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A m erikaanse bisschoppen en
bew apeningsw edloop
Revolutionairen tegen w iI en dank
Francis X .W inters s.J
-.
Een revolutie die begon zonderveelkabaal.Op 9 septem ber 1979 sprak
kardinaalJohn Krolvoor de Amerikaanse senaatscom missie van buitenlandse zaken. Namens een meerderheid van Amerikaanse bisschoppen

pleittehijvoorderatificeringvan hetSALT Il-akkoordinzakedebeperking van strategische wapens.Alspoging om devoorstandersvan ditverdrag aan devereistestemmen tehelpen,washeteen nuttelozeinterventie.
Kortdaarop immerszette Carterde ratificeringsprocedure stop naaraan-

leidingvandegebeurtenisseninAfghanistan.Maardeverklaringvande
kardinaalreveleerde het officiële standpunt van de meerderheid van de

Amerikaansebisschoppen in verband methetbelangrijksteethischeprobleem vandezetijd,denucleaireafschrikking.Voorheteerstformuleerden zijopenlijk hun overtuiging,datcruciale aspecten van denucleaire
afschrikkingsstrategiealsimmoreelmoeten worden beschouwd (morally
repugnant).Metnameveroordeelden zijofficieeldehuidigepolitiek van
deVS,die denationaleveiligheid wilverzekeren doorhetontwikkelen van
een nucleairstrategisch arsenaal.Alleen aldedreiging methetgebruik van

kernwapensachtten zijongeoorloofd.
Deaanwezigesenatoren dankten dekardinaalhartelijk voorzijn belangstellingvooren steun aan hetSALT-verdrag.M aaroverderestvan zijn
interventie,de fundamenteleoppositie van debisschoppen tegen hetprincipezelfvan deAmerikaanseafschrikkingsstrategie,werd verdermetgeen
woord gerept.Doorniemand.Hoeweldekardinaaleen week later,nu in

zijnpersoonlijkenaam,dithardestandpuntnogmaalsaffirmeerdetijdens
een vredesbesprekingop hetW itteHuis,vond zijn verklaringgeen enkele
weerklank.W atwellichtin deAmerikaanse geschiedenisooitbeschouwd

zalworden alsde meestbeslissende bijdrage van de katholieken in het
debatoverdenationalepolitiek,bleefmeerdan een jaarlang een bijna
absoluutgeheim .

Een geheim temooiom bewaardteblijven.Depersendepubliekeopinie
kwamen erachter.en alspoedig werd deze sensationele koerswijziging in
dehoudingvande(Amerikaanse)kerk,volgenshetprotestantseweekblad
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TheChristian Century,hétreligieuzenieuwsvan hetjaar.Nu,in dekomendemaanden,zou zeweleenseen van debelangrijkstepolitieke ontwikkelingen van 1982 kunnen worden. Op 18 november publiceren de

bisschoppen namelijk een herderlijkebriefoverdezekwestie.Daarkunnen wijhieruiteraard nietop vooruitlopen.Maar het kan nuttig zijn
enige toelichting tebieden bijhetverrassende fenomeen dat de Amerikaansebisschoppen ineensop devoorgrond treden in een debatdatEuropa directaanbelangt.

Achtergrond van de interventie

W ie in de VS betrokken isbij de discussiesover buitenlandsepolitiek,
noteertm etverbazing deze plotselingeinterventievan dekerk in regeringsaangelegenheden.In hetverleden bleefhetpolitieke m ilitantisme van de
bisschoppen praktisch beperkttothet abortusprobleem en hetkatholiek

onderwijs.W atheefthen ertoe gebracht,zich in hetingewikkeldedebat
overnucleaire strategie en wapenbeheersingtewagen? Zelfssomm ige bisschoppen vragen zich dataf.
Oppositietegen de regering isgeen totaalnieuw feitin de houding van de
Amerikaansehiërarchie.Toen hetHoog Gerechtshofin 1973 de abortus-

wetgeving versoepelde,manifesteerdedehiërarchiezich alseen belangrijke politieke factor.De tegenstand die zijtoen ondervond,ontwikkelde
haar politieke finesse en verstevigde haar solidariteit.Volgens somm ige
waarnemers deed in feite de kordate toon in de discussie overabortusde
bisschoppen,misschien tot hun eigen verbazing,in het nationale debat

overdedefensiepolitiek belanden.Alszijzoangstvallighetrechtopleven
voor hetongeboren kind verdedigden,moesten zij consequenten even
hardnekkig zich voor dezelfde waarden inzetten in een campagne tegen

nucleaire escalatie.Alszijzwegen overdeimmoraliteitvan de doctrine
van fatalewederzijdsevernietiging,zouden zijblijk geven van inschikkelijkheidtegenoverdieenormeenwellichtultiemebedreigingvoordemensheid.Zijzouden op zijn minstde indruk wekken van een kortzichtige
moraal,diealleen in vruchtafdrijving een aanslag op hetleven ziet.
Degenen die methand en tand een verruimdevisievan hetrechtop leven

voorstonden, ook dus inzake defensieproblemen, waren ongetwijfeld
vooraldevierenvijftig bisschoppen dielidzijn van PaxChristi,debeweging diezowelpacifisten a1saanhangersvan detheorievan de rechtvaardige oorlog telt.

Een tweede belangrijke factorin deze ontwikkeling was hethernieuwde
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accent dat door het Tweede Vaticaans Concilie werd gelegd op de bis-

schoppelijkecollegialiteit,ook dievan dediverse nationalebisschoppenconferenties.Gesterktdoordiereaffirmatievan debisschoppelijkeautoriteit,nadertotelkaargekomen doorhun regelmatigebijeenkomsten en in
het besef van hun specifieke taak,een moreeloordeelte vellen over de

politiek van hun eigen regering betreffendehaarnucleairestrategie,zijn
de bisschoppen van deVS in dezekwestietoteen avant-gardepositiein de
kerkgekomen.Terwijlpauselijkeuitsprakentotnogtoe alleen m aarkernaanvallen veroordeelden diedeburgerbevolking treffen,verwerptdeAmerikaanse hiërarchie e1k gebruik van een nucleairstrategisch arsenaal.Bo-

vendien noemtzij alleen alde dreiging met hetgebruik van dergelijke
wapens in hoge mate imm oreel.

Op heteerstegezichtkan hetvreemd lijken datdeAmerikaanse kerk in
een zo delicate kwestie a1sde globale 'veiligheid'vooruitloopt op Rome.
Hetgaathiertoch om een zaak die directonderde doctrineleverantwoor-

delijkheidvandeuniverselekerkressorteert,nietom eenparochialekwestie.M aarde noodzaak,uitsluitselte geven overdem orele aanvaardbaar-

heidvan dedoctrinevan fatalewederzijdsevernietiging,weegtveelzwaarder en beklemmender op de kerk in Amerika dan waar ook ter wereld,

kennelijkookzwaarderdaninRome.Van allelanden dieopen staanvoor
religieuzebdnvloeding,zijn deVS deenigenatiediedezeapocalyptische
dreiging in hetvooruitzichtstelten zeook geloofwaardigm aakt.ln diezin

is het morele aspect van de afschrikking grotendeels,zij het niet uitsluitend,een Amerikaansprobleem .Vanafhetogenblik datde bisschoppenconferenties.in degeestvan Vaticanum Il,zich terdegebewustwerden

van hun lokale verantwoordelijkheid,bleek het onvermijdelijk dat de
Amerikaanse hiërarchie hetinitiatief zou nemen tot het form uleren van
een veroordeling die alte lang wasuitgesteld.

De traditionele Ieer van de kerk

Zonder Vaticanum 11 was de Amerikaanse kerk waarschijnlijk blijven
zwijgen.Hetconcilie gaf de bisschoppen weer stem.Vijftien jaarlater
nochtans,in 1979,had hun boodschap nog een traditioneelkarakter:op

dehedendaagserealiteitvan hetnucleairetijdperk pasten zijdeklassieke
leervan hetbeperktrechtop oorlogvoeren toe.Explicietsteunend op de
scholastieke leervan hetbeperktrechtop zelfverdediging,hernieuwtkardinaalKroldeabsoluteen ondubbelzinnigeveroordeling doorVaticanum
11van elke oorlogsdaad die gerichtis op een nietsontziende vernietiging
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van hele steden en regio's methun burgerbevolking (Gaudium etSpes,
80):
'W ijerkennen datbepaaldevormen van oorlogvoering moreelgewettigd kunnen
zijn,maarzijn van mening dateen kernoorlog metgebruikmakingvan oncontroleerbare vernietigingswapenshet recht op zelfverdediging te buiten gaat.'

Uitdezeverklaringblijktnietuitdrukkelijk en formeelwatnupreciesaan
hetstandpuntvan de bisschoppenconferentie ten grondslag ligt.M aarer
isweluitop temaken datdebisschoppen weten -en dieideestaatcentraal

bijhun overwegingen-datelkestrategischekernoorlogonherroepelijkhet
risico insluitvan een escalatiedieaan elkemenselijkecontroleontsnapt.
Iedereen isheterimmerspraktisch overeensdateen kernoorlog nooittot

militairedoelwitten beperktkan blijven.Politiciwetennetzogoeddateen
kernoorlog onvermijdelijk aan demenselijke controlemoetontsnappen.
ln een toespraak aan de Georgetown University in W ashington heeftde
voormalige staatssecretarisH aig dat nog eenstreffend geform uleerd :
'Een soepele afweertactiek steuntniet op de premisse,dateen kernoorlog contro-

leerbaaris.DeAmerikaanseregeringen haarbondgenoten zijn totdeovertuiging
gekomen dateen kernoorlog,eenmaallqsgebroken,aan een dergelijke controle
ontsnapt.Zijhouden hetduseerderbijeen strategie,gebaseerd op hetafschrikkingseffectvaneen mogelijkenucleairetegenaanval,zonderdatdiestap,hoedan
ook,autom atisch zou worden gezet.'

Een andere formulering van deze afschrikkingstheorie lezen we in een

hoofdartikelvan deNew York Times (Pasen 1982).Ook daarwordtgestelddatderealiteitvandedreigingwezenlijksteuntop deonmogelijkheid
om ze ondercontrole te houden.'Genoeg kernwapensbetekentuiteinde-

lijk:genoeg om een kernoorlog ondenkbaarte maken,onuitvoerbaar,
zonderenigekansop overleven'.Zich bewustvan een dergelijkeconsensusin politieke kringen,beklemtoonden de bisschoppen datietswat oncontroleerbaaris,nietop gang gebrachtm ag worden.M etdeconsequen-

tiesvan een mislukte afschrikkingsstrategie voorogen veroordeelden zij
metklem elkemilitairepolitiekgebaseerd opdeijdelehoopdateendergelijketactiek nietkan falen.
Volgens hetcriterium van een rechtvaardige oorlog,waarop de kardinaal

in zijn toespraak zinspeelde,mag een daad van wettige zelfverdediging
nooitrechtstreeksop deburgerbevolking gerichtzijn en moetde balans
tussen positieveennegatievegevolgen van deoorloginevenwichtblijven.
Aangezien deze tweebeperkingen slechtsgeëerbiedigd kunnen worden zo-
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lang de escalatievan geweld nietuitdehand loopt,iseen oorlogwaarover

menkennelijkgeencontrolemeerheeft,volgensdetraditioneleleervan de
kerk verboden.Krolpastedaarmeegewoondetraditionelekerkelijkeleer
toeop hetatoomtijdperk.
Hijherhaalde verderde veroordeling die vroeger doorde Amerikaanse
hiërarchiewasuitgesproken (To Live in ChristJesus.# PastoralRefleo
tion of theM oralLl
fe,1976)tegen denucleaireafschrikkingsstrategie:
'Dem orele overtuiging datzowelhetgebruik van kernwapensalsde intentiedaar-

toe -vervatin onze afschrikkingspolitiek -verwerpelijk is,iseen fundamenteel
principe in hetstandpuntvan de Bisschoppenconferentie in de VS.'

Daarmee werd zelfshetdreigen methetgebruik van kernwapensveroordeeld.M aarop welke argumenten steunde die veroordeling? De verklaring van 1976 waaraan Krolrefereerde,sprak zich daaralevenmin duide-

lijk overuit.In afwachting datde argumentatie wordttoegelichtin de
herderlijkebriefvan 18novembera.s.,moeten wijhetvoorlopig houden
bijdeargumenten dieuitde algemeneprincipesvan demoraaltheologie
zijn afteleiden.
Het meest voor de hand liggende principe is,dat het ongeoorloofd is
alleen alde intentie te hebben iets te doen daternstig im moreel is.De

bedoeling een moord tebedrijven b.v.iseven immoreela1sdedaad zelf.
Politieke gezagdragers mogen dus niet ernstig in overweging nem en de
dreiging metkernwapensuittevoeren.Ook alsblufkunnen ze een derge-

lijkultimatum niethanteren.Succesdaarmeehebben zijalleen alszeook
hun eigen landgenoten voorliegen.En de natie duperen in een zo vitale
aangelegenheid als de nationale veiligheid zou het toppunt van verraad

zijn,een verfoeilijk misbruik van constitutioneelgezag.
M ethun veroordeling van hetin overwegingnemen van ofde louteredreiging methetgebruik van strategische kernwapensgingen de bisschoppen

een stap verderdan in hun vroegereverklaring,waarin zijalleen hetgebruik van (ofdedreigingmet)kernwapenstegen stedelijkeagglomeraties
verwierpen.Nuverwierpen zije1k gebruik van dezestrategischesystemen
tegen om heteven welk doelwit,zelfsa1srepresaillemaatregel.Bovendien
brachtkardinaalKrolin latereinterviewsnog een nieuwenuancering aan.
Daarover ontstond eep controverse,die de kerk nog steedsin beroering

houdten menig commentatorvan bisschoppelijkeinitiatieven blijftintrigeren.Hijmaaktenamelijkeen fundamenteelonderscheidtussen dedreigingmet(ofhetgebruikvan)nucleairesystemenenhetlouterbezitervan.
Hetgebruik(ofdedreiging)veroordeeldehijformeel,maarhijzagafvan
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elkeoproeptotunilateralevernietigingvandekernwapenszelf.Eropwijzenddathetbestaanvan wapensdebezitternietnoodzakelijkverplichtze
tegebruiken,pleittehijvooreen gradueleen wederzijdse afslanking van
hetnucleairarsenaal,maarnietvooreen eenzijdigeontwapening.In het
besefdateen overhaaste unilaterale ontwapening deVS op een onverant-

woordewijzezou beroven van een sterk pressiemiddelom deSovjetstot
een parallelle reductievan hun arsenaalte dwingen,stemmen de bisschoppen in metde nationale politiek die gekantistegen de ontmanteling van

strategischesystemen,tenzijditgepaard gaatmetwederzijdsbindendeen
verifieerbare reglementeringen inzake wapenbeheersing.

Doorhetonderscheid tussen dreiging (ofgebruik)enerzijds en aan de,
andere kant bezitm itsverscherpte controle,willen de bisschoppen recht
laten wedervaren,zowelaan dedringende noodzaak totbeperking van het
geweld als aan de eisen van de nationale en internationale veiligheid.Ze
weten maaralte goed datnietalleen de veiligheid van de VS,m aarook

dievanhunEuropese(enJapanse)bondgenoten steuntopdemultilaterale
verdragen die de verbintenissen van deVS betreffendedenucleaire strate-

giecodificeren.Zijwillen dan ook dehuidigebereidheid van hetAmerikaanse beleid totgebruik van kernwapensafremmen;die achten zijonverenigbaarmetdeleervan dekerk overhetbeperktrechttotgebruik van

geweld.Maartegelijk accepteren zijdateen overhaasteontmanteling de
stabiliteit van het hele internationale bestelin gevaar zou brengen,met
nam edebinnen-en buitenlandse politiek van debondgenoten van de VS.

Een gepassioneerde discussie
Zoalsgezegd,brachtditklassiekecasuïstischeonderscheid tussen hetrecht
om kernwapenste gebruiken oferm eetedreigen en hetrechtom kernwapens,mits een resolute wiltot beperking door een controle-akkoord,in
bezit te houden,een geweldige discussie op gang.Zelfs de Bisschoppenconferentieishieroververdeeld.Deargumenten die ditonderscheid moe-

ten rechtvaardigen.zullenongetwijfeldhetcentralethemavormen van de
metongeduld verwachte herderlijkebriefvan november.In afwachting
daarvan kunnen m isschien de volgende argumenten worden aangevoerd.

Hetinstandhouden van een strategisch arsenaalmetafwijzing vane1k gebruik ervan kan gerechtvaardigd worden alsafschrikking tegen een eventueleRussische agressie.Die afschrikking ispasefficiëntwanneerhetnationale beleid deintentieinhoudt.debedreiging in bepaaldeomstandigheden ook uittevoeren,datspreektvanzelf.M ethetoog op de aan de gang
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zijnde discussie moetdaar echter aan worden toegevoegd:zelfsals de
Amerikaanse regering in detoekomsteenzijdig zou afzien van hetrecht
om ditarsenaaltegebruiken (ofermeetedreigen),dan nogzou detegenstanderterugdeinzen vooreen avontuur.Terwijldemeestecriticivan het
bisschoppelijkestandpunttwijfelen aan hetafschrikkend effectvan een
strategisch systeem ,als de regering de intentie laatvaren om hetook te

gebruiken,iservolgensde bisschoppen zelf een redelijke kans dat de
Sovjetleiders de dreiging reëelblijven vinden:ze blijven waarschijnlijk
sceptisch staan tegenoverdeoprechte (en nietalleen officieelgemanifesteerde)wi1van onzepolitici,en defysiekepotentialiteitvan hetarsenaal
blijftbehouden,voorhetgevaldatdeVSophun beslissing zouden terugkomen.
Op hetethische vlak wordtdeze analyse doorernstige en bevoegde critici
aangevochten.Ze erkennen haar politieke verdienste, maar trekken de

morelewaardein twijfelvaneen veiligheid diegebaseerd isop hetscepticismevandeSovjetsomtrentdewareintentiesvandeVS.Debisschoppen
redeneren anders:een eventueleverkeerde berekening van de Russen ôm trentde oprechtheid van de VS ligt niet in de bedoeling van de Amerikaanse regering en isevenmin haarschuld;daarom achten zi
jvooralsnog

hetbeleid datzijvoorstaat,nietmoreelonverantwoord.Kortom,deAmerikaanseoprechtheidmagnietdegijzelaarzijnvan hetRussischewantrouwen.Als dit cruciale onderscheid dat de bisschoppen m aken tussen ge-

bruik van (ofdreiging met)strategische kernwapensen hetbezitervan,
opnieuw geaffirmeerd wordt,is ook heftige weerstand te verwachten van
allen die wapenbeheersing nastreven. Am erikanen hebben imm ers de

hardnekkigeneiging om moraliteiten legaliteitgelijk testellen en morele
verplichtingen op het internationaalvlak derhalve te reduceren totverplichtingen die vastgelegd kunnen worden in internationale verdragen.

Moraliteitiseen kwestievan contract:alleen diebeperkingen op jevrijheiddienjeterespecteren diejeaanvaardenvastgelegdhebtineenbilateraalofmultilateraalakkoord.In datperspectiefiseen rechtvaardige oor-

logelkeoorlogwaarmeedetweeparijenvan tevoren instemmen,zelfsals
datinhoudt,zoalsduidelijk hetgevalisin SALT II,datburgersuitbeide
kampena1sdoelwitmogen dienen en beiderzijdsmettotaleuitroeiingbedreigd worden.W ordtlegaliteit de maatstafvoor de morele verplichtin-

gen,danvalthetaccentonvermijdelijk op dereductievan materiëlemiddelen (van wapens),eerderdan op hetverzaken van perfidebedoelingen
(deintentieom inbepaaldeomstandighedenburgersalsdoelwittekiezen).
Elkepartijaccepteerteen vastgesteldelimietop eenbepaalde(controleerbare)wapenvoorraad;en beidepartijen blijven moreelvrijdatarsenaal
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ook tegebruiken op om heteven welkemanierdiein dewettelijkeovereenkomstnietuitdrukkelijk uitgesloten is.
Dezemerkwaardigesubstitutievan moreleverplichtingen (unilateraalen
onvoorwaardelijk)doorwettelijkecontracten (bilateraalen voorwaardelijk)isnatuurlijk onverenigbaarmeteen katholieke mentaliteit.Je kunt
niet zeggen,zoals de gangbare Am erikaanse opinie doet,dat de morele
verplichting inzakenucleaireafschrikking nietverderreiktdan een streven
naar wapenbeheersing.Een legale wapencontrole is van cruciaalbelang,
maarvan veelgroterbelang nog isdeunilaterale bereidheid om afte zien
van bepaalde strategieën zoalshettreffen van de burgerbevolking.W aar

hetgaatom oorlogofvrede,zoalstrouwensinanderebelangrijkeethische
kwesties,isjemoreleverantwoordelijkheid nietalankelijkvan debereidheid vanjetegenstanderom wederzijdseverplichtingen aan tegaan.
Debisschoppen zullen hun enormeinvloed nietin de eerste plaatsrichten
op steun aan depogingen om denucleairearsenalen van degrootmachten

drastisch in te krimpen.Voorlopig althans beperken zijzich ertoe,de
legitimiteitaantevechtenvanhetgebruik (ofdedreigingmetgebruik)van
wapenswaartoe de controle-akkoorden machtiging verlenen.Datzalvele

rechtgeaardeburgersdienietvertrouwd zijnmetdeintellectuelekatholieke traditie,ontgoochelen :de indruk wordtgewekt dat de hiërarchie de
netelige politieke en diplom atieke discussie uit de weg wilgaan en zich
verschuiltachtereen vermanende vingeraan hetadresvan deregeringslei-

dersvan allepartijen,hen bezwerend deapocalypsalsnog aftewenden.
Vanuithun eigen m oreletraditiezetten de bisschoppen andere prioriteiten

voorop dan delegalistische wijsheid van devoorstandersvan wapenbeheersing in de VS.Vermoedelijk zullen zijop hun standpuntblijven en
onvermoeid blijven onderstrepen dathetfundamenteleprobleem nietligt
in hetstockeren van wapens,maarin demenselijkewil.

Andere bisschoppelijkeinterventies
M ijn presentatievan dehuidigestand van de katholiekeleerbetreffende
de m oraliteitvan de Am erikaanse afschrikkingsstrategie wekt misschien

deindrukdatdebisschoppenhetallemaalroerendeenszijnen datin deze
zaak hetlaatste woord reeds isgesproken.M aar datis helemaalnietzo.
De situatieverandertvan dag totdag.Van de 350 Amerikaansebisschop-

pen en aartsbisschoppen hebben eralverschillendeeen herderlijkebrief
over ditonderwerp aan hun eigen volk geschreven;anderen bereiden,in
sam enwerking m etexperts,zo'n briefvoor.Twee van deze verklaringen

FrancisX.W inttçs/Amerikaansebi
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zijn bijzonderrelevant.Zeillustreren hoespectaculairdenieuwecollegialiteitersomsin slaagt,dem orelebezorgdheid én visievan een lokale kerk
onder de aandachtte brengen van de universele kerk.
In deeersteplaatshetstandpuntvan M gr.R.Hunthausen,aartsbisschop

van Seattle, W ashingtonl.In zijn aartsbisdom.in de baaivan Puget
SoundbijBangor,iseenvan detweeAmerikaansebasissenvoornucleaire
aanvalsduikboten ondergebracht.Hijsteldedeaanwezigheid van schepen
metraketinstallatiesin dewateren rond destad openlijk aan dekaak en
noemde de basis 'hetAuschwitz van Puget Sound'.Na zeven maanden

van kennelijk zware gewetenstwijfelmaaktehijten slottein februarijl.
bekend,dathijpersoonlijkdehelftvanzijn inkomstenbelastingnietmeer
zou betalen,alspubliek protesttegen hetaanwenden van overheidsgelden

om wapenstefabricerenwaarvan hijhetgebruikimmoreelachtte.In een
briefaanzijngelovigen,waarvaneengrootdeelwerkzaam isindewapenindustrie,zettehijuiteen hoehijtotdezeriskantegewetensbeslissingwas
gekomen.Aan de Oorsprong ervan 1ag een gebeurtenisvan zevenendertig

jaargeleden.Alsjongeman was hijgeschoktdoor de atoomaanvalop
HiroshimaenNagasaki.Indedaaropvolgendejaren,alsseminarist,hoogleraar in de scheikunde,presidentvan CarrollCollegein M ontana en na-

dien in dezelfdestaatbisschop van St.-Helena,werd hijnietmeerrechtstreeks geconfronteerd met de ethische problemen van een kernoorlog.
Maartoen hijin 1975 aartsbisschop van Seattle werd,met die nucleaire

basisin debuurt,moésthijwelpartijkiezen.Doorzijn openlijk protest
tegen devoorbereidingvan een kernoorlog,een onvoorstelbaarveelgroot-

schaligereherhalingvan hetbombardementdathem alsjongemanzohad
getraumatiseerd,hooptehijanderen te stimuleren om zijn voorbeeld te
volgen.
Alseen respectabelaantalburgers die weg volgt,wordtde regering misschien gedwongen terug te komen op haarbesluit om die wapens in be-

paalde-lang nietdenkbeeldige-omstandigheden werkelijk tegebruiken.
Detoelichtingvan Mgr.Hunthausen kan verhelderend zijn voorsommigen in Europa diegeschoktwaren doorzijn radicaalstandpunt.Zelaat
zien hoe deAmerikaanse visieop een mogelijke kernoorlog iets unieks
heeft:wijzijn namelijk deenigenatiedieeffectiefvandergelijkewapens
gebruik heeftgemaakt.De generatie waartoe Hunthausen behoort,raakt

dieherinneringnooitmeerkwijt.W ieinEuropanietgoed begrijptwaarom deAmerikaansekerk zich zo intensmetdezemorelevraagbezighoudt,
1 Zieook P.Herby,Religieuze vredesbeweging in de VerenigdeStaten,in Stre-

ven,januari1982,pp.303-313.
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moetm aareensin de huid proberen te kruipen van m ensen die zich metterdaad aan een atoomaanvalschuldig hebben gemaakt.Amerikanen hebben die verbeelding niet nodig,hun herinnering volstaat.
Een anderprotestging uitvan M gr.Leroy M athiesen,bisschop van Ama-

rillo (Texas),tegen hetin zijn dioceesgevestigdeassemblagebedrijfPantex,datde produktieverzekertvan allekernkoppen in deVS.Debisschop
zette de katholieke bedienden van Pantex ertoe aan een andere baan te

zoeken.A1zijn collega'sin Texasverklaarden zich solidairmetdezemanierom de traditionele morele principes van de rechtvaardige oorlog op

plaatselijk niveau toetepassen.Zoalshijzelfuitlegde,wasM athiesens
optreden gdnspireerd door een gesprek m et een katholiek employé van

Pantex,die hem zijn gewetensbezwaar was komen voorleggen.Na rijp
beraad riep debisschop alle werknemersin hetbedrijfop,zich overdezelfde vraag te bezinnen.M ethetresultaatdatnog zesanderen voor hun

job bedankten.
Dezetweebisschoppelijkeinterventies,dieoverigensnietzonderrespons
bleven inanderediocesenwaareveneens'plaatselijke'defensie-installaties
gevestigd zijn,belichten een anderfacetvan debijna dagelijkseevolutie
van de kerkilijkeleeroverdezekwestie.TerwijlkardinaalKrolin 1979
het bezitvan strategische afschrikkingswapensnog m oreelaanvaardbaar
achtte,als hetkleinste van twee kwalen,zolang tenminste getrachtwerd
om toteen bilaterale wapencontrole te kom en,veroordeelden detweege-

citeerdebisschoppen,in huneigen diocees,gewoon elkemedewerkingbij
de produktie of hetonderhoud van de wapensystem en zelf.M aar tegen

deze visiegaan dan weer andere stemmen op,mindertalrijk misschien,
maareven gezaghebbend en competent.Vooraldievan kardinaalCooke,

dienaasthetaartsbisdom New York alleAmerikaansestrijdkrachtenover
dehelewereld onderzijn jurisdictieheeft.In zijn herderlijke briefvan
Kerstmis1981aan dekatholiekemilitairenverzekerdehijnogmaals:'W ij
hebben hetrechtanderen doorafschrikking van een aanvalafte houden,

doorduidelijktelatenziendatwij(metkernwapens)terugkunnen slaan'.
Cookesuitspraak maakte ophefen werd in brede kringen beschouwd als
een schotvoor de boeg in de discussie die onderde bisschoppen aan de
gang ism ethetoog op hun voornovemberaangekondigdebrief.Zonder

hetstandpuntvan KroltedesavouerenscheenCooke.doorzijn zorgvuldigeformulering,debestmogelijkepresentatietegevenvandemoreleaanvaardbaarheid van de nucleaire afschrikking.Terwijlhetkoor van bisschoppen steedspolyfonischer gaatzingen,gaan som migen misschien al-

weernostalgisch terugverlangen naar de goede ouwe tijd toen het nog
gold :'Roma locuta,causa finita'.
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Een metspanning verwachte herderlijke brief
Polyfoniekan ook kakofonie worden.Op zijn jaarlijksebijeenkomstin
W ashington,in november1980,beseftedeNationalCouncilof Catholic
Bishopsdatgevaar.Zijrichtteneen commissieop overOorlogen Vrede,
ondervoorzitterschap van M gr.J.Bernardin,en metleden uitalle katholieke gelederen en van verschillende strekkingen.Op de Conferentie van
november1981brachtdezecom missiehaareersterapportuit.Hetwaseen
modelvan evenwichtigeen nauwgezettekritiek op hethuidigeAmerikaanse defensiebeleid, al hield het ten volle rekening met de onm iskenbare

dreigingdiehetgedragendehandelingenvandeSovjetunievormenvoor
de veiligheid van deVS en hun bondgenoten.Bernardin beloofdedeCon-

ferentievan 1982 een ontwerp voorte leggen vooreen herderlijkebrief,
die een vernieuwde theologie van de vrede zou schetsen meteen speciaal
accentop hetmorele aspectvan de nucleaire afschrikking.
Nogmaals,op deinhoud van diebriefkunnen wenietvooruitlopen.M aar

naarallewaarschijnlijkheid zalalvastéén heethangijzeruitdrukkelijk en
in detail worden aangepakt: de verplichtingen van katholieken die uit

hoofdevan hunberoep ingeschakeldzijn inhetcommando-circuitvan de
dreigingmetofeffectieveuitvoeringvan een nucleaireaanval.Deprimaire
pastoraleverantwoordelijkheidvandebisschoppen isimmers,hun gelovigen duidelijk te informeren overde morele implicaties van de officiële
verklaringen die de kerk totnog toe over de moraliteitvan de nucleaire
afschrikking heeft afgelegd,m et name die van kardinaalKrolvoor de
senaatscom m issie.Over die im plicaties bestaan op het ogenblik de groot-

stemeningsverschillen.Een officieelkerkelijkeinterpretatievandemorele
aansprakelijkheid van militairen iser'nogniet.Moralisten echterhebben
allaten verstaan -zonder doorde bisschoppen teworden tegengesproken
- dathets
tandpuntvan dehiërarchie katholieken dieberoepshalveverant-

woordelijkheid dragenbijhetuitvoerenvan nucleaireafschrikkingsstrategieën(ofzelfsdedreigingermee)deverplichtingoplegtontslagtenemen.
Deze forseconclusie volgtuithetfeitdatdezem ensen vooreen onoplosbaardilemm a staan :in geweten verplichteen beveltoteen nucleaireaan-

val(ofdedreigingermee),nietuittevoeren,zijnzeanderzijdsgebonden
door hun beroepseed,die hen verplichtin bepaalde om standigheden een

dergelijkbevelwelop tevolgen.Hunpastoraleverantwoordelijkheid zou
debisschoppendusertoedwingen,deconclusietetrekkendieonvermijdelijkvoortvloeituithun verklaringvan 1979:katholiekendiein zulkesituatiesverkeren,zijn verplichtontslagtenemen.W emoeten onsgoedrealiseren watditzou betekenen.Ongeveer40çavan deAmerikaanse m ilitai-
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renzijnkatholiek.A1sdebisschoppenditstandpuntinnemen-enhetlijkt
onontkoombaar -zou dateen schok teweegbrengen in hetheleland en in

hetprivé-en gezinsleven van demensen die een dergelijkeprofessionele
verantwoordelijkheid dragen.Op grond van dezelfderedeneringlijkthet
voor de hand te liggen dat katholieken ook geen civiele functies m ogen

bekleden met verantwoordelijkheid inzake nucleaire afschrikkingssystem en :president,vice-president,staatssecretarisvan buitenlandse zaken of

van defensieenz.In afwachting van de herderlijkebriefzijn katholieke
officieren en zelfs leden van een van de vierhogere militaire scholen de
consequenties van de aangekondigde brief voorhun privé-en beroepsleven alaan hetonderzoeken.

Een revolutie?
De Am erikaanse bisschoppen hebben zich aldus ontpoptals authentieke
revolutionairen.H un brief zal zwaar doorwegen in het politieke debat
overde uitvoerbaarheid van de nucleaireafschrikking,een debatdatmet

dedagexplosieverwordt.W aarschijnlijk heefthijheteffectvan 'a shot
heard around theworld',zoalsheteerstesalvo van deAmerikaanse revolutie in 1775.De interventievan de bisschoppen in de politieke arena za1

deinternationale politiek grondig wijzigen.
Maarisheteen redelijkerevolutie?Zaldeverklaring vandebisschoppen
op eenverantwoordewijzetegemoetkomen aan een dubbeleeis:dievan
hetmoreleleiderschapvaneen kerkelijkeoverheidin deenigesupermacht
die open staatvoor religieuze bdnvloeding.en die van de internationale

verantwoordelijkheid van diezelfdesupermacht? Deeerste reacties,binnen en buiten deVS,wijzen alop enigetwijfeldaaromtrent.Velen zullen
debriefeencompromisvindentussen tegenstrijdigemorelenormen:vermoedelijkzalhijhetbezitvangrotenucleairearsenalenblijven tolereren,
op voorwaarde datdeze doorakkoorden van wapencontrole gereduceerd
worden.Of men zalaanvoeren,dat moreelgezien nietgenoeg rekening
wordtgehouden metde 'kosten en baten'van de nucleaire afschrikking.
Anderen daarentegen zullen het document wraken omdat het geen oog
heeftvoor de eisen van een nucleaire afschrikking :die worden dooreen

kerkelijkverzettegendemorelelegitimeringvanhetgebruikervan gecompromitteerd.Niemand za1waarschijnlijk helemaaltevreden zijn methet
resultaatvanhetbisschoppelijkoverleg.Datisvaakhetlotvan revolutionairen.
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Dehonderdsteverjaardagvan Ch.Darwinsdoodwerd terechtaangegrepen om nog maareenste onderstrepen hoe onomkeerbaarde revolutie is

geweestdiehijindebiologischewetenschappenteweegbrachtdoorzijn in
1859verschenen On theOrigin ofSpeciesby meansofNaturalSelection.
Alle weerstanden tegen Darwins geniale inzichten gelden thans als wel-

haastonbegrijpelijke achterhoedegevechten van geborneerdegeesten,die
een verouderd mens-en wereldbeeld overeind probeerden te houden.M en

keek dan ook watverwonderd op toen,nu toch alweereen tijd geleden,
bleek datenkele Duitsewetenschapshistoricien -critici,op een sym posium

teFrankfurtin 1970,aandeluchtvanhetdarwinismemeerdanéénvuiltje
ontdekten:toten metde donkere wolken van hetm eestongenadigeracism el. Dar
win zelfstelden zijnognietinbeschuldiging,maareenhelescha-

re sympathisanten en epigonen,die de meestalnietgeciteerde neventitel

van Darwinswerk consequent hadden doorgedacht:On the Origin of
Species...orthepreservation offavoured races in thestrugglefor lTe.
Van D arwin overH aeckelen laterew etenschapsm ensen looptin Duitsland

een continuelijnnaarhet'sociaal-darwinisme'en de'sociaal-hygiëne',die
zich uitdrukkelijk op hetdarwinismeberiepen om de meestverregaande
racistischewetgevingvan denazi-tijd te rechtvaardigen.
Dathetdarwinismetotdergelijke ontsporingen aanleiding heeftkùnnen
geven,komtonsthansnietzo onbegrijpelijkvoor:dewetenschapskritiek
heeftonsgevoeliggemaaktvoordeideologischeen maatschappelijkeimplicaties - en vaak m edeplichtigheden - waaraan het zogenaamd zuiver

objectiefwetenschappelijk bedrijfmaarzelden blijktteontsnappen.Ook
destellingdatDarwinzelfvrijuitgaat,datdevan hetdarwinismeafgeleideracismen uitsluitend op rekening van zijn minder verlichte epigonen
gebrachtmoeten worden -isnietlangerhoudbaar.Vooralin zijn latere
(vrijwelnooitmeergeciteerde)werk TheDescentofM anand Selection in
1 Biologismusim 19.Jahrhundert.Vortrögeeines Symposiumsv@> 30.biS31.

Oktober1970inFrankfurta.M.,FerdinandEnkeVerlag,Stuttgart,1973,163pp.
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Relation toSex (1874)geeftDarwinblijkvan uitgesprokenetnocentrische
en racistischevooroordelenenbepleithijtegelijk dereductievan demenselijkeethiektotlouter'socialeinstincten':diezullen ookin detoekomst
vanzelfleiden totdesuprematievanhetbetereen besteras(volk,natiep.
Darwinsberuchtemedestander,ErnstHaeckel,zou diedenkwijzenogveel
uitdrukkelijkerdoortrekken enmetnamede'wilsvrijheid'bestempelen als
een heilloze illusie die men voorgoed diende op te geven ten bate van de

warevooruitgang van de(hoogstontwikkelde)mensheid3.Haeckeliswe1
dehoofdverantwoordelijkegeweestvan devroege'ideologisering'van het
biologisch darwinisme.Maarten onrechteverondersteltmen dathijDarwin zelfverraden ofvertekend heeft.In zijninleidingop TheDescentof
M an spreektDarwin metde grootste lofoverH aeckel:'M ochtHaeckels

werk (o.a.NatûrlicheSchöpfungsgeschichte)verschenenzijn voorik met
mijn manuscript klaarwas,dan had ik hetmijne waarschijnlijk nooit
afgemaakt.Haastalmijn conclusiesvind ik bevestigd doordeze natuuronderzoeker,wienskennisveeluitgebreiderisdan demijne't3).Enzopas
heeft een Frans auteur, Jacques Ruffié4,nadrukkelijk gewezen op de
enormeinvloed die hetdarwinism euberhauptgehad heeftop hetfilosofische en sociale denken van de 19e eeuw.Zowelhet'ongeremde liberalis-

me'aIshet'orthodoxe marxisme'beriepen zich erop:'En wijleven nog
steedsvolgenshetprincipevan deongenadigeselectiestrijd die slechtsde
beteren mag laten overleven'.

'The D escent of M an': een totaal-verklaring

In zijn inleiding op debovenvermeldeDuitse vertalingvan DarwinsDescentofM an(bezorgd doorHeinrich Schmidt,Jena,1932)wijstprof.dr.
C.Vogelvan Göttingen op een aantalbedenkelijke,gedeeltelijk ook onwetenschappelijkeaspecten van Darwinsbeschrijvingvan deevolutievan
demensen zijnsamenleving:'OmdatDarwin -hoekon hetookandersnietdetijdelozedenkeren wetenschapsmensisgeweest,diçmenigepopulairevoorstelling graagvan hem wilmaken,maareen kind van zijn tijd,
2 Christian Vogel,Charles Darwin.Sein Werk '
D ie Abstammung des M en-

schen'unddieFol
gen,eeninleiding(pp.VII-XLII)op CharlesDarwin,DieAbstammungdesMenschen,Alfred KrönerVerlag,Stuttgart,1982.Metdecijfers
tussen haakjesinmi
jn artikelverwijsiknaardepagina'svan dezeuitgave.

3 ErnstHaeckel,Die ce//rl/e e/,Alfred KrönerVerlag,Stuttgart,1899,o.m.
pp.13,55,140.
4 JacquesRuffié,Traitédu vivant,EditionsFayard,1982.
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zalhetonsnietverbazendatinzijnwerkeen grootaantalideeën,concepten,denkschema'sen ook vooroordelen van zijn tijd en zijn milieu binnengedrongen zijn...Hetlijktmijuiterstbelangrijk op diesamenhangen
tewijzen;nietom Darwinsgenieneertehalen,maarom teverhinderen
datàlle darwiniaanseideeën alseven zo vele sacrosancteuitspraken van de
biologische wetenschap kritiekloos worden overgenomen.Vooralin The

DescentofMan treffen wijtalrijke''ideologische''begrippen aan,diede
modernebiologiealsvalsen onverenigbaarmetdewetenschappelijkeevolutieleermoetbeschouwen.Vooreen deelzijn hetjuistdieideeën dieop
grond van Darwinsgezag een heilloze invloed uitgeoefend hebben op het
denken en handelen van zich darwinistisch achtende epigonen.Hetzoge-

hetensociaal-darwinismemetzijn ook catastrofalegevolgen moetonsa1s
waarschuwingvolstaan.Desimpelebewering datdergelijkeontsporingen
nietsmetdeinhoud van Darwinsgeschriften te maken hebben,isgewoon

vals:dekritischelezerkanzichdaarvanzelfvergewissen optalrijkeplaatsen van deAfstamming van demensxxxYj.Op een aantalvan dedoor
Vogelgesignaleerde punten willen wijhierwatnaderingaan.
W atbijeen eerstelezingvanDarwinsAfstammingvandemensopvaltis,
datdeanatomisch-fysiologischeverwantschap van demensmet en zijn
afstamming van -dehogere zoogdieren niethethoofdthema uitm aaktvan

ditwerk!Alleendeeerstetweehoofdstukken(pp.4-78),tendeleookhet
zesdebehandelen ditonderwerp,terwijlhoofdstukken drie totvijf(pp.
78-128)willen'bewijzen'daterook 'ophetpuntvandegeestelijkevermogensvandemens-(zelgbewustzijn,intelligentie,taal,geweten,moraalen
religie -geen fundamenteelonderscheid bestaattussen de mensen de ho-

gerezoogdieren't7g).Of,zoalshijhetinzijn algemeneconclusienogeens
herhaalt: 'de geestelijke vermogens'van de hogere dieren verschillen
slechtsgradueel,nietwezenlijk van dievan demens'(271).
Haeckelzalditinzijn Weltröthselalseenleidmotiefherhalen envastankeren in uitspraken als:'de natuurwetenschap heeftalle zogenaamde gees-

teswetenschappeninzich opgenomen';'devrijheid iseen puurdogmadat
op zelfbedrog berust en in werkelijkheid nietbestaat';'de evolutieleer
heeftaangetoond datdezelfde ''eeuwige,ijzeren''natuurwetten van de
anorganischewereld gelden in deorganische en morele wereld';'hetzogenaamde ''geestesleven''iseen deelgebied van de hersenfysiologie'.
Eenbelangrijkerolin Darwinsbetoogspeelthetvaak ontstellend onkriti-

scheantropomorfisme van zijn beschrijving en evaluatie van hetgedrag
vandieren.Daarvan zegtVogel:'Natuurlijkdientmen ermeerekeningte
houden datDarwin zich m eestalm oestverlaten op berichten van dillettanten en dateen ethologie in de moderne betekenisvan hetwoord nOg niet
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bestond.Exemplarisch voordatantropomorfismezijn de beschrijvingen
van de ''liefde'' het ''heldhaftig hulpbetoon'' de ''trouw''en de ''volgzaamheid''van verschillende dieren.Daarworden op nietalleen verbale

w#ze morele categorieën uit de menselijke sfeer naar het dierenrijk
getransponeerd. Dergelijke antropomorfismen hebben vanzelfsprekend
Darwinsvoorstellingen van de anim ale stadia en van de ontwikkeling van

demenselijkemoraalverregaand bdnvloed...VolgensDarwin ontwikke1en echte,m orele kwaliteiten zich rechtstreeksuit ''sociale instincten''...

Menselijkemoraalisnietsandersdandedirecteen slechtsgradueelverhevigdevoortzetting van dein hetdierenrijk zeerverspreidesocialeinstincten'(XXVII).
Men kan terechtDarwinsenormebelezenheid bewonderen (metveleverwijzingen naarook niet-Engelstaligepublikaties).Ook zijn zeerruimeen
gediversifieerdebelangstelling voor'hetfenomeen mens'isop zich prijzenswaardig.M aarhetresultaatdaarvan kunnen wijthanshoogstenseen
voorbarige synthesenoemen:een vaak geforceerd syncretisme,datveelal
op louterverbaleanalogieën berust.Hetware onbegonnen werk hieruitgebreid op Darwinsantropomorfism en in tegaan.Een paartypischevoorbeelden slechtsin verband methetgedrag van één hoog ontwikkeld zoogdier,de door de mens gedomesticeerde hond.Alles passeert de revue:

liefde,grootmoedigheid,maar ook intelligentie,zellewustzijn,moreel
geweten,bijgeloofen religie.W anneerDarwinshond op hetbevel'zoek'
hetstruikgewasinstuift,toontdataan 'datde hond in zich een algem een

ideeofbegrip heeft'.'Hoe kunnen wijzekerzijn dateen oude hond...
nooitoverdeverleden vreugden en smarten van dejachtnadenkt?Dat
zou dan een soortzellewustzijn zijn'.'Ik ben heteensmetAgassiz,dat
honden ietsbezitten watmetgeweten overeenkomt'.'Een pointer of een

apporteerhond zeggen wij watzij moeten doen.Doen zijdatniet,dan
verzuimen zijhunplicht'.Het'melancholische'gehuilvan honden in de
maannacht zou volgens Houzié met fantasie-beelden verbonden zijn:
'men zou hun voorstellingen een soortbijgeloofkunnen noemen'.'Het
gevoelvan religieuze overgave is zeer com plex.Het is samengesteld uit
liefde,volkomen onderwerping aan ietsverhevensen geheim zinnigs,een

sterk gevoelvan alankelijkheid,vrees,eerbied,dankbaarheid...Alleen
eenwezenwiensintellectueleenmorelevermogensopeenvrijhoogniveau
staan,kan een zo com plexe gemoedstoestandervaren.Tochzien wi
jdaarvaneenzijhetzeerzwakkeaankondigingindetrouweliefdevaneenhond
voorzijn meester,die eveneensmetdemeestvolkomen onderwerping...
verbondenis...Prof.Braubachgaatzovertestellen datdebaaszijnhond
als een God voorkomt'.
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Darwins 'racism e'

W aarsteekthierDarwinsracismedekop op? In zijnijverom deuitsluitendgradueleverschillentussendieren mensaantetonen,verbindthijde
ophemelingvan degeestelijkevermogensen kwaliteitenvan dedierenmet
een welhaastsystematischekleinering van dieeigenschappen bijde 'wilden'(savages)en alleinzijn ogenminderontwikkelderassen,volkeren en
naties.Op datpuntisde begripsverwarring volkomen :de overleving van

desterkereenbetereindestrijd om hetbestaanwordtprobleemloosuitgebreid tot-en toegepastop -deopgang van individuen binnen een groep,

van stammen,rassen,volkeren en (politieke)naties.'W atonsvooraltot
nadenken moetstemmen',aldus Vogel,'isdatzelfs een man als Darwin
zo verregaand bezweken isvoordesuggestieve krachtvan hetetnocentris-

me.Ondankszijnvoortdurendepogingen om demensenzijnhandelenzo
afstandelijkmogelijktebenaderen,blijftDarwingevangen in -en gefascineerd door de vooruitgang in cultuur en beschaving van de eigen cul-

tuurkring...in hetbijzonderde intellectueleen morele superioriteitvan
het''kaukasische''ras(= deEuropesevolkeren).VoorDarwin staan al
die verworvenheden met hun religieuze en morele waarden.hun maat-

schappelijkenormen en omgangsvormen zonderenigetwijfelaandespits
van hettotnog toebereikte stadium van de menselijke ontwikkeling...
Volkeren meteen anderecultuur,leefwijze,morelevoorstellingen en religie(hebben)nog nietdathoge niveau van cultuuren menselijkheid bereikt:hoeverdervan onsafen hoevreemder,desteminder!...Dewilden

(savages)gelden als primitieve,zij hetreeds ondubbelzinnig menselijke
overgangsvormen tussen onze aapachtige voorouders en de beschaafde

Europeanen van Darwins tijd'(XXVIII).Opmerkelijk genoeg verbaast
Darwin zelfzich eerlijk overhetfeitdatindividuele 'wilden'-sommige
Vuurlandersen 'zelfs(!)eenvolbloednegermetwiehijtoevalligwatlangeretijdcontacthad'-velemenselijketrekjesvertoondendieergopdeonze
gelijken,en vaak blijkgaven van voortreffelijkemorelekwaliteiten (pas-

Darwins'afstandelijkebenadering'vandemenskrijgtbedenkelijkeaccenten waarhijde verdere evolutievan dem ensheid overschouwt:'In een
toekomstdie,in eeuwen gem eten,nieteens zo vervan ons afligt,zullen
de beschaafde rassen nagenoeg zeker de wilde over de hele aarde uitgeroeid en vervangen hebben.Zoals prof.Schaafl ausen opm erkt,zullen

dan ongetwijfeldook demensapenuitgeroeidzijn.Opdatmomentzalde
afstand tussen de mens en zijn naaste verwanten nog grotergeworden
zijn:wantdanzalhetdekloofzijntussen demensineen,naarwijmogen
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hopen,nog beschaafdertoestand dan dekaukasischeén een zo diep onder

demenszichbevindendeaap alsdebaviaan,terwijldieafstand thansdie
tussen de negerofAustraliëren degorilla is'(pp.203-204).Dierelatief
geringe afstand tussen negeren gorilla zou een grootse toekomstbescho-

ren zijn!TerwijlDarwinnog nadrukkelijkweesophetgroteverschiltussen neger en gorilla,veroorloofde Haeckelzich reeds de uitspraak :'Het
onderscheid tussen hetverstand van een Goethe,Kant,Lamafck,Darwin
endatvan delaagstenatuurmensalseen Vedda,Akka,Australischeneger
en Patagoniërisveelgroterdan hetgradueleverschiltussen deze laatsten
en deverstandigstezoogdieren,demensapen en zelfsdebavianen,honden

en olifanten'(Die Weltröthsel,p.53).En minderdan veertig jaarlater
wordtdat,geschraagden gepropageerd dooreen aanzienlijk aantalbeoefenaarsvan de 'W issenschaft':'Deverschillen tussen deverschillenderas-

sen kunnen...enorm zijn...De afstand tussen de laagste zogenaamde
mensen en andere hoogsterassen isgroterdan die tussen de laagste mens
en de hoogste aap's.

Tenaanzien vanhetonopgelosteprobleem vandeerfelijkheid van (individueel)verworven eigenschappen,greep Darwin resoluutterug naar een
radicaallamarckisme:deverschillen tussen derassen zijn vooraltedanken aan de erfelijkheid van hun intellectuele en morele begaafdheden:
'zonderhetprincipevan deerfelijkheid van demoreleneigingen zouden
de verschillen daarin tussen de mensenrassen onverklaarbaar zijn'(157).
Een van de meestkenmerkendeverschillen tussen de primitieve en de beschaafderassen is,datdeeersten hun liefde en sympathiebeperken totde

ledenvandeeigenstam,terwijldebeschaafderassenhunliefdeuitgebreid
hebben totde mensen van 'alle rassen en naties'en elkaarnietmeer be-

strijden (pp.151,155,184).Een 'sic'ishierm-i.nietoverbodig!In dat
idealistischeen idealiserendeperspectief'hoeven wijderhalveniettevrezendatindekomendegeneratiesdesocialeinstincten(dieelders,p.61,de
grondslagvan hetmorelewezen van demenswordengenoemd)zwakker
zullen worden:wijmogen integendeelaannemen datde deugdzame gewoonten sterkeren misschien doorerfelijkheid nogbevestigd zullen worden...steedsvakerzaldedeugd zegevieren'(160).
In datlichtoverschouwtDarwin in het5e en 7e hoofdstuk de prehistori-

sche en historische ontwikkeling,diversificatie.overlevingsstrijd -maar
ook het frequente uitsterven - van stam men,rassen,volkeren en naties.

Onbewogen constateerthij'datook vandaagnog debeschaafdevolkeren
5 H.Brûcker,ErnstHaeckelsBluts-und Geisteserbe, Mûnchen,1936,p.91

Henk jzns/Darwinismeen racisme

21

overaldebarbarenterugdringen',en interpreterendschrijfthijhuntriomf
hoofdzakelijktoeaan hunhogerontwikkeldeintellectueleèn morelekwaliteiten (pp.164-166).Devaak voorgekomen 'uitroeiing'of'verdringing'
van een stam ,ras of volk hoeft ons niette verontrusten,het gaatdaar

steeds om een proces van natuurlijke selectie op grond van de morele
superioriteitvandeoverwinnendepartij:'Alseen stam veleleden teltdie
uit patriottisme,trouw,gehoorzaamheid,moed en sympathie steeds be-

reidwilliganderenhelpen en zich voorhetalgemeen welzijninzetten,dan
zalhijoveralleandere volkeren zegevieren:en datzou dan natuurlijke
selectiezijn.Teallentijdezijn overdehelewereld stammen doorandere
verdrongen,enaangeziendemoraliteiteen belangrijkmiddeltotsuccesis,
zullen de graad van de moraliteit en het aantal hoogbegaafde mensen

steedstoenemen'tl7o).Deconclusieligtdanvoordehand:'Een stam die
allebovenvermeldeeigenschappenin rijkematebezitzal...overalleandere zegevieren...Zo streven de sociale en morele eigenschappen ernaar...

tenslottedehelewereld teveroveren'tl66-l67).
W atvan 'stam men'geldt,geldtook van de almin of meer beschaafde

naties:'Deredenen waarom een beschaafdenatiehogerop geraakt...zijn
com plex...maarhebben in allegevalte maken m eteen vermeerdering van
haarbevolking en welvan de intellectueelen m oreelhoog begaafde men-

sen'(181).Indiecontextwordthetbegrijpelijkdat'devolkerenvan WestEuropa,diezo verboven hunwildevooroudersuitstijgen,aandetopvan
de beschaving staan'en dataan de top daarvan 'zich de Engelsen bevin-

den methun -invergelijkingmetdeandereEuropesevolkeren -superieure successen als kolonisatoren'(182).M etnog een verwijzing naar 'de
uitzonderlijke successen en hetgemeenschappelijk volkskaraktervan de
Amerikanen,die waarschijnlijk hetprodukt van de natuurlijke selectie
zijn',isde piramidale opbouw van en het waarde-oordeel over de
huidige mensheid rond.'Hoe duisterook hetprobleem van de culturele

vooruitgang blijft,zoveeliswelduidelijk,dateen volk datgeruimetijd
hetgrootste aantalhoogintelligente,energieke,dappere,patriottische,op

hetalgemeen welzijn bedachtemensen voortbrengt,de overhand behaalt
op minderbegunstigdenaties'(183).Hetgevaardatin dergelijkerechtlijnigeredeneringen schuiltisdatzij in de praktijk maar alte makkelijk
worden -en defacto werden -omgekeerd:heefteen natie eenmaalover
'minderbegunstigde'de overhand behaald,dan schri
jftzijdatuitsluitend
toe aan haareigen superieure kwaliteiten.
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Darwins rassenhygiëne

Aan dehoge ontwikkeling en verfijning van de socialeinstincten van de
beschaafdevolkeren ziteen bedenkelijk aspectvast,datDarwinsbijzonderebezorgdheidwekt:'Denatuurlijkeselectieiseengevolgvan destrijd
om hetbestaan...W asde mensin de oertijd nietonderworpen geweest
aan denatuurlijkeselectie,danhad hijhoogstwaarschijnlijkzijn huidige
stand nietbereikt'(183-184).Nu blijktechterdatdebeschaafdevolkeren
'hun sympathie uitbreiden tot de leden van alle rassen en zelfs tot de

nuttelozeledenvan demensheid,zwakzinnigenengebrekkigen'(158-159).
Datdruistnatuurlijkintegen denatuurlijkeselectiewaaraanwijzoveelte
danken hebben:'Bijdewildenworden delichamelijk en geestelijkzwakkenvroegtijdiggeëlimineerd.deoverlevendenzijnveelalkerngezond.W ij,
beschaafde mensen,daarentegen doen alhetmogelijkeom dieeliminatie
teverhinderen:wijbouwen tehuizen voorgeesteszieken,gebrekkigen en
zieken,wijmakenwettentenbatevandearmen...methetgevolgdatook
de zwakke individuen van de beschaafde volkeren hun soort kunnen

voortplanten'(171-172).Ookdearmenbehorentotdezwakken die,a1sze
in leven worden gehouden,denatuurlijkeselectieverhinderen.Datvolgt
consequentuitDarwinsovertuigingdatbeziten rijkdom zowelgevolg als
bewijszijnvan een reedsverworven superioriteit:'Afgezien nog van hun
lichamelijkeen geestelijkesuperioriteit,hebben deafstammelingen van de
rijken doorheterven van bezitmeerkansop succesdan dearmen.Het
erven van bezitisop zich geen kwade zaak.W antzonderde accum ulatie
van kapitaalzouden de ''kunsten''geen vooruitgang kennen ;en daaraan

vooraldanken debeschaafdevolkeren datzijzich hebben uitgebreid en
nog steedsuitbreiden,zodatzijallelagererassen verdringen'(173).
De aldusomschreven im passe geeftDarwin een dubbele com mentaar in.

Deeersteklinktin zijnwetenschappelijkeobjectiviteitvrijbrutaal:'Niemand die iets van huisdierenteeltsnaptzalbetwijfelen datdeze (onze)
handelwijze uiterst nadelig is voorhetras...Metuitzondering van het
gevalwaarhetdemenszelfbetreft,zalook niemand zo dwaaszijn zijn
slechtstedieren voortplantingtoetestaan'(171-172).lnzijn tweedecomnlentaarprobeerthijdateerste inzichtenigermate teverzoenen metde
andere,vaak beklemtoonde stelling,dat onze 'beschaafde moraal'toch

hetvoorlopig hoogtepuntvan demenselijke evolutievoorstelt:'De hulp
diewijhulpbehoevenden verschuldigd menen tezijn,komthoofdzakelijk
voortuithetinstinctvan desympathie,dieoorspronkelijk een nevenproduktvan desocialeinstincten was...Thanskunnen wijdiesympathieniet
meeronderdrukken,ook almochtoverleg onsdatraden,zonderdatdaar-
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bijonzeedelstenatuuraan waardezou inboeten.lndien wijopzettelijkde
hulpbehoevenden en zwakken in de steek lieten,dan zou dat slechts te

rechtvaardigenzijn,wanneerhettegendeeleen groterkwaad,deverwaarlozingzelfeen weldaadzou betekenen.W ijmoetenderhalvewelberusten
in deongetwijfeld nadeligegevolgen van deinstandhouding en vermeerdering van dezwakken'(172).
Darwinstweede,humanitairecommentaarstrekthem ongetwijfeldtoteer,
alblijktnogmaalshoezwak een ethischefunderingisdieuiteindelijk alleen op een nevenproduktvan de sociale instincten berust.Van meet af
aan echterhebben demeestedarwinisten van alleslag voortgeborduurd op

Darwinseerstecommentaar,en 'aangetoond'datmen bestin staatiszijn
'sympathievoorde zwakken teonderdrukken'en datwetenschappelijk
verantwoord 'overleg'onsnooptom maatregelen tenemen tegen denutte-

lozeofminderwaardigeleden van de samenleving.En zijkonden zich in
hun interpretatie gesterktvoelen dooreen aantaloverwegingen waarmee

Darwin zelf,nàzijn humanitairecommentaar,ditmoeilijkeprobleem afrondt.Meteen verwijzingnaar'dezeergoedestudievan W .Gregg'(171)
citeertDarwin instemmend diens'wetenschappelijke'benadering van ...
de Ierse kwestie:'De zorgeloze,vuile,weinig eisendeIervermeerdertzich

alseen konijn;dematige,bedachtzame,zichzelfrespecterende,eerzuchtige Schot,metzijn ernstige zedelijkheid,zijn vergeestelijktgeloof,zijn
scherpzinnigeen beheersteintelligentie,brengtdebestejaren van zijn leven strijdend en ongehuwd door,huwtlaaten laatweinig kinderen na.
Gesteld dateen land aanvankelijk doorduizend Saksen en duizend Kelten
werdbewoond,danzounaeendozijngeneraties5/6vandebevolkinguit
Kelten bestaan,maar 5/6 van alle bezit,alle m acht en intelligentie zou

zichin handenvan 1/6 Saksenbevinden.In destrijd om hetbestaan zou
hetlagere,minderbegunstigderasgezegevierd hebben,nietdank zijzijn
goedeeigenschappenmaarkrachtenszijngebreken'(178).DatDarwinhet
superieuremisprijzen voordeIermetzijn Britsetijdgenoten deelde,kan
men nog menselijk,misschien ietstemenselijk vinden.M aardathijdit
misprijzen zo consequentin zijn wetenschappelijk betoog wistin tepassen,stemttoch totnadenken.

Darwin had echterook kritiek op Gregg.De vermoedelijk verontruste
Saksischelezersteldehijdadelijkgerustmetdeverwijzingnaareenaantal
aleerdervermeldehinderpalen die ervoorzorgen dat'watde morelekwa-

liteiten betreft,ertoch ook,zelfsbijdebeschaafdevolkeren,een zekere
eliminatievan de slechtstbegaafden plaatsvindt'(176).Die hinderpalen
zijn:'misdadigersworden terechtgesteld ofzo lang gevangen gehouden
datzij hun slechte eigenschappen nietdoorovererving kunnen doorge-
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ven...M elancholische en geesteszieke personen worden gdnterneerd of
plegen zelfmoord...Rustelozen die alle vaste arbeid schuwen...trekken
naardenieuwekolonieswaar ze zich ontpoppen als nuttige pioniers.Onmatigheid...en losbandigheid...verkorten uitermate de levensduur...En

bijdehuisdierenteeltisjuistgebleken datde eliminatie,zelfs in gering
aantal,van individuen die op één belangrijk puntminderwaardig zijn.
geenszins onbeduidend is voor het uiteindelijke kweeksucces'tl76-l77).
Tegen Greggs te sombere voorspelling voertDarwin o-m .nog aan :'De
armste klassen hopen zich op in de steden, en de statistieken van Dr.

Stark,overmeerdantienjaargespreid,hebbenaangetoonddatdesterfte
in desteden op alleleeftijden hogerligtdan op hetland,jadatzijin de
eerstevijflevensjaren bijna exactdubbelzo hoog is'(178).Darwin zelf
sluitdehelediscussieoverdatmoeilijkeprobleem afmetdeslotopmerking :'M ochten de bovenvermelde en andere wellichtnog onbekende hinderpalen wegvallen,diebeletten datdelichtzinnige,immoreleen op enige

anderewijzeminderwaardigeleden van de menselijkegemeenschap zich
snellerverm eerderen dan de betere klassen,dan za1hetm etdatvolk berg-

afgaan'(181).
'In hetlichtvan dergelijkeuitspraken',concludeertVogel,'lijkthetons
nietzo verwonderlijk meerdatkortdaarop ronduitonwetenschappelijke
ideologieën meenden uitditwerk van Darwin de ''biologischerechtvaardiging''te kunnen aseiden voorvolkom en imm orele traktaten en tenslotte

politieke praktijken.Sociaaldarwinisten,rassenhygiënicien tenslotte de
nationaal-socialistischeideologieenpraktijk,zijberiepenzich alleookop
Darwin.Zeker,datisnietuitsluitend op zijn rekeningteschrijven,maar
ik geloof dat niem and nog met rechtbeweren kan datDarwin zelf daar

nietsmeetemaken heeft.Hijheeftdatallesmeevoorbereid,ook alwas
hetgeenszinszijn bedoeling'(XXXI).
Uitgestorven of uitgeroeid ?
Een laatste fenomeen,door Darwin beschreven en geduid als een onver-

mijdelijk procesvan natuurlijke selectie,ishet'uitsterven'van rassen en
volkeren.'Hetuitsterven ishoofdzakelijk hetgevolg van de onderlinge
concurrentievan een rasmeteenander...(Integenstellingmetdeconcurrentiestrijd tussen primitievestammen)isdiestrijd,waarbeschaafdenatiesm etbarbaren in contactkomen,kort...Van de oorzaken die de be-

schaafdenatiesdoenzegevieren,zijn enkeleduidelijkeneenvoudig,andereduisterencomplex'(238).DuidelijkeoorzakenzijnvoorDarwino.m.:
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'het(doordekolonisten)incultuurbrengen van hetland,waardewilden
hun gewoonten nietkunnen ofnietwillen veranderen;de(weliswaarnog
mysterieuze)nieuwe ziekten die bijeen eerste contacttussen onderscheidenengescheiden volkeren blijkenoptetreden'6;'hetontstaan van nieuwe ondeugden zoals het alcoholisme, waarin zo vele wilden een onbe-

dwingbaargenoegenvinden'(238-239).Tussen haakjes:overdebijdrage
van de 'beschaafden'tot die nieuwe ondeugden rept Darwin met geen

woord.Almetal'schijntdemeestwerkzameoorzaak van hetuitsterven
tezijn:deverminderdevruchtbaarheid van devrouwen en ziektevooral
bijdekinderen,beidehetgevolg van veranderdelevensomstandigheden,
die op zich nietschadeli
jk hoeven te zl
ya'(239).Toch had Darwin ook
weetvan de thansals zeerpertinent erkende opmerking van Sproat,'die

veelbelanghechtaan een ogenschijnlijkzo onbeduidendeoorzaak alshet
feitdatdeinboorlingen doorhetnieuweleven om hen heen ontredderd en

dom worden.Zijverliezendemotieventotinspanning en krijgen ergeen
nieuwevoorin de plaats'(239).
W aarDarwin het'uitsterven'm etenkele,historisch goed gedocumenteerdegevallen illustreert,neemtzi
jn afstandelijkebenaderingvan degeschie-

deniseen laatstekeerbedenkelijkealluresaan.'ToenTasmaniëgekoloniseerd werd,schattemen debevolkingop 7.000 tot24.000.Op kortetijd
wasdataantalsterk ingekrompen tengevolgevan deoorlogen m etde Engelsen en onder elkaar.Als dan,na de beruchte, door alle kolonisten

ondernomenjachtop deinboorlingen,deovergeblevenen zich aand8regeringovergaven.telden zijnog slechts120 individuen,diein 1832 naar
heteiland Flindersovergebracht(lees:verbannen)werden'(240).Afgezienvan hetadjectief'berucht'levertDarwingeenenkelecommentaarop
die genocide.Deze grootscheepse uitmoording wordtdoorhem nieteens

overwogen alseenmogelijke,bijkomendeoorzaakvan hetuitsterven van
deTasmaniërs:zijnwetenschappelijkeaandachtspitstzichuitsluitendtoe
op het'hoogstm erkwaardige'snelle uitsterven van de kleine rest-popula-

tie.Zonderhiaatlooptzijnverhaaldoor:'Dateiland,tussenTasmaniëen
Australië gelegen,is40 mijllang en 12 tot 18 mijlbreed:hetschijnt
gezond tezijn en deinboorlingen werden ergoed behandeld'tibid.).W el
vermeldthijdeopinievan Bonwick,dathetuitsterven misschien 'vooral
een gevolg van de verbanning was met de daaruit voortspruitende ge-

6 Nuwetenwijdathetgingom ziektenvandebeschaafdeveroveraarswaarte-

gen de inheemse bevolking nietimmuun was.
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moedsdepressie'7,m aar daartegenover stel
thijdathetprocesonverminderd doorging nadatde Tasm aniërs,op hun eigen verzoek,in 1874 naar

hungeboortelandterugmochten keren(toenwarenhetnog 14mannen,22
vrouwen en 10 kinderen).Hoe deze genocide te verzoenen wasmetde
volgehsDarwin zo kenmerkende liefde en sym pathie van de beschaafden

voorallerassen,iseen vraag diehijzich blijkbaarnietheeftgesteld.
Darwinbespreektnogeenreeksandèregevallen vanopmerkelijkeafname
van deinheemsebevolkingnacontactmetdebeschaving.o.m .datvan 'de

MelanesiërsvandeNieuweHebriden,dieinuitzonderlijkemateaan ziektenledeneningroten getaleomkwamen,toenzijnaarNieuw-zeeland.het
Norfolk-eiland en andere gezonde oorden overbrachtwerden om er tot

zendelingen opgeleid teworden'(243).De conclusiewaarmeehijook dit
onderwerp afsluit,suggereertop zijn minjt ondanksde genuanceerde
aanhef-dathetverdwijnenvan'inferieure'rassenen populaiieseenonafwendbaaren natuurnoodzakelijk procesis,waarop mogelijkemorelebezwaren uiteraard geen vathebben.'Ofschoon de geleidelijke afnameen
het definitieve uitsterven van mensenrassen een zeer complex probleem

is...toch ishetvan dezeldesoorta1shetprobleem datzich steltbijhet
uitsterven van een hoger zoogdier.hetpaard b-v.dat uit Zuid-/knlerika
verdween om er kort daarop door de talloze horden van het Spaanse
paard vervangen teworden'(251).Vogelconlnlentarieert: 's4et deze en

dergelijkegedachtegangen heeftDarwin zelfongetwijfeld mede voorbereidwatkortetijd laterin het''sociaaldarwinisme''endedaaruitafgeleide ideologieën virulentwerd'(XXXIII).
D arwinism e en ethiek
C.Vogelvestigde er ook de aandachtop hoe hetideologische misbruik

vanhetwetenschappelijkdarwinismededeugdelijkegrondslagenervanin
hun tegendeeldoetverkeren.W atalsdegrootste verdienste van Darwins

conceptvan denatuurlijke selectiegeldt-datnl.ditconceptvrijisvan
elketeleologieofdoeloorzakelijkheid-'wordtnu opnieuw inteleologische
zin gemunt:de overleving en expansie van de ''sterkeren''is nietlanger

hetonvermijdelijkeproduktvan denatuurlijkeselectiemaarhetdoordie
selectie beoogde doel'.De volgende stap wordt dan :'Dat doel van de
selectie krijgteen morele waardering en wordtverheven totde positieve
7 J.Bonwick,TheLastof theTasmanians,1870,pp.388,390.
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doelvoorstellingvanhetpolitiek-maatschappelijk denken enhandelen onderhetmotto:wiehandeltin dezinvan die''natuurlijkeselectiedoeleinden'',handeltbiologischènmoreel-zedelijkjuistengoed'(XXXIII).'Dit
onwetenschappelijk biologisme',concludeertVogel.'heeftveelleed over
de mensheid gebrachten isook vandaag nog geenszins overwonnen.Het
behoorttotde ethischeplichtvan debiologen telkensen telkensweermet

alleduidelijkheid tewijzen op dieperverteringvan dedarwiniaanseselectie-idee'.

De zwakste en gevaarlijkste schakelin Darwinsbetoog blijft m-i.zijn
verklaringen funderingvan demenselijkemoraal.Ofschoon hijherhaaldelijk en metveellofKantsbijdragetotdehogewaardering van demoraalvermeldt,schijntKantsfundering van de ethische plichthem toch
ontgaantezijn.VoorKantwasdemenswe1degelijk öök een apart,met
zellewustzijn en vrijheid begaafd wezen,datjuistqua persoon nooitgebruiktmochtwordenalsmiddeltoteennogzoverheven ofwenselijkdoel.
DatDarwin ditinzichtmiste,ontdekteik -verrassend genoeg -in een van

zijn overvloedigevoetnoten.Voetnoot8van het4ehfst.(308-309)houdt
verband metwatwijkortheidshalve Darwins'bijenkorfmoraal'kunnen
noem en.In dat4e hoofdstuk verdedigtDarwin m etklem datalle sociale

dieren,mochten zijooitenigermatehetmenselijkeniveau bereiken,een
echtgeweten zouden hebben en ereen echtemoraalop na zouden houden.

Inhoudelijkzou diemoraalwe1zeervan deonzekunnen verschillen volgensdebehoeften van degemeenschap en deinstandhouding van desoort.

'Om maaréén extreem voorbeeld te noemen',schrijfthij,'alsde mens
opgegroeid wasin identiekdezelfdeomstandigheden a1sdebijin een bijenkorf,danzouden onzeongehuwdewijfjes-netzo goedalsdewerksterbijen -hetzondertwijfelalshun heiligeplichtbeschouwen hun broeders
(de darren)tedoden,en onzemoederszouden hun vruchtbare dochters
zoeken te verdelgen.En niemand zou op hetidee komen datte verhinde-

ren'(124).In devoetnootnu bijditmerkwaardig stukjeprozagaatDarwin uitdrukkelijk in op hetbezwaardatvan theologischezijde dooreen
zekereMissCobb tegen diebijenkorfmoraalwasgeuit(in Darwinism in
morals,TheologicalRevue,1872,pp.188-191).MissCobb had nl.beweerd dat,mochten bijen ooitzo intelligenten 'persoonlijk'worden als
mensen,zijdanzouden erkennendatzehunmaatschappelijk levenvoortaan andersdienden in te richten en zelfshun voortbestaan op een andere

wijzemoesten zien teverzekeren.Darwin repliceert:'MissCobb beweert
datin zo'n gevalde fundamentele principesvan het sociale leven om ge-

keerd zouden worden.Daarmeebedoeltzij,naarikvermoed,datdevervullingvande(vroegere)socialeplichtschadelijkzou zijn voordeindivi-

28

Streven/oktober

duen.Daarbijzietzijevenweloverhethoofd -watzijongetwijfeld zal
toegeven -datdiesocialeinstincten verworven zijn voorhetgoed van de
gemeenschap.Zijgaatzelfszovertebeweren dat,mochtdein dithoofdstuk gehuldigemoraal-theorieooitalgemeen ingang vinden,zijnietsanderskan dan geloven datop hetogenblik van die triomfdemenselijke
moraalzelften gravezalworden gedragen'(308-309).MissCobbspertinente en welhaastprofetische opm erking werd door Darwin weggewuifd

in één laatdunkend zinnetje:'Hopelijk hangthetgeloofin deduurzaamheidvan dedeugd oponzeaardebijdemeestemensen nietaan zo'n dun
draadje'(ibid.).HetkomtmijvoordatHaeckelookop ditpuntduidelijkerdeconsequentiesheeftgetrokken:in zijn Nachwortvalthijheftiguit
tegen allen die menen Kanten Darwin metelkaar te kunnen verzoenen :

'KantoderDarwin,so mussesjetztheissen'.
Intussen isaan derijkeboom van deneodarwiniaanseevolutietheorieals
jongstetak dezogeheten sociobiologievan E.O.W ilson en R.Dawkins
ontsproten.Aangezien het 'altruïstisch'gedrag van een aantalindividuen

vansociaallevendedieren -bijenenmieren zijn hieropnieuw hetparadevoorbeeld-eenaanwijsbarebijdrageleverttotdeoverleveringen instandhouding van de groep ofde soort,wordt ook hetzogenaamde altruïsme

van demensgereduceerd toteen loutergenetische(volkomen onbewuste)
eigenschap,die dank zijde natuurlijke selectie in meerdere ofmindere
mate onder de mensen voorkomt.Door bewusteteeltkeuze en genetische

manipulatiezouden wijzeeventueelkunnen (moeten?)opdrijven ofonderdrukken. 'Met ditjongste kind van Darwins selectietheorie',aldus
Vogel,'steektdegevaarlijke hydra van hetpolitiekemisbruik van Darwinsevolutie-ideeopnieuw hethoofd op.Ook in ditgevalrijstopnieuw
hetgevaar -en in vele kringen is hetreedsvirulent -datmen dingen die

in hetevolutiegebeuren wetenschappelijk erkenbaaren aanwijsbaarzijn,
viaeenpseudowetenschappelijkelegitimatiegaatverheffentoteen morele
rechtvaardiging van bepaalde maatschappelijke toestanden;of ze zelfs
omvormttotbasisprincipesvan hetsociale en politieke handelen.''Organistische''evolutieen moreledoelstellingen hebben echternietsm etelkaar

temaken.Ook datmoest,meen ik althans,in hetjongstejubileumjaar
van degrotebioloog Darwin onmisverstaanbaargezegd worden'txLl).
Bijvele oprechtebewonderaarsvan Darwinsbiologisch genie,totwieik
mezelf blijfrekenen,zullen een aantaldingen die Darwin ook gezegd,
gedachten verdedigd heeft,nogalverbijsterend en zelfspijnlijk overkomen.M aarinhetlichtvanhetonheildat'totalitairewetenschapsvisies'(l.
Prigogine)reedshebben gesticht,leek hetmijnuttig en nodig ook in dit
gevalop diesamenhangen tewijzen.
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Datwijmomenteeleen 'ik-tijdperk'beleven,isalvakerbetoogd (en betreurd).Deoorzaak daarvanwordtsomsgezochtindeeconomischecrisis
en de daarmee verbonden onzekerheid.M aar de psychische onzekerheid

dievandaagvelen aantastheeftwortelsin dejaren vöördeeconomische
crisis.Christopher Lasch -in hetdagblad LeM onde getypeerd als'historien américain,homm e de gauche,sceptique etinquiet'-betoogt in De
cultuur van hetnarcism etdatde crisisvan hetW esten neerkom top een

doordemaatschappijveroorzaaktnarcisme.
De uit de Freudiaanse terminologie stam mende term 'narcisme'slaatop
een complex fenomeen, dat niet met ik-betrokkenheid,laat staan m et

egoïsmemag worden gelijkgesteld.Vereenvoudigend kunnen weeen narcistische persoonlijkheid (ofcultuur)beschrijven alsgedreven door een
imaginairealmachtsdroom :dewerkelijkheidmoettotaalen onmiddellijk
aan almijn verwachtingen beantwoorden.De psychiater J. Dominian
heefthetindatverbandover'éénvan devalsebeloften vanonzetijd:dat
dem ens kan uitstijgen boven zijn afhankelijkheid en geheelm eester zijn
van zijn leven'(Concilium,1982 -6,p.57).

Hetnu-tijdperk
Eerderdan van een ik-tijdperk moetersprakezijn van een nu-tijdperk.
Denu-mensiszijn relatiemetverleden en toekomstkwijt.Dedevaluatie
van hetverleden,die'politiekeen psychologischeschatkamer'(18)isvolgensLasch een van debelangrijkste symptomen van onze cultuurcrisis.
Hetwegdrukken van hetvak geschiedenisin hetonderwijs is daar één
tekenvan.Bejaarden (datis:onsverleden)worden eenacuutmaatschappelijkprobleem,datlangnietuitsluitend van financiële aard is:hun erva1ChristopherLasch,Thecultureofnarcissism,SghereBooks,London,1980.

Nederl.vertalingDecultuurvan hetnarcisme,Arbelderspers,Amsterdam,1980.
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ring kan in onze maatschappijnietmeerfunctioneren.Hetwoord 'ervaring'zelfheefteen betekenisvolleverschuiving ondergaan.Eertijdswas
ervaring hetgeheelvan uit hetverleden stam mende en voorde toekomst

vruchtbareinzichten,vaardigheden,wijsheid.Nu roepthetveelalietsop
alseen instant-gebeuren,een totweinig ofnietsverplichtendenu-beleving,
los van verleden en toekomst. 'De verloochening van het verleden,hoe

progressiefen optimistisch diezich ook voordoet,blijktbijnaderonderzoekneertekomenop dewanhoopvan een maatschappijdiedetoekomst
nietonderogen durfttezien'(19).
Oppervlakkig bekeken heeftdevertwijfeling aan detoekomstte maken
metde mogelijkheid totzelfvernietiging van demensheid dooreen kernoorlogofeenmilieuramp.Maareigenlijkspreektdaaruit'hetnarcistische
onvermogen om zich teidentificeren methetnageslachtofzich te ervaren

a1seen onderdeelvan de stroom dergeschiedenis'(78).Onnadenkend of
schaamteloosoffertmen dan debehoeften van volgendegeneratiesop aan

deeistotonmiddellijkeentotalebevrediging;datwordto.m.duidelijkuit
de dramatische tekorten op vrijwelalle regeringsbegrotingen.Onze onmachtom oud-worden te verwerken,de ziekmakende bezorgdheid over
onze gezondheid en de angstvoor de dood hebben dezelfde wortels:te

allen prijzehetnu-momentvrijwaren.'In plaatsvan hetkind leiding te
geven' dat is: het naar toekom st te oriënteren - 'worstelt de oudere

generatienuom ''dekinderen bijtehouden'',in dehoopjonginuiterlijk
envisietelijken'(217).Eenaantal'moderne'oudershebben devolgende
generatie weinig te geven en verlenen voorrang aan hun eigen recht op

zelfvervulling,omdat'narcistischepersonennietinstaatzijnvanhetleven
te genieten a1svan een proceswaarbijmen zich steedsmeeridentificeert
metandermansgeluk'(68).IetsdergelijksheeftD.Söllealeerdergezegd.
Zeheefthetover'mensen diehun grootoudersnietkennen en geen kleinkinderen willen hebben.W ie geen relatie heeft tot het verleden zalook
geen diepe belangstelling kunnen voelen voor de toekom stige generatie.
W iezich van vroeger een bron ofeen beek herinnert,za1hetook belang-

rijk vinden watvoorwaterwijonzekinderen a1slevenselementnalaten'
(Sympathie,p.121).
Alm acht en onm acht

Alle sectoren van onze beschaving (wetenschap,technologie,economie,
psychologie)vertonentrekjesvan de 'imaginairealmachtswil',dietypisch
isvoordenarcistische persoonlijkheid.W ijwillen alleshebben,meema-

FransCromphout/NlrcgmeaIsmaatschappelnk verschqnsel

ken,allesdoorzien en allesoplossen.Op een muurin W est-Berlijn staat
deze graffito:'W irwollen alles,und zwar subito'.Er isgezegd datdeze

uitspraakdejongere-van-nutypeert.Zetypeertonzehelebeschaving.Ook
devolwassenewi1alles,onmiddellijk.Alleenspreekthijdatwathypocrieteruit.Van uitstelvan bevrediging,dievolgensde psychologie zo wezen-

lijkisvoordeontwikkelingvandepersoon,isnogweinigsprake.Hetvalt
onsmoeilijk onsteverzoenen metdewezenlijkeonvolkomenheid van de
m ens.

Een spectaculaire uitingvan deze almachtspretentie herkent Lasch in de

houding van een bepaalde medischewetenschap tegenover de dood (hij
had erookverwekkingen geboortebijkunnen betrekken -meesterwordenoverbeginen einde,komtdatnietdealmachtnabij?):de-voorlopig
nog erg futuristische -bestreving om de levensduurzo te verlengen,'dat

eigenlijk nog alleen ongelukken overblijven als doodsoorzaak' (269).
Mochtditperspectiefooitwerkelijkheidworden,zou demaatschappijdan
niettotstilstand komen?Zullen bejaarden,nog gezond van geesten lichaam,plaatsmakenvoorjongeren?'Debewegingvoorlevensverlenging
weerspiegelt het stagnerende karakter van de laat-kapitalistische maat-

schappij...Mensen verliezen hun belangstelling voorjongeren en detoekomst,klampen zich aan deeigen jeugd vasten maken slechtsmetgrote
tegenzin plaatsvoornieuwegeneraties.Nietalleen doorhaarnarcistische
onverschilligheid voor latere generaties,m aar ook door haar waanvoorstelling van een technologisch utopia zonder oude mensen weerspiegelt
dezebeweging de fantasie van ''absolute,sadistischem acht'',die volgens

Kohutkenmerkend isvoorhetnarcistisch denken'(270-272).
Erzijnmeertekenen aantewijzenvan dezealmachtsfantasie:deargeloze
vanzelfsprekendheid b.v.waarmee alhettechnologisch mogelijke in de

praktijk wordtgerealiseerd.Ook maatschappelijke en religieuze ideologieënlevenuitdeonbewustepretentiedatwein staatzijn dewerkelijkheid
helem aalte doorzien en dusook totaalte veranderen.In datopzichtwa-

ren de jaren zestig erg narcistisch:nieuwe maatschappij,nieuwe kerk.
Alleen overheerste toen nog hetalmachtsgevoel.Na de onvermijdelijke
ontgoocheling is dat nu omgeslagen in de typisch narcistische gevoelens

vanonmacht,lusteloosheidofrazendehaatgevoelenst.o.v.maatschappij,
kerk,school,gezin -dehelewerkelijkheid.Dealmachtsroeslooptuitop
de onmachtskater. M aar die levensmoeheid en rusteloosheid als gevolg

van onmogelijktebevredigen verlangenswordtdan opgevangen dooralweereen nieuwe pretendenttotalmacht.
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D e therapeutische cultuur

Dewanhoop ietsaan demaatschappijtekunnen veranderen brachtmensen ertoe alhun aandachterop te richten zichzelfpsychisch teverbeteren.

Onmachtom pijn,mislukkingen verliesteverdragendoetzegrijpennaar
altijdweernieuwetherapieën,netzoalswebijhetminstelichamelijk ongemak pijnstillersslikken.Hetzou natuurlijk onzin zijn alle therapieën
overdezelfde kam tescheren.Erzi
jn helpendetherapieën en goedetherapeuten.Maareen normalezorg voorlichamelijkeen geestelijkegezondheid kan omslaan in een 'therapeutisch bewustzijn'.Geestelijkegezondheid wordt dan het moderne surrogaat van verlossing: 'het overboord
zetten van remmingen en de onmiddel
lijkebevrediging van elke impuls'

(33).Detherapiewordt'hetgeloofvan wiegeen geloofmeerheeft'(79).
Hettherapeutische over-aanbod van trainingen en technieken speeltener-

zijdsin op de narcistische almachtsdroom,en versterktdie anderzijds.
M en neemtgeen vrede metm inderdan een ideale relatietotzichzelf,tot

anderen;men droomtvan hetvolkomen huwelijk en hetideale gezin.
Aan hethuwelijk en departnergaatmen dan mateloze eisen opleggen:
'M en eistvan persoonlijkerelatiesdeintensiteitvan een religieuze ervaring'(244).Defrustratievan dieverwachtingen verdiepthetoeroudeseksuele antagonisme.Alsm an en vrouw elkaars tekortkomingen nietm eer
kunnen aanvaarden,wordthetoorlog.'Zestellen elkaarexorbitanteeisen

envoelenwoedeenhaatwanneerdienietvervuldworden'(250).Dangaat
men terugschrikken voordiepeen duurzam eaffectievebindingen ;vluchti-

gepromiscuïteiten scheiding van seksen gevoelzijn hetresultaat.
De therapeutische cultuur heefteen ideaalvan volmaakt ouderschap ge-

propageerd,maartegelijk werd hetzelfvertrouwenvan deoudersop twee
manieren ondermijnd.Enerzijdswerden gezagen traditieondergraven en
schakelde de permissieve maatschappij de controle op gedragingen van
jongeren (en ouderen!)vrijwelvolledig uit.'Doorde abdicatie van het
ouderlijk gezag worden bij de kinderen karaktertrekken aangemoedigd
waareen corrupte,toegeesijke.hedonistische maatschappij om vraagt'
(226).Hetgevolgdaarvanzijn onzekereoudersdienietmeerwetenwelke
waarden zijkunnen (mogen?moeten?)overdragen op devolgendegeneratie. Ze kunnen 'hun kinderen weinig méér doorgeven dan liefde; en

liefdezondertuchtisnietvoldoende vooreen bewustzijn van de continuïteitdergeneraties,waarop elkebeschaving isgebaseerd'(217).
Anderzijds werden,in een langdurig historisch proces,steeds mééropvoedkundigetaken aande'natuurlijke'deskundigheid vandeoudersonttrokken :geboorte,voeding,hygiënische en ethische opvoeding,voorbe-
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reiding op hetarbeidsproces.Die taken werden overgenom en door 'hulpverlenende beroepen'. M en gaat 'ouders technieken bijbrengen om het
kind hetgevoeltegeven dathetwordtbemind in plaatsvan te vertrouwen

op hun aangeboren oprechtegevoelensvan liefde'(212).Ofmen waarschuwtdeoudershetkind niettefrustreren,terwijleen goedeontwikkelingvan demoeder-kind-relatiejuistberustop 'optimalefrustraties'(H.
Kohut),zegmaargewoonteleurstellingenomtrentdemoederdiehetkind
gaandeweg leertte verwerken.Deze voogdijvan deskundigen maaktde
oudersnog onzekerder en de deskundigen nog onmisbaarder.W eeris het

zaaknietteveralgemenen:erzijngevallenwaardeskundigehulpheilzaam
enonmisbaarkan zijn.MaarLasch verzeterzichtegendathulpomslaat
in voogdij;hijiservan overtuigd dateen in zijn zelfvertrouwen hersteld
gezin albijalnog hetbestgeschikten in staatisom hetkind voorte
bereiden op hetlatere leven.

Narcisme in hetonderwijs
Een soortgelijke ontwikkeling constateertLasch in verband metdevernieuwing van hetonderwijs.Die vernieuwing iso.m.uitgegaan van het
verlangenom allekinderengelijkekansentegeven.Ismassaal(of:gedemocratiseerd)onderwijsverenigbaarmetkwaliteit? Volgens Lasch antwoorden zowelconservatieven a1s progressieven :nee.M aarze verbinden

daaruiteenlopende conclusiesaan.Reserveerhethogere onderwijsvoor
de begaafden,zeggen de eersten.De anderen 'verdedigen lagere norm en

alsstap in deculturelebevrijding van deonderdrukten'(170).Metgeen
van beideantwoorden neemtLasch gepoegen.M ethettweedeom evidente
redenen niet:'M et de beste bedoelingen veroordelen de hervorm ers de

lagere klassen tottweederangsonderwijs;datbestendigtdeongelijkheid.
Terwillevan de gelijkheid handhaven ze de meestdoortrapte vorm van
elitisme,die in welke verm om ming ook de massa verhindert intellectuele

prestatiesteleveren'(191).M aardeconservatieven kunnen nietontkennendatookindezgn.elite-scholen(Harvard,Yale,Princeton)denormen
vervallen.
HiervoorbiedtLasch een aantal,elkaaraanvullende,verklaringen.Om te

beginnen:deeconomischeenpolitiekesectorenvan demaatschappijhebben minderhoog-gekwalificeerden nodig dan hetonderwijsasevert.Zo
ontstaateen 'academ isch proletariaat'van werkeloze ofbeneden hun niveau werkendeacadem ici.Datversterktvanzelfsprekend dem otivering tot

degelijkevorming niet.M aarLasch wijstook op specifiek pedagogische
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oorzaken van denormenverlaging.Zo wordthetvrijmaken van 'creativiteit'alsbelangrijkerbeschouwd dan 'denoodzaak om demensen deverdwijnendekunstvan zwijgen en zell eheersing bijte brengen'(199).Gebruikersvan ditslagwoord vergeten veelaldatcreativiteitinspanning vergt
en,alsresultaatvan inzicht,oefening en tucht,aan heteindevan de oplei-

dingstaatennietaan deoorsprong ervan.'Gelijkekansenvooriedereen'
ging weleensbetekenen dat'onderwijs pijnloosmoetverlopen,zonder
spanningen ofconnicten'(195).Maarwanneer ouderen geen ofweinig
eisenstellen aanjongeren,makenzehethunbijnaonmogelijkom volwassen te worden.En,zoals een door Lasch geciteerde docenthetstelt:'als
deschoolhetnietdoet,zalde latere wereld de leerlingen m aaraltegraag

lerendatzelfsinAmerikamislukkingbijhetlevenhoort'(186).Uitnaam
van 'relevantie'en 'aanpassing aan hetleven'wordteen algemene vlucht
voor intellectuele discipline goedgepraat.Eén van de gevolgen van dat

allesisookalbijonsbespeurbaar:'Verwijzingen naardebijbel,dievroegergemeengoed waren,zijn voorjongeren onbegrijpelijk geworden,en
hetzelfde gebeurtmetliteratuuren mythologievan de klassiekeOudheid -

en zelfsmetdegeheleliterairetraditievan hetW esten'(197).Hetgehele
probleem van hetonderwijsinAmerika,aldusLasch,isdat'bijna iedereen intellectueleprestatiesidentificeertmetelitisme'(191).

Kritiek van deIaat-kapitalistischemaatschappij
Lang nietallesin de bovenstaande beschouwingen is nieuw.M aarLasch
groepeerteen aantalalmeergehoordeanalysesen situeertze in een inter-

pretatiekader:datvan denarcistischepersoonlijkheid van onzetijd.De
laat-kapitalistischemaatschappijisoorzaakvan datnarcisme.W ijmoeten
daarnaderop ingaan.Anderskon iemand zich we1eensafvragen waardie
'homme de gauche'gebleven is.Spreekthiernietveeleereen nostalgische

conservatief?NostalgieiserbijLasch zeker:'Degedachtedathetverledenin zekeropzichteengelukkigertijdwasleidtniettoteen onprogressieve,reactionaire verlamming van depolitieke wilskracht'(18).M aardus
zekergeenconservatisme.tenzijmenhetalsconservatiefzou beschouwen
'afbrokkelingvan hetgezag,dal
ingvanonderwijsnormenenpermissiviteit
te betreuren'(291).Behalveeen moralist,is Lasch ook (en vooral)een
maatschappijcriticus.Persoonlijkheidscrisesop een schaalalstegenwoordigzijn op zich een politiek probleem,zobetoogthij.Elkemaatschappij
reproduceertde eigen beschaving in het individu.Daardoor doen maat-

schappelijkeproblemen zichvooralspersoonlijkeproblemen.Datneemt

FransCçomphout/Narci
smealsmaatschappel#kverschûnsel

nietwegdathun wortelsmaatschappelijk zijn.Daarom kaneen exclusief
therapeutische aanpak nietvolstaan.De therapie maaktde mens immers

alankelijk van de deskundige-en die isdeobjectievebondgenootvan
hetkapitalisme.Beiden hebben consum enten nodig,en beiden m àken hun
consumenten.'Dezelfde historische ontwikkeling die deburgerheeftveranderd in cliënt(van dedeskundigen),heeftdearbeider getransformeerd

van producenttotconsument'(293).Netzoalsmen deoudersheeftwijsgemaaktdatzehun taakeigenlijk toch nietaankunnen,heeftdereclame
demensen ervan overtuigd datwatzezelfmaken toch mindergoed isdan
watzein dewinkelkopen.Zelfgekweektfruitheeftalti
jdeenpaarvlrkjes,
de
s
kundi
ge
isde 'opvolgervan
en daarmoetje ontevreden overzijn.De

dekapitalist'(293).
In een interview heeftLasch datverband nadertoegelicht.In dejaren
twintig is het kapitalistisch systeem de Voorrang gaan geven aan de COnsumptie boven de produktie.Dan is hetdomein van de bevrediging niet

langerdearbeidsplaats,maardevrije tijd.Bevredigingin de privé-sfeer
moetdetoenemende onvrede m ethetalsm aarbenauwender arbeidsritme
com penseren.Daarvindtdetherapeutische cultuurhaarvoedingsbodem .
M aarnaast het kapitalisme en de deskundigheidssector is er een 'Dritter
im Bunde':de staat.Conservatieven die roepen om m inderstaaten meer

ruimtevoorprivé-initiatief,vergetendatdebureaucratischestaatmogelijk
werd doordeopkomstvan hetkapitalisme,endathetkapitalismeop zijn
beurt profiteertvan de staat,waarop allerlei'menseli
jkekosten'van de
onderneming worden afgewenteld (vervuiling,beroepsziekten,werkloosheid).Destrijd tegen debureaucratie(waarconservatieven demond vol
van hebben)eiststrijd tegen hetkapitalisme zelf.HeilverwachtLasch
alleen van een beweging die de onvrede metstaats-en kapitalistische bureaucratie en met de betutteling door deskundigen kanaliseert:burgers
moeten de oplossing van hun problem en in eigen handen nem en.Links
zou dekern m oeten vormen van zo'n beweging,in plaatsvan zich vastte
klampen aan de mythen van 'l'état-providence' of van de proletarische

revolutie(LeM onde,12 april1981).
De politieke apathievan de burger schrijftLasch toe aan een algemeen
wantrouwenjegensmensenmetmacht,aan skepsistegenovereenpolitiek
dietotspektakelverworven isen deburgerdegradeerttotconsumentvan

geprefabriceerdevertoningen.Maardatwantrouwen jegensdeskundigen
zalmisschien dealankelijkheid van deskundigen verminderen.Dan zou
de'vluchtuitdepolitiek'weleenshetbeginkunnenzijnvaneenalgemene
politieke opstand. 'Alleen als oudere tradities van locale actie weer tot
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leven komen en zich uitbreiden,mogen we hopen dat uit de ondergang

van hetkapitalismeeen fatsoenlijkemaatschappijza1verrijzen'(15).
Totbesluit
'A decentsociety':hetwoord komtvoor in de inleiding en op de laatste
pagina van hetboek.Daar is hetLasch om begonnen.De weg daarheen,

zoals hij die aanwijst,isnietnieuw.Mensen als Illich,Schumacher en
Garaudyhebbenhet,elkopeigenwijze,indierichtinggezocht.Debeweging van vertrouwen in eigen com petentie komtalop gang,in de land-

bouw,inopvoedingenonderwijsen in allerhandeinitiatieven.Zeverdient
respect en sym pathie.M aar ofdaar nu dé oplossing ligt? De crisisvan

onzebeschavingiszo complex,datergeen eenvoudigeremediesvoorzijn.
En hetkapitalisme -althanshetconsumptie-kapitalisme,waartegen Lasch
hetheeft -heeftde harten van rechtsen links en midden alzo afdoende
veroverd,dat het zeer zwaar zalzi
jn daartegen op teboksen.lntussen
moethettoch m aar geprobeerd worden.
De hoofdverdienste van Lasch ligtm .i.elders.De 'm oralist'in hem ,de

maatschappelijk bewogen ethicusheeftmijpersoonlijk mééraangesprokendan demaatschappijhervormer.Zijn boek za1velen diedeteloorgang
van waarden betreuren,bevestigen,nietalleen in hun treurnis,maarook
in hun wilom die waarden hoog te houden,eenzaam desnoods,in ieder
gevalmetweinigen.Zonderdepretentiedezieke cultuurte genezen -maar

eenvoudigomdatwaardenwaarden blijven,wateen heersendementaliteit
daarook overmoge beweren.
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Peetermans
W ijnegemsteenweg 40
2220 W O M M ELGEM
03/353.75.75 -353.95.30

-

schoorsteenvegen

-

gevelrdnlglng

-

ketelkuis

-

gevelcosm etica

-

alleschoonmaak

-

restauratie van gebouwen en monumenten

-

dagelijksonderhoudburelen , - kelderdichting

-

eerste opkuis

-

-

grotekuis

- steenverharding

-

opkuisna brand

-

-

ontstolen

- sXrrenvanopstijgendvocht

-

zandstralen

-

waterwering

betonherstelling

epoxywerken
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M ag er nog gekeken w orden ?
D ocum enta 7, K assel 1982
Rika H eym ans

DevijfjaarlijkseDocumenta-tentoonstellinginKasselbehoorteen spectaculairegebeurtenistezijn waarbijhetpubliek zich aan deskundigecommentaartegoed kandoen,zichavant-gardekanvoelendoor'erbijtezijn'
ofdoorgeblaseerd aftewijzen.Datgeldtnogsterkervoordekunstenaars
zelf:wiein Kasselstaatofstond,die 'is'er.En nietin minderem atevoor

dekunstbemiddelaars:verkopersen kopers,critici,commentatoren.Zij
ontlenen aan deDocum entaeen prestige.RudiFuchs.de directeurvan het

Van AbbeM useum,diedezekeerdeartistiekeleidinghad,en zijn medewerkers hebben er nochtans geen sensationele tentoonstelling van gem aakt.'lk weethelemaalnietwatFuchswil.Dehelftvan deDocumentakunstenaarshebben we alxkeren gezien en van deanderen kennen weniet
eens de naam '. Aldus een hypothetische doorsnee-bezoeker in Bazon

Brock's Besucherschule, een gids bij D7.Die doorsnee-bezoeker heeft
deelsgelijk.W ievandezomerin hetPaleisvoorSchoneKunsten teBrusselook deverzameling Hedendaagse Kunstuithetmuseum van Gentzag,

kon daarvaststellen datook bijonsCarlAndre,HansHaacke,Giulio
Paolini,Longo,Judd,JannisKounellis,Beuys,Gilberten George (nog
méthun familienamen),M erz,Fabro,Rûckriem,HanneDarboven,Stan1ey Brouwn en vele anderen,elk m eteen zeertypisch werk vertegenwoor-

digd zijn,alisdannietallewerk(b.v.W arhol,Flanagan)nogrepresentatiefvoorhun actuele inzichten.En zelfshetomgekeerdeiswaar:erzi
jn
kunstenaars als Berndt Lohaus,Alechinsky,KarelAppel,en talloze Vlamingen (o.m.Dan Van Severen,van Lint,Raveel,W ittewrongel,Peire,
Bram Bogaert)wierwerkaan actualiteitnietsheeftingeboeten diein Gent
vertegenwoordigd zijn,maar in Fuchs'Documenta helemaalontbreken.
Alleen M arcelBroothaers (t 1976)kreeg a1sBelg op de Documenta een

plaats.Dergelijkevaststellingen maken hetdetoeschouwermoeilijk:hij
wordtgenooptzichvragen testellen overdeselectieen zoueigenlijk liever
gewoon kijken.Kijken ofernog gewoon gekeken kan worden.Zonder
inside-informatie overdeeventuelecommerciëleachtergronden en bijbedoelingen,zonder gescherm m etberoem de nam en.M dg er nog gekeken
worden ?

Rika Heymans/M lg ernog gekeken worden?

Kunstoriëntatie in een irriterende stad
W iein Kasseluithetstation komt,zietvelestraten,bruggen,tunnels die

allemaaléén eigenschap gemeen hebben:ze schijnen nergensheen teleiden.Erzijn geen oriëntatiepunten en destadsplattegrond helptje ook al
nietdirectveelverder.Datverwekteen irritatiediejewelvakerhebtbij
aankomstin een vreemde stad.Laterontdek jein een tentoonstelling in
hetRathaus architecturale en urbanistische voorstellen om aan die irriterende desoriëntatie en de karakterloosheid van de vele pleinen in de stad

iets te doen.Eén daarvan lijktgdnspireerd door de inpakkunstenaar
Christo:hetwiloverdenietszeggendegebouwen bijhetstation een reuzesluierspreidenzodatwelhun profielzichtbaarblijft,en een soortBrandenburger Tor aan de horizon planten.Toch wordtKasselalgauw over-

zichtelijk,vooraldank zij de kaarsrechte,mijlenlange asvan de Fulda
naardeW ilhelm shöhe.DeKarlsaueishetgrotepark aan de oeversvan de

Fulda,deDocumentagebouwen liggen eraltweehonderdjaarmiddenin:
hetFridericianum ,deOrangerie.In de openluchtafdeling staan een 15-tal
werken : Oldenburgs reusachtig pikhouweel, dat er met een zwaai van
Herculesvan deW ilhelmshöhe neerkwam ,depseudo-voorhistorischeste-

nengroep van Anatol,hetgebouwtjezonderramen ofdeuren van Kirkeby,hetlaantje staalplaten van Andre,enz.Deze groene gordelaan de
Fulda herleidtde stad totéén oever.Dekaarsrechte weg van oever naar

W ilhelmshöhe,waarjein deGemâldegalerie-tercompensatievan zoveel
moderniteit-nietminderdan 17 Rembrandtskan bewonderen,kruistaan
hetRathausongeveerwaarhetmuseum van de GebroedersGrimm staat.
vlak tegenoverdeNeue Galerie.Dustoch welenkele torenloze gebouwen
als haast mythologische oriëntatieplaatsen.
Voorde indrukwekkende internationale textieltentoonstelling in een paar

oude fabriekshallen,Stoffwechsel,moetje de chaosvan denoordelijke
stad in.Maarjewordtbeloond.Ze maaktgeen deeluitvan Documenta
7,maargeeftjeeen overzichtvanwatkunstenaarsrond dezeStoffwechsel-idee uitwerkten:stilstaandedameshandwerkjes,monumentaletextielen houtconstructies van b.v.John Newton,overdachte werkstukken als

b.v.eenintelligenteJapansekubusconstructievanazuurblauw touw (Packed Air),ofPaulvan Hoeydonckachtige verpakte lichamen.M aarook
resultaten van jarenlange Aktionen.Kunstisinderdaad méérdan metamorfosenvanvormelijkeaard;metartepovere-inzichtenbenadertmende
stofwisseling die zich in het artistiek proces of werk voltrokken heeft.

Maarjekanerooklachen:deideebrachteenlevensechtekippenrenvoort
mét echte scharrelkippen en eieren ;een stuk van de draadomheining is
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doorvlochten metwol,touw en repelspapier.Vlak daarnaastprijkteen
slordig bed,bestrooid met foto's van beroemdheden en als contrast de
pathetische kreet 'Und ich?'op de wand erboven.Onderdatbed bleek

een zwerfkattejongen.
Buiten de durecataloogin 2 delen staatdebezoekervan Docum enta 7ook
nog de traditionele gids van Bazon Brock,Besucherschule, ter beschik-

king.eenleidraadmetnuttige,nogaleigenzinnigebeschouwingen voorje
dwaaltochtvan enkele dagen door D7.

'Entarteter Schund'
Hetiseen zinledige gemeenplaats,eraan teherinneren datde Docum enta,

zo dichtbijde grensmetde DDR,ook een eerherstelisaan de doorde
nazi'sentartetverklaarde modernen.Maarde man in destraatkijkter
nogaltijd anderstegenaan.Hijwaszowat65en nietbereid zijn mondte
houden.Hijweesmetzijnwandelstok woedendnaardehoop basaltblok'
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1-2 Beuys

ken(6.000?7.000?eendergekapteblokken)diededeelsantroposofische,
helemaalmilieugroenehappening-koning Joseph Beuysvlak tegenoverde

trappen van hetmuseum op deFriedrichsplatz(hetoudsteEuropesemuseumgebouw)heeftuitgeschud,neergegooid(i11.1).Hijtierdeover'dieser
Schund da!dieserSchùtt!'en datdiedaaralzo langlag en nietmeerweg
zou raken.M aar watvoor de man in de straat 'entarteter Schund'is,is

eenmilieuproject.Dezeirriterendekunstin een tecleanestad isduidelijk
georiënteerd!Beuyszalzijn eigen kunstwerk opheffen naarmate er in

Rika lleynaans/Afcg ernog gekeken wor#ea ?
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Kasseldoorhem tekoop gesteldeeikjesgeplantworden.Debasaltblokken
liggen in devorm van een driehoek m etdepuntnaarhetdoorBeuyseerst

geplanteeikje (ill.2)tewachten op deze stofwisseling en radicalemetam orfose.
Deman in de straatergertzich nog ietsdonkerderblauw aan de 'entartete

Schmierereien'diemuren en ondergrondseoversteekjesver-ofontsieren.
EnaanhetbontekarretjevanTony,eenzilverenhippie,diehetheeftover
devijfdedimensie,hetwaregeluk,dieom 5uur'savondsraad aanbiedt
ensciencefiction-schilderijen maakt,een markantecharlatan in demarge
van D 7.

Kijken zonderoogkleppen
KijktdegdnformeerdeDocumenta-bezoekerzoveelverlichter? Hijweet
daterin ltaliëeen modeisvan m aniëristische schilderkunst,volallegorischepersonagesen formalistischelandschappen zoalsin de late 18eeeuw.

Ena1shijhetnietwist,dan had hijin dekrantkunnen lezen datiemand
alsM arianimetdergelijke pastichesaanwezig zou zijn.En toch...ln de
NeueGalerieloop jevan zaaltjesmetsplinternieuw Documenta-werk onbewust de ruimten met de permanente verzam eling binnen.W atversuft

aarzeljeeveninhetzaaltjemetdeallegorische,formalistischedoeken van
Marianiuit1981.Jedenkt:'ik zitin de verkeerdezaal'.maarbijnader
toezien onderscheidjeonderdebekendehoedvan Goethe,indeNapoleonhoudingvan David,in detriom fscènevan Tiepolo m oderne,onbekende

gezichten.Op heteerstegezichtlijktditrococo,speelsclassicismeuitde
18e eeuw,geen wonder dus dat de ware D7-bezoeker hier haastig door

loopt,nietblijftkijken.M aarhetiseen rustigplekje,jegaatop degrond
zitten,jewijstnaardeallusiesdiejeindezeParnassosherkent.Binnende
kortstekeren staathetzaaltjevolwareD7-bezoekers:hierisdustoch iets
tezien.Om hetexperimentvoltemaken,loopjeeen halfuurtjelaternog
eenslangs,en weer isheterverlaten.Een schichtig individu spoedtzich

naarhet'ware'spoor.Opnieuw gajezitten en praat.Opnieuw loopthet
zaaltjevol.A1sjedan meteengeërgerd 'snobs!'opstapt,wordjelichtjes
verontrustaangekeken.
Deze anecdote zegtietsoverde aanpak van RudiFuchs.Diezegtdat'hij

probeertverrassingenteensceneren'.En in zijn uitnodigingaandedeelnemendekunstenaars(180tegenoverdemeerdan600in 1977)schetstehijde
natestreven geestelijkesfeeralseen vertelling.W atbetekentdat?
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Vele kleurrijke dingen
Een metgoudplaatjesbelegdezuil(JamesLeeByars),een gouden lichtwand metde schaduw van een daartoe opgestelde kapstok methoed en

jas,een spiraaltafeluitglas,takken en stenen (Mario Merz,ill.3),een

J M erz

monumentaalvergrootscheermesje dateen hoek van een zaalafsnijdt,
terwijldoor dezelfde ruimte een monsterlijke sardienenblikopener van
buitennaarbinnen geboord zit(ClaesOldenburg,ill.4):tegenoverdergelijkeobjecten ishetwoord 'vertelling'nietmeteen duidelijk.Hetmotto
datLawrence W einerin gouden kapitalen op hetfronton van hetFridericianum heeftaangebrachtzegtalietsm eer:'Viele farbigeDingenebeneinander angeordnet bilden eine Reihe vieler farbigen Dinge'.In Besucher-

schule leesjedat'neben einanderangeordnet'niethetzelfde isals'eine
Reihe': 'de bezoekersstaan naast elkaar,maar vorm en geen reeks.Het
''naastelkaar''iseen relatiediein simultanewaarnem ing gevatwordt.De

reeksiseen ordeningdiein gelijkmatig na elkaarvoltrokken waarnemingen van die relatiesvan het''naastelkaar'',van hun begin tothun einde,
achterafvoltrokken wordt'.

En inderdaad:jevoltrektdieordening,doorje'vertelling'tecontroleren
aan de hand van dereeksin jeachterhoofd,in de tentoonstelling op en
neerlopend,jecreëerteen samenhang in degeweldige hoeveelheid geënsceneerdeverrassingen.Jebezoekwordteen subjectivistischeaangelegenheid.Jeaccepteerthetmotto uitBesucherschule, 'de lelijkheid van het
schone'.nieta1sjeeigenrodedraad.Hetvoorschriftvan A.R.Penck.een
van decoryfeeën van de nieuweDuitsetrend ('dieneuen W ilden'),lijkt
vrijblijvender:'NurVergessen wird bestraft'.Erwordtvan jeverwacht
datjejeeigen 'vertelling'meenaarhuiszou nemen.Daarom nogmaals:
mag ernog gekeken worden ?

Rika ileynnans/Afcg ernog gekeken wor#en?
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4 Oldenburg

H etensceneren van verrassingen

Dewerkenzijnoverdriegebouwenverdeeld:hetFridericianum (eenpseudo-koninklijk paleis),de Orangerie en Neue Galerie en de uitgestrekte
parken.Ditiszo 'geënsceneerd',datdekijkergedwongenwordtelk werk

Streven/oktober

alseen werk op zich te beschouwen,datdan welin relatie staatmetandere,eveneensop zich staandewerken.Je bezoektnieteen schoolhier,een
nationaliteitdaar.Jetrefthetwerk van Kounellis,M erz,Arm ando,Longo,Salomeenz.heren deraan.Daaruitontstaatrepetitiviteit.Een mode-

verschijnselin deplastischekunst(HanneDarboven,Judd b.v.)en in de
muziek en hetdaarop gebaseerdeballet.En...een didactisch hulpm iddel:
de herhaling prentim mersin en de gevarieerde herhaling m aakthetden-

ken beweeglijk.Derodedraadiserdus,maardieisnochdepersoonlijkheid van de kunstenaar,noch zijn strekking,maarbestaatin hetproces
datdekijkerdoormaakt,namelijkdeconfrontatievan facetten van vaak
zeeruiteenlopende werken.
De kunstenaardiedezetentoonstellingmakeris,organiseertdezeconfrontatie in samenspelm etde ruimten en hun dim ensies,m etde lichtinvalen
haarsubtiele schakeringen en -ditispsychologisch een interessante erva-

ring-methettijdsaspectvanjebezoek.Datallesspeeltmeein detegenover-elkaar-stelling van kleur en m ateriaal,figuratie en abstractie.

Erzijntweeuitzonderingen:Marianiwerdopoubolligemuseumwijzemet
zichzelfenmetdedoorhem geliefdeclassicisten geconfronteerd;en bijde
decorstukken van Syberbergs Parzivalfilm hoortde bezoeker nietde mu-

ziekvanW agner,maarsnuifthijdegeuren van eenschimmelig herfstbos
op.

Andre,Charlton,Lupertz en de zoldering

Eén voorbeeld uitdevele kan ditietsverduidelijken.Hetzaaltje waar
werk van Andre,Charlton en Lûpertzstaat,zieteruita1svolgt:achteraan

staan zesrijen van zestien staande,téfelhogecederbalken,diesamen één
monolitischblokvormen;aanéén zijdebleefwatruimtevrijtussen wand
en bloktergroottevan nog één blok (Andre,ill.5).Aan delinkerwand
hangen zesrechthoekige,monochrome grijze panelen,elk in een andere
tintgrijs(Charlton,ill.6).TegenoverCharlton,rechtsvan hetcederblok,
hangteen doek,Triomh van Liipertz(il1.7):ruw geborsteld een zwarte
Afrikaansaandoendetotem figuurin hetm iddenvlak,een stierekopprofiel
en om deprimitiviteitte verstoren voetstappen op hetdoek die even in de
zaalvoortlopen.

Hierworden veleelementen van kleurrijke dingen metelkaargeconfronteerd.Detweedimensionalevlakheid van Charltonsnietonderling verwis-

selbaregrijze panelen,waaraan geen menselijke penselende hand tepas
schijnttezijn gekomen,botstop dedriedimensionele,erg materiële,naar
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7Lûpertz

cederruikendeen onderling verwisselbareruimtelijkheid van Andre.De
geslotenheidvan degrijzedoekencontrasteertscherpmetdetoegankelijkheidvandecederbalken:jezou zekunnenwegnemen,a1sreuzespeelgoed.
Dezekinderlijkepretentieloosheidvindjeterug indekinderlijketekening
en voetafdruk van Lupertz.Onwillekeurig stelje je de vraag,wathet
meestagressieveis:hetgesloten,grijs,op zichzelfsereenvlak,datechter
alshetwarevraagtom een agressiefdoorkerven van zoveelgeslotenheid?

Ofdeagressievevoorstellingvan de 'neueW ilde'Lûpertz,diejealshet
ware platslaat,doodstilachterlaat? W anthetgaatim mers nietom deze

werken op zichzelf,maarom watjijeraan beleeft.Alseen ontspannende
pointeprijken hierdealuminiumstripsvan Stanley Brouwn,OneM eter,
OneStep;jekomtzeeldersin detentoonstellingook nogtegen,zevormen een soortmementodatjijhetbentdiehiermetstappenvanongeveer
eenmeterbentbinnengekomen,datjijdemaatbentvan alledingenendat
deheleD7 slechtsjouw inwendig procesis,jouw psychische stappen en
voetafdrukken in ditproces.

Uitdezetentoonstelling neem jeinderdaad een vertelling mee naarhuis,
terwijlje uitom heteven welk andermuseum een postkaartreproduktie
van een geliefd werk wilkopen.

InzijnTv-gesprekmetLudoBekkers(BRT)sprakRudiFuchsterechtvan
een zekere 'drom erigheid'om dezemeditatievestemmingvan D7 te karak-
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teriseren.Nietzonderverwondering-in dezin van verbaasd zien watje
eerstachteloosnietzag -betrek je eventueelzelfsdebetonnen zoldering
van dezezaal,methaarleidingen en bekistingsafdrukken,i
n jemeditatieel
ke
dag
wor
dt
m
e
e
opgefrist. In
ve dwaaltocht.De werkelijkheid van
welk museum washetjeooiteerderoverkomen? Daarom waslaterhet
bezoekaan deinpijnlijkeomstandighedenondergebrachteenineenBrusselse chaostentoongestelde moderne kunstuithetm useum in Gent,een
anti-ervaring.

Andre en de repetitiviteit

Bekijken weook even heteffectvan hetfeitdatwerken van één kunstenaaropverschillendeplaatsen zijn geplaatst,incasuAndre.Eersteven de
omgeving schetsen.Voor de Orangerie strektzich een streng uitgevallen

park uit,meereen versierde weide zelfs;de laantjeszijn recht,gemarkeerd door bomen op regelm atige afstanden.Kaarsrechte kanalen lopen

erlangs.Hetmidden isechtervrij.Daartreffen we een werk van Andre
aan :een pad van drie m aalhonderd vierkante,tegelvorm ige staalplaten,
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8 Andre

eenpaddatrechtnaardeOrangerie-ingangwijstenalleentegengehouden
wordtdooreen bloemperk (ill.8).Andre verstoordedebestaande ordening niet,hijaccentueertze,hijmaaktze alshetware ijzersterk.Datis
zowathettegenovergesteldevan deordelozehoop basaltblokken waarm ee
Beuysdetoegang naarhetFridericianum verspert.Andre maaktdestrenge orde nog strenger;Beuysblokkeertze brutaal.Andre pastzich esthetisch metindustriële m iddelen in ;Beuys is anti-esthetisch en bovendien

ecologisch.Een mooie anecdote:een Beuysfan probeerde de vreselijke
blokken roosteverven,hijberiep zichopde'velekleurigedingen'uithet
m otto van D7.M aarBeuysliet het door de politie tenietdoen.De m eta-

morfosedieBeuyswil,laatnietveelruimtevoorfantasietjes.
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Hetdéjà-vu van D7 tegenoverde cultuurkritiek in D7
Een veelgehoord verwijtaan D7 betrefthetdéjà-vu.En inderdaad,deze
tentoonstelling van 1982 is de traditie van de sensationele vernieuwingen
van de voorafgaande Documenta ontrouw.De kunstenaar van vandaag
heeftnu eenmaalleren leven metde vroegergerealiseerde vernieuwingen

a1seven zoveleuitingsmogelijkheden en hijheeftweinig wezenlijknieuws
tebieden.Neem hetwerkvan Anselm Kiefer.Zijngrootschilderij,MörkischerSand (ill.9),heeftietsvaneen landschapop een luchtfoto;hieren
daarzijn op bordjesplaatsnamen aangebrachta1sOranienburg,Kossenblatt,Freienwelde,sommigealhelemaalonderhetzand bedekt,wantKiefer werkt met weinig orthodoxe materialen :zand,verkoold hout,stro,

roestig ijzer...In hoeverre isdit nog echt figuratie? W aarom zou een
plaatsnaam in ditdesolate,bijna abstracte landschap in hetzand van de
M ark Brandenburg verzinken? Ditwerk bevindtzich op degrensvan vele

stijlen en interpretatiesen ismoeilijk ergensondertebrengen.Hetdoet
denken aan Syberberg,vooraldaarook Kieferzich bezighoudtmetDuitse

geschiedenis(ill.10).Kijknaardelevensgrotepopvan eenlederhosenjongen m etde kop van Hitlerin hetpanopticum van SyberbergsParzivalde-

cor.Geen cartoon,maareen sinister-bitterobjecttussen een metershoog
dodenmaskervanW agner,karikatuurpoppetjesvan W agneraantouwtjes
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10 Syberbeq

en anderebizarre morbiderelikwie-achtigetoestanden.Diezelfdesfeervan

schijnbaardecadentedubbelzinnigheid trefjebijKiefer.Hijmaantvoor
een waanzin dieweerlevendwordtop dewrakstukken vaneen gruwelijke
Duitse mythologie en bestaan kan uitde plastische kunsten zelf.
Daarbeginteen diepergaandekritiek op D7,diewellichtonze heleplasti-

scheen literairecultuurbetreft.W agnerzonderzijn emotie,woorden die
plaatsenvervangen,datazondermeer,zoalsin debordjesvan OnKaware
(VSA).Hetlijktwe1ofwe doodsbang zijn geworden voordoodgewoon
gevoel, doodeenvoudige woorden, sinds we weten waarheen gevoel en
woord de mens in casu de Duitse m ens ooit gedreven hebben. De
subjectiviteitvanD7heeftdaarom nietstem aken metindividueleemotionaliteitofhetgebrek daaraan,m aarmet een hardnekkige cultuurkritiek.
Ook de agressieve contestatie doet het niet meer.Ze bedientzich in het
werk van HansHaacke eerdervan de taalvan reclam een public relations
en van de reclame-voorstellingen. Haacke leverteen seri
e ingelijste pa-

neeltjesmethetlevenvan deheerLudwiguitKeulen,chocoladefabrikant
en kunst-mecenas.Hijdoetditin degladde woorden en beelden diede
heerLudwig-trouwensook eigenaarvan onzeDeBeuckelaer-koekjes!
zelfvanzijn copywritersverwacht.Juistdaardooronstaateen emotieloze,
kille kritiek op hethedendaagse kunstm ecenaat,gevoelloze,gladde agressie.

Hetzelfde kan jezeggen van de ontelbare ingelijsteblaadjespapiervan
HanneDarboven(ill.11):eenseriemetalleentekst,tekstdieverandertin
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zinledigeschoonschrift-oefeingen,heleblaadjesvol,telkensmooiingelijst;daarna schriftmetkitsj-ansichten;daarna Spiegelcoversofartikelen,zodatdeovervollewanden een ritmekrijgen,datvan devierseizoenen.Dezecollagevolcultuurbeschouwinglaatjeverbaaasdachter:miniaturen in een open boekvoorniemandbestemd.Delaatsteblaadjesbevatten partituren voor klavier.Aan de tegenpY lvan de woorden staan de
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banaleobjecten.Maarhoebanaalzijn ze?TonyCragglegtzebijmekaar
naarkleuren laatzesamen een vorm maken,b.v.een bootofeen hoorn.
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Daardoorwordendemeestbanalevoorwerpenop een geheimzinnigewijze
mooi:detweeexterneelementen,kleurenvormgeheel,hebben zealsbij
toverkrachtfascinerend.zelfseen beetje dreigend gemaakt.
Nogfascinerenderzijn deobjecten van Ruthenbeck,dieweluiteen surrealistischschilderijgehaaldschijnentezijn (ill.12):eenrechthoekigetafel,
monochroom beschilderd,waaraaneen geweldigebo1opeen onmogelijke
wijze is bevestigd op één hoekje;een tweede tafelwaaraan een blok

12 Ruthenbeck

hangt;vreem d,wantwiezou ereen rechthoekig blok mooiaan een tafel-

blad hangen? Een derde tafelwaarop schuin op haar korte zijde een
rechthoekige grote doosstaat,vastgehouden in die stand dooréén touw.
De tafelmet blok onderaan is de enige die staat en draagt;de schuin

balancerenderechthoekisvreemd,debolonmogelijk.Jebentbangdatdit
meerisdan een glim lach aan de rand van de kunstervaring.

W elke emotiesherinnerjejeduidelijk? Hettandarts-achtigepijngevoel
tegenoverhetreuzegrotescheermesjeendepriem van Oldenburg.diein de
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tentoonstellingszaaleen paarl>ppen wandbekleding hebben afgerukt,a1s

bloédloze huid.En de akelige'indruk die ontstaatdoordatje je slechts
langzaam realiseertdatdedoosmetpriem en echtscheermesjevoorkleineredierendeordevangroottezijnvandezaalwaarinjezelfstaat,terwijl
hetminusculedoosjein ditdoosjenog altijd hetzelfdesteek-en-snij-ding
bevat.Ofde humorvan de Tarim-machine van de Utah-Tarim connectie

vanGerritvan Bakel(Nederland),een ingewikkeldmaarmooituig,dater
36.0* .% jaaroverzou doen om de 1.060 kilometervan de SaltLake
Deserttedoorkruisen.Emotie? Hum or? Ja,maarm etde schaalverandering diezo typisch isvoordekieswaarin de tandartszitteboren.Kunstna
Auschwitz,na detechnologiewaarin deéén metervan dem ensenstap niet
meerde maatder dingen is.

H etwitte gebied der em otie

Tweeschildersbekennen in diematekleurdatzijbewusthetzuiverwitals
enig,monochroom m iddelvoorhun enigezuivere em otie aanwenden.De

TsjechStanoFilkowerktedefilosofievan dezuivereemotiealsdederde
stap naardetranscendentieuitin dejaren 70en in 1981schilderdehijde
autowaarmeehijnaardeBondsrepubliekkwam,wit:hijstaatOhneTitel
in deDocumenta.Veeliseroverdegeestelijkeaard van hetwitgeschreven:Goethe,Chesterton -allen erkennen hetals de boven het subject
uitstijgende,absolute,totalekleur.DeAmerikaan RobertRyman pastze
toe op glas,staal,aluminium,betitelt zijn monochromen alsPhoenix,
Lugano,Sonnet,daarmeeaantonend datzijmetofzonderlijstofgedeeltelijke lijstook op de witte 'aanbiddingsmuren dermodernen'(Bazon
Brock)reageerta1seenuniciteit.Hetkijken,zelfsnaarwitteschilderijen,
wordtproblematisch.Hetkijken doortweegeschuindetegenoverelkaar
liggende openingen van witte muren een oerfenomeen van natuur en
kunst:getuige Eric Orr'sAxonom etric Wew.

Ofernoggekeken kanworden,staathaastgelijk metdevraag:ofwenog
geëmotioneerd zijn?
Rem brandt,een individu

W anneerjeterverpozing naardeGemâldegaleriein Wilhelmshöhetrekt
voordeRembrandts,ontmoetjeeen totaalanderewereld,uitdetijd dat
hetindividu nog bestond en zijn stap zijn natuurlijkemaatwas.Je staat
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tekijken en erbekruiptjeeen zo menselijkenechtgevoeldatjemaaral
tegoed weetdatjenietnaardatverleden vlucht,maar erdoorheen vragendin deeigentijd en detoekomstwilstaren.Rembrandtschilderdede
blik en het gebaar en de blik a1s gebaar.Hij beroert onze innerlijke
beeldkracht,een intiemeberoering dieonzetijd nietmeeropbrengt,een
beroering die ontroering heet. Sinds Kandinsky's Das Geistige in der

Kunst(1912)en MarcelDuchamp'seerste Ready M ade (1912)ging de
uitdrukking van hetmenselijke zieleleven,die hetrealismein zijn beste
vertegenwoordigers (b.v.HenriDe Braeckeleer)nog even kon brengen,
achteruitom plaatste maken voorhetnon-figuratieve,dewereld van het

niet-onmiddellijkeervaren.Deuitbeeldingvandeblik(Rembrandtsjeugdportret.zijnoudevader,SaskiametderodehoedenvooralJakob zegent
dejongeSamueo is-extreem gesteld -verworden totdeproblematiek van
hetkijkenzelf.D7illustreertnietsandersdanhoeproblematischkijken is
geworden.

IJ Staeck
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'Engagés et Enragés'
R ecente Franstalige Iiteratuur
in België I
Sven-claude Bettinger
De Franstalige literatuur in België heeft een merkwaardige geschiedenis

gekend.Rondhetmiddenvan devorigeeeuw ontstaan,brachtzijin heel
kortetijdeen aantalauteursvanEuropeesniveau voort,M auriceMaeterlinck, Georges Rodenbach, Emile Verhaeren. Hun aantrekkingskracht

dankten zijten deleaan hun dubbele identiteit:zijbekenden zich totde
Vlaamsecultuurtraditie maarschreven,zoalsdatin de toenmalige Vlaam-

sebourgeoisiegebruikelijkwas,in hetFrans.Zijhadden dushun wortels
in twee grondig verschillende culturen.en despanningen diedatmetzich

meebracht,blekenophetartistiekevlakongemeenvruchtbaartezijn.Dat
geldtnog totop vandaag voor b.v.degrote surrealistische auteur M ichel
deGhelderode ofvoordeonlangsalseerstevrouw in de Académie Fran-

çaiseopgenomen M arguerite Yourcenar.Beiden zijn echteruitzonderingen.W antdeherbezinning op hetVlaam se cultureleerfgoed heeftook tot

een renaissancevan deNederlandsetaalgeleid.Detijd van M aeterlinck,
G.Rodenbach enVerhaerenwastegelijkdievanGuidoGezelle,Karelvan
deW oestijneen AugustVermeylen.Decultureleenpolitiekeontwikkeling
maakte gundeweg een dubbele identiteitwelhaastonmogelijk.'Erzijn
geen Belgen m eer',schreefJulesDestrée in 1912,'de Vlamingen hebben

onsonzegeschiedenisontstolen'.Franstalig Belgiëgingopzoek naarzijn
eigenidentiteit.Schrijversspeeldendaarbijslechtseen ondergeschikterol.
Ineigen landvondenzijgeenerkenning,geenweerklank,geenlezers,geen
uitgevers.Geenbestaansgrond.Zijemigreerden naarFrankrijk,waarliteratoren in hoog aanzien stonden,gehoord,gelezen,besproken,m etliterai-

reprijzen onderscheiden werden.Totheteindevan dejaren zestig ishet
zo gebleven.Alain Bosquet,Hubert Juin,Françoise M allet-loris,Henri
M ichaux,Géo Norge,Dom inique Rolin, Georges Sim enon,M arguerite

Yourcenar,om enkele bekende namen te noemen,kan men nauwelijks
nog een Belgische identiteittoekennen.De gevolgen van hun emigratie

beschreefH.Juin eensa1svolgt:'Dereedsin dejaren dertig begonnen
exodusvan de meest markante en nonconform istische Belgische auteurs
had voorgevolg datin Belgiëeen echtestablishmenttotstand kwam ,een

kastevanofficieelerkendeintellectuelenenschrijvers,diemetverloopvan
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tijd zoietsalsliteratuurambtenaren werden.Zij meenden iets specifieks
Belgisch tebelichamen,m aarin feiteging hetom nietsandersdan om het
typisch Belgisch conform ism e'.

Hetjaar 1968 markeerteen duidelijke cesuur.Metde splitsing van de
Leuvense en de Brusselse universiteiten wasde culturele emancipatievan

Vlaanderen voltooid.Terwijlhetnoordelijk landsgedeeltezo zellewust
geworden isdatzijn beste auteurs-Louis-paulBoon,Hugo Claus,Jef
Geeraerts,Ivo M ichiels -nietlangeroverhun identiteithoeven te discus-

siëren en teschrijven,komtin Franstalig Belgiëdebezinningop deeigen
identiteitpasgoed op dreef.HetParijse cultuurimperialismewordtmet
evenveelklem afgewezen als het stofferige inheemse literatuurbedrijf.
Kleinetheaters,tijdschriften,uitgeverijenontstaanom hetnieuweelan uit
tedragen.Tegelijk ontdektmen deW aalse dialecten en deAmerikaanse
ofDuitse na-oorlogse cultuur.Het begrip 'Belgitude'kom tin zwang,al
weetniemand precieswathetinhoudt:een nieuw provincialisme,hetBe1gische milieu gereduceerd toteen louter decor,ofgewoon hetfeitdateen

paarin Parijsgevierdeauteurstoch in Belgiëblijven wonen.
Zo issinds enkele jaren in Brusseleen nieuwe literaire scène ontstaan.
waarvandeverhoudingtotParijsen FrankrijkdoorHenriRonsevergeleken werd metdievan W enen en Oostenrijk ten opzichtevan de Duitse
Bondsrepubliek.Ofdatelan duurzaam zalzijn,blijftechterdevraag.In
deeersteplaatsvindtdejongeschrijversgeneratieweinigweerklankbuiten
haar eigen kleine kring:voor de televisie,de radio,vele grote dag- en

weekbladen bestaat zij nauwelijks.Tot de literatuurwetenschap of de
schoolboekenzijnzenognietdoorgedrongen.Daardoorlijdthethelebedrijf,indetweedeplaats,aan degebrekenvanallegeslotengroepen:men
bewierookten bemoedigtelkaar,m en isopgetogen overde kwantiteitvan
deproduktie maarvergeetde kritischebeoordeling van de kwaliteit.Vele
van de zogenaam de experimenten ontpoppen zich als modieuze fraseolo-

gie,hollewoordenkramerij,banaalepigonendom,zodramen zediachronischensynchronischvergelijktmetdeliteraturenbuitendegrenzen.Dergelijkedwingende vergelijkingen blijven overigenszeldzaam,omdathet
niveau van essayistiek,de publicistiek en deliteratuurwetenschap in franstalig België laag is.

W anneerikdantochhetkafvanhetkorenscheid,zijnerm.i.vierboeiende auteurs te verm elden,die m en, ongeacht de verschillen die aldirect

opvallen,toch op één noemer kan brengen:William C/T; Conrad Detrez,RenéKalisky enPierreM ertens.M inofmeeruitdrukkelijkstaatbij
alle vier de intellectueel in het middelpunt van de belangstelling en de

discussie.HoegedraagthijzichindetypischBelgischecontext,ofalgeme-
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ner,ten opzichte van de macht in haar vele vorm en ? W elke problemen

lijken hem de meestdringende,welke oplossingen staathijvoor,welke
persoonlijkebijdragewilen kanhijdaaraanleveren?Gemeen hçbben zij
ook datzijhetgeloofaan degrote.absolutistischeideologieën verloren
hebben.Conrad Detrez:'Alle luivan mijn slag leven zich uitin zulke
ouderwetse waarden alsrechtvaardigheid,wetensdrang,vaak ook de lust

aan hetschrijvenzelfdat,beterdan elkedaad,depolitiekenuancesweergeeft.Bij ons staan hoog aangeschreven:twijfel,vrijbuiterdom,ongehoorzaamheid'.M etBelgië of 'Belgitude'heeft ditvolstrektniets te m aken,alworden devierauteursdoorhun 'hogepriesters'graag a1sparadepaarden naarvoren geschoven.Detrez en Kaliskp wonen ook nietin België,maarinParijs;bijCliff,M ertensen ten dele ook Detrez isBelgië tot
decoren coulisse herleid,bijKali
skykomthetzelfsin dievorm nietmeer
VOOr.

RenéKalisky (1936-1981)
Om metdezelaatste tebeginnen (de anderedriestelik in een volgende
bijdrage voor),René Kalisky is de oudste van de vier en heeftook als
eerstegedebuteerd.Hijisgeboren in Brusselin 1936.Zijnvaderwaseen
bescheiden,uitPolen ingeweken,joodshandwerker,dieonderdeDuitse
bezetting niet wou onderduiken en door de Nazi's met het voorlaatste
konvooidatBelgiëverliet,naardegaskamersvan Auschwitz werd wegge-

voerd.Na deoorlog studeerdeRené Kaliskyjournalistiek.Tien jaaroefendehijdatberoep uiten schreefondertussen een paartheaterstukken,
diehijzelfnietgoed genoeg vond voorpublikatie ofopvoering.In 1968
verschijnen dan zijn eerste twee boeken (zoalsalle volgende,bij Gallimard):L 'origineetI'essordu mondearabe en Le mondearabe: l'heure
actuelle.ln beide essayswi1Kalisky de Arabische cultuuren geschiedenis

objectiefbenaderen,om zo deArabischepsychebeterteverstaan,vooral
nà de schok teweeggebracht door de annexatie van Araabs grondgebied
door Israëlin 1967.ln deze twee nuchtere studies waarschuwde Kalisky
toen reedsvoordereactievan dePal
estijnen op deIsraëlischepolitiek van
onderdrukking en verdringing.Jui
stomdathijalsjood ondervervolging
enonderdrukkinggeledenheeft,zethijzichin voorhen dienu onderdrukt

en vervolgd worden,ook almoethijzich daardoorvan de staatIsraël
distantiëren.Zijn in 1979 verschenen essay L'impossible royaumeisdan
ook een vlammendeen toornigeaanklachttegen hetin hetM idden-oosten

gepraktizeerdezionisme,dathijmisbruik vandegeschiedenisverwijt.
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Om hetzelfde thema vanm isbruik van machten geschiedenisgaathetook

indeelftheaterstukkenvan Kalisky.Invelesituatiesdiehijdaarin behandelt,luktheteen buitenstaandernog,fouten teerkennen en te ontm askeren ;in anderegevallen triom feerthettotalitaire systeem totaan hetbitte-

reeinde.Alenkelejaren véördezogenaamde 'nouveaux philosophes'Andre Glucksm ann,Bernard-HenriLévi-heeftRené Kalisky de proble-

matiek van hettotalitarisme en de goelag behandeld.In zijn eerste,ill
1969 opgevoerdetheaterstuk Trotzky etc...maaktTrotzky in zijn M exicaanseballingschap debalansop van deeerstecommunistischestaat:hij
vergelijktdeidealendiehem en Leninvoorogenstonden metwatdaarvan
onderStalingewordenis.Insteedsterugkerendenachtelijkediscussiesmet
maskers,diehem verhoren,verzekertTrotzky:'Hetgeloofin de rede,de

waarheid,demenselijkesolidariteit.hetgeloofdatik had toen ik 18 was
en naardearbeiderswijk van de Russischeprovinciestad Nikolajev trok,
datgeloofheb ik bewaard;hetisgerijptmaareven vasten brandend als
toen'.Deschijnprocessenvan MoskoucommentarieertdezeTrotzkywoedend met:'Naar de duivelmetalle marxisten en metallen die wreedheid

engevoelloosheidindemenselijkerelatiesbrengen'.M aarnogsteedsbelichaamthijdearrogantievan demachten deverbitteringvan deuitgestotene diezijn nederlaag nietkan verkroppen.Deeigen fouten,heteigen
falen vandepartijmanten opzichtevan deverheven menselijkeprincipes
diehijzelfnietaltijd zo overtuigend gehuldigd heeft,geeftTrotzky pas
toewanneerhijzelfin zijn menselijkheid geraaktwordt.Alshijverneemt
datzijnzoon inParijsvermoordis,bekenthij:'Onzezaak...zeisslechts
bloed...!Ik heb bloed vergoten,hetbloed van de mijnen en van mijn
vrienden.Iedereen maaktzich illusies,Natalya...Morgen zalonze tijd
voorbijzijn.Natalya,onslijden zalvoortduren totaan hetuurvan onze
dood'.

Metzijn tweein 1968verschenen essaysen methetin 1969gepubliceerde
Trotzky-stuk zat K alisky van m eet af aan tussen alle stoelen.H et ene

kamp,datdemoed van dekleinebedreigdestaatlsraëlen zijn doorleed
beproefde bevolking bewonderde én de afloop van de zesdaagse oorlog

toejuichte,stoottehijvoorhethoofd metzijn kritiek op dezionistische
expansiedrang.Hetandere kamp,datzopasM arx en de neomarxistische

denkerstotboegbeelden verheven had,nam hijtegen zich in door zijn
ongenadigeverwijzing naardemislukking van hetmarxisme in depraktijk.Eenjood diedepolitiek van Israëlaanvecht,een kritischeintellectueeldiedeidolen van delinksen van hun voetstuk haalt-Kalisky'sengage-

mentwerd hem nietin dank afgenomen.Desondanksofjuistdaarom is
hijnietvan zijn weg afgeweken.In 1972probeerthijin Jim Ietéméraire
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de mysterieuzeverleiding op hetspoor te komen die van hetNazism e en

vooralvan Hitleruitging.EenjaarlateronthulthijinLepique-niquede
Claretta deboosaardige banaliteitvan Mussolinimaartegelijk,aan het
eindevanhetstuk,hetwaregezichtvan departizanen,diedeDuceenzijn
vriendin op devluchthebben neergeschoten en zenu op dePiazaleLoreto
in Rom eten aanschouwe en terbelering van hetvolk opgehangen hebben.
Een peinzende toeschouwer richt zich tot de partizanenleider: 'En het

volk,commandant,watwordtdaarvan?Houjedaargeenrekeningmee?
Jullie macaberedansop dePiazaleLoreto iseen allesbehalve stichtelijk
schouwspel.Jebeoordeelthetvolkverkeerd.Jedwingthettotverachtelijke reacties.Je geefthet de kans nietzich te informeren.W atvoor nut
heefthetde dode Duce in hetgezichtte pissen en de mooie borsten van

Clarettatevertrappen,wathaaltdatuit,commandant?Eigenlijk,W alter
Audisio,heeftniethetvolk rechtgesproken,wantjullieverachten heten
behandelen hetdaarnaar.Hetvolk is slechts goed om voorde stemm ing

op julliejaarmarktte zorgen'.En watverderin het stuk heethet,zo
onopvallend datjeergemakkelijk overheen leestofhetniethoort:'De
geschiedenisiszo vreselijk traag'.
In 1977 werd Kalisky'sbeste stuk a1shoorspelgebrachtdoor 'France Cul-

ture'in Parijsen a1stoneelstuk door het 'Théâtre de l'Espritfrappeur'
voorheteerstin Brusselopgevoerd:La Passionselon PierPaolo Pasolini,

een huldeaan detweejaareerdervermoordecineastmaarvooralaan de
auteurvan de 'vrijbuiterschriften'l.De grootheid en hetfalen van deze
oprechteendaarom vertwijfeldeintellectueelzijn in hetstuk van meetaf
aanduidelijk.DeeerstewoordenvandePasolini-spelerluiden:'Ikbenop
zoeknaarmijnbroedersvanhetlompenproletariaat,dievervanhierin de
voorsteden en op hetplatteland leven.Ik droom van een ideaalvolk,dat

arm isen politiek nietbewust.Hetisverschikkelijk zoietstemoeten zeggen,m aarhetis waar:ik ben op zoek naar hetvolk datik gekend heb
toen ik nogeen kind was'.En watverderin hetstuk heethet:'Aanvanke-

lijk een bourgeois-dichter,nadien een marxistisch dichter,tenslottehelemaalnietsmeer,iem and die sterven zal'.

Hetdramavan Pasolinispeeltzichgelijktijdigopdrieuiterlijkverschillende,maarinnerlijk samenhangendeniveausaf.Op heteerste niveau gaat
hetom debelangrijksteetappesvan Christus'lijdensweg:in dekringvan
zijn apostelenvierthijhetLaatsteAvondmaalenwijstdeleerling aan die

1 OverdezeScritticorsarivan Pasolini,zieSven-claudeBettinger,Pasolini,de

vrijbuiter,in Streven,februari1980,pp.413-419.
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hem za1verraden;opdeOlijlergwachthijbiddend op diehem gevangen
komen nemen.Op een tweede handelingsniveau ensceneert Pasolinizelf

zijn M attheus-passie;de filmopnamen worden voortdurend doorkruist
doorregie-aanwijzingen,diepererenectiesoverhetkaraktervan depersonen en deaard van de handeling,verwijzingen naaranderefilmen zoals
Teorema,en ruziestussen de acteursonderlingen tussen deacteursm etde
regisseurPasolini.Kalisky laattweegroepen acteursoptreden om hetdra-

mateverlevendigen:vijffilmsterren,diemen van Pasolini'sfilmen kent
(SilvanaMangano,AnnaM agnani,M assimo Girotti,Franco Cittien TerenceStamp)en vijfjongeproletariërs.Eén persoon uitelkegroep speelt
samen metPasolinieen rolop hetderde niveau,datbetrekking heeftop

Pasolini'sprivé-leven en een reconstructie brengtvan denachtvan zijn
dood,toen hijinhetcentraalstationvan Romeeenminnaarhad opgepikt
die hem laterop het strand van Ostia zou verm oorden.Ook het proces
van de dader, Giuseppe Pelosi, wordt gereconstrueerd.Hoe subtiel en

complextegelijk Kalisky'sspelop diedrieniveausis,kan een citaatverduidelijken.
Franco:En wij,watmoetenwijnu doen?
Massimo:Niets.Alleenmaartoeki
jkenhoede'Ragazzi'zichamuseren.
Giuseppe:W ieben ik?
Pasolini.Geen gezichtza1erooitin slagen dehistorische dimensie van ditgebeuren volkomen uitte drukken.

Giuseppe.
'Wiebenjij?
Pasolini.Deuwen.Zeghetmijallenna!
A Ilen:Deuwen!

Giuseppe:Benjeerallemaal?
Pasolini.Ja.(M aakteenhandbewegingom zetotnazeggenaantesporen.)
# Ilen..Ja!

Giuseppe:W iebenjij,wiensgezichtmijzovreemd is?
Pasolini:Een reiziger.Die de wereld doorkruistheeft.
Giuseppe:Een rei...

Pasolini:Eenvriend,diegraagzou weten watvoorliefdejijhem wi1geven.
Silvana:Maarhijkantochnietjevriendzijn.Diedaar,datistochJudas!
Anna..HetisGuiseppe Pelosi.

Franco:Jevrienden zoekjenietzelfuit.Zijzoekenjouuit.
Giuseppe(bijnagelijktijdig):Eenvrienddiegraag...
Pasolini.Vooruit!Doe het!Omarm hem !Dood hem !Omarm hem !dood hem !

Giuseppe(omarmtenkustPasolini):Gegroet,Rabbi!
Pasolini.Vriend,waartoebenjegekomen?

Ditspelop meerdereniveausen mettalloze associaties,datmen pasbij
een lectuurvolledig doorzien en verstaan kan,noemtKalisky een 'sur-texte':'Desur-texte,waarm eeik in een eenvoudigervorm reedsin Claretta's

Picknick gewerktheb,biedtde mogelijkheid op hetniveau van detekst
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hetschouwspelteoverstijgen,detheaterconventiesachterzich telaten en
tespelen alsofdienietbestonden.Desur-textemaakthetverdermogelijk
hettheatertebevrijden van depsychologievan detekstten batevan een
psychologiedie bijdetwee protagonisten van een voorstelling actiefen
kritisch werkzaam is:bijdeacteursen bijdetoeschouwers'.
De 'sur-texte' moet dus,door een verm enigvuldiging van handelingsniveaus en associaties,hetzelfde bereiken a1s het theater van Brecht:het

mee-denkenvan detoeschouwer,diehierbijhetopsporenvan dedoorde
tekstopgeroepen associatieseen zelfstandigemede-spelerwordt.Dezever-

fijndetechniekverleenthettheatervanKaliskyzijn aantrekkingskrachten
densiteit,maar ze houdtook moeilijkheden en gevaren in.Een slechte
regiemaaktvanKalisky's'sur-texte'onvermijdelijk eenonsamenhangend
en zenuwslopend lapwerk.Hetzelfde gebeurtals acteursen toeschouwers
de techniek niet beheersen.Zo weerspiegelt zelfs de sublieme,poëtische
vorm van Kalisky'stoneelwerken hetcredo van deze auteur,hetzelfde a1s

datvan zijn drie Belgische collega's,die ik in een volgende bijdragewil
introduceren:existeren betekentzich informeren,nadenken,zich engage-

ren,zichmoeitegeven -en blijzijn datjedezemoeilijkeweg kuntgaan.

60

Streven/oktober

H et deficit van de onschuld
M ax Frisch,B laubart
C .Tindem ans

'SchliessliehbestehtjaeineBiogrlphienicht
bloszausEhen!'

Blaubart.Zo luidthetaainaampjevan Dr.FelixSchaad,internist,54jaar
oud,hem gegeven doorRosalinde Zoff,de voorlaatste van zijn zeven
vrouwen.DezeRosalinde,nadeechtscheidingalscall-girlbedrijvig,werd
gewurgd ;Schaad werd van moord verdachtmaar,ofschoon zonderslui-

tend alibi,vrijgesproken.Terugin hetvrijeleven,fungeerthijalshoofdpersoon van M M Frisch'nieuwsterom anlentrachthijvoorzichzelfallem aalsamen teleggen waterisgebeurd en waarom zo en nietanders.W ie
aan een detectiveverhaal denkt,is eraan voor de moeite.Elke overeenkomstmet een whodunitontbreekt.Nergensis er enige analyse op basis
van puzzle-logica diedelezermetzachteaandrangbijdewaredadermoet
brengen.Evenmin wordt er ernstig gepoogd de echte identiteit van de
dader op te sporen of vast te leggen.Alsde roman begi
nt,isalles (de
ervaringmetzijn echtgenotes,deom standigheden van de m oord.hetpro-

cesverloop,devrijspraak)achterderug.Schaadmoetlerenlevenmethet
resultaat.A1hetvoorgaandeisslechtsaanleidingtotdeeigenlijkeroman;
nietin de ontrafeling en dereconstructie van devoorgeschiedenis bestaat
de rom aninteresse. Schaad wordt ertoe gebracht in zichzelf op zoek te
gaan naardementale en psychischem omenten die ersamen voorgezorgd
hebben datgebeuren kon en moestwatgebeurd is.

CriminologischgezienisSchaadvolkomenonschuldig.Hijkanzichechter
nietvrijmakenvan een fundamenteelbewustzijn vanschuldigheiddieniet
totéén enkelevergissing beperktisgebleven maardieverankerd ligtin een

levenslanggebrekkigwebvan persoonlijkerelaties.Hijherkauwtnietzomaarwatin hetrechtsgeding allemaalaan deordeisgesteld.Alleoordelen

overhem (alsman,alsechtgenoot,alsvriend,alsbuur)vormendegrond-

1 MaxFrisch,Bl
aubart.EineErzöhlung,Suhrkamp,Frankfurt,1982.172 pp.
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stofdie hem,tijdenseen interne reconstructie van hetprocesgebeuren,
ertoein staatsteltdeeigen functieendebestaanswijzein ditzijn leven te
ondervragen.Herinneringen aan dekruisverhoren van de diversegetuigen

doemen protocol-exactuitzijn geheugen op,samen metgeschreven notities die de aanklager achterhaald heeft en met gedroomde confrontaties

metfiguren van wiesommigen allang overleden zijn.Juridisch mag hij
dan niet te vangen zijn,geleidelijk daagt voor de lezer het immense
schuldgevoelvan Schaad op.De aard van deze schuld isveeleertezoeken

in depersoonlijkeontoereikendheid alsmensdan in de overtreding van
intermenselijkeconventiesen normen.
Felixheetdezeman,diekennelijk geenmomentvan blijheidin zijn leven
heeftdoorgemaakt;indefamilienaam vanzijnheldgeeftFrischdanmeteen ook ironischecommentaar op ditvervlogen bestaan mee.Thansleeft

hijin de tijdeloosheid;de exacte plaatswaarhijleeften hetmoment
waarop worden nietbewustmeegedeeld.Deurenverlopen zonderdathij
erzinaan weettegeven;elkepseudo-bedrijvigheid blijftontstellend leeg,
vergeefs:eenzamepotjesbiljart,alcoholischebuien,altijd weerboswandelen,eentripnaarJapan.Voorarrestalspermanentie.Hijiselkeroutine
dievroegerzijn leven domineerde,kwijt,depatiënten ontlopen hem,hij
doetdepraktijkvandehand.W athem restiseen terugkeernaarzichzelf
in deherinnering,in hetgeheugen,watwoorden,watgebaren.Alle getuigen op hetproces hebben vanuit hun eigen centrum gesproken,hebben
koppig m aar vooraluit eigen onvermogen geweigerd hun beeld van deze

held teretoucheren.lshetgeheugen een sleutelom eindelijk waarheid te
vinden ? Als het geheugen van de getuigen grotendeels vervorm ing van

ervaring inhoudt,zaldan zijn eigen geheugen,alsgrondstofvan hetromanbericht,beteruitpakken ?

Frischmanipuleertdezespiegelséancevan eentijdgenootnietom,zoalsin
zijn vroegere roman-en dramawerk.zijn obsessie methetprobleem van
deidentiteittevariëren.Schaad isheter nietom begonnen.de ongeloof-

waardigheidvan degetuigen duidelijk temaken.Ditinzichtishijalvoorbij;nudraaitallesom deeigen geloofwaardigheid.W elksoortleven heeft
hijgeleefd dathetgebeurdekanverantwoorden?Niethetbeeld datanderen overhem hebben gecomponeerd,staatbijgevolg centraal,maarhet
aftasten,doorsnuffelen,aantasten van wathij over zichzelf in aldeze
jaren alsbewustzijn heeftopgebouwd.Delabiliteitvandezelfervaring,de
stabiliteitvan dezellegoocheling.M etzuinigezinnetjes,inhaastambtelijke registratie,in een stijldie de economie van hetoverbodige haast
pedant demonstreert, wordt het groeiende isolement geschetst van een

mandieertoegedwongen wordtmeteen mengeling van afgrijzen en zelf-
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onthechtingdedoolhofvan zijnschuldigheid intezien en teaanvaarden.
Eenmisluktezelfdoding(terwijleldersdeechtemoordenaarbijnaterloops
wordtgegrepen)laatdezeFelix achterin emotionelearmoe.
Variant

Deze monoloogroman (metvele zelledachte echte en fictieve dialogen)
vormteen variantop hetidentiteitsprobleem dat Frischs thematiek nu al
decennia beheerst.In tegenstelling echtertotwatin deanalyse van Frischs

oeuvregeregeld (en terecht)aan deordewordtgesteld,gaathetditkeer
nietom hetsociologische rollenspelen de stereotypie die alsgevolg daar-

van de menstekenten vertekent.Het probleem blijft relevant.Hetis
begonnen om de 'verkeerde'beelden diewe,thansnietvan anderen,m aar
van onszelfmaken,ongeachthetfeitdatde vele getuigen hetouwegezel-

schapsspelletjevanzelfprojectiealsbeeld van deanderenvlijtigcontinueren.Frisch suggereert,als thans watoudere man,de noodzaak heteigen
ontdekte ik te aanvaarden en erm ee te leven, ook als dat inadequaat,
onherstelbaar setsuitvalt.Hoe vertrouwd isditthema,hoe vernieuwend

tegelijk?
Zoalsin Stiller,inHomofaber,en Mein NameseiGantenbein staatde
zelfexploratie,de zelfdetectie uiteindelijk op devoorgrond.MaarFrisch
schrijftthansoverhetexistentiëlemisverstand,overhetverschil(zowelde
ongelijkheid als hetcontrast)tussen hetbeeld datiemand van zichzelf
meedraagten datwatanderen overhem samenstellen.Mag hijteleurgesteld ofverontwaardigd worden overwatanderen overhem meedelen.het

belangrijkerproces binnen hetjuridische gebeuren als aanleiding vindt
plaatsin degroeiende veronzekering van zichzelf.Zijn zelfimago raakt
volkomen verbrijzeld.Ditpsychischeiconoclasmewordtdoorderomancier Frisch omgezet in een vormharmonie die ook gebaseerd is op het
fragment,hetextract,de splinter.Aldezegruizelstoteen bindend portret

construeren,is,bijhetveelvoud van ingenieuzesignalen diehijoverhet
boek heeftverspreid,uitgesloten.De opbouw van hetverhaalvanuit het
gebeuren vertegenwoordigtzelfreeds een resectieniveau waarop hetcentralethema geproblem atiseerd wordt.Schaadroeptconcretegetuigenissen

terugzoalsin zijngeheugen opgeslagen.Hoecorrectechterworden deze,
bij alle protocolallure,gereproduceerd? Deze historisch-objectieve elementen worden echtergeleidelijk afgelosten vervangen doorimaginaire
getuigenissen,gesprekken metzijn overleden ouders en zijn vermoorde
vrouw.Deze dialooggegevens produceren uiteraard geen antwoord,zelfs
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geen tegenwoord.Enkelin hetleven zelfisdialoog mogelijk,misschien.
Ook dezegelegenheid wordthem nu binnen desociale contextontnom en.
Na M ontauk,na DerM ensch erscheintin Holozön gaatook deze roman
overtot de destructie van het zelfim ago als poging tot rechtvaardigheid
tegenover de eigen fictiviteit.Aanklagen kan iemand alleen zichzelf.
Blaubartisgeschreven vanuiteen ik-raam .H oofdpersoon en vertellervallen sam en. Ze presenteren zich echter op twee onderscheiden niveaus.

Enerzijds is er een fictief niveau waarin de zelfingebeelde gesprekken
voorkomen, soms onderdelen van het protocolbericht,soms regelrechte

behoefteprojecties en niet aan de voorbije werkelijkheid ontleend.Het
narratieve subjectFelix Schaad dirigeertzijn eigen gestalte via de ingedachtebeoordelingen vanzijn ex-vrouwen en viahetdoorhem alsfundam ent en bestemm ing gehanteerde perspectief.Narratieve constructie en

mentale oriëntering gaan hand in hand.Anderzijdsisereen gefingeerd
niveau,een fictioneelniveau,dat deomstandigheden omschrijftwaarin
zich hetnarratieve subjectop hetogenblik van hetschrijven en denken
bevindten die hetuitgangspuntvoorhetfictieve niveau vorm en.Gaathet

om persoonlijke ervaring,zelfreiectie?Gaathetom zelfvoorspiegeling,
evasiestrategie? Gaat het om manipulatie van waarheid als tactische
springplank naarde procesondervragingen waaruitdan telkensdie aspecten kunnen worden geëxcerpeerd die aan delatentezelfverontschuldiging

van het subject beantwoorden? De grenzen tussen beide niveaus zijn
vloeiend in functie van de graad waarin de vertellerzich identificeertmet
zijn figuren;dienovereenkomstigwisselen deik-vorm en de verschillende
hij-vormen van devertelling en meteen ook de fictiviteitsgraad van het
vertelde.

Poneerthetnarratieve subjectzich a1srol? Dathem een ro1toegedicht
wordt,isevidentuitdeonderling verschillendevisiesopzijn persoon die
uitdegetuigenissen naarvoren treden ;een boeiendestudie op zich zou er

aluitbestaan nategaan welkerolvariantenbijiedervan zijn ex-vrouwen
preciesaan-en uitgesproken raakt.Hetik van hetfictioneleniveau en het

rolconceptvan hetfictieveniveau lopen van elkaarweg.Op dubbelewijze.Hetnarratievesubjectspeeltdeik-rol,blijfterconstantmeein samenhang(op éénopvallendealineana,waarinhijzichzelftijdensdeuitspraak
van hetvonnisbeschrijft,133-134);daaromheen en overheen staatdero1
van debeschuldigdediedoorhetnarratievesubjecta1sbuiten zichzelfom
geobjectiveerd wordt,zonder dat ik meteen daarin reeds enige distantiëring van zichzelfbespeur.Verteltechnisch houdtFrisch ditaspectalshet

warevoorzich uit;in hetmentalebewustzijnsniveau van de ik-verteller
treedtdezebeschuldigde-rolalseen object-gegeven naarvoren.Deinter-
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connectie van beide rol-dimensies verschaffen de lezer nochtans een
gdntegreerd gedragsbeeld.Dezedriehoeksverhouding in devertelstrategie

maakt,bijalleontstellendesimpelheid vanschriftuur,decompositietoch
uitermatecomplex;voervooranalisten ishierrijkelijk voorhanden.
Duidelijkwordtwe1datSchaadzijn helelevenlangzichzelfgezochtheeft;
het is wellicht minder een crisis van de identiteit dan zonder m eer een

verlatepoging om alsnog dezeidentiteitin zijn greep tekrijgen.Deproces-en levenspartnersgaan ervan uitdatze hem kennen.In hethoorbare

veld gedragenzezich,viadedoorhetnarratievesubjectmeegedeeldeprocessarden uiteraard,zelfzeker;zijalthanshoeven zichzelfniettotbewuste roldragers te promoveren. Hun vergissingen. hun afwijkingen van
Schaads zelftaxatie,hun behoefte hun oordeelte laten overeenstemmen

metdezelfgespeelderolin hetvoorproces,blijven in Schaadsdruppelberichtennagenoegvolstrektverborgen.Doorwoordkeuze,beschrijvingvan
hun optreden,gedragsconstanten bijhun openbarespelbeurt,demarkanteweglatingen(aarzelingenindespreekstroom totvolledigestiltetoe)isde
vertellerertoe in staatachterde façade van zelfcamounage en gewoonte-

maskerteloeren.Ofschoonhetnergensuitgroeittoteenprocesdathijvan
de anderen maakt,brengtde gespeelde rolhem even zo vaak hetverschil

tussen schijn en zijn bijin hetonderscheid tussen ervaring en verwoording.M aaraltijd,nogmaalsfundamenteel,vanuithetbewustzijns-envertelperspectief van Schaad zelf.

Op dezeconsequentewijzetekentdearcheologievan hetikbewustzijn de
tweekampen ten voeten uit.Aandeenezijdetreffenzichdezelfverzekerden,van desliertex-vrouwentothetjustitiëleapparaatendegetuigenmet
hun individueleintenties.Zijgeloven,maarandermaaltelkensvanuithet
herinneringsm odelvan de vertellende hoofdpersoon,in het eigen levensverhaal,de interpretatie van de eigen rolof hetbeeld datze zich van de
beschuldigde hebben gevormd.Ze nemen nietwaar wat voorverschiler

kanbestaantussendewerkelijkefeitenenhuneigenfictieveverklaringen;
zehouden zichzelfvoortdurend een aantalongeresecteerdeoplossingen en
interpretatiesvoordiedebehoefte-fictie streng overeind houden.Destabiliteitvan hetzelfbedachtem aaktze geen ogenblik wantrouwig;zegarandeertimm ersveiligheid in heteigen imago en levenspatroon.

Aan deoverkantstaatSchaad.Hijpresenteertzichzelfa1svolkomen vrij
van zelg egoocheling. Deze zell egoocheling slaat echter OP een totaal

anderfacetvan een mogelijke rolfunctie.wantuitsluitend op de schuldgraad.H etpuzzlespelvan de m oordrechercheursmag dan geen sluitende

bewijzen kunnen leveren en hem 'mangels Beweis't8) vrijspreken.zijn
schuldbewustzijn laathem geen eigen vrijspraak toe:'Ich bin nichtun-
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schuldig(...).NurbinichnichtderTëter'(73-74).BijSchaad,altijd nog
binnen en vanuitde zelfprojectie (de zelffictionalisering?),geen discrepantietussen fictieen realiteit.Hijbedriegtzichzelfnietmetschijnrenectie,nepverklaringofwishfulthinking.Hijwilnietlangerenigerolspelen
alsbewuste enscenering van zichzelf;de afstand tussen 'ik'en 'hij'is
afwezig.Hetlevenheeftvoorhem geen zelfprojectiemeerin petto;hijis
definitiefonderweg om dewerkelijkheid van zichzelfte achterhalen.
En daarom het oproepen van de bewuste ervaring die zijn leven heeft
gevuld.Dieervaringheeftechterhaarfunctieveelminderin demogelijkheidtothetopnieuw beleven van hetonherroepelijk voorbije,dan datze
hetuitgangspuntvormtvoorinzichtdatmogelijk totdestructureringvan
hetvoorbijeen daarmeedegraad van schuldbepalingleidt.Invallen over
wat verkeerd ging en waarom toch,doen nu nietsterzake.Hoe hethad

kunnen zijn,isonbelangrijk,aldoethetnog steedspijn.W atinderdaad
gebeurd is,heeft telkens onuitroeibare mogelijkheden opgeleverd.Die
hebbenwarrig,onbedoeld,onvermoed,brokstukachtigeen stippellijnvan
gedrag en instelling getekend die even telkenseen bedreigdeharmonie onontkoom baar maakte.
Hetidentiteitsprobleem isin deze roman doorFrisch dusheelanders ge-

steld.InStillerenM einNameseiGantenbeinwashetnogzijnintentiemet
behulp van im aginaireverhalen meerovereen persoon te zeggen dan m o-

gelijk isvia defictievan een georganiseerd levensverhaal;deervaringen
van een persoon produceren dan zijn identiteit.Deze identiteitdie via
naam,beeld en levensverhaalgeproduceerd wordt.kan vervangen worden
door een andere,een m eer echte identiteit,die van het individuele ervaringspatroon.In M ontauk,in H olozön en thansin Blaubartwordtprecies
dezeindividueleervaringsbundelgrondig uitelkaargenomen.Hetsubstitutiekaraktergaataan sarden ;deonzekerheid treedtopnieuw in.W elligt
in dezeBlaubartde klemtoon anders.Alle nadruk valtin achronologische

zin op de gemiste gegevens,de verijdelde zelfaffirmaties,de labiele momenten, de patroonloosheid van een levensloop, de onbestemdheid van

hetroltypebinnen de menselijkegedragswijze.Tegelijk klinkttoch ook
zoietsalseen m oralistisch-optimistischedrang m ee om dezeversplintering

vanzichzelf,om heteven waarzetoeleiden wil,alsnatuurlijkenoodzaak
uittevoeren.Datsoortinzichtin eigen tekortmaaktdeintensiteitvan de

levensdriftuiteindelijk nogdemoeitewaard.Hetvaststellen van hetdeficit,de zellelijdenisvan de permanentezelfverminking,hetrechtlijnige
procédé van de zelfvervorming bieden dan geen negatiefsaldo.Je kan er
welam per mee verder leven,hetbiedtgeen nieuwe uitzichten en perspec-

tieven,maarhetverschaftjederust,misschien alleen deberustingdathet
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zo eventueelallemaalgekomen is.Nietomdat hetzo hoorde,welom dat

hetnietanderskan bijdemenselijkespecies.Dezestreep-onder-de-levensrekening vertoontveelovereenkom stmetAndorra,waarin Andritenslotte

dedooranderen opgemaakteslotsom overnam,en metBiografie,waarin
de tevergeefsheid van de replay ook totberusting leidde.

Structuur
De identiteitsproblematisering wordt over twee dimensies gespreid :het

actuelezell egrip van hetnarratievesubjecten hethistorischesubjectbegripvan demensen in zijn leven.Beidedimensieswordennochtansnarratiefaangedragen dooreen en hetzelfdesubject.Op heteerstevertelniveau
iser geen splitsing van verteller en hoofdpersoon;op hettweede niveau

projecteertdezelfdeik-figuurde dialogen en gesprekken diein hetnietactuele momentvan het vertellen gevoerd en bedachtzijn.De dubbele
dimensiefunctie suggereert dus geen polaire spanning,evenmin tegenge-

steldeoftegenstrijdigekarakterkenmerken binnenhetvertellendesubject.
W eliswaarstaan vertelleren hoofdpersoon in verschillendesituaties(drie
maand nadevrijspraak.resp.tijdenshetprocesverloop)maarzeblijven
eenbewustzijnseenheid vormen.Dezeeenheid wordtgeleidelijk aangetast
doordatde verteller in toenemende m ate problematiseringen uitstaltvan

watdeidentiteitvanzijnintiemeikinzichheeft.Daardoorontstaantalloze relativeringen waarvan de belangrijkstezijn hetopgeven van een verwachtrolgedrag en hetontwikkelen van een eigen attitudetegenoverdeze
verwachtingen.

Decontextvan deactuelevertelsituatiegaatnietin op de ruimte,detijd
en de personen.Uit de in dagboekachtige Rarden voorgelegde houding

van hetvertellendesubjectblijktenkeldathijzijn tijdsvulling meedeelt;
de behoefte aan enige acribie van wanneer en waar en wie is overbodig
binnen hetzell elevingsaspectdatzich in zelfresectie noteert.De wereld

buiten hem issterk gereduceerd;zijn bewustzijnsniveau beperktzich tot
de binnenwereld en de ervaring van een monologisch ik.In deze gedach-

tennotitiesdomineerteen subjectief,(auto-lkritisch standpunt;ditwordt
de lezer echter niet overgemaaktin interpretatieve,com mentaarverstrekkende conclusies.Het vertelniveau van de eerste dim ensie heefteen ont-

hecht-bemiddelendeattitude;hetbinnenverhaalvan hetbewustzijn heeft
daarentegen geen rechtstreeks mededelende bemiddelingsintentie.
Hetvertelniveau van de eerste dimensie isdiscontinu,wordtconstantonder-en doorbroken metdialoogmom enten van de tweede dimensie.Deze
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iitsen worden uithetgeheugen opgeroepen alsobjectievefragmenten uit
hetprocesverloop,naastandere die zell edachte dialogen metdode rela-

ties(ofschoon:'Auch Tötekönnen sichirren',141)ofbizarremonomane
dromen bevatten.Grafisch worden ze andersop de bladzijde geschikt,
maar nietdoor een ander lettertype onderscheiden.Dit kan er m .i. op

wijzen datbeide vertelniveaus een zelfde statusverdienen.Hettweede
niveau isbeslisteen insertie-niveau,m aartoch geen structuurdoorbreking,

omdatdemenselijkeverantwoordelijkedezelfdevertelfiguuris.W aarhet
eersteniveau destilistischemodaliteitvan hetsubjectieve suggereert,ligt
hettweedeniveau in hetveld van hetsubjectief-waarschijnlijkegepresenteerdalsreëelcorrecten dusobjectief,tegelijktochookalsmogelijkdoor
het geheugen gemanipuleerd of binnen de verbeelding gecreëerd. W at

Schaad (relconstrueertvanuitgeheugen ofprojectie,wordtkoel-stenografisch aangeboden als nuchter protocolextract.De variabiliteit,de tegen-

strijdigheid,daardoordeonbetrouwbaarheid van iedervan dezeprocesmomentenwordtslechtsgeleidelijk duidelijkera1seen naeen dezeberichten vanelkaarblijken aftewijken eninbeelding,verbeeldingen spelmet
alternatieven blijken tezijn.
Deverdubbelingvan dezeniveaus(dagboekraam en procesraam)leidttot
een perspectiel reuk.omdatdevertellereerstin de eerste persoon en dan

in dederdepersoon aanwezigis.Zijn zellewustzijn opheteersteniveau
isanders dan wat hettweede niveau overhem m eedeelt.Hetik van het
eerste niveau staat,ofschoon functioneeldoor Frisch opgeroepen als de

bemiddelaarvan deze geheugenfragmenten,op afstand van hethijover
wie op hettweede niveau wordt gehandeld.De zelfkennis van heteerste

niveaustaathaaksopdegeprojecteerdeobjectiveringvan hem inhettweedeniveau.OpdezesubtielewijzeweetFrischzijn romaneen driedubbele
geledingm eetegeven.Alsexistentieelprobleem staatde spanning voorop

tussen hetbegrip doordeanderen en hetzellegrip.Alsbewustzijnsprobleem hanteerthijde spanning tussen deneutraleobjectiviteitvan hetik
diezich alssubjectiviteitmaskert,en de ge-en verkleurde subjectiviteit
van deanderendiea1spartijdigeobjectiviteithetopenbaarheidsaspectvan
de identiteitbepaalt.Als esthetisch probleem triom feertde spanning tussen realiteiten kunstprodukt.

Leven (metanderen)isschuldig zijn,alvastschuldigworden.Doornalatigheid,dooronbegrip,doorm isverstand.door behoefte,dooronvermo-

gen.Dezelfprojectievan hetindividu manipuleertzonderstratageem het
levenvan anderen.Frisch manifesteertgrootongeloofindemogelijkheid
van geslaagd samen-leven.W atdeterm inistische atavismen zwerven door
demetatekst.Hopeloosheid,vergeefsheid,fatalism eook.Een zwartboek
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vollichtvlekken.Schaad komtwel,radend en gissend.in de buurtvan wat
erverkeerd isgegaan.Alleen,waarom nogalwatverkeerd m oestgaan,dat

hangtzo onvervreemdbaarmetzijn persoon en identiteitsamen dathet
nietandershad gekund.Resectief,in deachteruitkijkspiegelishetonvermijdelijke welvermijdbaartemaken,maarin demeandertactiek van de
organisatievan hetleven zijn dezevelemisgrepen op zich telkenslogisch
enrationaliseerbaar.Zopeiltdezeromanuiteindelijknaardediepstedieptenvan wathetiseen menstezijn,nietin deexistentiëleofmetafysische
vraagstelling(dieerbeidein verbijzonderd raken)maarin deelementaire.
uiteindelijk apocalyptische vraag,waarom een mensbij alle pogen tot
geluk te komen toch enkelslaagtin hetvernietigen van levenszin.Onvolkom enheid alsdoem .Hetleven,de mensals onoplosbaar cryptogram .
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Oppositiebeweging in H ongarije
P.van den Berg

In devijfentwintig jaardie volgden op hetneerslaan van de Hongaarse
revolutie en vrijheidsstrijd in 1956,heeftHongarijezich ontwikkeld tot
een van demeeststabielestaten in Oost-Europa.JénosKédér, de man die

op4november1956doordeRussischestrijdkrachten aan demachtwerd
gebracht,genietbijdebevolking een grotepopulariteiten men hooptin
binnen-enbuitenland dathijnoggeruimetijd zijn functiealseerstesecretarisvandeHongaarseSocialistischeArbeiderspartijzalblijvenvervullen.
De Hongaren gei eten thans een voorOosteuropese begrippen ongekend

hogelevensstandaard.Nietteminisgedurendedelaatstejarenook in Hongarije in intellectuelekringen een oppositiebeweging van de grond gekomen.Op deze aspecten en op de verwerking van dePoolse schok wordtin
ditartikelingegaan.

Econom ische hervorm ingen

BijdeHongaarsepolitiekeleidingrezen vrijwelonmiddellijk nahetneerslaan van de opstand m eningsverschillen over hette volgen economisch

beleid.Aan deenekantstondendedogmaticidiehetSovjetrussischeeconomischem odelonverkortin Hongari
jewensten doortevoeren;tegenoverhen bevonden zich degematigden en een aantaleconomische deskundigen diebetoogden datdegeloofwaardigheid van denieuwe leiding na de
gebeurtenissen van 1956 alleen zou kunnen worden gevestigd door een
economisch beleid datdelevensstandaard van debevolking zou verhogen :
geen eenzijdigenadruk derhalveop de ontwikkeling van de zware industrie, m aar m eer aandacht voor de produktie van consumptie-artikelen
voordebinnenlandse markten van kwaliteitsprodukten voordeexporten
een snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Deinzichten van de econom ische deskundigen wonnen hetvan de ideolo-

gischebeginselenvandedogmaticitoenhetDriejarenplanvoordeperiode
1958-1960werdvastgelegd.W egenshetsuccesvan ditDriejarenplanwerd
de lijn in hetdaarop volgendeVijfjarenplan van 1961-1965doorgetrok-
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ken.Deeconomischewederoplevingginggepaard meteengeleidelijkeverzachtingvan hetbinnenlandsepolitiekeklimaat;deuitspraak van partijleiderKédér:'W ieniettegenonsis,voorons',wasdaarvaneen duidelijk
symptoom.Door zijn gematigd en verzoeningsgezind optreden bereikte
Kédér datde grote meerderheid van hetHongaarse volk zich metzijn
bewind verzoende.Zijn politieke koers kreeg tijdenshetVllle Congres
van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij (HSAP) in november
1962dealgemenegoedkeuring van departijen in hetvoorjaarvan 1963
achtte Kédér het m oment gekomen om definitief af te rekenen met de
nasleep van de gebeurtenissen van 1956 door amnestie te verlenen aan 3
tot4.0* politieke gevangenen.De econom ische hervorm ingen werden in

deloopvan dejarenzestigvoortgezet.In mei1966werd eenresolutievan
hetCentraalComité van de HSAP over de hervorming van heteconomi-

sche systeem aangenomen (die op 1januari 1968 in werking trad).Die
hervorminghieldo.m.in:een beperkteinvoeringvanhetvrijemarktstelselen eengedeeltelijkedecentralisatievan hetbesluitvormingsprocesover
economischeaangelegenheden.Doorzichin zijn buitenlandsepolitiek onvoorwaardelijk achterdeSovjetunietestellen wistKédérvoorzijn binnenlandseconomisch beleid depersoonlijkegoedkeuringvan Brezjnev te
verkrijgen.
Deeconomischehervormingvan1968bleekgedurendedeeerstedriejaren
eenbuitengewpon grootsucces.Na 1970 kwamen echternegatievebijver-

schijnselensteèdsduidelijkeraan hetlicht:hetfeitdatnietiedereen in
gelijkematevandegestegenwelvaartgenootveroorzaakteondersommige
bevolkingsgroepen ontevredenheid. Toen bovendien de internationale

conjunctuur vanaf 1973 terugliep,zag Kédâr zich in 1974 verplichtde
greepvan departijop heteconomisch leven opnieuw teverstevigen,zonderoverigensterugtevallen op stalinistischeofneo-stalinistischepraktijken.Deoppositiebinnendepartijtegen dezepolitiek.zowelvandevoorstandersvan een meer orthodoxe alsvan de pleitbezorgers van een m eer

liberalekoers.brachtdepositievan Kédéren dezijnen nietwezenlijk in
gevaar.

Hoeweldeeconomischeproblemen in detweedehelftvandejaren zeventig steedsernstigerwerden,leidden zijniettoteen uitholling van de geloofwaardigheidvan hetbewind bijdebevolkingnoch totmassaleuitbarstingen van ontevredenheid zoals in Polen in 1976 en in 1980/1981.De

publiekeopiniewerdtegenimpopulaireprijsverhogingen enbezuinigingen
uitgebreid voorbereid door middelvan psychologische campagnes door

partijen regering.Bovendien werd in december1980tegen 1juli1981de
invoeringvan devijfdaagse werkweek aangekondigd.

P.van denBtïg/oppositiebeweginginHongar#e

HongarijesteektineconomischopzichtgunstigafbijdeandereOosteuropese staten;zelfs in Joegoslavië wordt het 'Hongaarse m odel'vaak tot
voorbeeld gesteld.Degebeurtenissen van 1956 hebben de machthebbersin

Hongarije tothetinzichtgebrachtdathetnietmeermogelijk is om de
bevolking metbruutgeweld alleen onderdeduim tehouden,terwijlde
bevolking heeftgeleerd datdevrijheid aan nauwegrenzen gebonden is.
Menzou kunnenzeggendathet'Hongaarsemodel'eigenlijknietsmeeris
dan een m odusvivenditussen alleburgersvan de Hongaarse Volksdemo-

cratie (communisten en niet-communisten),diedoorde omstandigheden
gedwongen zijn metelkaarsamen televen.
Pragm atische oplossingen
Dein 1949 officieelafgekondigdedictatuurvan hetproletariaatin H onga-

rijewasnietafgedwongen dooreen bewegingvan onderafvan de arbeidersklasse,m aarvan bovenaf opgelegd door een aantalcommunistische

intellectuelen diehunvorminggrotendeelsin hetbuitenland (vooralin de
Sovjetunie)hadden gekregen.Devakbonden,die officieelde arbeidersklasseheetten te vertegenwoordigen,werd in theorie een vooraanstaande

plaatsin denieuwestaaten maatschappijtoegedacht;in depraktijkechterwerden de rechten en bevoegdheden van de vakbonden sterk gekortwiekt.Hetalgem eneongenoegen overditvan buitenafopgelegdestelselèn

overdeeconomische situatie leidden in oktober 1956 toteen openlijke
uitbarsting.Detijdensdeopstand in 1956 spontaan ontstanearbeidersraden streefden echternietnaareen terugkeervan hetkapitalistische stelsel,

maarnaarmeerwerkelijkemedezeggenschap van dearbeidersin hetbestuurenin debedrijven.Devakbonden kregen ookna 1956 weinigspeelruimte om de materiële belangen van hun leden te behartigen en verwier-

venevenmin medebeslissingsrechtin debedrijven.Maardeoverheid deed
toch haar best om aan de materiële verlangens van de arbeiders zoveel

mogelijk tegemoettekomen en tolereerdeactiesvan individuen ofkleine
groepjesin debedrijven voorbeterearbeidsomstandigheden.Vaneen georganiseerde oppositie van de arbeidersklasse was na 1957 nauwelijks
sprake.Een van de weinige keren datde arbeidersvia hun vakbonden hun
ongenoegen tegenoverde autoriteiten uitten,vond plaatsin hetbegin van

dejarenzeventig,toen hetbewind-Kédértijdelijk werd gedwongen om de
hervormingen van 1968gedeeltelijkopteofferen aanhetbeginselvan het
egalitarisme.Die betrekkelijk rustige ontwikkeling moetworden toegeschreven aan de algemene verhoging van de levensstandaard,de betere
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kansenvoorarbeiderskindereninhetmiddelbaarenhogeronderwijsende
betrekkelijk grote speelruimte die de overheid toestaataa: pm iculiere
activiteiten.De H ongaarse arbeidersklasse heeft zich sinds 1957 neerge-

legdNjhetgematigdreformistischebewind,ondankshetfeitdatintellectuelenerdebelangrijksteplaatsenbezetten.Deegalitaireopvattingenvan
deneostalinisten,diein devakbonden nogaltijd een vooraanstaanderol
spelen,hebben deHongaarsearbeidersnog altijd nietkunnen inspireren
tot een langdurig en georganiseerd verzettegen het huidige bewind,dat

dank zijdebetrekkelijk gunstigeeconomischeontwikkeling dewind nog
steeds heeft meegehad.Of de huidige reformistische economische koers

ondermoeilijkeromstandigheden zalleiden toteen massalereactieonder
deHongaarsearbeiders,zaldetoekomstmoeten uitwijzen.
Decentralisatie van de econom ie
Het stalinistische bewind datin oktober 1956 door een volksopstand ten
valwasgebracht,keerdena de gewelddadigeonderdrukking daarvan door

deRussischestrijdkrachten nietmeerterug.In plaatsdaarvan kwam het
land onderhetbewind van JénosKédér,dievooralna 1962 detotstandkomingvan een brede,nationale consensusbeoogde.Deinstelling van het

zogenaamdeNieuweEconomischeMechanismeop 1januari1968vloeide
rechtstreeksuitdieintentievoort.Tengevolgevan ditbeleid zijn deprijzen voor de consumenten in Hongarije welsterkergestegen dan in de
overigeOosteuropese staten,maarhethogereprijsniveau stelde deoverheid in staatom deboeren m èèrvoorhun produkten tebetalen,watertoe

bijdroegdatdewinkelsin Hongarijeoverhetalgemeengoedvoorzienzijn
van allerleisoortenlevensmiddelen.Hetgeldom dehogereprijzentebetalenisbijdemeesteconsumenten welaanwezig,omdatveelHongarenhun
inkomsten aanvullen doordatze naast hun gewone werk veelalnog een

bijbaantjehebben.
Ook op andere m anieren probeertde overheid de concurrentiepositie te

verbeteren.Op 1januari1981werdendedrieministeriesvan zwareindustrie,van metaalbewerking plus machinebouw en van lichte industrie sa-

mengevoegd totéén ministerie,wat gepaard ging meteen aanzienlijke
inkrimping van hetbureaucratische apparaat.Daarnaastwerden velegro-

tebedrijven uitdeperiode1949-1956ineen aantalkleinereopgesplitsten
wordthetopzettenvannieuweparticulieredienstverlenendebedrijfjesvan
overheidswege aangemoedigd.De economische hervorm ingen in de land-

bouw endevoedingsmiddelenindustriezijn hetmeestsuccesvolgebleken:
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deHongaarsevoedselexportisin dejaren zeventigverviervoudigd en bedraagtthanseen kwartvan de totale export.De landbouw is niet alleen

een belangrijkebron van inkomsten,maarookeen garantievoorbinnenlandsepolitiekestabiliteitzolang hijdebinnenlandsemarktvanvoldoendelevensmiddelen kan blijven voorzien.

H ardere houding
In de loop van 1981 hebben de autoriteiten een wat hardere houding
tegenover dissidente intellectuelen aangenomen.In m aart 1981 werd een

groep van jonge schrijvers,de zogenaamdeAttila JozsefKring,wegens
oppositionelegeluiden op lastvan de overheid ontbonden ;eind augustus

enbeginseptember1981verrichttedepolitiebijeen aantaldissidenten in
Boedapestplotseling huiszoekingen en in hetseptember-lgsl-numm ervan

hetpartijbladPdrtéletwaarschuwdeMihély Kornidesz,hoofd van de afdeling van het Centraal Comité van de H ongaarse Socialistische

Arbeiderspartij(belastmethetcontactmetentoezichtopintellectuelenen
wetenschapsmensen)dissidente intellectuelen openlijk datde partijniet
werkelooszou blijven toezien hoe 'een klein groepjeintellectuelen onder
invloedvan bourgeois-ideologieën zichtegen departijlijnbleefverzetten'.
Degebeurtenissenin Polenvanafdezomervan 1980vormen ongetwijfeld
de achtergrond van deze reacties.Op hetogenblik heeft het bewind van
Kédér weinig te vrezen van de binnenlandse intellectuele oppositie. De

dissidente intellectuelen schijnen namelijk totop heden weinig ofgeen
contacten te onderhouden metdearbeiders,terwijldeRoomskatholieke
Kerk in Hongarije tamelijk zwak is,weinig strijdbaaren stevig doorde
overheid gecontroleerd wordt.Alleen een drastischeverslechtering van de
econom ische toestand zou hierin verandering kunnen brengen.Daarom

zullen Kédéren dezijnenook indekomendejarenhogeprioriteitblijven
verlenen aan de ontwikkeling van de econom ie.
H etsexibele economische beleid heeftook een positieve invloed uitgeoefend op hetintellectuele kl
imaatin hetland.Hoeweldevrijheid van meningsuitingernietwordterkend,hebben deintellectuelen op velegebieden

behalve in defilosofie en de sociologie toch een vrijgrote mate van
autonomie.Een oppositiebewegingheefthetonderdergelijkeomstandighedennietgemakkelijk.Daarkomtnogbijdatdeoppositiein Hongarije,
integenstelling totdiein landen a1sPolen en Tsjechoslowakije,nietover
een duidelijk politiek programmabeschikt.
-
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Oppositiebewegingen
Hetbestaan van een m in ofm eergeorganiseerde oppositiebeweging is in

Hongarije een tamelijk recentverschijnsel.De eerste daad waarmee de
Hongaarseoppositienaarbuiten trad wasdeverzending van een briefaan

een aantalondertekenaarsvanCharta '77inTsjechoslowakije,waarin zij
dezen haarsteun betuigde;in 1978 werd ereen handtekeningsactietegen

devervolgingvan Charta '77-ondertekenaarsin Tsjechoslowakijegeorganiseerd.De oppositiein Hongarijeisnietzozeerpolitiek getintdan wel
een uiting van individuele intellectuelen die hun onderzoek en andere

werkzaamheden willen verrichten zonderdaarbijdoordeautoriteiten op
de vingers te worden gekeken.

Gedurendedeafgelopenjaren hebben deactiviteitenvan deoppositie,die
bestaatuiteen hardekern van ongeveer 150 tot200 personen die bijna
allen in Boedapestwonen.onderm eerde volgende vormen aangenom en :
verspreiding van ideeën en informatie buiten de censuur om ,ondersteu-

ningvan dearmen -een in Hongarijegenegeerdegroep,hetopzetten van
een soortvrijeuniversiteitnaarhetvoorbeeld van de 'vliegendeuniversiteit'in Polen en ondersteuning van personen die om politieke redenen

ontslagenzijn ofhetslachtoffervanvervolgingzijngeworden.Deoppositie is vooralsnog vooralgeconcentreerd in culturele kringen en moet ui-

terstbehoedzaam opereren,aangezien vrijwelalle socialegroepen onder
hetbewind-Kédérwelbepaalde sociaal-economische en/ofpolitieke ver-

worvenheden teverliezen hebben.Niettemin iserweldegelijk sprakevan
eengeleidelijkegroeivan deoppositiebeweging,zowelwathetaantalals
deinvloedbetreft.Deautoriteitenlijkenmetdeactiviteitenvan deoppositie niet goed raad te weten.Aan de ene kant worden de oppositionele

activiteiten in hetopenbaardoor vooraanstaande partijleden in scherpe
bewoordingen veroordeeld,aan de andere kantschrikken de autoriteiten

blijkbaarterug voorrigoureuze maatregelen tegen opposanten zoalsdat
bijvoorbeeld in Tsjechoslowakije welgebeurt.Datneemtoverigensniet
weg datde overheid weldegelijk tegen de oppositie optreedt;datkan
variëren van ontslag ofhetweigeren van reisdocumenten voor hetbuitenland ofhetonthouden van academische titelsaan leden van de oppositie

totondervragingen door fpnctionarissen van politie ofjustitieofbeperkingen van debewegingsvrijheid.Toch isdeonderdrukking van deintellectuele oppositie,vergeleken metdie in andere Oosteuropese staten,be-

trekkelijk mild te noemen en hetzietermomenteelnietnaaruitdatdie
houding zich binnenkortdrastisch zalwijzigen.
M en kan in de Hongaarse oppositionele beweging globaaltwee strom in-
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gen onderscheiden :de groep die zich achter de ideeën van de socioloog
AndrésHegedûsheeftgeschaard en waarin wordtgepleitvooreen verdere

democratiseringvan hetmaatschappelijk leven -overigenszonderinvoering van een meerpartijensysteem en degroep van Bence-Kisdiezich
voorallaatinspireren door de roldie hetKOR in Polen heeftgespeeld.

Hetisoverigensnoguitersttwijfelachtigofdeintellectueleoppositiebewegingin Hongarijefundamenteleveranderingen kan afdwingen,zolang de
belangrijkstemotorvan een dergeli
.jkproces,namelijk dearbeidersklasse,
aan dekantblijftstaan.
Verwerking van de Poolse schok
De Hongaarse experimenten,het bevorderen van een reeks particuliere
initiatieven binnen een centraal geleide economie, hebben onlangs een
reeks schokken ondervonden door de militaire coup in Polen en de verscherpingvan deOost-W est-controverse.PresidentReaganssanctiestegen

deSovjet-unieen Andropowsbezoek aan Boedapestdeden derest.Prominentecommunistischejournalisteneneconomennemenondervierogen
afstand van departijlijn en tonen zich uiterstbezorgd over degevolgen
van dePoolsecrisisvoorHongarijeop langetermijn.Men vindtdie gevoelenssamengevatindetitelvaneensuccesrijkpolitiekcabaretinBoedapest:'Hoeverkan je gaan?'.Daaruitblijktdatmen,op hettoneela1thans,vrijverkan gaan.Vöördemilitairestaatsgreepin Polenwasereen
sketch waarin generaal Jaruzelskien Lech W alesa sam en dansen en de

generaalzingt:'Lech,uiteindelijk zalikjehartwinnen...'.Hetprogrammawerdnadecoup van dePoolsemilitairen gewijzigd,maardegrappen
overstakingendiewé1endienietwelkom zijn,overdeniet-hard-werkende
Polen.en overde eigen Hongaarse dilem ma's,gingen door;en Kédércs.

diezo'n avond bijwoonden,genoten erkennelijk van.Hetofficiële orgaanvandeHongaarseCP Népszabadsk preesonlangsdegedurfdegrollen alsbewijsvan 'de evenwichtige en stabielestemming'in den lande.
M aar... de toespelingen op Polen weerspiegelen een diepergaande be-

zorgdheid.Van oudsherzijn Hongaren en Polen vrienden:bijna 100.0*
Polen vonden in Hongarije een toevluchtsoord,toen Hitleren Stalin in
1939 Polen onderelkaarverdeelden.Thansechterleggen deH ongaren een

opmerkelijk mengselvan onverschilligheid en ressentimentaan de dag
wanneerde Poolse kwestie tersprake komt.Erzou volgenseen nietgepubliceerd opinieonderzoek een verrassend grotem atevan goedkeuringvoor
demilitaire coup bestaan,en datkreeg men in Boedapestbevestigd in vele

76

Streven/oktober

gesprekken metingenieurs,witteboordwerkers,winkeliers,chauffeursen

artiesten.Zijstelden datchaosin Polen eenbedreigingvan hetSovjetimperium inhoudten datMoskou zijn controle op Polen nimmerzalopgeven:zondermilitairingrijpenin Polen zouookderestvan Oost-Europa,
Hongarijevoorop,bedreigd zijn.Datbetekentnietdatmen pro-communistisch ofzelfspro-Russisch zou geworden zijn,maarhetiseen reiex
van realpolitiek,hetbesefvan degrenzen van hetmogelijkein een communistischewereld.M en beseftdatdeeisen van Solidariteittevergingen,
omdatde Hongaren daarmee zelfalhun ervaring hadden opgedaan ;ook

deTsjechen en Slowaken waren destijdste vergegaan;hetwonderwas
alleen,dat die experimenten zo lang hadden kunnen voortduren voordat
erwerd ingegrepen.Een H ongaarse ingenieurvertelde:wathem betreftis

hetbelangrijk dathijen zijn familienuéénmaalperjaareen bezoek aan
hetW esten kunnenbrengen,ennietmeerslechtseenmaalom dedriejaar.
Tçnslottegaathetregime dan toch aandachtbesteden aan talenten goed
werk,in plaatsvan institutioneleleeglopersen dem agogen tebegunstigen !

Dieopvattingwordthartstochtelijkverworpendoordissidentejongeintellectuelen en schrijvers,dieSZETA -een organisatiediedearmen helpthebben opgericht,en dieook hun solidariteitmetCharta '77in Tsjechoslowakije hebben betuigd.Zijverachten -toegegeven,metsucces -de
tactiekvan Kédérsregime,datconformismebegunstigten degeesten rijp
maaktvoorcarrière-lopersonderdejongeren.Een soortopstand van ontevredennationalistischeschrijversop een recentgehouden schrijverscongresverzanddevolkomen.omdatdeactiegeheeloverschaduwd werd door
de Poolse coup van 13 decem ber 1981.M en w asverontrustover kwesties
alsdestagnatievan de bevolkingsgroei-in 1995 zou hetaantalHongaren

met400.0* zijn gedaald -en deepidemievan hetalcoholisme (hetverbruikvan alcoholbrengtHongarijeopdederdeplaatsindewereld).Een
anderbrandendprobleem ishetlotvan demiljoenen Hongaren dieleven
inRoemenië,Tsjechoslowakijeenanderebuurlanden.Intussenhebbende
Hongarenpijnlijkelessengeleerduitdeeconomischecrisisinhetalgemeen
en deverm indering van toevoervan Russische olieen anderegrondstoffen

in hetbijzonder.Thansisiedereen,van detop totdeeenvoudigeconsument,gaan begrijpen watde feiten deslevenszijn:namelijk,datweuiteindelijk alleen op onszelfkunnen bouwen,alduseen prominente Hongaarseeconoom.Erzijn altekenen dieerop wijzen dathetland opwegis
naareconomischeonal ankelijkheid.
Hoeweldeeconomischegroeiin dejaren 1979-1981slechts2çaperjaar
heeftbedragen,isindietijddeexportnaarlanden metconvertibelevaluta'smetliefst20çngestegen.Inallesectoren zijn dewinstentoegenomen,
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behalve in demetallurgie en de chemie.Hetaandeelvan olieprodukten in
hetenergieverbruik,in 1978 nog 40 % ,bedroeg in 1981 nog maar 33% .

wathetland 2miljoentonvloeibarebrandstofscheelde.Plaatsvervangend
premierJozsefM arjai,mogelijk hetkabinetslid dat het meestrechtuit
spreekt,concludeert:'Achteronsliggen detijden van sermoenen en pogingen om onszelf te overtuigen. Het ware een grote luxe een situatie

waarin wijonszelf,onze versleten denkwijze en resexen handhaven,te
bestendigen,wantdie vorm en de voornaam stehinderpaalop deweg naar

de realisatievan onzeeigen beslissingen'.Hijvoegde eraan toedatvele
staatsbedrijven hun produktie met20 tot30l konden opvoeren,door
meertechnologische discipline,modernisering van managementen stimu-

lering van persoonlijkecreativiteit.
DerecenteRussische lofuitingen voorde 'sexibele','dynam ische'en 'creatieve'Hongaarse econom ische politiek,welke 'permanent wordtgecon-

troleerd,en zo nodigrechtgezetdoorpartijen regering',worden doorde
Hongaarse beleidsmakers als uiterst positief ervaren.ln die zin kan het

Hongaarseexperimentdoorgaan,mitsdeeconomie hetgoed blijftdoen
en politieke risico'sbinnen de perken worden gehoudenl.

Hongarije en Polen
NazijnbezoekaanMoskou.Oost-BerlijnenPraagbezochtgeneraalJaruzelskiookBoedapest,waarhij,gezien deoverigeprotocollaireverplichtingen,maarweinigtijdhad om metJénosKédértepraten.Zatdaarachter
misschien toch debedoeling,indirecteen voorkeurvoordeoplossing van
Kédér,tegen die van Husak,tot uiting te brengen? Jaruzelskihad het
bezoek aan Boedapestwillen gebruiken om -zoalsvice-premier Rakowski
dat wil-de centralistische groep in het Centraal Comité van de Poolse

communistische partijeen stevigerrugdekking te geven.De 'Hongaarse
weg'heeftveleaanhangersinPolen:velePolen hebben tijdensvakantiebezoeken aanHongarijeervaring opgedaanmetdepraktischekantenvan
deHongaarsehervormingen.Diereisjeszijn nu intussen verboden.M aar
HongarijeisvoorPoleneen land van kleinehoopgebleven.Jaruzelskien
Rakowski,die terstond na de m ilitaire putsch van 13 decem ber 1981 een

1Derecenteprijsverhogingen,hoedrastischook,lijkenopheteerstegezicht
nietzoergalarmerend.Hetgaathiermeerom eenaanpassingvan depri
jzenaan
dewereldmarkt.
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Hongaarsedelegatieonderleiding van politbureauman GyörgyAczélvoor

geheimebesprekingenhaddenuitgenodigd,wilden vandiezijdekennelijk
raadgevingen krijgen over de wijze waarop men kan hervormen zonder
Moskou in de wielen te rijden.M aardePolen kregen duidelijk te verstaan,datHongarijepasmetzijn experimentenhad kunnen beginnen nadatereen politiekeen econom ische stabiliteitwasontstaan,en toen zagen
ook Jaruzelskien Rakowskide fundamenteleverschillen m etdeH ongaar-

sesituatie.Niettemin blijftderelatiemetde niet-slavischebroedernatie
belangrijk.Mindersucceshadden dePoolseinspanningen om Hongaarse
economischehulptekrijgen.W elisonlangsmetmoeiteeenhandelsprotocolgetekend voor 1982,maar op de meestdringende Poolse behoeften zoalsaluminiumleverantiesen investeringshulp ofhetopnem en van overtollige Poolse arbeidskrachten - konden de Hongaren niet ingaan.Jaruzelskibevond zich in Boedapestin dezelfdezwakkepositiealsdaarvoorin

deanderehoofdsteden van hetOostblok.Daarbijkomtdathijin eigen
huismetverontrustemensen temaken heeftdiezo spoedigmogelijkvan
demilitaire dictatuurafwillen.Zo m oestde onlangsW arschau bezoekende Bulgaarse ministervan buitenlandsezaken.M ladenoff,die onlangs in

W arschauopbezoekwas.totzijnverbazingconstaterendatdezakenvoor
hetPoolse militaire regim egecompliceerderworden en dataan een herstel

van departij-heerschappijnietvaltte denken.
Hetonderhouden van betrekkingen metdepartijen en regeringen in de
andere broederlanden moethetPoolse regime dienen totversterking van

zijn legitimiteit.M aaropvallend blijfthetbeklemmende gebrek aan een
conceptieinPolenzelf,watleidttoteen schijnactiviteitzondersubstantie.
Propagandisten van hetregime-laruzelskiverspreiden nög m eereigen lof
dan onderGierek hetgevalwas.Hetmeestopvallend uitzich de huidige

onbeweeglijkheid in depassiviteittegenoverdevoorstellen van de kerk.
Het verzoeningsprogram ma van de sociaalpolitieke raad onder aartsbis-

schopGlemp schijntgeneraalsenpartijfunctionarissentotsprakeloosheid
tehebben gebracht.Devoorstellen van dieraad zijn alop 8aprilaan de
regering overhandigd,m aarJaruzelskinoch Rakowskihebben ook maar
de minste positieve ofnegatievereactie laten m erken.Ook deanderszeer
drukkeregeringswoordvoerdersUrban en Gornicky onthielden zich totnu
toe van enige uitspraak op dat punt.Het Poolse publiek heeft van die

voorstellenslechtskenniskunnennemenviadegeestelijken,dieeen aantal
zondagen de thesen uit de voorstellen tot hoofdthema van hun preken
hebben gem aakt,en uitde uitzendingen van Radio FreeEuropeen Radio
Vaticaan.

Destrategievan hetzwijgen duidterop datJaruzelski'sregimezich niet
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aan een opening naar de natie toe durft overgeven.Dat zalook welte
maken hebben m etdeinternetegenstellingen en twisten,binnen deM ilitai-

reRaad(W RON),binnen hetkabinet,binnenhetCentraalComitévande
Partijen binnen hetPolitbureau.En de competentiestrijd tussen deverschillendem achtscentrawordtnog gecompliceerderdoorde voortdurende
interventie van de politieke comm issarissen in hetleger.
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Forum

Christelijketheologiena Auschwitz
Zelden heeft in Nederland een boek
over theologie zoveelpubliciteit gekre-

mend.W at in de loop van de kerkge-

gen als Christelnke theologie na

isaangedaan zou vooreen christen on-

Auschwitzt. Dag- en weekbladen, radio en televisie hebben van het ver-

voorstelbaar moeten zijn. Onrecht,

schiedenisdejoden in Christus'naam
verdachtmaking,verguizingen ontken-

schijnenervan meldin!gemaakt.Deze ning,het zijn even zovele typeringen
aandachtheefttheologlsch enkerkelijk

Nederland opgeschrikt: onrust én ergernis vanwege het feitdatJansen het

bewijs willeveren dat er een samenhang bestaattussen het theologisch en

van dechroniquescandaleusediejeuit
negentien eeuwen christendom kuntsamenstellen.W ie metditfeitenmateriaal
wordtgeconfronteerd,zalzich realise-

tendom en hetracistisch en politiek an-

ren hoeveelschoolen kerk in het(ook
recente) verleden hebben verzwegen.
Daarom is het goed en noodzakelijk

tisemitisme van het 'Derde Rijk'.De

dathetboek van Jansen alle aandacht

onrust en de ergernis zitten diep, omdat Jansen ons geen detailstudie heeft

krijgt.
Aandacht heeft Christel#ke theologie

kerkelijk anti-judaïsme van het chris-

gepresenteerd Overhetzijeen jeriode naAuschwitzook gekrejen in joodse
hetzij een aspectvan de geschledenis
van jodendom en christendom,maar

onsconfronteertmetdegehele kerkgeschiedenis.W ie getroostofgesustzou
willen worden door de 'betere'tijden

kringen.NietdatzoveelJoden gdnform eerd m oesten worden over beleid en
praxis van de kerken ten aanzien van
hun volk.De kerkgeschiedenis hebben

vandekerk,vindtbijJansenweinigof

dejoden metnamein Europa aan
den lijveondervonden.Belangrijkvoor

geen aanknopingspunten. De hele
kerkgeschiedenisvoorzover deze gere-

hen is het dat er binnen het christen-

lateerd isaan hetjodendom moetvol-

om hieruit een proces te ontwikkelen
voor het vaststellen van de schuld van
de grootste massamoord van de geschiedenis, om vervolgens een programm a te ontwikkelen voor een nieu-

gens hem beschouwd worden a1s de
voorgeschiedenis van de 'Endlösung
des Judentums'.
Deoverstelpendehoeveelheid feiten die

dom een historisch bewustzijn groeit

Jansen ons voorhoudt, zijn bescha- we theologie'z. Voor een werkelijke

1Dr.H.Jansen.Christel#ketheologienaAuschwitz,deelI:Theologischeen
kerkelqkewortel
svanhetantlbemitl
bme,Uitg.Boekencentrum B.V.,'sGravenhage,1981,619pp.,f 85.
2 M .Goudeket,Christell
jketheologienaAuschwitz.Een.
jooe ereactie,inFer
Herkenning,10 (1982)44.
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coëxistentie en dialoog van joden en enigeverm eldingvandeplaatsvanherchristenen iseen dergelijk progrlmma komst.De kerçn datik ze kon terugvan essentiële betekenis.
Het bovengenoemde is m eer dan voldoende reden om het belang van het.
boek van H ansJansen teonderstrepen.
Ditmag echternietleiden toteen kri-

vinden waren de citaten vaak uithun
verband gelichten tendentieus weergegeven'3.

Totdezelfde conclusie kom tP.Fransen wat betreft Thomas van Aquino.

tieklozegropaganda.Zonderookmaar Hijsteltvastdatvoorde behandeling
iets te wlllen afdoen aan de schuld die
de kerk met haar wandaden tegenover

dejoden opzich heeftgeladen meen ik
dateen kritische bespreking van Chris-

tel#ketheologienaAuschwitzmogelijk
moet zijn. Zo'n G spreking is zelfs
noodzakelijk, wileen vernieuwing in
dechristelijketheologieeneen gelijkwaardigedialoogtussenjodenenchris-

van deze sleutelfiguur van de katholieke theologie geen research is ondernomen en datJansen nietmeer dan een

journalistieke presentatie geeft.Daarbij wordt slecht geciteerd en onvoldoendebronverm elding gegeven.Fran-

sen twijfeltdan ook ondanksdebewogenheid van de schrijveraan de deugdelijkheidvandiensbewijsvoering4.
tenen kansvan slagen hebben.Een za- Overdewi
jzewaarop Jansen dehoukelijkoordeeloverditboekinzijnge- dingvanLutherbeschrijftzegtA.Spijheelis echter niet te geven.De reden
hiervan is precies het feit dat Jansen
ons confronteert met een hele kerkge-

kerboer het volgende:'Jansen beperkt
zich tot het geven van citaten,waaruit

zich in staat achten de overstelpende
hoeveelheid materiaalvakkundigtebeoordelen? Er is daarom geen andere

kens zien hoe de nazi's,en dan in het

blijkthoeverschrikkelijk Luthertegen
schiedenisin alzijn facetten.W ie zal dejoden tekeerisgegaan.Hijlaattelbijzonder natuurlijk Julius Streicher,
citaten van de oude Luther gebruikt

mogelijkheid dan onderdelen van dit hebben.Jansen steltnietde vraag of
boek te toetsen op hun inhoudelijke ditgebruikgeen misbruik is.M aardat
betrouwbaarheid en historische objec- ishetwe1:denazi'shebbenLutherjetiviteit.Doorverschillenden is een der- bruiktvoor een zaak die de zi
jnenlet
gelijke deel-kritiek ondernomen. Op was,endiedezijneooknooitzou hebenkelebesprekingen mogehierterillus- ben kunnen zi
jn's.
tratie worden gewezen. Ze betreffen Bi
jdezekritischegeluiden voeg ik van
belangrijke momenten in de kerkge- mijnkantenkeleopmerkingen dieJanschiedenis en de wijze waarop deze senspresentatie van dezestiende eeuwdoor Jansen worden gepresenteerd.
se Contrareformatie betreffen. Geen
W atbetreftde geschiedenl
à van de oude kerk maakt R. Zuurm ond ernstige
bezwaren tegen de door Jansen gebruikte bronnen : 'Een boek dat over
dewortelsvan hetantisemitisme gaat
behoorttoch die wortels zelf te onder-

theoloog zalde invloed ontkennen die
deContrareformatie,gekristalliseerd in
hetConcilievan Trente,heeftgehad op
devierdaarop volgende eeuwen katholieke kerkgeschiedenis en theologie.
Dat de Contrareform atie voor de

zoeken entenoemen.Nietsdaarvanbij joods-christelijke betrekkingen van de

Jansen.Alinea na alinea worden theo- laatste vier eeuwen eveneens van welogen sprekend ingevoerd via anderen zenl
ijke betekenis is geweest, blijkt
of-in tientallen gevallen -zelfszonder reeds uithetfeitdateen kerk,die zich

3 Anti-semitùmein het '
Nieuwe Testament'
,i
n FerHerkenning,10(1982)58.
4 DeNieuweBoodschap,mei1982,pp. 159-160.

5Eenverpletterendeboetepreek.in FerHerkenning 10(1982)49.
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op hetTweede Vaticaans Concilie m et

telijk gelooftebrengen.Dezedoelstelmoeiteontworsteldeaan een tridentijn- ling wordtdan ook met zoveelwoorse theologie,tegelijkertijd en dan pas den door de Rom einse Inquisitie en
eenwezenlijkeommekeerin haarver- doorpaus Julius lIlgeformuleerd bij

houdinjtothetJodendom formuleer- hun actiestegen de hebreeuwseliterade.Erlsdaarom alle reden om watbetreft de houding van de Rom ana ten

tuur6@

Hetvragen naar hetwaarom kan ach-

aanzien van dejodenbijzondereaan- terwegeblijvenbijeenchroniquescandacht aan de Contrareform atie te be- daleuse,nietechterbi
j geschledschrij-

steden. Dit is in het boek van Jansen
echter geenszins het geval.W atbetreft
de pausen van de 1* eeuw is hi
j bui-

ving wanneerdezetenm instebeoogtlateregeneratiesvan hetverleden te laten
leren.De wandaden van de Contraretenqewoon spaarzaam met zijn infor- form atiezullen in dekerkvan vandaag
m atle. Zo wordt in enkele regels (p. niet zo gauw m eer worden herhaald.
116) meer suggestiefdan gedocum en- W e1ishetechter de Vraag ofmethet
teerd geschetstop welke wi
jzendepau- verlaten van detridentijnse theologie
sen tegen de hebreeuwse li
teratuurzijn de kerk ook haar bekeringsdriftheeft
opgetreden.Verbranden,verbieden en laten varen7.Om dezekwestiegaathet,

censurerenvan hetjoodsetraditiejoed wantditisdeangstookvanjodenvan-

z
ijnre
teraazradwe
kenrke
di
eime
tzveenrwdljezne
ing
naa
sc
th
and
n
n de
n

daagwanneerzijmetchristenenin ge-

te worden gepresenteerd. Bovendien

rlng van de Contrareform atie door

sgrekgaan.Onvoldoende karakterise-

en datlijktmijnogwezenlijker-dient Jansen heeftdezeperiode doen opgaan
men in een boek dat handelt over de
wortels van het antisem itism e zich te
bekommeren om de reden die ten
grondslag ligt aan een bepaald optre-

in het algemene tumult van het anti-

judaïsme,zodatwijdaaruitnietsspecifieks kunnen leren. Een genuanceerde
presentatie van de Contrareform atie

den tegendejoden.W atbetrefthetop- had onskunnen wijzen op een belangtreden tegen de hebreeuwse literatuur ri
jkobstakelvoorhetjoods-christelijke

doordepausen vandeContrareforma- gesprek nl.de bekering,die vier eeutie ishetnietmoeilijk de reden hier- wen lang door de pausen is beoogd.
VO0raan te geven.Totaan de Contra-

Het niet form uleren van specifieke

reformatie werden dejoden in deker- doelstellingen moet ons bovendien bekelijke Staat getolereerd, welke tole- hoedzaam maken wat betreft de door
rantie door de pausen werd geëist met

verwijzingnaardechristelijkedeugden
van zachtm oedigheid en welwillendheid. M et de Contrareform atie breekt

Jansen gelegde of gesugqereerde verbanden in de geschiedenls. Overeenkomstvan feiten,zoals b.v.een boekverbranding,isonvoldoendeom causa-

erechtereen tijdaan van actievebeke- leverbandentelejgen.De'Endlösung
ringspolitiek. Niet alleen het dulden

van de joden maar alle pauselijke

m aatregelen diem etbetrekkingtothen
worden genom en. hebben van nu af

desJudentums'isln nazi-Duitsland zeker niet ondanks negentien eeuwen
christendom uitgedacht.M aardevraag

in welkemate en op welke wijzehet
aandebedoelingdejodentothetchris- christendom ertoe heeft bijgedragen,

6EenuitvoerigebesprekingzalbinnenkortverschijneninNederlandsTheologgcàTvdschrvt.Daarinverwijsiknaarbronnen en literatuur.
7 Dezekwestieiseenbelangrijk discussiepuntgeweestbijhettotstandkomen

van de Concilie-verklaring 'Nostra Aetate'. Zie A.C.Ramselaar, Fweede vati-

caansconcilieen dejoden,in Wending21(1966)565-577.

Forum

kan niet worden beantwoord zonder
expliciet aandachtte besteden aan de

doelstellingen dieaanvergelijkbareuitspraken en feiten ten grondslag liggen.

Hopelijk zalhetboek van Jansen een
aanleidingzijn om metnamedekerken
te bevragen op de doelstellingen die
aan hun houding tegenoverhet Jodendom ten grondslag liggen.
P.W .van Boxel

Leo G eerts:
Individu en collectiviteit

lingen van ingeweken Antwerpenaars.

Sinjoor komt van het Spaanse
''sehor'' pagaddervan de ''pajador''
de betaalmeester, die doorgaans een
schimm ige aan-of-afwezige was, een

inwijkeling,diebovendien methetvieze geld te maken had'.Volgens Nijhoffs Zuidnederlands W oordenboek
betekentpagadderin min ofmeerpe-

joratieve zin:ondeugende kerel.'Der
Pagat'isook de naam van een Tarotkaart waarvan de al eelding in M ey-

rinksboek 'snachtseen menselijkegestaltekrijgt.Misschien isheteen gelukkig toevaldatdebetekenisvan detitel
van Geerts' roman alleen m aar kan

verruimen,wantzijn 'Pagadders'vertonen kenm erken van de drie hierge-

De Oostenrijkse auteur Gustav Mey- noemdebetekenissen.
rink,dieeentijd langbankiergeweest W at 'Erlebtes' is in de roman, wordt
is in Praag, publiceerde in 1915 Der voorde l
ezervlug duidelijk:hetverGolem, een fantastische rom an en een

haalstartin degaragevan hetProvin-

detectiveverhaal tegelijkertijd. Bij het ciaal lnstituut PIVA te Antwerpen,
begin enhetslotvan zijn boek laathij waarGeertsEngelsgeeftin deafdeling
uitschijnendatdroom enwerkelijkheid comm unicatiewetenschappen,op p.23
in elkaarovergaan.Op de eerste blad-

getransform eerd tot de Afdeling der

zijdetreftmen aldevolgendezin aan: M ededeelzaamheid.Een aantalperso'lchschlafenichtundwachenicht,und nages zi
jn door hun doorzichtige
im H albtraum mischt sich in meiner naamgeving onmiddel
lijk bekend voor
Seele Erlebtes mit Gelesenem und wi
e maareen beetje vertrouwd is met
Gehörtem ..-'.
hetwereldje van de Antwerpse artiesIn zijn onlangs verschenen roman Pa- t
en,yolitici,schrijversen 'activisten'.
gadderst citeert Leo Geerts bij vijf Uitzljn in 1975 op computerafvalpahoofdstukken een motto ontleend aan

Degolem enhetisdeook titelvan zijn

pier gepubliceerde debuutroman,Loederssl heeft Geerts de personages van

voorlaatste hoofdstuk. Zoals M eyrink

lkke, de gekke schoolmeester, zijn
heefthij belevenissen (vaak van auto- vrouw Serena en hun dochters Eneke
biografischeaard),eigen lectuurenbe- en Tweeke overgeheveld naar Pagadweringen van anderen in elkaar gewe- ders, terwi
jlde gebeurtenissen in het
ven toteen roman waarin de verbeelding aan de m achtis,hoewelde reali-

zesde hoofdstuk onder de titel 'Bezet
gebied'door de auteurin 1979 uitvoe-

teitaltijd herkenbaarblijft.
rig behandeld zijn in hetlijvige,in saBijdetitelvanhetboekgeeftdeauteur menwerkingm etdearbeiderstotstand
vooraf zelf de volgende toelichting :

gekomen dossier van de bezetting van

'Sinjoren zijn geboren en!etogenAnt- deolieraffinaderijRBP3.
werpenaars.Pagadders ziln afstamm e-

W aarom de Engelse dubbeldekker,die

1 LeoGeerts,Pagadders,DeBezigeBij,Amsterdam,1982,243pp.,BF.555.
2 Loeders,een verhaalverteld door L.Geerts,Soethoudt,Antwerpen,1975.
3 Leo Geerts,De bezetting van R.B.P.,Kritak,Leuven,1979.
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ook op hetkaftstaat,metzijn 22 zit- ren metheteigen staatssysteem en dat

plaatsen beneden,zijntotslaayruimte
omgebouwde bovendek en -alslk goed
geteld heb 16 passagiers uitgerekend

naar Praag moet, heeft ongetwijfeld
methet'Gelesenem 'van doen.Praag is
de stad van Der Golem ,van Kafka en

van een Oosteuropees land.Hetpersonage M arkus.ontwerper van een technisch perfecte dormobiel,legt de auteurdevolgendewoorden in de mond :
'Het christendom is na tweeduizend

jaarkapotjegaan.Hetmarxismehield

JosefK.(de jongen uit Ikke's school hetnauwehlkshonderdvijftig jaarvol.
die over hypnotische gaven beschikt, Maarmijn systeem isi
jzersterk.M ijn
heetnietzonderreden Jozefen de kort systeem gaatnietkapot'(p.27).Anarvan gestalte, oud-jonge auteur van chistischeuitsyrakentreffenweopan-

geënjageerdezowela1ssurrealistische dere plaatsen ln hetboek aan : 'chaos
poëzle die eveneensde reiszalm eema-

en vredeaan alle mensen van goede wi1

ken,heetToteurK.),en van degeëmi- dank zijdedubbeldekker'(p.75)en in
greerde Tsjechische schrijver Milan dediscussietussen Ikke en de Satraap
Kundera,aan wiensH etboek van de
lachen devergetelheid Geertseen Paar
motto'sontleent.Praag is ook 'de ruime symboliek die het woord in zich
draagt: niet alleen de herinneringen
van degenen die er wonen of er ooit

vanPagad,beiden opgesloten in delift
van het schoolgebouw op de dag van

de afsluiting van het schooljaar (p.
105-112).En hetgevolg van deverzie-

king van hetsysteem en de uitholling
van de ethiek -gezegden afkom stig van
geweestzijn,maar ook de romantiek de filosofieprofessor Gin Zever - zal
van de Praagse lente van 1968'.En dit volgens de graatm agere, krom gegroeiiseen citaatvan Geertszelfuitzijn be- de priester Floris Christus de opkom st

syreking vanPraalschrqven van Da- zijnvan een nieuweFûhrer,een supernlëlRobberechts u1t 19754.

politiecommissaris(p.64).
Ook zijn enormebelezenheid heeftde De marxistische filosofieprofessor Gin
auteur,nu albijna 20 jaar literatuur- Zeverisook dem an diekritiek uitop
criticusvan DeNieuwe,en zijn kennis de verdeling van de bovenverdieping

van watjezeqd en gefluisterd wordt

achterde llteralreen politiekecoulissen
van dit land,dat geen politiestaat ge-

noemd kan worden a1sTsjechoslowakije b.v.,maardatwelalaardig wat
kenm erken vertoontvan een politionele sam enleving,in ditboek verwerktop

een fantasierijke,soms groteske maar
in essentienietvrijblijvendewijze.

Pagaddersisimmerseengeënjageerde
roman, waarin de auteur zljn visie
geeft op individu en collectiviteit. Alleen van een knettergekke schoolm ees-

van de dubbeldekker in aparte

(slaaplhokjes: 'Zeker weer een idee
van lkke:iedereenkeling in zijn eigen
hoekje.Een bus is een collectiviteit,
geen versnipperd individualisme'.lkke
dient hem a1s volgt van repliek : 'De
collectiviteitheerst,zoalsin hetm enselijk lichaam,in de buik van de bus,
maarin haar hoofd dientalles ordeli
jk
en rationeel,om niette zeggen politio-

neelgerangschikttezijn'(p.148).
Dezeuitspraak nu istyperend voor Ik-

tera1sIkke kan deidee afkomstig zijn

kein zijn poging om tegenstellingen in
Hegeliaansezin aufzuheben:individu-

om mensen van zo verschillende pluimagesamen tebrengen in een bus.'een
collectiefvervoermiddeldattechnische
volm aaktheid paartaan sociale samen-

alism e en collectivism e.dood en leven,
christendom en m arxism e, Oost en
W est,fantasie en rationaliteit.

horigheid'(p.137)en ze teconfronte-

dersgeactualiseerd in de personagesdie

Hetdualisme,in zijn vorigeboek Loe-

4 Leo Geerts,Leren leven metRobberechts,in Streven,oktober 1975,p.47.
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zich onderinvloed van dekerncentrale m enlevingdieechternietmeeralsconin Doelsplitsen in hun persona en hun tradicties worden ervaren door een
schaduw,kom t in Pagadders op ver- constant taalm isbruik en een subtiele,
schillende niveaus terug :in de relatie aangehouden taalmanipulatie. Ikke
van Ikke tot zijn vrouw Serena (cfr. tracht het - vergeefs -in een van zijn

hnnr woedende opmerking: 'Jij hebt
nooitergens een verklaring voor.Jij
stuk onklaarheid!',p.137),in derelatievan lkketothetschrijven (cfr.zijn
antwoord op Serena's vraag: 'Schrijf
jeeen boek? -'Nee',zeiIkke nijdig,
'ik schrijfgeen boek,datdoetToteur
K.welvoormij',p.136)en hetdualismeblijktookin hetalgemeen in debeschouwingen over rationaliteit, vrijheid, klassenstrijd, sociaal onrecht,

lessen aan zijn studenten in de Mededeelzaamheid duidelijk temaken:wat

kunst, individu en collectiviteit, die
culm ineren indelangeverzuchting van

ros van lonesco tijdens een vakantie-

'massacomm unicatie' genoem d wordt,

iseigenlijk een verdovingsindustrie (p.
24)en niemandluistertmeer,omdatiedereen zo bezig is met m ededeelzaam

zijn (p.56).
Het derde deel van het al geciteerde
boek van M ilan Kunderas begint m et

een jesprek tussen tweeAmerikaanse
meislesover hettoneelstuk De rinoce-

cursus voor buitenlandse studenten :

de blinde Tsjechische grofessor ge- 'lk weetnietzo goed hoe ik hetmoet
schiedenis Knobbel,dat lndividualiteit
en collectiviteit zouden samenvallen,

begrijpendatmensen in eenneushoorn

veranderen',zei Gabriëlla. 'Dat moet

zoalsooitgebeurd isin de tijd van de je zien als een symbool', legde Miware hussieten (pp.201-202).Voorde chaella uit.'Datiswaar'zeiGabriëlla.
auteurzelfblijftdeverzoening van de 'Literatuur isuit tekens samengesteld'
tejenstellingeneenutopie,hetresultaat (p.75).
blljftaltijdeen of...of:'W atook het Als het waar is dat sym bolen geen
einde was van deze reis, de rode RT
3333 demonstreerde dathetindividu öf

pragm atisch doelofnuthebben en niet
functioneren OP hetvlak van de zake-

collectieföfonpersoonlijk isen dater lijkheid,maarogdatvan depersoongeen tussenweg bestaat,nietin Oosten li
jke beschouwlng, zoals beweerd
nietin W est,...'(p.240).
wordt6,dan lijktme dedialoog tussen
En toch moet ik concluderen dat het

verzinnenvan ditverhaal,datdoorzijn
grootaantalpersonages,zijn vele gebeurtenissen, zijn literaire en anderssoortigeverwijzingen en zijn taalspelen
haast niet geresumeerd kan worden,

Gabriëlla en M ichaella een uitstekend
com mentaarop Paggaders,waarin ook
Ikkein het 14ehoofdstuk een monsterachtige m etam orfose ondergaat in een

ondoorgrondelijke knobbel vol afwerendeborstels.Doordeingreep van het

een duidelijke poging is tot hetcon- schrijven heeft Leo Geerts een doorstrueren van een tussenweg,tothetbeantwoorden van de in heteerstehoofd-

snee van de bevolking van een m iddelgrote stad zoals Antwerpen, herken-

stuk gesteldevraag:'Kunjemeuitleg- baar aan hun taalgebruik (kinderlijk,
gen waarom dit geen nachtmerrie is, pl
echtig,ambtelijk,dichterlijk,nuchmaar de werkelijkheid?'(p.14).Pa- ter, onbeholpen, grotesk, dweperig,
gadderslegtop speelse wijze degrim- hakkelend, enz.) en herkenbaar aan
mige contradicties bloot van onze sa-

hun ideeën en gedragingen, sanaenge-

5 Milan Kundera,Hetboek van de lach en de vergetelheid,Agathon,Bussum,
1981.
6 Cf.J.F.P.de Smit,Symboliek in modernepoëzie,Huisaan de DrieGrachten,Amsterdam,1981,p.8.
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bracht in een Narrenschiff, 'een rij- hetverhaalzijn symbolischebetekenis.
dend schip volvernuft (op weg) naar Pagadders is behalve het verhaal van
hetland van de opperste politionaliteit'

Ikke, Serena, Eneke, Tweeke, Alena

(p. 76). De ingreep van de auteur, M oederziel, Toteur K. en hoe ze ook
waardoor personen en feiten herken-

baarblijven maartevensfunctioneren
buiten hetanekdotische om ,geeftaan

allemaalmojenheten,ookhetverhaal
van'Elckerlllc'indejaren '80.

Joris Gerits
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Boekbespreking

alseen 'aanzettoteen anarchistischekennis-

theorie'.Metzijn stelregelanything goel
ginghijheeldeeerbiedwaardigetraditievan

Filosofie

dewetenschapsfilosofieen -methodologiete

M ikelDufrenne,Esthétique etphilosophie,

lijf.Erwaren geen goedeofslechtetheorieën,geen onaantastbareofverwerpeli
jke

tome111,EditionsKlincksieck,Parijs,1981, methoden, geen vaste regels, maar 'alles
207 pp.,FF.103.

In ditderdedeelvan deverzamelde artikelen en voordrachten van Mikel Dufrenne

mocht',minstensinprincipe,elketheorieen
elkemethode waswelkom,zolang ze maar
werkten. Een pluralistische wetenschap,

kortom,diejuistaan haarinnerlijkeverwordtdeli
jnvandevorigebeidebundelsin deeldheid haar creativiteitontleende,maar
jk,métdieverdeeldheid,ookhaarongrote trekken voortgezet. Dufrenne blijft tegeli
vanuit een fenomenologisch standpunt

aantastbare,quasi-religieuzestatusin desa-

desemiologie.W elkan men een zekereneiging naarwatconcretereprobleemstellingen
bespeuren, evenals een groeiende invloed
vandeFrankfurterSchule,watzichtoontin
een grotereaandachtvooreen meersociaalpolitiek gekleurde benadering van estheti-

worden ontdaan van haartotalitairkarakter
en opnieuw ondergeschiktworden gemaakt
aan de politieke,democratische besluitvorming,opdatdesamenlevingnietalleen wer-

vooralindiscussiemet(enoppositietegen) menleving verloor. De wetenschap moest

s
chevraagstukken.Ookindezeessaystoont
Dufrennezich weereen erudieten ultgewogen schrijver,maarvooreen fundamentele
kennismakingmetzijnfilosofischeenesthetische denkbeelden kan men toch beter te-

rechtbijdeeerderehoofdwerken.

G.G.-Ch.C.

kelijkvri
j,maarookwerkelijk'wetenschappelijk',d.w.
z.kritisch en recalcitrant,kon
worden.Dezelijnwerdindelaterequblikaties van Feyerabend voortgezet: ln zi
jn
ScienceinaFreeSociety (New LeftBooks,
1978)enindesterkomgewerkteDuitseuitgavedaarvanErkenntnisfûrfreieMenschen
(Suhrkamp,1980).Hetisookdezeli
jndie
zichaftekentin denu verschenen tweedelige
PhilosophicalPapers,waarin een grootaan-

ta1van deindeafgelopentwintigjaarverschenen artikelen van yerabend zijn saP.K.Feyerabend,PhilosophicalPapers,vol mengebracht.OokhieriFe
nkeerthijzichweer
1.Realism,Rationalism andScientéicMejomthod, Cambridge University Press, Cam- tegen elkevorm van 'realisme'dathi
schrijfta1s'thewishofcertaingroupstohabridge,1981,353pp.,f 22,50.
vetheirideasacceptedasthefoundationsof
P.K.Feyerabend,PhilosophicalPapers,vol

2: Problems of Empiricism, Cambridge

an entirecivilization and even oflifeitself.'

UniversityPress,Cambridge,1981,255pp.,
f 17,50.

moetworden ondermilnd,om plaatstemaken voor het pluralisme in wetenschap en

Een'intellectuelearrojantie'dieconsequent

samenlevingdathi
jonophoudelijkblijftbeleiten en,ondankszijn onverbeterlijk rekendheid met zijn felomstreden Against p
elsestandpunten,hoogstscherpzinnig verMethod(New LeftBooks,1975,Ned.vert.: b
d
e
digt.
Instrl
jdmetdemethode,Boom ,1977),een
GerGroot
boekdathijzelfindeondertitelomschreef
Paul Feyerabend kreeg internationale be-
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DieterHenke,Gottund Grammatik,NietzJcAel Kritik der Religion, Neske, Pfullin-

opstanding' van de eerder doodgewaande

Godschi
jntteprœlameren.OokMargreiter

gœfteengoed overzichtvan Nietzschesrelig
en,1981,212py.,DM.24.
ReinhardM argrelter,OntologieundGo&ea- gi
ekritiek,jeplaatstbinnen een adejuate
begrlfe bei Nietuche. Zur Frage einer karakteriserlngvanzijn filosofischestlllals
'
N-entdeckunqGottes'im Spötwerk,Ver- 'artistieketranscendentaliteit'(waarnaastde
lag Anton Haln, Meisenheim am Glan,
1978,158 pp.,DM .69.
Overbekend is de passage uit Nietzsches

Fröhliche Wissenschaft, waarin de Tolle
Mensch de dood van God verkondigt.En

toepassing van Kuhnsbegrip van 'paradigmawisseling'echternogalgezx htlijkt),en
concludeertterechtdatde œrdergenoennde
teksten zeker nietalseen terugkeertothet
oude Godsbegrip mogen worden opgevat.
Merkwaardig is echter dat deze conclusie

hoewelhetthemazo'nhonderdjaareerder onmiddellijk daarna doordeschrijverzelf
aleens in een opmerkelijk gelijkluidende als niet-dwingend wordtgerelativeerd.W at
passage door de Duitse romanticus Jean
Paul was verwoord.is het toch Nietzsche
geweestdie daaruitde meestradicale conclusiesheeftgetrokken en devooronderstellingen van dezeproclamatiehetdiepstheeft
doordacht.De religiekritiek isdaarmeeéén

heeftMarjreiterdan eigenlijk 'bewezen'?
kan menzlch afvragen.Deuiteenzettingvan

Henkesteektnaastditallestochwatzakelijkeren gedegeneraf.
GerGroot

vandekernguntenvanzijndenkengeworden:heelZlnfilosofievindtmenerin!e- P.A.Schilpp(red.)ThePhilosophyofleanconcentreerdevorm in terug,maartegelljk

duikthetthemaook in alleandereonderde-

PaulSartre,Open CourtPubl.Comp.,La

Salle(111.)1981,751pp-,$25.

len van zijn filosofiesteedsweerop.Zeer
nauw is echter wel de verbinding tussen

Ervaltdelaatstetijdeen zekere'golf'van
Nietzschesreligiekritiekenzijnfilosofievan Sartre-interviewsteconstateren,metalsbedetaal,zodat hijzelfskan concluderen: langrijkstedaaruithetgroteinterview dat
'W irwerden Gottnichtlos,weilwirnoch
an dieGrammatik glauben..'Meerdan wét
ook gaat het Nietzsche erom 1os te komen

BennyLévySartrein 1980afnam endatnog

uitdebegoochelingen waarin wijdoorde
taalworden verstrikt,zoalsdatvijftigjaar

delLaCérémoniedesA#fer,gesgrekken

vlakvoorzi
jn dooddoordeNouvelObservateurwerd gepubliceerd,én de dikke bun-

tussen Sartreen Simone de Beauvolr,door

laterookbijWittjensteinhetgeval>1zijn: de laatste opgetekend.Ook de bundelThe

deverleidingen d1e onsm éteen onberenecteerde grammatica worden opgedrongen en

Philosophy of Jean-paulSartre begintmet
een uitgebreid interview, dat in de plaats

metdepaplepelinjegoten.Hetishierdatde moetkomenvandeautobiojrafiewaarmee
'fictie'vandelojlca,van deverdelingvan delenuitdezeseriegewoonlbkopenen.Ten
dewerkelijkheid ln klassen en 'dingen',en

gevolge van Sartre'stoenemende blindheid

v
an een statische realiteit hun oorspronj moestmenwelzijntoevluchtnementoteen
vinden.En hetisook hier,in de grammatl- i
nterview,datalin 1975 werd afjenomen
ca,dathetconceptvan 'God'ontstaat-een
conceptdattegelijkertijd alssluitsteen en

(indezelfdetijdalsdegesprekkenultLaCërémonie des Adieux,waarnaar Sartre ook

hoederlaatfunctionerenvandiezelfdestati- herhaaldelijk verwijst).Theoretisch levert
scheschljnwereldwaarindegrammaticaons
wildoen geloven.
In het boek van Dieter Henke wordtdeze
samenhang tussen taal-en religiekritiek,na
een nogalmoeizame inleiding,zeer helder

uiteengezet.Tegelijk wordtdezethematiek

geplaatstbinnen hetgeheelvan Nietzsches

denken,waarbijvooralhetvraajstuk van

de 'decadentie'groteaandachtkrllgt.Reinhard M argreiter beweegtzich op hetzelfde

terrein,maarhijspitstzijnvraagstellingtoe
opdeinterpretatievaneenvi
jftaltekstenuit
de Nachlass,waarin Nietzsche een 'weder-

het interview echter niet veel nieuws OP.

Sartrelijktvooralopbiografischedetailste
willen ingaan;demeertheoretische vragen

enobjectiesdiehem doordeinterviewersof
deschrijversvandedaarnaopgenomenartikelen worden voorgelegd doethijmeestal
kort,envaakopwelérgoppervlakkigewi
jze af. De bundelbevat verder 28 essays,

waarinSartre'swerkinvrijwelalzijnfacettenenvanvrijwelallekantenwordtbelicht.
Curieusis een geënsceneerde 'dialoog'tussen Heidegger en Sartre over het concept

van 'Zi
jn'.Debundelwordtbesloten met
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een uitvoerige(Zj hetuiternnrd lang niet voorgeschiedenisnietgned tebegrijpen,en
Laeyendeckers Njzondere nandacht daaruitputtende)Sm re-bibliografie.
GerGroot

Sociologie

voormag dan ookalsdegrootsteverdienste
van hetbœ k worden aangemerkt.
Verderkomen ook de'klassieke'figuren uit

de sociologie (Comte, Marx, Durkheim,
W ebere.a.)uiteraard ruimschootsaan de
orde,zijhetminderuitvoerigdanindeveel
gelezen Geschiedenù van de sociologie van

H.Goddi
jn e.a.,die zich dan ook totde
E.Goffman,StrategùcheInteraktion,HanserVerlag,Mûnchen 1981,147 pp.

De vertaling van deze uit 1969 daterende
studie van de Amerikaanse socioloog kan
hetbestgelezen worden doorhen die nooit
eerderiets van Goffman ter hand hebben

afgelopen 150jaarberrkt.GaatLaeyen-

deckerinhetbeginaanaenlijkverderterug,
ookheteindpuntvanZjnoverzichtligteen
stukvroeger(ronddejaren20-30vandeze
eeuw)zodatbelangrijke zoste-eeuwse stromingen, als de Frankfurter Schule of het

structuralisme,nietofnauwelijksmeeraan
bodkomen.Indeonderwijsprakti
jk,waar-

genomen.Je vindt er zijn heldere,vaak voorditboek in eerste instantie bedoeld is,
speelsebenaderingvanintersubjectievehanaldatechtergeengrootbezwaarzijn,omdelingeninbeschrevenop eenwijzediehet z
middenhoudttussen(o.m.)desociologieen datdezeperiodeook doorandereliteratuur
de pragmatiek.Mooie voorbeelden in een alwordtbestreken.Watdebehandeldetijduiteenzetting die ditmaalstrak in de hand

perken.de'klassieke'geriodeendevoorge-

chiedenis van de soclologie betreft, heeft
gehouden wordt.Tochheb ik bijGoffman s
n in ditboek echtereen uitstekend oversteedsdeindruk datzijn kwaliteiten hem me
z
i
c
h
t,waarin deeisenvan beknoptheid,helvaakverhinderenzijnproblematiekgrondi- derhe
id en informativiteitgoed met elkaar
geruitte diepen.
Eric deKuyper inevenwichtzijngebracht.

Ger Groot

L.Laeyendecker,Or#e,verandering,onge-

Wkheid.Een inleiding totdegeschiedenù

ArieZwartenKarelBraun,Heksen,ketters

van de sociologie,Boom,Meppel/Amsterdam,1981,387 pp.

senprocessen door de eeuwen, Flbula-van

Gewoonlijklaatmendegeschiedenisvande

Dishoeck, Haarlem (Unieboek, Bussum),
1981,144pp.,J 24,50.

sociologie beginnen in de eerste decennia
van de 19eeeuw,metdefiguren van SaintSimon en Comte,metwieook denaam 'so-

en inqul
biteurs.Geloofsvervol
ginqen hek-

Onlangsbespraken weop dezeplaatsalhet
boek Heksen en heksenprocessen van Kurt

ciologie'zijn intrede doet.Maar ook al BaschwitzUuni1982,p.852).Hetnuvoordaarvöör werd er veelen intensief overde

liggendeboekonderscheidtzichvan heteer-

samenlevingnagedacht,zi
jhetnognieton- stedoorenerzijdseen veelgeringere omderde noemervan sociologie,maar onder vang,en anderzijdseen brederonderwerp:
dievan socialefilosofieofpolitieketheorie. ook de ketterij (die overigens ook door
TerechtbegintLaeyendecker deze inleiding
dan ook met deze vroege denkers van de

Baschwitz al met de heksenvervolging in

plaats moet maken voor de sociale dyna-

betreft.Over de inhoud van deze stromin-

verband werd gebracht)komthieraan de
'maatschappijwetenschap',diezichgaande- orde.Gevolgisweldatdebehandeling aanwegbegintte ontplooien wanneerdestabie- zienlijkminderdiepgaandis,zekerwaarhet
le orde van de Middeleeuwen steeds meer de watoudereketterijen (zoalsde gnosis)
miekvandemodernetijd.FigurenalsMon- gen wordt nauweli
jks iets gezegd,terwijl
tesquieu,Kant,Rousseau,Herderen Hegel

treftmen in dergelijke inleidingen zelden

aan,en hoeweinigterechtdatiswordtdoor
Laeyendeckerovertuigend aangetoond.ln-

derdaad zi
jn de 19e-en zoste-eeuwse ontwikkelingen in de sociologie zonder deze

ook alleswat na de kettervervoljing (die

eind 18eeeuw afliep)gebeurde,bultenzicht
blijft.Deopzetisuitdrukkelijk simpelgehouden,metnogalwat aandacht voorhet
anecdotische,waardoor een grote,doorlo-

pendelijnsomsnogaleensvertezoekenis.

O
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Datwilechterno!nietzeggendathetboek

nu ookmaarterzljdegelegd moetworden.
Vooralin hetmiddelbaaronderwijs(scripties,projecten)>1het,mede dank zi
j de
fraaieverzorgingen illustraties,zekergoede

dienstenkunnenbewijzen.

GerGroot

Literatuur
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W illy Spillebeen en Hubert Van Herreweghen,Gedichten 81, Davidsfonds,Leuven,
1982,68 pp.,BF.160.

*
u

Traditiegetrouw hebben de samenstellers
hun selectie gemaaktuitde 'grote'Noord-

en Zuidnederlandse tijdschriften en deze
keer41auteurssamengebracht,bijnaevenveeluitNoord a1sZuid.8 pp.biobibliografische notities sluiten de bloemlezing af,
waarvan de functie is ook een ruimer publiek kennistelaten maken metrecentwerk

vangevestigdeénjongedichtersmetniveau.
J.Gerits

>

u

u

Paulvan 'tVeer,Hetleven van M ultatuli,
Arbeiderspers,Amsterdam ,1979,473pp.,

Q
Q

f69,50.

Q

Halverwegehetschrijvenvanzijnbiografie
van Multatulioverleed de journalistPaul
van 'tVeer.Hethad deeerstebiografievan
M ultatulimoeten worden, want, ondanks
de boekenkasten die er over hetfenomeen

zijnvolgeschreven,bestondernoggeenechte,volledigelevensbeschrijving.Van 'tVeer
isnietverdergekomen dan de helft,totop
hetmomentwaarop Eduard DouwesDek-

keraanhetschrijvenvanzijnMaxHavelaar
begint.Daaraan voorafgaan dekinder-en

jeugdjaren en detijd in Indonesië.Van 't
Veerconstateertterechtdathetmoeilijk is
beideperiodenobjectieftebeschrijven,zonderzich te laten bdnvloeden doordebijkleuringdiezeachteraf,in resp.Woutert
je
Pieterseen deHavelaar,van DouwesDek-

kerzelfhebbenmeegekregen.Tochlijktvan
'tVeerernogwonderwelingeslaagdtezijn

de feiten van de latere verdichting te schei-

den,waarbi
j degeconstateerde verschillen

tussenbeidealeen aardiglichtwerpen op de
geest van de oudere Douwes Dekker; zo
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wordthetgemisaan hettweede deelvan de

somsgriezelige engheid van de huidigeEu-

levensloop,datvan deschrijverMultatuli, ropese(leesvoornamelijk Belgischeen Netoch nog enigszinsgoed gemaakt.
derlandse)beschavingtedemonstreren.
Van 'tVeerheefteen indringend portretgeschilderd van de man die wellicht Nederlands grootste literator genoemd mag worden,geschrevenmetveelgevoelen,ondanks

de altijd bewaarde afstandelijkheid, een

grootpsychologisch inlevingsvermogen,dat
zich verraadtin diep penetrerende en scherpeobservaties,zoalsop p.375:'De afkeer
van depatriarchale en autoritaire regentis

voorDekker misschien concreterdan zijn

mededogen metde mishandelde Javaan-.-'
Datvan 'tVeerdeze studienietheeftkunnen voltooien moetdiep worden betreurd.

Desondanks(en ondanksdewelérg hoge

prijs)isheteenprachtijboek,datniemand

diezich voorMultatullofvoorhetNederlandsekolonialeverleden interesseert,ongelezen mag laten.
GerGroot

Bob denUyl,Opkomst1 Ondergangvan de

J.Gerits

DirkDeGeest,Dichtersb#.CreatiefJchr#-

veninhetpoëzie-onderricht,Acco,Leuven,
1982,231pp.,BF.460.
Sinds 1977 experimenteert de 'Leuvense
werkgroep voor poëzie-onderricht op

school'metdiversewerkvormenmetgoëzie
bijgroejenleerlingenvanallestudienlveaus
en leeftllden.Vooralde interactievan creatieveschrijfoefeninjenenhetuitleggenen

begri
jpen van poëtlscheteksten wordtonderzocht.Na een overzicht van de Angelsaksische en Nederlandse publikaties over

creatief schrijven, stelt de auteur in het
tweededeelassociatie-,selectie-en transformatieoefeningen voor die hettaalgebruik
van leerlingen kunnen stimuleren. Boven-

dien maken dieoefeninjen ook duidelijk

hoeeen aantalveelgebrulktepoëtischepro-

Zwarte Fmt Querido,Amsterdam, 1982, cédés in concreto functioneren.De auteur
120pp.,f24,50.
formuleertbi
j herhaling zijn opzet en die
van dewerkgroep :leerlingen op een actieve

'A1sde trein Belgiëbinnenrijdtzieik dat wijze kennis laten maken met poëtische
mi
jngrotedroom,hetdwarsoverstekenvan technieken in de veronderstelling dat dit
ditlandvan dak totdak metbehulp vaneen

helptvoorhetbejrijpenvangedichten.Dat

vijf meter lange plank of ladder, steeds isweleenergoptlmistischehypothese.Leermeer in het stadium van uitvoerbaarheid lingenlatenzienhoehetindetaalmogelijk
raakt.Datzou mooivan paskomen,want

mijn tweede droom

het winnen van de

Tour de France heb ik al lang geleden

iseen vervreemdingsprocesvan voorwerpen
tebewerken,betekentm .i.nog nietdatleer-

lingenin staatzijndezinvandievervreem-

moetenafschrijven'.(p.106)Ditcitaatty- ding in een bepaald gedichtteonderkennen

peertden Uy1als schrijver volledig.Zbn en te interpreteren.Ook hetgeloofdatje
verhalenzijndikwijlsreisreportagesvo1dro- leerlingen de sleutelbezorgt totde lectuur
geannotatiesbijreëlegebeurtenissenwaarin en hetbegrip van poëzie doorze zelf eendespanning tussen feiten fantasie,realiteit
en ideaal,het beleefde en het gedroomde
uitgedruktwordt.Hetintrigerende titelver-

voudiqegedichtentelatenmakenisvolgens
mi
j met lerechtvaardigd. In Dichtersbn
wordt de llteraire tekstteveelals
een PrO-

haal,waarindeBeljischekoninginFabiola bleem voorgesteld datindelectuuropgelost
doorhaarverdwijnlngeen hoofdrolspeelt,
laatop surrealistische wijzemaarmeteen
onverbiddelijkelogicahetontstaan,deontwikkelingenhetverdwi
jnen vaneenfascis-

toïdegroeyeringzien.BobdenUylschrijft
opjournallstiekewijzezoweloverdekwaliteitvan heteten in Rijssel,alshetWereld
Muziek ConcoursteKerkrade,deSchwebebaan in W uppertal, de nieuwe motorboot
van Drs. A.A. Vreugdenberg, ook de
hoofdfiguurin 'Dedroeve avond',een ver-

dientteworden.Anderzijdsleidtdeovertuigingdathetgedichtgrotendeelsverklaardis

alsmendevormeli
jkeaspectenervandoorzien heefttotsimplificaties.Zo isJan Hanlo's gedicht 'Je bent',geanalyseerd op p.
172 e.v.,heelwatcomplexerdan daar gesteld wordt.
Niettemin zullen de leerlingen door de in

Dichtersbl
j voorgestelde schrijfoefeningen

zekergeboeid worden en ontdekken ze spe-

lenderwijsheelwatformeleaspectenvanhet
haalvolliteraireenhuwelijksontgoocheling. poëtisch taalgebruik. Vooral voor de beHi
jaarzeltdaarbijnietopironischewijzede spreking vandemetaforenrijkepoëzievan
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deVijftigersen denieuwrealistischepoëzie
vanafdeobjectivisten wordthiereen interessantebenadering voorgesteld.

J.Gerits

MX W .

HeddaMartens,Sjibboleten andereverhalen,Querido.Amsterdam,1982,111pp.,
/24,50.

m euntvx e urend
hetVlaam se KuRuurleven

VolgensdetheorievandeFransepsychiater
JacquesLacanwordtti
jdenshetsplegelstadium:waarinhetnojzeerjongekindzich
metzl
jnspiegelbeeldldentificeertentegelijk
ookeentotaalbeeldvan zichzelfkrijjt,een

NOORDSTARFONDS

relatietotstandgebrachttussen hetklnd a1s

subjecten zijn spiegelbeeld aIsobject,a1s
andere-dan-zichzelf.Zmdra het kind beseft

datzijn spiegelbeeld nietde werkelijkheid

voorsteltmaarereen 'teken'vooristkande

U kunt
hk raan m - helpen
d* ru
te Iaten vecekeren

bIjde
Vlaamle

verzekerlngemaatx happlj

vervreemdende twee-eenheid (tegelilk zichzelfen zijn spiegelbeeld tezijn)tenietgedaan worden.De taal> 1hetkind in staat

stellenzichtedistantiërenvanzijnimaginaireobject.Datverliestzi
jnwerkelijkheidsgehalteen wordtvervangen door een woord-

teken.Door de taalwordtdezintuiglijke
waarneminglosgekoppeldvandewerkelijkheid en wordt het spiegelstadium verlaten.

Nu isvolgensLacan de weg vri
j naarde
symbolische orde en de cultuur in hetalgem een.

Watheeftditnu allemaalmetdezesverhalen uitdeze eerstebundelvan Hedda Mar-

tenstemaken? Vrijwelalles.Zezijn een

concreteinvullingvan detheoriedieikgeresumeerd heb.In e1k verhaalkomen spiegels

en/ofhaar spiegelbeeld voor ter illustratie
van deafstandtussen deik-figuuren denog

nietofnietmeertoegankelijkewerkelijk-

D e N oordstar
en Boerhaave

heidvan deanderen.Meteen woordspeling
wordtin hetvoorlaatsteverhaalaangegeven

datditalti
jd,inspeculasqeculorum,zozal
zijn.Datverhaalmetdenletmisteverstane
titel'Evenbeeld'bevatvolgende sleutelpassage:

'Hoezoudenmensenzi
jn dienooitspiegels
gekend hebben?Helemaalvrijvan zelfbewustzijn? Nee,de spiegelza1gevolg zijn,

Groot Brl/annlëlaan 121,
90* Gent

Tel.(091)2575 15

geen oorzaak.Je wilt,op een bepaald mo-

ment,zienwatiederanderzietbehalvejij:
deaanblikdiejeookzelfblijkttebieden,je
evenbeeld.Pasdanisjevoorstellingvande
wereld volledig en kun je haar afsluiten,
maardatbetekenttezelfderti
jd hetbegin
van een soorteinde.W aarom kan ik deze
dingen toch nooit duidelijk genoeg uitleg-

gen?'(p.71)
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DetaalisinderdaadhetSjibbolet,hetteken gœnpraatjemaareencreatievedialoog(p.
waardoorhetikZchzelfenZjn relatietot 58).De vragen die Boussetsteltzijn dan
anderen kan benœ men. Pas dan wordt

m= tal ook geen vragen om informatie

communicatie echtmogeli
jk,mnsrmeteen
ookmœilijkdx rdatdeeenduidigheid van

maarom bevestiging,nuancerinjofaanvul-

een spiegelbeeldrelatie vervangen wordt
door de meerduidigheid van de taal met
haarverschillende codes.
Nu wordt dat in de verhalen van Hedda
Martensveeldirecteren concretergeformuleerddandezene altheoretischebespreking

ling van zijn oordeel,visieoflnterpretatie
diehijaan deauteurvoorlegt.Boussetis

een zeerbelezen man metveelervaring in
hetstructureren en doorlichten van teksten.

Zi
jnbevindingen,getoetstun dievaneen
aantalopusschrijverszelf,geven lezersdie

de hedendaagse avant-gardeliteratuur beter

Iaatuitschi
jnen.Opfascinerendewijzeillus- willen Ieren kennen dan ook œn uitstekend
trerenZjdetnnltonlmachtbijdezelfresec- vertrekpunt.

J.Gerits

tie.

J.Gerits

HugoBousset,Schrqvenaaneen 0#= .Ge-

Literatuurw etenschap

sprekken met9 VlaamseJufevrlaM anteau,
Antwerpen/Amsterdam,1982,207pp..BF.
4O .
In hetle tenummervan Yang,gewijdaan
kunstin Vlaanderen 1945-1980 (Zebespre-

kinginStreven,juni'82)heeftHugoBous-

seteen essay geschreven overhet'opus'als
trend in dehedendaagseNederlandseprozaliteratuur. In het opus staat de poëtische
functie van de taal centraal en de opus-

AndreasBurniere.a.,De vrouw J/
? auteur,
Coutinho, Muiderberg, 1980, 122 pp-,

f17,50.
Detitelwektdeverwachtingdatdelezereen

antwoord>1krijgenopdevraag:watishet
verband tussen hetvrouw-zijn en deliteratuur?en lostdiemaarten delein.M .Kap-

schri
jverisnietindeeersteplaatsmetzich- perstoontin haar bijdrage over Virginia
zelfofmetdemaatschappijbezig,maarmet Woolf en de Engelstalige schri
jfsters na

detaalzelf.Endatoytweevoudigewijze. haar,i.h-b.DorisLessing,aan hoetwee taOp eentaalkritischewljzein hettotaal(of boesin de moderne vrouwenliteratuur veronzuiver)proza datheterogenestijlmidde- dwenen zijn: vrouwelijke seksualiteit en
lengebruikten diversegenresin een collage
samenbrengtmetbehulp van montageprin-

vrouweli
jkeagressie.Ook delezing van Diny Schouten 'Carryvan Bruggen en de op-

cipes.Op eentaalcreatievewijzein hetab- heffingdervrouw'behandeltdevraagofde
soluut(ofzuiver)proza datde schepping seksevandeauteuraldan nietvan belang is
van een zo autonoom mogelijk kunstwerk voordeliteratuurenzi
jdoetdatineenruibeoogt.Datessayvormtookdeinleidingop

me context.Andreas Burnier beklemtoont

9 gesprekken metVlaamseopus-schrijvers, inhetgevalvan dedichteresSappho deoneuitgezonden op BRT-3 tussen aug.'79 en

venredijebelangstellingvoorhaarhomo-

dec.'81.In ditboek zijn ze,op hetinter- seksuallteit ten koste van haar krachtige,
view metMichielsen Kempna,volledig her- ookliterairepersoonlijkheidendekwaliteit
werkt.
In hetgesprek metlvo M ichielsgaatBousset de evolutie in diensalfa-cyclus na van

taalkritisch naartaalcreatiefschrijven.Dan

volgen gesprekken metDaniëlRobberechts.

van haar poëzie.Hella Haasse schreef een

juweelvaneenbijdrageoverGeorgeSand.
Prof.N.De Paepeillustreertmetruime citaten de complexeminne-beleving van Ha-

dewijch,diegrotemystiekepersoonlijkheid

Mark Insinjel,Waltervan den Broeck en en tegelijk toch ookeen gewone,naarverPaulde Wlspelaere, die onder de noemer

lossingzoekende,ergeenzamevrouw.J.Es-

van schrijvers van totaalproza gebracht tertenslotteleidtopvoortreffelijkewijzede
worden.Totdevertegenwoordigersvan absoluutproza rekentBoussetClaudevan de
Berge,GustGils,AstèreM ichelDhondten
Bernard Kemp.
Een goed interview,zegt Bousset zelf, is

romans,novellen en hetkritisch werk van
Christa Wolf in binnen het kader van de
normatieve cultuurpolitiek van de DDR.

Een synthesebieden dezein hetcursusjaar
1979/1980gegevenalgemenecollegesvan de

94

SchoolvoorTaal-en Letterkunde niet.W el
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Baarn/W estland, Schoten, 1981, 60 pp.,

zes afgeronde, helder gestelde bijdragen BF.198.
overvrouwelijke auteurs van Sappho tot
Christa W olf.
Methetbekende dialoogtalentschrijftY.
J.Gerits Keulskorte(televisielvignetten vaninterac-

Theater

tievormen tussen mensen, onbekenden die
krampachtig zoeken naarcontactvormen en
erenkelinslagen elkaaren dusook zichzelf
stukkertemaken dan voordien alhetgeval
was.Somswenteltdedialoogvloed op zich-

zelfverder,neemtdeenergievanhetschri
jven hetovervan debehoefte van deperso-

nages,stoktde essentiëlemenseli
jkheid in
Ruby Cohn, New American Dramatists
1960-1980,M acmillan, London, 1982,186
pp.,hb-,f 10,pb.,f 2,95.
Theodore Shank, American Alternative
Theatre, Macmillan, London, 1982, 202
pp.,hb.,f 12,pb.,f 4,95.

Beideoverzichtsbijdragenbrengendenoodzakeli
jkeinformatie overwaterrecentin

hetautomatismevan een efficiënte dialoog,
maar door alle zowelzwaaropdehante a1s

lichtvoetigereplieken heen proefjede behoefte van de auteur om kenmerkende tekorten van de relatiestussen mensen in stevige,doeltreffende tekstregels vastte houden.
C.Tindemans

hetAmerikaanse drama en theater te doen

isgeweest,zonderlangstiltestaanbijwaar-

debepalingoftoekomstqerspectief.Voorde Lise-Lone Marker - Frederick J.Marker,
vertrouwde lezer of kllker biedt daarom
geen van beide pogingen echtenige verrassing maar voor hetbredere publiek is het
allemaalbest welkom. R.Cohn deelt het
aanbod vlugvlug in brede categorieën in:

IngmarBergman.FourDecadesin the Theater,CambridgeUP,Cambridge,1982,262
pp.,hc.,f 18,50,pb.,f 6,95.

Broadway(vanN.SimontotL.Wilson),de
zoekers(van R.RibmantotD.Mamet),de
acteurgerichten(vanJ.GelbertotM.l.Fornès),deradicalen (van J.Beck totL.Val-

luchthartig blijven en meersocialtalk dan

dez),de negers(van A.Baraka totA.Kennedy).dehomo's(vanM .DubermantotK.
Bernard),detaalvirtuozen (van R.Lowell
totR.Owens),de beeldenontwerpers (R.
ForemanenL.Breuer)enS.Shepardhelemaalop zichzelf.Ook T.Shank stoptoriën-

Omraamd door twee interviews die ietste

indringend vragen bevatten, staat een
indrukwekkende analyse van het theateroeuvrevan de m eerinternationaalalsfilmregisseur bekende Zweed 1. Bergman. De
analyse gebeurt slechts tot op beperkte
hoogtechronologisch;meerbepalend isde
preoccupatievan dezeregisseurmetauteurs
en thema's. Gedebuteerd met het Amerikaanserealismeconcentreertzich Bergmans

teringeninveiligehokjes,verkiestbeschrijrkeli
jkebijdrajetotdeontwikkelingvan
ving boven interpretatie en plaatstoewij- we
zing;TheLivingTheatreen TheOpen The- hetmoderne regletheater aan de hand van
ijninterpretatiesvanA.Strindberg,M olièatre openen deri
jzodatalwaterop volgt z
reenH.Ibsen.Iederdenkbaaraspectwordt
terechtkomtin veilige benamingen:sociale

verandering (San Francisco MimeTroupe,
ElTeatroCampesino),Environmentaltheatre(R.Schechner,BreadandPuppet,Snake
Theater), neoformalisme (R. W ilson, S.

zorgvuldig aangereikten ontleed maar evidentwordtweldatdezeBergman vanuiteen
intellectuelevraagstelling naardescène toewerkt en niet zomaar prettige of andere

Yvonne Keuls, Kleine muizen. Regenwor-

alsdevolwassenheid van hetbetere actuele
theaterin dezewereld uittekenen.
C.Tindemans

beeldreeksen monteert.Op welkewijzehij
Soon3,M.Kirby),deegotrippers(R.Fore- hetbeeld gebruiktom detheatrale idee inzichtelijktemaken,iseenvandebijzonderman,S.Gray& E.Lecompte,Squat).
C.Tindemans ste eigenschappen van beide auteurs die
daardoorzowelhetobjectvan hunanalyse

Hellmuth & J.Reynolds, A.Finneran en

men. Twee eenakters, De Prom (Ambo),
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Th.M .M .M atthey, Waardering en kritiek.
Johannes No- z en de Amsterdamse
Schouwburg 17* -1810, Huis aan de Drie

gang naareen veranderd kunst-en wereld-

Grachten,Amsterdam,1980,188pp.,f 35.

C.Tindemans

J.Nomsz (1738-1803),auteurvan 53 dramateksten in het Voltaire-zog,domineerde

beeld.meteeneengewijzigdemaatschappijconstellatie,pasechtgoedmogelijk.
Janina Hera,Der verzauberte Palast.A=

tussen 1775en 1785hetreyertoirevan de #er Geschichte der Pantomime, HenschelAmsterdamse Schouwburg ln wat politiek

verlag, Berlin, 1981, 331 pp., 114 Abb.,

bewogentijdenwaren.S.trachtindezeaan- DDR M 36.

jelengdedoctoraalstudiedeidentiteitenhet
lmpactvan dezevergeten auteurnateteke-

Harlekijn,Pierroten clown,datzijn de
nen,voornamelijk door historisch-statisch grondslagen die deze Poolse auteur uitde
dewaarderingtijdenszijn leven enonmid- complexe geschiedenisvan de ontwikkeling
dellijknazijn doodtereconstrueren,zoals van depantomimewilafzonderen omdatze
weerspiegeld in hetoordeelvan de experten deze figuren de meest menselijke trekken
endetijdgenoten-theaterbezoekers.Degro- ziet aannemen als constanten van verbeelterenadrukligtop debiografischeconstructie,nietop de structurele aanwezigheid binnen het geheelvan een repertoire-samenhang.Ofhettheaterhistorisch veelnieuwe

ding en behoefte.Datgebeurtniet vanuit
een strikte bronnengerichte analyse van de
historischedocumenten;destavinggaataan
detekstvoorafen S.schaalterdeelementen

aanzetpunten inhoudt,betwijfelik,vooral uitwaarindetijdsjeest,dementaliteit,de
omdathettotalebeeld van dementaal-soci- ethische en esthetlsche modaliteiten voor
aleaanwezigheidvanhettheaternauwelijks haar het sterkst merkbaar zijn. Daarom
wordtaangegeventerwijltochenkelbinnen wordt weliswaar een ruim aandeelgegund
dergelijkkaderdebetrekkeli
jkheidzowelals aan degrote gezagsdragers binnen deze aldeuniciteitvan deaanwezigheidvaneen be- tijd toch watzonderlinge kunsttak (uiterpaald auteurreliëfweetteveroveren.
aardGribaldienDebureau)maardezeemiC.Tindemans

nentenamen staanvoorhunkeren en verlangen.aleelden en inbeelden.Daaromheen is
het volksfeest, de kermis, de jaarmarkt

Klaus-DetlefMûller(Hrsg.).GeorgeLillo. waaruitdeze technieken voort zijn gekoDerKaufmann vonLondonoderBegeben- men,belangrijkerdandeindividueletriomf.
heiten Georg Barnwells. Ein bûrgerliches

S.ontlooptnietdeteleurgangvandezecon-

Trauerspiel,Niem eyer,Tûbingen,1981,150
PP.,DM .38.

ventie,zelfsalblijftzein watafwijkende

vorm in Groot-Brittannië overeind en heeft

met name Polen (Tomaszewski)artistieke
Deze dramatekst (1731), hier filologisch- vernieuwing mogelijkgemaakt.De historiaccuraatafgedruktin deeersteDuitseversie schealeeldingen zijnmeerdanenkelblad(1752),isdehistorischmeestconsequentie- vulling;hetdueltussenteksten prentiseen
rijke startvan het burgerlijke drama als onmisbaarargument.

genreinWest-Euroqaen daarom mentaal-,

C.Tindemans

sociaal- en theaterhlstorisch van essentieel

en nauwelijkste overschatten belang.De

uitgeverheefthetontstaans-en effectkader
uitermate gedetailleerd uitgetekend,de tra-

AlfredKerr,MitSchleuderundHar
fe.TheaterkritikenJuJdreiJahrzehnten,Henschel-

gedie-discussiein een tijd diezichzelfmeer verlag,Berlin,1981,668 pp.,DDR M 30.
en DAeer als meester over het heilvan de
mensging opvatten,zorgvuldig beschreven,
daardoorverklaarbaargemaaktwaarom dit
zowel sentimenteel-drakerige a1s moralistisch-prekerige gebeuren zo geestdriftig de
wereld kon veroveren,en vanzelfsprekend

krijgtdeanalysevanhetpubliek,alssociale

groep én alsesthetische verzameling,groot

ln de Duitstalige theaterkritiek is Kerr een

begrip;hijstaatvooreen slag agressieve

analyse datin korte sitssignalen zowelde
dramatischewaardea1sdetheatraleverdiensteweetaan tegeven vanuiteen superieure

houdingvan betweterijdiedoorgaansnog
juistbleektezijnook.lndezebundelwordt

gewicht.Metdeze tekst,zijn hefboomka- een selectie aangeboden die veelvan wat
rakterenzi
jn effectstructuur,wordtdeop- niet in de historische verzamelingen door

Streven/oktober

hemzelfnog werd opgenomen,redtvan de
vergetelheid.Daarom barstde bundelvan

manente vorming. Enkele interviews met

desubjectivistischewillekeurendecynische
arrogantie.Kerrisongenuanceerdpartijdig,
œn verdedigervan burgerlijkeidealen,tevens een onverbiddelijk tegenstander van
het nazisme waarvoor hij in 1933 toch
vluchtenmoest.Ibsen,Zola,Tolstoj,Gorkij,Hauptmannzijn defavorieten,Brahm,

houterig,zonder veeldynamisch inzicht in
wathun eigen vak en kunstvorm eisten oplegt.Helemaaldidactisch iswatEvert-penkaalsopinieleidersin deacteursopleidingin
de DDR hebben uitgeschreven;het is een

Jessner,Piscatorworden binnen hettheater
kritisch gesteund, Brecht afgewezen, ook

BarlachenF.Wolf.Hijblijftdoorheen het

expressionismedemaatstavenvan hetrealis-

prominenteDDR-acteursblijven schoolsen

grootsegarafrasevandeopvattingenende
praktijkldeologiebinnenhetcurriculum van

deaankomendeacteur,volkomen geconcen-

treerd (op enkele wereldbeschouwelijke
plichtopstellen voorafna) op de beschrijving van en de commentaar op pragmati-

mehanteren,wathem totkwalijke(maar sche oefenprocessen in een chronologischaltijd boeiende)wegduiming leidtvan au- progressieve en vakmethodisch-verbijzonteursalsShakespeare,Goethe,Grabbe.Ar- derenderichting,opgedeeldin degrondpi
jgumenterendoethijnauwelijks,beweringen lersvan spelen,bewegen en spreken.
staan bol,spotis trefzeker,de ironie fon-

C.Tindemans

kelt.Nooit beschrijfthij,alti
jd stelt hij.
Maarhetblijvenrecensiesdieoverdieene
avondheenwi
jzen,diezijnbehoeftedethe- GûnterSpitzing,DasfnJoaeJgcAeSchattenaterkritiekalseen literairgenreop tevatten
voluit staven.Aldeze factoren garanderen

spiel. Bali-lava-Lombok, DuMont,Köln,
1981,236 pp.,DM .14,80.

blijvendewaardebinnenhetbontespectrum

van detheatergeschiedenis.

C.Tindemans

WayanqKoelitisdewellichtoudste'
,beslist
meestultgewerktevorm van poppentheater

terwereld.Eénenkelspeler(dhalang)maniErnstSchumacher (Hrsg.),Darsteller und

Darstellungskunstin Theater,Film,Fernse-

puleerter alle poppen,zingtde sonls,i
mproviseertdedialoog,leidthetbegeleldende

gamelan-orkest,construeertdeyoppen.S.,

hen und Hör
funk,Henschelverlag,Berlin, dievanuiteen antropologischelnteresse ter
1981,459 pp.,DDR M 18.

plaatse deze traditie is gaan optekenen,

Gerhard Ebert & Rudolf Penka (Hrsg.), schetsthetspelmilieu,dewijzevanpoppenSchauspielen,Henschelverlag,Berlin,1981,

ontwerp,de artistieke optiesvoor scherm,

307 pp.,D DR M 36.

lamp en scèneen hi
j classificeertdekarak-

tertypeningebruikendewijzewaaro? spe-

grondslag poneertE.Schumacher de superioriteitvan de 'acteur'in alleuitbeeldings-

cifiekebewegingdezetypen önderscheldten
kenmerkt.133 foto'sen tekeningen illustreren de complexiteiten de variatie in hou-

kunsten en hijheeftereen seriemedestan-

ding,stand,beweeglijkheid en greeptechniek.Evenbelangrijkiseenantropologisch-

Op soliede,vaak ook (te)erg dogmatische
derstoe gebrachtdeze centralistischenorm

in de bestaande theatervarianten (spreek-, gemotiveerde geschiedenis van de mythen
muziek-,danstheater,naastfilm ,synchroni-

a1s grondslag van de verhalen en van de

satie,documentatiescenario,radiospel)uit techniek alsverbeeldingsproces,metde va-

rianten OP Bali, Java en Lombok.In beknopte,ergleesbarevorm isdezestudieeen
Nietonbelangrijkvoordedidactiekvanhet encyclopedie van deze oeroude én springleacteren en voorde nascholinjscontinuïteit vendekunstvorm .
C.Tindemans
zijn deopstellen overimprovlsatieen perte tekenen, aangevuld met speurtochten
naardebronnen-endocumenten methôden.

Personalia
Sven-Claude Bellinger, geboren 1951 te
Homburg/Saar. Studeerde rechten en
sociale wetenschappen. Sinds 1974 in
Belgie en Nederland werkzaam als correspondent voor verschillende Duitse
radio-omroepen.
Adres: Albertlaan 128, B-1060 Brussel.

versitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen methode en kritiek van de
wetenschappen. Was van 1973 tot 1977
hoofdredacteur van Streven-Belgie.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.

Frans Cromphout s.j., geboren 1924.
Licentiaat filosofie en theologie. Publicist en pastoraal werker.
Adres: Oude Abdij, Drongenplein 26,
B-9810 Drongen.

Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931.
Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde in
1966. Is docent theaterwetenschap aan
de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520
Edegem.

Dr. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven.
Assistent aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in '80 op een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Rika Heymans, geboren 1938. Licentiate Germaanse filologie; lerares kunstonderricht en talen in de Hiberniaschool (bovenbouw Rudolf Steinerpedagogie) te Antwerpen.
Adres: Waalhofstraat
51, B-2180
Deurne.
Dr. Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie. Was van
1959 tot 1962 assistent geologie aan de
KU Leuven. Promoveerde in 1965 tot
doctor in de natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Uni-

Drs. P.W. van Boxel, geboren 1940.
Was van 1974 tot 1980 verbonden aan
het CIDIC te Rome, is thans wetenschappelijk medewerker in de vakgroep
Nieuw Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en is sedert 1981 redactiesecretaris van Ter Herkenning.
Adres: Allersma 71, NL-5655 CB
Eindhoven.
P. van den Berg: adres redactie.
Francis X. Winters s.j. doceert moraaltheologie aan de School of Foreign
Service, Georgetown University, Washington DC en aan het Army War College (Carlisle Barracks, Penna.). Publiceerde (met Harold P. Ford) en werkte
mee aan Ethics and Nuclear Strategy ?
(Orbis, 1977).
Adres : redactie.

ft*.

drukkenj
de» poorten
wg 6J4 3 JOO leuven,

STREVEN

OKTOBER 1982

Inhoud

A m e r i k a a n s e bisschoppen en b e w a p e n i n g s w e d l o o p . Revolutionairen tegen wil en d a n k / Francis X . Winters
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/ Sven-Claude Bettinger
Het deficit van de onschuld : Max Frisch' Blaubart / C a r l o s
Tindemans
Oppositiebeweging in H o n g a r i j e / P . van den Berg

3
15
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60
69
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83
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PETER HEBBLETHW AITE,Vaticanum II.W anneerkwam Johannes XXIII op
hetidee?
99

HetTweedeVaticaansConciliebegontwintigjaargeleden,11oktober1962.Voordegeschiedeniszalhetvooraltijdverbonden bli
jven methetpontificaatvan JohannesXXIII.
Toenhijhetin 1959aankondigde,wasdateencompleteverrassingen nog steedsheerstde
mythe dathetdatook voorhem zelfwas:een plotselinge ingeving die onverhoeds uitde
hemelviel.Deauteur,die een biografievan JohannesXXIIIvoorbereidt,gaathier,alseen
speurder,op zoek naarde waretoedracht.

J.KUIN,JamesJoyceen deGeestelijkeOefeningen.A PortraitoftheArtistasa
Young M an

106

OptweekoplopersvandemoderneEngelseliteratuur-dejezuïetG.M.Hopkinsendelerse
'renegaat'J.Joyce-hebbendeGeestelijkeOefeningen vanIgnatiusvan Loyolaeen diepgaande invloed uitgeoefend.De rationele radicaliteitvan deignatiaanse 'onverschilligheid'
tegenoveràlle geschapen 'middelen'tothetenedoel,heeftJoyce,na hevigeinwendigecon-

flicten,volkomengeseculariseerdten dienstevanzijnkunstenaarsroeping:ineenheroïsche
entragischeafstandelijkheidtenaanzienvanalleswathém dierbaarenvertrouwdwas.zijn
familie,zi
jn land en zijn geloof.

SVEN-CLAUDE BETTINGER,'EngagésetEnragés'.Recente Franstalige literatuurin België 11
117
In sterk autobiografisch gekleurderomanshebben PierreM ertensen Conrad Detrezde verwachtingen en ervaringen,illusies en desillusies geschilderd van wie zich metharten ziel

inlaatmetbrandendeproblemena1s:dePalestijnsezaak,hetonthaalvanpolitiekevluchtelingenineigenland,debevrijdingsbewegingeninLatijns-Amerika.MetWilliam Cliffdient
zich opnieuw een dichteraan die vlijmscherp deknussegezapigheid van het(Belgische)
establishmenthekelt.

DIA SEVEREIJNS,Vrouw,arts en pastor in Bolivië.Een gesprek

127

Eenvrouw vanbi
jonsverbindtaljarenlanghaardrukkemedischepraktijkmetpastorale
opdrachten,ondereenindiaanseplattelandsbevolkingzonderartsenenzonderpriesters.Zij

beschrijfthaarconfrontatiemethetdubbelzinnnigchristelijkkaraktervannoguitdeSpaansetijdovergeërfdereligieuzetradities.Engaatuitvoeriginophaargrondiggewijzigdeopvattingenpraktijkbetreffendedegezondheidszorgineenontwikkelingsland.

KOEN BOEY ,A ntonio Negri.Arbeiderswetensehap en arbeidersautonom ie 146
Vanmedeplichtigheid methetrodeterrorismebeticht,isAntonioNegrivooralleseen eigenzinnige theoreticus van het marxisme,die zich verregaand distantieerde van de Italiaanse

communistischepartij.Opgrondvandekeynesiaanseinterpretatievandegrotecrisisuitde
jaren30ontwikkeldehi
jeeneigentheorieoverderoldiestaatsinterventieenplaneconomie
indedaarop volgende,neokapitalistischeperiode hebben gespeeld.Devraag iswelofNegri

zichnietineenpatstelling heeftgemaneuvreerd metzijnergradicaleideeën,zoalso.m.de
stellingdatalleendezogeheten'maatschappelijkearbeiders'vanItaliëhetéchteproletariaat
belichamendatMarx'droom kan en zalverwezenlijken.

L.L.S.BARTALITS,HetM idden-oosten na de Libanon-oorlog

152

NietalleenvooràetIsraëlischelegerwasdeLibanon-oorlogeengrote'overwinning',maar
ook voorhetzionistisch revisionisme van de sefardim in Israël.Toch zou hetIsraëlseerste

verlorenoorlogkunnen zijn,omdatveroverd Libaneesgrondgebied nietvooronbepaalde
tijdbezet-ennogmindergekoloniseerd -kan worden;en omdatderegeringin Jeruzalem
zichblijkbaarmisrekendheeftomtrentdereactiesvandeAmerikaanseenwereldopinie,van
deAmerikaanseregeringenzelfsde(meeste)Arabischeleiders.

FRANS VAN DER REEP,Over kennen en kunnen in de economische
wetenschap

164

Deexclusiefpositivistischeaanpak in deeconomische wetenschappen blijktgeen rechtte
kunnendoenaandegedrags-enhistorischewetenschapdieeconomieookisendienttezijn.
Métanderenbepleitdeauteurdeinvoeringvaneen(meer)'algemeenmodel',dateenaantal
begrippen hanteertdievoorde econom ische diagnose en besluitvorming uiterm ate relevant

en terzakekunnen zi
jn,ook alvoldoen zi
jnietaan depositivistischeeisvan empirische
falsifieerbaarheid 'hieren nu'.

Forum
De teloorgang van deBelgische bourgeoisie/Monika Abicht

174
177
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H et Tw eede V aticaans C oncilie
W anneer kw am Joannes X X III op het
idee ?
Peter H ebblethwaite

HetTweede VaticaansConciliebegon op 11oktober 1962,twintig jaar
geledendus.W anneerkwam bijJoannesXXIIIhetideeopom eenConciliebijeenteroepen?Datlijkteeneenvoudigevraag.Hetantwoord lijktal
eveneenvoudig.Aan heteindvan zijn GeestelnkDagboekschrijfthij:'In
een van mijn eerstegesprekken metmijn Staatssecretarisopperdeik het
ideevan een Oecumenisch Concilie,een BisschoppensynodevoorRomeen

deherzieningvanhetKerkelijkW etboek.Aangeenvandiedingen hadik
voordienzelfooitgedacht.Hetwashelemaalmijneigenidee,maarikwas
erzelfnog hetmeestdoorverrast'(p.394)1.Datkan moeilijk anders
verstaan worden dan ofhijwilzeggen dathetideebijhem opkwam tijdensdatgesprek metKardinaalDomenico Tardiniop 20januari1959.

20januari1959
Datwordtbevestigd dooreen aantekening van TardinivoorhetStaatsse-

cretariaat.Ilverigalssteeds,noteerdehijdezelfdedag:'Audiëntiebijde
H.Vader,diemeverteldedatgistermiddag voorhem een tijd van gebed
en bezinning wasgeweest.Alsprogramma voorzijn pontificaathad hij
aan drie dingen gedacht:Romeinse Synode,Oecumenisch Concilie,Ag-

giornamento van hetKerkelijk W etboek.Hijzaldatzondag a.s.aan de
kardinalen meedelen nadeplechtigheid in Sint-paulus'z.Devolgendezon-

dag,25januari.kwam PausJoannesinderdaad metzijn aankondiging,
diedehelewereld metverbazing sloeg.Tardini'srelaasdoetuitschijnen
dathetdemiddagvan de 19ejanuari,de dag voorhetgesprek,wasdat
Giovanniin deTorrediSan Giovanni,waarhijzich graag terugtrok a1s
hijalleen metGod wildezijn,op zljn ideewasgekomen.
1JoannesXXIII,Geestel#kDagboek,Lannoo,Tielt/Den Haag,1965.Waar

nodig,isdevertalingjewijzigd.

2 Cfr.Giulio Nicollni,11Cardinale Domenico Tardini, Messagero,Padova,
1980.
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Bij verschillende andere gelegenheden heeft Joannes onderstreept hoe
'plotseling'en 'onverwacht'die ingeving was gekomen.In een parafrase

vaneen vanzijn geïmproviseerdetoespraken - totleidersvan deKatholiekeActie in Italië,10 augustus1959 - schreefde OsservatoreRomano:

'Degedachteaan een Concilieisnietlangzaam gerijptalsdevruchtvan
langdurige meditatie,m aarplotseling opgebloeid a1sin een onverwachte

lente.DeH.Vaderhad aanvaardop25januarideBidweektebesluiten in
Sint-paulus-buiten-de-muren.Heeldieweekhadhijzichin gedachtenbeziggehouden methetdoelvan dezegebedsoctaaf:<dutomnesunum sint''.

opdatallen één zijn'3.
De versie van Paus Joannes en die van de enige getuige van datgesprek

van20januaristemmendusovereen:hetbesluitom een Concilietehouden wasplotseling opgekomen.kwam zo maaruitdehem elgevallen.H et
was nietvan tevoren overlegd ('
ik had erzelfnooitaan gedacht'),het
kwam helemaalonverwachts ('
ik waser zelf hetmeest door verrast').

Maardezetweezinnen uithetDagboek zijn vals.

Onmiddellijk na depauskeuze
Datblijktuitwateen anderbetrouwbaargetuige,Mgr.LorisCapovilla,
vertelt.Alssecretarisvan Roncalliin Venetië,daarna in Rome toen Ron-

callipauswasgeworden,stond Capovillaveeldichterbijhem dan Tardini.(Dezehad op een Roncalli-rapportuitTurkijeeensgeschreven:'die
ventheeftnergensverstandvan').Ineenvan zijnbrieven schrijftCapovilla datde eerstemetdocum enten testaven vermelding van een Concilie te

dateren isop 2 november 1958,nauwelijksvijfdagen nadepauskeuze4.
En inzijn 'chronologie'vanhetleven van JoannesXXIIIbeweerthijdat
dezeop30oktober,tweedagen dusnazijnverkiezing,'voorheteerstliet
horen datereen Conciliem oéstkomen's.In hetgesprek metTardiniging

hetdusnietom eenvagesuggestiediehijterloopslietvallen,alsofhijeven
eenproelallonetjewildeoplaten.Vanafhetogenblik dathijpauswerd,
washijovertuigd van de noodzaak van een Concilie.

3 Nvdr.Weweten nog hoebijde allereersteaankondigingvan hetConcilie
velenaanvankeli
jkdachtendathetindeeersteplaatsom deOecumene,deeenheid
derkerken,ging.

4 L.Capovilla,GiovanniXX1I1.QuindiciLetture,EdizionidiStoriaeLettera-

tura,Rom a,1970,p.267.
5 Ibid.,p.746.
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Datbrengtonstoteenbelangrijkeconclusie.ZijnpontificaatenhetConcilie vielen voor hem om zo tezeggen helemaalsamen.Het Conciliezou

nietzo maaréén van degebeurtenissen in zijn pontificaatzijn,zijn hele
pontificaatzou daarom draaien.En a1shistoricuswashijzich heelgoed
bewustvan hetoordeeldatde geschiedenis daaroverzou vellen.

Wemoeten dusafstappenvan hetideedathijvoordeallereerstekeeraan
een Concillie dachtop die 19e of20ejanuari1959.En eigenlijk is dat
nooitergaannemelijk geweest.In datgevalzou hijnamelijk minderdan
een week gehad hebben om de toespraak waarin hijop 25januarizijn
Concilie aankondigde voorte bereiden.En enigevoorbereiding wastoch
we1nodig.W ashetplan welterealiseren? W atzou hetallemaalmeebren-

gen?W atzou hetdoelvan een Conciliemoetenzijn?W elnu,dathàd hij
op 20januariallangonderzocht.M .a.w.alsTardinimetzijnplan instemde,danwasdatmeegenomen,maarhijvroeg Tardininietwatdezeervan
dacht,hijver/e/#ehem dathijovervijfdagen een Concilieging afkondigen.

Hetiseen feitdathijop 20januarialop dehoogtewasvan waterover
een mogelijk Conciliein deVaticaansemappen zat.AlsTardiniopwerpt
daterzesjaren verliepentussendebijeenroepingen deopeningvan Vaticanum 1,heefthijdatvoorzien.HijkenthetdossieroverhetConcilie-datnooit-heeft-plaatsgehad,hetmislukte projectvan PiusXIIin 1948;het
feit dat de bisschoppen die toen voor advies geselecteerd werden,m et
enthousiasme en ta1van suggesties voor de agenda gereageerd hadden,

heefthem inzijnvoornemengesterkt.VoorPiusXIIdaarentegen wasdat
juistdereden geweestom van hetplan aftezien.PiusXIIwildevooral
twee dingen :de definitievan hetdogm a van M aria'sTenhemelopneming
en de veroordeling van een aantalnieuwe ketteri
jen.Daarvoor,besloot

hij,wasgeen Concilienodig 6.
W elnu,hetisevidentdatJoanneszich metdezebelangrijkearchievenniet
in een paardagen vertrouwd kon maken.Hi
jhadhetdrukenhijwasoud.
Die studie begon dan ook veel vroeger.Ze begon,geloof ik,m et wat
Capovilla de vroegste gedocumenteerde vermelding van een Concilie
noemde.2 november 1958.

6Nvdr.JoannesXXIIIzelfinzijnopeningstoespraakophetConcilie;'Hetis

nietonzevoornaamstetaak tedisputeren overbepaaldefundamentelepunten van

dekerkelijkeleer...Voordergeli
jkediscussiesalleenwashetnietnodigeenOecumenisch Conciliebijeen teroepen'.JoannesXXIII,Geestell
jke Nalatenschap,
Lannoo,Tielt/Den Haag,1966,pp.25-26.
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M aar dan zitten we welmet een hoop probl
emen.W aarom gafhijeen

blijkbaaropzettelijk misleidend relaasvan hoehijop hetideekwam ?Je
kunterimmersnietomheen:hetwàsmisleidend dathijzo veelnadruk
legdeop hetgesprekmetTardini,dathijhetvoorsteldealseenplotselinge
ingeving waardoorhijzelfvolkomen verrastwas.W ashijhetmisschien
gewoonvergeten? Datisnietvoltehouden:hijwasweloud,maarniet
gaga,hijwasnietwazig alshetom dingen ging diehem na aan hethart
lagen.Eén punt kan almeteen worden opgeklaard.In zijn Dagboek
schreefhij:'ik had ervoordien nooitaan gedacht'.Capovilla interpreteertdatals'hijhadernooitaan gedachtvoorhijpauswerd'inplaatsvan
'voorhetgesprek metTardini'.En die interpretatie is correct.

Hetwasaltijd aleen beetjeabsurd hetzovoortestellen alsofhijmidden
inhetgesprekmetzijn staatssecretarisineensaan zijn wenkbrauF plukte
en zei: T er Bacco, ik heb het...een Oecumenisch Concilie!'Of zich
hetzelfde scenario voor te stellen de dag voordien in de Torre di San

Giovanni.In iedergeval.hetfeitdathijdietwee andere dingen - een
BisschoppensynodevoorRome en deherziening van hetKerkelijk W etboek - eraan toevoegde,suggereertrijpoverlegofmisschien eenShakespeariaans 'pond vlees'voor de Rom einse Curie.

W athet'plotselinge'van zijn 'inspiratie'betreft:vooreen man van 78,
dieopdieleeftijd dagelijksondereenveelintenseredrukstaatdanhijooit
heeftgekend,waren dedriemaanden dieverlopen warentussen zijn verkiezing en die20ejanuari,nieteenszo'n langeperiodeom totzulk een
belangrijkeenvérreikendebeslissingtekomen.Hetrelaasvanhetgesprek
metTardiniwordtin zijn Dagboek voorafgegaan dooreen beschrijving
van wathijde 'tweede genade'noemtdie hijhad ontvangen:degenade
'in staatte zijn.alssimpelen onmiddellijk uitvoerbaar te aanvaarden
somm ige ideeën die op zichzelfhelem aalnietingewikkeld waren,integendeelheeleenvoudig,maarvérreikend in hun gevolgen en volconsequen-

tiesvoordetoekomst.Datluktemeonmiddellijk.Datlaatzien datjede
goede ingevingen die van O.L.Heerkomen,eenvoudig en volvertrouwen

moetaanvaarden'(p.394).Hetiseentekstdie een helder lichtwerptop
Giovanni'sgeestelijkeattitude.Zeggen 'roep een Concilie sam en'wasgemakkelijk;decomplicatieskwamen pas daarna.M aarde initiële beslisSing WaSCen daad Van VertrouWen,van overgave.Giovannihad de moed,

eenvoudig tezijn.
Bovendien,a1shijvan een 'ingeving'of'inspiratie'sprak,wildehijdaarmee nietzeggen dathij een 'visioen'had gehad,dat God hem op de
schouderhad geklopten ingesuisterd:'Roep een Concilie samen'.Hij
gebruikthetmeervoud:'goedeingevingen'.Deschoolvan deGeestelijke
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Oefeningen had hem geleerd,de ideeën die hem in zijn gebed te binnen
schoten,nauwlettendtetoetsen,hijwistdatweoponzehoedemoetenzijn
voorzell egoocheling.Een 'ingeving'wasvoorhem een beproefd inzicht

datbeoordeeld moestworden aan zijn vruchten.Capovilla verteltdatin
gesprekken vöördeafkondiging van hetConciliebleek dathijervooral
zekervan wildezijn 'dathetgeen wildefantasieofspectaculaireimprovisatiewas,maareen ingeving waaraan hijzich a1saan Godswi1had te
onderwerpen'7.Hetgesprek metTardiniwashierin nietbeslissend :daar

toetstehijzijninzichtnietaan Godswil,maaraandievan deCurie.M aar
toen was hetvoor de Curie alte laatom nog dwars te gaan liggen.

Errestonsnogteverklaren wathijbedoeldemet'ikzelfwasernog het
meestdoorverrast'.Alshijervroegeralaan gedachthad,kan ertoch
geensprakemeerzijnvanverrassing?Opheteind vanzijnlevenwaszijn
spiritualiteitgekenmerktdoor een grote bereidheid om 'zich te laten verrassen', dat was voor hem een andere manier om 'open te staan voor

God'.'Bovenal',schreefhijnazijn retraitein december1959,'moeten we
altijd gereed staan voordeverrassingenvan deHeer'(Dagboek,p.360).
En 11 augustus 1961,naar aanleiding van een m editatie over het Heilig

Bloed - een devotieuitzijn kinderjaren:'Deze ingeving,diedelaatste
tijd alsbijverrassing overme kwam,voelik in mijn hartalseen nieuwe
impuls,een nieuwegeest'(p.370).Hierligthetgeheim van devoortdurend zich vernieuwende geestelijkejeugd van dezeoudeman.Hijkende
Péguy'sgedichtoverI'Eglise,jeuneensembleetéternelle. Terwijlmetzijn
leeftijd lichamelijke ongemakken zich steeds meerlieten voelen,bleven
zijn harten geestjong.Altijd weer stond hij gereed om zich door de
genade te laten verrassen.De gedachte aan een Concilie waszo een van

Godsverrassingen.Alshijerop inging,wasdateen daad van onderwerpingaanGodswil,nieteen lievelingsplannetjevan Angelo Roncallidiede
kerkeenszou gaanhervormen.Dewortelervan reiktdieperin zijnverleden,inzijnervaringmethetModernisme,in zijnstudievan hetConcilie
vanTrente.M aareenechtplan konhetpaswordentoen hijpauswas.Het
wasnietzodathijin verbeelding'als-ik-eens-paus-was'-spelletjesspeelde.

Onmiddellijk véérde pauskeuze
Het m oment waarop Joannes op het idee kwam 'ik roep een Concilie
samen'hebben we totnog toe teruggeschoven naar hetallereerste begin

7 Letture, p.266.
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van zijn pontificaat.Eriseen goed geplaatstgetuigedie hetnog verder
naarachteren schuift.Volgens KardinaalAlfredo Ottaviani,toentertijd
Prefectvan de Congregatievoorde Geloofsleer,ishetidee alopgekomen

tijdenshetConclaafvan 1958.Tien jaarlater,in 1968,kwam Ottaviani
metde mededeling voordedag:'De laatstedag van hetConclaafging ik
naar de celvan KardinaalRoncallien zeihem :ddEminentie,we moeten
aan een Concilie denken''... Kardinaal Roncallimaakte die idee tot de

zijneen laterhebben we hem horen zeggen:'dlk heb aan een Concilie
gedachtvanafhetogenblikdatikpauswerd''.Dewaarheidisdathijonze
suggestieovernam - KardinaalRuffiniwasook bijhetgesprek aanwezig8.
W atmoeten we daarm ee aan,metdeze uiterst revisionistische suggestie?

Deparadoxisnamelijkdatop diemanierdeheleideeafkomstigzou zijn
van Ottavianien Ruffini,uitgerekend detwee kardinalen die in hetConci-

lie op bijna allepunten aan de kantvan deminderheid stonden en zich
ontpoptenaIsJoannes'hardnekkigstetegenstanders?Kennelijkprobeerde
Ottavianihetidee van een Conciliete 'kapen'.Daartegenover staatJoan-

nes'duidelijkeverklaringdathet'helemaalmijn eigen ideewas'.W ievan
beiden heeftdangelijk?Hetlijktheelwaarschijnlijkdateen gesprek van
die aard weldegelijk plaatsheeftgehad,Ottavianiwasgeen leugenaar.
Het bevestigt trouwens de mening dat Roncalliaan een Concilie dacht

vanafhetogenblik dathijpauswerd.Enhetneemthelemaalnietwegdat
hetideevan hém kwam.A1swemaarbeseffen dathijeen anderConcilie
bedoelde dan Ruffinien Ottaviani.Die hadden een Concilie op hetoog

datuitsluitend gewijd zou zijn aan hetrechtzetten van de dwalingen die
volgenshen in kerk en wereld rondwaarden.In dieoptiek hadden beiden

gewerkt aan hetprojectvan 1948.Datwaseen reden te meerwaarom
Joanneszijn plan geheim moesthoudentothijzelfeenvoldoendeduidelijk inzichthad indoelen opzetvan zijn Concilie.Alsiedereen op dekar
van hetConciliesprong zonderinzichtinderichtingdiehijhetuitwilde
sturen - oecum ene en aggiornamento - kon datalleen maaruitlopen op
een totalem islukking.Ottaviani'saanspraak laatoverigensnog maareens

zien datde idee van een Concilie op zichzel noch 'progressief',noch
'conservatief'is.Hethangtermaarvan afwatjeervan maakt.
Om diereden wasdeopeningstoespraak van JoannesXXIllop hetConci-

liezobelangrijk.Hijkeerdezich tegen depessimisten en onheilsprofeten,

8 Epoca, 8 december 1968.
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die in dewereld van vandaag nietsgoedsweten te vinden.'De Oecumeni-

scheConciliesuithetverleden zijn vooralbijeengeroepen om de zuiverheidvanhetgelooftetoetsen...alnaargelangdebesmettingvanketterijen
en dwalingen in de Kerk trachtte binnen te dringen...De Kerk heeftzich

zonderophouden tegen dergelijkedwalingen verzet;zijheeftze dikwijls
metongekendehardheidveroordeeld.Nu wilzijzich eerderbedienenvan
een liefdevolheelmiddeldan van onverbiddelijkeveroordelingen'.Op die
manierstuurdehijhetConciliederichtinguitdiehijophetooghadvanaf
hetbegin van zijn pontificaat.
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J.Joyce en de Geestelijke Oefeningen
A Podrait of the A dist as a Young M an
J.Kuin

In ditjaar van Joyce-herdenkingen isweinig geschreven overde eerste
romanvan JamesJoyce,# Portraitof theArtistasa Young Man. Alle
aandachtisuitgegaan naarUlysses en Finnegans W ake.Dezeverwaarlo-

zing isbegrijpelijk omdatmen,medeonderinvloed van hetstructuralisme,deze twee grote experimentele rom ans uitsluitend beschouwt als in

zichzelfopgesloten taalspelen die geen verwijzing naar een buitentalige
werkelijkheidbezitten.Totdezestellingnamedwingen detekstenzelfechtergeenszins.Joyce'staalspelverwijstmetgrotekrachtnaarJoycezelfals
auteur van deze boeken.Joyce kan met rechtbeschouwd worden als de

meestonpersoonlijke romanschrijverdie zich volmaaktverbergtachter
zijn personages,even ongrijpbaaralsklassieketoneelschrijvers.M aarhij
istevensvolstrektondramatisch omdatzijn figuren uitsluitendin en door
detaalleven:hun persoonlijkheid istaal,hun omgeving bestaatuitzinnen,wathun overkomtispuurtaalspel.In diteigenzinnig taalgebruik is

Joycealsauteuralomtegenwoordig.Daarligtdeverwijzendewerkingvan
zijn romans.Juistomdàtallestaalspelisgeworden,duidtdezetaalopeen
bijzonderetaalschepper;uiteindelijk isb.v.hetDublin uitUlysses meer
de stad van Joyce dan van Bloom .

Vanzelfsprekend magmen dezeJoycenietzondermeergelijkstellen met
dehistorische Joyce die honderd jaar geleden isgeboren en in 1941te
Zurich is overleden.Hierwordtgeen terugkeernaarde biografische kritiek bepleit.H etgaat over de 'talige'Joyce,Joyce als hoofdpersoon in

zijn werk,verborgen maarallesbedenkend en uitdrukkend.
VandezeJoycekunnen inzijn taalspelenveletrekkenwordenonderkend:
zijn intelligentie,zijn zinnelijkheid,zijn egoïsme,zijn nietsontziendeeerlijkheid.zijn fantasie,zijn vermogen totdeernis,zijn spotzucht.Eén aspectvan zijn taalgebruik wordtechter dikwijls overhethoofd gezien:
Joyce isin zijn werk aanwezig als een tragische,innerlijk verscheurde
figuur.Alleswathem terhartegaat:hetgezinsleven,zijn land en vooral
Dublin.zijn geloof- trachthijradicaalen furieusterelativeren,teontkennenentevernietigen.Hijissteedsbezigzich losterukkenvan datgene
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waarmeehijmetallevezelsvanzijnwezenverbondenis.Maartegelijkziet
hijerfanatiek optoedathijzichnooitgeheellosrukt;hijlaatallesachter
zich maarlaatnietslos.Hijbeschouwtdituitputtend afstand nemen als
devolstrektnoodzakelijkevoorwaardevoorzijn kunstenaarschap.Deallereerstealinea vanzijn Ul
yssesisreedseen prachtigeillustratievan deze
tragischezelfkwelling.Debeschrijvingvan BuckM ulligan dienaarboven
gaat om zich op hetplatform van de M artellotoren te scheren op deze

mooiejunidagin 1904,isdoortrokken van herinneringen aan deTrentse
ritusvan hetbegin van de M is.De gedetailleerdheid van deze herinnerin-

gen verraadteen liefdevollebetrokkenheid.Tegelijk wordtdezeprillebeleving totaaluit haar verband gerukten toegepastop de heidense Buck.

Deze combinatievan intense betrokkenheid en ijzingwekkende afstandelijkheid kenmerktheelhetboek;zijheeftnietalleen betrekking op religieuzeherinneringen,maarop alleswatdejonge Joyceintensheeftbeleefd.

SleutelvoorJoyce's tragiek
Dezetragische verscheurdheid isgeen literaire hypothese,maar haarontstaan wordtnauwkeurig beschreven in Joyce's eerste roman,A Portrait.
Dezeroman biedtdesleutelvoorde tragiek van hetkunstenaarschap van

Joyce.In vijfgrootse momenten (epifanieën)beschrijfthijhoe Stephen
Dedalus(d.w.z.Joycejuistalsschrijver)gedwongen wordthetkunstenaarschap tezien alseen opgave totafstand nemen van wathem terharte
gaat.

A Portraitof theArtistasa YoungM an (een feilloosgekozen titel,hoewelnaveelaarzelingtotstandgekomen)bevatvijfhoofdstukkendieieder
eenbepaaldefasevanStephenDedalus'jeugd beschrijven.Elk hoofdstuk
wordtbesloten m eteen intense ervaring die de periode afsluiten de weg
voornieuwe ervaringen opent.In heteerstehoofdstuk isStephen,leerling

aan eenjezuïeteninternaat,een bang,intelligentjongetje.Toch durfthij
zichbijderector,eenverregod,tegaanbeklagenalshijdooreen sadistischetuchtprefectonrechtvaardig wordtgestraft.In hettweede hoofdstuk

ishijleerling aan een gymnasium,eveneensdoorjezuïeten geleid.Daar
ontwaaktop fellewijzezijn seksualiteit,zodathijalsjongen van zestien
jaarde roze buurtvan Dublin regelmatig bezoekt.Hetderdehoofdstuk
beschrijfteen retraitediehijalsleerlingvandehoogsteklasmoetmeemaken.Depreekoverdehelmaaktzo'n overweldigendeindruk,dathijgaat
biechten en probeerteengodgewijd leven teleiden.W anneerin hetvierde
hoofdstukderectorhem uitnodigtom bijdejezuïetenin tetreden schrikt

108

Streven/november

hijterug.Alszijnvrienden hem wegenszijn literairebegaafdheid stephaneforos:kransdrager,overwinnaarnoemen en hijhetsilhouetvan een
meisjezietafgetekend tegen dezee,besefthijjuichend dathijdefinitief
voor seksualiteiten kunstenaarschap heeftgekozen.In een serie gesprek-

ken metzijn vrienden laatStephen in hetvijfde hoofdstuk zien hoezijn
visieopditkunstenaarschaphetzeerpersoonlijk accentkrijgtvanafstandelijkheid:hijmoetzich radicaallosmaken van zijn familie,zijn land en
zijngeloof,wantzoalleen kan hijdezethema'stotonderwerp maken van
zijn romans.Hijkiestvoorballingschap en eenzaamheidl.
A Portraittoontaan hoehetideevan tragischeafstandelijkheid deweerslag isvan een diepereligieuzeervaring,in tweefasen :van sterkeidentificatie en van distantie. De preek over de helfunctioneert midden in de
roman als het scharniervan de tweevoudige om slag.
Deze meditatie overde helis hetonderdeelvan een retraite die een gepo-

pulariseerdeversieblijkttezijn van deberoemdeExercitia Spiritualia of
Geestell
jke Oefeningen van Ignatiusvan Loyola,de stichtervan dejezuïeten.De analyse van # Portraitvoerttotde verrassende conclusie dat
de Exercitia aan de wieg hebben gestaan van hetmodernistische experi-

mentele proza in Engeland.De conclusies die Stephen uitzijn retraite
trekt,worden door Joyce gebruikt alsde theorie over de literatuur van-

waaruithijzijn experimenteleromanszalgaan schrijven.W anneermen
zich bovendien herinnertdatdejezuïetG.M .Hopkinsdegrotevoorloper
isgeweestvan hetmodernisme in de poezie en datzijn gedichten sterk
door de ignatiaanse spiritualiteit zijn bdnvloed,dan blijkthoezeer de
Exercitia deEngelse literatuurvan deze eeuw hebben bdnvloedz.Boeiend

isdaarbijhetfeitdatdezeinvloed zich op dubbelewijzeheeftlaten gelden:Hopkinsheeft de spiritualiteitvan de Geestelijke Oefeningen ten
volleaanvaard;Joyceheefthaaruiteindelijk afgewezen,maarblijfttoch
in haarban.
1 Van ditlaatste en zeerbelangrijkehoofdstukbestaatnogeenandereversie,
getiteld Stephen Hero,hetenige fragmentdatovergebleven isvan een eerdereen
uitgebreidere versie van A Portrait,die door Joyce grotendeelswerd vernietigd.

Ditfragmentistraditionelervanaard,hetiseenduidelijkepogingom indevorm

vaneenik-romaneenpsychologischeuitlegtegevenvanStephen'servaringenaan

deuniversiteit.In deulteindeli
jkeversie,alsvijfdehoofdstuk van ,4 Portrait,
wordtnietsuitgelegd,maarStephenwordtonmiddellijksymbolischaanweziggesteld.Hierdoorkomenzijnervaringenengedachtenveeldirecterover.Hetboek
dwingtnu delezertotpsychologische reflectie;hetneemtdie taak nietvan hem
OVer.

2 Vooreen analysevan despiritualiteitindegedichten vanHopkinszie:Dr.J.

Kuin,Overdepoëzie van GeraldM anley Hopkinss.
j., in Ons Geesteli
jk Leven,
juli1982.
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Geestelijke Oefeningen
In literairebeschouwingen overbeideauteurstreftmen nogaleenssimplificerende tegenstellingen aan.In een meerreligieus-gevoelige kritiek wordt
Joyce voorgesteld alsde verdoemde zieldie wetens en willens hetgeloof

verloochende,terwijlHopkinsde heldhaftige jezuïetis die zijn literair
genie geheel in dienst stel
de van zijn religieuze roeping.In een andere
contextzietm en Joyce graag a1sdemoedigekunstenaardieallegodsdienstige kluistersvan zich heeftafgeschud en H opkins als een timide zieldie

zich geheeldoorzijn kerk en ordelaatleiden.Dezesimplificatiesverduisteren in hogematedewerkelijkeinvloed diedeExercitiaopbeideschrijvershebben uitgeoefend.

Wetenschappelijk zou een ingewikkeld hermeneutisch procesnodig zijn
om nauwkeurig derolvan deExercitia te beschrijven.M en zou eerstde
'Sitz im Leben'van hetwerk in zijn oorsprong moeten aanduiden:de
bedoeling van Ignatius,de omstandigheden waarin het werd geschreven,
de groep voor wie hetwas bedoeld.Vervolgens zou men de Exercitia in

eennieuwe'Sitz'moetenplaatsenenbepalenhoezijoverkwamenbijmensen uithetlaat-victoriaansetijdperk in Engeland en Ierland.Tenslotte
zou men dementaliteitvan onze eigen tijd moeten peilen en in rekening
brengen hoewijtegenoverdeExercitia,tegenoverhetVictoriaansetijdperkenin hetbijzondertegenoverhetwerk van Joyceen Hopkinsstaan.
Dezeactiviteitenzijn niettescheiden,wantzijmoeten alledoorcriticivan
dezetijdwordenuitgevoerd.Hetisdeenigebegaanbareweg:enerzijdsde
Exercitia,ondanks hun vreem dheid voorhethedendaags levensgevoelm et

grootrespectbenaderen omdatzijeen rijkegeschiedenisachterzich hebben en een diepgaande invloed hebben uitgeoefend op vele hoogstaande

geesten;anderzijdszich doordezehistorischerijkdom nietzolatenimponeren datmen zevanuitonzetijdgeestnietkritisch zou durven ondervragen.Traditie en modern tijdsbesef moeten beide steeds opnieuw in de
waagschaalworden gesteld in de overtuiging datbeide doorditwaagstuk

worden verrijkt.
ln depopulaireversievan deGeestelvkeOefeningen dieStephen (Joyce)
heeftmeegemaakt,wasdevolle maand dieIgnatiusvoorzag,samengebald
tot enkele dagen.Deze inkrimping ging m eestalgepaard meteen zekere

vervorming:wattotdeeersteweekbehoort(vooraldeoverwegingen over
dezonden en overdehel)werd breed uitgemeten,watin dedrieandere
weken werd overwogen (hetleven,lijden enverrijzen van Christus)werd
meer als een afsluitende toegift aangeboden.M ensen die in de 'wereld'
bleven,moesten vooralvan de zonde worden afgeschrikt.
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Uit# Portraitblijktdatvooraltwee elementen uitde eerste week een
diepe indruk op deintelligenteen gevoeligeStephen hebben gemaakt.Het

eerstethema ishetzgn.Princl
àium etFundamentum (Grondbeginselen
Grondslag)waarmee deExercitia beginnen:'De mens isgeschapen om
GodonzeHeerteloven,eerbied tebewijzenentedienenendaardoorhet
heilvanzijn zieltebewerken'3.Dezetekstiseigenlijknietsandersdan het
antwoord op de eerstevraag van de oude catechismus.M aarde formule-

ringkrijgthiereen ongekenderationelekrachtenhelderheid.HetGrondbeginselwordtgepresenteerd als een theologische 'idée claireetdistincte'
waaruitalleskan worden afgeleid,detheologische pendantvan dieandere
'idée claire'van een eeuw later waaruiteen hele filosofie werd afgeleid.
'Porro huius Principiipracticiapplicatio propem odum estinfinita'staat
te lezen in Roothaansofficiële uitleg4, 'de toepassing van dit principe is
praktisch eindeloos'.In diezelfde commentaar vindt men dan ook veel
termen meteen typisch logische connotatie: 'Unde sequitur...H aec est
consecutio...Hieruitvolgt...Depraktischeconclusiediehieruitgetrokken
moetworden' enz.

Heilige indifferentia

Deonverbiddelijkelogicavan hetPrinclàium doetzich aanstondsgelden
in de '
conclusies die er ten aanzien van alle aardse waarden uit worden

getrokken:'Hetoverigeop hetaanschijn deraardeisgeschapen voorde
mens,om hem hetdoeltehelpen nastreven waarvoorhijgeschapen is'.
H ieruit volgt dan de beroem de 'heilige onverschilligheid': 'Daarvoor is
hetnodig onsvooralhetgeschapene onverschillig te maken',een onverschilligheid dielateruitvoerig zalworden toegelicht,vooralin hetPraeam-

bulum adElectionem faciendam,deinleidingop hetmaken van een keuze.Hetlijkteropofalleaardsewaardenworden herleid totpuremiddelen
en geen innerlijkebetekenisbezitten.In Roothaanstoentertijd geautoriseerdecommentaar:'Hetzijn middelen,instrumentenenvanmiddelenen
ipstrumenten moeten weonsvooral,jauitsluitendafvragenofen in hoeverrehetmiddelen zijn dietothetdoelleiden'.ln termen vandetraditionelewijsbegeertezou men kunnen zeggen dathierelk geschapen bonum

3 VoordeNederlandsecitaten isgebruiktdeuitgaveGeestelnkeOefeningen,

inleidingenvertalingdoorP.Pennin!deVries,Lannoo,Tielt/Amsterdam,19772.
4 VoordeLati
jnsecitatenisgebrulktdeuitgaveExercitiaSpiritualiaS.P.Ignat
i
i
d
e
Lo
yo
l
a.
Ve
rsio litteralisex autogragho hispanico,notisillustrata,auctore
R.P.Joanne Roothaan.Editio tertia,Ratlsbonae,1923.
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honestum datin en uitzich zelfaantrekkelijk is,wordtontkend ofafgewezen ;alle goed wordtherleid toteen bonum utile ten opzichte van één
enkelbonum honestum :dedienstvan God.Bovendien wordt,consequent
overigens,de suggestie gewekt dat uit de kennis van het einddoelalles

deductief kan worden afgeleid watde mensin zijn leven heefttedoen.
Nu m ag bekend worden verondersteld datdeze pureinstrumentaliteitvan

hetaardseleven nietnoodzakelijk uithetGrondbeginselvolgten zo niet
doorIgnatiusisbedoeld.Detekstvan de Exercitia toontzelfinteressante

aarzelingen ten aanzien van dedodelijkelogicavan deonverschilligheid.
Maardezebelangrijkenuanceringen dringennietdoortoteenjongenvan
zestien jaar.UitA Portraitblijkthoe de radicaliteitvan hetPrinclàium
wordt verwerkt door Stephen,die voor het eerstde schoonheid van de

poëzieontdekt('hefeltthatthespiritofbeautyhad foldedhim roundlike
amantle',p.171)5,en devervoerin'gvan deverliefdheid ofhetgenotvan
de seksualiteitbeleeft.Dewereld biedtzich in haareigen waardeaan ;het

lijktonmogelijkallestot'middel'tereduceren.Hoelaatdevrijheidende
oorspronkelijkheid van een kunstenaarzich rijmen metvolstrektedienstbaarheid aanGod?Uitderoman blijktdatStephen (enop grond van de
grootsebiografieoverhem doorRichard Ellmann,ook Joycezel9 nooit
de mogelijkheid heeftgezien om de creativiteitvan de kunstenaarin te
voegenindienstbaarheid aan God.DeartistiekevrijheidheeftJoycealtijd
ervaren alsin concurrentie metGodssoevereiniteit.Hierin verschiltStep-

hen-loycewezenlijk van Hopkins.
G eseculariseerde indifferentie

Eendiepgaandconnictkonnietuitblijven.Eerstzien wijStephen dekeuze maken voor onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods wil,d.w.z.
voor hetpriesterschap en tegen de dichtkunst.M aar al gauw volgt een

radicale wending:hijmaaktzich los van zijn geloof en steltzich even
onvoorwaardelijk in dienstvan liefde en kunst.Een compromisis opnieuw uitgesloten.Stephenskeuze behoudtallerleitrekken van hetPrincipium, waarvan de rationele radicaliteit nu echter geseculariseerd wordt.

Hijkiestimmersnietvooregoïsme,maarsteltzich zondervoorbehoud in
dienstvan andere waarden dan de Exercitia voorhielden.

5 Voordecitaten uit# Portraitisgebruik gemaaktvan degemakkeli
jkverkrijgbareuitgaveuitdeseriePenguin ModernClassics,1967.
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DezeovereenkomstblijktuitStephenstheorieoverdeonpersoonlqkheid
van dekunstenaar,diein hetvijfdehoofdstuk zo uitvoerigwordttoegelicht.Nadrukkelijk stelthijdeactiviteitvan de kunstenaargelijk aan de
activiteitvan de scheppende God :'The artist,like the God ofcreation,
remainswithin or behind or beyond or above his handiwork,invisible,

refinedoutofexistence,indifferent,paringhisfingernails'(p.215).Hieruittrekt Stephen de conclusie die voor de modernistische kritiek van de

20eeeuw eenvandecentralestellingen zalblijven:'Thepersonalityofthe
artist...finally refines itselfout of existence,impersonalizes itself,so to

speak'(p.214).DitisvoorStephen-loycegeenhollefrase;dezeartistieke
onpersoonlijkheidsvisievereisteen radicaleonverschilligheid ten opzichte
van alles wat Stephen vanaf zijn jeugd hetmeestdierbaaris geweest.
Daarvanmoethijzichlosmakenom deonpersoonlijkheidterealiseren die
vooreen kunstenaarisvereistom artistiekverantwoord teschrijven over
wathem beweegt.Enerzijdserkenthij:'Thisraceand thiscountry and
thislifeproduced me...lshallexpressmyself asI am'(p.202).Daar
wordtechterbijna onmiddellijk aan toegevoegd:'You talk to meofnationality,language,religion,Ishalltryto ny thosenets'(p.203).en:'1
willnotserve thatin which Ino longerbelieve,whether itcalls itselfmy

home,my fatherland,ormychurch...'(p.247).Uitdeopsomming- het
zijn preciesde drie grote thema's van A Portrait- blijktdathetbij
Stephen dusnietuitsluitendgaatovereen religieusconsict.Zo besluithij
zijn familie,zijn land en zijn kerk teverlaten:'Away then:itistimeto
go...Heknew hispart'(p.245),'1do notfearto bealone...orto leave
whateverlhaveto leave'(p.247)en op delaatstebladzijde:'the white
arms of roads...They are held outto say :W e are alone - come'.Het

gehelevijfdehoofdstuk iséén grootcommentaarop wathierwordtbeweerd.Alleen opdezewijze,indezetotaleonverschilligheidindepraktijk
van hetleven,zalStephen-loyce in Ulysses en in Finnegans W ake einde-

loosoverzijnhome,zijnfatherlandofzijn church kunnen schrijvenzoals
het een kunstenaar betaam t:in tragische en heroïsche afstandeli
jkheid.
Zijn vriend Cranly voorziet deze verscheurdheid al: 'lt is a curious
thing...how your mind is supersaturated with the religion in which you

say you disbelieve'(p.240).Stephen besluitzich indl
fferenttegedragen
ten aanzien van alle geschapen dingen en welvan die hem hetm eest ter

hartegaan;hijzalzich hiermeealleen bezig houden voorzoverzijdienstbaarzijn voor hetartistieke einddoel(quantum l
#Jl/- iuvantadfinem
suum)waarvoorhijmeentgeschapen tezijn:deliteratuur.
Nu wordthetPrincipium etFundamentum nietalszodanig in de roman
vermeld. M aar impliciet is de aanwezigheid ervan onontkoombaar. De
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weerspiegelingvan hetPrincl
pium indetheorievan deonpersoonlijkheid
vandekunstenaarendienstotaleopofferingvoorzijnwerkisinderoman
de bekroning van dealomtegenwoordigeinvloed van dejezuïeten op de
vormingvan Stephen.Zijzetten een onuitwisbaarstempelop zijn inzichten.Bijhen heeftStephen de geestvan hetPrincl
àium in levendelijve
ontmoet:zo kan hijhetdienstbaarmaken aan zijn eigen doelstelling.
A ngst en religie

Een anderelementuitdeeersteweekvandeGeestelqkeOefeningenwordt
weluitdrukkelijk vermeld en geeftaan deroman zijn dramatischespanning.Een preek over de helvulthet grootste gedeelte van hetderde en
middelstehoofdstuk.H etiseen machtig stuk proza waarin geheelvolgens
de meditatietechniek van de Oefeningen alle zintuigen,hetgevoelen het
verstand beurtelingsworden ingeschakeld om de wilsystematisch een diepe afschuw voorhethellevuurin te prenten.Ondanksde barokkeinhoud

vandevoorgehouden verschrikkingen blijftdetaalvan depredikantverbluffendnuchteren doorzichtig.Demeditatiewordterdesteangstaanjagenderom :denk m aarnietdatde man aan hetfantaseren is.Geen ogen-

blik vergeetdelezerdatde preek gerichtwordttotjongensvan vijftien
zestienjaar.Hettelkensklinkende:'MydearlittlebrothersinChrist'lijkt
een sinister sadism e am perte verhullen.Dit deelvan de roman gaat de
functie diehetin hetboek heeftverreteboven ;dezepreek overde helis
een klassieke uitbeelding van een doorpure angstbepaalde godsdienstigheid.
VoorStephen zelffunctioneertde meditatie overde helals hetexpliciete
m otiefvoordedubbeleommezwaaiwaaroverreedsisgesproken :een zich

totaalovergeven aan hetreligieuzegevolgd doordedefinitieve afwijzing
vanzijngeloof.lntuïtiefheeftStephen aangevoeld datdegrondinspiratie
dievooreen leven volgensdeExercitia vereistisbijhem nietaanwezig
wasenhijheeftgeweigerd zich doorvalsemotiveringen van angstofverlangennaarmachttelaten leiden.Deradicaliteitvan hetPrincl
àium kan
immersalleen op evenwichtigewijzebeleefd wordenvanuiteen sterkeliefdetotGod.Isdieaanwezigdan krijgtalleszijn juisteplaats,dan wordt
de absoluutheid van de onverschilligheid vanzelfsprekend en verliest de
meditatie over de hel haar ongezonde dreiging. W at motivatie betreft,

zoudendeExercitiavanachternaarvorengelezenmoetenworden.Zezijn
geschreven dooriem and diereedsgeheeldoorGod wasgegrepen.Daarom

ishetboek meereen handleidinghoein dieliefdeteblijven entegroeien
dan alseen weg naardie liefde.
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De liefde tot God speelt echter geen enkele rolin de uitwerking van de
retraiteop Stephen.Vlak voorderetrai
teisop fellewijzezijn seksualiteit

ontwaakt.Hijweetdaarabsoluutgeen raadmee.Doorzijn opvoedingis
de seksualiteitzwaarbelast;allesdaarvan ervaarthij a1sviesen zwaar
zondig maartegelijkvoelthijerzich machteloosaan onderworpen.Dan
houdtde preek overde helhem in de levendigste kleuren'voor wathem

vooreeuwigtewachtenstaat.In panischeangstslaathijopdevluchtvoor
zijn seksualiteit.2ijgaatbiechten en probeertzich voorde eeuwigheid
veiligtestellenin eengodgewijd leven:'Every morninghehallowed himselfanew in thepresence ofsom e holy image ormystery.Hisday began
with an heroic offering ofitsevery mom entofthoughtoraction forthe
intentionsofthe sovereign pontiffand with an early mass...Hisdaily life
waslaid outin devotionalareas...On each ofthe seven daysoftheweek
he further prayed that one ofthe seven gifts of the H oly Ghost might

descentupon hissoul...(p.147-148).Datisnietgering vooreen jongen
van zestien.Zijn vitaliteitisechtertesterk om zich louterdoorangstte
laten intomen.Op subtielewijzewordtbeschreven hoezijn gewone zelf
zijnrechtenweerkomtopeisen.Dedefinitievebeslissingvalt- '
zeerbetekenisvolvoorde situatie - wanneerde rectorvan hetcollege hem voor-

spiegeltom jezuktteworden.In die uitnodiging,dietien regelsvan het
boek beslaat,komtachtmaalhetwoord 'power'voor.'A iame began to
sutteragain on Stephen'scheek ashe heard in thisproud addressan echo

ofhisown proud musings'(p.158).M aaralshetom machtgaat,ishet
niet#eze macht,die hem 'a grave and ordered and passionless life'zou

kunnen doen aanvaarden.Stephen voeltaan datde juistemotiveringen
voorzijn vroom leven en voorde uitnodiging om jezuïetteworden ontbreken.Daarom rukthijzichlosvan deangstaanjagendebeklemmingvan
deretraite,diehem enigem aanden in haarban had gehouden,en weigert

hijopdeuitnodigingintegaan:'when themomenthad comeforhim to
obeythecallhehad turned aside,obeying a wayward instinct...theoilsof

ordinationwould neveranointhisbody.Hehadrefused.W hy?'(p.165).
Stephen ervaarthetalseen keuzevoorzijn authentiekezelf,alshetbereikenvan geestelijkevolwassenheid:'Hissoulhad risen from the grave of
boyhood,spurninghergrave-clothes'(p.170);de uitnodiging van de rectorhad hem in deoren geklonken a1seen vervreemdend geluid :'theinhu-

man voicethathad called him to the paleserviceofthe altar'(p.170).
Nergens wordtmen echte religieuze bezieling gewaar.
Dereactie op de retraite en deweigering om priesterte worden worden in
derom an geheelbeheerstdoorhetprobleem van Stephenszondigeseksua-

liteitservaringen.OokhierheeftStephengeenmogelijkheid gezienom zijn
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felletemperamentin harmonietebrengenmeteenchristelijkleven,evenmina1sdathetgevalwasvoorzijn ontwakend kunstenaarschap.'Notto
fallwastoo hard,too hard'(p. 162).Seksualiteiten kunstenaarschap
behorenvoorStephenonverbrekelijkbijelkaar.Zijkomenbeidevoortuit
eenzelfdebronvanvitaliteit:zijnwarepersoonlijkheid:'Hewouldcreate
proudly outoffreedom and powerofhissoul'(p.170).In hetlichtvan
dezeverbondenheid moetmen delangepassagelezenuithetvijfdehoofdstuk waarin hetontstaan van een gedichtwordtbeschreven.De bron van

dezepoëtischeinspiratieisStephenserotischevervoeringvooreenmeisje.
Tegenover deze seksuele en artistieke vitaliteit stelt de roman als tegenwichtslechtsdeangstvoordehelen een blinde,ongeïnspireerdevolstrekte
gehoorzaamheid.

H opkins

BijdedichterHopkinsliggenookhierdeverhoudingentotaalanders.De
vergelijking tussen beiden isdaarom zo leerzaam omdatbeiden dezelfde
invloedhebben ondergaanvan een christelijkideaalzoalsdoordeExercitiawordtvoorgehouden.Uitallebeschikbarebronnen blijktweldatHopkinsnooitdeonstuimigeseksualiteitin zijnjeugd heeftgekend zoalsJoyce;in ditopzichtwashijeen totaalandermensdan Stephen-loyce.W el
zijnerbijHopkinsveelsporenvan eengroteangstvoordehe1tevinden.
In zijn grotegedichtThe Wreck of theDeutschland staatde uitbeelding
vanzijnovergangtothetkatholicismeenzijn keuzevoorhetkloosterleven
duidelijk onderinvloed van deangstvooreen strenge,oordelende God:
'The frown ofhis face / Before me,the hurtle of hell/ Behind,where,

where wasa,wherewasa place?'(derde strofe).Tegelijk blijktechter
overduidelijk datHopkinsisgegrepen dooreen sterkeliefdevoorChristus.Bijhem werktdegrondinspiratievandeExercitiaweldoor;hierdoor
krijgtzijn angstvoordeheleen anderefunctie.Erisgeen sprakevaneen
panischevluchtuitangsten verzetuitreactiedaarop.Men voeltbijhem
een volwassen overgaveaan God aanwezig.Zijn keuzevoorhetpriesterschap heeftalle kenmerken van innerlijke vrijheid;uiteigen beweging,
zelfstegenzijnomgevinginzoekthijcontactmethetrooms-katholicisme
en metde orde van dejezuïeten.De radicaliteitvan hetPrincl
pium et
Fundamentum wordtdaarom een harmonische factorin zijn leven.
Ditessay heeftwellichtduidelijk gemaaktdatde Exercitia een niette
verwaarlozen invloed hebben uitgeoefend op leven en werken van Joyce

en,hierminderuitgewerkt,op Hopkins,twee uiterstbelangrijke koplo-

116

Streven/november

persin de moderneEngelse literatuur.De rom an # Portraitwashiervoor
een onmisbare bron.Alleen deze roman geeft een rechtstreekse uitbeelding,in deervaringen van Stephen Dedalus,van de driegrotethema'svan

Joyce's'werken:gezin,Ierlandenkatholicisme.Zijn groteromanskomen
tot stand door afstand te nemen van deze bronnen van inspiratie. Zo

ontstonddetragischespanningdiein destijl,inhetbeeldgebruik en in de
opbouw van de Ulysses en Finnegans Wake te bespeuren is.

'Engagés et Enragés'
Recente Franstalige literatuur
in Ilelgië 11
Sven-claude Bettinger

lneenvorigebijdragelhebik hetontstaan vaneengeëngageerdeen'toornige'Franstalige literatuurin België beschreven aan dehand van hetoeuvrevan de oudstevertegenwoordigerervan,RenéKalisky.Engagementen
poëzie,zijhetin mindercerebrale vorm,karakteriseren ook de romans
van de in 1939 geboren Pierre M ertens,dieeen jaarna Kalisky metde
rom an L 'Inde ou l'Amérique debuteerde.

PierreM ertens (01939)
De volkenrechtspecialistP.M ertens heeftvelejaren voor de 'Belgische
LigaterVerdediging van deM ensenrechten'en voor'Am nesty Internatio-

nal'incrisisgebieden gewerkt.Dieervaringen heefthijin alzijn geschriften verwerkt.Zijn - ook watdevorm betreft- meestfascinerende romaniszijnin 1974verschenenLesbonsoffices(LeSeuil).Realistische,ter
plekkeopgetekendesituatieschilderingen wisselen afmetpersoonlijke reminiscenties, herinneringen, uitweidingen, op hun beurt onderbroken

doorritmisch terugkerendedwarsverwijzingennaarmuziekstukken en filmen.Werkelijkheid en onwezenlijkheid,verleden en heden,wereld en ik
stromen samen in ditnu eenslangzaam ,dan weer staccato-achtig voort-

schrijdend werk.Zoalsin destukken van Kaliskymoetdelezerzich ook
in de romansvan M ertensgeheelop de tekstconcentreren om de nuances
te kunnen vatten.

InLesbonsofficesspeeltdehandelingzich afoptweehoofd-en verschillende ondergeschikte niveaus.Op heteerste hoofdniveau gaathetom de
beroepscarrièrevan PaulSanchotte,diein opdrachtvan een internationa-

lehulporganisatieinverschillendeoorlogsgebieden hetwelzijn en derepatriëring van krijgsgevangenen behartigt.Met een duidelijke verwijzing
naar hettweede hoofdniveau omschrijfthij zelfdatsoortwerk als 'de
1 In Streven, oktober 1982,pp.53-59.
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gemoedstoestanden van een handelsreiziger van de westerse democratieën'.

M etdie PaulSanchotte gaathet langzaam maarzeker bergaf.In zijn
beroep zethijzich steedsmeervooréén enkele'zaak'in:debevrijdingsstrijd van de Palestijnen.Zijn directeurvermaanthem - tevergeefs
herhaaldemalen onpartijdig te blijven,zijn eigen gevoelensen inzichten
niette laten meespelen :'Die uitschuldgevoelensgeboren liefde voor alle

mogelijkeslachtoffersleidttotniets,mijn besteman!De aantrekkingskrachtdie nederlagen op u uitoefenen,kan u erslechtstoebrengen datu
vroeg oflaateen situatiecatastrofaalvalszultbeoordelen.De overwonne-

nenvergeeftmennog,maarhunpartijgangersniet.lntegendeel,zijzijnde
eeuwigeverliezersin hetspelvan de geschiedenis.Erisgeen ergerm anier
om ongeloofwaardig teworden'.M aardeherinneringen diePaulSanchot-

teuitzijn kindertijd en jeugd metzich meedraagt,doen hem allenogzo
goed gemeende raadgevingen in de wind slaan.Hij denktterug aan de
veroordeling van Ethelen JuliusRosenberg in hetAmerika van M ac Car-

thy,aandeHongaarseopstand,aan demijncatastrofein hetW aalseMarcinelle waar,eveneens in 1956,honderden mijnwerkers,hoofdzakelijk
gastarbeiders,hetleven lieten.Hijherinnertzich de grote brand in de
Brusselse 'lnnovation',1967,en de vele oorlogen in de DerdeW ereld,de

talloze bevrijdingspogingen van geknechte volkeren.Uitaldie voor de
geëngageerde intellectuelen verloren 'oorlogen'trektSanchotte de defini-

tieveconclusiedatzijtenalleprijze,zoalsSanchoenDon Quichotte(naar
wiezijn naam verwijst)verderdienen testrijdenwant:'vergetenisverraden'.
Op heteerstehoofdniveau maaktPierreM ertensschoonschip metdecom -

fortabeleonbewogenheidvan devoornamelijkverbaalgeëngageerdewesterseintellectuelen.Deheledraagwijdtevan deaangesneden problematiek
wordtintweestilistischmeesterlijkecollagesduidelijk.In een eerstecollagewisselen hartverscheurende,diep-menselijkepassussen uitdegevangeniscorrespondentievan Ethelen JuliusRosenbergafmeteven ontroerende
uittrekselsuitdebrieven van M ozartaan Konstanze.In een tweedecollage

wordtdeontzetting die de gebeurtenissen indertijd veroorzaakten,weer
opgeroepen in een m ontagevan slagzinnen,citaten uitdagbladen en interviews,die in scherp contraststaan m ethethuidige schouderophalen.

Op het tweede hoofdniveau wordt de persoonlijke betrokkenheid van
Paul.Sanchotte nog meergeaccentueerd.In lange monologiserendeinter-

viewsvan hem en zijn vrouw Roxane meteen nietnadergenoemde,geheimzinnige derde die borende vragen stelt,komtde langzame aftakeling

van hun huwelijk aan het lichten tevens hetgeluk dat beiden in een
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nieuwe relatie gevonden hebben.In het gevalvan Paulgaathet om een

Palestijnsediegenoegheeftvanhetterrorismeennuin Parijspoliticologie
studeert.Zijisdediepereoorzaak van Paulsengagementvoorde Palestijnsezaak.Maarzijishetook diePaul,die reedsom harentwille zijn
carrière op hetspelzette,volledig in hetongeluk zalstorten doorop hem

de verdenking te laten rusten dathij in hetgeheim voor de Israëlische
veiligheidsdiensten werkt.Achterblijfteen man voor wieheteigen bestaan en dewereld één puinhoop isen diebekent:'Ik ben niethier,ik ben
evenmin elders.W aarben ik? Datis een levensgrote vraag'.
PierreM ertens'in 1978verschenen rom an Ferre d'asileiswatdestructuur
betreftvan een sim peler factuur.Hier treedt de betrokkenheid 'ik'niet

rechtstreeksop,hethistorisch referentiekaderblijfttoteenenkelesituatie
beperkt,hallucinaties en rechtvaardigingen spelen er geen rol.M aar de
handeling wordter nietminder indringend om .Een Chileens ingenieur,
Jaime M orales,kan door de bemiddeling van een Belgisch comité terbe-

vrijdingvan deslachtoffersvan hetPinochet-regimenaarBelgiëemigreren.Op een regenachtigezomermorgen landthijop deBrusselseluchthaven.Enkele studenten en leden van het comité halen hem af.Een paar

dagen latermoethijde studenten vertellen wathem overkomen is.Het
wordteenbittereontgoochelingvoorhem,omdatzijnietkunnenverstaan
dathijtentijdevan Allendenieteen van enthousiasmeblakendevernieuwerwas,maarzich eerderinteresseerdevoordetechnischeaantrekkeli
jkheid van sommige plannen van depresident.Op devraagwathi
jvooral
mistin zijn ballingschap antwoordthij:'1.Dekleurvan dehuizen die
zich tegen de bergwand van Valparaiso nestelen.2.Detango'svan Anibal

Troilo.3.Een kleinewinkelpassagein debuurtvan zijnvroegerkantoor
waarhijzijnsigaren plachttekopen.4.De 'abalones'metmayonaisedie
mentijdenshetseizoeninVinadelM araten demelkconfituurdiemenals
dessertslurpte.5.Detoppen van deAconcaguadiemen tezien krijgtals
mennaarMendozarijdt....6.Zijnvader.Degeschiedenisvanzijnsuccessen bijdevrouwen.Eigenlijk had hij- zo vielhem plotste binnen moeten beginnen m ette zeggen:hetmeeste m is ik hetvolksfront'.
Jaime M oralesverm ag de sensatiehongervan de studenten niette stillen.

Op devraagnaar'zijn ervaringen'antwoordthij:'Ik ben defolteringen
zat'.Ook een persconferentie wordteen fiasco,om datJaime constateert

datmen nietlangerzoveelmensen foltertalsonmiddellijk na de putsch
vanPinochet.Datnogsteedsheelwatmensen in Chililijden,interesseert
geen vandeaanwezigejournalistenwantdatis,zeggen zij,helemaalniets
nieuws.W atzijvanhem willen horen,isdegroteprimeurvooreen sensatie-artikel.Eenlinkse'kameraad'uitzijn bedenkingtegenJaimesbeklem-

l20

Streven/november

toningvan demenselijkeellende:'Dieventheefthelemaalgeen globaal
perspectief op de revolutie'.

'Alseenetnoloog'registreertJaimedezeen andere,dagdagelijkseervaringen in hetvreemde land ;waar de mensen in welvaartleven en toch onte-

vredenzijn;waarmenopstraat,indegangenofin deliftnietmetelkaar
praat;waar men slechts morrend naarde stembusgaat;waarstudenten
dwepen metde stadsguerrilla tegen de kapitalistische uitbuiters die even-

welnergenstebespeuren zijn;waarmendeindrukkrijgtdatvrijheideen
abstract,waardeloosbegrip iswaaraan geen echte,eigen,doorleefde ervaring beantwoordt.Een land,waarmen Jaimein hetdoorgangskamp waar

hijenkeledagenverblijft,als'dieidiotebuitenlander'bestempelt,diemen
voortdurend moetaanbrullen om hem desimpelstewoorden bijtebrengen.Een land dathijbijeen anderegelegenheid karakteriseertalsvolgt:
'In mijn land zoeken wijnog naarnormen en hebben wijerteweinig...
Hierschijntmen ervooralondertelijden daterteveelnormen zijn,dat
men niet m eer weet hoe men zich te gedragen heeft,om dat men overspoeld wordt...zodatvoor een vluchteling,die in deze oceaan dreigtte

verdrinken,deenigeuitwegerinbestaatzichaanzijneigennormenvastte
houden'.

Defiguurvan JaimeMoralesen destad Brusselzijnmakkelijk verwisselbaarmetde Turkse ofM arokkaanse gastarbeidersin de vele grootsteden
van W est-Europa.Ook die prest men tot een aanpassing, eufem istisch
'integratie'genoemd,even goed als om het even welke vreem deling van

lageresociale ofetnisch andereorigine.Hetisdiegevaarlijkearrogantie
van de W esterse industrielanden die M ertenshieraan de schandpaalstelt.

Conrad Detrez (01937)
De in 1937 in de buurtvan Luik geboren Conrad Detrez behandeltonge-

veerdezelfdeproblematiekalsPierreM ertens.Hijdebuteerdein 1974met
een romanoverzijn kinderjarenindeoorlog.Maarpasmetzijn derde,in
1978verschenen roman,L 'herbe# brûler(Calman-Lévy,Prix Renaudot)
heefthijzijnthema,zijntoon,zijnstijlgevonden.Detrezbeziteenonmiskenbaarvertellerstalent,datzichevenweltothetwezenlijkebeperkt.M eer
nogdanbijMertensiszijn engagementeenstukvan zijn persoonlijkheid,
en iszijn poëziewerkelijkheidservaring.(Hijisnu Fransstaatsburgeren
cultureelattachéaan deFranseambassade in Nicaragua.)
Detrez geeftonom wonden toe datL 'herbe : brûlersterk autobiografisch
gekleurd is. Daardoor werd het niet alleen een boeiende roman, maar

tegelijk een aangrijpend tijdsdocument.Deik-vertellerbegintmeteen be-
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schrijvingvanzijn kinderjaren enjeugd op hetBelgischeplatteland.Een
tijd van armoedeen zorgen maarook vanvelekleinevreugden.Een tijd
waarin hetkatholicisme en de pastoors het nog voor hetzeggen hadden.

Ookdevertellerwordtmisdienaar,ookhijbelandtopraadvandepastoor
in een katholiekinternaat,ook hijgaat,omdatdedirecteuren depastoor
hetbeslissen,voor priesterstuderen.nadatmen zo nauwgezetmogelijk
zijn vastheid in hetgeloofheeftbeproefd,o.m.in penibelebiechten.Op
weg naarhetpriesteropleidingsinstituutin de voorhem grote en vreemde
stad Leuven wordthetwereldbeeld van degodvruchtigelatinisten gehoor-

zamejongeman een eerste keergeschoktdooreen medereizigerdiezich
ontpoptalseen athdst:'Nog nooithad ik meteen athdstgepraat.Op het

internaathad men mijnietbijgebrachtwàttezeggen dedag datik mijn
eersteathdstzou ontmoeten'.H etzou nietdelaatstelesin 'wereld-kunde'

zijn diedevertellerteleren krijgt.Hetopleidingsinstituutblijktnamelijk
een echtwespennesttezijn,waarVO0r-en tegenstandersVan de VernieuwingvanVaticanum 11elkaarverbitterdtelijfgaan:'Deverdeeldheidaan
detopsloeg op debasisover.Menleefdedaarineen sfeerdieaan detijd
van de kruistochten herinnerde'.

Beslissend voordevertellerwordtzijn ontmoeting meteenjongeBraziliaan die hoofdschuddend de twisten tussen de theologieprofessoren gade-

slaat:'VoorRodrigo ginghetdaarom belachelijkedingen,even belachelijk vond hijde anderetwisten tussen bisschoppen en theologen van de
Europesekerken.Inzijnlandwondmenzichopoverbelangrijkedingen:
folteringen, de honger, de guerrilla, de ellende, kortom alle problem en

van Latijns-Amerika'.Rodrigo had ooitnaarEuropa opgezien alsnaar
eenideaal.Enhadhardgewerktom eenbeursvoorLeuventekrijgen:'In
zijn ogen wasEuropa hetparadijsvan de kennis,waarhijmetfilosofen
en grote geesten in contactzou kom en.Europa betekende cultuuren die

wou hijabsoluutleren kennen'.Heelgauw raaktRodrigo ontgoocheld:
'DatEuropa van jullie isniethetEuropa van mijn dromen.Hetiseen
haast dom Europa, een verwend,al te zeer verwend Europa dat niets

nieuwsmeeruitvindten zich bijwijzevan tijdverdrijfmetbijkomstighedenonledighoudt'.Op devooravondvan zijn priesterwijdingverlaatRodrigo het instituut om zijn intrek te nemen in een woongemeenschap.
W anneerdevertellerhem daarbezoekt,constateerthijontstelddatRodrigometeenmeisjeslaaptenmetdeanderehuisbewonersovermarxismeen
revolutiediscussieert.Deik-vertellerdoetergeen doekjesom :'Communisten hebben nooitgelijk.I'
k wascategoriek en zeimijn lesje op.Er
bestaan geen twee waarheden,trapte ik nog na,datis uitgesloten.En de

katholiekewaarheid moetnoodzakelijkerwijzedejuistezijn.Daarop wist
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deBraziliaan nietsmeerteantwoorden.Hijvergenoegdezich metdeopmerkingdathijzich sindsgeruimetijd heelwatvragen stelde'.
KortetijdnaRodrigo'sheengaanbesluitookdevertelleralslekemissionarisnaarBraziliëtevertrekken.Daarmeebeginteen ontzaglijk avontuuren
eenzwaarleerproces,dathijironischcommentarieert:'Ik was22jaaren
begafmijop wegnaardeheiligheid'.Aanvankelijkhelpthijeen bisschop
die eigen vakbonden tegen de communistische wiloprichten.Die poging

mislukt,en na een vakantieverblijfaan de kuststichthijsamen meteen
priesteren een andere vrijwilligereen soortkloostergemeenschap in het
klein diezich aan maatschappelijk werkzouwijden.Diegemeenschapvalt
echter uit elkaar wanneer de priestertrouwt:'Vriendschap in God was

menselijke sympathie geworden,lichamelijke aantrekking,verlangen en
tenslotte hartstocht.De hartstochtwas wederkerig en dan restte er niets
anderstedoen dan zetothaarlaatsteconsequentietebeleven'.Even later

maaktdeik-vertellerzelfdezeervaring meetijdenshetkrankzinnigecarnavalvan Rio.Eerstlaathijzich verleiden,dan verleidthijzelf.En hij
bekent:'Ik had gewetenswroeging.Binnen een etmaalwasik zo grondig,
totin hetmerg bedorven.alsanderen in hun heleleven'.M aardan stoot

hij op Fernando,zijn 'medebroeder'van de kloostergemeenschap,die
erop aangedrongen had datzijbeiden afzonderlijk hetcarnavalzouden
beleven:'W ijverlietenhetlokaalen zettenhetcarnavalvoortin deslums
van de stad.In onze barak heerste de reinste waanzin.Fernando en ik

raakten onsverstand kwijt(...).W ij hebben geslapen,gegeten,elkaar
bemind,hetrook naaropgedroogd bloed en zweet.W ijhebben tweedagen lang tussen tranen en spelen,zeertedereen gevaarlijkeliefkozingen,
zittend,liggend,staandgeleefd.Wijhebbenalleontsporingenbegaan,ons
overgegeven aanalleuitspattingendiewijonskondenvoorstellen,uitspattingen die ons de dood hadden gebracht indien er geen einde aan het
carnavalwasgekomen.Hetlaatste tromgeroffelstierfuitin de slum ,de
morgen brak aan.Fernando heeft mi
jweggestoten en gezegd dathetnu

uitmoestzijn metdeonzin,datdeVasten begonnenwas.datwijnu alles
moesten vergeten.Toen begon de waanzin,mijn waanzin,opnieuw.De
liefde,debegeertezouden mijnooitmeerloslaten'.
Zo voltrektzich de initiatie in hetgevoelsleven van de vroegere priester-

kandidaat.Een tijdjenadien,nadatFernando hem verlaten heeft,begint
hijderevolutionairewerkenvanFidelCastroenCheGuevaratestuderen.
Een korteballingschap in M ontevideo brengthem in contactmethetdogmatisch marxismevan toekom stigeguerrillero'sen m etdepsychoanalyse.

Hijkeertterug naarBrazilliëen gaatin deondergrond-beweging die het
militairregime ten valwilbrengen datkortdaarvoor door een coup aan
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demachtisgekomen.Uitgerekendin destadwaarhijooiteen christelijke
vakbond wou oprichten,gaathij aan hetwerk en maaktde voorlopige
balansopvanzijn evolutie:'W ateenmerkwaardiggevoel!Ikwasin deze
stad gekomen om op te bouwen,nu kwam ik terug om af te breken.Ik
wasgekomen om de vredete prediken,en nu kwam ik terug om hen die

ikooiteentegengesteldeboodschap verkondigd had,krijgslustigeparolen
bijtebrengen'.
Deguerrillero'shebben succes.Devertelleren zijn zopasopgescharrelde
vriendin Sonia spelen een sleutelrolin deontvoering van een hooggeplaatstemilitair,die men verlangtte ruilen voorgevangen revolutionairen.De
operatiemislukt:de militairwordtverm oord alshetlegerde schuilplaats
van de ontvoerdersbestormt.De ik-vertelleren Sonia nemen de vlucht,

krijgen valse papieren en moeten elkaarverlaten.Alstuinman aan het
werkgesteld,overschouwtdeeenzamevertellerzijnsituatie:'Derevolutie
had méérvan mijgeëistdan God eertijdsvan Job verlangde:diemocht
tenminstenogzijn naam behouden.Soniahad mijverlaten zoalseerder
alFernando,zoals God zelf. Ik was alleen. W aar m oest ik de kracht

vandaan halen om 24miljoen hongerenden lieftehebben die,inditland
althans,mijen mijn kameraden haatten,en voor wie men toch moest
doorgaan metallesop teofferen,leven en geluk,om van hen,tegen hun
eigen wil,toch nog ontwikkelde,verzadigde,bewuste burgers,mensen te

maken? Op grond waarvan kon ik geloven datzoietsmogelijk is,waar
haaldeik demoed vandaanom voltehouden?'Vrijonverwachtwordtde
vertellergevangen genom en,gefolterd,voor het gerechtgedaagd en,tot

zijnontzetting,uithetlandverbannen:'W aarmoestiknaartoe?Ikweet
nietmeerwaarmijn vaderland is'.
Netop tijd komthijin mei1968 te Parijsaan en wordtanarchist.De
Braziliaanse revolutionairen in ballingschap stoten hem om die reden uit
hun rangen.Na depublikatievan een boek overdeBraziliaanseguerrilla-

bewegingmoethij,om een uitwijzingtevoorkomen,ook Parijsverlaten.
HijgaatnaarBrussel,waarhijvan pientereenwelbespraaktelinksejournalisten tehoren krijgtdathij,deman vandepraktijk,slechtseen arme,
domme idiootis,die nietsvan derevolutieheeftgesnaptomdathijde
theorieën nietgoed genoeg kende - en omdathij van andere mensen
hield,nogimmervanzehoudt.Zokeerthijopeennachtteruginhetdorp
enhetlegehuiswaarhijgeborenwerd:'Mijn lichaam had tijdgehad om
alle stoten,liefkozingen,allehongerteverdragen.Hetwasoud geworden,

mijn voorhoofd was volrimpels,om mijn oren speelden grijze haren.
Binnen een paardagen zou ik 28 worden.Mijn zielvoeldezich weltien
keerzooud.Zijhaddebestaansgrondverloren,diehaarooitzo hoogen
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zoverhadgebracht.Zijvoeldezichopgebruikt.ZijwistnudatGod dood
is,datderevolutiehaarkinderenverslindt,datliefdeonmogelijk is.Voor
hetrechtop testappen had zijdehoogsteprijsbetaald'.
De echte Conrad Detrez heeft het intussen nog niet opgegeven, al be-

schreefhijin zijn aleven fascinerende roman La IutteWncle (1980)de
mislukking van derevolutie.In datverhaaltreedthijzelfnietlangerals
handelendpersonageop.terwijlhijin zijn zopasverschenen 'verslag'Les
nomsdela tribu deverdere etappesbeschrijftvan zijn engagement:als
vormingsleidervan revolutionairen uit de Portugese koloniesin Algiers;
als raadgever van actiecomitésen van hetRussell-tribunaalin Brusselen

Parijs;alsleraarFransetaalopnieuw in Algerije;alsschrijvertenslotte,
omdathetschrijverschap hem evennuttiglijktalsdeactie.- 'Fantasielozemensen menen datalleen wapengeweld ofdeoprichtingvan een partij
nuttige activiteiten zijn.Maarde Reis doorKongo,Honderd jaareenzaamheidofNedjmaschrijven.deonderontwikkelinggrondigbestuderen,
bomen planten ofeen stuwdam bouwen,de 'Bachianasbrasileiras'com-

poneren,dejazzofde'cinemanovo'uitvinden,ofeen geschiedenisvan
Afrika schrijven,'Guernica',de 'Zapatistas'ofde 'Vahiné'schilderen:
datzijn even zo velereddingsoperaties'.
Watmen van Conrad Detrezin allegevalkanleren ismenselijkheid;een
menselijkheid dieook hethandelen van derevolutionairenmoetbepalen:
'Eenhartelozepartizaan iseengevaarlijksoortmens;eenpartizaandiede
seksualiteit schuwt,isziek'.

Toen Detrez vorig jaarnaarBrazilië terugkeerde,nadathijbegenadigd
werd,constateerdehijdatzijn idealevoorstelling van derevolutiewerkelijkheid begon teworden:'Eertijdswilden wijdesocialistischerevolutie,
en weldadelijk!Vandaagdromen deactieverevolutionairen van een democratie,zelfseen burgerlijke,van seksuele vrijheid,van bescherming
van hetleefmilieu,van de emancipatievan dezwarten'.Ook van Conrad
Detrez geldtwatm'
en van de grote Vlaamse romancier Louis-paulBoon

gezegd heeft:hijiseen 'tedere anarchist'.

W illiam Cliff(01946)
Een tedere anarchist:zo zou m en misschien ook de in 1946 in W aals-Bra-

bantgeborendichterW illiam Cliffkunnen karakteriseren.Hijdebuteerde
in 1973metHomo sum (Gallimard),een dichtbundeldie metgemengde
gevoelens werd onthaald.Cliff isnamelijk een homoseksueelen maakt
daargeen geheim van.Maarzijn thematiek reiktveelverderen veeldieper.Zo heethetin eenvan zijn gedichten:'W ij(zijn)kinderen vandeze
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wereld,op deze wereld geworpenen'.Die ge- of verworpenen bevolken

zijnuniversum.Hijbeschrijftze,om achterdevelefaçadendeechtemens
op hetspoorte komen.De seksualiteitwordthiereen openbaringseed :'In

deafgrond van onswezen openbaartzich onswaremenselijke gewicht'.
Cliffzoekter nietde eigen bevrediging m aarde solidariteitm etde part-

ner,hetandere ik.Juistdatoeroude probleem en de wijzewaarop het
behandeld wordtverbindthetwerk van Kalisky,M ertens.Detrez en Cliff.
Hetgaater om de verheldering van heteigen ik en de wereld :a1sdatop
hetenegebied nietlukt,mislukthetook op hetandere.En daarom ishet

bijCliffvan ondergeschiktbelang wiehijbeschrijft:hetarme,brutaleen
vuile volk,de uitgestotenen.marginalen,definitiefmislukten ofde uitgebuiten ;of de snobistische gewichtig doenden met hun statussymbolen,
hun materialism e en hun tics.Een enkelvoorbeeld,uithetgedichtEntre
Sam bre etM euse, moge ditillustreren :
'Knielen,in Gods naam

Knielen voormijnheerpastoor
Biecht alle zonden
ln dit bordeel
zou opnieuw watmeer orde moeten heersen
W atm eerrespect

Ik merk dathettijd wordt
Opnieuw aan zo simpele principes te herinneren
Die hetverstand ons dicteert

De professoren,de directeur eren
Geen vulgariteit
Geen valhelmen
En geen pornobladen

Hierzijn wenog gezond
W ijhebben hiereen Rotary Club
En een eskaderjachtvliegtuigen
Komen julliedusnietafmetideeën
ldeeën
Zoals die in de stad heersen

W ijzijn hierop hetland
Eenvoudige lieden
Daarom
Verstoortniet
Hun onbedorven wereld
Travailfamille prairie.'

Hetslotvan hetgedichtpersiseerthetm otto van hetVichy-regime onder
generaalPétain :travail.famille,patrie - arbeid,familie,vaderland.De
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vervanging van patrie door prairie,van vaderland door weiland,steekt
bovendien de draak methetpatriottism evan een bepaaldeBelgischebourgeoisie.Aan zo'n enkeldetailerkentmen reeds hettaaltalent van Cliff.

datgeenszinsachterblijftbijdatvan een Jean Genetofeen VioletteLeduc.Geen andere Belgische dichter is zo woord-geweldig.

Ook watde vorm betreftzijn Cliffsgedichten ongewoon.In demeeste
gevallen heerstdaar een geladen spanning tussen hun ongebruikte en tot
het obscene toe onverbloem de inhoud enerzi
jdsen de strenge klassieke

vorm anderzijds,diezichbedientvan deklassiekeversmaat,hetrijm,het
sonnetofde ballade.Cliffweetzo geschiktmetdievormen om te gaan,

datzijnietouderwets,storend noch pathetisch overkomen.
lneen essayoverLesengagésetlesenragésonderdehoofdzakelijkFranstaligeauteursschreefFrançoisBondy :'Beide groepen vergenoegen erzich

nietmeeteschrijven:zijwillen nietalleen dathun oeuvrebestaat,maar
inhen leeftderoep van ArthurRimbaud,datjeugdigegenievan ded<rage'':het<'leven veranderen'',en die van M arx :<<dewereld veranderen''.
Hetwasdedroom van André Breton en deom hem verzam elde surrealis-

ten,tegelijk hetleven en dewereld teverander>e
n'.
. *.
BijWilliam Cliff,Conrad Detrez,RenéKalisky en PierreMertenswordt
diedroom werkelijkheid.Hun doorkritischedistantiëringen voortdurendeherziening gelouterdeengagementverbinden zich methun subjectieve
betrokkenheid en zelfsmethun persoonlijke,intieme privé-gevoelensen
emoties.Daardoorbekleden zijin dehedendaagseFranstaligeliteratuur
>

-

-

en nietalleen daarin - een aparte plaats.
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V rouw , arts en pastor in Bolivië

Een gesprek metDia Severeijns

Eind 1950 benjenaarBoliviëgegaan.Jebentdaarnu 24jaar.Hoeben
jedaartoegekomen?

IkwasaleenjaaroftienhuisartsinSchaarbeek (Brussel).M aarik vond:
hierzijn veelteveeldokters- toen al- en elderszitten ze zonder.Ik
wildenaardemissiesgaan.Demissiestoen,datwasAfrika.Van LatijnsAmerikawasernoggeensprake.M aarik konnietdirectweg.Mijn vader
wasalleen,ik kon hem nietachterlaten.Toen hijgestorven was,wasik
35.lk kon nietmeernaarKongo,daarvoormoestjejongerzijn.Toen
kwam ereenoproepvan depausvoorpriestersvoorLatijns-Amerika.De
eersten vertrokken in '55-,56.Een van hen,M elchior,was in Bolivië te-

rechtgekomen.Diewerktein Potosionderdemijnwerkers,enmoestdaar
letterlijkallesdoen.Hijhad dringend een dokternodig.Ik wistnieteens
waarBoliviëlag.Ik heb nagedacht,gebeden enja gezegd.
Evangelisatie tussen gisteren en m orgen

In eenbrief verrastejeonsmetdemededeling datjedaarnietalleenarts
maarook nastor'bent.Datistoch moeilqk voorstelbaar:een vrouw die
doorde week aIs dokteroptreedten 'szondags de klok luidt,de gebedsdienstIeidten de com munie uitdeelt.A ccepteren de m ensen dat?

A1svrouw heb jedaarnatuurlijk een heelapartstatuut.Demannen zijn
erdebaas.Eenswasik onderweg,metdejeep volmeisjes,en wehadden
panne.W ededen een vrachtwagen stoppen en heteerstewatdiechauffeur

vroegwas:'waarishierdeman?'Een vrouw alleen,datkennenzijniet.
In Bolivië iseen ongetrouwdevrouw,ook in desteden,een uitzondering.

Vrouw en dokter,datvaltnogalmee:zijhadden nog nooiteen dokter
gezien,dusman ofvrouw,datmaakte geen verschiluit.M aareen vrouw
die de klokken luidten de kerksleutelbewaart.datis voor hen iets heel
raars.Toen ik van Potosinaar Toropalca ben gegaan, had ik aan de
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bisschopgevraagd om dezorgvoordekerk temogen overnemen.Hijliet
m e weten watik allemaalmochtdoen :het sacramentbewaren,de communie uitdelen,catechesegeven,dopen en begraven.Dopen heb ik in die

tienjaarmaaréénkeermoetendoen.W antdopen,datdoetdepadre.Die
komtvierkeerperjaarlangsop de feestdagen,Kertmis,Pasen,Hemelvaarten 15 augustus.Dan komen zevan overalopdagen om de babieste
laten dopen.Dieene keerwaserietsm isgelopen - depadrevroegerweg,

ofzijtelaatgearriveerd - endanmoestikhetmaardoen.Voorhuwelijkenenbegrafenissenhebbenzemijnietnodig.Om tetrouwenkunnen ze
wachten.Zegaan eerstsamenwonen,en alsdevrouw kinderen kan krijgen,trouwen ze voorde wet.Voorde kerk trouwen ze pasa1szegenoeg

geld hebben:wantdan moetje een feestgeven voorhetheledorp.Ze
hebben somsalvierkinderen voorze katholiek trouwen.

Voorbegrafenissen hebben ze mijevenmin nodig.Zolangereen priester
was,deedhijdat:hijhieldimmersdeboekenbijvandeburgerlijkestand,
geboorten en overlijdens.Datwashetwerkvandepriester,sinds1770 al.
Die boeken zijn ernog allemaal:specialeboeken metdebegrafenissen.
Sindsdepriesterwegis,begravendemensenhun doden zelf.Daarheb je
geen priestervoornodig.Hetiseen familialeaangelegenheid waarbijhet
heledorp betrokken is:een helenachtwaken bijde dodeen 'sanderendaags 'smorgenswordthijbegraven.Erwordtchicha gebrouwen,een
soortbieruitmaïsmeel,en eten gekookt,iedereen istegast.W asde overledene een notabele,dan wordtereen heuse kistgekochtin Potosi,voor
een arme volstaan een paar planken.Dan trekken ze naar het kerkhof,
graven een put,de hele fam ilie huilt...voordeanderen isheteen uitstap-

je.Endaarmeeisdebegrafenisafgelopen.Allerzielen,de2enovemberdie
volgtop de dood van iem and,komtde hele familie samen.Er was hier
ooiteen oude m an aan tuberculose gestorven.Die had welachtofnegen

kinderen,maargeenvan henwasopzijn begrafenisaanwezig.MetAllerzielen waren ze er allem aal,vanuitArgentinië,La Paz en Santa Cruz,de
kinderen methùn kinderen.Die hebben een hele week feestgevierd,chi-

cha gedronken.Zezijn een hele maand hiergebleven,hebben degrond
vanhun vaderverkocht,enzijnvertrokken.Vandiefamilieblijfterniets
ofniemand over.

AIszejekunnen missen voorhuweli
jken,doopselsenbegrafenissen,wat
voerjedan verderin de kerk uit?
Toen ik hieraankwam,had ik hetgeluk een indiaansezusterbijme te
hebben.Die had in een dorp gewoond zowat50 km hiervandaan.Daar
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werkteeen Duitsepriesterdiein alledorpjesvan zijn parochiecursussen
organiseerde.Datmeisjewastenslottealszijnenigeleerlingeovergebleven
enwaszijn assistentegeworden.W anneerhijin dedorpen preektein het
Spaans,vertaaldezijdatin hetCetchua.Zijwaszo goed,datmen haar
aanraadde in te treden in een religieuze congregatie,om haar volk nog
beterte kunnen dienen.W antdatwashaarideaal:werken voorde indianen.In datklooster- in de stad uiteraard - dachtmen erook over om

indedorpen tegaan werken,maardaarkwam nietsvanterecht.Zijheeft
echterdoorgezet,islid van diecongregatiegebleven,maarkwam bijmij
terecht in Toropalca.Ze houdt zich bezig m et de mensen die echt geen
Spaanskennen.Zegeeftgodsdienstonderrichtaan devrouwen.maarleert

ookhoezijhunhuishoudenmoetenberedderen.Zeleertdiemensenvooraldatzijzich nietmogen laten doen,wantzijis een indiaanse en weet
goedhoedeindianen uitgebuitworden doorstadenregering.Zijkentdat
allemaalvan binnenuit,heeftdatzelf meegemaakt,weethoe die m ensen

thuiswonenen leven,hoedefamilialebetrekkingen zijn.Zijdoetwatik
helemaal niet kan. 's Zondags lees ik in het Spaans, preek ik in het

Spaans,zijleestin hetCetchua en preektin hetCetchua.En erwordtin
beidetalengezongen.In deweek luidenwijafentoedeklokken:wiewil
komen,komtdan tegen deavond en dan zingen wewatin de kerk.M eest-

alzijn hetkinderen diekomen.
W ordterook op schoolgodsdienstonderrichtgegeven ?
D atstaatheelm ooiin hetprogram m avan deregering:godsdienstlesin de

officiëlescholen.Maarin depraktijk komtdaarnietveelvan terecht.Er
isdaareen schoolmetzo'n 200 leerlingen.Ik heb erdeonderwijzerseens
overaangesproken,maar die zeiden :dgodsdienstonderricht,dat kunnen

wij niet';alsik hetwilde doen,ze vroegen nietbeter,dan hadden zij
ondertussenvrijaf!Eenjaarhebikhetdan zelfgeprobeerd.Maardatviel
nietmee.Jemoetonderwijzerzijninhartennierenom zo'nklasteboeien
en te doen luisteren.Bovendien moestik vaak naar de schoolnetop het

momentdateenpatiëntarriveerde.Alsjedanzegt'wachteenuurtje',dan
denken zij 'zij wilmij niet ontvangen'en gaan ervandoor.In de stad
kunnen de m ensen urenlang in een wachtkam erdoorbrengen,maar hier

kennen zedatniet:jewordtmeteen ontvangen ofje bentnietwelkom.
Medeom dieredenheb ik deschoolcatechesedelaatstejaren opgegeven.
Die indiaanse zusterdoet datnu.

Een 'probleem'voormijisnog altijd hetsuccesvan deprotestanten.In
Toropalca en andere dorpen zijn de protestanten ons voorgeweest.lk
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dacht:die winnen daar veld omdat er daar geen padre m eer is;ik ben

maareenvrouw,naarmijluisterenzenietzoalszenaareenpriesterluisteren.A1sdokterword ik dooriedereen geaccepteerd,ook doordemannen.

Maar 'in naam van God spreken',daarvoor moetje priester zijn.De
onderwijzervanhetdorp ismijooitop straatnagelopen - hijwassink
bedronken,alsze zatzijn.zeggen ze watze denken - en bleef maar
roepen:'nu hebben wijeen vrouw diepastooris!'.Maarook in dedorpen waareen priesteris,blijven deprotestanten veld winnen.In La Paz
wasmen volop bezig metdeopleiding van catechisten om zetotdiaken te

wijden.Diewaren alin hun dorpen aangesteld,sommigen gingen gewijd
worden.Diezijn allemaalprotestantgeworden.Zelfsmijn indiaansezusterzegtweleensdatze ertoe aangetrokken wordt.Haarmoeder,die haar

een degelijkekatholiekeopvoedinggaf,isook protestantgeworden.Hoe
komtdat? De protestanten spreken overGod,Jezus,hetevangelie en de

bijbel...enzijdrinkenniet.Dekatholieken doen heteerstenauwelijksen
het tweede veelte veel.Drinken is zogezegd een 'katholiek'gebruik en
daarmoeten de mensen van afgebrachtworden.

lkziedatzo.M ethetkatholicismehebben de Spanjaarden ook degrote
feesten ingevoerd (ofde traditionele feesten 'gedoopt').Rondtrekkende
priesters waren op Pasen in één dorp,op 15 augustus in een ander,op
Sint-M ichiel,hetRozenkransfeestweerin een ander...Zo kreeg elk dorp

zijn patroonsfeest,Santa Rosa.Sebastiaan,Drie Koningen,de zondag
vöör carnaval.de zondag van de Bekoring...W at steltzo'n feest voor?
Op deeersteplaatseen onderbreking van dem onotonievan hetboerenbestaan :dag in dag uitleven tussen hun schapen,geiten en lam a's,degrond
bewerken.zaaien en oogsten,samen m etdeburen een huisofeen school-

tjebouwen,samen degrachten schoonmaken.Ermoetduswelafen toe
zo'n feestzijn,waarzeelkaarkunnen ontmoeten en leren kennen (o.m.
om tekunnen trouwen).Van overalstromen zetoe,methun nieuwekleren aan ;demarktkramerszi
jn ermetalle mogelijkedingen uitde stad.
En dan wordtervooralchicha gebrouwen en veelgedronken.Depriester

leesteen mis:zijbrengen allemaalhun 'huis-heilige'mee,datbeeld moet
letterlijk mee mis horen.Maar a1ser in zo'n dorp geen priester meer
komt,gaatdatfeesttoch gewoon door:hetenige 'katholieke'isdan nog
deprocessie...en hetveledrinken.En nu komen ermensen diewatnaden-

ken:datveledrinken istoch slechtvoordegezondheid en aljegeld gaat
eraan.Maaralskatholiekmoétjedatdoen,elkjaaropnieuw.Elkjaaris
een anderverantwoordelijkvoordatfeest:diezorgtervoordatdepadre
betaald wordten datervoldoendeeten en drank voorhetheledorp is.Dat

zijn hogekosten voordie'alferes',hoofdmannen.Hetenigemiddelom te
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ontsnappenaan diekosten en hetdrinken is...protestantworden.Erzijn
nu aleen paar dorpen waar de hoofdm an protestant is:die geven geen

feesten meer(éénheefteen hospitaalgebouwd).Maaronderkatholieken
blijftdesocialedwangenorm groot:alsjenooiteen feestgegeven hebt,
hebjegeen enkelgezag.Derechter.dehoofdman,deagentvan een dorp,
ze moeten allem aaleerstbewezen hebben dat ze een goed feest kunnen

organiseren.Datiseen prestigezaak waarjenietonderuitkan...tenzijje
protestantwordt.De padresreageren ook tegen drankmisbruik en herha-

lenvoortdurend datjenietprotestanthoeftteworden om hetdrinken te
laten.M aar daarmee is de sociale dwang nietopgeheven.Die gewoonten

bestonden trouwensalvoorde kolonisatie en zijn ten deleeen heidense
erfenis:de tovenaar dronk om in trance te geraken,drinken en dansen,

deelkrijgen aan degodheid.
En zo is er nog iets anders.Jullie drinken,zeggen de protestanten,en

jullieaanbidden afgoden,datzijn tweegrote zonden.W atdie'afgodendienst'betreft,nuja,hetlijktersterk op,demanierwaarop deindianen
hunbeeldjevereren,hetmislatenhoren,allesvan datbeeldverwachten...
Zezijn katholiekgedoopten gelovenin God.Maarzijgelovennietzozeer
inChristusofMaria,danwelin diéChristusdààrofindàtMariabeeldje;
in Potosib.v.de 'Cristo milagroso'in de kerk van de franciscanen :in dat

kruisbeeld geloven zij,daartrekken zijvan overalnaartoe.In Toropalca
wordthetM ariabeeld op 15 augustus in processienaarde kerk gedragen
en vanuitalle dorpen kom en ze daardan methun eigen beelden naartoe.
Diebeelden moeten alsvertegenwoordigersvan dedorpen m ee mishoren.

Depriesterleestde mis,spreektoverGod en M ariamisschien:zijluisterendaarwelnaar,maarhoeverdattotzedoordringt,weten wijniet.Na
demisgaan aldiebeelden weermeemetdedelegatiesnaardehuizen waar

zijtijdelijk logeren:voordiebeelden zitten zedan urenlang tebidden in
hetSpaansofin hetCetchua...en urenlangtedrinken.Erisin Toropalca

nogeen kosteruitdetijd daterdaareen priesterwas:diebidtdan Pater
Nosteren Tantum Ergo in hetLatijn...en alshijgoed dronken is,zingt
hijhetallemaalin hetLatijn!Eennogalondoorzichtig mengselvan heidendom en christendom .Een interessantboek daaroveris On Ies croyait

chrétiens,IesAymarasvan deCanadeseoblaatJacquesM onast(LeCerf,
Parijs).Ik heb daarveelin ontdektdatik nietwist.
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Wijhoorden ooitiemand vertellen overhetmisbaardatdeindianen nog
steeds maken aIser maansverduistering is:hun kinderen slaan,de klokken Iuiden...

Ja,datheb ik zelfookmeegemaakt.DatdateertaluitdeInca-tijd,vöér
de Spanjaarden er waren.Iedereen maaktlawaaimet alle beschikbare
middelen,eetgereien zo.Ook de kostergingdeklok luiden.Om teverhin-

deren datdemaan zou gaan slapen.In detijd van deInca'swasdezon
God.zoalsbijde Azteken.De maan,een berg,die zijn ook God.Dat
verschiltvan plaatstotplaats.ln hetAndesgebergte en in Potosiworden
nog regelmatig lama's geslacht, om van de 'duivel' - de god van de

mijnen- teverkrijgendatdemijn metaalblijftgeven.Voordeboeren is
hetmoederaarde,diegewasmoetblijven geven...Aldiegedoopteindianen geloven in hetdiepstvan hun zielnog aan een zon-god,aan moeder
aarde,aan talloze geesten die hetwaterbevolken.aan geesten die ziekten
veroorzaken.En de tovenaars zetten dan hun rituelen op om die geesten

vandeziekenafteweren.Zezijnook heelbeduchtvoordezielen van de
afgestorvenen:mochten zijop Allerzielenverzuimeneten tedeponerenop
hun graven,dan zouden deafgestorvenen zich wreken en zouden zijmet
allerleitegenslagen afterekenen hebben.Dieeetwaren verorberenzijdan
tenslotte welzelf,maar hetmoetzo gebeuren.

W elke gezondheidszorg in een ontwikkelingsland ?
Je hebtaIs arts gewerktin de middelgrote stad Potosi,en nadien in het

dorp Toropalca.Watheeftje bewogen om overtestappen van de stad
naar hetplatteland ?

Datiseen heelverhaal.Kortsamengevat:op grond van mijn ervaringen
in Potosiben ik andersgaan denken,en nam ik m evoorhetin Toropalca
anders- minderpaternalistisch - tegaan doen.ln Potosideden wealles
meteigen middelen.Die kwamen vooraluitBelgië.W e hebben daareen

dispensarium gebouwd voordemijnwerkersen hungezinnen:erkwamen
Belgische apothekersen verpleegsters;van Broederlqk Delen kregen wij
een radiografietoestelen dem iddelen om kinderen tehospitaliseren.Enke-

lejaren terugbetaaldeM isereordewedden van tweeBoliviaansedokters
en een verpleegster.Ook van Caritas Catholica kregen we hulp.ln ZuidAmerika bestaaterbovendien een speciaalhulpprogramma :voedselhulp
uitde VS werd via de Boliviaanse regering toegewezen aan centra alshet
onze,die ietswillen doen voorde m instbedeelden.Almetaldraaide het
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dispensarium goeddank zijdehulpvan hetthuisfront.datookvoormijn
onderhoud en datvan mijn Belgische medewerkster instond.
Er waren in Potosiop dat ogenblik al wel 'n 40-taldokters.M aar de

armen en werklozen konden dienietbetalen.W ijhoefden nietbetaald te
worden,we kregen hetvan thuis.Maarwatzou ergebeuren a1swijhier
ooitwegtrokken ?Dan washetafgelopen methetgeld en degeneesmiddelen uithetbuitenland.M isereorvoorzag daten stuurde onseen specialist

in de ontwikkeling van coöperaties.Een gezondheidscoöperatie dus:je
betaaltmaandelijkseenbescheidenbijdrageperfamilieenjehebtrechtop
goedkope consultaties, geneesmiddelen of een heelkundige ingreep.

Coöperatieszijn misschienietsheelgoeds,maarin een ontwikkelingsland
moetje niet met een gezondheidscoôptçatiz beginnen.Datspreekt de
mensen nietaan:daardoejetoch alleen maareen beroep op alsje ziek
bent!Zolang zegezond zijn,vergeten ze hun lidgeld te betalen.
Toen het dispensarium overgenomen werd door Boliviaanse dokters en

verpleegsterswerdhetmoeilijker.Diemoestendoordecoöperatiebetaald
worden.Die werkten ook niet zo hard, ieder van ons moest door ten
minstevierBolivianen vervangen worden.W ijwaren nu eenmaalzwoegers:onze apothekeres b.v.stond in de apotheek.bereidde zelfpillen en

siropen,deed laboratoriumonderzoek,en ging de inkopen doen bij de
groothandelaars;daarnaastleiddezijdan nog een coöperatiefjevoorde
vrouwen,deweduwen vandemijnwerkersendeongehuwdemoeders,die
watkondenbijverdienen methandwerk datgeëxporteerdwerd naarBelgië
of aan toeristen ter plaatse verkocht.De coöperatie bestaatdus nog wel,

maarteltnogslechtseen kleine200leden.Inonzetijdkwamener100tot
200 mensen per dag op consultatie,nu nog 'n 20,30.Een paar dokters
ontvangen een paar uurin de voormiddag,een doethetin de nam iddag,

erzijn nog een paarverpleegstersen een apothekeres.Nietalleen leden
van de coöperatie maken van hun diensten gebruik,ook anderen die ei-

genlijk zouden moetenbetalen.Maardatkunnenalleendeweinigerijken
van destad.Demeesten zijn armen van hetplatteland die in hun dorp
geendokterhebben,wetendatzijin Potosiwelkom zijn,maarnauwelijks
ietskunnen betalen.Daardezorgtpadredan voor.Diem oetook weleens

tussenbeidekomena1sb.v.een van dedoktersenzijn vriend-boekhouder
erindeeersteplaatsaan denkenhun eigen zakkentevullen.Alsjevooral
voorarme mensen werkten deinheem se doktersen verpleegstersmoeten

daarvooreen behoorlijk loon krijgen,dan loopthetmis:dan zijn je inkomsten altijd lagerdan jeuitgaven.Datisvolgensmijhétprobleem in
alle ontwikkelingslanden.
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M etaldiedrvlringeN injeachterhoofdhebjedanbesloten heteldersheel
andersaan tepakken ?

In hetbegin van dejaren zeventig washetaantaldoktersin Potosinog
toegenomen :zo'n kleinetachtig van wie meerdan twintig geen vastwerk

hadden.W aarom Boliviaansedoktershetwerk afnemen,terwijlerelders
in hetland helem aalgeen dokterswaren ? Bovendien is er in Potosinog

een hospitaalvandestaatsmaatschappijvandemijnen- hun werklieden
zijnverzekerd- eneenstaatsziekenhuis.Wijgavenonsdispensarium dus
uitdehand.Ik had een dorpje op hetoog,waarniemand kwam :geen
dokter en geen padre.Het is Toropalca geworden, zowat 1œ km ten
zuiden van Potosi.Hetklim aatop zo'n 2.500m hoogteiserveelbeterdan

datop3.e m.Ikhebeerstaandiemensen gevraagdofzemijalsdokter
wilden,ze hebben ja gezegd.Ik heb daar een klein dispensarium gebouwd:een ontvangstkamer,een verzorgingslokaaltjeen een kamervoor
mezelf.En ik nam m evoor,de mensen te helpen metgeneesmiddelen die
ik in Bolivië zelfkon kopen.Grotendeelsalthans,wantik bleefdie grote

verpakkingen van M undiPharma enM edeorgebruiken,die toch altijd
nog goedkoperzijn dan depillen diehiergeproduceerd worden.Geneesmiddelen voordem eestcourante ziekten :hoest,tuberculose,diarree,vitaminetekort;ook penicilline,antibiotica en sulfamiden.M alaria hebben

wenietin diestreek,eldersinBoliviëwel.Ikkoop degeneesmiddenin bij
een groothandelaar in Potosien verkoop ze m eteen kleine winst.Datis

misschien nog watpaternalistisch,maarzo zijn ze toch nog altijd veel
goedkoper dan bij de apotheker in Toropalca of Potosi.De duurdere
geneesmiddelen voordespecialegevallen zullen ooitook we1doorderege-

ringgefinancierdworden.Datgaatdusallemaalvrijgoed.Natuurlijk,als
ik een ziekem oetophalen in een anderdorp,zou ik zo'n 300 tot400 peso
moeten vragen voorhetvervoer:ik vraag dan zo'n 50 of 100 peso,en a1s

demensen tearm zijn,helemaalniets.
Toenik naarToropalcatrok,zeiden vrienden in België:jekan daareen
hospitaalbouwen,wijzullen je aan medisch materiaalhelpen.Had ik
hulp gevraagd aan Broederlqk Delen ofM isereor,ik zou ze gekregen
hebben.Ongetwijfeld denken vele van mijn vrienden nog altijd:hoe
houdt ze het daar als dokter uit,zonder hospitaal,zonder elektriciteit.

zonderwaterleiding?Ikhaddatallemaalkunnen krijgen:met10ç:hulp
vandemensen ginderen 90çnuitBelgië.Datzou prachtiggeweestzijn,
maarmijn Boliviaansemensen zouden gezegd hebben:'datisallemaal
vandedokter,datisnietvan ons;zijkunnen datdoen,zijhebben geld,
wijzijn arm'.Datzou hun rancunetegen hetrijkeW esten nog hebben
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versterkt.W anneerik nu van België naarToropalca terugga en zij me
vragen :'hoe was het daar?',dan zeg ik niets m eer.Alwatik hun kan

vertellen,zou slechtsdereactie oproepen:ja,julliezijn rijk en wijzijn
zoveelarmer.Trouwens,hetziekenhuisdatiktienjaargeleden nogzelfin
Toropalca wou bouwen,hetstaater,de regering heefthetdaargezet.De

hoofdman van hetdorp,dieverantwoordelijkisvoordewegen,descholen,de 'vooruitgang',heeftdatzo gewild :de regering bood aan,dehelft
van dekosten tebetalen,deanderehelftmoestdoordemensen terplaatse

wordenopgebracht,zemoestenzelfhetwerkdoen.Natweejaarwarenzij
ermeeklaar:eenziekenhuismettien bedden.Diebeddenzijn ernogniet,
demedischeinstrumenten evenm in enzehebben nog een ambulancewagen

nodig.Maarhethospitaalisalingehuldigd!Ik wasdaareigenlijk niet
voor:ik vond dater dringenderprioriteiten waren,een waterleiding b.v.
die alle huizen van water zou voorzien.Die komt er ook nog wel, als
iedereen meewerkt.Ofelektriciteit.Die ligter altotop 45 km van Toropalca,diegeraaktook nogweltotin Toropalca.Pasdan kunnen wegaan

denken aan de gemeenschappelijke aankoop van een motor.Ik had die
allang kunnen hebben.M aar ik vind,ze m oeten hetzelf doen.

W atikbelangrijkervonddan debouw vaneenziekenhuiswasdevorming
van gezondheidsagenten.Datisdringender,maardem ensen hadden liever

eenziekenhuis.En daarmoetjedan maarop inspelen.In dekleinedorpen hebben ze zelfsgeen aspirine tegen de tandpijn en meteen wonde
blijvenzegewoon zitten.Detovenaarkan geen wonden verzorgen,heeft
geenbenulvanhygiëne.lkwiliniederdorpeengezondheidsagentkrijgen.
per 20 agenten een verpleger of verpleegster,per zoveelverpleegsters een

dokter,allestrapsgewijze.In zo'n systeem geloofik.
In Potosihadjealeen verpleegstersopleidinggeorganiseerd.

Wehaddendaareentientalmeisjes.Overdagwerktenzijin hetdispensarium ,'savondsgingen zenaarde avondschool.Leskregen zevan onsniet,

zeleerden allesdoordepraktijk.Epkelezijn nadienvoorhulpverpleegster
gaan studeren,en sommigen werken thansalsverpleegsterin staatsinstellingen en ziekenhuizen.Destaatheeftzelfeen opleiding van 6tot9 maand

voorhulpverplegersen -verpleegsters- jongensenmeisjesdiealleenlagere schoolliepen - diedan in dorpen gaan werken.Die spelen daarvoor

dokteren zijn verantwoordelijk voorde helegezondheidszorgvan delokalegemeenschap.Mijhad deregering ook een paarvan diehulpverplegers gestuurd,zonder te weten datik zelfdokterben.Alleen hethoofd
van hetministerie voorhetdepartementPotosi,weetdatik daarben.De
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gezondheidsagenten die ik nu in Toropalca vorm,dié kunnen ten m inste

een injectiegeven,een wondeverzorgen,een aspirinegeven aan iemand
die koorts,tand-ofhoofdpijn heeft...totin de dorpjes 50 km buiten
Toropalca.Datiseen vooruitgang.Maarvan deweeromstuitworden zij
dan alsdokterbeschouwd,na een leerschoolvan am pereen week in Toropalca.In hetdorp heethetdan :onze 'dokter'heeftditen datgedaan...

En meteen gezondheidscoöperatiebenje in Toropalcanietmeerbegonnen ?

W el met een verbruikerscoöperatie. Suiker,m eel,m acaroni, petroleum
voor de verlichting,schoolboeken voor de kinderen,toten met lucifers,
datwasallemaalwelin Toropalca te koop...maartegen hetdubbele van

deprijsinPotosi.EnalszehetinPotosiwilden gaan halen,danmoesten
zemeteenvrachtwagenkunnenmeerijden,bussen zijnerniet.A1swedus
eens een verbruikerscoöperatie oprichtten ! W e riepen enkelen van hen

samen en vroegen hun ofzevoortaan bijonsmeel,suikerenz...wilden
kopen.Datwildenzewel.W evrageneenkleinemaandelijksebijdragevan
3 peso,gaan in 'tgrootinkopen in Potosi,en verkopen terplaatse in het
klein.De coöperatieen dewinkelworden doorhen beheerd.Hetwaswe1
een hele toer om een schatbewaarder en winkelierste vinden die konden

lezen,schrijvenenvooraloptellen,zevergetenkomma'sb.v.endan klopt
hetnatuurlijknietmeer.lkmoetdatnogaltijdwatbijhouden encontroleren,maarze lcren hetwel.

En de winkelierdieeralwJJ,nam diedatnietkwalqk?
Die isovergeschakeld op andere produkten :cocabladeren,bier,limona-

de,alcohol,radiocassettes...De mensen van de streek doen bijna allen
seizoenarbeid in Argentinië en dan kopen ze een bandopnemer.Datisde

grotevooruitgang,een echterage...Enwatdiecocablaadjesbetreft,sinds
eeuwen kauwen de indianen coca om hun hongerofmoeheid tevergeten.
Datisoveralzo op deAlto Plano en in devalleien.Zekunnen nietwerken
zonder coca.

En hetresultaatvanjenieuweaanpak?

Vergeetnietdatikvanderegeringtoch ookbehoorlijkhulp krijg.Erzijn
in destreek veeltuberculose-patiënten.De microscoop om hun sputum te
onderzoeken.heb ik uitBelgië meegekregen,maar de kleurstoffen om de
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plaatjeste kleuren en de gewone medicamenten ter bestrijding van de
tuberculosewordenmijgratisdoorderegeringverstrekt.Voorderesistentegevallen heb ik welsterkereen duurderegeneesmiddelen nodig dieik uit
België m eebreng en gratis toedien.Zo'n 20 fr.per capsule,twee maal

daagsintenemen eenjaarlang,duurisdatwel.Maartuberculoseiszo'n
gevaarlijkeziektedatjedienietmaglaten loslopen.Tandartsben iktoevallig geworden.De mensen moesten daarvoor 100 km ver naar Potosi
metde vrachtwagen.lk heb wattangen gekochten trek nu ook tanden,

voor25fr.,deprijsdiemen in hetstaatshospitaaltePotosibetaalt.Ook
develevaccinsdieik nodig heb,worden mijdoorderegering gratisbezorgd.Zo heb ik daarin de hele streek de meeste epidemieën uitgeroeid :
mazelen,kinkhoest,kinderverlamm ing,dyfterie,tetanos...

En deBoliviaansedokterservarenje werk nietaIsconcurrentie?

Integendeel!Diezijnblijgenoeg.Destaatisverplichteendoktertesturen
naarallegroteredorpen:eenafgestudeerdegeneesheerkrijgtzijn diploma
slechtsop voorwaarde dathijéén jaar in een dorp gaatwerken.Daar
wordthijookvoorbetaald.Hijkomtdanwelnaarzo'n dorp,maarblijft
ermeestalslechtsdatene jaar.De meesten van hen zijn stadsmensen:
creolen,afstammelingen van de blanken,of hall loeden.Vele indianen

zijn ookwelhall loeden,maardeechteindiaan,diedemeerderheid (zowat3,5miljoen)vandeBoliviaansebevolkinguitmaakt,woontuitsluitend
op hetland.Diestedelingenen diedoktersvinden heteigenlijkvervelend
datdieindianen ernog zijn;ook deregering,dienietsvoorzedoet.En
dan komen die doktersin een dorp terechtdatalle com fortmist.lk zou

hetmisschiennietmogenzeggen,maarzijhoudennietvandiemensen.En
zebedenken allerleifoefjesom zoveelmogelijk weg tezijn uithetdorp:
ikmoetmijn ouders,mijnschoonoudersgaan bezoeken,ik moetnaarLa
Pazvoormijn diploma,ik heb nu juistverlof...M eestalishun vrouw in
de stad achtergebleven alsonderwijzeres.Tijdenszijn eerste studiejaren
verdientzijdekostineen schoolen heeftdusalwerk in destad alshaar
man naarhetdorp gestuurd wordt.De regering doetduswelietsvoor de
gezondheidszorg onder de indianen.M aar die dokters kennen vaak niet
eensmeerhetCechua,de moedertaalvan de indianen en de halg loeden.

Demannenin onsdorp spreken weleen beetjeSpaans:diegaan werken
in Argentinië,La Paz,Santa Cruz.M aardem eestevrouwen kennen geen
Spaans.En dat wordt dan een nieuw bezwaarvan die dokterstegen hun

tewerkstelling onderde indianen,naastde vele andere verwijten die zij
huntoesturen:datzijluizijn,analfabeet,zijdrinken en 'rieken'(daarvan
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heb iknog nietsgemerkt),zezijh 'verdorven'.Een enkeledokterdie het
goed doeten ergraagis,blijftereen paarjaar.
Voorde arbeidersdiein vaste Ioondienstwerken,bestaatertoch desociaIe zekerheid.Kom en die beter aan hun trekken ?

Om tebeginnen,Boliviëiszeerrijk aan allerhandeertsen.Op een tiental
km van Toropalcazijn ermijnenvan lood,koper,zilveren antimoon.In
Potosiishettin.Eenaantaldorpsbewonerszijndusmijnwerkers.Entoch
blijvenzedoodarm.lniedergevalalszeinprivé-mijnenwerken.Demijneigenaarin Potosien een andereinToropalcazelfstrijkendeverdiensten
op.Deeigenaarvertrouwtdemijntoeaan een meestergast,dieervolgens
hetcontractdientvoortezorgendatdemijngenoegproduceert:heefthij
tegenslag,danverdienthijminder,allesvolgenshetcontract.Diemeestergastbetaaltdemijnwerkers:120 fr.perdag voorondergrondsearbeid,80
fr.voorbovengrondse,en 50 fr.voorde vrouwen die het slechte en het
goede ertsmoeten scheiden.M aarvooriedereen hangtdatdagloon afvan
hetaantalkg datgedolven,verwerktofgesorteerd wordt:werken ze wat
minder hard.dan verdienen ze ook minder.Sociale zekerheid ziter voor

hennietin.Depatroon moetjeverzekeren alsjeinvasteloondienstbent.
Om aan dieverplichtingteontsnappen laathijuitsluitend contractarbeid
verrichten.De arbeiderwerkt 3 maand ondercontract.Na 3 maand zou

de patroon de sociale zekerheid moeten betalen:de arbeiderkrijgtdus
zijn opzeg,mag twee dagen thuisblijven.en sluiteen nieuw contractaf
voor3 m aanden.Zo ging datvroeger,zo gaatdatnog steeds.Deze arbei-

dershebbendanvanzelfsprekendookgeenpensioen.Men zeimijooitdat
Boliviëde beste sociale wetgeving ter wereld heeft.maardaterook geen

land terwereldiswaardiewetgevingzo geschiktontdokenwordt.Eerlijkheidshalvemoetik eraan toevoegen dateen relatiefbescheiden mijneigenaarhetvaak nietkan bolwerken.Hij isvolkomen aoankelijk van de
internationale koersvan de metalen.

In de buurtvan Toropalca had een van hen een kopermijntje.waarhij
zo'n40mantewerkstelde.Diemijnisnu aleenpaarjaardicht:hetkoper
waszo in prijs gedaald op de wereldmarktdathij het nietmeer kwijt
raakte.AIdiemensen zijn nuwerkloos.Enmethetloodgaathetnietveel
beter.Deeigenaarvanzo'n loodmijn heeftaleen paarjaarlanggeenloon
meeruitbetaald aan zijn arbeiders.Dietrekken nu naarArgentiniëwaar
zealtijdwatwerk vinden.Hijheeftdaareen voorraad lood liggen,maar
kan dienu nietverkopen omdatde prijsop dewereldmarkttesterk gedaald is.Ookalverkochthijzijnlood,dan zou hijzijnarbeidersnogniet
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kunnen betalen,hetlood istegoedkoop.Dieinternationaledimensievan

hetprobleem,daarhebjealsenkeling en veldwerkernatuurlijk geen vat
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A ntonio N egri.A rbeidersw etenschap
en arbeidersautonom ie
K oen Boey

Op 9 novem ber a.s.wordt hetproces tegen de filosoof en politicoloog

Antonio Negrigeopend.Hijwasprofessoraan deuniversiteitvan Padua,
verwierf ook in Frankrijk bekendheid sinds hij als gastprofessor aan
l'Ecole Norm ale Supérieure een origineleinterpretatie van M arx'Grund-

risseverdedigdel.In delijn van dearbeiderswetenschap analyseertNegri
deItaliaansesituatie.Tegen deachtergrondvanzijnstudiebetreffendede
crisisin dejaren 30,houdthijzicha1stheoreticusbezigmetdeactualiteit
in zijn land en ontmaskerthet'historisch compromis'tussen christendemocratenen communisten alsklasse-verraad.Isditdereden waarom zijn
theorie alsterroristisch werd aangeklaagd ? Zit deze man alleen vanwege

zijn radicaleideeën sinds7 april1979 in degevangenis?
lkblijfevenstaanbijdieaanklachtenbijNegri'slevensloopdiehem links
van de PCIdeed belanden.Uitvoeriger wilik ingaan op Negri'sideeën.

D e aanklacht
Op 7 april1979 werd Negriaangehouden,beschuldigd van m edeplichtigheid in de zaak-Aldo M oroz.In dezomervan 1980 vervieldezeaanklacht.

Hijwerdnu,opgrondvan 'bekentenissen'vandebekeerdeterroristCarlo
Fioroni3,beschuldigd van medeplichtigheid aan een andere ontvoering

metdodelijke asoop,de ontvoering van Carlo Saronio.zelfeen linksradicale militant,wiens rijke familie gechanteerd werd om geld neerte

1A.Negri,Marxau-delàdeMarx, Parijs,1979,336pp.
2 Dehiervermeldegegevenszi
jnontleendaaneenaantalinterviewsmetNegri
(o.a.PierreRival,MatinMagazine,23jan.1982enHilaryPartridge?Capitaland
C/c=, nov.1980)enaan deverslaggevingvanuitRomedoorAndre'Vermontin
Libérationvan7en8juni1982.
3 Sindsdecember 1979kunnen bekeerdeterroristen op strafvermindering reke-

nen,indien zemeewerken metdejustitie.Fioriniwerd voordeontvoeringvan
Saronio,diehijbekende,tot25jaarveroordeeld,maarisreedsopvrijevoeten
gesteld.
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tellen voorde politieke strijd.M aarook deze aanklachtverviel.Uitde
bekentenissen van een andereex-terroristzou devalsheid van de beschul-

diginggeblekenzijn.Vooraldebekentenissen van deberuchtebekeerling
PatrizioPeciontkrachten dethesisdatNegrimedeplichtigzouzijnaan de
actiesvan de Rode Brigades.De substituut-procureurvan Padua,Pietro

Calogero,blijftechteruitgaanvan dehypothesedatNegrisinds1973een
dubbellevenheeftgeleid.Sindsdeopheffingin datjaarvanPotero Operaio (waaroverstraksq meer)zou hijenerzijdsderadicaletheoreticusgeweestzijnvandelokalegroependiezichtotdearbeidersautonomiebekennenenanderzijdstotdeleidingbehorenvan degewelddadigeRodeBrigades.Alszodanigwordthijschuldiggeachtaan 'gewapendeopstand tegen
de staat',een aanklacht die voorzien is in het Italiaanse strafwetboek.
Sinds deze aanklacht in het begin van de M ussolini-periode geuit werd
tegen de toenmalige leiders van de communistischeparti
j,isnooitmeer
iemand van dezem isdaad beschuldigd,zelfsRenato Curcio niet,de histo-

rische leidervan de Rode Brigades.De 1* .e bladzijden van Negri's
dossierbevatten geen bewijzen van enigeterroristenactiviteit.Toch wilde
desubstituut-procureuroptheatralewijzedezaak-Negrikoppelen aandie
van M oro'smoordenaars.Toen dezen op 7juni1982 in hettoteen versterkteburchtomgebouwdegymnasium Foro Italico in Rom eterechtston-

den,weigerden Negrien achtenzestigvan zijn medeverdachten diedag te
verschijnen.Tweebeschuldigden verschenen wel,uitvreesvoordewraak
van de RodeBrigades,die ook binnen de gevangenissen ongem een m ach-

tigzijnenhadden latenwetendatzeNegrien dezijnen als'departijvan
decapitulatie'terdood hadden veroordeeld.In zijn zaak isNegrizelfde
moreleaanklager.Hijwijstop hetfeitdathijnualjarenlangvastgehouden wordt,ofschoon deaanklachten steedsontkrachtworden.Hijvecht
deItaliaansewetgeving aan die hetmogelijk maakteen verdachtejarenlangzonderprocesin voorlopigehechtenistehouden.Hijsteltdeonmenselijketoestanden in de speciale gevangenissen voorverdachten van terreuraan dekaak.Kortom.hijiservan overtuigd dat'hetbuitenland de
Italiaansejustitiemoetaanklagen:zevertoonttrekken diehaarverwant
maken metdejustitie die op hetogenblik in de Sovjet-unie van kracht
is'4*

4 Interview inM atinM agazine,23jan.1982,p.30.
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Levensloop
Als vrom e katholiek studeerde Negrifilosofie aan de universiteitte Pa-

duas.Op hetzelfdeogenblik waarop hijeen overtuigd marxistwordt,engageerthijzichindekatholiekeactie.Algauw wordthijdaarbuitengezet.
HijtreedttoetotIntesa,eengroepvankatholiekesignatuurmetsocialistischedenkbeelden.Debisschop van Padua grijptin enNegriverlaatIntesa.HijwijktuitnaarSicilië,waarhijonderleidingvan Danilo Dolci,de
apostelvan de arm en,aan sociaalwerk doet.Terug in Padua,promoveert

hijertotdoctorin demoraalfilosofie.Hijaanvaardtereen leeropdracht
in de rechtsfilosofie,publiceert over Hegels rechtsfilosofie en over het

Duitsehistoricisme.VoorlopigvindthijpolitiekonderdakindeItaliaanse
SocialistischePartij.
Hetjaar1960vormteen eerstekeerpuntin zijn levensloop,hijisdan 28.
Hijwerktmeeaan eenvorm vannieuw Iinksin Italië.Samen metPanzieri,Trontien enkeleanderenrichthijdeQuaderniRossiop,een tijdschrift
datdegeschiedenisingaatalshetverzam elpuntvan de aanhangersvan het

operaîàme (operaio = arbeider).De4eintellectuelen willen op hun eigen
wijzetotdeklassenstrijdbijdragen.Zeleggen zich toeopdearbeiderswetenschap.Daaronderverstaan zijeen wetenschap diezich laatleidendoor
hetbeginsel,datdeoorzaken van alwatzich voordoetop hetniveau van
detechnologischeontwikkelingen en op datvan de arbeidsverhoudingen,

gezochtmoeten worden in de strijd die de elkaartegengestelde sociale
klassen onderling voeren en op hetvlak van dedaaruitresulterendesteeds
evoluerende krachtsverhoudingen.De oprichtersvan hetoperaïsm e wantrouwen hettraditionele marxisme:dathechtvolgens hen te veelgeloof
aan hetprimaatvan deautonom eontwikkelingswetten van hetkapitaalen

maaktde klassenstrijd aan diteconomismeondergeschikt.Dearbeiderswetenschap daarentegenwilterugkeren naarhetproletariaat.Zijgaatuit
van hetprimaatvan destrijd en analyseertdiestrijdvanuithetproletarischestandpunt.Uiteindelijkiszijgdnteresseerd in deorganisatievorm die
hetproletariaatm oetaannem en en in de strategie die hetmoetvolgen om

alsrevolutionairsubjectindestrijdtegenhetkapitaaltezegevieren.Negri
isde overtuiging toegedaan datMarx in de Grundrisse een dergelijke
arbeiderswetenschap heeftbeoefend.Interne spanningen leiden reedsdrie

5 Dehieraangehaaldegegevenszijngrotendeelsontleendaandeuitvoerigestu-

dievan ThomasSheeman,Ital
y:Behind theSkiM qsk, in TheNew York Review

ofBooks,August16,1979.

Koen BotylAntonio Negri.Arbeiderswetenschap en arbeidersautonomie

143

jaarlater,in 1963,totdeopheffing van deQuaderniRossi. Negriwerkt
indezelfdelijnverderindenieuwetijdschriftenClasseOperaia,Contropiano en tenslotte Potere Operaio, waarrond zich in 1968 een beweging
vormtvan mensen die de revolutie 'van-onder-uit'nastreven.

Hetjaar 1968vormteen tweedekeerpunt.De studentenrevolteneemtin
Paduabijzonderheftigevormenaan.PotereOperaio wordthetkristallisatiepuntvan een beweging die op haarhoogtepunt5.0* leden telt,van
1968 tot 1973 een legaalbestaan leidten zichzelfin 1973 opheft.Negriis
de leideren de theoreticusvan de beweging.De opheffing wasook in dit
gevalhetgevolg van interne spanningen.De ene vleugelwilPotere Operaio volgens de leninistische principes sterk centralistisch organiseren in

een clandestiene partij;hijkiest,kan men stellen,voorde clandestiene
gewapende strijd tegen de staat.De andere vleugel,waarvan Negride
leideris,wi1een in zekeropzichttegengestelde strategie ontwikkelen.Negrien de mensen die hem volgen,willen voorkomen dat Potere Operaio
een zoveelstelinks-radicale splintergroep wordten stellen daarom de ontbindingvan debeweging voor.Deleden moeten opgaan in delokalegroe-

peringen diesindsdejaren 70 overalin Italië opkomen en dearbeidersautonomie voorstaan.Negridient zich aan als de theoreticus van deze

groepen.Rond dezelfdetijd,vanaf1974,komen deRode Brigadesin de
publiciteitmetde ontvoering van M ario Sossi,een m agistraatuitGenua6.

Op basisvan dezechronologieenvan hetfeitdatongetwijfeld eenaantal
ex-militanten van Potere Operaio zich aansloten bijde Rode Brigades,
wordtNegriervanverdachtin 1973vooreen derdekeerpuntinzijn leven
tehebben gezorgd en een dubbelleven tezijn gaan leiden.En dezelfde
verdenking rustop een grootaantalleidersvan de beweging voordearbeidersautonomie.

De crisisvan dejaren 30 alsachtergrond
Negri'sradicaleideeën overdehedendaagseItaliaansesituatiezijn slechts
tebegrijpentegendeachtergrond vandeinzichtenwaartoehij.a1sbeoefenaarvan de arbeiderswetenschap,kwam metbetrekking totde crisisvan

dejaren 30 7.Keynesisdaarbijzijn referentiepunt.Op methodologisch

6 De terreurbegon reeds in 1969lmaaronderde vorm van de rechtse zwarte
terreur,de zgn.'strategia della tenslone,,de spanningsstrategie.
7 ZieA.Negri,JohnKeynesetla Théorie Capitali
stedeI'Etaten 1929, in La

ClasseOuvrièrecontrel'
Etat,Parijs,1978.
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vlak speeltNegriKeynes uittegen een bepaalde theoretische traditie binnen hetmarxism e,de traditie van heteconomisme.Hetleidende principe
waarop deze traditiezich richt,luidt:voor alle veranderingen die zich in

de maatschappijvoordoen,moet(in laatste instantie)naar de oorzaak
gezocht worden op het niveau van de zich ontwikkelende econom ische

werkell
jkheid.Keynesdaarentegen,de burgerlijke econoom,staartzich
nietblind op de economische oorzaken van de crisisvan de jaren 30.
Juister,hijbeseftdathetuiteindelijk gaatom #egevolgen van eenJ/r##
tussendeklassevanhetkapitaalen dearbeidersklasse.Twaalfjaarnade
geslaagde revolutie in 1917 waren de arbeiders,in Europa en in de VS,

erin geslaagd,de fronten binnen die strijd zo te verleggen,datzich op
economisch vlak een zware crisisvoordeed.VolgensNegrizag Keynesin
laatsteinstantie in hetoffensiefvan de arbeidersklasse de oorzaak van de

crisisdiein 1929uitbrak.AlsargumentvoordiethesisverwijstNegrinaar
destrategiedieKeynesvoorsteltom decrisiste bezweren.De strategievan

hetkapitaalmoeterin bestaan,dearbeidersstrijd teerkennen ten einde
hem tekunnencontroleren:men moetdearbeidersstrijd laten functioneren aIs een variabele van hetkapitalistisch gebeuren.Datgebeurtin Keynes'plan-economie.
In dienstvan deklassevan hetkapitaal,beseftKeynesdathetde fronten

van de klassenstrijd zijn die in laatste instantie alles in de samenleving
bepalen en omdathijvan Marx geleerd heeftdatdemateriële bestaansvoorwaarden groteinvloed hebben op hetbewustzijn,draagthijhetkapitaaleen duidelijketaakop.Demateriëlearbeidsvoorwaarden moeten zodanig georganiseerd worden,datze toteen anderarbeidersgedrag leiden.

MetditanderegedragbedoeltKeynes:een strijdgedragdatdoorhetkapitaalkan worden gecontroleerd,om dathetingecalculeerd isa1seen variabele van de geplande econom ie.Onder de reorganisatie van de m ateriële
arbeidsvoorwaarden verstaat Keynes een geheelvan maatregelen die volgensNegriin hetna-oorlogseItaliëten uitvoerwerden gelegd :de vervanging van de gekwalificeerde arbeiders doorde massa-arbeiders aan de lopendeband,de erkenning van hetfeitdatde arbeidersklassein hetkapitalistisch economisch bestelin hoge mate de functie van de vraag vervult,
enz.W atditlaatstebetreftishetnodig om in een situatievan overproduktie,waarin de wetvan Say 8metbetrekking tothetevenwichtvan vraag
en aanbod niet meer opgaat,de vraag te stim uleren.Daarom m oet de

8In detheorievanSayroegtiedereproduktiesteedseendaaraanbeantwoor-

dendevraagop:beideziln gelljk inomvang.Hetgeldbemiddelttussenbeide.
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arbeidersklasseoverhogereinkomstenbeschikken.Datisslechtsmogelijk
indien een volledige tewerkstelling isverwezenlijkt.Om datte bereiken
moest volgens Keynes via staatsinterventie de rentevoet zo bepaald worden,dathet kapitaalgedwéngen wordtte investeren,zo laag gehouden
datdekapitaalbezitternietm eer kàn rentenieren.Ditallesisnodig gewor-

denomdathetkapitaalzonderstaatsinterventieonmogelijkdedoorM arx
beschreven wetvan de dalende winstvoetkan tegengaan.Diteconomisch
gegeven werktdoor in alNegri'sverdere analyses.

Opmethodologisch vlakwilNegri,zoalsKeynes,deklassenstrijdanalyseren alsde beslissende factorvan hetmaatschappelijk gebeuren.Keynes
werkteopdezewijzein dienstvandeklassevan hetkapitaal,Negriwilop
dezelfdewijzewerkenindienstvandearbeidersklasse.Datneemtnietweg
datNegriook watde inhoud van Keynes'analyse betreft,veelvan de

burgerlijkeeconoom kanleren.Keynespleitvooreen nieuwestaatsvorm :
een staatdie economisch intervenieert.die rekening houdt metde arbei-

dersstrijd en dezeincalculeertin heteconomisch beleid.Datsoortstaat
heeftondertussenindekapitalistischewereldzijnintredegedaan.Eenvan
deresultaten vandecrisisvan dejaren 30iseenstaatdiezichontworsteld
heeftaan deliberale norm van de nachtwakerstaat.die uitsluitend waakt

overdevrijheid vandeondernemers.De'geld-staat',dietevenseenPlanStaatis,ismeerdan een gewillig instrumentin dehanden van deeconom ischemonopolies,watde vulgair-marxistischethesisdaaromtrentook mag
beweren.De Plan-staattreedtop alscollectiefbeheerdervan hetkapitaal.

Alszodanigvoerthijhetpolitiekecommandooverdesamenleving.In die
zin spreektNegrivan 'de kapitalistische exploitatie en haar ambtgenoot

hetstaatscommando'genlaathijvermoeden datereen ogenblik kan komen waarop de strategievan dearbeidersstrijd zich eerderop hetstaatscommando dan op de kapitalistische exploitatie m oet richten.

Een tweederesultaatvan decrisisvan dejaren 30 was,datde arbeidersstrijdzichlietinkapselen doorde(aanKeynes'theorieontleende)strategie
van het kapitaal en zo tot een variabele binnen het gebeuren van de
kapitalistischeeconomiewerd gereduceerd.De Plan-staatvoerteen refor-

mistisch beleid.Hijdwingtzijn ambtgenoot,hetkapitaal,totconcessies
aandearbeidersop kortetermijn;in ruildaarvoormoetdearbeidersklasse zich alspartnerbinnen hetsysteem gedragen.Op die manierwordtde
arbeidersklasse onder controle gehouden.Deze situatie laat verm oeden

waar hetNegrien zijn arbeiderswetenschap om te doen is:strategieën
9 A.Negri,LaClasseOuvrièrecontreI'
Etat,Préface,Parijs,1978,p.19.
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ontwerpendiedearbeidersstrijdweeronalankelijkmakenvan dekapitalistischeplanningen zo ook weergevaarlijk voorhetkapitalismezelf.
H et na-oorlogse Italië:de m assa-arbeider

In dejaren 50groeideItaliëuittotdezesdeW esterseindustriemacht.Op
deasMilaan-Yurijn liggen deindustriëlegroeipolen.UithetZuiden stromen goedkopearbeidskrachten toe.Deauto-industrie methaarnevensec-

torenistechnologischhoogontwikkeld.Inhetbeginvan dejaren 60kent
Italië een quasivolledige tewerkstelling en maakt het de indruk van een
industrieelvolwassen land,datvoor heteersteen oplossing heeftgevon-

den voorzijn traditionele problemen:detegenstelling tussen Noord en
Zuid,tussen stad en platteland.Negrionderzoekthoe deze Italiaanse sa-

menleving,diehetideaalvan Keynesverregaand heeftverwezenlijkt,op
heteindevan dejaren 60in crisisraakt.
Zijn aandachtgaatin deeersteplaatsnaardenieuwe organischesamenstelling van dearbeidersklasse in hetna-oorlogseItalië.Hijsteltimmers
voorop datals de Plan-staat nu wankelt,dit in laatste instantie aan de

mokerslagen van de arbeidersstrijd istoeteschrijven.Keynes'strategie
volgend,wisthetkapitaalna de oorlog de machtvan de gekwalificeerde,

indevakbonden georganiseerdeen doordecommunistischepartijgecontroleerde,arbeiderstebreken.Devoortschrijdendetechnologiesamen met
desubsidiesdie aan hetZuiden worden toegekend,bewerkstelligen datde

daarvrijgekomen arbeidskrachteningroten getalenaarhetNoorden trekken,waarze alsarbeidersaan delopendeband hun anderecollega'snaar
deperiferie verdringen.Negrispreektin ditverband overde opkom stvan

de massa-arbeider.Dezebreektmetdetraditiewaarin de loonstrijd gevoerd werd op grond van professionelebekwaamheid en binnen dekaders

van devakbonden.Hijisideologisch nietlangergetekend doordearbeidersstrijd tegen hetfascisme onder leiding van de communisten.Hij is
doorgaans niet georganiseerd en vindt zich niet meer vertegenwoordigd

doorvakbewegingencommunistischepartij.ZoalsLeninooitdeed,houdt
ook Negriin zijn arbeiderswetenschap dekronieken bijvan de explosies
waarin denieuwemassa-arbeiderafen toevan zijn onvredeenzijnverzet
blijk geeft.Dejaren 1965/66 beschouwthija1seen kritisch keerpunt:de
maatregelen diehetkapitaalneemt,hebben veelweg van sanctiestegen de

arbeidersklasse,en ditop een ogenblik waarop de hoogconjunctuurnog
heerst.DriejaarlaterdoenzichoveralinItaliëheftigeexplosiesvoor,niet
alleen studentenrevoltesm aar ook arbeidersopstanden.De explosiesvan
'68,die in de 'hete herfst'van '69 hun hoogtepuntbereiken in de Fiatfa-
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brieken,laten dereëlekrachtvan demassa-arbeiderzien.DeKeynesiaanse

Plan-staatblijktonherroepelijk in crisislo.
In zijn voorliefde voorduidelijkedialectischeschema'svatNegride gebeurtenissen aan heteindevan dejaren 60 alsvolgtsamen:naeen lange
periodewaarinhetkapitaalhetinitiatiefindestrijd had,slaagtdemassaarbeidererin depolitiekestrijd terugin defabrieken tebrengen.Dereactievanhetkapitaalza1zijn,defabriekte'verstrooien'in desamenleving
en dezestrategie brengthetweernieuw samengestelde proletariaatvan de

jaren 70voort,dathetverzetin de helesamenlevingdoetoplaaien.
Dearbeidersexplosiesvan dejaren '68 en '69hebben ongetwijfeld zware
gevolgen gehad.Ze werden beantwoord m etde 'strategia della tensione',
een eufemisme voor de terreur van rechts.Ze hebben,samen m et deze
fascistischereactie,destrategievan dePC beïnvloed,diein haaroppositie
tegen de centrum-linkseregeringen zich steedsreformistisch had opgesteld
en dan ook vervreem d wasgeraakt van de revolutionaire elem enten die

zich op heteindevan dejaren 60 manifesteerden.Berlinguerformuleert
zijnstrategievan het'historischcompromis'echterpasin 1973en daarom
ishethiernog nietde aangewezen plaats om in te gaan op Negri'sinterpretatie daarvan.

De maatschappelijkearbeideren zijn strategiell
Negriisvan oordeeldathetkapitaal,vooralna deloonstakingenbijFiat
inhetvoorjaarvan 1973en dedaarop volgendelangdurigefabrieksbezettingen,zich voorneem tom de fabrieken hun centrale functieteontnem en.
W anneer Negriover hetfenomeen van de 'fabrieksverstrooiing'spreekt,

doelthijoptypischItaliaansetoestandendieinsommigeopzichtenaan de
beginfasevan hetkapitalisme doen denken.In dejaren 70 nam b.v.de
huisarbeid op grote schaaltoe ten kostevan de fabrieksarbeid.ln andere

opzichtenvertoontheteconomisch leven in Italiëin diejaren kenmerken
vanhetverstdoorgedrevenkapitalisme.Eenaanzienlijkdeelvan devoorradigearbeidskrachtbestaatuitlouterabstractearbeidskracht:jongeren
die er zelfs niet aan denken om op basis van een kwalificatie werk te
zoeken.Ofeen volkom en sexibele arbeidskracht:zeengageren zich kort-

10 Cfr.A.Negri,Krise#eJPlanstaats.Ao--l
/aiç-r und revolutionöreOrga-

nisation,Berlijn,1973.

11 ZieA.Negri,ProlétairesetEtat,een studieuit1976,waarin determ 'maat-

schappelijkearbeider'wordtingevoerd.InLaC/lâ'
leOuvièreetI'Etat.o.c.,p.219
en vlg.
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stondig en onder losse contracten. Geconfronteerd met het quasi onafwendbare karaktervan dewetvan de dalende winstvoet,trachthetkapitaalin een parallelleeconomiedem eerwaardete creëren diein deofficiële

economieonhaalbaarisgeworden.Naarschattingkomenvijfmiljoen ltalianen in deloop van dejaren 70terechtin hetzwartearbeidscircuit.De
zgn.restructurering van de Italiaanse industrie veroorzaakt tenslotte een
ware 'sociale desintegratie'die o.m .tot uiting komt in het onoplosbare
woonprobleem in degrotesteden en deontwrichting van desamenlevingsverbanden.Een andergevolg van de strategie van de 'verstrooiing van de
fabriek'isdatde vakbonden en politieke leidershun laatste kredietver-

spelen en alleen nogvoorwerp zijn van spot(zoalsLama,februari1977,
in Rome en Zangheri,september,77,in Bologna),ofvan terroristische
aanslagen.
ln deze omstandigheden ontstaat een nieuw type van arbeider:de maat-

schappelVkearbeider.Ofschoon hijalsarbeiderteboek staat,ishijvaak
hetgrootstedeelvan zijn nog jongeleven werkeloosgeweest.Terwijlde
toegang totde fabriek hem ontzegd wordt,dringtdem achtvan het geld

hem toch arbeid op:onzekerwerk,zwartwerk,werk waarin hijalleen
staaten weerloos,werk datvoorhetkapttaaleen hogem eerwaardevoortbrengt.De hele beweging van de 'verstrooiing van de fabriek' is voor
Negrieen poging van hetkapitaalom dehele samenleving a1seen fabriek
te laten functioneren.De fabriek zaaitzich uitin de hele samenleving.

Negriheefthogeverwachtingen van demaatschappelijke arbeider.Ileze
blijktimmerstelevenvanuiteen nieuw bewustzijnmetnieuwewaarden en
behoeften:een bewustzijn datbeantwoordtaan hetcommunistischebewustzijn,zoals Marx datin de Grundrissebl heeftgeschetst.De maatschappelijkearbeiderstrijdtnietlangerom depolitiekestaatsmachtover
tenemen,hijwilhaarzondermeervernietigen.Hijbreektmetdesituatie
waarin dearbeidersstrijdeen gecontroleerdevariabeleisbinnen dekapitalistischeproduktiewijze:zijn werkweigering laatnietalleen zien dathij
nietlanger mee wilspelen,m aarhangtook samen meteen gedrag datde

arbeidswaardeleer(debasisvan hetkapitalisme)verwerpt.Iedervan deze
beweringen vraagtom toelichting.

Demaatschappelijke arbeiderisdedragervan een revolutionairbewustzijn.Terwijlde klassenstrijd na 1973,volgens Negri,elders in Europa
verzwakte,wasdatin ltalië niethetgeval.Alleen in Italië isde arbeiders-

12 K.Marx,GrundrissederKritik derpoliti
schen Oekonomie, M oscou, 1941,
pp.592-599.
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klasse,gekenmerktdoorhettype van de maatschappelijke arbeid,een
reële tegenmachtgaan vormen.Verstrooid in de hele sam enleving,voert

demaatschappelijkearbeidereen strijd dienietalleen economisch,maar
algemeen maatschappelijk isgeoriënteerd.Hijbestrijdtallevormen van
hiërarchischecontrole overde samenleving.Hijstaatb.v.vooraan in de
strijdvoordeliberaliseringvan echtscheidingen abortus.Op economisch
vlakbestrijdthijhetbeginselzelf,dateconomischeproduktiviteitenwinst
zouden beslissen welke bestaansmogelijkheden eenieder toekomen.Zijn
financiëleeisenzijn nietlangergekoppeld aaneen vorm van medeverantwoordelijkheid voordeproduktiviteit.Hijstaatop hetstandpuntdathij
zichdevoorradigerijkdom onmiddellijkmoettoeëigenen:hijkraaktwoningen,bezet fabrieken,bepaalt zelf hoeveelhij wiluitgeven voor de
dienstverleningen waarvan hijgebruik maakt.Dithelegedragtypeerthet
verlangen naar arbeidersautonomie.De maatschappelijke arbeider leeft
vanuithetbewustzijn dathijzich slechtsautonoom kan gedragen alshij
allevormen van dekapitalistische samenleving achterzich laat,zich orga-

niseertalspartijtegen dearbeid,maarzich ondertussen weldebestaande
rijkdom onmiddellijk toeëigent.Dezevorm van strijd,dieNegrialstheoreticusinterpreteert,om dansamenmetzijninterpretatieop teroepen tot
verder revolutionaircommunistisch gedrag,is de strijd van hethedendaagseproletariaattegen dehelemaatschappij:tegendestaat,nietalleen
voor zoverre hij de geldmachtbeheert,maarook voorzoverre hijeen
rechtsorde handhaaft die de kapitalistische produktieverhoudingen in
stand houdt.
Tegen de overheersing door hetsysteem roeptNegriop tot sabotagevan

hetsysteeml3.Hijweetdatdestaatsmachtreageertop alleswaarin zeeen
inbreuk op debestaanderechtsordebespeurt.Omdathijdezerechtsorde
nietalsdezijneerkent,noemthijdepogingen van destaatom derechtsordedesnoodsmetgeweld te doen respecteren,een vorm van despotisme.

Hijheeftzich dan ook lyrisch uitgelaten overhetonvermijdelijkegeweld
waarmeedemaatschappelijkearbeiderzich moetwapenen om zijn autonomie te verdedigen.

Om mee te besluiten

1.Een eerste constatering is,datNegriin zijn denken in een zekere zin
nietverdergaatdan M arx zelf,die in 1857-58 pleitte vooreen opheffing

13 Zie A.Negri,Domination 1 Sabotage, in Strike,New York,okt.1979.
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vanhetkapitalismedieonmiddellnkidentiekzouzijn aandevestigingvan
hetcommunisme.VolgensMarxmoestditgebeuren door#eonmiddellt
jketoeëigening vandebestaanderqkdom doorhetproletariaat.Aangezien
derijkdom 'zondermeer'van dearbeiderswerd gestolen (alleen hun arbeidskrachtisbron van rijkdom).moeten zijzich deze rijkdom 'zonder
m eer', zonderrekeni
ngtehouden metderechtsorde,toeëigenen.Ook bij
M arx gaat dit gepaard metde weigering van de arbeid als basis van de

rijkdom en metdeafwijzing van dearbeidstijd a1sdemaatvan deruilwaardevan de dingen.M arx begreep reedsdathetkapitalisme alleen dan

kan worden opgeheven alsdezeweigering algemeen wordt(het'reëelbestaande'socialisme heeftons ondertussen geleerd dathetzich anders al-

leen maartransformeert).Debasisvan derijkdom isvoorMarxde'vrije
tijd'enopgronddaarvande'vrijeontwikkelingvan deindividuen'l4.Dit
ismogelijk gemaaktdoorhetkapitalismezelf.Hetkapitalismeheeftwetenschapentechnologiezoontwikkeld,datdemachinesthansinstaatzijn
om in principehetwerk van dem ensen overte nem en ;dem ensen m oeten
eralleen nog voor zorgen datde m achines naar behoren werken.

2.NegrigaatnietverderdanM arx,maarhijconcretiseertMarx'project.
Hijneemtinzijntheoriedeconstateringop,datdemachtdiedelaatkapitalistische sam enleving beheert,zich op haar rechtsorde beroeptom haar

repressievestaatsorganen inhetveldtebrengentegendemaatschappelijke
arbeiderdiezich gedraagtvolgenszijn communistisch bewustzijn.Daaraan koppeltNegrihetstrategisch inzichtdathetrevolutionaire proletariaat.alshetwilslagen,zich moetwapenen.In diezin gaatNegriwelverder

danMarx:hijexpliciteertwatMarxinzijntheorieoveropheffingvanhet
kapitalisme onuitgesproken laat.Tenslotte actualiseert Negrihet inzicht

van Marx:hij zietin de maatschappelijke arbeidervan de jaren 70 in
Italië het revolutionaire proletariaat dat de communistische droom van

M arx verwezenlijkt.
3.IsNegridan zo'n fantast,dathijin de kleineminderheid diein Italië
linksvandePC staat,juisternog:indefractievandieminderheid dieniet
destrategievandeRodeBrigadesvolgtls,hetrevolutionairsubjectvan de

14 K.M arx,Grundri
ssederKritik derPolitùchen Oekonomie, o.c..p.596 en
P.593.

15 NegriheeftafentoeheeluitdrukkelijkkritiekuitgeoefendopdeRodeBri-

gades:hungeweld isvergeefsen geen onderdeelvandejuistestratelie.In het
bovengeciteerdeinterview inMatinMaqazine, p.31,kwalificeerthijzljnvleugel
van dearbeidersautonomie alseen politlekebeweging,teronderscheiding van de
terreurbeweging van de Rode Brigades.
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verdere geschiedeniszoekt? Het antwoord op deze vraag ligtbesloten in
een derde constatering.De grote meerderheid van de Italianen die onder
een ofanderevorm voorhet'historisch com promis'kiest,laatzich in deze

keuzeleiden doordeangstdatNegriweleensgelijk kon krijgen.Hetidee
van een 'historisch compromis'tussen christendemocraten en comm unis-

ten werd oorspronkelijk naarvoren gebrachtom een dam op tewerpen
tegen hetrechtse fascisme.In de praktijk heefthetvolgensNegrieen
bewind in het leven geroepen dat de laatkapitalistische samenleving in
bescherming neemttegen de arbeidersautonomiel6.Op straffe van zware
onrechtvaardigheid t.a.v.Berlinguer moetherinnerd worden aan hetfeit
datde valvan Allende in 1973 minstens de aanleiding was voor Berlinguersstrategie van het historisch compromis.Ook Berlinguer had gekozen
VOOreen geWeldlozeOvergang naareenm arxistischesamenleving,metrespectvoordebestaande rechtsorde.M aarin hetgevalvan een machtsovernamedoorde PC zou hetkapitaal,zoalsin Chili,weleenseen fascistische

dictatuurkunnen vestigen (debekendeuitzonderingsvorm van dekapitalistischestaatsmachtincrisistijden).Om dittevoorkomen nodigdehijalle
democraten uitom fronttevormen.Bdnvloed doorGramsci,achtte hij
hetnodig om te kunnen rekenen op een sterke consensusterverdediging
van debestaande rechtsorde.Eerstm oestde hegemonievan dedemocrati-

sche krachten gevestigd worden.Begrijpelijkerwijze werktditfrontook
tegen de beweging waarvan Negride theoreticus is.

Negrizitwe1degelijk in degevangenisvanwegezijn radicale ideeën met
dien verstande dathetom ideeën gaatdie weerklank hebben gevonden in

een gevreesdebeweging,debeweging van de arbeidersautonomie.Bijdit
besluitga ik uitvan devoorstelling datmen zijn betrokkenheid metde
RodeBrigades(totnogtoe)nietheeftbewezenl7.

16 ZieA.Negri,MassenautonomiegegenhùtorischenKompromùz, Mûnchen,
1977.

17ZoalsdeIezeruitdevorigenotenkanopmaken,hebikmebijdeuiteenzet-

tingvanNegri'sideeëngebaseerdopdevertalinlen dieverschenenzijninhet
Frans(bijC.BourgoisenGalilée),inhetDuits(bljMerveenTrikont)eninhet
Engels(W .W.3Books,New York).Negri'sbelangrijksteoorspronkelijketeksten
verschenenbijFeltrinelliteMilaan.
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H et M idden-o osten na de
Libanon-oorlog
L.L.S.Bartalits

NeemtmendeArabischewereldvanditmomentonderdeloep,danlijken
de meningsverschillen die alin de jaren 50 en 60 de Arabische wereld
verdeeldenooknuweertezorgenvoortalrijkeconsicten.Dezebetreffen:
deArabischestellingnamet.a.v.hetPalestijnsevraagstuk,debetrekkingen metW esten Oost,de Arabische eenheid,de sociaal-politieke stelsels

enpuurterritorialeproblemen.Delaatstetijdevenwelwondeovertuiging
veld datin de jaren 70 een nieuwe ordening in de Arabische wereld is
ontstaan:hetArabisch systeem isvaneenvrijmonolitischblokveranderd
in een m ulti-polairstelsel;de nieuwe indeling van de Arabische staten is

complexerdan de oude indeling in 'progressieve'en 'conservatieve'(of
'reactionaire')landen.

Gewijzigde relatiesbinnen de Arabische Ianden
In denieuweindeling kunnen vijfgroepen worden onderscheiden.
Totdeeerstegroep behoren Irak en Algerije:olieproducenten metambitieuze ontwikkelingsplannen. Ondanks een middelgrote bevolkingsomvang,een relatiefhoog inkomen perhoofd van de bevolking,goed bewa-

pendestrijdkrachten,industriëledynamiek en deaanwezigheid van ervarenleidersisdeinvloed van dezelanden toch beperktgebleven.De fwee#e
groep wordt gevorm d door de olieproducenten met een geringe bevolking,een hoog inkomen perhoofd en een overschotaan olie-en financiële

bronnen:Saoedi-Arabië,deGolfstaten en Libië.De financiëlemogelijkheden van deze landen bepaalden hun invloed in deArabischewereld.De
Jer#egroep omvatkleine,niet-olieproducerendelanden die relatiefwelva-

rend zijn:Marokko,Tunesië,Jordanië,Libanon en Djibouti.Deeconom ieën van deze landen draaien op een combinatie van landbouw,handel
en toerisme.Dem eestevan dezelanden kunnen hetzich in theorieveroor-

lovenbuitenhetgeruzieindeArabischewereldteblijven.Devierdegroep
wordtgevormd doorde DerdeW ereldlanden binnen de Arabische wereld,
de 'have-nots'.De perspectieven van deze landen - Soedan,M auretanië,
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Zuid-lemen enSomalië- blijven somber.Tenslotte isernogEgypte,dat
totgeen van bovengenoemdecategorieën behoort.Hetland heefteen relatieflaag inkomen perhoofd,maarbeziteen complexeeconomie,een bredeindustriëlebasis,een overvloed aan gekwalificeerdearbeidskrachten en

eenomvangrijkebevolking(ongeveer44miljoen).Egyptebeschiktbovendien overhetomvangrijkstemilitaireapparaatin deArabischewereld en
heeftin cultureelen historisch opzichtaltijd aleen voorsprong gehad.
De uitbreiding van hetArabische systeem van zeven staten in 1944 totde
huidige eenentwintig heefttotverdere complicaties geleid.Het optreden

van de PLO heeftde tegenstellingen nog duidelijkeraan hetlichtgebracht.Bovendien kwam de Arabische wereld voortwee uitdagingen van
historischebetekeniste staan :de toenem ende bereidheid onderde Arabische landen om vrede metIsraëlte accepteren en hetfundam entalistisch
islamitisch regime in Iran.Tenslotte hebben de Arabieren hun identiteit,

ideologieen waardenstelselin dejaren 70 zien veranderen.
W eegt men continuïteit en verandering in het Arabische systeem tegen
elkaaraf,dan pleitin hetvoordeelvan heteerste:de institutionalisering

van hetArabischenationalisme,watvooralblijktuitdetoenemendebereidheid om op politiek en vooraleconomisch gebied metelkaarsam en te
werken ;decentralebetekenisvan hetArabisch-lsraëlisch connict;decentraleroldie nog steedsdoorEgypte wordtgespeeld ;en tenslotteeen aan-

talpunten waarover duidelijk overeenstemming bestaat,zoals o.m.de
niet-gebonden koers van de m eeste landen in de regio.

N a Cam p D avid en A fghanistan
Hetophefmakende initiatief van president Sadat in november 1979 om
naar Jeruzalem te reizen,de Camp David-akkoorden en het EgyptischIsraëlisch vredesverdrag leidden in deArabische wereld toteen unanieme
oppositietegen deEgyptischepolitiek.M aargebrek aan overeenstemm ing
over een geschikte reactie en een alternatieve Arabische strategie droeg

ertoebijdataandeveroordelingaanvankelijknoggeen operationelevorm
werdgegeven.Op deTiendeArabischeTopconferentiein Tunis(november1979)vergenoegdemen zich meteen aleerderbereikteminimaleantiSadatgerichte overeenstemming.
Tussen november 1977 en decem ber 1979 werden de inter-Arabische be-

trekkingen - en verdeeldheid - nauwelijksbepaald dooreenverschilin
mondiaal-politiekeoriëntatie.Deinvasievan deSU in Afghanistan bracht

hierverandering in.Enerzijds vormde de parallelle reactie van SaoediArabië en Irak,die de invasie veroordeelden,een stap in de richting van
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verdereen nauwere samenwerking tussen beidelanden.Anderzijdswerd
doorde Saoedisch-lraakse reactiehetzgn.Standvastigheidsfront(Syrië.
Libië,Algerije.Zuid-lemen en dePLO)nieuw leveningeblazen:alsontvangersvan hulp en steun van deSU trachtten deleden van deze groep elk
voorzich een oplossing tevinden voorhetdilemma waarvoordeinvasiein
Afghanistan hen plaatste.Een eerstepoging totcoördinatievan de stand-

punten vond plaatstijdensdeAlgemeneVergadering van deVN van 14
januari1980waardeinvalin Afghanistan werd veroordeeld;drieleden
van het Standvastigheidsfront (Syrië,Algerije,Libië) onthielden zich,
Zuid-lem en stemdetegen.dewaarnemervan dePLO hield een pro-Russische rede.Behalve Soedan en Noord-lemen,die zich onthielden,stem den
alle Arabische landen tenslotte toch voordeveroordeling van de SU .Op
initiatiefvan Syrië,bezorgd overdetoenemende anti-Russische-stemm ing
in de regio,kwam en de ministers van buitenlandse zaken van de landen

van het Standvastigheidsfrontop 16 januari1980 in Damascus bijeen.
Syrië boekte enig succes:de slotverklaring en de resoluties van de één-

daagseconferentiebevattenveleanti-Amerikaanseenpro-sovjet-thema's.
Aan despoedbijeenkomstvandelslamitischeConferentie,dieeveneensin
januarite Islamabad plaatsvond,namen uiteindelijk slechtstwee leden
van het Standvastigheidsfront(Algerije en Libië) deel;Syrië en ZuidJemen bleven deconferentieboycotten ;dePLO lietzich in een laatstadium dooreen delegatie op laag niveau vertegenwoordigen.
De unaniem e veroordeling van de invasie in Afghanistan betekende een
diplomatiek succesvoorSaoedi-Arabië.Andereresoluties- o.m .betreffende Jeruzalem en Palestina,waarin de normalisering van de EgyptischIsraëlische betrekkingen en hetoptreden van Israëlin Zuid-Libanon werden veroordeeld en steun aan de PLO werd bevestigd - m oesten tothet

bewaren van deeensgezindheid onderdedeelnemersbijdragen.
Deconferentie van Islamabad wasvoorhetStandvastigheidsfronteen ge-

legenheid om xijn krachten te bundelen.Syrië,dat de conferentie had
geboycot,dreigdeineenisolementterakenenintensiveerdezijncontacten
methetStandvastigheidsfront.Datculmineerde in de Topconferentie te
Tripoli,13-15 april 1980,waar de leden opnieuw hun steun aan Syrië en
hun vriendschap voor de SU bevestigden.Daarnaast vormde zich in de
loop van 1980 een Arabische middengroep bestaande uitSaoedi-Arabië,

Iraken Jordanië,gesteunddoordeGolfstatenen Marokko,terwijlerzich
na hetherstelvan de diplomatieke betrekkingen tussen Soedan en Egypte
nog een derdegroepering aftekende,de Egyptische Groep,bestaande uit
Egypte,Soedan,Om an en Somalië.
Op de conferentie van de Arabische ministers van buitenlandse zaken,
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economische zaken en financiën in Amman,juli 1980,werd door het
Standvastigheidsfrontonderleiding van Syriëeen confrontatiepolitiek met
hetW esten,.inclusiefhetgebruik van hetoliewapen,bepleit.Dem iddengroep,geleid doorSaoedi-Arabië en Irak,gafer de voorkeur aan om de

Arabischeolierijkdom aan tewenden voorplannen op langetermijn.
Hetuitbreken van deoorlog tussen Irak en Iran in september 1980 beves-

tigde grotendeels de reeds getrokken scheidslijnen: de leden van het
Standvastigheidsfrontsteunden in verschillendemate Iran (Libiëverbrak
zelfsde diplomatieke betrekkingen met Saoedi-Arabië en Irak;Syrië en
Jordanië trokken in novem ber 1980 troepen aan hun grenzen samen en

kwamen zeerscherp tegenoverelkaartestaan).Demiddengroep steunde
Irak (Jordaniësprak zich openlijk voor Bagdad uit;Saoedi-Arabië,uit
angstvoorhetIraanserevolutiegevaar,steldezich watbehoedzamerop).
Ten gevolge van deze ontwikkelingen ontbraken op de Elfde Arabische
Topconferentie in Amm an,25-27 november1980,zeven landen :de leden

van hetStandvastigheidsfront,Libanon en Egypte (sederthetvredesverdrag metIsraëla1slid van deArabischeLiga geschorst).Deconferentie
beperkte zich totde herhaling van enkele bekende standpunten.

De derde Islamitische Topconferentie van de ICO (lslamic Conference
Organization),gehouden in Saoedi-Arabië van 25 tot28 januari1981,
brachtenigeontspanning:LibiëenIranwarennamelijkafwezig,Syriëen
de PLO toonden zich ietssoepeler,terwijlLibanonspresidentSarkiservoorwaarschuwdedatvoortgaandePalestijnseaanvallen tegen Israëldit
land slechtsdegelegenheid zouden verschaffen zijn agressie tegen ZuidLibanon te verhevigen.

Begin 1981washetduidelijk datdeanti-sadatopstellingslechtseen wankele basis voor een Arabische consensus vormde.Na het herstelvan de
diplomatieke betrekkingen tussen Soedan en Egypte werden drie losse en
elkaar enigszins overlappende groeperingen in de Arabische wereld her-

kenbaar:deEgyptischegroep (metSoedan.Oman,Somalië).de'centristen'(onderleiding van Saoedi-Arabië,Irak,Jordanië.gesteund doorde
Golfstaten en M arokko)en hetStandvastigheidsfront(onderleiding van
Syrië).Behalve de belangrijkste kwestieswaarmee alle Arabische staten
worden geconfronteerd,isernu ook sprakevan verschillendebilaterale of

'lokale'consicten (W est-sahara,Libiëen zijn buurlanden,Libanon,de
tweeJemens).
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De PLO in hetnetvan de Arabische betrekkingen
De belangen van de PLO alsde vertegenwoordigervan hetPalestijnse
volk botsen veelalmetdievan deandere bijhetMidden-oostenconsict
betrokken partijen.ImmersdePalestijnenstrijdenvoorhunrechtop zelfbeschikkingin een land waarzijeensdemeerderheidvormden,terwijlde
anderen politieke en economische doeleinden nastreven vanuit een reeds

gevestigde soevereiniteit.ln tegenstelling totde PLO zijn de Arabische
staten sterk geporteerd voordehandhavingvan deterritoriale status-quo.
Bovendien vormtderevolutionaire,op de Arabische m assa georiënteerde

koersvan dePalestijnsebewegingeenlatentebedreigingvoorderegerende elitesin dem eesteArabischelanden.Ook op economisch gebied lopen
de belangen nietparallel.VeelArabischelanden beschouwen hetconsict
metlsraëlin financieelopzichtachterhaald en achten hetbestaan van de

joodsestaatnietlangereen gevaarvoorhun economieën.
DaarkomtbijdatsindsdeJordaans-palestijnseconfrontatiein september
1970 dePLO verbrokkeld raaktein een aantalgematigde en radicale frac-

ties,terwijlde periodieketerreurdaden afbreuk deden aan hetpolitieke
imagovan debeweging.Na deOktoberoorlog in 1973echterwerd dePLO
door alle Arabische staten erkend alsde enige wettige vertegenwoordiger

vanhetPalestijnsevolk.DePLO wistzichtehandhaven dankzijhandige
diplomatiekemanoeuvresen een nexibelepolitiek.Toen b.v.Arafatzijn
adhesie betuigde aan het concept van een Palestijnse mini-staatop de
W estBank en in deGazastrook waren dem eesteArabischestaten gerustgesteld.Pogingen van landen alsJordanië,Irak en Syrië om de PLO on-

dercontroletekrijgen zijnmislukt.VanhaarkanthielddePLO danweer
onvoldoende rekening metde belangen van de inheem se Libanese bevol-

king en wekte de indruk zich definitief in Zuidelijk Libanon te willen
vestigen.Tenslotte:Sadatsbezoek aan Jeruzalem en de Akkoorden van
Camp David veroorzaakten een ernstige polarisatie in de Arabische gele-

deren,diedePalestijnsezaak bepaald geen goed heeftgedaan.
D oor Israëlnagestreefde doeleinden in Libanon

Metde invasiein Libanon,6juni1982,streefdeIsraëltwee doeleinden
na:dePLO zowelmilitairalspolitiekuitschakelen,degehelePalestijnse
infrastructuur in Libanon vernietigen en daar een pro-westerse regering

vestigen waarmeeeen vredesakkoord kon worden gesloten.Van zijn bedoelingen heeft Israël nooit een geheim gemaakt. Reeds geruime tijd
trachttegeneraalSharon deregeringvanlsraëltewinnenvoorzijn radica-

L.L.S.Bartalits/se/M idden-oosten na deLibanon-oorlog

l57

lestrategiet.a.v.hetPalestijnsevraagstuk.ln deregeringvanIsraëlishij
beslistnietdeenigedievan meningisdatdeenigevreemdelingen in Jorda-

nië...de leden van de koninklijke Hasjemietische familie zijnl.Na de
overdrachtvan deSinaï,26 april1982,kwam op 6junidewegvrijvoor
demilitaire fase.De toekom stvan de bezette gebieden zou voor de rege-

ring-Begin voortaan devoornaamsteinzetzijn.Degrondigemilitaireafstraffing van de PLO zou de steun in de rug ontnemen aan detegenstandersvan de autonomieplannen in de bezette gebieden tegen wie minister
Sharon de laatste m aanden al krachtig was opgetreden.De reeds vaak

aangekondigdeen gedeeltelijk gerealiseerdeannexatieplannen zouden dan
gemakkelijkerkunnenwordenopgelegd.Deregeringhad echterookreeds
een veelverdergaand - doorSharon tijdenszijn bezoek inmei1982 aan
de VS aangeroerd - globaalplan voor ogen,datzou resulteren in een

christelijk Libanon,een Israëlisch Cisjordaniëeneen PalestijnsTransjordanië.

Opmerkelijk wasdebetrekkelijk lauweinternationalereactieop deeerste
Israëlische militaire activiteiten in Libanon.Vooralde passiviteitvan de

SU wekteverbazing.Hetisduidelijk datlsraëlvan deVS groenlichthad
gekregen.OokvandezijdevandeEuropeanenkon Jeruzalem rekenenop
een 'begrijpende'houding,diereedswasgeblekenuithetachterwegeblijven van represaillesna de vernietiging van de kernreactorin Irak,juni
1981,hetbombardementop Beiroetdemaand daarop en deannexatievan
de Golan in december.De Verklaring van Venetië in 1980,de opeenvol-

gende bezoeken aan Israëlvan vijfEuropeseministersvan buitenlandse
zaken in de loop van 1982 én tenslottehetbezoek van M itterrand konden

Beginslechtsversterken inzijnovertuigingdathijdehandenvrijhad om
m etde PLO afte rekenen.

Ineigenlandbehaaldederegeringaanvankelijkeenoverwinning.Zelfsde
Arbeiderspartijschaardezich achterBegin.Laterwerd,zoalswedagelijks
horen,de oppositie tegen deactiein Libanon steedsgroter.VeelIsraëliërs
vragen zich afofdeze oorlog dehaatnietzalaanwakkeren en een nieuwe
oorlog zaluitlokken.

Zionistisch revisionism e
Deoorlog in Libanon wasnietalleen een overwinning voorhetIsraëlische
leger,maarook voorhetzionistisch revisionisme.Deze doctrine van vurig
1 Cfr.A.Kapeliouk,Israël:unestratégieradicale, inLeM ondeDl
àlomatique,
jg.29,nr.338(mei1982),pp.12-13.
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nationalism e verklaarthet beleid van premier Begin.H etis aleen halve
eeuw de m ededinger van de hoofdstroming in het zionism e.maar heeft
passindskorthetoverwichtgekregen in de lsraëlische politiek.Dem acht

in Israëlisgeleidelijk in handen gekomen van deSefardim,dejoden die
na 1948 uit M arokko, Iran, Jem en en andere Arabische landen gd-

migreerdzijn.Dezionistischeleidersverondersteldendestijdsdatdejoden
uit W est-en Oost-Europa in groten getale naar Israëlzouden trekken,

maarerkwamenermaarbetrekkelijkweinig.M omenteelmaken deSefardim,hoewelslechtseen fractievan hetwereldjodendom,dehelftvan de
joodsebevolking in Israëluiten doorhun hogergeboortencijferwordt
hun percentage alsm aar groter.

Deoorlog in Libanon heefto.m.duidelijk gemaaktdatde tijd van de
Sefardim gekomen is,en welin een vorm die weinigen hadden voorzien :

deaantrekkingskrachtdiedePoolsejood Begin,diegeen kennisheeftvan
ofbelangstelling voor- de sefardischecultuur,uitoefentop de sefardischemassa.HetiszuivertoevaldatBeginsrevisionistischeconceptievan
-

hetzionismepreciesbijde opvattingen van deSefardim paste.

De strijd tussen de hoofdstroming van hetzionisme en de revisionisten
richtte zich op de configuratie van de nieuwe staat. De hoofdstroming
accepteerde een verdeling van Palestina,de revisionisten wezen ditcom -

promisaf.Tot1967leekdeHeroet,departijvan derevisionisten,onbetekenend,maar toen trad Begin voor korte tijd toe töt de regering van
nationale eenheid.Hijtrad echterterug toen de Israëlische regering de
Veiligheidsraadsresolutie242 aanvaarddeen dusinstemdem etdeterugga-

vevan dein dejuni1967-oorlogbezettegebieden.Achterafwordtduidelijk datdebezetting van deze gebieden hetkeerpuntin Israëlspolitieke
leven isgeweest;dedroom vanderevisionisten wcxwerkelqkheid geworden.Sinds 1967isde aanhangvan Begin voortdurend gegroeid,vooralten

gevolge van een wijziging in hetstemgedrag van de Sefardim.Dedankbaarheid van deSefardim tegenoverde Arbeiderspartij- de partijdie
heninIsraëlhadopgenomen- verkeerdegeleidelijkinressentimenttegen
deelitevan deAshkenazim,deuitEuropaafkomstigejoden.Bijdelaatsteverkiezingen kreeg Begin ongeveer 70eâ van de sefardische stem men.
De Sefardim hebben weinig sympathievoorde weifelingen van deArbei-

derspartijofvoordeconceptievan democratieen socialismevan deAshkenazim .Begin biedt kracht,orthodoxie,zekerheid.M isschien nog be-

langrijkerisBeginsidentificatievan devijand.Terwijlvoordejoden uit
Europa deArabieren een op telossen probleem vormen,zijn zevoorde
Sefardim ,die eeuwenlange islamitische overheersing hebben gekend,een
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vijandmetwieeen rekeningtevereffenenvalt.Voorhenisdeboodschap
van Begin een oproep om terug te slaan.

Dilemm a in Dam ascus
De SyrischepresidentAssad heeftzich steedsopgeworpen a1sbeschermer

van de Palestijnen.Zijn,besluit,het Syrische leger in 1976 Libanon te
laten binnenrukken,was behalve door de wens Syrische aanspraken op
Libaneesgebied geldend te maken,ook gemotiveerd doorhetverlangen
een leidende invloed op dePLO uitte oefenen.Hetoogmerk was,iedere

onderhandeling overeen Palestijnsthuisland tedicteren en een compromisoplossingtegen tegaan dieslechtseen m ini-staatop de W estBank zou

omvatten.Sindszijn machtsovernamein 1970 heeftAssad steedsverkondigd,dathetgeen zin had met de Israëliërste onderhandelen zolang het
strategisch machtsevenwichtin hetM idden-oosten niethersteld wasen de

Arabieren tenminstemilitaireen evenknie van de Israëliërszouden zijn.
Hijblijktnu gelijk tehebben gekregen,algebeurdedittenkostevan een
zwareslagvoorhetSyrischelegeren zijn luchtmacht.
Assadwildegeen strijd.DochtoenIsraëldeoperatie'VredevoorGalilea'
begon,moesthijeen poging ondernemen om zich teontworstelenn aan
een gevaarlijkdilemma.Zijnregimehad alshetschild van dePalestijnen
geparadeerd en binnenlands op hetaambeeld van de militaire trotsgeha-

merd (mede terrechtvaardiging van hethogebudgetvoordemilitairen,
terwijlerweinig hardevaluta voorvoedselimporten beschikbaarwaren).
Vandeanderekantwisthijheelgoeddatzijnmilitairengeenpartijwaren
voorde Israëliërs.Voorzoverde Syrischecom mandanten deze illusie waren toegedaan,werd ze grondig verstoord door de vernietiging van de

SAM-6-rakettenindeBekaValleibijhetbeginvan deinvasie.Devernietiging van deze Russische raketten en van een kwartvan de luchtmachtin

deeersteweek heeftDamascusweinig actievrijheid gelaten.
TotophedenheeftAssadbehendigkunnenkoorddansen.Hijslaagdeerin
veelkritiek afte leiden,o.m .doorzelfeen debatte organiseren overde
doeltreffendheid van deRussischevliegtuigen en wapensystem en.M oskou
had,na dedoorIsraëlaangerichte ravage,een hogedelegatienaarDam ascus gestuurd om de situatie te evalueren. De Syriërs klaagden over de
slechtekwaliteitvan hetRussischewapentuig vergeleken metwatde Israëliërsvan de Amerikanen hadden gekregen.De Russische adviseursgaven
op hun beurt de schuld van hetfiasco aan hetslechtfunctionerend Syrische vlieg-en grondpersoneelen wezen op de Viëtnam ese successen met

Sovjetwapensystemen.Ditlaatsteargumentmaaktein Damascusgeen in-
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druk en deRussen moesten een scherp verliesaan geloofwaardigheid bij
de Syrische m ilitaire leidersincasseren.
Damascushad ook de passiviteitvan hetKremlin t.a.v.de gebeurtenissen

in Libanon slechtopgenomen.DeSyriërszouden waarschijnlijk veelvoelen vooreen strategisch verbond metde SU a1stegenhangervan deAm eri-

kaans-lsraëlische samenwerking. De SU schijnt echter het Vredes- en
Vriendschapsverdrag dat in 1980 met Syrië werd getekend alruim voldoendetevinden.DeRussen willen Syrië trouwensookgeen enkelegarantie geven.VolgenshetKremlin 'nirten'deSyriërsteveelmetW ashington.

Amman vertrouwtdePalestijnen niet
KoningHoessein heeftdePalestijnsestrijdersdieuitBeiroetnaarJordaniëzijn gegaan warm begroeten alshelden geprezen.Ook liethijweten
datdevolledige aftochtvan Israëluitallebezette gebieden,inclusiefOost-

Jeruzalem,endeerkenningvanhetrechtvan hetPalestijnsevolk op zelfbeschikkingin zijn eigen nationaleterritorium voorwaarden zijn vooreen
duurzame vrede,die in een alom vattende regeling moeten worden gegarandeerd.
Hoesseins mooie woorden kunnen nietverhelen datde Jordaanseleiding

zichwantrouwigopsteltjegensdePalestijnseleiders,metinbegripvandie
van de PLO.Jordanië vreestde volgende crisishaard in de regio te wor-

den.Diezorglijktgerechtvaardigd,nu dePLO nietlangerovereen politiekeen militairebasisin Libanon beschikt.Syriëlijktnietin een oorlog
metIsraëlverwikkeldtewillen rakenenhoudtdePalestijnen onderstraffe
controle.Egypte is sinds hetvredesverdrag metIsraëlals frontlijnstaat
uitgeschakeld.Jordanië,dat militair relatief zwak is en een lange grens
metIsraëlheeft,zou dusalsbasisvoorm ilitaire actiesvan de PLO kun-

nengaan dienen.HetisbegrijpelijkdatAmmanhetrisicovan een eventueleIsraëlischeinterventiealsreactiedaarop totelke prijswi1vermijden,
vooralnu de'haviken'van deregering-Begin aandemachtzijn,dievoor
de Palestijnse kwestieeen 'Jordaanse oplossing'voor ogen hebben.Bij
monde van ministerSharon en andere politieke leiders verkondigtIsraël

datJordanië,gezien zijn Palestijnsemeerderheid,een Palestijnsestaatis.
Die Israëlischeverklaringen overde 'Jordaanse optie'worden in Amm an

zeer ernstig genomen:men vreestdat Israëlde VS weleensvoorzijn
standpuntzou kunnen winnen en dat de VS hetHasjemietisch regime
zouden laten vallen.Deaanvankelijkeinschikkelijkheid van deVS in de
kwestie-Libanon heeftdezevreesongetwijfeld aangewakkerd.Bovendien
heefthetop 1septem ber 1982 gelanceerde vredesplan van presidentRea-
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gan Jordanië een centrale roltoebedeeld.In officiële uitlatingen van de

Jordaanse regering iseen duidelijkestellingname t.a.v.hetAmerikaanse
plan totdusver vermeden.In de pers was er sprake van een voorzichtig

optimismeen van 'een beweging in dejuisterichting'.
Reeds vöör W ashington die plannen lanceerde wasm etAm man overleg
gepleegd.Ook waren koning Khaled van Saoedi-Arabiëen Saddam H oessein van Irak door koning H oessein geraadpleegd.Hetin Reagansvoorstellen vervatte denkbeeld van een confederatie van Oost-lordanië en de
W estBank/Gazastrook vormdeook de kern van een in m aart 1972 geop-

perd plan van koning Hoessein,datdestijdswerd afgewezen doordeandereArabieren,dePalestijnen en Israël.
Hetplan vooreen 'Verenigd Arabisch Koninkrijk',mettwee autonoom
bestuurderegio's,leed in oktober1974definitiefschipbreuk,toen tijdens
de Arabische topconferentie van Rabatde PLO werd uitgeroepen alsde

enigelegitiemevertegenwoordigingvandePalestijnen.Jordaniëverspeeldedaarmeezijn mandaatom namensdePalestijnen teonderhandelen.
Toch heeft men in Jordanië nooit de hoop opgegeven het door lsraël

bezetteW est-lordaniëterugtekrijgen.Hoessein heeftsteedsvermedente
spreken vaneen staatPalestina.alsresultaatvan hetPalestijnserechtop
zelleschikking,ook albeweeshijdatrechtlippendienst.Amman stond
derhalveook negatieftegenoverhetplan-Fahd (Saoedi-Arabië)datin een
Palestijnsestaatvoorzag.Op deArabischetopconferentieteFez,september1982,kreeg Hoessein zijn eerderkwijtgeraakteonderhandelingsmandaatterug.Jordanië kan nu welrugdekking verwachten van de conservatieve,pro-W esterse A rabische regim es.Zonder deze steun kan Jordanië
zich een politieke solo,zoals Egypte,nietveroorloven.

Jordaniëheeftzich in de Libanon-oorlog afzijdig gehouden,omdathet
wistdatinterventietoteen ramp zou hebben geleid.Oorlog metIsraëlzou
dat land de gedroomde kans hebben geboden om Hoesseins bewind te

beëindigen,eenPalestijnsestaatin Oost-lordaniëtestichten,en hetsinds
1967 bezette W est-lordanië formeelte annexeren.Hetuitdrukkelijk betrekken van Jordanië bijde vredesregeling doorderegering-Reagan bezorgtAmman nu ook een Amerikaansegarantie tegen hetmogelijke Israëlischeoogmerk,Oost-lordaniëdesnoodsmetgeweld ineen Palestijnse
staatte transformeren.

NadeIsraëlischeinvasiein Libanon twijfeltmen erin Jordaniënietaan
datIsraëlzijn doeleinden indebuurlandendesnoodsmetgeweld wilbereiken.Leden van deAmerikaanseregering hebben in deafgelopen maanden

meerderemalendeintegriteit,soevereiniteitenonalankelijkheidvanJordaniëonderstreept,in tegenstelling totuitspraken van leidende Israëlische
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politici.DeAmerikaansesteun aan Israëlbijzijn strijd in Libanon heeft
in Jordanië de vreesaangewakkerd datde volgende stap van Israëltegen

Jordaniëgerichtzalzijn,en datmen,evenalsinLibanon,zalpogen viade
samenstelling van de staatsleiding tenslottedepolitieke structuurvan Jor-

daniëtewijzigen.
Eerste verloren oorlog?
De in september 1982 gehouden Arabische topconferentie in het M arokkaanse Fez is een overwinning geworden voor de 'gem atigden', die de
PLo-leidersdwongen de essentie te aanvaarden van hetin augustus 1981
gepubliceerde plan-Fahd,dat nog maar een paarm aanden geleden door
de m eestradicale elementen van het Standvastigheidsfrontdefinitiefwas
verworpen.Als resultaat daarvan bevindt premier Begin zich nu in de

merkwaardige situatiedathijonderzijn eigen militaireoverwinning gebuktgaat.Alleen Libië en mogelijk Zuid-lemen zijn tegen hetin Fez
aanvaarde Arabischeplan.Hetvoornaamste puntin datplan.datgeenszins identiek is met het plan-Reagan, is dat het alle staten in de regio

oproept tot het garanderen van de vrede,waarbij impliciet verwezen
wordtnaar de resolutie van de VN inzake de verdeling van Palestina in

1947,eenresolutiediedestijdsdoordeArabieren werdverworpen.Prioriteitmoetnu worden gegeven aan hetstopzetten van hetprocesvan Israëlische kolonisatie op deW estBank en in de Gazastrook,teneinde de Arabische identiteitvan die gebieden te bewaren en optiesvoorde toekomst
open te houden.

In Fez hebben deArabische leiders een stap gezetzonderwelke geen vre-

desregeling mogelijkis:noch dePalestijnen,noch deSyriërshebben zich
tegen de historische tekstvan 'punt 7'van hetArabische vredesplan verzet,datsteltdatvredesgaranties worden gewenstvoor 'alle staten'in de
regio,waarmeehetoude anathem a tegen de 'zionistischeentiteit'isopgeheven.
DeArabische standpunten,metnamedie metbetrekking toteen eventuele

Palestijnse staat,liggen zekernog ver uitelkaar.Toch werd er nu een
struikelsteen weggenomen,waardoordiplomatieweermogelijk wordten
de Akkoorden van Camp David geen uitzichtloosvredesprocesblijven.
HetsteltBegin aan de kaak doorhem zijn 'terroristen'en anderetegenstandersaftenemen,aanwiehijhetalibiontleendevoorzijn eigen extremisme.De Arabische tegem oetkoming aan de Amerikaanse president,de
triomfvan degematigden,de goede ontvangstvan hetPlan-Reagan in de

Amerikaans-joodse gemeenschap en de positieve elementen daarin die

L.L.S.Bartalits/sefM idden-oosten na deLibanon-oorlog
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doordeIsraëlischeArbeiderspartij-oppositie werden erkend,hebben een
lang gewenstonderhandelingsprocesop gang gebracht.

Natuurlijk verwachtte niemand datpremier Begin zijn opvattingen zou
wijzigen:ook in hetin FezaanvaardeArabischeplan zietde regering in
Jeruzalem 'geen enkelnieuw element',doch alleen het 'stap voor stap
willen vernietigen van Israël'.Hetalibivoordiereactie wordtnog steeds

geleverddoordekrijgshaftigeverklaringenvandiversekopstukkenvande
PLO,dienog steedsin extremisten en gem atigden verdeeld is.Toch ishet

klimaatin deArabisch-lsraëlischeconfrontatiegewijzigd.DeAkkoorden
van Camp David worden doordeArabischestaten nietlangerafgewezen.

De Egyptenaren zijn van aangeklaagden nu eerder pioniers geworden.
PremierBegin en zijn fanatieke aanhangerszullen nogmeermoeitehebben om hun achterban meetekrijgen in hun oorlogszuchtigeonverzettelijkheid,dienoopttotwinnen ofsterven.Begin za1zijn bondgenoten en
vrienden ernietmeervan kunnen overtuigen datzijn politiek altfjd de
besteis.
Samenvattend kan metbetrekking totde kansen op succesvan devredesinitiatieven worden vastgesteld datzowelde Amerikanen alsde Arabieren
overeen aantaltroeven beschikken.Op deeersteplaatswaserdegenocide
in Libanon,die dooralle Israëlische censuur is heengebroken;de Ameri-

kaansemediahebben zichbevrijd van dezionistischecensuur.Israëllijkt
een ernstigem isrekening tehebben gemaaktt.a.v.deAmerikaansepublie-

keopinie.Op detweedeplaatsheeftIsraëlin Libanon vermoedelijk zijn
eerste oorlog verloren,omdat hetgeen Libanees grondgebied alte lang
bezetkan houden.Tenslottevragen deA rabieren nu nietalleen deontrui-

ming van de bezette gebieden, maar stemmen ook in m et de befaamde
Veiligheidsraadsresolutie 242,die een Israëlische terugtocht uit in 1967
bezettegebieden eist,m aar waarin ook de veiligheid van alle staten in de
regio wordtgegarandeerd.
Geraadpleegde literatuur:

M .AnisSalem,ArabischeDvferenzen in den achtzigerJahren:einealte Geschichte odereine neue Ordnung? in Europa Archiv, Jg.37,Nr.91 (10 mei
1982),pp.287-296.
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O ver kennen en kunnen
in de econom ische w etenschap
Frans van derReep

In eenvorigebijdrageaan Streven heb iklaten zien dathethuwelijktussen depositivistische methode en de economische wetenschap nietzonder
problemen isl. In dit vervolg wil ik aantonen dat de methodologische
positie van positivisten én falsificationisten voor de econom ische weten-

schap alsgedragswetenschapprincl
àieel onjuistis.In hetverlengdehiervan wi1ik proberen decontouren van mijn eigen positie teschetsen.De
argumentatie steuntvooreen belangrijk gedeelte op een opvatting over
watde econom ische wetenschap zou moeten bestuderen.Daarom zalik

meteen beschrijvingvan dezeopvatting beginnen.
Economische actualiteiten econom isch gedrag
De economie bestudeert het gedrag van m ensen en groepen van m ensen
die geconfronteerd worden metschaarste.Schaarste m anifesteertzich in
hetspanningsveld tussen onbeperktebehoeften en beperktaanwezigemiddelen terbevrediging van die behoeften.Schaarste leidttotde noodzaak

tothetdoenvan keuzen en daarmeetot(observeerbaar)keuzegedrag.Als
we b.v.nietalleskunnen kopen watwe willen kopen metonjsalaris,dan
zullen we moeten kiezen.De economische wetenschap is derhalve een ge-

dragswetenschap dieeen aspectvanonsgedragbestudeert,namelijkkeuzegedragmetbetrekkingtothetverkrijgenvan schaarsegoederenz.In het
verlengdehiervan probeertdeeconoom teanalyseren totwelkefeitelijke
econom ische ontwikkeling,b.v.ten aanzien van hetverloop van insatie,
werkgelegenheid enz-,de gemaakte keuzen zullen leiden.Schaarste roept

dus keuzegedrag op,terwijlaan de andere kant het keuzegedrag mede

1 F.
A .M .van derReep,Positivistische wetenschap en economie, in Streven,
februari1982,pp.470-474.

2 L.Robbins,AnEssayontheNatureandSign6canceofEconomicScience,

Londen,1932.
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bepaalthoe de schaarste zich in een kom ende periode aan ons voor zal
doen.
Omdat we te maken hebben m et gedrag van mensen,m oeten we ervan

uitgaan datkeuzen diemensen maken,medeaRankelijk zijnvan plaats,
tijd en elkaars gedrag.Als we b.v.de vraag willen beantwoorden wat
heden ten dage in Belgiëöfin Nederland de invloed isvan 'de werkloosheid'op 'het nom inale loonniveau', dan hangt het antwoord voor een

belangrijk gedeelteafvan deinterpretatie van de feitelijkeeconomische
toestandvan 'werkeloosheid'doordeeconomischesubjecten.Stelb-v.dat
de werkloosheid vandaag de dag 5l van de beroepsbevolking bedraagt,
dan maakthetvoordeinterpretatie,dusvoorgedrag en daarmeevoorde
betekenisvan 'werkloosheid'voorhet 'nom inale loonniveau'verschil,of
diewerkloosheid moetworden gezien tegen een werkloosheid van 10% of

vanvolledigewerkgelegenheid hetjaardaarvoor.Zo zullenb.v.investeerdersin een economie die een opgaande lijn vertoontvermoedelijk ook
anders kiezen dan investeerdersin een inzakkende economie.Dithoewel

de feitelijke economische toestand op zekermomentheelgoed dezelfde
kan zijn.Verwachtingen zijn hierdusessentieel.
De betekenisvan de interpretatie van economische omstandigheden voor

degemaaktekeuzeniswellichttebenaderen doordezekeuzenal ankelijk
te stellen van de ontwikkeling in de economie.M aar ditgeldt,denk ik,
nietvoorde betekenisvan de interpretatie van elkaarsgedrag.M assapsy-

chologischeverschijnselen laten zich nietin economischeofzelfsstatistische wetm atigheden vangen3.
Geconcludeerd m ag m .i. worden,dat een zelfde economische toestand
verschillend begrepen kan worden en duskan leiden totverschillende uitkomsten van economisch gedrag.

Andersom geldtechterook datde feitelijke economische toestand niet
gezienkanwordenalsdénoodzakelijkeuitkomstvanhetactueleeconomische gedrag.M isschien zou een ander gedrag we1totdezelfde actualiteit

hebben gevoerd.?kfhankelijk vandeomstandigheden kan een zelfdegedrag,b.v.een gedrag van vakbonden dat een algemene loonsverhoging
met zich m ee brengt. tegengestelde effecten op de economie hebben.
Loonsverhoging kan onder omstandigheden leiden totméérwerkgelegenheid via een vergroting van de produktie.M aar onder andere om standigheden kan loonsverhoging via de uitgelokte vermindering van investerin-

gen juistIeiden totwerkgelegenheidsverlies.
3 J.J.Klant,Dehuidi
gedepressieiseenvrolqkedepressie,inN.R.C.-Handels-

blad,31.5.1980.
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Om dezeredenen ishetnaarmijn mening nietjuistom een mechanisch
verband te veronderstellen tussen economische actualiteiten economisch

gedrag.De voordeeconomierelevantewerkelijkheid kan nietadequaat
worden beschreven metbehulp van de veronderstelling van een onveran-

derlijkesameùhangvan economischevariabelen.
W isselwerking schaarste - gedrag.

Economen staanvooreen dilemma.Zijwillendesamenhang kennen,zowel kwalitatief als kwantitatief, van economische grootheden. Deze sa-

menhang,de'economischestructuur',isnietonveranderlijk.Aan deene
kantstaathetgedrag,aan deandere kantde uitwerkingvan ditgedrag op

deeconomie.Een economisch modelbeschrijftdeeconomischestructuur
in functievan veronderstellingen omtrentgedrag.M aarhoe kunnen wedit
m odelvan economische sam enhangen kennen ? Ofbeter,bestaatditm odelwel?

Uithetobserveren van de feitelijke economischetoestand,deactualiteit,
kunnen wede onderliggende economische relaties nietzonder meer asei-

den,tenzijwegeloven in deuitkomsten van statistischezoekprocedures,
waarbijgeschatte parameters worden geïnterpreteerd alstheoriëen over
econom isch gedrag.Hetobserveren van gedrag voldoetalevenm in,om dat

debetekenisvan ditgedragvoordeeconomischeactualiteitjuistaR angt
van de economische actualiteit,terwijlwe voor hetinschatten van die
betekenisprecies hetgezochte economische modelnodig hebben.

Zo isbijvoorbeeld hetformuleren van economische relatiesmetbehulp
van observatievandefeitelijkeeconomischetoestandproblematisch,omdat binnen heteconomisch proces oorzaak en gevolg vaak nietidentificeerbaarzijn.Aan deene kantstaateconomisch gedrag dat meebepaalt
hoe schaarste zich zalmanifesteren,terwi
jlaan deanderekantverwachtingen ten aanzien van dieschaarstehun schaduwen vooruitwerpen op het
actuele gedrag.Er bestaatdusveelm eereen wisselwerking tussen schaar-

steengedrag in deloop van detijd.
ln depraktijkvan heteconomisch onderzoekspeeltdenotievan een dialectisch spanningsveld tussen schaarsteen gedrag een bescheiden rol.Veel-

eerverkiezen economen bepaaldeverschijnselen alsoorzaak aan temerken en bieden zijdaarvooreen statistischeverantwoording op basisvan
empirische gegevens.
Hetnaastelkaar bestaan van verschillende macro-economische stromingen of 'verklaringspatronen', alle uitvoerig verantwoord, kan voor een
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belangrijk gedeelteuitdezepraktijk worden verklaard4.Ditkiezen voor
derichtingvandecausaliteit(b.v.bepaaltdegeldhoeveelheiddeproduktie
ofishetnetandersom ?)kan echteruiteindelijk nooitvanuitdevoorde
economierelevante werkelijkheid worden verantwoord.
Blijkbaarishetzo,datde econoom noch op hetniveau van hetgedrag
noch op datvan de actualiteitdegelegenheid heeftdevoorhem relevante

werkelijkheid teleren kennen.Dit'kennen'luktalleen dan.wanneereen
samenhang tussen gedrag en actualiteit wordt aangenom en.De econoom
ontkomterm .a.w.niet aan,om theoretische vooronderstellingen te for-

muleren.Vraag blijft,hoedezeveronderstellingen worden verantwoord.
Kentheoretische cirkel

In een vergelijkbarekentheoretischecirkelkomen weterechtwanneerwe
methetaanvaarden van een positivistische methodologie hetkenbare be-

staan vaneen 'modelvandewerkelijkheid'zouden accepteren.Depositivistpretendeertimmershetmodelvan de werkelijkheid te presenteren.
Hoezou hetin dezeopvattingnl.mogelijk zijn om theoretischevooronderstellingen te formuleren en hoezouden we kunnen nagaan in hoeverre

hetmodelvan de werkelijkheid die werkelijkheid accuraat beschrijft?
Noch 'dewerkelijkheid'noch het'model'van diewerkelijkheid laatimmershetformuleren van theoretischevooronderstellingen toe.Deze beho-

renniettothetniveau van dewerkelijkheid ('zeliggen nietop straat')en
vinden dushun wegnietnaareen modelvan diewerkelijkheid.Hetantwoord op devraagnaardejuistheid van hetmodelalsweergavevan de
werkelijkheid kanalleengegeven worden alsweeenstapjeterugdoen van
zowelhetmodelalsvandewerkelijkheid.Ditderdeniveau isin depositivistischeopvattingén bijdefalsificationisten nietvoorhanden.
Alseen modelvan dewerkelijkheid nietkanbestaanen ookdeeconoom
ernietonderuitkan om naast'werkeli
jkheid'en 'model'een theoretisch
niveau teonderscheiden,betekentde positivistische stellingname nietsanders dan het door elkaar halen van theorie en werkel
ijkheid.Ditheeft

ertoegeleid,in mijn vorigebijdrageeen aspectvan hetprobleem van de
taalgenoemd,datallerleiabstractiesof'theoretischebegrippen'nietvoor
opvattingen overfeiten maar voorde feiten zelfworden gehouden.

Omdataan depositivistischezienswijzedeconsequentieisverbonden dat
nietvaltna tegaan waarvan eigenlijk hetmodeleen weergavevormten
4 M .vanGeel,Nobel
pr#svoordeNeo-KeynesiaanJamesTobin, inStreven,

maart1982,pp.572-576.
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bovendien depositivistischeeconoom slechtsdeimplicatiesvan hetm odel
als economische kennis accepteert,is de stap van positivism e naar wat

Alberteen'Modell-platonismus'heeftgenoemd,bijzonderklein:deautonomievan het'model',waardeonderzoeker(en dewerkelijkheid!)zich
bijheeftneerteleggens.
Dekennisverwervingvan deeconoom stuitop demoeilijkheid,datvoorwaarde voor die kenniswerving precies de nagestreefde kennisis.En dus
ontkomtde econoom ernietaan,een econom ische theorie aan te nemen.

Ook depositivistisch ingesteldeeconoom ontkomternietaan.Blijkbaar
doen positivisten ietsandersdan ze zeggen datze doen.Ook hun 'model

vandewerkelijkheid'geeftuiteindelijkeenopvattingweeroverdevoorde
economie relevante werkelijkheid,een opvatting die isneergelegd in de
gekozen theoretischeuitgangspunten.Hieruitmagnaarmijnmeningwordenafgeleiddateconomischetheorienietkansteunenopdeonmiddellijke
ervaring en dathetvormen van dietheoriedemogelijkheidsvoorwaarde
vormtvan het formuleren van een economisch modelen daarm ee voor
econom ische kennisûberhaupt.

Hoekunnen weechterrijmen,dataandeenekantdeeconomischewetenschap een empirische wetenschap is,d.w.z.een wetenschap die zich ten

doelsteltuitspraken overdewerkelijkheid tedoen,terwijlaandeandere
kanteconom ischetheorieaprioristisch isgefundeerd? Hoekunnen we,los

van deonmiddellijkeervaring,uitspraken overdieervaring doen?Ishet
niet paradoxaal,dat het aprioristisch karakter van economische theorie
voorwaarde is voor de economische wetenschap als empirische wetenschap ?
Robbins,die aan dewieg staatvan de hedendaagsegangbare opvattingen

ondereconomenten aanzienvanobjecten methode,lostditprobleem op
door veronderstellingen aan te nemen die eenvoudige en onbetwistbare

ervaringsfeiten omvatten die betrekking hebben op de wijze waarop de
schaarstevan goederen zich manifesteertin dewerkelijkheid.'M ioma's
zijn z6 zeergebaseerd op dealledaagsewerkelijkheid,datzealleen maar
behoeven te worden geformuleerd om alsvoordehand liggend herkend te
worden'6.Klanteistvan theoretische vooronderstellingen,dathieruit fal-

5 H.Albert, M odell-platonismus, der neoklassi
sche Stil des ökonomischen
Denkens in kritùcherBeleuchtung, in F.Karrenberg,H.Albert,SozialWissen-

schaftundGesell
schaftsgestalltung, Berlijn,1963.

6 F.J.M .van Doorne en G.P.S.Gielen,Gangbare economi
e en vormen van

kritiek.Een wetenschapsflosofischebenaderingswqze, inMaandschrmtEconomi
e, 1981/6,pp.250-266.
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sifieerbareuitspraken kunnenwordenafgeleid (d.w.z.uitspraken waarvan
deeventueleonjuistheid metbehulp van feitenkan wordenaangetoondl7.
Beideauteurs,beiderepresentanten van gangbarem ethodologische opvattingen onder econom en,handhaven dusde pretentie datuitspraken over

dewerkelijkheid kunnen worden gedaan.Ditin tegenstellingtotuitsprakenalsimplicatiesvan eenopvattingoverdiewerkelijkheid.Maartegelijkertijd kunnen beiden in hun opvattingslechtsuitspraken overdewerkelijkheiddoen,zoalsdiezich nuaan onsvoordoet.Verwachtingenworden
implicietin debeschouwingbetrokken voorzoverdezenufeitelijkeconsequenties hebben.Voor uitspraken gebaseerd op een ideële,niet actuele

verschijningsvorm vandeeconomischewereldisin beidemethodologische
(positivistische)positiesgeen plaats.Een dergelijkewereld levertnoch de
onbetwistbareervaringsfeiten(Robbins)nochdeinformatiedievoorfalsifieerbaarheidnoodzakelijkis(K1ant).Positivistenen falsificationisten zijn
aangewezen op het'nu'.

Het algem ene m odel
Omdatwein de econom ie voortdurend te maken hebben metm ensen en
wisselend gedrag in bovendien wisselende omstandigheden zou de econo-

mischewetenschap naarmijn mening een veelheid van verschijningsvormen vandevoordeeconomierelevantewerkelijkheid moetenbestuderen.
Indezeopvattingisdeeconomischewetenschaptegelijkertijdempirischen
historisch.Empirisch,omdatuitspraken betrekking dienen te hebben op

dewerkelijkheid.Historisch,omdateen kijken naarverleden entoekomst
en daarmee het elementverandering of 'worden'nietwordtuitgesloten.
Juistomdatdeeconomischewetenschap een gedragswetenschap is,kan de

econoom nietvolstaan meteen onderzoek van de feitelijke economische
toestand op basisvan een bepaalde economische structuurzoalsdepositi-

vistische methode die voorschrijft.Hetaccepteren van de economische
wetenschap alsgedragswetenschap,en dushetrekening houden m etwisse-

lendegedragspatronenen wisselendeomstandigheden,sluitnaarmijnmening in hetaccepteren van hetonderzoek van alle verschijningsvormen
van de econom ische wereld,zoals die zich zouden kunnen voordoen .
/

Tegenoverhetpositivistische'modelvan dewerkelijkheid'stelikderhalve
hetalgemenem odel, datgéén betrekking heeftop de economischewereld
7 J.J.Klant,SpelregelsvoorEconomen, Leiden,1978.Dezeconsensus-theorie
wordtmerkwaardiggenoeg geformuleerd in een poging Poppersmethodologieop
deeconomie toetepassen.
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zoalsdieop ditmomentin defeitelijkheid bestaat,maarop de veelheid
van verschijningsvormenwaarin deeconomischewereld zich aan onskan
voordoen.Dit algemene m odel levert m ede het begrippenapparaat met

behulpwaaryandeeconomischewerkelijkheidin alhaarverschijningsvormingen geordend en begrepen kan worden.Hetbiedteen al akening van

deeconomischewereld ûberhaupt.Voormijisin ditalgemenemodelde
mogelqkheidsvoorwaarde vooreen empirische,historische economische
wetenschap gegeven.

Aandeenekantheeftditalgemenemodelbetrekkingopdewerkelijkheid.
Debegrippen waaruithetisopgebouwd,bevatten imm ersaleen opvatting
overdie werkelijkheid.Aan de andere kant bevat het algemene m odel
geen informatie overde feitelijketoestand van de economische wereld.

Juistomdatgeen informatie over defeitell
jke toestand wordtgegeven,
sluithetalgemene modelgeen mogelijke verschijningsvorm uit.(lnldat
echterhetalgemenemodelgeen informatieoverdefeitelVkeeconomische
toestand bevat,voldoethettegelijkertijdnietaandeeisvan falsifieerbaarheid.Positivisten en falsificationisten verwerpen dan ook de mogelijke
em pirische inhoud van hetalgemene m odelen daarm ee hetm odelzelf.
Tegenoverhetvaak totdogma verheven,discussieuitsluitende,positivisti-

sche 'modelvan dewerkelijkheid'stelikhetalgemenemodeldatbinnen
hetforum van economen wordtaanvaard op basisvan consensus.Aan de
wieg van hetbereiken van een overeenstemming staan welhetargumenteren en hetelkaar proberen te overtuigen alselementen van een rationele

discussie.Vervolgens verschijnthet algemene modelalsmogelijkheidsvoorwaardevoorhetformuleren van een spec6ek model.Ditspecifieke
modelbeschrijftdan de,totnaderorder,gangbare opvatting ondereconomen overdefeitelijke,actuelesamenhangen indeeconomischewereld.
Het van toepassing verklaren van een specifiek model als een correcte
weergave van de actuele econom ie gebeurtweerna discussie op basisvan

overeenstemming.Deze tweede discussie is echter alleen mogelijk juist
omdatop de achtergrond het algemene modelstaat.
Tegenover de positivistische waarheid staat het specifieke m odel,waarin

waarheid relatievewaarheid isbinnen een tijdhorizon.W anneerde econoom vooraf een zo goed mogelijk modelwilopstellen,dan isdit,meen
ik,het op basis van overeenstem ming aanvaarde specifieke model.Dat

achteraf uitspraken op basisvanditspecifiekemodel(waarschijnlijk)niet
uitkomen,doethier nietsaan afen staatook nietter discussie.

Robbins'bijdrageaanhetconcept'algemeen model'lijktmeteliggen in
zijn constatering,dateronbetwiste ervaringsfeiten bestaan.Ligtin het
verlengdehiervan immersnietde bewering,datiedereverschijningsvorm

Fransvan derReep/overkennen en kunnen in deeconomische wetenschap
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van deeconomischewereld opgespannen kan worden metbehulp van een

aftelbareverzemelingbegrippen,waarbijdiebegrippen aleeldingen zijn
van perverschijningsvorm verschillend geordende 'onbetwiste ervaringsfeiten'?Klantsbijdrageisnaarmijn mening debetekenisdiehijverleent
aan consensusbijdevorming en acceptatievan economischetheorie.Hij
stelt,dattheorieën,bijgebrek aan falsificatie-mogelijkheden,aldan niet
m oeten worden aanvaard na een rationele discussie over deplausibiliteit
van de gehanteerde vooronderstellingen.
Een voorbeeld moge di
tverduidelijken.Ik keerhiertoe terug naarde nominale loonvorm ing die ik in hetbegin van ditartikelreedsa1svoorbeeld
heb aangehaald.Hetalgemene modelgeeftin ditgevalweeralle factoren
waarvan men vindtdatdezein zekeremate (duskwantitatiefen kwalita-

tiefonbepaald)hetnominaleloonpeilbdnvloeden.Factoren,ofbetergezegd 'begrippen',diemen hiermagverwachten,zijn dusnietalleen werkloosheid,maarook b.v.prijspeil,arbeidsproduktiviteit,belasting-en premiedruk en incidentele loonsverhogingen.Dezelijstvan begrippen isnatuurlijk nietvolledig,maarditdoetnietsaan hetvoorbeeld af.Dooreen
explicietewiskundigevorm voordeloonvormingsfunctietekiezenwaarbij
iedereverklarende factoreen zekergewichtkrijgt,kan iedere specifieke
verschijningsvorm vandeloonvorming,endusookdevermoedelijkactuele verschijningsvorm worden beschreven.Datb.v.een groterewerkloosheid een druk op de nominale lonen in de hand werkt,daarzaliedereen

hetovereenszijn.Andersstaathetmetde specifiekebewering,dat1%
meerwerkloosheid om deze reden leidt tot 1% daling van hetnominale

loonniveau.W anneerdezespecifiekebeweringonjuistblijkt,dan moeten
weonze opvatting aangaandedeactueleeconomischeverschijningsvorm
wijzigen.De weerlegging van een specifiek modelbetekentzekernietde
weerleggingvan hetalgemenemodel.datkarakterisatiesvan alleverschijningsvormen,en dus de actuele,bevat.

Conclusie

Ikhebgeprobeerdtelatenzien,datertweegrondredenen zijn om zich er
voor te hoeden de positivistische m ethode klakkeloos te aanvaarden ten
behoevevan economisch onderzoek.Op de eerste plaatsis daarhetken-

nistheoretischeargument,dathetpositivistische'modelvan dewerkelijkheid'nietkan bestaan.Slechtsdeschijn van hetvermogen totfalsificatie
kan worden gehandhaafd door uitspraken op theoretisch niveau zonder
verantwoording teinterpreteren alsuitspraken op hetniveau van de feite-

lijkheid.Een model-platonisme,waarin mensen aan hetmodelmoeten
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gehoorzsmen (b.v.via hetgevoerde economischebeleid)ligthierop de
loer.
Op detweedeplaatsvraagtde econom ische wetenschap alsgedragswetenschap vanwege de voortdurend veranderende economische structuur om

een onderzoek binnen alle verschijningsvormen waarin de economische
wereld zich aan ons zou kunnen voordoen.Door als uitgangspunt van

onderzoek hetalgemenemodeltekiezen,waarindeverschillendeverschijningsvormen van deeconomiealsm omenten optreden,kan rechtworden
gedaan aan deeconomischewetenschap alsgedragswetenschap.Rechtkan
ook worden gedaan aan deeconomischewetenschap alshistorischeweten-

schap,waaringezochtwordtnaareen(causaal)tijdsverbandtusseneconomische variabelen.Geconcludeerd kan worden,dathetalgemene model,
als voorwaarde voor het kennen van een specifiek model,voorwaarde is
vooreconomische kennis.

Tegelijkertijd leverthetalgemenemodelgeen uitspraken diemetverwijzingen naarfeitelijkeeconomischesamenhangen kunnen worden verworpen.Hetheeftimmersbetrekkingop deveelheidvanverschijningsvormen
waarin de economische wereld zich aan onskan voordoen.Ditalgem ene
modellevertdaarmee geen falsifieerbareuitspraken op.Daarmee komen
we op de tweede grondreden om de positivistische methode nietklakkeloos te aanvaarden.De m ethodologische positie waar deze m ethode op
teruggaat,doetniet-falsifieerbareuitspraken,en dushetalgemeen m odel,
af als nietterzake.
De m ethodologische positie van positivisten en falsificationisten van de

economischewetenschapalsgedragswetenschapisdaarmeenaarmijnmeningprincl
pieel onjuist.Immers,deze methode maaktde economische
wetenschap alsgedragswetenschap onmogelijk.
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Oude en nieuwe methoden van bijbellezen
Veelexegeten zijn er in hun hartten reconstrueren.Deteksten hebben daardiepste van overtuigd dat ereigenlijk bijnaarverhoudin! weinig betekenis
maaréén maniervan bijbelbenadering ojzichzelf,maarzilnvooralwegenen

bestaatdiejemethetgredikaat'objec- m lddelen naarfeiten en gebeurtenissen
tief'of'wetenschappell
jk'kunttooien. in hetver/e#en.
Hetiseen m ethodevan lezen die in nagenoeg alle comm entaren,verklaringen
en theologische woordenboeken wordt
nagevolgd en toegepast. Ik heb het
over de historisch-kritische m ethode
die in devorigeeeuw isontwikkeld,tot
grotebloeikwam en totop de dag van
vandaag de ui
tlegvandeSchriftin zijn

Tejen demonopoliepositiediedehis-

(somsbeklemmende)greep houdt.

feministische theologes, die verhalen

De historisch-kritische benadering
zoekt antwoord op vragen a1s: wat is
de etymologie van de gebruikte woor-

uitdeBijbelinterpreteren alsmodellen
voor vrouwenbevrijding.W at een feministische benadering van bijbeltek-

den;welketekst-variantenzijnerin de
verschillende bijbelhandschriften te
vinden;watzijn debronnen achterde

torlsch-kritische methode nu al meer

dan honderd jaar inneemt,begint de
laatste tijd verzette ontstaan.Vanuit
doorgaanskleine groepen ofgroeperin-

gengrobeertmeneenànderewijzevan

Schrlftlezing te ontwikkelen.Zo is dat

bijvoorbeeld hetgevalin kringen van

sten kan betekenen,isheelm ooitezien

indepublikatievaneen derbelangrijkste auteurs in de Duitse christelijke

bestaandetekstJwelkeparallellen be- vrouwenbeweging,Dr.Elisabeth M olt.

staan erzowelblnnen a1sbuiten deBijbel;wieisdeschrijvervan dezetekstpassage; zijn er misschien meerdere
schrijvers en hoe verhouden die zich
dan totelkaar;in welke tijd speeltde
betrokken tekst; welke geschiedenis
heeft de tekstdoorgem aakt in de loop
van de eeuwen ; wat is de originele

tekstenwatzijnlateretoevoegingen en
uitwelketijdstammendezedan?
Hetmogeduidelijkzijn:aldezevragen

mann-W endell.De vsorstellingen,zo
betoogt zij, die wij hebben van de
vrouwen rondom Jezus (Martha,Maria van Bethanië,M aria van M agdala)
blijken nauwelijks aan de werkelijkheidvandebijbeltekstentebeantwoorden.De portretten van deze vrouwen

zijn overdektmeteen dikke laag stof
van eeuwenlang theologiseren - een

bezigheid dietotvoorkortvrijweluit-

hebben één ding jemeenschappelijk.
Ze benaderen de bilbeltekst met historgcàe interesse. I)e bi
jbelteksten zijn
voor aanhangers van de historisch-kritischemethodein feite bronnen diehelpen om dehistorische gebeurtenissen te

1ElisabethMoltmann-Wendel,B#Jezus

tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen

doorbrekengevesti
gdepatronen,Uitgeverij

W estland.Schoten,1982,149 pp.BF.375.
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sluitend doorm annen werd bedreven.
Elisabeth M oltm ann-W endel bewandelt een in feite heel eenvoudige weg,

gepast.Aangeziennaqenoegallelitera-

Jezusen confronteertdeze tekstmetde

ring een Nederlandstalig werk te publi-

tuuroverdezesemiotlschemethode in

meestalmoeilijk leesbaarFrans is gedie daardoor juist zo boeiend wordt. schreven,is hetbijzonder verheugend
Zijleesteenbepaaldenieuwtestamenti- dateendrietalauteurshetheeftaangesche passage over een vrouw rondom
durfdoverdezewijzevan tekstbenade(bijna altijd door mannen geschreven)

Ceren2.

uitlej ervan in commentaren.Tussen

Uitgangspunt van de semiotiek is de

zen waar doorde exegeten slordig of
zelfséchthelem aalverkeerd isgelezen.
Verrassend en heel interessant is het

voorde ontstaansgeschiedenis van de

materiaaldatdeschrijfsterheeftweten

tische exege van zulk cruciaal belang

debllbelteksten de(mannelijke)uitleg tekstzoalsdieop ditmomentvoormij
tekenen zich grote spanningen af. Er li
gtinzijndefinitievevorm.Desemiozijn duidelijk voorbeelden aan tewij- tischeanalyseinteresseertzichdus niet

tekstenisnietldnteresseerdin aldie

anderevragen dlebijdehistorisch-kri-

te achterhalen vanuitdekerkgeschiede-

zijn.Sterkernog:de semiotische aannisen de iconografie (metname Zuid- pak staatzelfswantrouwij tegenover
Frankrijk en Italië). Op deze wijze allerleigegevensdievan bulten detekst

worden heel bekende verhalen plotseling vervuld van een nieuwe dim ensie ;
dat geldt zeker voor de hoofdstukken
overM artha en M aria M agdalena.
W iealhetm ateriaaldatin ditprachtig
uitgegeven boek is verzam eld op een

worden aangedragen om licht te werpen op dietekst.M en benadertdetekst

zoals hijerligt.alséén geheeldatde
schrijverz6 (en nietanders!)heeftsamengesteld.Hetkomtervooralop aan
goed te lezen wat er staat. De tekst

eerlijke wijzeaan een oordeelonder- wordtin zijngeheelonderogengenowerpt,zal moeten toegeven dat Elisabeth M oltmann-W endelonze ogen kan

men om te onderzoeken hoe de stu ctuur van de tekstis.Vragen die daar-

openenvoorzojenaamdafgesletentek- bijaan deorde worden'gesteld zijn:
sten.Hetis miJ na bestudering van dit

watis de begin-en watde eindsituatie

boek nögduidelijkergewordenhoebe- in de onderhavige tekst;wat heeft er
langrijkderolvan vrouwen in devroe-

zich in hetverloop van hetverhaalaan

gekerkmoetzijnjeweest.Hetiswer- veranderingen voorgedaan ;welke per-

kelijk onbegrijpelbk hoe hun inbreng sonen functioneren erin en hoe doen ze
opdenduurdoormannen(!)isverdoe- dat;waar en hoe veranderen de scèzeld.Een zéér bevrijdende publikatie nes; welke veranderingen voltrekken
dus.

zich in het verloop van het verhaal;

In een dergelijke benadering van de
bijbeltekstgaat het veelmeer dan bij

watzijn de tegenstellingen diehetver-

de historisch-kritische m ethode om de
actualiteitswaarde van de betreffende
pas
gej:t
l
eessami
wa
ez
teg
hg
een
ft?detekstdieik nû
Tegen de achtergrond van deze cruciale problem atiek

aanduldingen zijn er voor plaats en
tijd?

haalogroept,watdeparallellen;welke

Aldezevragen komen uitdetekstzelf
op en kunnen vanuit die tekst beantwoord worden.Zo gaat de lezer in zemoetzekerook een in Frankrijk ont- keropzichthetgebeuren van de tekst
wikkelde methode van tekstlezing wor- mee beleven.raakterzelfin betrokken
den genoemd. H et is de structurele
tekstanalyse of sem iotùche analyse,
2 C.M.Overdulve,J.C.E.Meij,C.J.den
die binnen dealgemene taalwetenschap He
yer,Hoekr#g/de ###e/betekenis?Seal geruime tijd wordt gepraktizeerd, miotiektoegepastopbnbelseteksten, Boemaar sedert kort ook op teksten uit kencentrum, Den Haag, 1982. 168 pp.,
Oude en Nieuwe Testam ent wordt toe- /22,0 .
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en ontdekt zo de zin van deze tekst
voor zichzelf. Er worden in deze semiotische tekstanalyse geen historische

van lezen elkaar in hetgeheelnietuit;

zocht wordt naar de structuur, de
gramm atica van hetverhaal.Stap voor
stap leiden deauteursonsbinnen in die
onbekendewereld van de sem iotiek.Ze

beeld af,waarom m en hetwerk een ondertitelheeftmeegegeven waarin spra-

integendeel, ze kunnen juist elkaars
eenzijdigheden opheffen.
vragen gesteld;hetiseen consequent Bijhetlezenvanditmoedigeboekhebtaalkundige benadering van de bljbel- ben zich bijmijeenaantalkwestiesoptekst.M en zou kunnen zeggen datge- gedrongen.Zo vraag ik mij bi
jvoor-

maken onsduidelijk dateenteken,een
woord geen betekenisheeftin zichzelf,
maar dat ze hun zin ontlenen aan het
systeem waarin ze zi
jn opgenomen.
W ateen woord in feite betekent is alleen binnen deconstellatie van de tekst

keisvan 'bijbelseteksten' terwijlalle
voorbeelden en toepassingen zich beperken tothetbegin van hetM arcuse-

vangelie.W ashetvoorde auteursbij-

voorbeeld geen aardije uitdagin! geweest om een dergelljke semiotlsche

analyse eens uit te werken C.Q.te demonstreren aan de hand Van een Ver-

teontdekken:detekstgroduceertdus haaldatbijtwee ofmeerevangelisten
zijn eigen woordbetekenlssen.

W e.
leren de analyse-instrum enten han-

voorkomt?Dàn zou namelijk veelduidelijker gemaaktkunnen worden wat

teren,eerstgrof,dan meerverfijnd. deeigenzegjingskrachtvanelketekst
W e leren werken m et de twee niveaus afzonderli
jk 1s.
waarop een tekstte analyseren is:het Bi
j de analyses van het diepteniveau
oppervlakteniveau, namelijk datgene van de tekst(pp.90-113)krijg je a1s
wat m et het blote oog m in of meer l
ezer geen goed inzicht in de wijze
zichtbaaris(debovenkantvaneen bor- waaropjehetzgn.semiotisch vierkant4
duurwerk)en hetdiepteniveau,name- moetontwerpen.Mijkomthetvoorlijkdatgenewatachterdewoordenvan endeschrijverssugjererenhetzelfook
een tekstverborgen ligt(deonderkant enigszins- datjulstin déze fase van
van hetborduurwerk,waaralledraden tekstanal
yse subjectieve inzichten de
op een ingewikkeldewijzedoorelkaar overhand nemen.
lopen en verknoopt zijnl3. Aan de Datditboek in een behoeftevoorziet,
hand van M arcus 1:16 -3:35 wordthet
betoog geconcretiseerd en leren we hoe
we handelingen en toestanden moeten
form aliseren. Voortdurend worden de
paragrafen afgerond met een rubriek
'methodische tips', die de zelfwerkzaam heid in goede banen m oeten leiden.

staatvoormijvast.W anneermen het
wilbestuderen,lijktdemeestaangewezenwegom datineen jroep terealiseren.De schrijverspropageren dat namelijk en hebben dan ook een apart
hoofdstuk gewijd aanhetwerken in tn
metgroepen (pp.135-149).Bovendien
isde geboden stofnietaltijd even geInteressantisookhetvijfdehoofdstuk, makkelijk om deze individueelte verwaarin een aantal andere m ethoden werken;i
n een groep za1datduidelijk

van bijbellezen wordt getypeerd en betereresultaten opleveren.Hulde dat
waarbij tevens wordtaangegeven hoe de auteurseen toch zo moeilijk onderze vruchtbaar met elkaar zouden kun- werpdoorgaansbegri
jpelijkwetenover
nen sam engaan.W antin dem eeste gevallen sluiten verschillende m ethoden

te dragen.

Panc Beentjes
3 Opvallenddatdeschri
jversbijdedoor

hen gebruiktebeeldspraak van hetborduur-

werk nietwijzenophetfeitdatonswoord
tekstafkomstig isvan hetLati
jnsewoord
textum = weefsel!

4 Hetnetwerk van tegenstellingen en te-

genstrijdigheden dat de betreffende tekst
naarvoren brengt.
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D e teloorgang van de Belgische bourgeoisie
De auteurA ndré M om men isgeen onbekendein Vlaanderen.Publikatieszoa1s D e strategie van het politiserend
vormingswerk en D e Belgische Werk-

In hethoofdstuk overde 'holdingbourgeoisie'(metdecentralero1van de So-

ciété Générale) wordt zeer duidelijk
welke conservatieve investeringspoli-

liedenpart# 1880-1914 worden in aca- tiek in België gevoerd werd en welke
demische en linkse kringen veelvuldig

ondersteunende rol de staat telkens

gebruikt.Zijn wekelijkse bijdragen in

speelde alsde industriëlen in moeilijk-

DeN ieuwe getuigen van een scherp inzichtin Belgische toestanden,iets wat
buitenlandse waarnemers vaker over-

heden raakten. Interessant is het ontstaan van de Vlaam se bourgeoisie vöör

risch overzichtvan de ontwikkeling en

zondere aandacht. Jamm er dat hier

de Tweede W ereldoorlog (Gevaert,
komtdanbinnenlandse.In zijn nieuwe Vlaam sEconom ischVerbond,Kredietpublikatie,De teloorgang van deBelgi- bank);zi
jvoerteenheeleigenpolitiek,
schebourgeoisiel,geefthijin een ver- maarisintern ook nietonverdeeld.De
staanbare taaleen analyseen een histo- fi
guurvan LéonBekaertkrijgthierbij-

uiteindelijk de neergang van de bour- nietuitvoerigerinlegaan werd op de
geoisie in België.
Door het toenemende industrialisatieprocesmoestdehogerebourgeoisie.n1.
de aristocratische grootgrondbezitters

vraag in hoeverre ln België de klasseverschillen bedekt en verdoezeld worden door com munautaire verschillen.
O.i.ligthet 'nieuwe',hetboeiende van

van de 19e eeuw,geleidelijk de plaats ditboek in debeschrijving van de opruimen voorde 'gem iddelde'bourgeoisie,die sterk gedifferentieerd wasen in
vier categorieën ondergebracht kon
worden :de financiële, de industriële,
de handelsbourgeoisie en de grondbourgeoisie. In België is de financiële

komende technocratie, een nieuwe
bourgeoisie-klasse die de oudere na de
Tweede W ereldoorlog zal verdringen,
maar waarvan aanzetten terug te vinden zijn bijde generatie van Hendrik
De M an. Deze technocratische klasse

bourgeoisie doorslaggevend geweest.

heeft zelf geen pol
itieke beslissinjsmachten bezitook geen produktiem lddelen, maar neem t een cruciale plaats
in in hetstaatsapparaaten in de accumulatie van het kapitaal binnen het
neo-kapitalisme. Deze technocraten

Eerstdoor de naamloze vennootschap

enlaterdoordeholdingskreegzijmeer
invloed op het economisch gebeuren.
De politieke analyse wordt doorweven
m etdeeconomische.Zo zien wedatde
politieke macht van de bourgeoisie

vindtmen nietalleenteruga1sbedrijfs-

sterk alankelijk was van politieke
partijen en van machtsverhoudingen

experten of staatsam btenaren, m aar

tussen Vlaanderen en W allonië. W at

en en in ministeriële kabinetten.Hetis

ookindebesturen van politiekepartij-

hiervooralaanbod komtzijndetegen- dank zijdeze technocratie datb.v.het
stellingen binnen de industriële bourge-

'nieuw economisch beleid' van W illy

oisie en de mechanismen waarop zij Claesmogelijkgeworden isen datvakeen beroep moetdoen om zich tehand- bonden en industriëlen mekaarblijven
haven tegenovereen georganiseerde arbeidersklassediedan toch afen toe wel
erg bedreigend was.

vinden in hetsociaaloverleg.M om men
spreektvan een 'circuitvan universiteit
studiebureau - ministerieel kabinet'.
Haar sociale basis haalt deze techno-

cratieinde'nieuwekleineburgerij',de
ee
llr
ewi
ctue
en
n en
ambt
ei
na
en
eke
he
t
1Kritak, Leuven, 1982, 186 pp., BF. i
ont
nd
jsle
dede
mi
nister
esrb
evdi
ol
n.
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Op diem anierverklaartde auteureen
aantalrecente tendensen in de Socialis-
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daagheeft.Ditzoumeerindelijnvan
hetheleboeklijgen.

tische Partij (Doorbraak),de Volksu- Globaalgezien lsditeenuitstekend innie en de CVP.
leidend werkje,datook voor de nietIn een laatste hoofdstuk wordt heel econoom heelgemakkel
ijk toegankekortdeeconomischecrisisvandejaren lijkis.Misschienhaddenwatmeerta1970 behandeld en de alternatieven
voordeze crisis zoals die geformuleerd
worden doorde regeringen,devakbon-

bellenenschema'shetboeknoqover-

zichtelijker gemaakt. Jnmmer ls wel
dat de ro1van de kerk nieten die van

den,degartijenenorganisatiesalsPo- de staat niet system atisch behandeld
lekar.Dltiswelhetzwakstehoofdstuk
van het boek en was beter achterwege
gebleven. Links-geëngageerde intellec-

tuelenvoelenzichvaakverplichtoqhet
einde van hun kritiek iets te schrllven
over 'alternatieven'.O .i.had een laatste hoofdstuk beter kunnen handelen
over alternatieven die de verschillende
lagen van deBelgischebourgeoisievan-

worden, en dat een hoofdstuk (n1.
hfdst.4)somseindigtmeteen fascinerendebegin-paragraaf.Bovendien isde
verm enging van analyse en chronologisch overzi
cht niet altijd even geslaagd.Toch kan ditboek delezerbeslistaanzetten tot verdere lectuur.
M onika Abicht
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Boekbespreking

Godsdienst
JohanNegenman,Geografischegidsbl
jde
b#bel, Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,
1981,368pp.,f59,90.
Vaak blijven bijbelseplaatsen en landstrekenbijhetlezenvanhetOudeenhetNieuweTestamentdodeobjecten,omdatdelezer
te weinig achtergrondinformatie paraat

beschrijving te geven.Er zouden dan immerstevaakherhalingen optreden'(p.7).
Daarom isereenregistersamengesteld(pp.
343-346)vanplaatsen dienietin een apart
artikelaan de orde komen.Ondanks deze
opzet vind ik niettemin een aantalnamen
opvallend ontbreken.Zo kan men zich af-

vragenofhettotalestilzwijjen(dusookin
deregisters)overGil
gal-blJdeverovering

vanhetlandenook daarna eencentralecul-

tusplaats-welgerechtvaardigd is.Toejege-

heeft.Nietzeldenisjuistdeliggingvaneen

ven,erzijn problemenmetdeidentiflcatie

plaatsvan cruciaalbelang om het Schriftverhaaloptimaalte kunnen verstaan.Een

van dezeplaats,maardatmag bestverteld
worden.W aarom vindtdelezerwéleen arti-

'Geografische gidsbij de bijbel'vultdus

keloverRome.maarverneemthij(zelfsin
deregisters)nietsoverAntiochië,dehoofd-

deartikelenbovendien noggeschreven zijn

stad van Syrië,datvia 1-2 Makkabeeën en

zondermeereen gatin de markt.W anneer

door een erkend expert,dan is tevens de
kwaliteit van het boek gegarandeerd. Ne-

Handelinlen tochvoldoende belangrijk is
voordebljbellezer?

genmanisnameli
jkdeauteurvanDebaker- Twee andere opmerkingen nog ter afsluimatvandebt
jbel(Amsterdam,1968)datin ting.Inrelatietotdeprijsvanditboekvalverschillende talen isuitgekomen;recente- len dekaarten -getekend in de OnzeLieve
lijkheeftdezedocentaandeuniversiteitvan Vrouweabdijte Oosterhout-mijenigszins
Nijmegen meegewerkt aan het prachtige tegen;zoweldeleesbaarheid als de visuele
standaardwerk Bnbels Handboek I (Kam- bedoeling ervan laten solste wensen over.
HetanderepuntbetreftdeIiteratuuropgave.
pen,1981).
De spilvan deze 'Geografischegids'wordt Aanheteindvanhetboek(p.364)geeftde
gevormddoor72beschrijvingenvanbelang- auteur een heel algemeen literatuuroverrijkeplaatsen en streken in debi
jbel.Tel- zicht.Naarmijngevoelzoueenkorte-niet

k
enswordthiervaneerstdeli
ggingaanjege- alte specialistische bibliografie aan het
ven;daarna komen de levensomstandlghe- slotvan elk artikeldenaslagwaarde van deden aan de beurt:het klimaat,de water-

voorziening,debodemjesteldheid,deverbindingswegen en de velligheid.Elk artikel
wordt besloten met een hi
storische schets
waarin Negenman uitvoerig gebruik maakt
van historischedocumenten uitdeOudheid

ze'Geografischegids'aanmerkeli
jk hebben
vergroot.Zo zou b-v.in hetartikelJericho

eenverwi
jzingnaarhetwerkvanK.Kenyon

zekerniethebben misstaan;hetzelfdegeldt
voorhetprachtige boek van Y.Yadin over
Hasor.M et nadruk wilik stellen datdeze

(o.a.FlaviusJosephus,Eusebius,inscripties detailopmerkinjen in hetnietzinken bijal
e.d.).'Hetspreektvanzelf',zo betoogtde hetgeendeschrljveronswéltebiedenheeft:
auteurin deInleiding van hetboek,'datde
72behandeldeplaatsen en streken een keuze

zijn,zijhetgeenwillekeurige.Hethadden
ermeerkunnen zijn (ofminder).Vanwege
deoprstwashetechterondoenlijk om qan
elkebllbelse plaatsofstreek een uitvoerlge

een zondermeerspannende ontdekkingsreis

in hetonbekendeland van de bijbel.Met
hetverschijnenvandeze'Geografischegids'
iseen hiaatopgevuld.En het spreektvan-

zelfdatbehalvevoordebi
jbellezerditboek
ook vanwaardekanzijn voorhendiehet
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Midden-oosten willen bezoeken ofhebben

bezocht(methetoog daarop iseen apart
registermethoofdzakelijkArabischenamen
toegevoegd: pp. 355-363). Kortom, een
boekwerk datzich binnen handbereik dient
te bevinden van ieder die regelmatig de
Schriften opent.

PancBeentjes

('Hetantwoord')iseenaanwinst;inandere

'Theologieën van het O.T.'wildit onderwerp nog wel eens onder tafel geraken.
Maar wanneer men, zoals W estermann

doet,dejeschiedenisdiehetO.T.vertelt
nadrukkelljk beschouwt als een gebeuren

overenweer,dan moethetantwoord vande

mens(ingebed,erediensten meditatie)wezenlijk bestanddeelvormen van alles wat

tevattenwathetO.T.alsgeheel,inalzi
jn

overGod gezegd wordt.Hetwerk wordtin
hoofdstukVIafgerond met'HetOudeTestament en Jezus Christus'. Daarin vindt
men niet alleen behartenswaardige notities
over de verhouding van Oude en Nieuwe
Testament,maar ook een heelverrassende
visieop dekerkgeschiedenis!!
Deze 'Theologie van het O.T.' is zéér de
moeitewaard,zekerwanneermen haarzou
lezen in samenspraak metandere,zoalsdie

tebereiken doordat,wathetO.T.overGod
zegt,te vangen in begrippen als:heil,uitverkiezing, verbond, geloof, kerygma,
openbaring, verlossing, e-d. M aar zo

ven reedsgenoemdevan G.von Rad.Daarom is het een uitstekend initiatief van de
Nederlandse uitgever geweest om dr E.

schri
jftWestermann-metdezenaamwoordelijkebegrippenverwijderdemenzichvan
werkwoordelijk karakterdraagt.Wilmen

waarin metnamedeontwikkelingwordtgeschetstvan de 'theologie van hetO.T.'a1s
vakgebied binnen de oudtestamentischewetenschap.Men magdezepagina'snietonge-

wi1zi
jn enwatvooriedereen zichtbaaris:

lezenlaten;hetlaatjuistzienwaarWestermannvoortbouwtop deanderen,waarhij
hen wilnuanceren en in welkeaspecten hij

Claus Westermann,Hoofdll
jnen van een

theologie van het Oude Testament, Kok,

Kampen,1981,263pp.,f42,50.
Hetisde taak van een 'Theologievan het
OudeTestament'om teoverzien en samen

delen,zejtoverGod.Veelvandevroegere van W .Zimmerli(Grundriss derAlttesta'Theologleën van hetO.
T.'probeerden dat

de taalvan het O.T.,die overwegend een

weergeven wathetO.T.alsgeheeloverGod
zegt,danmoetmenuitgaan vanwathetzélf

'HetOudeTestamentvertelteen geschiedenis'.Deze laatste woorden citeert W estermann uitde beroemde Theologie desAlten
Testam entsvanG erhardvon Rad,diedaaruit dan ook de consequentie trok: 'De
meestlegitieme vorm van spreken over het

O.T.isderhalvenogaltijdhetnavertellen'.
W estermann is hetwélmet Von Rad eens
dathetO.T.een geschiedenisvertelt,maar

mentlichen Theologie,1972)en dehierboNoorttevragen een inleidingteschrijven,

zich van anderen afwendt.
Insiders zullen merken datW estermann in

deze publikatie heelzijn wetenschappelijk
oeuvreineensynthetischevisiebi
jeen heeft
gebracht.Metnamezi
jn kijk op hetboek
Exodus, en zeker ook zijn indringende
waarnemingenbetreffende'dePsalmenzijn
mijnsinziensjuweeltjesom te lezen.Door
veelvuldig te verwijzen naarhetTheologi-

nietdatwehetdaarom eenvoudijwegmoe- sches Handwörterbuch zum Alten Testaten navertellen:'Datzou mogelbk zijn als
hetO.T.bestond uitéén van heteerstetot
hetlaatste hoofdstuk doorlopende geschiedenis.Datis echter niet hetgeval'(p.16).
Objectief uitgangspuntvoor een theologie
van hetO.
T .isvolgenshem de canon van

hetO.T.zelf,en weldejoodseindelingin

driebundels.Opdeyreciezefunctievandie
driedelin!gaathijln deuitwerkingervan

mi
jnsinzlensnietaltenadrukkelijkin.Dezeconstatering wilinhetgeheelnietsafdoen
aan hetfeitdatW estermann in vierwerke-

ment(1:1971;11:1976),waarvanhijeindredacteur is geweest, waarborgt W estermann delezerdathem ofhaardewegwordt
gewezen naarzeerrecentetheologische literatuurvan hoog gehalte.
C.Nap

Edward Schillebeeckx,Evangeli
e verhalen,

Nelissen,Baarn,1982,246pp.,f 39,50.

lijk yrachtigehoofdstukken hetoudtesta- Een bundelhomilieën,toespraken enartikementlschsprekenoverGod oqeenuiterst lenwaarinjeontdektwaareentheoloogzodeskundige én fascinerende wljze gestalte
weet te geven.Metname hethoofdstuk V

alom begaan iswanneerhijnietexpliciet
theologie bedrijft; wat zijn voorkeursge-
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dachten en -verwoordingenwarenineen be-

paaldjaar(herhalingenzijnin zo'n bundel
onvermi
jdeli
jk);wathijanderen graagwil
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alsdeontmoeting,denatuur,hetlijdenen
denacht).

Jan Kerkhofs

meegeven om hun spiritualiteitop te bou-

wen.Hetiswelvaakklokkespijsdieenige
tijd vraagtvoorvertering,maar ook dikwijlsheeltrefzeker.S issterkerin zijn kerugmadaninzijnmoraal.Zijnexegeselijkt E.-J. De Smedt, M et minnende kracht.
weleensoverhaast:zomeenthijdatLukas Reisplan voor een gelovig Ieven, Lannoo,

zijn'Za1i!dearmen'totdeleerlingenricht; Tielt/Bussum,1981,155pp.,BF.295.
maarisdlthoudbaarwanneeronmiddellijk
daaropvolgtfWee,jijri
jken'?LukasZ0u Ineenbeweeglijkesamenlevingalsdeonze
metopzetdeinstelllngswoorden gewijzigd

hebben tot çdeeltdeze beker met elkaar';
maarLukasgeefttoch een paarverzen verder dezelfde instellingswoorden a1s M attheusen M arkus...Hetiseen boek waarin

veelwaardevolstevinden is(metnamehet

methaarvelewegen,zijnwegwijzersnoodzaak,wegenkaartenvoorhetnaslaan en uit-

stippelenvandereiswegonontbeerlijk.Niet
voornietshoort de psalmistde bedenking

vanJahweh'mijnwegen zijndeuweniet',

artikeluitTGL 'Ik geloofin God,Schepper

envangtde'LeerderAgostelen',eender

vanhemelen aarde'),maarhetmoeteruit

bezinning over 'Twee wegen'. Van Jezus

gepuurd worden;watin ditgenre toch wel
normaalis.
G.Boeve

oudstechristelijkegeschnften aan meteen

zelfwetenwi
juithetJoannesevangeliedat
Hijde 'wareweg'isdieten leveleidt.De
bisschop vanBrugge,pastoraalbewogen a1s
steeds,probeertmet gelukkige hand zulke

wegconcreetvoorchristenen vandezeti
jd
Louis Dupré, Edith Cardoen, Terugkeer

naarinnerlvkheid,DeNederlandscheBoekhandel,Antwerpen/Amsterdam, 1981, 116
PP.,BF.2O .

DeVlaamseprofessorin godsdienstfilosofie

teYale,bekenddoorzi
jnstudiesoverMarx

en Kierkegaard en over de mystiek,publi-

uittetekenen.Onder hetmotto 'Metminnendekracht',een aanhalinguitdegeschriften van de Brabantse mysticus Jan van
Ruusbroec, wordt de gang door het liturgischjaaraangevat:vanAdventtotPink-

stertijd,maarookmetaandachtvoordevakantie(ti
jd van stilteen vrede),september
(tijd van nieuw begin),oktober-november
(viering van de ti
jd van heteinde).Acht

ceert hiermee een aangevulde en door zijn

hoofdstukjes bevattend woorden van be-

vrouwhertaaldetekstvanzi
jnTranscendent
Sep ood(1976).Hetwerdeenpleidooivoor
eenherontdekkenvandewezenlijkesubjec-

redap,elkeweek;tipsvoordeverdieping

moediging,treffendebijbeluitspraken,kostbaresuggestiesvoordegeloofsbeleving iede-

t
iviteitvandegersoonalswegom totde van ditgeloofsleven,voordeogbouw van
verloren heelhmd terug te keren.God ge- onzesamenleving en debevorderlng van geraakteafwezigindelevangenisvanhetwe- zin en familieleven op evangelische grondtenschappelijkobjectlvisme.Langshetbin- slag.Aanheteindevanelkkapitteltjestaan
igeen weldoendegebeden,uitermanenyadvandeherinnerin!dienthetgekwet- eteengveoscud
hiktzowelvoorgebed in gezin en pastelkweerdeechtevrijhelds-roepingteher-

kennen en het'diepere zelf'van demystici
tebetreden.Doch daartoemoetdewarein-

nerlijkheid gezuiverd worden van talrijke

sociaal-psychologischeovergroei
injen.Fijnzinnig wordtde lezer geholpen biJhetontdekken van de nog aanwezige sporen lei-

dend naardatinnerlijk centrum waarGod

rochie,alsvoordeenkeling die,watverlo-

reninhetjachtigleven,opnieuw 'minnende
kracàt'wilputteninhetbidden totGod.

Voordesuggestierijkeillustratieszorldede
kunstenaarA.van Laere.Honderden lnzen-

dingendroegen bij,zodeinleiding,totde

samenstellingvan ditbezinnings-en gebedsboek.E1k gezin mogehetzich aanschaffen.

geraaktwordt.Voordesterkleseculariseerjzullenerdankbaarom zi
jnalszijervademens(enchristen)liggenhlervele'stag- Zi
ren hoeze metdeze hulp hun tochtkunnen
stenen'dienaarde bron van debestaanszln

kunnen leiden.Natuurlijk kunnen binnen

hetbestekvaneen essaynietallewegen naar

innerli
jkheidvoldoendebelichtworden (zo-

gaan doordegoedeen kwadedagen van het
leven.
SilveerI)e Snzet
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mens'in verhoudingtothetZijn,overhet
Literatuur

raadselvan geboorte,dood en watdaartussen ligt,overdevermoedemaaronbekende

en onzekereOverkant,overdetijd diede
M stein, Een stel voorname heren, Stan-

mens toegemeten wordt en de eeuwigheid
dievraagtekenenbelofteis.Detitelsvan de

daard Uitgeverij, Antwerpen/p.N. van

contingentie uit: Engel zonder vleugels,

Kampen & Zoon,Bussum,1982, 139 pp.,
BF.2O .
Van devierverhalen in dezeuitgavegebun-

cyclidrukkendeessentievandemenselijke

Losgeld voorCharoon,Ditleven legtzijn
lastengrof,Schrijlingsop mi
jntijd,Erzit
eengiertewachten op mijn schouder.Al-

fGeboorte',waarin de dichdeldvindikhetbejin-enhetslotverhaalde lteeern-grdoeotcvyacdlus
eraan hetwoord is,heefteen
beste.Opeen schrljnendeen subtielewijze

handelen zijoverhetstandenverschil(Een
stelvoornameheren)enhetmisverstandvan
een op standsbewustzijn gefundeerd huwelijk(AngèIe).Vooralmetditlaatsteverhaal,
waarin mannelijke dikhuidigheid en het
vrouwelijk glaciaalverweerertegen wordt
geanalyseerd,heeftAlstein een stuk proza
gemaakt dat weinig auteurs hem op dit

ogenblikzullennaschrijven.

Hetmeerautobiografische verhaalin twee

zorgelozer karakter, hoewel ook hier het

plechtigeIgij'waarmeehetkleinekindaangesproken wordt en sommige diepzinnige

uitsyraken hetmeerspeelseregisterdoorkrulsen.Bi
jherhalingtreftmen in decycli

de uitgesproken overtuiging aan dat alsde
dichtersterft,de cirkelwordtgesloten,dat
er dan ietsvoltooid wordten een belofte
wieweet-vervuld.
Degrootmoedigeishetromandebuutvan de

luikenDebewogenjeugd vanArthurSteen- dichteren toneelschrijverHensen.In deze
witz bewijsteveneensAlsteinsverteltalent, korteromanwordthetprobleem gesteldvan
maarhetleesplezierschuiltmeerin de ver-

deschuld in gevalvan onvruchtbaarheid of

makelijke anekdotes en de eventuele be- vanerfelijkebelastingdiekinderloosheidtot
kendheid met de professoren in de Ger-

gevolg heeft. De spanningen in het gezin

den dan in hetaangesproken worden door
de rake verwoording van wat tdesmensen'
is,zoalshetgevalismetdenaamlozevrouw
uithettitelverhaal.

luktezwangerschappen leiden ten eerste tot
dezeercerebralebeslissing van de man om

L.Carrollen F.Kafka,waarin de ambivalentieenzelfsdegevarenvan hetbestaan als

dijheden. Lucie wordt zwanger van een

maansefilologievan deUFSIA 15j.gele- van Paulen Lucie Stelborg na enkele miszijnvrouw vanzichtevervreemdenzodatze
in verwachting kan geraken van een andere

Hetallegorische<Een schrijverin wonder- man en ten tweede tot de vlucht van de
land'metzijn explicieteverwijzingen naar vrouw in overspannen em otionele omstanschrijvercentraalstaan,heb ik gelezen a1s

een artefact!een kunstzinnig produkt van
een auteurd1edegrenzenen degevaren van
de literatuurkenten erdesondanksvoortdurend mee bezig is,op gevaar af geoordeeld en veroordeeld te worden.

mlnnaarvan één nacht,wilzelfmoord plegen,maar wordtdoorPaulweernaarhuis

gebracht.Eenmeisje,Anna,wordtgeboren,

datalskind vanderedeneringook kindvan
derekening zalworden.
Deroman isgebaseerd op hetstramien van
een klassieketragedie.Na de expositievan
Wantfliteratuuriswerkelijkeenernstigebe- hetprobleem van de kinderloosheid,komt
deintrige metde vakantie in de bergen en
zigheid'(p.1*).
J.Gerits een eerste hoogtepunt:hetvermeende ver-

HerwigHensen,W# strooien zaden uiten

rapenstenen,Lannoo,Tielt/Bussum,1981,
78pp.,BF.298.
Herwig Hensen, De grootmoedige, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982, 119
PP.,BF.370.

trekvan Lucie.Deeigenlijkeclimax komt
methetvertrek van Lucie naarParijsen

tenslotte volgt de katastrofe metde exitus
infelix:doodvan hetkind en zelfmoordvan

demoeder.Depsychologischscherjjetekendestandpunten-demannelijkevlsleop
devrouwelijkepartnerenomgekeerdineen

zodelicateaanqelegenheid-krijgengaande-

HerwigHensen schrijftklassiekegedichten weg een stereotlep karakter.De personages
metvastestrofenenrijmschema's.Hijstelt wordendaardoorteveeljereduceerdtotsjametafysische vragen over :het probleem

blonen diedebeschouwlngen van de auteur
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moetenillustreren.Zemissen dan ook soms

menselijkheiden geloofwaardigheid.

Gattung.ZurGattung 'Spiel'im Mittelalter,
M .Niemeyer,Tubingen,1980,73pp.,DM.
24.

f'
- dstmeed dxr besce ving en tekstldm k van een middelduitse dramatekst

(SûndenfallundErlösung),zetS.zdnwerkprincipeuiteengefundeerdophettheatera1s

middeleeuwsmassamedium.Omdatnojz

wat teksten als leesversies in handschnft

overgeleverd zin,wordtmetH tischezin

de verhouding tekstontwey/s-lontweo

nagegaan.Classzceerbnsrheld van de teksten, taligheidsanalyse,overeenkomst/verschilmetgeaimeerde preekversies,compamtistischediscussiemetvakgenotendragen argumenten aan om het onderscheid
tussen opvoedngstekst en Ieesintentie te
systematiseren.
C.Tindemans

Ortrun Zuber (ed), The Languages of

Theatre.Problems in the Translation and

Transpositionof Drama,Pergamon Dess,
Oxford,1980,177 pp.,$ 26.

Deze sede referaten (collm uium Grim th
Un.,Australië)handeltoverzoweldeverbale als de nonverbale aspecten van de
overdrachtvan een dmmatekst.Alswerkbeginselstaatvx rop datzo'n tekstisontworpen naareen voorstellingtœ endatdus
de criteda van acteer- en spreekbu rheid

vx ropstaan.Dedeelnemerslo- nhetHjtje

afvan watmomenteeltheoretisch als'vertaling'wordtopgevaten A.Lefevere(UIA,
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heelgraaftnietergdiep maarheeftde verdienstenieuwegrondtebetreden,eeneerste
over-en inzichtte bieden van de bewuste
problemen van de overdrachtresp.overdrugbaarheid van een dramatekst,zowel
verbaalin een anderetaalcontexta1sstructureelin de voorbestemde medialiteit.

toireknoogpuntenopdeLondensescèneals
periodiserlngsmiddel.Deverwerking van de
antiekeliteratuur,metnameOvidius,eneen
beredeneerde suggestie van een Dryden-

bibliografiestaanbroederlijknaastdeeigen
bibliografie.

C.Tindemans

C.Tindemans

Dagmar Walach,Der aufrechte Bûrger,
Ian Rodger, Radio Drama, Macmillan.
London,1982,166 pp.,pb Q4,95/hb Q12.

seine Weltund sein Theater.Zum bûrgerlichen Trauerspiel im 18.Jahrhundert, W .
Fink,M ûnchen,1980,123pp.,DM .28.

Zondermetdataen produktiecijfersom te Zonderechterveelnieuw tebrengen m.b.t.
springenschrijftdezeradiomanen-criticus e conjuncturele voorwaarden die in het
toch degeschiedenisuitvan deBritseradio- d
Duitslandvande l8eeeuw hetdrama(enhet
dramatiek en hoorspeltechniek.Bijdeop- theater) een maatschappeli
jke vervallendedruktemetrecentepublikatiesover
dit onderwerp treden ook hier nogal wat
overlapping en herhaling op. Maar zoals

nieuwingsfunctie bezorgden als agent en

symboolvaneensocialeemancipatie(vorlijkeafwi
jzingvandearistocratischeergeen anderverstaathijdeinspirerenderoe- fme
ping hetonderscheidbaar-eigenevan hetra- enis, thematische emfase op de actuele
diodrama aan te geven,natuurlijk vanuit maatschappelijkeopinie),brengtS.tocheen

structurele schematiseringaan diedegeïsol
hetheleverschijnselnietvernauwend redu- eerd-vertrouwde elementen in een orcerendtoteenakoestischelementbijdege- ganisch-causale binding verenigt: deugd,
nadevan schakelaarsen toetsen.Daarom is identiteit,rede,waarheid,wereld,natuur,
dergelijkebehandelingeen bijdraqeteach- ervaring, geld, cor itiviteit, held, sententotdemediawetenschap en dellteratuur- timentalisme,pedago/e. Wat dor uitgewetenschap, ook al was het maar om de schrevenmaarsteekhoudendopgebouwden
principiële aandachtvoor de graad en het gergumenteerd.
gehalte van taligheid die nu eenm aalevenC.Tindemans
zeerwezensbepalend is.
C.Tindemans
technischeapparaten-en studiokennismaar

W olfgangWendler(Hrsg.),CarlSternheim.
Antony Coleman & Antony Hammond

(eds),Poetry andDramaJJ71J7* .Essays
inHonourofHaroldF.Brooks,Methuen,
London,1981,248 pp.,Q 13,50.

Shakespearoloog en Drydenexpert H.

Brooks(107-)krijgtvanvriend en leerling

een afscheidsbundel aangeboden die het

M aterialienbuch,Luchterhand,Darmstadt,
1* 0,203 pp.,DM .14,80.

Sternheim waseniseenprobleem,desti
jds
alindejaren20toenzi
jndramatischeoeuvre
(expressionistisch geacht,politiek-antibur-

gerlijkopgevoerd,alsonpalijdigenideologevlij lgewezen) tussen waardedng en

veldbestrijktwaarophijzelfgrootisgewor- mislukking zweefde,vandaag nog nu de
den.Nogalwatbijtzichuiteraardvastinde haussevandeherontdekkingindejaren60
nooit volledig te beheersen Shakespeare,

weerafgenomenisom grotendeelsdezelfde
redenen.Deze bundeltrachteven te overnaar grotere betekenisvelden verwijzen. zienwaterindeactualiteitvandepremières
Ook theaterwetenschappelijke thema's als werd gedacht en geschreven, met enkele
de 'Vice'-figuur en het volkstheater einde
16eeeuw ofdestoetdramaturgiebijdeLord uitlopersvan meerrecente aard.Criticien
Mayor-inauguratiesteLonden bieden nieu- vdenden illustreren zijn impact op het
we bevindingen aan,naasteen wezensbepa- themterenomscMjven zi
jn 2 bialmndselling vandesatirein deRestauratie,derepe- achtigepersoon,inwatditboekegeeft,is
mettelkens detaillistische themata die toch

Boekbespreking

185

hetpima;hetbli
jftechterte selectief(en vanuiteen heelonverwachte hoek bevestigd
arbitrair)om hetuitgebreideoeuvreechteen indeadaptaties(Shakespeare,Strindberg).
extra-perspectiefmeetegeven.
C.Tindemans

Debundelbevattevensstriktdrama-analyti-

scheopstellendiepogenbijelkaarteleggen
welkedeinstrumenteleknepenzijndieDiirrenmattgebruiktom zi
jn serieus-komische
stellingen zo effectiefmogelijkuittedruk-

Kenneth S.W hite,Les Centres Dramatien.Metdeakeliqeconclusiedat,naarmate
quesNationauxdeProvince1945-1965,Pe- k
devolwassenheid ln deomgangmetdedraterLang,BerneTrancfol/LasVegas,10 9, matische middelen toeneemt, de publieks256pp.,sFr.44.
gunsthem blijktteontvallen.
C.Tindemans
Dat de decentraliseringsoptie van het

Fransetheaterna1945belanljkisgeweest

voorde evolutie van dezekunsttak,in opvattingen, in theatermakers,in publieks-

relatieeninstdlprovamma,staatvast;hoe Iqillyl
belanljk,inwelkopzichtpergedecentraliseerd centrum ,vanuitwelkwerkoogpunten

waarnaalœ ,datmochtjeindezedissertatieverwachten.Nietsdaarvan.Alsfeiten- T.Bennett,S.Boyd-Bowman,e.a.ed.,Poljstisalles(vandecentrateToulouse,St. pular Televlbion and Film, BFl/open UniEtienne,Strasbourg,Rennes,Aix,Villeur- versity,London,1981,360 pp.,f 6,25.

banne,Tourcoing,Bourges)onoverzichteli
jk,onanalytisch,verwardenverwarrend, Ditisin een menig opzichteen merkwaardiereader.Ineersteinstantieomdathijophistorischvolstrektondeugdeli
jk.Ersteekt g
g
zetisvoorde Open Universityen opstelgeen conceptin en er komtdan ook geen 1een
bevat die de discussie op een hoog niinzichtuit.Onbegri
jpeli
jk.
veau plaatsen.
C.Tindemans Alleopstellenzi
jnafkomstigvanBFl-publikaties of eerder verschenen in het hoog-

staande filmtijdschrift SCREEN. MerkGerhard P. Knapp - Gerd Labroisse
(Hrsg.),Facetten.Studien zum 60.Geburtstag Friedrich Dûrrenmatts, P. Lang,
Bern/Frankfurt,1981,282 pp.,sFr.55.

OphettheaterrepertoirelijktF.Diirrenmatt
momenteeluitde gunst.In deze felicitatie-

bundelbewijzen decriticidathijhen nog

veelte zeggen heeftenzedoen,metuiteenlopende interessepunten en vanuit methodisch sterk verschillende invalshoeken,hun

waardig ook omdathiereen soortnieuwe
trend aangegeven wordt:de televisiestudie
diezo lang totaalisolationistisch en afkerig
van de film heeftmenen te kunnen opereren,doetnueen brutaleommekeer,zodatin
deze readerde specifieketelevisie-stofalgemeen geplaatstwordtvanuiteen filmkader.
Hetresultaatis,zoalsteverwachten,eerder
chaotisch en onevenwichtig.W atontbreekt

hieriseen bewustereaanpak.die grobeert

uittestippelen waarom nubijdefllmtheo-

bestom helderheid teverkrijgen in watde
identiteit van deze religieuze agnost kan

rieontleend wordt,watkan ontleend worden en wat niet,enz...Nu kri
jgtmen erg
bizarre overgangen:een heelhoofdstuk ge-

zi
jn.Hetpessimisme vanzijn levensopvat-

wijdaan'popularfilm andpleasure'-uiter-

ting.nietin geprononceerde zwartgalligheid
maar in hetglimlachend vaststellen van de

aard een fundamenteelaspectvan de film -

waarvan de tv-neerslag nerjens geformu-

overbodigheid,wordtalinzijndebuutstuk- leerd wordt.Kortom detotallteitisonevenken,sterkernog in zijn detectiveromans, wichtigendestrekkingisdoorzijn 'pseudo
aangetroffen;delijndiedezecynischeskep- (?l'-naïeve aanpak weinig hoopgevend.
sistegenoverdeactualiteitvan deze wereld
verbindtmettekenen van verwachting,vinden deanalisten in detoenemendeideologischeen politiekeopstelling,totuiting geko-

Maarstukvoorstukzi
jnditer!lezenswaar-

men in zijn opstellen over Israël,tegelijk

EricdeKuyper

dige opstellen,waarvan sommlge reeds tot

de referentieteksten van de film (en
televisie-)theoriebehoren.
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A.Bergman,Geld aI
s Water,Hollywood in

wikkelingen op het vlak van de semiotiek,

decnbi
sjaren,HetWereldvenster,Bussum, depsjchoanalyse,hetstructuralismeenhet
marxlsme weet B. Nichols te putten wat
1982,215 pp.
hem nuttig lijktvoor het bestuderen van
Deze socio-historischestudievan de Ameri- zijn onderwerp.Ditis,in tegenstellingtot
kaansefilm tijdensdejarendertiglaboreert wat de titel suggereert, niet zozeer het
aan demoeilijkheden waarmeeallegelijk- 'beeld'danwe1defilm .Eenandereverdienaardige studieste kampen hebben:er ont- stevan dezestudieisdatzijzich nietbebreekthierduidelijk eentheoretischkader, perkttotdespeelfilm (denarratievefilm),
datde verhouding film-maatschappij zou maarook de documentaire film,hettelevihelpenpreciseren.S.bekritiseert,terecht,S.

KracauersstudieoverdeDuitsefilm (From
CaligaritoHitler),dochdedimensiesdiehi
j
aan zi
jn eigen benadering toevoegt lossen

siemedium en de etnografische film bespreekt.Een waaiervan benaderingen afgestemdop een zeerdiversen heterogeen on-

derwerp.Nichols slaagt (op een briljante

nietzoveelog.Dereceptiebijdeqersen wijze,datwezetoegegeven)indiemoeilijke

opzet door zi
jn problematiek beperkten
eenvoudigtehouden;indien hijietsverder
zou ingaan op zijn onderscheiden themata
jzichzelfen de lezerwaarschijnlijk
li
jk thematisch tewerk;en waardezethe- zou hi
matiek duidelijk afgebakend kan worden, voorgrotetre)moeilijkheden plaatsen.Dit
hetbredepubllek,vertellenonsnognletwat
deze receptie betekent,hoe ze benut kan
worden.Bergman gaatdan ook voorname-

zoals in het geval van de gangster of de
'shyster', formuleert hij lezenswaardige

heeftvoor gevolg dat 'Ideology and the

hoofdstukjes.Zodra er echterandere dan
thematischefactoren bijkomenki
jken,zoalsin hethoofdstukjegewi
jd aan deMarx
BrosofMaeWest,wordtzi
jnstudieoppervlakkig.Hijheeftblijkbaarniethettheore-

gaan.Hetmoetookgezegddathijtotmeer
indrukwekkende resultaten komt bij de

tische instrumentarium gevonden om deze

Image'een inleidend karakterblllftbehouden.ook alschetstde auteurperspectieven
die vaak de eenvoudige situering te buiten
bestudering van de klassieke speelfilm dan
in de hoofdstukken die handelen over de

jn analysevanBlonergcomplexeproblematiek telijftegaan; niet-narratievefilm :zi
en essayïstisch ishijtevoorzichtigom tot de Venus(J.von Sternberg)en The Birds
nieuwe lnzichten te komen,of die nieuwe (Hitchcock)zijn modellen van eenvoudige
inzichten ook op een adequatewi
jzeuitte entochnietogpervlakkigetekstueleanalywerken.Datde accenten nogaleensverte-

se.Hetuitvoerlgebeeldmateriaalwordtbo-

hoofdstukjegewijdaandemusicaluitdejarendertig.dieopzo'nrijkemanierdehele
tijdssfeerademtentochboeiendanalysemateriaalzou moeten geweestzijn.Wanneer
men hetboekjebeschouwtalseen aaneen-

eerderaandetraditioneleen klassiekekant,
wataanhetgeheeleen ietwatminderspectaculaire indruk geeft dan waarop het recht
zou hebben.De'ideology'uitdetitelmoet
delezerechternietaltestringentopvatten;
we hebben hier te maken met een vaag

kend zijn, komt bijv.tot uiting in het vendien uitstekend gebruikt-alisdelay-out

schAkeling van artikelen rond een thema,

jkritischeesthetiek,veelideolodatdanzorgvuldiginzijncontextgeplaatst maatschappi
wordt,zal het de lezer niet teleurstellen.
Maar meer heeft Bergman niet te bieden,
zodatin feitede'studieoverdeHollywood-

gietheorie hoeft men niet te verwachten.
Ookdeondertitel(Socialrepresentation in

thecinemaandothermedia)hoeftmenniet

lteletterlijkoptevatten:Ideologyandthe
cinemauitdejarendertiqendeAmerikaan- a
se maatschappij'nog dlent geschreven te Image isgewoonweg een uitstekende inleiEric de Kuyper

ding in de hedendaagse film- en mediaesthetiek;nietzo indrukwekkend alseen ge-

B.Nichols,Ideology and theImage,India-

lijkaardigestudievan Bordwellen Thompson(Film Art),ishetboekvan Nicholsweer
eenanderbewijsvanhetniveauWaaropmO-

worden.

nteelin de VS overfilm gedacht en gena University Press,Bloovington, 1981, me
schreven wordt.

334 pp-,$ 37,44 c1/12,44 pb.

E.de Kuyper

Hetmerkwaardigevandezestudieiswe1dat

S.zo'n heterogene wijze van benaderen

weette synthetiseren:uitalle recente ont-

D.B.Wilmeth,TheLanguageofAmerican
PopularEntertainment,# Glossary of ar-
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got, slang, and terminology, Greenwood
Press, W estport, Connecticut, 1981, 305
Pp..f 17,50.

S.Green,Encyclopaedia of the Musical
Film, Oxford University Press, Oxford,
1981,344 pp.,f 12,50.

Slechtsbijhetopenslaan van een boek a1s
datvan W ilmeth beseftde niet-Amerikaan

NOORDSTARFONDS
%X * .

pashoerijk en diep geworteld deAmerikaanse populaire cultuur is.Heelveelvan
deze woordenschatgaatterug op de circusen 'carnival'traditie,kermisattractiesdiede
hedendaagse entertainment-industrie nog
grotendeelslijken tebdnvloeden.Ditlexicon biedt onmisbare informatie voor wie

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

een beetjewegwijswilgeraken in deze!ebieden;hetisbovendieneen uiterstprettlge
lectuur. Van hoeveel lexicons kan zo iets
worden gezegd?Eveneensonmisbaarook al
staatmen verbaastdatzo'n publikatie pas

nu verschijnt is het naslajwerk van S.
Green.Nietenkelworden defllmmusicalser

uitvoeriginbesproken,ookdebelangri
jkste
songskrijgeneen uitgebreid en zeerinformatiefcommentaar.Deeigennamen uitde
musical-wereld worden iets beknopter behandeld -maarop ditvlak iservoldoende
informatie.Daardefilmmusicalechtervoor
een goed deelgebruik maaktvan vele gege-

vens (songs,nummers.enz...) uitBroadway-musicals, zal-men sommige gegevens
in dezeanderepublikatiemoeten opzoeken.
Beide samen fungeren als de basiswerken
voorhedendaagsonderzoek op ditgebied.
Eric de Kuyper

P.W ollen,Si
gnsand M eaning in the Cinem% IndianaUniversity Press,Bloomington,

19691,175 pp.,$ 6,19.
R.W ood,Howard Hawks,British Film Institute,London,19681,216 pp.,f 3,95.

U kunt
hleraan m eehelpen
ddoru
te laten verzekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatx happlj

D e N oordstar
en Boerhaave

Tweeheruitgavenvanstudiesdieinhuntijd
vanverschi
jnen enigeopschuddingverwekten.Het boek van W ollen bestaatuitdrie
opstellen overde esthetiek van Eisenstein,
een over de zgne.'auteurs-theorie',en een
laatsteoverfilmsemiologie.Dedriethemata
- voor
alheteerste en Iaatste -zullen in de

loopvandejarenzeventigvaakingewijzigdevormen tersprakekomen.Destudieswa-

renechter-inhuntijdreeds-nogalproblematisch.Ze beloofden meerdan ze gaven.

Vooralhethoofdstukgewijdaanfilmsemiologie demonstreerde de achterstand die de

GrootBrl/annlëlaan 121,
9- Gent

TeI.(Q91)25 7515
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ook is deze studie erg teleurstellend.Daar

en Italiaanse collega's opgelopen hadden.

waarL.Mayb.v.Hollywoodanalyseerta1s
Sommijewerkenwordentenonrechte,ge- 'new frontier'komenzljnideeënnietuitde
deeltelilkdoorbepaaldehistorischeomstandigheden, tot een soort klassiekers; het

verf.Indien men echter niet te hoge eisen

werkjevanWollen behoorthiertoe.Ikzou

ze studie toch erg goed gebruiken om iets
meerte weten tekomen overdementaliteit
die achter de ontwikkeling ,
van de Amerikaanse film schuilgaat.
Eric de Kuyper

hetaan niemand aanbevelen die hetnietin

zijn historischecontextkan plaatsen ende

lacunesvanuit dit perspectiefook kan beoordelen.Als inleidende studie, waarvoor

stelt(m.n.inzakeoriginaliteit)kanmende-

Signs and Meaning zich uitgeeft,Iijkthet
me ten zeerste ongeschikt. De Howard
Hawks-monografie van Robin W ood behoorteveneenstotde historischedocumenten.MetfinesseroeptW ood de wereld van

deze veelzijdige Amerikaanse cineast op.

P.C. Spehr, The Movies Begin. M aking
Movies in New Jersey 1887-1920,The Newark M useum, Newark, 1977, 191 pp.,
$13,95.

ZoalshetgevalismetWollen behoordehet

werkvanR.Woodinzijntijdalniettothet
meestinzichtrijkevan wattoen reedsover
Hawks verschenen was. Maar weer eens,
door de historische context en degrotere

verspreidingmogelijkgemaaktdoorhetEngels,werd deze studie overgeëvalueerd.Je

zou verwachthebbendatWoodinzijnnawoord(1981)meeren beterperspectiefzou
biedenaanzijn studie.Datgebeurtniet.Je
vraagtjebijgevolgafwaarom ookditboekjeopnieuw gepubliceerd diendeteworden.
Tenzijergeenanderbeschikbaarwasofgeschreven kon worden in hetEngelse taalgebied.
EricdeKuyper
L.M ay,Screening outthePast, The Birth

ofMassCultureandtheMotionPicture1ndustry,Oxford University Press,New York
London,1980,304 p.,$ 19,95/f 12.

De cultuurhistoricus L.May bekijkt het

ontstaan en de groeivan de Amerikaanse

film (totaandegeluidsfilm)vanuithetperspectief van de mentaliteitsverandering die

deAmerikaansemaatschappijuithetbegin
van dezeeeuw onderging.Deovergang van

de Victoriaanse maatschappijvormen naar
destedelijkeenop consumptieafgestemde

werd al vaker a1s thema aangesneden,en
men trefthetalsconstante aan in b.v.alle
studies die over een van de grote Amerikaanse pioniers, D.W . Griffith handelen.
Doch het was goed dat deze problematiek
ook eens frontaal aangesneden werd. En

Indebeginperiodevan deAmerikaansefilm
werd erop vele plaatsen gefilmd,vöörde
grote trek naar Los Angelesen Hollywood

begon.New Jersejwaséénvandeweinige

laatsendiezichtlldensdejaren1910-20a1s

fllmcentrum in stand kon houden meteen
grote en erg gediversifieerde activiteit.De

reden hiervoor is vermoedelijk dat T.A.
Edison aldaarzijn filmtechnischeactiviteiten ontplooide.Deze zeer fraai uitgegeven
catalogus documenteert deze beginperiode
en de verdere ontwikkelingen.Het is een

bijzondernuttigenverrassenddocumentgeworden, een mooie bijdrage van locale

(film-ljeschiedenis.Alleenreedsdecollectie
foto'slsuniek tenoemen.W atik mistewas
een ruimer kader: de betekenis van New
Jersey zou destepregnantergetekend kunnenwordendoordezebeterteplaatseninde

ontwikkelingvan deAmerikaansefilm,ook
buitendezestaat.W atdanvooralontbreekt

isdebeschrijvingenmotiveiingvanhetverva1:Want,voor zover ik weet heeft New
Jersey geen stand kunnen houden tegen de
opkomstvanhetsteedsmachtigerwordende
Hollywood.
Eric de Kuyper

X.,Filmliga 1927-1931, SUN,Nijmegen,
1982,615 pp.

Deheruitgavevanhetfilmtijdschrift'Film-

liqa'geefteenindrukwekkendbeeldvaneen

feltdatdezerdagen in Nederland nog nau-

ookaan Griffith wor4thierdan ook terecht welijksvoorstelbaaris:jongeintellectuelen
eenhoofdstukjegewijd,naastdevertegen- diezich actiefinzetten voorfilm.Hetti
jdwoordigervan demodernewaardenCecilB.

schriftzelfisdaar maar een onderdeeltje
deMille.Hetblijftechterallemaaleenbee- van;belangrijkerwaarschijnlijk nog voor
tje voorspelbaar,en op sommigeplaatsen het filmklimaat van toen waren de - ook
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buiten Amsterdam -florerende filmliqa's,
dieop zich genomen haddende'beterefllm'
teverspreiden.Hetmaandblad fungeertdan

Vada

alseen soortbegeleiding bijde-voorhet
grootstedeel-Sovjet-filmsenFranseavantgarde.M aarook esthetische vragen komen

aan de orde,metverrassend (?)een paar
opstellen overpsychoanalyse en film.M aar
vaak ishetblad polemisch van toon :men
discussieert nog graag onder elkaar, en
vooralde commerciële film moethetvaak
ontgelden.M enno terBraak -oprichter en
redacteur-iseen van de meestactieve medewerkers.Beterdan in hetzopasook verschenen Cinema M ilitanskomen de kwali-

Eric Hulsens,Kindertelevi
sie op BRT.Een
kritisch essay,Leuven,Infodok, 1981, 147
Pp..BF.250.

Hetmagmisschienwelverwonderlijkli
jken
indezerubriekeenwerkjeoverkindertelevisie te vinden,maaraangezien de beeldcultuurzo verweven zitmetde leescultuur en
het medium televisie een ruime plaats in-

teiten (engebreken)van terBraak hiera1s neemtinhetlevenvandejongelezers,vonfilmcriticustotuiting.Hijisvinnigendyna- denwehethiertochopzijnplaats.Voorop
misch,envervultinhetblad klaarbli
jkeli
jk willen we stellen datdeauteurdegewoonte
een belanlrijke en inspirerende functie. heeftdedingentenoemenzoalszezijn.Zijn
MaardezeJournalistiekekwaliteitenkrijgen sti
jlismeestalpolemisch.Alsinleidingkrijnooitdekansom zichalshetwareteverdie-

gen weenkele beschouwingen overde neu-

jen(zijnkritiekendoorstaannietdeverle- traliteitvandeBRT,detaakvanjeugdtelelljking metdievan niet-Nederlandsecritlci visie,televisie en socialisatie, de dictatuur
uitdezelfdeperiode).Nietalleen terBraak van de kijkci
jfersenz.Na hetvolgen van
maarook deanderemedewerkers,metL.J.
Jordaan,H.Scholteen C.van W essem als

demeestproduktieven,zijnvooralgevoelig

voor de internationale trends. Contacten
metbuitenlandsefilmliefhebbersen filmmakersworden in hetblad tenutgemaakt,en

erverschijntinFilmligadanookregelmatig
een opstelvan een buitenlandse cinefielin

een week kindertelevisie op BRT komt de
auteur tot volgend besluit: van de eigen
produkties staatEen vinger in de pap van

producerKrisSmetlijnrechttegenover de

meesteprogramma'sdaarheternaarstreeft
de kinderen ernstig te nemen,ze aan het
woord laaten alzo op hun problemen kan
ingaan en taboe-onderwerpen niet uit de

hetoorspronkeli
jkeFransofDuits;ietswat we!gaat.OokdecoproduktieSesamstraat
nuooknognauwelijksdenkbaaris!Deerg krilgteen goeie score en is qua niveau en
fraaiuitgegeven collectie van de Film liga afwerki
ngstukkenbeterdandeeijenBRTkronikeertook de(nietzo goed verklaarba- programma's,maarvaltanderzbds nogal
re)geschiedenisvan een teleurgang.Zoals braafjesuit.
JanHeys,schrijvervanhetvoorwoord,laat Verderzitten volgens de auteur de aangeopmerken zalmen dejaren zestig moeten kochteyrogramma'svolavontuurenzijnze

afwachtenom opnieuw eenjelijkaardigein- nietvriltepleiten van seksisme,militarisme
teressevoorde'betere film'ln Nederland te
zien opduiken.W aarom dan dezebeweging

en koude oorlogsdenken.

vrijsneluitgebloeidis,kanookJ.Heysniet

schillende diensten: programma-aankoop,

verklaren.Ofhetheefteerdertemakenmet

Devolgendedeeltjeshandelenoverdever-

jeugduitzendingen,studiedienstenz.

deteleurganjvandeSovjet-enavant-garde Watwepositiefvinden in ditwerkjeisde
film,tweeplllerswaarop de groep bouwde.
Maar waarom dan deze mensen zo weinig
aandacht of interesse aan de dag legden

werkwijzevandeauteur:hi
jgeeftzoobjectief mogelijk de materie weer en koppelt
daaraan de nodige positieve en meestalne-

voor'film'inhetalgemeen(buitentoevallig gatieve kritieken.Vaststaatdateroqde
voorJ.vonSternbergofE.von Stroheim) BRT geklunleldwordtenditom allerlelrelaathetvermoeden opkomen datdebelang- denen.Spijtlg genoegzijnhetook dekinstelling van deLiga-mensen tebeperktwas. der- en jeugdprogramma's die hieronder
Althansgezien vanuitdezetijd.
sterklijden.
Eric de Kuyper

Ludo Sollie

10

Myriam Ceriez, Gebelgd in Amsterdam,
Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982,
117 pp.,BF.295.
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lisme':ookditishetresultaatvan desemiotische kleuring.
EricdeKuyper

Ergerniskan een aanleiding totschrijven
zijnindehooplezerstekrijgendieZchsoli- J.Feldman,Lasexualitédu PetitLarousse,
dairverklaren metdeauteurt.a-v.de bron
van de ergernis. Columns Nederlandse
kranten en weekbladen die zich respecteren
bezittenereen ofmeer-vormen eenuitlaatklepvoordecolumnistenendemethen 'gebelgde'lezers.

EditionsTiercé,Paris,1980,175pp.

S'sterheeftallebegrippen uithetpopulaire
Franse woordenboek die verband houden
metseksualiteitonderzocht.Zeging ookde

verschuivingen na in de ti
jd (verschillende
Myriam Ceriez,diealsBelgischejournaliste uitgaven van PetitLarousse werden gecontwee jaar in Amsterdam gewerkt heeft, sulteerd),enkomttotdenietzoverrassende

conclusiedatde 'opinio communis'metbetrekking tothetseksueleseksistisch en puriteinsis.Het'leuke'van haarstudieisdatze
nood,krakers,Bijlmersats,alsvoorfeno- probeerttelatenzien hoehetsysteem funcmenen zoals de filesop de autowegen,de tioneert.Haarbeperktekennisvan taalkunstiptnageleefdewinkelsluiting,delangestu- deensemantiekheeftalsgevolg dathetthedieduure-a.MaarM yriam Ceriezwaardeert ma ertoch niethelemaaluitkomtzoalsde
ook zeerveelvan onze Noorderburen:hun lezerhetzou gewensthebben.Detaalwetenjeugdigebevolking.hunvermogen totpole- schap zou haardenodige instrumenten vermiseren op niveau, hun liefde niet alleen schafthebben om ditsysteem economischer
voorplantenen katten,maarook voorboe- en meer samenhangend te ontvouwen.Nu

heeftzich vaak gebelgd gevoeld.Haarkritiek op Hollandse toestanden geldt zowel
voor de woontoestanden aldaar: woning-

ken.Terugki
jkendopdeperiodewaarin ze komtzijvaakvialaborieuzeomwegen,met
werkzaam geweest is op de redactie van

de moed en hetenthoesiasmevan een ama-

NieuwsNet,schrijft ze over Nederlandse teur!totgebrekkige conclusies.Jammereitoestanden meteenpuntijepen,ongecom- genlljk!wanthetonderwerpwasrijkende
plexeerd,kritisch en begrllpend ook.
geestdrlftvan Feldman vaakaanstekelijk.
Ericde Kuyper
'Vlaanderen kijkt naar Nederland, maar

leestNederland niet',schrijftze op ?.62.
Voorhaarboek ishette hopen datdle uitspraak andersom nietgeldig is.
J.Gerits

Robert Lemm, Bloedjah..Schand
.kçgniek

van de Latl
jns-Amerikaanse dictator, Xi2'
beiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam 1981,195pp.,J36,50/BF.575.

J.Fiske & J.Harley,Reading Television, RobertLemm beschrijftinditboekjedeleM ethuen,London,1978,223 pp.
vensgeschiedenisvaneenvijftallgde-eeuw-

se Latijnsamerikaanse dictators. Een

Buiten detraditionelebenadèringen van het schandkroniek kan men hetwe1noemen,al
medium,hierbeknoptweergegeven,isdeze lijken dewandaden van dehierbesproken

studievooralbelangrijk doorhaarpoging 'figuren nogvrijbeschaafd,vergeleken met
om vanuiteen ruim-semiolojische invals- deverschrikkingenwaaraanwijinonzeeihoek televisietehelpen herdeflniëren.Voor- gen20steeeuw gewendzijngeraakt.Devi
jf
alhethoofdstukjegewi
jdaandeniet-literai- biografieën maken al metaldan ook een
reaardvandetv-'cultuur'lijktmi
jhierin nogallauweindruk,mededoordeopgerbelangrijk,alsook deverderehoofdstukjes vlakkigevorm waarin Lemm dewapenfelten
dieenkeletv-genresvrijgenuanceerdanaly- van de diverse tirannen aan elkaar rijgt,
seren.Ookalblijfthetvaakbijeenaanzet, zonderveelmoeitetedoen totenigepsycho-

blijftdetv-studievooreenqoeddeelnogbij logische,politieke of historische uitdieping
hetherkauwen van de klassleke massamediatheorieën,'Reading Television'mag gere-

te komen. De tekst wordt bovendien ge-

plaaqd door een groot aantal stilistische

kendwordentotdestilaantalrijkerworden- slordlgheden,diemen van een professionele
devernieuwende literatuurop ditvlak.Het vertaler (Nijhoffpri
js-winnaar bovendien)
werd dehoogsteti
jd!Eengeslaagd hoofd- nietzou verwachten.
stuk isookdediscpssieomtrenthet'tv-rea-
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K.Dekker,Hans van Manen en M odern

191

kom.S.beschrijftzorgvuldijen helderde

Balletin Nederland,UitgeverijBel Bak- historischebronnen:demythlscheen andere
ker,Amsterdam ,1981,208pp.

standgunten,destllistischeconventies,de
technlekeninsamenhangmetdemaatschay-

Een voorna eli
jk fotopv sch overzicht pelijkevoorwaardenendefilosofischebasls
van enkeledecennia Nederlandsbzlet,met enoriëntering.A1dezedansen(waarvan de
hetaccentopde caM èrevanHansvan Ma- regionalekenmerkenworden verbijzonderd
nen.VooreendeelisheteenleukplA boek
geworden,metallerleivisueleherinneingen

in devarianten van Bharata Natyam,Odis-

si,Kathakali,Chhau,Kathaken Manipuri)
hebben hetvermogen, zowel narratief als

aandepioniersti
jd.Vooreenanderdeel-het nonnarratief,somsverbaalbegeleid,dramameest omvattende -gaathet hier om een ti
schehandelingenvanvaakvrijIanjeduur,
volle govee chtvan de werken vu H.van afhankelijk tevensvan hetimprovlsatietaManen dietelkens,perballet,meteenpaar lentvan deuitvoerenden,uitte beelden.De
foto'sqei
llustreerdwerden.Jammerdatde discontinuïteitin de beoefening en ontwikkwaliteltvande foto'senhunformaatv> k keling onderscheidt uiteenlopende ontte wensen overlaten.
staansredenen:jachtmagie,regen-en oogEHc de Kuyper striten, feest-, oorlogs- en arbeidsdansen,
gezelligheid en simpele maar erg complexe
A.Van WilderodeenJefVanValckenborgh vaardigheid.Develefoto'sen imposantete-

keningenblijven wellichttoch sterkontoe(samenstelling), Rik Daze (fotopve), g
ankeli
jk maar de documentwaarde is
Luisteren naar Fluisteren,een ongewoon

adembenemend.Een technisch vocabulariboek datovergoedheid spreekt,Lannoo, um en een nuttige,beperktebibliografieneTielt,1981,96pp.
men degeïnteresseerdeveilig bijde hand.
ktyqografischeenmerkwaardigverzorgIn de taalvan woorden en beelden peiltdit Oo
depubllkatie.
boek naarhetmysterie van ongewone meC.Tindemans
demensen.Somsslaagtdepoëzie erindat-

geneaanterakenwatwi
jallen-alwashet
mM rheeleven-gemeenhebben:'soms/valt
een paar seconden/m'en hele leven samen R.Hoghe & U.W eiss,Bandoneon-FûrwJx
metdelach/van Kristel/en/ben iklach/tot/in kann Tango alles gut sein?, Luchterhand

m'n diepste vezels/dankzi
j hnnr'. Watin Verlag, Darmstadt, 1981, 134 pp., rijk
dezeregelsonzegb=rbli
jftvattendefoto's geill.,DM .12,80.

vaak in een blik,een lachen 'n gebu rvan
tederheid.Wie hetleven van kinderen en Ditboekje omvatvooreen deeldagboekopgroeiendemensen meteen ernstigehan- aantekeningen gemaakttijdensdevoorbedicap eensanderswilervaren,moetditon- reidingenen repetitiesvan'Bandoneon',één
gewoneboektraaginzichopnemen.Hi
jzal vandemerkwaardigsteproduktiesvan Pina
ongetwi
jfeldandersgaanluisterenenki
jken Bausch'W uppertalerTanztheater.De droge,zakelijk descriptieve benadering geeft
naardie ongewone medemens.
een klaaren helderbeeld van Bausch'werkHugo RoeFaers wijze:hoeze haardansers-acteursaanzet
totparticipatie;hoe ze haar 'danstheater'

Eberhard Rebling,Die TanzkunstIndiens,
Henschelverlag,Berlin,1981,263 pp.,186
Abb..DDR M 58.
Omdatmomenteeldemenigvuldigevormen
van deklassiekeballetkunstuitIndia in het
eigen gebied een regelrechte opleving kennen en bovendien overalin de wereld worden getoond,iseen systematischeintroductiein de herkomst,ontwikkeling,structuur,

techniek en stijlverscheidenheid erg wel-

ontwerptvanuitaffectiviteitdiezijelkedanserafzonderlijkafdwingt,envanwaaruitze
dan een indrukwekkend collage-achtig ge-

heelboetseert.Hetrelaasisnaarmi
jn meningtebeknoptuitgevallen;ik zou ook iets
meertechnische gegevens hebben verlangd

(o.m.inverbandmetdetechnischevoorbereiding,discussies metde dekorontwerper,

e.d.m.).Hettweedegedeeltevan hetboek
bevaterg evocerende foto's van de opvoering.
EricdeKuyper
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aal...inFrankrijk.Ditlaatstedeedhijniet
M.Nuyttens,CamilleLooten(1855-19412, t
Universltaire Pers Leuven, 1981, 268 pp., alleen uitculturelemaarvooralom sociaalgeill.,BF.980.
Behoudensnamen alsDegecroonde Ieerse
van M ichieldeSwaen en hetliederenonderzoekvan J.F.W illemsen E.DeCoussemaeker is in doorsnee over Frans-vlaanderen

religieus-pedagogische princiepen. W as de
moedertaalen de taalvan de catechismus
nietdebestedrempelom zich tothetaanlerenvan hetFranste begeven? Dezedriefa-

cettenheeftS.opjefundeerdewijzewillen
onderzoekendaarbl
jechter'vooralsgeurend

maarweiniggeweten.Thanszijnwebeteraf naarhetpolitiek impactvan dezedrlefacetdankzijhetnavorsingswerkvanLeuvenon- ten.Zeschronologischop elkaaraansluitenderleiding van prof.W ills.NaastL.Verbe-

dehoofdstukkenmakendegeledinjuitvan

ke'sVlaandereninFrankrijk(Leuven,1970) dit onderzoekswerk: de vormlngsjaren
beschikken we nu overNuyttens'zorgvuldi- (1855-1890), de jonge hoogleraar (1890ge biografie betreffende Camille Looten. 19*),steun van zi
jn politieke vriend,de
Dezepriester,gesproten uiteenVlaamsspre- priesterlidvandeAssemblée,Lemire(19* kende kostersfamilie van Noord-pene bi
j 1914),deeerstewereldoorlog (1914-1918),
Kassel,werd aan de Facultés Catholiques de grote tijd (1918-1933) en de laatste
vanRijselprofessorindevergeli
jkendelite- levensjaren(1934-1941).
ratuurwetenschaptoenhi
jeenmaalteParijs Tweepunten hebben ons in dezestudie gCin 1889gepromoveerd wasmetzijn Etude troffen.HeteerstebetreftdebronnendieS.
litéraire sur le poète Néerlandal
b Vondel. voorzijnonderzoek heeftaangewend.Zelf
Dezestudie,datzelfdejaarnogteRijselver- wijsthijerop dathet persoonlijk archief
schenen.zou de aanvang vorm en van nagenoeg2* anderegrotereen kleinerepublika-

vanLooten,doorJ.M .Gantoisnog in 1953
vermeld,voor hem onvindbaar isgebleven

maarweinig compromitterend.Misschien is

Van Gezelleb.v.,over wieslechtseen arti-

tiesdieindeloopvanzijnlangelevenaan (P.14).
zi
jnpenzoudenontvloeien.Looten bleek al TerechtbeklaagtS.zich overditgemis.Op
vaninzijnjeugdneigingtoteensoortémi- detweedeplaatslijkterweinig osmose te
nence grise te vertonen,voorzichtig en ge- zijn in die dagen tussen het katholieke
matigd, steeds op de achtergrond en zich Vlaanderen endeVlamingen inFrankrijk.

zijnlrootsteverdienstein cultureelopzicht keluit1933handeltin deLooten-bibliogra-

welhleringelegendatdoorzijntoedoendan fie,vernemenwijniets.S.getuigttrouwens
tochsinds1926RijseleenleerstoelvoorNe- dathijmeeraandachtaan depolitiekeverderlandse Taalen Letterkunde heeftopge-

wikkelingen in Frans-vlaanderen heeft ge-

richt.Hijwaseentrouw en pausgezind ul-

wijd, dan aan Lootens literaire nalaten-

tramontaan,vanafeen bepaaldmomentopkomendvoordescheidingvan kerk en staat
endusrepublikeinsgezind maarsteedssoci-

aalvoelend,entenslotteacademischi
jverend

voorhetgebruik van hetVlaamsals voer-

schap.Niettemin ligtmetditwerk een stu-

dievangrotewaardevoor.Dejongeonderzoekerverdlenthiervooralle 1of.
SilveerDeSmet
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Uiteengrootsopgezetonderzoek vandehedendaagsewaarden-perceptiein tien W esteuropeselanden heeftdeauteurdriethema'sgelicht:hetonderscheid tussen goed en kwaad ofhet

geweten,hetpsychologischeschuldgevoelofdespi
jt,enhetmoreleschuldbesefofhetzondebewustzijn.Deauteurgaatinopdealdan nietmarkanteverschillenvolgensleeftijd,sekse,
onderwijsniveau,inkomen en bezit,politiekestrekking,nationaliteit,geloofen kerkelijkheid.
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Tegen de aanvankelijkeverwachtingen in gaan deconservatiefgeachteAmerikaanse bisschoppensteedsmeerinhetverzettegen hetbeleidvan deregering-Reagan.Zijverwi
jten
haarnietalleendatzi
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haarbinnenlandssociaal-economisch beleid en op haardefensie-en buitenlandse politiek,

vooraltenaanzienvanLatijns-Amerika.
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vruchtelozeverzetvandearme,Indiaansemeerderheid tegeneen kleinemaaroppermachtige
nationale oligarchie,die zich geruggesteund weetdoorde economische en politieke macht

van deVS.Watdeontvoogdingsstrijd van debevolking bijzonderhacheli
jk maaktisde
agrarischeenmineralerijkdom van hetland alsmedezijn strategischebufferpositie in de
buurtvan hetPanamakanaal.
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De oeroude mythevan dehellevaart-een cyclisch procesvan sterven en herboren worden -

bli
jktin hetoeuvrevan Hugo Clauseen opmerkelijk bestendig thema tezijn dat,vaak
nauwelijksverhuld,geschraagd wordtdoorveelvuldigeen explicieteverwijzingen naarde
wereldliteratuur.
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Mark Verstxktsrijkgei
llustrerdeenmd verrasxndetegenoverstellingen gestofferdeœ
yorm #Ja het teken isœn imx nerende studie overde ontwikkeling van de geometrische

kunst,dieverdientzoweldevoor-alstegenstandersvan Zjn construdivistixhethoriete
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YVAN LEBRUN,Kuue eR de evlorte ve- ening.HetmeisjeGele A
In 1970ontdektemeninCaliforniëcndertienjarigmeisje-indewetenschappelijkeverslagensindsdien Geniegeheten -datnooithad leren spreken.Depogingenom hetkind tochnog

wattaalbijtebrengenvormdenœnunieketest-caseom degangbareentendelenogbetwiste
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te toetsen.

F- m

Moedertaalonderwijs/Po1Cuvelier

269
270
272

Be ke spreking

276

Tevœl-nutteloze-heelkundigeingrem n? / Henk Jans
Overnieuwe retoriek en neonromantiek / JorisGerits

Omshgontweo :M lrk Veatx kt

l95

Geweten,spijten zonde in
W est-Europa
Jan Kerkhofs

In 1978 begon de European Value SystemsStudy G& 4#1metde voorbereiding van een onderzoek naarwaarden en waardensystemen in Europa.

Hierbijwarenaanvankelijk tien landen betrokken:Groot-Brittannië.Ierland,Noord-lerland,Frankrijk,België,Nederland,de Bondsrepubliek,
Spanje,Denemarken en Italië.Metdemedewerkingvaneen grootaantal
instituten voor publieke-opinie-onderzoek, waaronder vooral Gallup

(Londen),InstitutfûrDemoskopie (Allensbach),FaitsetOpinions(Parijs)en Data (Madrid),werd in deze landen in de zomer van 1981 een
representatief onderzoek naar opvattingen omtrent waarden in W estEuropa doorgevoerd.Nadien hebben zich in Europa Finland,Zweden,

NoorwegenenHongarijebijhetonderzoek aangesloten.HetCARA-instituut(W ashington)nam de leiding ervan waarvoorde VS,Canada en
M exico.Tevenswerden identiekeonderzoekingen verrichtin Japan,ZuidKorea en Zuid-Afrika.Andere landen staan op hetpuntaan te sluiten.

Voor 1984-85 worden interculturele vergelijkende studiesin hetvooruitzichtgesteld.
Deresultaten van hetEuropese tien-landen onderzoek worden in een uit-

voerigesynthesevan dehand van Prof.J.Stoetzel(Sorbonne)in 1983in
zestalen gepubliceerd.Tevensworden in de meestevan dezelanden nationale studies voorpublikatie voorbereid.
De basis van hetonderzoek vormen 12.463 interviews,representatiefals

steekproefvoorde tien vermeldelanden (en voormeerdan 210 miljoen
W esteuropeanen).In de vragenlijstlaghetaccentop vierhoofdthema's:
arbeid en vrijetijd,gezin enzrseksualiteit,zin-zoeken en religie,politiek.
Hetgeheellevert een totnog toe unieke informatiebasis voorvele detail-

1DeStichtingFvroglaValueJ'l/e- StudyGroup'VSSG)isinAmsterdam

gevestigd.HetscretarlaatbevindtzichvoorlopiginBrussel(Grensstraat6,1030
Brussel).DeStichtingisvanplanxriodischhetonderzœkteherhalenom waardenverschuivingenoplangetermijntebestuderen.(Nvdr.Deauteurvanditm ikel
isvoorzttervanhetStœringCommitte van deStichting).

196
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studies.Ditartikelovergeweten,spijtenzondeisbedoeldalseen bijdrage
aan de renectie over het thema van de Romeinse biàschoppensynode in
1983:'verzoening en boete in de zending van de Kerk'.Het wiloverwe-

gendinformatiefzijn.Uiteraard moethetgesitueerd wordentegendeachtergrond van debinnenkortverschijnendesynthese.
Goed en kwaad

De doorsnee-Europeaan is en blijft ethisch ingesteld.Tegen e1k naïef
Rousseauïsme in erkennen 78çevan deEuropeanen daterin ieder mens

goed en kwaad steekt(België:67% ;Nederland:64% ),terwijl 17%
meent dat iedereen fundamenteelgoed is (België: 22% ;Nederland:
28% ).De Ieren uitdeRepubliek zijn daaromtrenthetmeest 'optimistisch':34Te van hen beschouwen de mens als fundamenteel goed ;het
andere extreem vormen de Fransen m etslechts 5% 'optimisten'.
Het beeld kan verder genuanceerd worden.Extreem rechts is iets meer

'optimistisch'overdemensdan extreem links,maarhetvaltwelop datzij
die een actieve belangstelling voor politiek hebben veelmeer geloven dat

demensfundamenteelgoed is(25%)dan wieergeen belangstellingvoor
heeft(14*)2.Tussen mannen en vrouwen,tussen rooms-katholieken en
protestanten is er weinig verschil. Ook is er zo goed a1s geen verschil
tussen god-gelovigen en overtuigde athdsten,noch tussen wie getuigen

van eenhogegraad vanpermissiviteit(zieverder)en wiehierlaagscoren.
In aldeze gevallen nemen 79% de meerderheidsstelling in.W elspeeltde

godsdienstpraktijk eenro1:zijdiewekelijksofminstensmaandelijkshun
kerk bezoeken scoren hogerinzake 'optimisme'(nl.respectievelijk 20%
en 22%)dan zijdiejaarlijksofminderterkerke gaan (16%)ofnooit
(14% ).Noterenweterloopsdat25ç:vandeEuropeanen zeggenminstens
eenm aalperweek aan een religieuzedienstdeelte nemen en daarenboven

12% minstenseenmaalpermaand,afgezien van huwelijken,begrafenis2 De gdnterviewden werd gevraagd zich zelf te situeren op een lo-punten-

schaal:'In politiekezaken wordtdikwijlsvan ''links''en ''rechts''gesproken.

WaaropdezeschaalzouU Uw ei
jenpolitiekeideeënplaatsen?'.Nulijken'links'
en'rechts'zeereenvoudigebegrlpgen.Infeitezijnzezeercomplexenmoeten
antwoordenopanderevragendefeltelijkebetekeniservanopvullen.Deovergrote

meerderheid van deEuropeanen bevindtzich in hetcentrum,volgenseen Gauss-

curve(zijzijnduscentrum linksencentrum rechts).Heelinhetalgemeenkanmen

stellen datde godgelovigen en derc elmatig praktizerenden toenemen van links
naarrechts.Ook situeertmen zich rechtsernaarmatemen ouderwordt.Naarmate
men minder tevreden is.situeert men zich linkser.Linksisvoormeerinspraak,
rechtsvoormeerorde.
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sen en doopsels.Ook de 'geluksschaal'en de inkomensschaalreveleren
verschillen :naarm ate men zelfgelukkigerisofeen hogerinkomen heeft,
achtm en deanderen meer'fundamenteelgoed'.Voordetoenem endeleef-

tijd geldtechterhettegendeel.Jongeren beoordelen de mens'optimistischer'.Ditisook hetgevalvoorwielangervan onderwijsgenoten heeft,
bijzonder wie tot 21 jaar of langer gestudeerd heeft.Bij de beroepscategorieën zijn de ongeschoolde arbeiders en de gepensioneerden het
minst 'optim istisch'.

DezeEuropeanen zijn ethisch nietdogmatiserend,maarhebben zin voor
hetrelatieve in hetbestaan.Er werd hun een vraag gesteld betreffende
twee beweringen overgoed en kwaad :
'W elke van die twee benaderthetmeestuw eigen opvattingen?

A.Erzijnvolkomenduidelijkerichtlijnenoverwatgoedisen watkwaad.
Diegelden altijd vooriedereen onderwelkeomstandigheden dan ook.
B.Onvoorwaardelijke, duidelijke richtlijnen over watgoed is en wat
kwaad kunnenernooitzijn.W atgoedisen watkwaadhangthelemaalaf
van de omstandigheden van hetmoment.
C.M et geen van beide eens'.

Demeerderheid ging akkoord metstelling B,nl.60% (in Denemarken
zelfs75%),26l metA (inlerland42%)enslechts7% -vermoedelijk de
meestgenuanceerden -metgeen van beide.De Belgen leveren hethoogste
procent'perplexe geesten':17 l weetnietwatte antwoorden.

Slechts20ç:van wiezich linkssitueren,vindtdaterabsoluutduidelijke
richtlijnen voorgoedenkwaadbestaan (latenwedezestellinggemakshalve'dogmatiserend'noemen):bij'rechts'isdat30tot37% .Dewekelijks
praktizerendenzijnhetmeest'dogmatiserend'(37l bijdekatholiekenen'
'
48% bijdeprotestanten),deovertuigdeathdsten hetminst(16%).Tussen mannen en vrouwen isernauwelijksverschil,weltussen deleeftijdsgroepen :hoe ouder,deste 'dogmatiserender',maar ook hoe onzekerder

mensen worden (progressiefstijgthetprocentvan hen die 'nietweten').
Gehuwden zijn meer 'dogmatiserend'(27% )dan nietgehuwden (19%),
diemeestaljongerzijn,envooraldanwieongehuwd samenlevenenjonger
zijndan35(8%).W eerzijn ervasteverbandenmetinkomen(enbezitvan

eigen woninj):deeigenaarsmethetlaagsteinkomen zijn veelmeer'dogmatiserend'dan de niet-eigenaars met het hoogste inkom en3.Uiteraard
3 Deverhouding tussen inkomen en bezitvan eigen woning in Europa iscom-

plex,hierspelenvelevariabelenmee,o-m.onderwijsniveauenleeftijd.Dehoogste
inkomenscategorieënvallennietsamenmetdehoogstekerkelijkheid.Zi
jdietotde
laagsteinkomenscategorieën behoren,vooralwanneerzijeigenaarzijn van hun
eigenwoning,zi
jnhetmeestkerkelijk.
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zijn zijdie hetlangstgestudeerd hebben hetminst 'dogmatiserend',de
landbouwersdaarentegen en vooralde gepensioneerden hetmeest.

Spijt
Alliggen 'spijt'en 'schuldgevoel'dichtbijelkaar,spijtismeereen psychologische categorie,schuld meer een ethische.Schuldgevoelis niethet-

zelfdealszondebesefen zondebesefniethetzelfdealszondig zVn.
DemeesteEuropeanenerkennendatzijdikwijls(10%)ofsomtijds(49% )
'spijtgehad hebben omdatzijvoelden ietsverkeerdstehebben gedaan':

Europa

België

Nl.-t.

Fr--t. Nederland

dikwijls

10

4

4

3

4

soms
zelden
nooit
weetniet

49
26
14
2

39
31
19
7

42
33
14
7

35
28
26
7

M
38
10
5

BijdeItalianenen bijdeDenenligtditgevoelen van spijthethoogst,bij
deFransen en de Belgen hetlaagst.Hetvaltop dat40% van de Europea-

nen (50% van de Belgen)zeggen zelden ofnooitspijttehebben.Eris
nauwelijks verschilinzake spijtgevoelenstussen de gemiddelde Europeaan,dekatholieken,deprotestanten en dem eest'perm issieven'.Alscoren

deovertuigde athdsten watlager,toch zegt50% onderhen dikwijlsof
somsspijtte hebben.
Spijtgevoelenszijnechtersterk psychologisch bepaald.Devolgendetabel
illustreertditsprekend(hetcijfergeefteengecombineerdescoreaan waarbij4* = hoogstespijtgevoelen 1œ = geen spijtgevoel).
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ïtenzondein eGf-flro-

eenza8mheidsgevoel

1*

geluksgevoel

vaak

som s zelden nooit zeer nogal niet erg
gelukofniet
kig

272
245

265
245

corevan spijtgevoel
Europa
België

254
234

2%
217

239
220

256
233

274
2*

Hetspijtgevoelbijvrouwen stijgtvanniet-buitenshuiswerkendevrouwen
totvoltijdsbuitenshuiswerkendevrouwen,maarbijmannen en vrouwen
in hetalgemeenisergeenverschil.Hetdnnltmettoenemendeleeftijd,van
score2* voordeleeftijdsgroep 18-24jaartot228voordievan 75jaaren
meer(hetgeloofin dezondestijgtdaarentegenmethetouderworden).Bij
gescheidenen ishetgroterdan bijongehuwden;gehuwden bevinden zich
tussen beiden in.Hetneemttoemethetstijgend inkomen,maariskleiner
bijwieeen eigen woningbezitten dan bijwie datniethetgevalis.
M eerpessim isme dan vroeger?
W atdenken deze Europeanen overde ethische kwaliteit van hun m ede-

mensen?Vinden zijdatde wereld slechterwordt? Ongetwijfeld denken
velen nogalnegatiefoverdeanderen.Zovindt* % (BelgiëG % ,Nederlandstaligen 66% ,Franstaligen * % ;Nederland 63%)datde mensen
tegenwoordigminderbereid zijn elkaartehelpen dan 10jaargeleden.
Tegenover 30 % datm eentdatm en de meeste mensen kan vertrouwen,

staat62% datzegtdatmen nooitvoorzichtiggenoegkanzijn.Invergelijking met de protestanten (55% ) zijn de katholieken terughoudender
(67%).Hetmeestevertrouwen hebben zijdiehetlangstgestudeerd hebben (42%),maarzelfsbijhen ishetwantrouwen (48%)groterdan het
vertrouwen.Tussenjongeren enoudereniserweinigverschil,evenminals
.

tussen links en rechts.De Franstalige Belgen hebben meer wantrouwen

(70%)dan de Nederlandstalige (57% ),de Belgen meer (63%)dan de
Nederlanders(49%).
Ook tussen de generatiesmerken wijeen complex relatie-probleem.De
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gemiddelde Europeaan meentdatjonge mensen de ouderen nauwelijks
ietsmeervertrouwendanwantrouwenendatdeouderendejongerenmeer
wantrouwen dan vertrouwen.België -vooraldeNederlandstaligen -en de
andere kleine Ianden, zoals Ierland, Nederland en Denemarken, steken
hier gunstig af tegenover de grotere landen.Voor heelEuropa valt het

echterop dathoejongermenis,hoemeervertrouwen menzegttehebben
in de ouderen en hoe ouder men is hoe meer vertrouwen men zegt te

hebben indejongeren.Rekeninghoudend metdevoorgaandevaststelling
speeltduidelijk een verkeerdebeeldvorming in depublieke opinie mee doorde media bdnvloed? -bij hetwederzijds beoordelen van elkaars
houdingen.In elk gevalmenen dejongeren veelmeerdatdeouderen in
hen geen vertrouwen hebben dan om gekeerd.

Eenzelfde'slechte'beoordelingvan deanderenontdekken wijbijdeanalyse van de antwoorden betreffendedetien geboden.M en vroeg aan elke
gdnterviewde watdezezelfmeendeoverdegeldigheid heden ten dage van

elk dertien geboden voorhem/haarzelfen wathijofzijdachtdatde
anderen ervan meenden.Statistisch moesten beide series sam envallen :in
beide gevallen ging het om hetzelfde representatieve staalvan de bevolking.Toch valthetbeeld datmen van deanderen heeftveelnegatieveruit
dan watm en over zichzelf denkt.

Op devraag ofdetien geboden vandaag nog van toepassing zijn op de
gdnterviewde zelf waren vier antwoord-mogelijkheden voorzien:geldt
volledig,geldttotop zekere hoogte,isnietm eergeldig,weetniet.Dezelf-

dekeuze-mogelijkheden golden voorde parallelle vraag hoe,volgensde
gdnterviewde,de meeste mensen ertegenwoordig overdenken.Voorelk

gebodwerdeenscoresamengesteld,waarbij1* = helemaalnietgeldigen
3* = helemaalgeldig(dusbeneden 2* isdemeerderheid negatieg.De
vergelijking van de scoresvan BelgiëmetEuropaen van die betreffende
de eigen opvatting over zichzelf metde opvatting die m en heeftover de
opvattingen van de anderen,wordtweergegeven in grafiek 14.
Op één gebod na -'gedenk de sabbath en houd hem heilig',duspraktisch

dewekelijkseeredienstverplichting -vinden demeeste Europeanen en de
Belgen datdetien geboden,d.w.z.de fundamentelejoods-christelijkelevensleer,voorhen persoonlijk nog steedsgelden.Overalechterisereen
grootverschilinzake graad van geldigheid van de verschillende geboden.

Het5egebod ('gijzultnietdoden')komtvervooraan.Dan komen de
4 Depositiesvan descoresop degrafiek zi
jn metlijnen verbondenenkelen
alleenom devisuelevergeli
jkingtevergemakkelijken.Decurvenmogennietopgevatwordenalsofzijtrendsin opvattingen weergeven.
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Grafiek 1:opvatting overde geldigheid van de xtien geboden'(totaal10
Ianden en België).
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geboden inzakehetnietstelen,de eerbied voorde ouders,hetnietkwaad
spreken van anderen en het'nietbegeren van andermansgoed'.M etenige

afstand volgen het6een 9egebod overoverspel(in doen en denken).En
hetlaatstkomtde tritsdieop heteren van God,hetnietm isbruiken van

zijnNaam enop dewekelijkseeredienstslaat.Overal,behalvevoorhet8e
gebod (geen kwaad spreken)komen deNederlandstaligeBelgen vöörde
Franstalige.Voor het 4e,5e,7e en 8e gebod scoren de Belgen iets lager
dan de Europeanen,maar voor het4e en 7e scoren de Nederlandstalige
Belgen hoger.

DegemiddeldeEuropeaan(enBelg)oordeeltoveralgunstigeroverzichzelf
dan over de anderen.Zijdelingswijstditerop datde 'publieke opinie'
negatiefwerkt(men heeftde indruk datzijde eigen optiesnietondersteunt).Hetverschiltussen de eigen opvatting en de opvatting overde
opvatting van de anderen is veruit het grootst inzake het 9e en het 6e

gebod (deinvloed van deerotiserendemedia zalhieraan welnietvreemd
zijn),vervolgensinzakehet7een 10egebod (menkwoteertdeeerlijkheidsgraad van deanderen erg laag).In beidegevallen isde afwijking bijde
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Belgen in hetalgemeen heelwatmeergeprononceerd dan dievan deEuro-

x anen,terwijlNederlandstaligen en Franstaligen parallellopen.
Dezealgemeneindruk van ethisch pessim ismem agechternietovertrokken
worden.Gevraagd naar de hoedanigheden die men i
n de opvoedingzijn

kinderen hetmeestwilbijbrengen,stellen de meesten 'eerlijkheid'veruit
op deeersteplaats,gevolgd doorverdraagzaamheid en eerbied voorande-

ren,goede manieren en zin voor verantwoordelijkheid (in Belgii komt
'beleefdheid en netheid'op detweedeplaats).Gevraagd naarklemtonen
inveranderingen diezijindetoekomstwillen ziengebeuren,verkiezen de
meesten veruit:meeraandachtvoor hetgezinsleven en minderaccentop
geld en materiële goederen.M aar ook deze perspectieven moeten getemperd worden doorhetvolgende overzichtvan Europa's opvattingen over
permissiviteiten de graadverschillen hierin.

Perm issiviteit
Aan degdnterviewden werden 22 vorm en van gedragingen voorgehouden.

Voorelkervan moestenzijzichsitueren op een schaalvan 10,gaandevan
'nooitgerechtvaardigd'tot'altijd gerechtvaardigd'.Hettreftdatgeen enkele van deze gedragingen voor het geheelvan de 10 landen meer goed-

dan afgekeurd werd (nl.meerscoortdan 550)5.
Deverschillen in evaluatievan de gedragingen zijn treffend.W atW estEuropa betreft,toontgrafiek 2 drie seriesvan gedragingen.Vooreerstdie
gedragingen die hetm eestgeëxcuseerd worden :doden uitwettigezelfverdediging,echtscheiding en,op enigeafstand,abortus6en euthanasie.Vervolgenseen seriegedragingen die overwegend verband houden metde sek-

5 Hiermoetmenvoorzichtigzijn.Opeentiendeligeschaalligthetmiddenop

5,5.Velen echter nemen 5 voorde centrale positiewaardoordan voor sommige

vormenvangedragingeninfeitedemeerderheidpermissiefwordt(alsb.v.doden
uitzelfverdedigingenechtscheiding).

6 De EvssG-enquêteging in detailin op hetabortusvraagstuk.Hetmoethier

volstaanmeteroptewijzendat88% vandeEuropeanenervoorzijn,wanneerde

gezondheid vandemoederdoordezwangerschapbedreijd is(75% bijwekelijks
qraktizerendekatholieken).77% alshetwaarschijnlijklsdathetkindmeteen

llchamelijkehandicapgeborenwordt(55%),26% alsdevrouw nietgetrouwdis
(9% )en32% alseengetrouwdstelgeenkinderenwilhebben (10%).Dezegegevenstonen duidelijk datde bevolking nietallevormen van abortusgelijkstelt.

Tegendedrukkingvanmediaenbeyaaldepolitiekegroeperingeninwordteen
moreelonderscheidgemaakt(zogaatlnItaliëb.v.dewetgevingverderdanwatde
bevolkingverlangt,o.m.omdatdevraa!bijhetreferendum dubbelzinniggesteld
was).Demeerderheid inEuropagaatnletakkoordmet'vrijeabortus'.

Jan Kerkhofs/Gewefea,spntenzondein West-Europa

203

Grafiek ;:grpad van exeuseerbaarheid van ;;gedrasngen.

550
*
*
*

E 500

450

400
350

1
u.

300

ru
*
*
*
D
u
x
*

250
200

@ . Eur pa
x œ BeI ië

150

1 2 3 4

VS G 981
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

GRAFIEK 2

1.joyriding;2.moord op politiekegronden,
.3.Jm ggehmik;4.hetbedreigen
van werknemersdie weigeren mee te doen aan een staking;5. ietskopen alsje
weetdathetgestolen 9,.6.steekpenningen aannemen :#je werk;7.socialeuitkeringenaanvragen waarjegeenrechtop hebt;8. vechten metdepolitie;9.nalaten aan tegeven datjeperongeluk eengeparkeerd staandewagen hebtbeschadigd;10.proberen#rJ/I
àmeeter##enmethetopenbaarvervoer;11.belastingen
ontduiken alsde klalzich voordoet;12.ze@moord;13.seksueleomgang beneden del8jaar;14.geld datjegevonden hebtvoorjezem houden,.15. liegen inje
ei
gen belang; 16. een verhouding met een andere dan de huwelqkspartner;
17. prostitutie; 18.homoseksuali
teit; 19.euthanasie (het leven van een ongeneeslqk ziekebeëindigen),.20.abortus;21.echtscheiding;22.doden uitzecverdediging.

204

Streven/december

sualiteit(als overspel,prostitutie,homoseksualiteit,enz-).Tenslotte een
seriediehoofdzakelijk slaatop een ofanderevorm van diefstal-hieris
men duidelijk hetstrengsten.hoe verrassend misschien ook,bijzonder
inzake 'joyriding'(wellichtomdatmen hiervoornietvlug een geldig excuus kan vinden?).W anneer men meerin detailde verschillen tussen
groepen onderzoekt,zalhetniem and verwonderen datvooralinzake sek-

sualiteit(maarookinzakerechtvaardigheid en zelfmoord)de afstand het
grootstis tussen de 'progressieven'en de meer 'behoudsgezinden'.

W anneerwijBelgiëmetEuropavergelijken,zien wijdatvoor 12van de
22 gedragingen de Belgen strenger zijn dan de gemiddelde Europeaan
(vooralinzake euthanasie,abortus en bijzonder inzake echtscheiding).
Voordriegedragingen vallen zijsamen metEuropa('joyriding','ietskopen alsjewistdathetgestolen was'en 'vechten metdepolitie')en voor
zevengedragingen zijn zijlakser.Vijfvan dezelaatsteslaan op derechtvaardigheid (bijzonderinzake belastingontduiking,waar Belgen en Ieren
onderde Europeanen hetmeest'tolerant'zijn),alsook op 'liegen in je
eigen belang'en op 'seksueleomgangbeneden 18jaar'.
Hetverschiltussen Nederlandstaligen en Franstaligen isopvallend.Overal
klinken de verklaringen van de eersten permissiever dan die van de tweeden,behalve inzake 'het aanvragen van socialeuitkeringen waarop m en
geen recht heeft'en inzake echtscheiding. Inzake overspel scoren beide

taalgroepen gelijk.Degrootsteverschillenkomen,in ordevan belangrijkheid,voordevolgendegedragingen:'liegeninjeeigenbelang','moordop
politiekegronden','steekpenningen aannemen bijje werk','geld datje
gevonden hebtzelf houden'en euthanasie.De geringste verschillen vindt

men inzakeabortus.doden uitzelfverdediging,'ietskopen alsjewistdat
hetgestolen was'en homoseksualiteit.

Zonde

Spijtgevoelensvallen nietnoodzakelijksamenmetzondebewustzijn.Zondebewustzijn verondersteltin beginselgeloofin God.Hetheeftook te
maken metgeloofin de duivelen in dehel.Devolgendetabelgeefthierovereen heelalgemeen overzicht:
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7
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59
21
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26
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14
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23
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Albekennen 57l vandeEuropeanen(tegenover88l in deVSA)datzij
geloven in de zonde,dat geloof iszeer ongelijk gespreid:het ligt het
hoogst bij de Ieren (85%)en nog hoger in Noord-lerland (91%),het
laagstbij de Denen (29% ).De Belgen en vooralde Nederlandstaligen
geven duidelijk eenbeeldvan onzekerheid:velen antwoorden datzij'het
nietweten'.Hetzondebesefvolgteen continuëopwaartsecurve van links

naarrechts(extreem links33% ,extreem rechts74%),hieroverigensook
parallellopend m etgeloofin duivelen hel.Katholieken geloven watmeer
in dezonde dan de protestanten,64% tegenover59% ,maarde non-con-

formistischekerkenhetmeest(79%).Zelfs15% vandeathdstengeloven
in de zonde,4 % in de duivel.In de duivelgeloven nietm eerdan 30 Vn
katholieken en 20% protestanten.

Hetabsoluuthoogstin hetzondebesefscoren zijdiewekelijksnaar de
eredienstgaan (85% ),d.w.z.86ç:bijdekatholieken,85l bijdeprotestanten en 94çn bij de non-conformisten.Vrouwen geloven meerin de
zonde(63% )dan mannen (51%).maardevoltijdsbuitenshuiswerkende
vrouwen staan (met55% )tussen beiden in.Metdeleeftijd stijgthetgeloofindezonde:van 18tot24jaar46% tegenover68% voor65-74jaar.
Hetdaaltechtermettoenemend inkomen en mettoenemend aantaljaren

206

Streven/december

studie.Zijdieongehuwd samenlevenen geen35jaaroudzijn geloven,na
wie in God geloven en na de overtuigdeathdsten,hetminstin dezonde,
nl.31* .

Om decomplexiteitvan deproblematiekrondspijtenzondenogeven aan
te vullen m oethier terloops iets gezegd worden over de invloed van de
oudersop dem oraliteiten hetzondebesefvan de kinderen.Een vraag uit

deenquêteluiddealsvolgt:'Sommigeouderszijn strengenvertellenhun
kinderen duidelijk watzijwe1en nietbehoren te doen en watgoed en
verkeerd is,terwijlandereouders vinden datze datzo nietkunnen of
behoren te doen,die zijn dusminderstreng.Hoe streng waren uw ouders?'. De volgende antwoord-mogelijkheden waren voorzien: zeer
streng,streng,nietzo streng,helem aalnietstreng,geen antwoord.In het

algemeen vinden de 'kinderen'(van 18 totmeer dan 75 jaar)dathun
ouders eerder streng waren,nl.zeer streng :Europa 25% ,België 23l

(Nederlandstaligen 18% ,Franstaligen 30%);streng:Europa 40% ,België43Te(Nederlandstaligen 42% ,Franstaligen 44%),metalsextremen
enerzijdsDenemarkenen Nederland,waarmen meerderheden vindtvoor
deopvatting datmen nietaltestrenge oudershad en anderzijdsGrootBrittannië en Noord-lerland,waar de grote meerderheid vindtdatde ou-

dersechtstreng waren7.Zijn ermogelijkeaanduidingen datopvattingen
overzonde en kwaad hiermee ietste maken hebben ?Deenquête leertdat

hoestrengerdeouderszijn,hoeminder'permissief'deopvattingenvande
kinderenzijn.Bijdenon-conformistischekerkenismen strenger,zoalsbij
degodgelovigen en wiezich religieusnoemen in hetalgemeen,alsookbij
de regelmatig praktizerenden.Bij de linksen waren de ouders minder
strengdanbijderechtsen.Bijdelagereinkomensgroepenvindtmenstrengereoudersdan bijdehogere.Tussen katholieken en protestanteniserzo
goed a1sgeen verschil.Tevensdaaltde ervaren strengheid naarm ate men

langeronderwijsgenoot.De leeftijd van degdnterviewden speeltwaarschijnlijk debelangrijksterol:hoeouder,hoe strengerdeoudersgeacht
worden.Anderzijds-en ditisnietonbelangrijk -degraadvan strengheid
heeftweinig ofnietste maken methetgeluksgevoelofdealgemenegraad
van tevredenheid methetleven.
7 Op devraagofmenheta1skind goedkon stellen metvaderenmoederscoren
Noord-lerland,Italiëen België hethoogstwatdevaderbetreft,België en NoordIerland hethoogstwatdemoederbetreften inzakegoedeverstandhoudingtussen
vaderenmoederscoortBelgië hethoogst.Overalscoren hierdeNederlandstalige
Belgen hogerdan de Franstalige.

8 Indeenquêtewerd gevraagd naarhetvertrouwen (groot,gering,geen)dat
Europeanen hebben in 10instellingen (alsb.v.parlement,administratie,kerk,
pers,vakbonden,enz-).Dehoogstevertrouwenscoreswerden bereiktdoorpolitie
en leger...
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In deze bijdrage werd bewustnietingegaan op de mogelijke pastorale
implicatiesvan degeschetsteverschijnselen en tendensen.Vooreerstweerspiegelen deze de opvattingen van de gemiddelde Europeanen uitde tien

onderzochtelanden.Tussen opvattingen en feitelijkegedragingen ligtnog
een ruimeafstand (endezeisdikwijlssterkcultureelbepaald,dusverschilIend van land totland).Vervolgensiswatmeestvoorkomtzekernietde
enigeofzelfsbelangrijkstemaatstafvoorhetjuistehandelen.Het'normale'is nietautom atisch hetethisch 'norm erende'.Ditbeletechter nietdat
ethici,opvoedersen pastorsuitde feiten inspiratiekunnen halen voorhun

specifiekefunctie.Ineen laterebijdragehopenwijdaaropterugtekomen,
o.m.in functie van watboete en verzoening nu voorchristenen kunnen
impliceren in een wereld waaro.m .de vreesvooreen nucleairconsicten
de angstvoor de toenemende criminaliteitvelen tekent8.
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Reagan en de A m erikaanse bisschoppen
Peter J.H enriot

Heteerstejaarvan deReagan-administratieheeftin deVerenigde Staten
voor vele verrassingen gezorgd.Voor waarnemers van het Amerikaanse
katholieke kerkgebeuren was een van de meestbetekenisvolle daarvan de
reactie van de bisschoppen op hetbeleid van de nieuwe president.Door

velebisschoppen verwelkomd bijhetbegin van zijn ambtstermijn,wordt
Reagan nu doorsteedsm eeronder hen felbekritiseerd.
Reagans verkiezing in november 1980 betekende op nationaal vlak een
zwenking naar een meer conservatief beleid.Vele liberale senatoren en
afgevaardigden verdwenen uit hetCongres en hetzag ernaar uit dat de
gematigd progressieve opvattingen van de Carter-administratie door het

Amerikaanse kiezerspubliek werden afgewezen.Toen Reagan in januari
1981zijnambtopnam,kon men geruststellen dathijdepoliticuswasdie
devoorkeurwegdroegvan een grootaantal-mogelijk de meerderheid vandebisschoppen.Zo nietopenlijk,dan toch privé,lieten zijhun tevredenheid blijken overhetfeitdateriemand in hetW itteHuiskwam die
tweedingen had beloofd diehoog op hetverlanglijstjevan dehiërarchie
stonden:federale hulp aan de vrije scholen en een amendementop de
grondwetom abortus te verbieden.Beide kwestiesgaven in de afgelopen

jarenaanleidingtotverhittedebatten.Inbeidekwestiesnamenleidersvan
deroomskatholiekekerk forsestandpunten inen steunden zijpoliticidie
hun visie deelden.
1.De Verenigde Staten kennen een tweevoudig schoolsysteem : staatsscholen gefinancierd met belastingen en privé-scholen gefinancierd met
schoolgeld en giften.De m eesteprivé-scholen van hetbasis-en secundair

niveau hebben bindingen meteen ofanderekerk en demeesteervan zijn
parochiescholen,onderhouden door plaatselijke diocesen en parochies.
Een zeerstrikte interpretatie van hetEerste Am endementvan de Federale

Grondwet(datscheiding van kerk en staatgarandeert)brachtmee dat
vrije scholen praktisch geen staatsgelden kregen.Voorstellen om direct
steun teverlenen aan deleerlingen van deze scholen ofindirectsteun aan
de instellingen zelf,stootten steedsop heftig verzet van de voorstanders
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van destaatsschool.Reagan nu had tijdenszijn verkiezingscampagnelaten verstaan dathijzich zou inzetten vooreen ofanderevorm van hulp
aan privé-scholen.
2.Sinds de legalisering van abortus in 1973 door het Hooggerechtshof

(waarbijdemeestewetten dieabortusverbiedenongrondwettelijk werden
verklaard),washetregeringsstandpuntdienaangaande hetmeestcontroversiële onderwerp in hetpolitieke debat.Erwerd politieke actie gevoerd
om hetbesluitvan hetHofongedaan te maken en paalen perk te stellen

aan hetgroeiendeaantalabortussen datjaarlijksin hetland wordtuitgevoerd.Devoornaamsteweg diedaarbijgevolgd werd,wasdepoging om
degrondwetteamenderen,hetzijdoorabortusexplicietteverbieden,hetzijiederestaatvrijtelaten dekwestie zelfteregelen.Reagan had laten
horendathijpersoonlijktegen abortusisentijdenszijncampagnehad hij
zich ertoe verbonden zich in te zetten voor een grondwettelijk amendem ent.

Sinds zijn ambtsaanvaarding heeftReagan echter geen enkel concreet
voorstelgedaan voorhulp aan devrijescholen ofvoorhetterugdringen
vanabortus.Alzijnenergiebesteeddehijbijnauitsluitendaanzijneconomisch programma.M aarzelfsindien hijalsnog aan deverlangensvan de
bisschoppen tegemoetzou komen,valthettebetwijfelenofhijzeoverde
helelijnnogachterzichzoukrijgen.Dekritiekvan individuelebisschoppen,van de nationale Bisschoppenconferentie en van de diensten van die
Conferentieop degrondoptie van Reagansbeleid op hetvlak van de socialevoorzieningen,defensieen buitenlandse politiek iszo fundamenteelen

somszo scherp,dathetonwaarschijnlijk isdatze hun houding zouden
wijzigen.Hetloontdemoeite.op diekritiek even naderin tegaan.
Sociaalbeleid
De economische crisisdie in de VS heerstzoalsoveralelders-hogeinsatie,grote werkloosheid en hoge rentevoeten - werd door Reagan aange-

paktlangstwee kanten:metzijn 'supply-side'economisch beleid wilhij
deeconomiestimulerendoorbelastingverlagingendievooralderijken ten
goede komen;door aanzienlijke besnoeiingen in de federale begroting
elimineerthijsocialevoorzieningen voordearmen en debijna-armen en
vraagthijvan destaats-enlokaleregeringenenvan deprivé-vrijwilligerssectordatzijdaarvoorinspringen.
Leidersvan de katholieke hiërarchie hebben onmi
ddellijkgewezen op het
onbillijkekaraktervanditbeleid.Herhaaldelijkherinnerenzijdaarbijaan
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watpausJohannesPaulus11vorigjaarin Tokio zei:'Dehuidigeeconomischemoeilijkheden...mogen geen excuusworden om toetegeven aan
de verleiding de armen te laten betalen voorde oplossing van de proble-

menvan derijken'.Ofzoalsaartsbisschop JosephBernardin van Cincinnati,voormalig voorzittervan denationaleBisschoppenconferentie,in december 1981 zei:'W e moeten alles doen watin ons vermogen ligtom te

vermijdendatditnieuwesociaalen fiscaalbeleid op een onrechtvaardige
wijzevooraldiegenen treftdiehetminstin staatzijn zichzelftehelpen'.
Hetsociaaldepartementvan deBisschoppenconferentiesteldeinzijnofficiële'LaborDay'-verklaring van septemberll.uitdrukkelijk dathetReagan-beleid de arm en discrimineert:de combinatie van belastingverlagingen en besnoeiingen op debegroting 'vormteen van degrootste herverdelingen van welvaart en inkomen in de geschiedenis van Amerika.Deze
verschuiving in beschikbare middelen,van gezinnen meteen laag en matig

inkomen naarderijken,isbijnazondervoorgaandewatzijn omvang en
deintensiteitvan zijn impactbetreft';debesnoeiingen in hetbudgetwegenhetzwaarstop dearmenen rakenmiljoenen gezinnen dievoorbasisbehoeften zoals voedsel, voedselbonnen, sociale zekerheid, huisvesting,
gezondheidszorg.rechtshulp en beroepsopleidi
ng op bijstand zijn aangewezen ; de helft van de belastingverlagingen gaat daarentegen volledig

naarbedrijvenen naarderijkste6l van debevolking(meteen inkomen
hogerdan 50.% $/j.).Hier iseen regering aan hetwerk,zegtdeze verklaring,'diederijkenbeschermtengrotereongelijkheid schept-eenregering van derijken,doorderijken,voorderijken'.
Privé-vrijwilligersen Iiefdadigheidsorganisatieszijn gewoon nietbijmachte de beperking van de hulpprogram ma's voor de arm en op te Vangen.
Aartsbisschop Edm und Szoka van Detroit,in wiensbisdom dewerkloosheid oploopttot 15 en 20% ,zeilaatstaan een Congrescom missie datde

kerk in zijn bisdom haar bestdoet om gezinnen die nu federale hulp
moeten derven,te hulp te komen.M aarhij waarschuwde:'Ditiseen
kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het gaat niet op dat de regering
gewoon zou zeggen :laatde privé-sectormaarvoordearmen zorgen'.En

zich directtegen Reagans filosofie kerend,voegde hijeraan toe datde
kerkzoudoen watzekonmaarookzouwijzenopdetaakvandeFederale
Regering:'zijdraagthierde uiteindelijke verantwoordelijkheid'.In een
publiek getuigenis namens de bisschoppen vooreen Congrescom missie in
februari1982,legde bisschop Joseph Sullivan van Brooklyn erde nadruk
op datde kerken m ethun liefdadigheidswerk 'nietde wrede onrechtvaardigheden kunnen toedekken opgelegd door een onverschillige regering'.

Hijhadhetoverhet'radicaaleconomischexperimentwaarmeedezerege-
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ring van walisgestoken'en waarschuwde:'Een dergelijk beleid dreigt
onzenatiegrondig teverdelen,onze helesamenleving te verscheuren,ons

ongevoeligtemaken voormenselijkenoden'.
Niet alleen de bisschoppen protesteerden tegen Reagans sociaalbegro-

tingsbeleid.Een van descherpstekritieken kwam vanveertien christelijke
enjoodseleiders,onderwieaartsbisschopW illiam BordersvanBaltimore.
Onverbloemd steldenzijin een briefaan depresidentin december1981:
'W ijbetreuren uw begrotingsprogrpmma:op dezemanierverzaaktonze
regering haar opdracht,de econom ische en sociale rechten van heelhet
volk te beschermen'.

Defensiepolitiek

DeReagan-administratieheeftomvangrijkebesnoeiingen doorgevoerd op
allebegrotingsposten.Behalveéén:defensie.Hierzijndeuitgaven duizelingwekkend toegenomen.Nieuween uiterstdure wapensmoeten worden
ontwikkeld -M x-raketten,neutronenbommen,B-l-bom menwerpers enz.

De eerstvolgende vijfjaarmoeten daaraan 1 1/2 triljoen dollar (1.5œ
biljoen)wordenbesteed.(Hoeenorm ditbedragiskunnenweonsnauwelijksvoorstellen.Latenwezeggen:alsikbijChristus'geboorte,2.e jaar
geleden,begonnen waselkedageen miljoen dollaruittedelen,elkedag
van hetjaar,dan zou ik vandaag nog maar 1/2 triljoen dollarhebben
gespendeerd!)Dezedefensie-uitgaven hebben een rechtstreekse weerslag
op de armen.De huidige voorzitter van de nationale Bisschoppenconferentie,aartsbisschop John Roach van M inneapolis,zeiin zijn toespraak

op denovemberbijeenkomstvan deconferentie:'In hetverleden veronderstelden wijin deVS datwevoordefensiezoveelkonden uitgeven als
wewilden en toch een sociaalvoelendemaatschappijblijven.Datwordt
vandaag door de feiten tegengesproken.svatwij aan wapens uitgeven
vermindertrechtstreekswatbeschikbaarisvoordelevenskwaliteitvan de
minsten onderons'.De religieuzeleidersin Baltimoreverklaarden zonder

omwegen:'W ijveroordeleneendefensiepolitiekdiedeellendeinheteigen
land vergroot'.
De weerslag van het defensiebeleid op de arm en is echter niet hetenige
puntdatde bisschoppen bekomm ert.Een van dem eestverrassende fenomenen in de VS is de 'radicalisering'van verschillende bisschoppen ten

aanzien van een mogelijke kernoorlog en de dreiging metkernwapens.
Toen Reagan in augustus besloot de neutronenbom toch aan te m aken,
wierp aartsbisschop Roach,in naam van de Bisschoppenconferentie,onmiddellijkdevraagop ofditmoreelteverantwoorden was.Toen sommi-
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gen (o.m.StaatssecretarisW einberger)begonnen tepraten overdemogelijkheid van een 'beperkte'en 'te winnen'nucleaire oorlog,noemde bisschop Roger M ahoney van Stockton,Californië,dat 'onvoorzichtig' en

'dwaas'.Radicalernog zijn de standpunten van de bisschoppen Leroy
M atthies van Amarillo, Texas, en Raymond Hunthausen van Seattle.

Daaroverisinhetoktobernummervan dittijdschrifteen uitvoerigartikel
verschenen en hoef ik dusnietmeer uitte weiden.

Buitenlands beleid
Een maand voorpresidentReagan gdnstalleerd werd,werden in ElSalva-

dorviervrouwelijkeAmerikaansemissionarissen brutaalvermoord door
regeringstroepen.De verontwaardiging in religieuzekringen in de VS was

groot.enherhaaldelijkwerdergevraagdom een wijzigingvandeVs-politiek t.o.v.ElSalvadoren andere Centraalamerikaanse landen.In Nicaragua had de Carter-adm inistratie het Somoza-regime gesteund tot enkele
weken voor hetdoor de sandinisten OmvergeWorpen Werd.De Reagan-

administratie lietvan in hetbegin duidelijk zijn afkeervan hetnieuwe
regime blijken;in ElSalvadorsteunde zijmetalle machthetDuartebewind ;in Guatem ala lietze na aan te dringen op de naleving van m ensenrechten en voorzag ze de m ilitaire dictatuurvan wapens.
Ook op dit puntgingen de Vs-bisschoppen openli
jk de confrontatie aan
metde regeringspolitiek.Vele van deze bisschoppen hebben missionaris-

sen naarLatijnsamerikaanselanden gestuurd en weten uiteigen ervaring
wat er aan de hand is wanneer een volk voor rechtvaardigheid vecht.
Aartsbisschop Jam esHickey van W ashington pleittevorige lentevoorhet

CongresvooreenbeperkingvanmilitairehulpaanhetDuarte-regime.Hij
beriep zich op de bede van Oscar Romero,de vermoorde aartsbisschop
van San Salvador:'stop in hemelsnaam geen geweren in de handen van
een overheid die ze tegen haar eigen volk gebruikt'.In novem ber 1981
legde de nationale Bisschoppenconferentie een krachtigeverklaring afbetreffende Centraal-Amerika waarin W ashingtonsbeleid werd verworpen.
M eerbepaald verwierpen de bisschoppen de interpretatie van Staatssecre-

tarisHaig,alszou de belangrijksteoorzaak van deonrustin CentraalAmerikadecommunistischeagitatievanbuitenafzijn,enzijnoemdenhet
eenvergissinghetconsicttezien in termen van dewereldwedijvertussen
VS en USSR.'De voornaam ste uitdaging isdeinternearmoedesituatie en
hetfeitdatin velevan dezelanden elementaire rechten nietgerespecteerd
worden...Onze algemene bedoeling hieriste herhalen datde Vs-aanpak
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van Centraal-Amerika gebaseerd zou moeten zijn op eenbegrip van deze
internerealiteiten van demanierwaarop onsbeleid en onzepraktijken
dezebdnvloeden'.Debisschoppen pleitten ervoordatdeklemtoon gelegd
zou worden op de bescherming van dem ensenrechten en hetvoldoen van

menselijke basisbehoeften in de plaats van onderdrukkende regimes te
voorzien van militairmaterieel.Vijfroomskatholiekebisschoppen in Michigan sloten zich in december 1981 aan bi
jreligieuzeleidersvan andere
kerken om een verklaringteondersteunen diezei:'W i
jkeurenopenlijkde
kronkelige m oraalvan onze regering af:economische hulp en graanleveringen aan de dem ocratische regering in Nicaragua,die ten dienste staat

van dearmen,schortzijop en terzelfdertijd stuurtzijeconomische en
militaire hulp aan de dictaturen van ElSalvador.Guatem ala en Honduras,die de armen uitm oorden'.
Hetstandpuntvan de bisschoppen steuntmede op hun bereidheid om te
luisteren naarstemmen buiten deVS :'W evoelen onsertoeverplichtaandachtte schenken aan de stem van de kerk in Zuid-Am erika',verklaarde
bisschop John M ccarthy van Houston onlangs.'En we beschouwen het
alsonze plicht hetbeleid van de Amerikaanse regering aan te vallen die
militaire machten bewapent,trainten leidtwaarvan iedereen weetdat ze
hun volk onderdrukken'.En aartsbisschop Reinbert W eakland van M il-

waukee:'HetgrootsteobstakelisdeideedatalsjenietvoorhetVs-beleid
bent,jevoorhetcommunisme bent,dater alleen zwarten witis,geen
tussenweg.W ijroepen op toteen nieuw realistisch beleid.Aan de kant
van dearmen gaan staan wi1nietzeggen datje communistbent'.
Besluit

De krachtigeafwijzing van Reaganssociaal,defensie-en buitenlandsbeleid doorde Vs-bisschoppen isin de Am erikaanse geschiedenisietshelemaalnieuws.Nooitiseen presidentzo scherp en aanhoudend bekritiseerd
doordeleidersvan dekatholiekekerk in ditland.W atditnogindrukwek-

kendermaaktisnatuurlijk hetfeitdatverwachtwerd datdezeconservatieve republikeinse president de enthousiaste steun,en niet de bijtende
afkeuring,van denationalehiërarchiezou krijgen.
Uitdereactievandebisschoppenop Reaganseerstejaarzijn verschillende
lessentetrekken.Devolleconsequentiesdaarvanzullenpasduidelijk worden in demaanden en jaren diekomen.
1.De intensiteitvan de kritiek laatzien datde bisschoppen de ernstonderkennen van de crisis waarm ee de VS nu nationaalen internationaal
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geconfronteerdworden.Zezijnvan oordeeldatReagansbeleid dezecrisis
nog verscherpt.

2.Dekritiek laatzien datdekerk rijper,volwassenerwordt.Kerkleiders
voelen nietlangerdebehoefte 'super-patriottisch'tezijn enzich van elke
kritiek op de regering te onthouden.

3.Debisschoppen stellen zich kwetsbaarop:zijstaan open voorkritiek
van hen diehetmethunstellingnamen nieteenszijn.Erzijn reedsheftige
aanvallengeweestvanconservatievejournalistenenvanenkelebelangrijke
regeringsambtenaren.

4.Debisschoppenzullenerzorgvuldigoptoemoetenziendatzijdeleken
meekrijgen:verdeeldheid binnen dekatholiekegemeenschap zou depolitieke im pactvan hun kritiek afzwakken.
Deconsequentiesvan deze verrassendepositiebepalingvan debisschoppen

zijnin iedergevalverreikend,nietalleen voordeeerstvolgendejaren van
de Reagan-administratie,nietalleen voor hettoekomstige sociaal,defensie-en buitenlandsbeleid.m aarvooralletoekom stige relatiesvan de kerk
t.a.v.de sociale orde in ditIand.
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De Iijdensweg van Guatem ala
Christian Rudel

Alsjeineen notedopeen definitievanGuatemala moetgeven,metuiteraard hetrisicovan onvolledigheid,zou jekunnen zeggendatheteenoorspronkelijk Indiaansland is,waaraardbevingen vaak debergachtigebodem teisteren en debevolking gedirigeerd wordtdoormilitairen dieslechts
via coöptatie ofdooreen staatsgreep aan de macht kom enl.

De staatsgreep van :3 m lad

Dejongstestaatsgreep,dievan 23maart1982,brachtEfraïn RiosMontt
aan hetbewind,een militairdieachtjaargeleden aleen politieke doorbraak had willen forceren van christen-dem ocratische signatuur.Enkele
dagen voordecoup,op 7 m aart,waren presidentiëleverkiezingen gehou-

den.Zeverliepenoptraditionele,d.w.z.frauduleuzewijzeenresulteerden
in deoverwinning van generaalAnibalGuevara,een militairvan hetzelfde

slagalsalleanderendiesedert1970hetland metijzeren handregeren.De
kandidaten die verslagen waren,konden echterde manierwaarop ze door

demilitairemaffia behandeld werden moeilijk verteren.Zedreigden ermeedenieuwepresidentteboycotten en hun verkozen partijgenoten uit
hetparlementterug te trekken.Tot de 'malcontenten'behoorden M ario

SandovalAlarcon vandeM ovimiento NacionaldeLiberaciön(in weerwil
van de benaming extreem rechts),M ejandro Maldonado van de Union
Opositoria Democratica(zgn.'centrum links',maarin feiterechtseintellectuelen)en Gustavo Anzuelo van het Centro Auténtico Nacionalista
(traditioneelrechts).
Dezeburgeroppositiewaslang niethom ogeen.HetM NL verweethetleger

dathette lang aarzelde om deguerrilla de kop in te drukken.De partij
van Alejandro Maldonado daarentegen (met discrete steun van de VS)
beschuldigde de militairen ervan hetim ago van Guatemala ernstig te hebben geschaad doorveelvuldige en barbaarse schendingen van de m ensen-

rechten.M len waren zijhetnochtanseensin hun kritiek op decorruptie
1 Ditartikelisovergenomen uitEtude, l5,rue Monsieur,75* 7 Paris.
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van demilitairen,hun zuchtom zichzelfteverrijken én hun rampzalig
economisch beleid.Inderdaad,terwijldeaan demachtzijnde officieren
uitgestrekte landerijen inpalmden (een bepaalde streek in het noorden
wordt'de provincie van degeneraals'genoemd),en de zetelsin allerlei
raden van beheer onder elkaar verdeelden,takelde de econom ie van het

land steedsverderaf.Dieaftakelingwaszoweltewijten aan degevolgen
van deoorlog(verdrijvingofvluchtvan deboerenen dalingvan delandbouwproduktie,boycotvan hettoerisme op internationaalniveau,kapi-

taalsvlucht,wegblijvenvanbuitenlandseinvesteerders),alsaandeinternationalecrisismetondermeerde prijsdaling van degrondstoffen.
M aardegewipteburgerkandidaten van 7 maarthadden geen verhaaltegen
de militaire m achthebbers.Na enkele heftige verklaringen doofde de oppositie uit.Toen nam plotseling een vastberaden groep m ilitairen hetroer

inhanden.Zonderslag ofstootneutraliseerden zijderegerendepresident
en zijn opvolger,ontbonden hetparlementen brachten generaalEfraïn
Rios M onttaan hetbewind.

Een eigenaardig man,diegeneraal.In 1974 washijkandidaatvoorhet
presidentschap,gesteund dooreen coalitievan overwegend christen-demo-

craten.Hijwerdverkozen,maarpromptweeraandedijkgezettengunste
vangeneraalLaugerud Garcfa.Alsnauwgezetmilitairwashijactiefin de
strijd tegen deguerrilla-zijn naam wordtzelfsin verband gebrachtmet
hetbloedbad van 27 mei1973 in hetdorp Sansirisay.Toen M ontt,fervent

enzelfsrigoureuskatholiek (zijnbroerisbisschopvan Escuintla).zich uit
depolitiekterugtrok,kwam hijin contactmetde 'Kerk vanhetIntegrale
W oord',een in Guatemalagdm porteerde Amerikaanse sekte van recente

oorsprong.Hijwerd algauw een van haarleiders.Als profeetvan zijn
nieuw geloofsprak hijop de dag van zijn machtsovernamezijn voornemen uit,'hetland weerop tebouwen voorGod,doorGod en metGod en

defouten van veertien jaarmilitairbewind ongedaan temaken'.
Eenlofwaardigeintentie.Bijnaonmiddellijk steldehijderebellenamnestievoor.Datvielnietingoedeaardebijextreem rechts,datmetdeguerrillakortemettenwildemaken.Monttlietverstaan datzijnamnestievoorstel
alleen bedoeld wasvoordeguerrillero'sdie dewapensneerlegden,derest

zou door hetleger worden uitgeroeid.En sedertdien lijktalles erop te
wijzen,datdenieuwechefvan Guatemala,hoewelhijeentaalblijfthanteren waardevroom heid afdruipt,resoluutgeopteerd heeftvoordeharde
hand :m etde bedoeling terreurte zaaien in degebieden waar de guerrilla
zich heeft genesteld,gaan de slachtingen onder de boeren gewoon door.
Sommigen zeggen dan ook aldathetleger,bedachtzamergeworden door

dekritiekvan deverslagen kandidaten,zijn imago weerwatheeftwillen
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opvijàelenen,speculerendopdegodsdienstzinvandeGuatemalteken,zelf
Efraïn RiosM onttnaarvoren heeftgeschoven,die van alle militairen het
handigst de gevoelige religieuze snaar kon bespelen.De staatsgreep zou

dandezoveelstefarcezijngeweest.Bewijs:denieuwemachthebberslieten
de oude ongemoeid en de staatsgreep gebeurde zonder enig bloedvergieten.

Eeuwenlange ellende
Inderdaad,er is in Guatemala niets echtveranderd.H et volk heeft dat

maaraltegoed begrepen en blijftonverminderd doorvechten om zich te
bevrijden uitde ellendeen deonmenselijkelevensomstandigheden waaronderhetnu aleeuwenlang gebuktgaat.

Enkelecijfers.In 1964 -op hetogenblik datdeguerrilla opstond,maar
eigenlijkisdegeschiedenisvanhetlandéén aaneenschakelingvan boerenopstand en geweldpleging -behoorde nagenoeg 2/3 (62%)van hetbebouwbare land aan amper2,9l van deeigenaars.Om precieste zijn:
0,9% van die eigenaarsbezat26% van de grond en 87% moestgenoegen
nem en met17 l van de bebouwbareoppervlakte.In 1978 streek 5% van

debevolking 59% van hetnationaleinkomen op,terwijldehelftvan het
land hetm oeststellen met7 % .De boeren,d.w.z.drie kwartvan de bevolking,beschikten slechts over 30% van het nationaal inkomen.Een

schreeuwendeongelijkheiddiezichinhetdagelijksleven laatvoelen in de
vorm van honger,w oningnood,ziekte.korte levensduur,analfabetism e
enz.

In 1980bevattehetdagelijksvoedselvan debevolking gemiddeld slechts
1.8* calorieën,2.3* zijn een minimum.Viervijfden van de kinderen
(81%)leed aan ondervoeding,50% van de sterfgevallen lag in deleeftijdsklasse beneden de vijfjaar.De gemiddelde levensverwachting lag
voordetotalebevolkingniethogerdan 50jaar,bijdeboeren (dearmsten
onderdearmen)slechtsom en bijde45.
Naarschatting hebben anderhalfmiljoen mensen (op een bevolking van
ietsmeerdan7miljoen)geen onderdak.Voordeaardbevingvan 1976,die
een echte catastrofe was,beschikten 88% van dehuizen nietoverelektriciteiten 60 ça van de stadswoningen waren niet aangesloten op de riolering.De toestand iserintussen nietop vooruitgegaan.ln de rurale zones

houdendeboeren hetbijhuntraditionelebehuizing:een hutuitgestampteaardemeteen strodak,zonderstrom end waterofsanitair;volwassenen
en kinderen en kleine huisdieren leven erdoorelkaar.
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Slechtgevoed en slechtgehuisvestishetvolk ten prooiaan talri
jkeziekten.Verzorging iserhel
aasnietbij.Eriseen schrijnend gebrek aan art-

Sen.
*ongeveer4.* ,dus1voor1.7* inwoners,en diezijn allemaalinde
stad gevestigd. Hetzelfde geldt voor de apothekers en tandartsen. Per

1.e inwonersisermaar 1,8 ziekenhuisbed en ziekenhuizen zijn ernatuurlijkookalleen maarindegroteresteden.Kortom,deovergrotemeerderheid van debevolkingblijftvan elkegezondheidszorgverstoken.

G rondroof

Zoalsoveralin Latijns-Amerika stnmtde onrechtvaardige verdeling van
degrond,bronvanallekwalen,uitdetijdvandeSpaanseveroveringtoen
kapiteinsen soldaten grote stukken uitde IndiaanseIandbouwgrond weghapten en daaruitgestrekte plantagesvoorzichzelfaanlegden.En de Indi-

anen,erfgenameninGuatemiavanhetprestigieuzeM ayarijk,werdentot
slaven gedegradeerd ofmoesten verhuizen naarmindervruchtbare gebieden.Zo begon voorhen een lange periode van economische,politieke en
socialem arginaliteitwaaraan nog steeds geen eind isgekom en.
Datroven van grond werd spoedig een gewoonte.In deloop van de eeuwen werden de Indianen steedsverderverdreven.In de 19e eeuw moesten

zewijkenvoordeopexportgerichteculturen(suiker,katoen,koffie...)en
meerrecenttoen United Fm f/, hetAmerikaans multinationaalbananen-

concern,zichinGuatemalavestigde.Metverloopvantijdennaarmatede
bevolking aangroeide,werd een landhervorming en herverdeling van de
grond een bittere noodzaak.Van 1950 tot1978 isde bevolking meerdan
verdubbeld :van 2.8* .% naar 6.* .* .H erverdeling van de grond
maarook van debevolking :65 % daarvan isgeconcentreerd op een derde
van het territorium , terwi
jlhet noorden van het land nagenoeg onbewoond is,nauwelijks 1 inwoner Perkm 2 in Péten.Toegegeven,in het
noorden wordtde grond gereserveerd voorextensieve teelt.
Hoewelde agrarische hervorming en de restitutie van de grond aan de

erfgenamen van de oorspronkelijkebewonerseen eisisvan eeuwen -er
waren talloze revoltesen actiestegen grootgrondbezitters-duurde hettot
halfweg de2œ eeuw voormetde realiseringervan een schuchtereaanvang
werd gemaakt.

Op 20 oktober 19M maakteeen opstand,geleid dooreen handvoljonge
vrijheidsgezindeofficieren een eindeaan dejarenlangedictatuur.Totpresidentverkozen,lanceerde Juan-losé Arévalo meteen een aantalhervor-
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mingen,vooralop het gebied van de landbouw.Ook het herstelvan de

nationaleonal ankelijkheid (zowelpolitiek alseconomisch)en groteinfrastructuurwerken maakten deeluitvan zijn programma.Zijn opvolger,
kapiteinJacoboArbenz(november1950),wildehethervormingsprogramma nog meer vaartgeven.M aar dat ging de nationale oligarchie en de
vertegenwoordigers van buitenlandse belangen te ver.Arbenz werd dan

maaralseen communistafgeschilderd.Datwashijhelemaalniet.In zijn
inauguraleredezeihijbijvoorbeeld:'W emoetenvanonsland,datnuvan
anderen alankelijk isen een koloniale economie kent,een economisch
onalankelijk land maken.Vervolgensmoetenwevanonsland,datachterop isgeraakten gebuktgaatondereen grotendeels feodale economie,
een moderne kapitalistische staat maken. Ten slotte m oeten we ervoor

zorgen datdezeveranderingen leiden toteen zo grootmogelijkeverbetering van de levensstandaard voor de brede lagen van de bevolking'.
De landhervorming ging effectief van start.Voor de herverdeling werd
eerstgebruik gemaaktvan staatsgronden,daarna werd alle onbebouwde
grond onteigend.United Fm ï/verlooraldus83.% ha.Ditwerd voor de

eigenaars(geruggesteund doordeCIA)hetsein om destrijdaan tebinden
tegen hetregime,een strijd dieuitmonddein een militaire staatsgreep en
hetontslag op 27juni1954 van Jacobo Arbenz.
Dezegevierendecontrarevolutiebegon onmiddellijkdereedsgereiiseerde
herverdeling ongedaan tem aken.M eerdan M .e ha waren reedstoege-

'wezen aan zowat1* .e gezinnen,snmen een halfmiljoen mensen.Die
werden aan de grootgrondbezitters teruggegeven.Boeren die land gekregen hadden,werden achter slot en grendelgezet,som szelfsgefolterd en
afgeslacht.Zo verging het ook de syndicale en andere leiders,die onder
hetregime van Arbenz de kop begonnen op te steken.
Derepressie die toen toesloeg,zou naar schatting 9.e doden en verm is-

ten hebben geëist.En degrootgrondbezittersspeelden onderéén hoedje
metde vertegenwoordigersvan demultinationalesom,bijde gratievan
W ashington,een autoritairregimetevestigen datin staatmoestzijn elke
volksopstand in de kiem te smoren.

Opkom st van de guerdlla in 1Vanaf19* kom techterde eerstegeneratie van deguerrilla op,vaak nog
naïefen romantisch.mnnrtoch allastiggenoeg voorde militairen.Op het

eindevandejarenzestigwasdezeguerrillaechterbijnatotaaluitgeroeid.
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Een koloneldie zich daarbijbijzonderonderscheidde wasCarlosArana
Osorio,diein 1970 presidentwerd.Van hem zijn deberuchtewoorden:
'Alshetland in een kerkhofherschapen m oetworden om derustteverzekeren,geloofm e,dan doe ik het'.

Nagenoegverpletterd,stakdeguerrillaenkelejaren latertochdekopweer
op.UitdieeersteperiodestammendeFAR (Strijdmachtvan derebellen)
en dePGT ofGuatemalaansePartijvan deArbeid (communisten waarvan een bepaalde vleugelzich na menige interne crisis aanslootbijhet
gewax nd verzet).Omstreekshetmidden van dejaren zeventig ontstond
hetEGP,hetguerrillalegervan de armen (Ejérci
toGuerrillero delosPobres)enlaterdeORPA,degewapendevolksmilitie(Organizaciön de1Pueblo en Armas).Tegelijkertijd ontstaan allerleivolksorganisaties.HetNationaalComitévoorSyndicale Uniedateertvan april1976;in juni1978
wordthetComitédeUnidadCampesina(CUC)opgericht.Daarnaastverschijnen tallozegroeperingen van studenten.poblacionesenz.
Daartegenover ontwikkelen zich paramilitaire groepen en privé-milities

(kopieën van de beruchte Braziliaanse escadronsvan de dood).Samen
daarmee ontketent het leger - het sterkste van Centraal-Am erika met
17.% manschappen waaronderde 'kaiYiles',een geduchtcorpsvan antiguerrillaspecialisten - een barbaarse repressie,die qua verschrikking en
aantalslachtoffers de cam pagnes van kolonelArana Osorio verre over-

trof.Indeperiode1966-1976vielen ergemiddeld 2.A dodenperjaar;in
heténejaar1981waren heterop zijn minst11.5* ,de m eesten daarvan
waren slachtoffers van de 'ordestrijdkrachten'.
Derepressie werd nietalleen veelintenser.zeveranderdeook van aanpak.
Vroegerging ze selectiefte werk :leger en politieliquideerden de oppositieleidersen allen die klaarstonden om de wachtafte lossen :studenten,

professoren,priesters,journalisten.Nu wordtdaarnaasteen andere tactiektoegepast:terreurdoorcollectievemoordpartijen.DeIndiaanseboeren moeten hetontgelden :dorpen worden doorhetlegerom singeld en in

brand gestoken,op markten ofbijvolksfeesten wordtin de menigtegeschoten,hele dorpen,m annen,vrouwen en kinderen worden metde ma-

cheteafgemaakt.Hétvoorbeeld vanzo'nslachtingisnogaltijdhetbloedbad van Panzos(departementAlta Vera Paz)op 29 mei1978.Die dag
schoothetlegerlukraak op een grote groep boeren,die zich op verzoek
van de regering voor het stadhuis hadden verzameld,om inform atie te

krijgen overderegelingvaneenoud eigendomsgeschil.Ervielen meerdan
1* doden.Vrachtwagensvanhetlegertransporteerden delijken naareen
massagraf datvolgens ooggetuigen altwee dagen tevoren wasgegraven.
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Eenrapportvan hetChristelijkSolidariteitscomitéin San Cristöbaldelas
Casas(Mexico)en een pathetischeoproep van de Commissie Justitia et
PM (Guatemala)aan de Christenen van Europa maken ...
W ijhebben hetgehoord en meteigen ogen gezien...Daaroverspreken
wij...1Jo 1:1
...

De vervolging van de lndianen in Guatemala heeftsindsde staatsgreep van
23 m aartdeomvang van een ware volkerenm oord aangenom en.Hetlaatste

halfjaarzijn erongeveer8.e campesinosvermoord.Duizenden anderen
zijn opdevlucht:in debergen,in hetwoud,ofoverde'streep'zoalszijde
40 km lange.nauwelijks merkbare grens metChiapas (Mexico)noemen.
Daarworden ze,ondankshetofficiële asielaanbod van deM exicaanse rege-

ring,verderopgejaagd ofteruggestuurd.Een rapportvan hetChristelijk
Solidariteitscomité in San Cristöbalde 1asCasas(Mexico)en een pathetischeoproep van deCommissieJustitiaetPax (Guatemala)aan deChristenen van Europa maken m elding van verschillende,eensluidendegetuigenis-

sen dieniemand meeronverschillig kunnen laten.DIAL (Dlfusion deI'information sur I'Amérique latine,47,quaides Grands-Augustins, Paris)
wijdterdrie van zijn recenteaieveringen aan (nrs.799,8* ,809).
De gruwelheeft geen naam meer.Het gebeurde vroeger al,onder Romeo

Lucas.Nu ishetsystematischeuitroeiing geworden enbarbarij.Honderden
dorpen worden uitgem oord.Een m artyrologium m etheelconcrete nam en :

La Laguna,El Limonar,Santa Ana,San Antonio, Bulej, Concepciön,
Huista,Nentön,San Francisco...Vooralwat zich in dit laatste dorp heeft
afgespeeld,wordt in verschillende getuigenissen uitvoerig en gedetailleerd
beschreven.
Hetalgemene scenario is overalhetzelfde.Hetlegerofde antiguerrillatroepen,de 'kaibiles',kom en eraan methun helicopters.Zepakken alle identi-

teitsbewijzen en papierenaf:juridischbestaan demensendanalnietmeeren
alszedaarna afgemaaktworden isdaargeen enkelbewijsvan.Zeworden
sam engedreven in de schoolof de kerk.Ze worden in brand gestoken of

doodgeschoten.Vrouwen worden verkracht,kinderen hetwoud ingejaagd,
mannen onthoofd.
Een gedetailleerderscenario iste reconstrueren uitdeverklaringen van enke-

legetuigen dieaan hetbloedbladvan San Francisco,17juli1982,wistente
ontsnappen.Deletterlijkegetuigenissen zijn tevinden in debovenvermelde
DlAL-berichten.Schuifjeze,in een soortfepischeconcentratie'maarzonderenigetoevoeging,in elkaar,dan krijgjehetvolgende beeld.
dBroeders,ikwi1jullievertellenwatermetonsgebeurdisinSanFrancisco.
Rond 10u.zijn zemethun 'lycopteres'geland op hetvoetbalveld.Zehebben eersttwee van onze beesten geslacht,we m oesten hun die cadeau geven

en daarhebben zevan gegeten.W emoesten allemensen van hetdorp bijeenhalen,danzoudendieookteetenkrijgen.Zeidenze.Datwildenweniet.
Zezijn zedan zelfuitdehuizen gaan halen.Devrouwen en kinderen hebben zein dekerksamengepakt,onsindeschool.Zezijndehuizeningetrokken en hebben alles geplunderd.W e zijn maargewone boeren,maar we
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hebben weleen en ander.Genoeg om van televen.M aarze hebben alles
weggehaald:bandopnemers,radios, onze goeie kleren, hetgeld van de
coöperatie.W ehadden alles,wehebben handen om tewerken.zehebben
alles meegepakt.

Zezeiden nietwatzemetonsgingen doen.In hun binnenste wisten zijdat
wel.En wijook wel.Ze hebben eerstde sehorasuitde kerk gehaald,in
grxm n vu twintig.& zijn bijdesehorasgew- t,in onze huizen.Van 1u.
tot2.Dan hebben ze de huizen m etde vrouwen erin in brand gestoken,er
benzine in gegooid en granaten.

Alszeklaarzijnmetdesehoras,dekinderen.Kinderenvan 12 en 7,babies
van enkele maanden.Ze hebben ze metmessen opengereten.ze rijgen ze
levend open.De kleintjes ochsrme,ze krijsen...Ofze pakken ze bijde
vœ tjesen slnnnhunhoofdjeskax ttegenbomen enstenen.Enzeeten de
lauwehersentjesop.(Isditwaar?).Derestgooienzeergensin een huisop
eenhoop.Zulkedingenhebben zeook metmannen gedaan.Zehebben een

manzijn buikopgesneden,erdeleveruitgehaalden dievoordeogenvan de
anderen opgegeten.In Bulejheben ze dedag vx rzehierwaren,tegen de
boeren gezegd datzehun machetesmoesten scherpen en dan hebben zijze
verplichthun com paheros hethoofd afte slaan,de een na de ander.toter
niem and m eer overbleef.

Bijonszijnzeom 3u.metdemannenbegonnen.Hetheeftgeduurdtot7
u.Ze halen ze twee aan twee uit de school;gooien ze op de grond en
schieten zedood.Zonderboeofba,geen woord.niks,gewoon doodschie-

ten.En alszeerallemaalliggen,komen zekijken,methun lampen:O.k.,
finito'.
M aarGodisgroter.Iklagertussen,m aarroerdeniet.Zoalsde 'tlacuache',

hetbuideldiertjedatzichdoodhoudtalshetingevaarverkeert.Hetbloed
vanmijn kameraden liep overmeheen,maarikroerdeniet.W ewarenmet
350 in onsdorp en we leefden daargoed.Ze dachten datwe allemaaldood
Waren.

Ik leef.Hierben ik nu.Ik heb nietsmeer.Geen vrouw,geen kinderen,geen
transistor,geen m aïsen geen grond.In de stad spreken ze van God'.

Ontzetover ditsoortinformatie,schrijftDIAL terecht:Van twee dingen
één:ofwelzijn deze getuigenissen 'waar'en dan schreeuwen ze om een
antwoordvan hetwereldgeweten;ofwelzijnze'vals'.mnnrdan isdevraag:
in watvoor verschrikking bevinden deze Indianen zich, dat hun collectief

bewustzijn zich op zulkeonmogelijkebeeldenberoeptom hun ervaring onder woorden te brengen? Hoe zijn deze beelden te decoderen en te verstaan?

R
edactie

Nationaalbewustzijn en Indianen
Sedertdien zijn de dorpen en gehuchten die verwoest,geplunderd en in
brand gestoken zijn,nietmeertetellen.Debevolking wordtvanuithelicoptersgemitrailleerd,gijzelaars zonder enige vorm van procesneerge-
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schoten,overi liggen aan de rand van de weg ofin kloven lijken in
ontbinding.Tienduizenden doden.M aarook datkon deweerstand en de
guerrilla niet stuiten.Vooralniet om dat het volksverzet nu geschraagd

wordtdoorhetnationaalbewustzijn en devrijheidsdrang van de Indianen.

Hetnationaalbewustzijn isin Guatemianognietheelsterk ontwikkeld.
Maardeburgerijen dekleineburgerijen destudenten bijvoorbeeld worden erwelgevoeligvoor.Zijnemenhetnietlangerdatdemultinationals
(Amerikaanse en andere)na de landbouwproduktienu ook de minerale
rijkdommen willen inpalmen.Guatemala'spetroleumreserveswerden onlangsop 20miljard barrelgeraamd;deskundigen zeggen datGuatemala
eerlang,na M exico en Venezuela,de derde petroleumnatievan LatijnsAm erika zou kunnen worden.M aar watgebeurter dan? Dan raakt het
land definitiefin de greep van de Verenigde Staten,voor wie de petroleumbevoorrading een ware obsessieisen die de beschikking overbelang-

rijkereservesop een boogscheutvan hun binnenlandsemarktzekerniet
zullen versm aden.Verder heeftGuatemala nognikkel(metdeproduktie
hiervan,gereserveerd voordem ultinationalsuithetnoorden,werd zopas

gestart),koper,maarook lood,wolfram,zilver,zinkenantimonium,die
sederteeuwen worden ontgonnen.En ten slotte uranium ,hetfabuleuze
metaalvan de toekomst.

Om dierijkdommen binnen handbereik tehouden,hebben deVS altijd
dieregeringen gesteund die hun gunstig gezind waren en zeook de midde-

len verschaftom deonalankelijkheidsopwellingenvan hetvolk in toom
te houden.M aar hun politiek is lang geen succesgebleken en deidee om
allehulpbronnen te recupereren ten behoeve van hetland zelf,wintsteeds
meerveld.

Tegelijk iseronderde Indianen een langzaam groeiende bewustwording
van hun nationale eigenheid.De Indianen m aken twee derden van de be-

volkinguit.Datdemografisch overwicht,datdoorhunhooggeboortencijfernogsteedstoeneemt,speeltin hun voordeel.Zijwillenzich losmaken
uiteenslavernijvan vijfeeuwen,dieresulteerdeingebiedsroof,marginalisatie,exploitatie van hup arbeid,xerplichte dienstneming in hetleger,dis-

criminatiesvan allerleiaard,ellendeen moordpartijen.Detijd toen men
nog genoegen nam methetterugvorderen van gronden en debezettingvan

groteeigendommenlijktvoorgoedvoorbij.Zijbeperkenzichnietmeertot
discreteen efficiëntesteun aan deguerrilla:steedsmeerguerrillero'szijn
Indianen.

Zehebben nu een welbepaald doelvoorogen.Vorigjaaromschreven ze
dat in een kleine brochure:'W ij strijden voor een maatschappij waar
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respecten gelijkheid heersen;om onze eigen Indiaanse cultuur,die door
misdadige overheersers werd verkracht.weer tot bloeite brengen ;voor
een rechtvaardige economiewaarniemand nog de anderuitbuit;opdatde

grond weerdehelegemeenschap zou toebehorenzoalsten tijdevan onze
voorouders;vooreen volk zonderenigediscriminatie;opdatmen onsniet
meerzou exploiteren alstoeristischeattractie;vooreen rechtvaardige ver-

delingengebruikvan onzerijkdommen zoalsin detijdtoen hetleven en
de cultuurvan onze vooroudersnog bloeiden'.

I)e kerk
De katholieke kerk -metuitzondering dan van KardinaalCasariego,de
aartsbisschop van Ciudad de Guatemala en enkele bisschoppen heeft

resoluutpartijgekozen voordearmen en verdrukten.Datheefttoteen
harde repressie geleid tegen priesters,religieuzen,catechisten,gelovigen.

Debijbeliseen subversiefengevaarlijkboekgeworden.Sedert1mei1980
ziJ'n een 15-talpriestersverm oord doorhetIegerof 'onbekende'paramilitairen.Een lX -talpriesters(vande6* diehetl
andtelde)zijnhetlanduit
gezet of zagen zich verplicht weg te trekken, zoals b.v.M gr. Girardi,

bisschopvanElQuiché,eenbisdom waarnu geenenkelepriestermeeris.
Tientallen centravoorreligieuzevorming zijn gesloten.
Hoe ver die vervolging kan gaan.werd duideli
jk in hetgeval-pellecer.
Aangezien daaroveraluitvoerig berichtisin dittijdschriftz,kan ik hier
volstaan met de opmerking dat hetregime van Pellecers 'bekentenissen'
gretig gebruik heeft gemaakt in haar verdachtmaking en haar repressie

vandekerk.Eigenlijkstaan wehiervooreentoepassingvan hetfameuze
'Docum entvan SantaFe',waardoorook R.Reagan zich laatleiden en dat

uitdrukkelijk stelde:'De marxistisch-leninistische krachten gebruiken de
kerk alseen politiek wapen tegen de privé-eigendom en hetkapitalistische
produktiesysteem .Ze hebben de kerk gdnfiltreerd met ideeën die meer

communistisch dan christelijk zijn'.
De Iange weg naar nationale eenheid
Hoewelhet volksverzettegen uitbuiting en ellende,waarvan de guerrilla

degewapende vuistis,pasmidden in dejaren zeventig totontwikkeling
2 Cfr.F.Van Bladel,Hersenspoeling in Guatemala, in Streven. maart 1982,
pp.502-513.
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kwam ,bestonden ersedertlang verspreide actiesvan diverse bewegingen
en organisaties.

Van bijhetbegin besefte men nochtansde noodzaak om hetverzette
coördineren.Hetduurde echtertot februari 1979 eer uiteen samensm elting van vele vakbonden en volksorganisaties hetDemocratisch Frontte-

gendeRepressie(FDCR)ontstond.Op 31januari1981slotenhetComité
deUnidadCampesina(CUC),hetCentrum van RevolutionaireArbeiders,
de Revolutionaire Christenen,de Vereniging van poblaciones,de tweeaf-

delingen (secundair en universitair) van de studentenbeweging Roldén
Garcia en nog andere organisaties zich aaneen in hetFrente Popular van

31januari(FP 31).DitFrontwilvoortaan samenwerken metdegewapende verzetsorganisaties om een einde te maken aan de dictatuur en die te
vervangen dooreen revolutionaire en democratische nationale regering.
W atmetdevolksorganisatiesgebeurde,gebeurde ook metde vierguerril-

la-bewegingen.Op 20 oktober1980 -deverjaardagvan derevolutie van
1944,aanvang van een decennium van hoop en hervormingen -m aakten

zijbekend datzijvoortaan gezamenlijk zouden optreden en richtten zij
eenoproeptothetvolk in diezin.Injanuari1982gingenzijnogeen stap
verderen verenigden zijzich in de URNG,de Unie van Revolutionaire
Nationalisten in Guatemala.

W atzijwillen isduidelijk:'Derevolutionaire,patriottische,nationaleen
democratischeregeringdiewijinGuatemala opbouwen,verbindtzich ertoe,voorhetvolk van Guatemalaen voordehelewereld,vijffundamentelepunten van haarprogram ma te realiseren :1. De revolutiewileensen
voorgoed een einde m aken aan de repressie en staat borg voor hetleven
van de burgers en voor de vrede, de meest elementaire rechten van de
mens.2.De revolutie zal de nodige basisstructuren ontwikkelen om te
voorzien in deessentiële behoeften van degrote massa en zaldefinitiefeen
puntzetten achterdeeconomischeoverheersing van de grotenationaleen
internationale geldmachten,die Guatem ala in hun greep houden.3.De

revolutiegarandeertde gelijkheid van Indianen en Ladinosblanken en
verwesterde mestiezen)en maakteen eind aan alleculturele onderdrukking en discrim inatie.4. Derevolutievoorzietin deopbouw van een nieuwemaatschappij,waarin allevaderlandslievende,nationale en dem ocrati-

schestrekkingenvertegenwoordigd zijn inderegering.5.Derevolutiewil
een niet-gebonden en op internationale samenwerking gerichte politiek.

onontbeerlijkvoordearmelandenom zich tekunnenontplooienopbasis
van hetzell eschikkingsrechtdervolkeren'.
Enkele dagen later,in februari 1982,werd ditprogram ma onderschreven
door hetCGUP,het Comité voor Patriottische Unie in Guatemala,dat
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een verruimd frontwilvormen voor de hele oppositie.

Verenigde Staten

Deinternesituatievanhetland isaldustegelijk geradicaliseerdénvereenvoudigd.Erstaan nog maartwee krachten tegenoverelkaar.Aan de ene
kantde volksbewegingen,diemetdewapensofdoormiddelvan vreedzame dem onstratieseen dem ocratisch beleid willen afdwingen,aan de andere kanteen regering die de belangen van de oligarchie behartigten over

uiterstmoderne repressietechnieken beschikt.Dietwee partijen,volk en
regering,leven op voetvan oorlog metelkaar,elke dag opnieuw zonder
ophouden en metsteeds toenemende wreedheid.
Als het alleen metde regering had afte rekenen,dan zou hetvolk misschien vlug de bovenhand halen.M aar achter die regering gaat,nauwe-

lijksverholen,demachtvandeVSschuil.VoorW ashington isGuatemala
eenonmisbaarbolwerkvoordeverdedigingvan zijn zuidelijkegrens.Guatem ala is inderdaad nietalleen een goedkope leveranciervan grondstoffen zoals suiker,bananen,petroleum, nikkel.koper,vlees en uranium ,

nogbelangrijkeriszijn strategischeligging in Centraal-Amerika datvoor
deVS vooralvan belang isalsdoorgangsweg voorhethandelsverkeervia
het kanaalvan Panama.Een verouderd kanaal,dat niet m eer aan de
m odernebehoeften beantwoordten eerlang vervangen zalmoeten worden
door een nieuwe waterweg in datzelfde gebied.Datis de reden waarom
W ashington zich rechtstreeks of door middelvan Vs-gezinde regeringen
tegen deaanspraken van hetvolk verzet.W antworden deverworven posities aangetast,dan ishet land voor de VS misschien voorgoed verloren.
Datisook de reden waarom devolksbewegingen in Guatem ala,netalsin

deandere landen van Centraal-Amerika,nog lang nietaan heteind zijn
van hun bloedige strijd.
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Claus in de onderw ereld
PaulClaes
'Die nedergedu ld is ter helle'
Symbolum des Geloofs

Eenvan deoudstethema'suitdewereldliteratuurisongetwijfeld datvan
dehellevaartl.VierduizendjaargeledenalverhaaldedeSoemerischeHellevaartvan Nergalhoe dezonnegod de koningin van de helovermeestert

en haartotvrouw neemt.Vegetatiemythen uithetNabijeOosten stelden
hetverblijfvanhetzaaigraanindeaardeantropomorfiserendvooralseen
bezoek datdekorengod aan zijn moederin hethellerijk bracht.In Griekenland zien wedezangerOrpheusin hetrijk derduisternisafdalen om
zijn vroeg gestorven echtgenoteterug tewinnen.Zoalswe verderzullen
zien ishetgeen toevaldatdenederdaling in deonderwereld telkensmetde
benadering van een vrouw verbonden wordt.SindsH omerus'Odyssea is

hetraadplegen vandeschimmeneenvastmotiefin hetepos:bijVergilius
bijvoorbeeld ontmoetdeheld Aeneasin de onderwereld zijn echtgenote
CreusaenzijngeliefdeDido.Danteverchristelijktheteen en anderinzijn
Divina Commedia.zijn helletochtonderleiding van Vergiliusisslechts
een etappein zijnopgangnaarhetParadijs,waarBeatricehem zalbegeleiden.
De hellevaartisook in de zœ -eeuwse literatuurpresent.De adaptatie van
het oude gegeven aan nieuwe toestanden noodzaakteen literair protédé
datik elderstravestie heb gedooptz.Ik bedoeldaarmee een vermommende
modernisering dietoch voldoendevande antieke figuren laatdoorscheme-

ren om identificatiemogelijk temaken.Hetvoorbeeld bijuitstek van dit
procédéisde roman Ulysses van JamesJoyce.Daarin volgteen joodse
colporteur uitDublin alshetware de omzwervingen van de Griekse held
Odysseus.De hellevaart ontbreekt in deze roman niet: in hoofdstuk 5

(traditioneelHadesgenoemd)woontdehoofdfiguureenbegrafenisbijdie
1 E.Frenzel,M otive der Weltliteratur, Alfred Kröner, Stuttgart,1981,pp.
676-60 .
2 P.Claes,Orphée ê M arienbad,in Cahiers internationac de symbolùme

33-34(1977),pp.5-1l;Id.,Clausendeantieken,inDietscheWarandeenBe@ort,
,
126,3(1981),pp.193-2* .
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Odysseus'bezoek aan de schimmenwereld in herinnering moetbrengen3.
Hugo Claus -een excellentkennervan de Angelsaksische literatuur -ge-

bruikthettravestie-procédéontelbarekereninzijnwerk.M eermaalskeert
ook hetthema van dehellevaartweer.In watvolgtzalik degrilligem eta-

morfoseservan in denudertigarigecarrièrevan deauteurproberen nate
trekken en ze in een psychoanalytisch kader proberen te verklaren.

Dante achterna

ClauswouderomanDehondsdagen(1952)oorspronkelijkBeatriceheten,
maarzou op aanraden van Jan W alravensvan die alte pretentieuzetitel
hebben afgezien4.Een ongelukkig gevolg van ditbesluitis datlezers van

deromanlangblindgeblevenzijnvoordeparallellen diehijmetdeDivina
Commediavertoont.Pasin 1980heeftG.F.H.deRaatsdegelijkenistussen beide werken aangestipt.NetzoalsDante gaatde hoofdfiguurvan De

hondsdagen,Philip deVogel,op zoek naareen maagdelijke geliefde die
Beatrice(Bea)heet;zijn inferno isdestad Gent,waarinpersonagesvan
diversallooifiguren uitdeonderwereld zoalsCharon.Cerberusen Lucifer

rdncarneren.Interessanternogdan degelijkenisishetverschiltussen beideteksten.TerwijlDantesBeatricededichternaardeeeuwigeaanschouwing van God voert,isde roman hetverhaalvan een m islukking:wanneer

Philip Beaheeftteruggevonden.verdwijntzevoorgoed uitzijn leven.Tegenoverhetrechtlijnig verhaalverloop bijDante staathetlusvormig gebeurenbijClaus:opheteindekeertdehoofdfiguurterugnaardegeliefde
(Lou)diehijin hetbegin verlaten heeft.
Ditcyclisch aspectverbindtderomanmetdenatuurmythen,diehettijdsgebeuren alseen voortdurende herhaling beschrijven.In de mythe van
Adonisbijvoorbeeldverblijftdeheld(in feiteeen oudeFenicischenatuurgod)dehelftvan hetjaarbijPersephonein deonderwereld (Korè,'meisje'inhetGrieks,een ongenaakbaremaagdzoalsBea),alvorensdeandere

helftvan hetjaardoortebrengen bijAphrodite op aarde(een seksueel
actieve,vruchtbarevrouw zoalsLou).Hetduidelijkstzijn deverwijzingen
naar de antieke natuurmythen in hoofdstuk VIII,waarin de bejaarde
mijnheerOscardeoudejaargod symboliseert:debordeelhoudsterMada3 Cf.o.m.H.Blamires,TheBloomsday Book,Methuen,London/New York,
1980,p.31.
4 F.De Vree,Hugo Claus,Manteau,Brussel/Den Haag,1976, pp.12-13.

5 G.F.H.DeRaat,Overdehondsdagen vanHugoClaus,W etenschappelijke
Uitgeverij,Amsterdam,1980,pp.56-57.
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me M icky,die methem als korenm oederop een korenveld een erotische
scène speelt,onthaalthem als'de zomer',m aarde in hetgeelgeklede en
in eengelewagenrijdendekorengod,diedoordehoofdpersoon veelbetekenend 'deherfst'wordtgenoemd,zaldiezelfdeavond nog sterven.Voor

dejonge Philip,die zijn 'opvolger'zou moeten worden,isditeen afschrikwekkend voorbeeld van de machtvan de moederlijke minnares.
Castratieangstzalhem naardeseksueelongevaarlijkeBeadrijven,maar
alsookdieeenkindvanhem wil,keerthijterugnaardemoederlijkeLou.
Deze 'onvolwassen' hoofdfiguur, weifelend tussen twee uiteenlopende
vrouwentypes. is karakteristiek voor Claus'vroege werk :we vinden ze
terug in deroman De koele m innaar en in de toneelstukken Een hm ï: in
de morgen en H etIied van de moordenaar6.

ZoalsJ.W eisgerberenigejaren nahetverschijnen van Deverwondering
(1962)heeftopgemerkt7,isook dezeromangebouwdophetstramienvan
deDivina Commedia.Deparallellen tussen beidewerken zijn echterveel
ingenieuzerdan dieinDehondsdagen.Zo wordtdehoofdfiguur,deleraar

Victorde Rijckel,hierdehelbinnengeleid dooreen personagedatdoor
zijn naam,Verzele,Dantesleidsman Vergiliusoproept.Hijspreektde
leraartrouwensaanmeteen afgebrokenzin,waarin denaam Dantebijna
verschijnt:'Jan,Dan...'8.w eerduiken hellefiguren onder allerhande
vermommingen op:Cerberusbijvoorbeeld a1s een 'hondse'portier en
Charon alseen grijsaard in eenpark.Beatriceisaanwezigin degedaante
van de kasteeldochter-m et-de-ltaliaanse-voornaam Alessandra H arm e-

dam,hoewelW eisgerberscherpzinnig heeftopgemerktdatnietzij,maar
haarmoederAlice hetuiteindelijkedoelvan DeRijckelszoektochtis.
De hellevaart die de leraar onderneemt,is in feite de herhaling van een
anderehellevaart,dievan deSs-erCrabbeaan hetOostfrontin Polen,het

land van zijn pleegmoederAlice.Na zijn terugkeerlijdtCrabbe aan een
oorlogstrauma:'N# kon nietslapen ook, want:# zeitegen mevrouw
Alice dathij de heIgezien had,depoorten van de heIdie opengegaan
6Tegenovereenzwartenfijnmeisjestypestaateenblondengrootmoedertype

(vgl.T.Govaart,Hetgeclausuleerdebeest,PaulBrand,Hilversum/Antweryen,
1962,pp.184-185).Debiografischgeïnteresseerdelezerzalzijnorenspitsenb1Jde
volgendeuitlating van Clausaan Bibeb (Vrq Nederland, 8nov.1969):'
M #n
wensdroombeeld z#a mebjes van 16,klein en metkortzwarthaar,die nogal
brutaalz#n.M#nvro/w I
àheelgrootenblond,datl
ànooitml
jnfixatie'.
7 J.W eisgerber,in LiterairZulfm p,,Athenaeum/polak & Van Gennep,Amsterdam,1967,pp.123-125.

8J.DuytschaeverfoverDeverwondering vanHugoClaus,WetenschappelijkeUitgeveri
j,Amsterdam,1979,p.44)noteertdatdekommaindeNFr-versie
vandetekstnietvoorkomten suggereertdatheteenlateredrukfoutofverbetering

is(maarhetzouook aleendrukfoutin deNFr-tekstkunnen zijn).
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waren,en :# had Iiggen blèren in haarschoot,in deschootvan mevrouw
Alice'9.Ditcitaatlegteen opvallend verband tussen hetneerdalen in de
onderwereld en de terugkeer in de m oederschoot.De leraar en de leider
hebben hun moederbinding gemeen.Daaraan isongetwi
jfeld hetmislukte

huwelijk van De Rijckelmetzijn oud-leerlinge Elizabeth te wijten.Ook
eengeëffaceerdevader-figuur,Richard Harmedam (dienietdewarevader
vanAlessandrais),speeltinhetboek eenrol:ookhijisweereen rdncarnatievandeoudekorengod,zoalszijnvrouw endochterrespectievelijkde
korenmoederen de korendochter representerenlo.
De onderlinge verhoudingen #an de personagesin De hondsdagen en De
verwondering vorm en configuraties die overeenkomsten en verschillen

vertonen.Grosso modo krijgen weeen vijsedig modelmeteen Hoofdfiguur (Philip de Vogel/ Victor de Rijckel),een Vaderfiguur (Mijnheer
Oscar/Richard Harmedam),een Moederfiguur(M adameM icky /Alice
Harmedam),eenM oederlijkegeliefde(Lou/Elizabeth)en eenM aagdelijke Geliefde (Bea / Alessandra).In De hondsdagen is de Vaderfiguur
slechtseen minnaarvan de M oederfiguur,in De verwondering zijn ze
getrouwd ;in Dehondsdagen isdeM oederfiguureen pleegmoedervoorde

Maagdelijke Geliefde,in De verwondering is ze de werkelijke moeder.
Nog duidelijkerdan Dehondsdagen toontDeverwondering hoedeheld
seksueelonvolgroeid blijft,omdathijin elkevrouw demoedervreesten
verlangt.De ontknoping van de roman isdan ook veeltragischer:nadat

hem hetonheroïsch gedrag van zijn ideaalklaaris geworden,stortde
leraar in.

Sterven en verdjzen
Inzijn ParijsejarenllmaakteClauskennismethetantropologisch werk
The Golden Bough (1913-1915)van deBritJamesG.Frazer,waarin de
vegetatiemythen a1svermenselijkendevoorstellingen van hetnatuurleven
worden beschreven :koren-,boom-en andere gewasgoden worden geacht

bijdeoogsttesterven,tijdenshetdorreseizoenin deaardeaftedalenen
indebloeitijd weerteverrijzen.Frazerverwektegroteopschuddingdoor
9 H.Claus,De verwondering,DeBezigeBi
j,Amsterdam,1%2,p.195.
10 P.Claes,De motzitin de mtt
he,Eigenbeheer,Leuven,1981,p.127e.v.

11Cfr.hetinterview metClauslnStreven Uuni1982,p.8œ).Off therecord
wildedeauteurnogkwijtdathi
jnietdedertienvolumesvanhetoorspronkelijk

werk had doorgenomen,maarweldeverkorteversiedieFrazerzelfin 1922 maakte en waarvan sindsdien veleherdrukken verschenen.
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een paralleltetrekken tussen dedood en verrijzenisvan heidensegodheden zoalsAttisen dievan JezusChristuslz.Dateen landbouwm aatschap-

pijalsdievanPalestinawèlgebruikheeftgemaaktvan agrarischesymboliekisechterminderverwonderlijkdandatzehetnietgedaanzouhebben.
Zo aarzelt ook een sterk in het landleven geworteld dichter als Gezelle

niet,Christusenhetkoren op éénlijn tezetten in zijn gedicht''k Enete
niet,of 'tgene ik ete':
O God, die,als een graan geslagen,
vddr den vlegelvielt;

verleent,desbiddeik U,datbrood -#
alle dagen,

eer-#a herteontzielt.
/
Ook Claus interpreteert,zoals we zullen zien, hetchristendom Frazeriaans.

HettoneelstukMama,k##,zonderhanden.
?(19* )isklaarblijkelijk tegelijk op heidense en christelijke verrijzenisverhalen geënt:de vaderfiguur
HippolietBaerszalhierin op symbolischewijze terhelle dalen en weer
verrijzen.Baers'voornaam herinnertonmiddellijk aan de Griekse held
Hippolytus,dienazijndood weertotlevengewektzou zijn doordegodin
Artemis(Diana):eenmythologischegeschiedenisdiedeaanzetvormtvan
FrazersGolden Bough.Baerskondigtzijn nakendedood dan ook aan in
antieketermen:'Binnenkortneemtde kalme,zachtvloeiende Lethe -#
op,Charon wJc:/'13;naeen schijndoodopzijn78everjaardag(diehijals
een soort van wedergeboorte viert) verrijst hij als een 'omzwachtelde
mummie'(vgl.hetonsterfelijkheidsgeloofvan de Egyptenaren)en doet
het relaasvan zijn hellevaart: '
Ik heb de #zfge hand gevoeld.Ik ben
nedergedaald.Depoortenmetdeoliestillescharnierengledenalopen.(...)
0,ikheb in donkereweidengelopen op -#ablotevoetendoordoornen,
een kreng reeds,een uitgeblazen /#T.
?(...)Ja,gieren vliegen nader,z#
pikken naarml
jn ogen,naar>#a lever.(...)Ineenstroom van lood voer
ik'(338-339).Indezebeschrijving herkentmen depoortenvan deonderwereld,de asfodillenweiden aldaar,destrafvan Tityus,wiensaangroeiende lever voortdurend door gieren wordt weggeknaagd, en de Acheron
waarover de schimmen varen.

Anderzijdswemeltditstuk van bijbelsereminiscenties.Baers'huishoudsterleestelke avond in debijbelvan haargrootvader(310);Baersdoet
12 J.G.Frazer,TheGoldenBough(abridgedversion),Macmillan,London/Ba-

singstoke,1971,p.471 e-v.

13 H.Claus,Achttoneelstukken,DeBezgeBij,Amsterdam,1e ,p.317.
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Jackieop debijbelzweren (305).UithetOudeTestamentworden degeschiedenisvan Noachenzijnzonen (314),dievanSalomo'srechtvaardigheid (325)en de namen van de aartsengelRafaëlen van de roos van
Sjaron uithetHooglied (340)aangehaald;op hetNieuweTestamentzinspelen de zoektochtvan de zwangere Jackie,die methaar compagnons
door de stad loopt 'als een kleine nederige drievuldigheid'
, maar 'alle

herbergengesloten'vindt(297);denamen vanM ariaM agdalena(335)en
Johannes(338);hettotBaersgerichte'OnzeVader'(342);uitdrukkingen
als'
Datwienietgezondigdheeft,deeerstesteen werpe'(324)en 'Wieeen
kindkwaaddoet,zaIeen molensteen rondz@ nek krqgen en verdrinken'
(340).Klaarblijkelijk wordtMijnheerBaershiergelijkgesteldmetGodde
Vader,diealsZoonvanzichzelfverrijst.Vandaarwellichtookzijn 'vissenaam'(Baars = Vis = Ichthus = Christus).Iedereen aanvaardten vereert hem,behalve zijn aangenomen zoon Stefan,een typische Clausfiguur,die weigert zich in de bestaande orde in te schakelen.

Op vernuftigewijze heeftClausook de link tussen antiek en christelijk
verrijzenisgeloofduidelijk gemaakt,doorde 'aartsengel'Rafaëlaan Stefan hetlidm aatschap van de literaire kring Phaidoon te Iaten aanbieden.

DePhaidoonisdedialoogvan Plato waarin Socratesin hetaanschijn van
de dood de onsterfelijkheid van de zielaantoont.Zoalsmen weetheeft
deze Platonische idee veel invloed gehad op het vroege christendom .

In feite isdeafwijzing van deVaderdoorStefan alweerOP rekening te
schrijven van oedipaleremmingen.Alsweesheefthijeen sterkebinding
metzijn grootmoeder.Baerszelfevoceertin een charadedeOedipusmythe.m aarStefan w çigerttotdrie m aaltoedevaderm oord tevolvoeren die

hem op symbolische wijze zijn Oedipuscomplex zou moeten laten overwinnen.Zoalszijn aangenomen patroonheiligeAlexituls(cfr.zijn schuilnaam Alexisde Rover,288;Rafaëlnoemthem een 'heilige',307),die
zeventien jaqrlang alseen bedelaaronderdetrappen van zijn vaderlijk
huisleefde zonder herkend te wordenl4,zalhijondertafelgaan zitten
wachten totiemand hem een been toewerpt.

Dezelfde heidens-christelijke thematiek bepaaltook hettoneelstuk Fr#dagts.De problem atiek isechtervolwassenergeworden,daarze zich van
een zoon-naareen vaderfiguurheeftverlegd.Dehellevaartvan dehoofd-

figuurGeorgesVermeersch iszijn verblijfin degevangenisna de incest
14 J.J.M.Timmers,Chri
stell
jkesymboliekeniconografie,DeHaan,Haarlem,

19783,p.229.

15Uitmuntend behandelddoorG.Wildemeerschinzi
jnonuitgegevenlicentiaatsverhandelingDerolvan dereligiein Hugo C/J=''Vrndag',UIA,Wilrijk,
1977.
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metzijn dochterChristiane.Georgesbeschrijftaan zijnvrouw diegevangenis als 'hetdonkerstegatvan hetdonker'en 'als een gatin de grond'

waarinhij'naaktaIseen worm 'ligt,maarroepthaarevenlatertoedatzij
nognietop zijn grafzaldansenl6,m.a.w.datzijn dood dooreenverrijzenisgevolgd zalworden.Georgeszalinderdaad wedergeboren worden a1s
een boete doendechristen.Datgebeurtonderinvloed van een medegevan-

gene,dedouanierJulesDumont,in wiewijdeketterM ontanusherkennen. Deze oud-cybele-priester bewerkte een syncretisme tussen heiden-

dom en christelijkeleer.In hettoneelstuk zien wijhoeGeorgeszijn heidensenatuur(waarvan deincesteen uitingwas)asegtenzichbekeert,een
soortgelijke metamorfose als zijn beschermheilige (oorspronkelijk een
landbouwdemon;het Griekse 'geoorgos' betekent landbouwer) onderging.In een interview metTheun Lammertsel;kon Clausdan ook stellen

datzijn stuk 'de overgang van paganisme naar christianisme'symboliseert.

VrVdag is inderdaad een bijna godsdienstpsychologische studie overde
verwantschap tussen de antieke vruchtbaarheidsreligies en het christen-

dom.DeGroteMoeder(Cybele)blijkteenvoorloopstertezijnvanMaria,
dieevenalszij'op debergen'(in hetstuk bovenaan detrap)wordtvereerd;de zoon-god een vooraleelding van de stervende en verrijzende
Christus.Zoalsin de initiatieriten zaleen wedergeboorte de zoon moeten
losrukken van de moeder,denatuur,om hem'een plaatsin deordevan de

vader,demaatschappij,toetewijzen.De'natuurlijke'incestwordttaboe,
de herinnering eraan m etschuld beladen.

Ditzondebewustzijn leidtGeorgestoteen boetedoening in devorm van
een zellestraffing:hij vraagtzijn vrouw hetoverspelwaarvan hijhet
slachtoffer isgeworden,te herhalen.Door die symbolische heropvoering

van hetOedipaledrama,waarin zijnvrouw derolvanmoeder,haarminnaardie van vader en hijzelf die van kind opneemt,wilGeorges zijn
moederbinding doorbreken.Tragisch ironisch ishetdatdevrouw en haar

minnaar.nietbegrijpend waterop hetspelstaat,weigeren 'mee te spelen'.

Ondankshun Oedipaleonderbouw ishetmoeilijktweestukkenvan Claus
tevinden diediametralertegenoverelkaarstaan danM ama,k#k,zonder
handen.
/en Vrqdag.Beidetitelssuggereren 'stuurloosheid'en ongebondenheid:vrijheid.In heteerste toneelstuk probeerteen zoon zich aan
16 H.Claus,Vrqdag,DeBezigeBij,Amsterdam,1*9,p.40.
17 Overgenomeninprogrammabrochuresvanhetstuk(vgl.G.W ildemeersch,
O.c.,p.3).
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maatschappelijkeen familialedwang teonttrekken;in hettweedebreekt
eenvadermetdeseksueleregelsdoorincestteplegen metzijndochter.De
zoon-figuurzalzijn vrijheidsidennlhoog houden doordewetvan deVaderniette aanvaarden en ten kostevan allesde 'verrijzenis'(een ander
leven)aftewijzen.Devader-figuur.hoesterkook doorzijn moederbinding bepaald,zalde cultureleorde beamen en zich toteen nieuw bestaan
'bekeren'.

Drievoudig verlangen
Deroman H etperlcageal8isopnieuw een werk datde dialectiek tussen de
grenzeloze begeerte en de inperkende wetbehandelt.Het is voor Claus'

doenongewoondathijdiethematiek nietvanuitéén -min ofmeersolipsistisch voorgestelde -hoofdfiguur benadert,maarin verschillendeperso-

nages.Tweedaarvan,Michelen Jaak,zijn ook uiterlijk elkaarsantipoden :de ene iseen hall loed,deandereeen withuidige dikkerd.M ichelis

eenvrijgezeldiezijnvadernooitgekendheeftenineen haat-liefdeverhouding met zijn moeder leeft;Jaak een huisvader die zijn huwelijk ziet
strandeneneen specialegenegenheid heeftvoorzijngeestesziekedochter.
SamenmakenzijeenreisdievoorM icheleenmislukkingzalbetekenen en
voorJaak een nieuw leven zalinluiden.
Netzoalsin De hondsdagen en De verwondering wordtde hellevaartdus
alseen reis voorgesteld.Die reis leidtvan GentnaarAmerika,het land

vandeonbegrensdemogelijkheden(ook op gebied van seksen spel).Het
modelvan detochtis.zoalsClausin interviewsheeftonderstreepten in de

tweede druk van zijn boek ten overvloede doorbijbelse motto'sen een
nawoord heeftaangeduid, de geschiedenis van Jakob, die van Kanaën

naarhetland van zijn oom Laban reisdeom erdiensdochterRachelte
verwerven.Reeds Thomas Mann heeftin zijn roman Die Geschichten
Jaakobs(1933),heteerstedeelvan zijn tetralogieJoseph und seine#Y #er,JakobsreisnaarMesopotamiëvoorgesteld alseen hellevaart(ondermeerdoordebijbelseheld telaten begeleiden doordejakhals,deEgyptischezielevoerderAnubisllg.
18H.Claus,Hetverlangen,BezigeBij,Amsterdam,197à(lsteen 2dedruk).
19 T.Mann,Joseph und seine Seder 1,z.p.Fischer,1e ,p.221;vgl.S.
Mannesmann,Thomas Mlaa? Roman-Tetralogie 'Joseph und seine BKder'als
Geschichtsdichtung,A.Kummerle,Göppingen,1971,p.48.
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NaastdezeOudtestamentischeverwijzingenbevatClaus'romanookchristelijkeallusies.Denaam van hetspeelcaféDeEenhoorn,waarin hetverhaalbegint,duidtop JezusChristus(demythischeeenhoorn konalleen in
deschootvan een maagd gevangen worden);hetdrankhuiswordttrouwensvergeleken metde stalvan Betlehem op hetogenblik dateen mooi

meisje.Mariannt eropdaagt(15).In Claus'gewone syncretistischestijl
wordtdeze M aria even later gelijkgesteld metde vruchtbaarheidsgodin
Venus(20,vgl.'minigodin'18).Degeboortevan deverlosserkan echter
nietplaatsvinden omdat.zoalseen van degasten opmerkt,de keest'(de
H.Geest)ontbreekt(8).In feite is de bevruchter gestorven.Marianne
wordtimmersde 'laatsteweduwevanRikkebot'(63)genoemd.DezeRikkebotiseen incarnatievan devruchtbaarheidsgod;hijkomtaan dekost
alsvertegenwoordigervan 'bal-pennen'(10).Zijn naam heeftookbijbelse
connotaties:Rechobotis de waterputdie Izaak,vadervan Jakob,voor

zijnvolkgroef.Nu dezevruchtbaarheidbrengende'waterput'verdwenen
is,stinkthetcafénaareen 'sterfput'(7).
In deze toestand van onhoudbare steriliteit,die aan hetbegin van T.S.
Eliots The W asteLand herinnert,zullen twee mannen op weggaan om de
exploten van degestorven vaderteherhalen.Debeeldspraak van hetboek

steltseksualiteiten spelmetelkaargelijk (zo legtM arkskeop p.51zijn
'spel'op tafel...).Detochtnaardevrouw in de onderwereld wordtdan
ookeenreisnaardespeelholen vanLasVegas.Totdriemaaltoeverwijst
deauteurbedektnaarhethellevaartthema.Een eerste maalwanneerhij
het heeft over 'die glorieuze H el die zeventien m aanden zou duren, het

##k vanRikkebot'(10);een tweedemaalwanneerJaak LosAngelesmet
een 'kleurigehel'(103)vergelijkt(beidemannenhebbendanneteen'helse
rit'dooreenontspanningsparkachterderug);eenderdemaalwanneerde
hoerRachelJaak verzekertdatzijhem van de'hel'zalverlossen ('suck
thehelloutofyou',241).
IntegenstellingmetMichel,dieopzijnreisalleen stripshowsen pornobladen te zien krijgt,zalJaak zijn seksuele opdrachtvervullen.Zoalszijn
bijbelsevoorbeeld zalhijnaveletribulatieszijn Rachelin de armen mogendrukken.Tijdensdetochterkenthijookdezuiverheidvan zijn gevoelensvoorzijnvrouw enkomthijtewetendatRikkebotdeoorzaakvan de
geestelijkeinstorting van zijn dochteris.Hijzetditvalsevoorbeeld van
zichaf,verlaatzijn kameradenengaatmetzijnvrouw eennieuw leven in,
nietvervan hetinstituutwaarin zijn dochterisopgenomen.Michelblijft
in Rikkeboteenvoorbeeld eneenvaderzien(G ,149,203),maarhijweet
ookdathijnooiteen 'put'zalwordenzoalsdeze,maaraltijdeen 'vuilput-
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je,eensterfputje'(152)blijven.Nazijnmisluktereiskeerthijontgoocheld
naarhuisterug.

Hetmerkwaardigevan deze roman isdathijdriemetamorfosen van het
verlangen naast elkaar toont.De figuurvan Jaak stelthetgelegaliseerde

verlangen voor:hijzalin zijn huwelijk demoeden dekrachtvinden om
een nieuw leven tebeginnen.ZoalsGeorgesVermeersch in Vrvdag heeft
hijzijn hellevaartalseen loutering ervaren.De figuurvan Michelrepresenteert het perverse verlangen: de afwezigheid van de vader en de al-

machtvan de moeder drijven hem naar hetvadersubstituutRikkebot,
zonderdathijindieaantrekkingzijnhomoseksuelegeaardheiderkent.De
figuurvan Didi,de krankzinnigedochtervan Jaak,belichaam thetschizo-

freneverlangen.Op heteindevan deroman wordtverhaald hoezijzich
totaalvan de buitenwereld afzondert,zoals datin bepaalde gevallen van
schizofrenie hetgevalis20.Destamgasten vernemen dat 'Didide laatste

tl
jd toiletpapierin haarmond stak,in haarneusgaten,in haaroren,en
ook van onderen,in 'tkort,in alhaaropeningen'(255).Jaak aanvaardt
de W et,M ichelprobeerteraan te ontsnappen,Didisluitze uitzl.

Ilescensus ad inferos

Hetvaltnietmoeilijk in te zien waarom de hellevaarteen van demeest
universelemythen is.Zijverbindtdedriemysteriesvan hetmenselijk bestaan :dood,seksualiteit,geboorte.In deonderwereld afdalen betekentde

wereldvandeschimmenbetreden,stervenzonderhetbewustzijn teverliezen.Hetbetekentook ingaan in deschootvan onsallermoeder,deaarde,
hettaboevan de incestdoorbreken.Hetbetekenttenslottede dood overwinnen en opnieuw geboren worden.

DegodsdiensthistoricusMircea Eliadeheeftin diversevan zijn werken22
dedescensusad inferos(afdaling in deonderwereld)beschreven alseen
regressusadu/em- (terugkeernaardemoederschoot)enzebeidevergeleken metde mythe zelf in zoverre ook die een regressie verhaaltnaareen

oorsprong vanwaaruiteen regeneratie mogelijk is.Demythevan sterven
20 G.Deleuze& F.Guattari(L'anti-oedi
pe,Minuit,Paris,1975,p.14)halen
hetvoorbc ld aan van Antonin Artaud,een van Claus'favorieten.

21IndeterminologievanJacquesLacangu thethierom een'forclusion'(vgl.
A.Mooij,Taalen verlangen,Boom,Meppel,1975,pp.148-1*.
22 M .Eliade,NaW qnces mystiques,Gallimard,Paris.1959;Id.,Aspects du

mythe,Gallimard,Paris,1%3,p.1œ e.v.;Id..Lesacréetl
eprofane,Gallimard,
Paris,1M 5,p.176.

PaulClaes/cllr in de onderwereld

237

enverrijzen staatcentraalin allerhanderiten.In deinitiatieplechtigheden
van deprimitievemaatschappijen keertdejongenterugtoteen soortvan
embryonale staat alvorens een nieuw leven aan te vatten als 1id van de

mannengemeenschap.Een soortgelijkesymboliek isook tevinden bijde
inwijdingsriten van de mysteriën.
Eliade zelf trekt een parallelmet de psychoanalyse:ook die is voor de
patiënteen terugkeernaarde oorsprong,een delven in de 'diepte'op zoek

naarde vroegste trauma'svan hetpsychisch leven.Eliades vergelijking
blijftoppervlakkig.omdatzijgeen rekening houdtmetdepsychoanalytischedimensievan deinitiatiezelf.Elkeinwijdingverlooptnaarhetmodel
van een zich afwikkelend Oedipuscomplex.Zoalshetkind zijn oorspronkelijkeimaginaireidentificatiemetdeMoedermoetprijsgevenen desymbolische wetvan de Vadermoetaanvaarden,zo m oetook degdnitieerde,
na een sym bolische terugkeerin deschootvan moederaarde,zich daaruit

losrukken en in hetspoorvan zijn verlossend voorbeeld een nieuw leven
beginnen.

Deze analyse maaktduidelijk dathetherhaaldelijk terugkeren van het
hellevaartthema in Claus'werk geen lichtvaardig koketteren metprim itie-

ve denkbeelden of een uitstallen van esoterische eruditie hoeftte zijn,
maar begrepen kan worden alseen discreet middelom de psychoanalyti-

schedraagwijdtevan hetgebeuren teverhelderen.
AndersdanindeinitiatieritenheeftdehellevaartbijClausgeencollectief,
maar een uitgesproken individueelkarakter.Ditbetekentechternietdat

hetsociale element erin afwezig is.Integendeel,ofhetindividu in zijn
hellevaartslaagt,hangtafvan demate waarin demaatschappelijkeorde
hem na aioop ervan aanvaardten viceversa.Depositievan Claus'helden
blijftin ditopzichtambigu,zoalsdeslotscènesvan debesproken werken
aantonen.Zo geeftPhilip deVogelin De hondsdagen tenslottetoe aan de
dwang van een 'norm ale'man-vrouw-verhouding,maar ervaartditin de

laatstewoordenvan hetboekblijkbaaralseen soortvan nederlaag:'Orde.Eriseen f## van beminneneneen van bedrogen worden.Een tl
jd van
trotseneen f## van deemoed'.VictordeRijckelkanaan heteindvanDe
verwonderingalleen eenschreeuw uiten,diebijdegoegemeenteop afkeer
stuit.Stefan inM ama,k#k,zonderhandenJkruipt,dooriedereenverlaten,tenslotte als een hond onder de tafel (symboolvan de moederli
jke
bescherming).In VnjdagwordtGeorges'poging om zijn schuld intersubjectiefuitteboeten doordeanderennietbegrepen.Jaak in Hetverlangen
slaagter weliswnnr in zijn vrouw weer voor zich te winnen,maar die
liefdesverhouding zelfiseen vluchtuitde gemeenschap waartoe hijbehoort.
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Psychoanalytisch gezien vertegenwoordigtdehelde sfeervan hetm oeder-

lijke.Denk aan 'dasEwigweibliche'aan hetslotvan GoethesFaustII.
Claus'personageskunnen zich hun moederbinding slechtsbewustworden
door in die helafte dalen,te regrederen methetoog op een regeneratie.

Hetvaderlijk voorbeeld isdaarbijechtereen bronvanverwarring.InDe
hondsdagen en in De verwondering zijn devadersubstituten te zwak,in
M ama,k##,zonderhanden.
?isdevaderzo machtig dathijdezoon verplettert.Georges'voorbeeld in Vrl
jdag,dedouanierDumont,iseen karikatuurvan een verlosser;Rikkebotin H etverlangen isgeen vader,maar

een verrader.Geen van dezepseudo-vadersisbijmachtedehoofdfiguur
echtte helpen.
M en kan de problematiek van de hellevaartalgemenerform uleren a1sde
spanningtussen begeerteen wet:een begeertedienaarversmeltingm ethet

moederlijke smacht,een wet die de begeerte uit deze onmiddellijkheid
verlostdoorze toteen maatschappelijk aanvaard verlangen te maken.
Claus'oeuvre toontzowelhet faillietvan de brute begeerte aan als het

falen van de pure wet.Zijn vele werken zijn evenveelpogingen om de
problem atiek toteen dialectische oplossing te voeren.

Deblootgesteldetegenstellinglooptgelijkmeteenaantalanderetegenstellingen die ditzo gevarieerd oeuvre bepalen : die van individu en m aat-

schappij,experimententraditie,natuuren cultuur.Zijwerpeplichtop de
paradoxale persona'svan de auteur:de revolterende eenzaatdie zich engageert,de experim enteeldie de traditie plundert,hetstadskind datna-

tuurgedichten schrijft.Totwelkeconsicten en concessies.confrontaties
en compromissen aldeze contradictiesaanleiding hebben gegeven isnog

nauwelijks onderzocht.De sterkte van Claus'werk bestaaterin datdie
contradictiesdezelfdezijnalsdievandemaatschappijwaarinhetontstaan
is.
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D e vorm van het teken
Leo Geerts

'Wieerinbladert,koopthet'.zegtVerstockttrots.Endatblijktinderdaad
vaak hetgevaltezijn.Degenesis van de vor-lzitvolmetintrigerende
illustraties.Ofhetnugaatom eenlino van JozefPeetersuit1920(1),een
symbolencatalogusvan een computerbedrijf(3)ofrotstekeningen uitde
prehistorie(2),Verstocktzethetallemaalbrutaalwegnaastmekaar.Zijn
hetniet allemaalvorm en? Nietallemaaltekens?
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Je raakt gdntrigeerd door deze wirwar van tekens in allerleivorm en en
doorde commentaarvan Verstockt,die uitdeze chaos'degenese van de
vorm '.probeerttedi
stilleren.Zijn bedoeling isduidelijk:'een hiërarchie

opstellen van zeg maar de krabbel, de kras,tot geometrische vormen :

cirkel,vierkant.driehoek'(p.10).Isereenhiërarchie?Isdiecultuur-historisch bepaald?Zijn erconstanten in deevolutievan krabbelnaardriehoek?

Opdezevragenkrijgjeeen duidelijk,zijhetvaak hypothetischantwoord.
In een eerste hoofdstuk Naar de oerbeelding inventariseerten bespreekt

Verstockt:deafdrukkenvanhetIichaam,watkangaanvanvingerstippen
overhandafdrukken totde blauweafdrukken van vrouwenlichamen in het

werk van Yves Klein (4)en waarin de rougeafdruk van vrouwenlippen
evenmin wordt vergeten ;dan komen de krabbels, een interessant,nog
chaotisch en vormeloos fenom een : 'de chaos waaruit het tekenen ont-

staat',sterkernog:'wijmogen besluiten datin dechaosvan dekrabbel
hetspoorligtvoorhettekenen'(5).

@*

%i

*

*
/
5.PaulKlee,De Chaos

4.YvesKlein,Anthropométrie

1 Mark Verstockt,& genesu van devorm,Standaard Uitg.,Antwerpen,1982,
193 pp.,overvle ig geillustreerd,BF.745.

Leo Geerts/De vorm van hetteken

241

Hettweede hoofdstuk De oertekens behandelt de alietsm eer gestructu-

reerdetekens:stl
àpenenpunten,krassenen krassen dielijnenworden (6)
enkrassenstructuren (7).Pasna stippen,punten,krassen komen eigenlijkeWnen:degolvendeenzigzagll
jneninallerleicombinaties(8).Pasdaarnakomenderechten,waarbijeen combinatievan een horizontaleen een
verticale een kruisvorm oplevert, samen met trouwens allerlei andere,

meeringewikkeldeen gestructureerdegeometrische aanzetten (9).

//////
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Even ingewikkeldestructuren vertrekken vanuiteen spiraalen een concentrische cirkel,twee vormen dievolgensVerstocktzowelin een logischeals

in een historische evolutievoorafgaan aan de eigenlijke cirkel-vierkantdriehoek-mogelijkheden.HiersitueertVerstocktbijvoorbeeld een Koefischekalligrafiein labyrintvorm .gebaseerd op denamen van M ohamed en

Ali(10),evengoedalsspiralenen concentrischecirkelsuitrotswand-tekeningen (11).
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Pasdaarnakomtdeontwikkelingvandekruisvorm,dedubbele##/ende
swastika,een onderdeelwaartegen wijlen Jo Du Bois,dieVerstocktmet
goederaad bijstond,enkelebezwaren hadz.Aangezien ikdaaroverzowel
metDuBoisalsmetVerstockthebgepraat,kanikdiediscussienietobjectiefmeerweergeven.Zehadtemakenmetzoweldechristelijkesymboliek
van hetkruis-datalsvorm en teken evenwelvan veeloudere datum is-

alsmetdeangstvalligheid waarmeeVerstocktdesymboliek uitzijn werk
wilde weren.Ditishem vanzelfsprekend nietgelukt:vormen zijn oorspronkelijk altijd zwaargeladen tekensgeweest.Veelvan Du Bois'bezwaarwordtondervangenindevoorliggendeeind-tekst,waarin ontzaglijk
veelcultureel-antropologisch materiaalisverwerkt.

2 Jo F.Du Bois.Praten metM ark Verstockt,in Streven,oktober 1980,pp.
57-69.
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In een derdehoofdstuk komen weeindelijk aan bijde basisvormen:cirkel-vierkant-driehoek,en welin die volgorde.Detitelszijn nietlukraak:
ozçbeelding, oer/ekeax, basisvor-ea. M et de volgorde cirkel-vierkant-

driehoek zet Verstocktzich aftegen Klee (vierkant-driehoek-cirkel)en
sluithijaan bijdetraditionele W esterse opvatting,bijdegeometrie als
vak.

Verstocktzou geenkunstenaarzijn,indien hijhetbijditoverzichtvan de
evolutie van stip en/ofkrabbelnaargeometrie had gelaten.In een vierde

hoofdstuk Demensen deoergeometriebehandelthijwatminderstrak,
zekerminderhiërarchisch demensen degeometrievanzl
jnIichaam (Verstocktverzorgdeookdelay-outvaneenboekoverBéjartenhetBallitvan
deXXeEeuw),amabeten geometrie en hetteken mens(12 en 13).
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En om het helemaalartistieke punch te geven vroeg Verstocktook nog
aan een honderdtalhedendaagse kunstenaarsom dedriebasisvormen(cirkel,vierkant,driehoek)tetekenen 'in een volgenshen bruikbare visie of

zoalszijdiein hun werktoepassen'(p.129).Daaruitkwamen enkeleerg
typerende inzendingen voort,o-m .van PierreAlechinsky (14),GuyVandenbranden (15)en Azuma (16).M aarBram Bogartdemonstreerdebijvoorbeeldgewoon dathijmetdiebasisvormen nietskan doen ;nietalleen
stuurdehijslechtséénvierkantin,hetwasnieteenseenechtvierkant(17).

14.Alechinsky
16.M uma

15.Vandenbranden

+
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Een constructivistische visie

Totdaar het boek als zodanig. H ier en daar werd alaangeduid waar een

mogelijkediscussiemetVerstocktkan beginnen.W ellichteen heelfundamentelekritiek schuiltin enkele opmerkingen van FransBoendersoverhet
streng-hiërarchischevan Verstocktswerk :'Op welkecriteria zou die kun-

nengegrond zijn?Enwaarom zou chaoslagerstaan dan geometrie?Om
m aarietste noemen,in de visie van hettaoïsme is de ongedifferentieerde

chaos(...)rijkerdandedorrewereldvandeopgedeelde,netjesvanelkaar
gescheiden vormen.H etkomt me voor dat Verstockt met de introductie

van hetconcept''hiërarchie''onbewusteen ideologiein iijn beschrijving
van de tekens binnenbrengt'3.
M etdeze opm erking zitten we in een oeverloosdebat,metname datover

dezogehetengelijkwaardigheid van alleculturen,hetbekendeantropologischevooroordeel.Hetiseen zeerpositiefvooroordeeldatbijvoorbeeld
vaakingeroepenwordtbijhetverdedigen van AmerikaanseIndianen,die
3 Frans Boenders, Verstockten de vorm en in Kunst en Cultuur, m ei 1982,
PaleisvoorSchoneKunsten,Brussel.
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immersevenveelrechthebben op hun eigen cultuuralswij.Maarhetlijkt
welsterk,hiermeteen van een 'ideologie'bijVerstockttespreken.W elke
zou datdan zijn?
'Uitspraken als bovengenoem de geven aan dat de auteur denkt volgens
een positivistisch evolutionair patroon meteen welhaastonstuitbare opgang van ''lager''naar ''hoger'' een soortTeilhardiaansevisie diegericht

zou zijn naarhetPuntOmega -ook aleen geometrische vorm !',aldus
Boenders.IndezezeeralgemenetermenzalBoenderswe1gelijkhebben.al
blijftde stap van een 'hiërarchie'naareen 'ideologie'we1groot.Slechts
bijeendoorgedrevenanalysezou men diestapmogen zetten.W antvooraleerbijVerstocktgesproken kan worden van een ideologie in de strikte
zin,moetuitgemaaktworden in hoeverrede (alleen westerse?)geometrie
nietinderdaadsuperieurisaande(vaak'primitief'genoemde)niet-geometrische opvattingen over vorm en.M et de keuze voor de geom etrie kiest
men inderdaad vooreen W esterscultuurpatroon,maardan welin een zeer

technischeenweinigideologischezin.Boenderskantoch moeilijk beweren
datjemeteen chaotischebenadering van krassen,punten,onaffecirkels
ofwatdan ook,een werkinstrumentkan creëren dateven bruikbaarisa1s
de geometrie.

Van deconstructivistVerstocktkanjetrouwensnietsandersverwachten
dan dezepogingom van 'chaostotgeometrie'tekomen,waarbijdegeometrischevorm inderdaad a1sartistiek superieurwordtgezien.H etistrou-

wenswaar,datnogaltijd tallozemensenhoofdschuddendaan zowelchaotisch-abstracte alsgeometrisch-abstracte kunst voorbijgaan.M aar dat
betekent niet dat Verstockt opgesloten zou zitten in de geometrie.Nog

juister,datVerstocktnietzou mogen kiezen vooreen eenzijdig-geometrischconstructivisme,dateindelijkdoordemodernetechnologieen haar
materialen mogelijk isgeworden.DatVerstockt ook alveelvroegerin
zijnmateriaal-envormkeuze-kiestvoordeW estersebeschavingzoalsdie
vandaagpotentieelmogelijkis,datisnu eenmaalmindereen ideologische
dan een artistiek-vormelijkekeuze.
Toegegeven,een artistiek-vormelijke keuze isperdefinitieook altijd een
impliciet-ideologische.Geen enkelekeuzeiswaardevrij.M aarzelfswanneerb.v.Picasso op een bepaald momentkoosvoorAfrikaanse vormen,

dan nog deed hijdatop grond van een vrijheid om hetAfrikaanse te
integreren,eenvrijheid diedeAfrikanenviceversaniethebben.Zelfswie,
zoalseen held van Carpentier4,verdwijntin deprimitievejungleom aan
4 AlejoCarpentier,Los#*oJperdidos,vertaaldalsHeimweenaardejungle,

Meulenhoff,1e en 1976.
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onzebeschavingteontsnappen,sleeptBachenM ozart,jeansen elektriciteit,plexiglasen geometriemee.Allepositieveantropologischevooroorde-

lenten spijt,hetomgekeerdelijktmindervoorstelbaar.
Hoewelhethiernietmogelijk is,dit-onlangsnogdoorKolakowskiaan
de orde gesteldes -debat eens en voorgoed te beslechten,men kan Verstocktnietbekritiseren meteen globale cultuurkritiek op degeometrie als
zodanig.Zelfs wie.zoals ik,zeer veelmoeite heeft met Verstockts constructivism e,omdatvooraldemultinationalsditsoortkunstén wensen én

kunnenbetalen,kandaarom zijn waarderingvoorDegenesisvan devorm
nietopschorten.Hoe fantasierijk en poëtisch-ritmisch deontwerpen van
Verstocktook zijn (18),ik zou nietin een wereld van alleen maardeze
vormen kunnen leven.Datkan alleen een onpersoonlijk geworden multinational.M aar nog minder zou ik kunnen leven meteen kunst die niet
eensop hetniveau van onze reëel-bestaande cultuurwerkt.En datdoet

Verstocktjuistwel,zowelin depraktijk alsin dittheoretischegeschrift.
M en zou Boenders'kritische opmerking,indien men daar kwaadaardig

genoegvoorwas,duskunnen gelijkstellen methetschouderophalen van
de 'gewone m an'tegenover 'moderne kunst'...
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Vorm of teken ?

HetboeiendeaanVerstocktswerkisjuistdatmentotdergelijkevér-gaande kritiek komt, indien men erop wilreageren.Een tweede opmerking

werdgemaaktdoorGeorgesAdébijdepersvoorstelling.MeernogdanJo
Du BoisofikzelfwasAdébijdevoorbereidingen deeindredactievan dit
gigantische werkstuk betrokken.W athijte zeggen heeftis dan ook ter
zake.Hij verweetVerstockt dat hij met de term 'vorm'modderde in
plaats van aldie vorm en zonder enig onderscheid 'tekens' te noem en.
Deze tegenstelling berustop het verschiltussen een constructivisten een
semioloog.Adé.linguïst,isuiteraard veelgevoeligervoorde semiotische

benadering,terwijlVerstocktjuistworsteltmetdevorm alszodanig.ln
diezin sluitAdéskritiek aan bijdievan Jo Du Bois.
EenzijdelingsebenaderingwaarmeeVerstocktjuistdevormkwaliteitvan

elktekenwilreiden,bestaatinzijnonderscheidtussenopenengesloten
tekens.Eenopen teken isbijvoorbeeld 'K',terwijldeletter'O'een gesloten teken,duseenvorm is.OokBoendershaaltditonderscheidaan inzijn
aanvalop het hiërarchisch systeem in het boek.Verstockt zegt immers:

'Degeslotentekensbehorentoteenhogercultureelniveauen demoeilijkheidsgraad van deuitvoeringligthogerdan bijdeprimaire open tekens.
Devervaardiging ervan stelthogerebewustzijnsvoorwaarden envergteen
rationele inzet: com positie, verhouding.correctie, combinatie, censuur

*@@'(p.11).
Jezou kunnen stellen datdeverwoordingongelukkig is:'hogere'bewust-

zijnsvoorwaarden,'rationele'inzet,'hoger'cultureelniveau.Hiervoelt
men inderdaad datgeloofin een evolutionairpositivisme waaroverBoendershethad.M aar nogmaals:ditwordtdan geen aanvalop Verstockt,
maarin wezen op de hele W esterse wetenschap.
ZowelAdé als Boendersprobeerteen eigen benadering aan Verstocktop
tedringen.Adéhad daarm eergelegenheid toedan Boenders:de grandioze synoptische tafelvan alle tekens/vormen en hun com binaties,die als
bijvoegselin hetboek zit,had VerstocktzonderAdés sem iotische systematiek nooit kunnen afwerken. M aar het bli
jktdatniemand Verstockt

heeftkunnen wegjagen van hetuitgangspuntdatzijn kunsten zijn leven
beheerst:de superioriteitvan degeometrische tekenspelen die m etde he-

dendaagsetechnologiemogelijk zijn geworden.
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Een basiswerk

Enigediscussieoverdekritiek dieVerstocktgeoogstheeft,somstotzijn
verbaasdegekwetstheid,watniethoefde,washiernodig.Juistdie kritiek

toontaan,hoeniemand eigenlijk nog om ditwerkstuk heen kan,wilhij
deskundigm eepraten overvormen en tekens.Dathetgeen nieuw 'evangelie'kon worden,zoals bepaalde Bauhaus-teksten, kan alleen Verstockt
m isschien verbazen.Degrotemateriaalverzamelingzowelalsdevolgehouden systematisering isnietmeer weg te denken.W aarb.v.Boenders een

randopmerking plaatstoverbepaalde omschrijvingen van hindoe-symbolen('godheden',zegtBoenders),daarhebjenietechteen boodschapaan.
Hetenige watmen metVerstocktswerk dan doen,is:een massieve aan-

val.Maardatkannietzondereenevengenuanceerdeen rijk-gei
llustreerde
visiedie erpaltegenover gaat staan.M ochtVerstocktdie tegen-visie uitlokken,dan pas iseen publiek debatbegonnen over het thema waarmee

hijzelfnu zowatvijftien jaarbezig isgeweest.
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Goethe en de valse subjectiviteit
Leo Loewenthall

Vijftig jaar geleden,bij de 1A verjaardag van Goethes dood,schreef
W alterBenjamin:'Iederwoord overGoethedatweditjaarkunnen uitsparen,iseenzegen'.In 1949,bijde2% verjaardagvanGoethesgeboorte,zeiThomasM ann in een voordrachtoverGoetheen dedem ocratie:'Ik
heb u nietsnieuwste vertellen'.En onlangsnog verzekerde Leo Kreutzer,
in M ein GottGoethe,ons:'M etGoetheisgeen enkeleideemeerteverbinden die nog enige noem enswaardige ro1 zou kunnen spelen'. lntussen
zweltde vloed van Goethe-literatuur nog steeds aan :een studie over de
'culturele meerwaarde' in W ilhelm M eister, een 'psychogram van een
grootmensen dichter',studiesvan hermeneutische,existentiële.structuralistische,poststructuralistischeen watvooranderesignatuurnog allemaal.
Hoelang nu alheeftGoethemoeten opdraven alseen pontificaalkroongetuige of een zondebok die men naar hartelustkan belasteren ?

Goethe-cultus
De chronologievan hetfatum wi1datGoethevieringen om de vijftig of
honderdjaarnazijn geboorte-ofsterftejaar(1749-1832)tel
,kensmetkritiekemom enten van deDuitsegeschiedenissamenvielen :1849vielkortna

demislukteburgerlijkerevolutie;1882 en 1899 stonden in hetteken van
dezogeheten Grûnderjahre:deDuitse'Geist'zou dewereld 'genezen',en
weweten watdatgeworden is;hetGoethejaar1932 stond aan devooravond van deperiodevan deabsolute schande,1949in deschaduw van wat

zich indieperiodehad voltrokken.In augustus1949,in zijn openingstoespraak vooreen internationaalcongres,boordeFranzBöhm hetbespotte-

lijke alibiin degrond waarmeedeDuitsersop plechtige momenten van
nationale triomf of nederlaag hun Goethe erop los citeren om hun ver-

1 DitiseenvertalingenlichtelijkingekortebewerkingvanderededieL.LoewenthaleindmaartvanditjaarinFrankfurta.M.uitspraktergelegenheidvande
15œ verjaardagvanGoethesdood.Loewenthalisvanzelfsprekendalleenvoorde
oorspronkeli
jkeDuitsetekstverantwoordelijk.
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meendegrotedaden teverheerlijken ofhun reëleschanddaden teverhullen:'Dekreet''terugnaarGoethe''maaktonsniettoteen politiek vrij
volk...Van GoetheIeidtgeen weg naarhetNationaalsocialisme,m aarook

geen wegdieonservoorbehoedtofervanbevrijdt'.EnBöhm waarschuwdevoorhetopgefoktealleenzaligmakendeideaalvande'persoonlijkecultuur',die 'nooitlang stand kan houden alszenietde krachtheeftom uit

zichzelfeen daaraan beantwoordendepolitiekeen maatschappelijkecultuurteverwekken'.Ik geloofdatdezeafzwering van decultuurderinner-

lijkheidonstoteenbeterbegripvan Goetheenzo ooktoteen beterzellegripkan brengen.IkgeloofdatBöhm hierindichterbijonshoorttestaan
dandehistoricusFranzMeinecke,diein 1946,onmiddellijknadeineenstorting van hetNationaalsocialism e,in DieD eutscheKatastrophe,voor

zijn radeloosheidgeen beteretroostvond daneen beroep op Goethe.W e
moesten terugkeren 'naardealtaren van onzevaderen'en hijpleittevoor
ietsdatdegeestvan zijn kroongetuigeGoetheeigenlijk volkomen tegenspreekt:'Alleskomtnuaanopdeverinnerlijkingvanonsbestaan...Over
deruïnesvan deBismarcktijd heenmoetenwedeweg naarGoetheterugzoeken';in alle Duitse steden zou een Goethe-gem eenschap moeten komen,diezich,hetliefstop zondag in een kerk.op Goethes nalatenschap

zou bezinnen.Dezelfdeanti-politieke cultusvan de innerlijkheid vinden
weterug bijOrtega y Gasset.Ook hijging,in 1932,op zoek naar een
'inwendige Goethe'.Hoezeer deze cultus van de innerlijkheid in beide
gevallenookdoor'mensenvangoedewil'gepropageerdwerd,hijverspert
alle inzichtin hetspecifiek historische en daarom ook morele belang van

Goethevooronzetijd.Dergelijkeproclamaties,dievan Goetheeen zielskleinood maken,slaan trouwens heelgauw om in proclamaties over een

Goethealsmarktwaarvoordemassacultuur:'Nogsteedsdientzijn portretalsem bleem van deDuitsegeest.De helecultuurexportvan deBonds-

republiekgebeurtinzijnnaam ;hijmoetborgstaan voordekwaliteitvan
het Duitse vakmanschap.Goethe wordt gebruiktals warenmerk,net als

Karajan, Mercedes of Siemens' (Frankfurter Allgemeine, 18 augustus
1979).
Deze officiële reclamecultus bereikte een van zijn dieptepunten op de
vooravond van het Nazi-regime. Het Berliner Tageblatt beschreef de
Goetheviering van 22 maart 1932 in W eimaralsvolgt:'De m inisterpresi-

denten van bijna alleDuitse deelstaten,talrijkeministersuitOostenrijk,
HongarijeenenkeleBalkanlanden,velecultusministersuitdeDuitsedeelstaten,vertegenwoordigersvan dewetenschappelijkewereld,Goethevorsersuitbinnen-en buitenland,vertegenwoordigersvan de Rijksadministratie,van hetRijksleger,van de Rijksmarine en van de verschillende
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parlementenhaddenophetpodium plaatsgenomen'.Endereedsduidelijk
aangebruinde presidentvan de Goethegesellschaft,Julius Petersen,verkondigde:'Een nieuwe tijd,die zich onderapocalyptische voortekenen
aankondigt,zien we nietzonder angsttegem oet.M aar hoop kan onsuit

dekerkervan hetheden bevrijden.Dedichterbreektde poorten van de
toekomstopen en schrijdtaan onshoofd de duisternisbinnen'.Nog dezelfdeavond had W altervon M olo hetlef,hetfeestin W eim ar'de stonde
van devolksgemeenschap'te noemen,'hetheleDuitsevolk'was'Goethes

fnmilie'.En terwijlditofficiëleDuitslandalleswatGoethevertegenwoordigtaan hetverraden en begraven was,herhaaldezich in delinkseoppositiedetragische komedie tussen sociaal-dem ocraten en communisten.Het

communistischeDerRote#&> J4 schreefop 1juli1932dat'deweergaloze Goethecultusnu ook de sociaal-dem ocratie te pakken had gekregen'.

terwijlhaarleiders,'degymnasiaalen academisch gedrildekleinburgerij,
degeestelijkeelitevan hrtsociaalfascisme',geen benulhad van Goethes
ware betekenis.Zij,decommunisten,wisten welwatGoethebetekende:
'Hijisvanons:a1sdialectischkunstenaar,alsdegrootstetaalschepperdie
gestalte heeft gegeven aan die wereld van vorm en inhoud die,op een
hoger niveau van de cultuurhistorische spiraalbeweging,neergelegd isin
detopprestatiesvan deproletarisch-revolutionaireliteratuur'.Datwaswel

ietshelemaalandersdanwatCarlSternbergtienjaareerderinhetlinksradicale blad Aktion geschreven had:'W ijbegrijpen Goetheen dergelijke
dichtersnietmeer,wijhebbeneendenkenvaneenanderkalibernodig.De
bourgeoisiemag Goethe hebben'.M aarwildede bourgeoisieGoethe wel?

BeslistAlfredKruppniet,dieineenbriefkortvoorzijndood schreef:'lk
hoefnietaan Goetheofwiedanooktevragenwatjuistis,datweetikzelf
wel.Goethe mag dan aleen grootwi
jsgeergeweestzijn,mijlaatdatvolkom en koud'.

Goetheen hetkritische bewustzijn
GoethealspositiefofnegatiefVorbild !Goethe a1slevenshulp,Goethe als

leverancier van citaten voordagelijks gebruik.Hijheeftbeter verdiend
dan om alleen tefungeren alswondertherapievooreen vervreemdemassa-

cultuurof-watalevenerg is-a1ssymptoom van deburgerlijkemalaise.
Tegenoverzulkebezweringsformulesbenjegeneigdtezeggen:wekunnen
ookzonderGoetheleven.Inelkegevalishijnietteredden doorkunstmatig 'geactualiseerde'theateropvoeringen,doorpolitieke ofreligieuze pro-

grammaverklaringenofdoorijverigfilologenwerk.M aarmisschienisjuist
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daarin,in diesteedstekortschietendepogingen om hem dichterbijtebrengen,die steeds weer laten zien hoe onzeker ons historisch literatuurbe-

wustzijn is,misschien isjuistdaarin een aanwijzing tevinden dieonsop
het spoor kan brengen van wat Goethe voor ons vandaag zou kunnen

betekenen.Misschien kan Goetheeen aanleiding zijn om eensna te denken over wat echte traditie isen het ontbreken ervan in onze wereld en
cultuur.M isschien kan Goethe onsinzichtverschaffen in deproblematiek
van de vervreemde moderne m ens.Niet als therapie,m aar als kritische
bezinning.Dat is,geloof ik,de enige manier om Goethe te benaderen.

Vanuitmijn politiek en filosofisch perspectiefkomtGoethemijvoorals
een negatieve geschiedenisfilosoof,als een nog steeds actuele criticus die

devingerlegtop degevoeligeplekken van onzemaatschappij,een maatschappijdiewenog steeds,terechtoften onrechte,de 'burgerlijke'noem en.

ZonderGoethekan menzich degeschiedenisvan hetkritischebewustzijn
inDuitslandnietvoorstellen.Zijn helelevenswerkiséénafwijzingvanhet
Systeem ,hetA fgeslotene,hetDefinitieve Antwoord.Duitser,maarm eer
dan Duitser;Europeaan,maarmeerdan Europeaan ;verkondigeren m odelvan een democratisch mensbeeld ; verkondiger en pleitbezorger van

een liberalistische antropologie,het 'vrije ruilverkeer van begrippen en
gevoelens'zoalshijzegt;wereldburger(een woord datje bedachtzaam
moetuitspreken:burgervandewereld)diedenoodzakelijkheidvan 'vaste morele wetten en fundam enten'voor de 'internationale sam enleving'

vooropstelt.Doordatzijn werk misschien hetenigeen tegelijk hetlaatste
docum entvorm twaarin de D uitse cultuurzich een traditie van wereldniveau trachtte scheppen,herinnertGoetheonsaan hetnooitgerealiseerde

historischebewustzijn van de Duitsers.In ditopzichtstaan de Duitsers
inderdaad misschiendichterbijAmerikametzijngebrekaan traditiedan
om heteven welkeanderebeschaving.Hetonverteerde verleden -een van

degeliefde trefwoorden om de Duitse identiteitscrisiste beschrijven -is
wellichtzelfeen wezenskenmerk van watdeburgerlijke samenleving geworden is.Een samenleving die haarvoorgeschiedenisnietverwerktm aar
overweldigd heeft.Ze wilgeen traditie,ze heeftgeen traditie nodig,maar

juistdoordieafwijzing beschadigten bedreigtzijhetleven van demens
alsindividu,in wiens naam ze toch optreedt.

DeEngelsehistoricusJ.H.Plumb schreefdaaroverin TheDeath of the
Past:'De industriële samenleving heeftgeen verleden nodig...zij richt
zich nietop hetbeproefde,m aarop verandering,uitbuiting en consumptie.Hetverleden isnog alleen een kwestie van nieuwsgierigheid,nostalgie
en sentimentaliteit'.Erisgeen enkelereden om deze diagnose nieternstig

254

Streven/december

tenemen.W atzou Goetheervan gedachthebben?Reedsin zijn tijd zag
hijdeconsumptie-enconformiteitsmaatschappijnaderen.Zowelprivéals
in hetpubliek uittehijdaaroverzijn woede.Hetbegrip washem natuurlijk nietbekend,maarin zijn kritiek op de samenleving van zijn tijd is
reedseen dialectischestructuuraan tetreffen.Hijvoelthetdilemma aan
van de burgerlijke maatschappijmethaartijdeloze historiciteit:aan de
ene kant een houding die op consumptie en conformiteit gericht is,een

slechtegaliteitsbewustzijn -'egalitarianism'-datallenuancesuitveegten
geen individualiteiten idiosyncrasie toestaat;aan de andere kanteen ver-

keerd begrepen subjectiviteit,individualisme,datindividualiteitnietbeschouwt a1s eis tot het ontwikkelen van solidair.moreelen intellectueel

gedrag en leven metanderen,maaralseen besloten koninkrijk waarmen
alleeneigendoelstellingen najaagtendooroverschattingofonderschatting
van watmen is,terugvalten zich verliestin degemassificeerde maatschap-

pij.

Valse subjectiviteit
Rond 8augustus1797schrijftGoetheinzijn autobiografischeReiseindie
Schweizen in bijnaidentiekebewoordingenineen briefuitFrankfurtaan
KarlAugust:'Heelmerkwaardig leek hetmehoe heteigenlijk methet
publiek in de grote stad gesteld is.Hetleeftin een gestadige bedwelming
van verwerven en verteren.Alle genoegens,zelfs hettheater,moeten als

verstrooiing dienen en degrotehongervan hetlezerspublieknaarjournalen en romansisteverklaren doorhetfeitdatjournalen altijd,romans
meestalvoorverstrooiing in de verstrooiing zorgen'.In debriefaan Karl

Augustvoegthijernogaan toe:iedereen inFrankfurtbeklaagtzich wel
overdestijgendelevensduurte,maargaattoch maardoormethetuitgeven van geld en hetuitstallen van de weelde waaroverm en zich dan beklaagt.
Deze 'gestadigebedwelm ing van verwerven en verteren'herinnertnatuur-

lijkaandeberoemdepassagewaarFaust,dedoorverstrooiingverleideen
verscheurde individualist,zegt:'So taum l'ich von Begierde zu Genuss /
Und im Genuss verschmacht' ich nach Begierde'. Bedwelming en ver-

strooiingliggenbijGoethenoginhetdomeinvan hettoevallige,hetwillekeurige,devalsesubjectiviteit.Daarmeebedoeliknietdatdeideevan een
synthese.hetontwerpvaneen authentiekeindividualiteiten menselijkheid
bijGoethezou ontbreken.W anneerhijvan een soortschroom tegenover
poëziespreekten zegt:'Poëzievraagt,jagebiedtconcentratie,isoleertde
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mens tegen zijn wil,dringtzich steedsweer op en isvoor de ruimere
wereld,om niet te zeggen in de grote wereld,zo oncom fortabelals een

vrouw dielieleeft'-dan staathijdichtbijPascalsbeschrijving van wat
echtesubjectiviteitis.VoorGoethevia dekunst,voorPascalvia dereligieuzecontemplatieisechteafzonderingtegelijkhetwaretotzichzelfkomen,vervandewereld derverstrooiing,vervaneen willekeurigesubjectiviteit.M en zou hierook nog W illiam W ordsworth kunnen aanhalen,die

in een van zijn sonnetten uit1807 bijna een vertaling geeftvan Goethes
'bedwelmingvan verwerven en verteren':'The world istoo much with us;
late and soon,/ Getting and spending,welay waste ourpowers:/Little
wesee in Nature thatis ours'.
Goethezag ook weIhoede kunstenaargevaarliep in de hypertrofieen de
overmoed van hetzichzelfresecterende narcisme te vervallen.Tegenover

debriefwisselingdiezijn ouderedichtercollega'svoerdenen diedeafmetingen van een warezondvloed had aangenomen,waarschuwthijin het
10e boek van Dichtung und Wahrheit.'Ook de voortreffelijkste mens
leeftvan dedagen zaIslechtseen verkommerd bestaan leiden indien hij
alte zeerop zichzelfterugvalten nalaatin devolheid van de buitenwereld

te grijpen;alleen daarimmersvindthijvoedselen maatstaf voorzijn
groei'.

Andersdan in hetwesten van Europa had de burgerlijke revoltein het
Duitsland van de 18eeeuw alleen de kunstenaarterbeschikking alspleitbezorgervan autonomeindividualiteit.M aardie kunstenaargaatbeseffen

datde prijsvoor de identificatie metde maatschappijdie van hem gevraagdwordt,weleensevenhoogzou kunnenzijnalsdeprijsdiehijmoet
betalen alshijzich tegen de maatschappijverzet.Hierschuiltinderdaad
een nog groter,wantsubtielergevaarvoorzi
jn individualiteit.Tegen een
in vervalverkerende sociale klasse kan hi
jin allevrijheid,meteen zuiver
gewetenteveldetrekken.M aarwatmoethijaanmeteenmaatschappijdie
beweerthetwelzijnvanalhaarledentebehartigen,maardieeenvoortreffelijk kunstenaarhaareigen criteria van voortreffelijkheid voorhoudten
hem zo totinschikkelijkheid en conformismedwingt?En ditpreciesom-

dathetmaatschappelijk milieu deautonomievan de kunstenaarlijktte
begunstigen.
Reeds voor het Duitsland van Goethe geldt dat de kunstenaar niet de

belangrijkstewoordvoerdervan zijn generatiekan zijn;hijwordtin een
defensieve positie gedrongen en moetwedijveren met watGoethe 'het
zwakke,overgevoelige en trieste van de nieuwe fenomenen'noemt.Zich

bewustvan deliterairetraditievan anderewestersemaatschappijen,zegt
hijtegen Eckermann:'Molière beheerste de zeden van zijn tijd.Onze

256

Streven/december

IfsandenKotzebuedaarentegen (devertegenwoordigersvan depopulaire
cultuur)laten zich doordezeden van hun tijd beheersen en juistdaarin
bestaat hun beperktheid en benauwdheid.M olière tuchtigde de m ensen
door ze waarheidsgetrouw afte beelden'.

Kritiek van hetdilettantism e

Conformisme en valse subjectiviteitvallen samen in hetdilettantisme,
voorGoetheeen belangrijkecategorie.Een onderzoek dathijsamen met
Schiller aan hetdilettantisme wilde wijden,noemthijin een brief aan
Schiller'een taak van grootbelang'.Vanwaardie interesse? Gaatmen op

debronnen af,danlijkthettegaan om een kritiek op kunstproducenten
en produkten die nietaan hogeesthetische normen voldoen.Hetfragmentaire 'schema van hetdilettantisme'datbeiden opstelden,beperktzich tot

eenopsommingvanallekunsttakken,vanpoëzietotdans,waarbijhetnut
en deschadelijkheid van iederekunstbeoefening aan haarvakkundigheid
getoetstwordt.Overhet'nut'wordtweiniggezegd,maartermen als'tijdverdrijf','knussigheid','gedachteloosheid','platitudes'en 'mediocriteit'
springen in hetoog.Hetlijken welspecificeringen te zijn van de 'verstrooiing'dievoorGoethehetwezenlijkekenmerk van destedelijkeontspanningsbehoefte was.Een dilettantisvoorGoethe ook de pseudo-kun-

stenaar,deknoeier,diezich inbeeldtietsbijzonderstezijn,maarslechts
éénuitdevelenis.Ookhierwordtzodesamenhangtussenvalsesubjectiviteiten massacultuurzichtbaar.Zijn kritiek op hetdilettantismewordt
kritiek op een wegzakkend cultuurniveau,datzich paradigmatisch manifesteertin de pseudo-kunst.W eerdient zich hetdialectisch schema aan :

valsealgemeenheid,valsesubjectiviteiten hettegenbeeld vaneenmensdie
zich in een samenhang van traditie en cultuurontwikkelt.Datwerptmis-

schieneen lichtop deraadselachtigebriefdieGoetheop 22juni1799 aan
Schillerschrijft:'Hoediep kunstenaars,ondernemers,verkopers,kopers
enlielebbersvankunstinhetdilettantismeverzopenzijn,merkiknu pas
m etontzetting,nu wedezaak zo grondig doordachten hetkind een naam

gegevenhebben...Alswijstraksonzesluizenopenzetten,zaldateengrimmige opschudding veroorzaken,wantdan overspoelen wijhethele lieve
dalwaar de knoeiersbent zich zo knusin genesteld heeft.Aangezien on-

verbeterlijkheidhetvoornaamstekenmerkvandeknoeiersisen vooraldie
vanvandaagmeteenbeestigeverwaandheidzijnbehept,zullen zeschreeuwen datmen hun plantsoenen vernielten alshetwaterwegtrektzullen ze

alsmierennaeenstortregenallesopzijnvroegereplaatsterugzetten.Maar
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datm ag niet baten.Het oordeelnaoet aan hen voltrokken worden.sve
gaan onze stuwm eren goed vol laten lopen en dan ineens de dananaen
openbreken.Hetmoeteen gewel
digezondvloed worden'.(Nu weten wij

dathetandersisverlopen).
Hetliefste,zegtGoethe,zouhijdatonderzoek naarhetdilettantisme een
'poitische vorm'geven.Datlaatnog duidelijkerzien hoezeervoorhem
hetspecifiek artistiekehetspecifiek menselijkeen hetspecifiek wareis.
W at schoon is, is goed,omdat het waar is.En waar is het,omdat het
bewaard gebleven isen zich waargemaaktheeftin dehistorischetraditie,
de overgeërfde culturele sam enhang en zo in de strikte zin verworven is.

Dedilettantishettegenbeeldvan decreatievemens,hijiseen belichaming
van de passiviteitdiezich 'aan de stofovergeeftin plaatsvan zete beheersen'. En,zoal
shijin deItalienischeReiseverklaart,hétwapen tegen het

dilettantismeishethistorischbewustzijn.'Ook hierisgeen oordeelmogelijktenzijmenhethistorischontwikkelen kan'.Ofin eenbriefaan Zelter
van 17mei1815:'Hetware kan slechtsdoorzijn geschiedenisbewaard
blijven,hetvalseslechtsdoorzijn geschiedenisneergehaald worden'.

Innerlijkheid aIsziekteverschijnsel
Eerder alheb ik gewezen op de innerlijkheid aIseen steeds aanwezige
ziektehaardinonzebeschaving.Goethezegthetmetbijnadezelfdewoorden.In een gesprek metEckermann,29 januari1826,overeen kennis:
'Hijlijdtaan dealgemene ziekte van onzetijd,de subjectiviteit...Daar
zouikhem graagvangenezen'.Hetkritischebewustzijn zoektnualtweehonderd jaarnaareen remedietegen dieziekte.Zeis nog nietgevonden.
TerechtschreefHansJoachim Schrimpfinzijn GoethesBegrmf derWeltliteratur(1968):'W atGoetheaanvalt,zijn alom heersendetendensendie,
zoals we vandaag kunnen zien,verder in de 19e eeuw hun noodlottige
uitwerkingzullen vinden en dit,zoalsGoethe correctvoorspelde,ook buiten de kunst,in hetsociale en politiekeleven van Duitsland'.Daaraan is

vandaagnog nietsveranderd.In de maatschappijvanvandaag draagtde
valsesubjectiviteitvelemaskers:deconcurrerendekapitalist,depragmatischepatriot,dedichtersen romanciersvan deinnerlijkheid dienaarziel
en natuur terugkeren,en vooralde burgerdiegelooftdathi
jzijn eigen
koninkrijk in zich draagt.In een van zijn maximesschrijftGoethe:'De
Duitserszouden eensdertigjaarlanghetwoord Gemûtnietmeermogen
uitspreken.Dan zou gem oed weer langzamerhand vanzelfterugkomen'.
Een versmalde zelfontwikkeling van hetleven,van delevenshouding en de
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levensfilosofie blijfteen wezenlijk,kritisch tebeoordelen kernfenomeen
vanonzebeschaving.MeteensubtieleironiezegtGoethe:een subjectieve
natuur'heefthaarbeetjeinnerlijkheidheelgauw uitgesproken'.En ineen
gesprek metEckermann,29 oktober1826:'Alletijdperken dieachteruitgaan en vervallen,zijn subjectief;alleperiodesdievooruitgaan.zijn objectiefgeoriënteerd...Onzetijdisinverval,wanthijissubjectief'.Enhij
besluit:'Elk degelijk streven gaatvan hetinnerlijkenaarde wereld uit'.
Tegen dehypothesevandesubjectiviteitstelthijhetbegrip ervaring.Alles
waarop hijzelfzich kanberoemen,steuntopervaringenvan anderen:'Ik
hoefdealleen maartoetetasten en teoogsten watanderen voormijgezaaid hadden'.Ditbewustzijn van dehistorischesamenhangvan deintegriteitvan hetindividu,dattotbestaan komtdoorzijngeschiedenis,door
hetkritische nog-eens-beleven van de geschiedenisvan de mensheid,isde

zwaarstekritieknietalleenopGoetheseigentijd,maarookoponzehuidige situatie.W at een revolutionair dynam iet steekt in een uitspraak als

deze,inhetzelfdeEckermann-gesprek:'Hoejehetook draaitofkeert.in
degrond zijn weallemaalcollectievewezens.W anthoeweinighebben en
zijn wewatwein de zuiverste betekenisvan hetwoord onze eigendom
kunnen noemen'.'Onzeeigendom':dezecentralecategorievan de burger-

lijke,kapitalistischemaatschappijwordtdoorGoethe dialectisch omgeduidtoteen teken vandeoverwinningophetburgerlijkeegoïsme,toteen
teken van echtesubjectiviteiten tegelijk authentiek traditiebewustzijn.

Goethe aIscriticusvan deburgerlijke vooruitgang
Goethe alsgrote neen-zeggertegen de burgerlijke maatschappij:isdat
geenprojectievan mijneigenopvattingen,vande'kritischetheorie'waartoeik nog altijd behoor?Ik geloofvan niet.Hetisnatuurlijk waardat
Goethedeeluitmaaktevandeburgerlijkemaatschappij.Evenwaarishet
dathijzevan binnenuitbekritiseerd heeft.M aaralleen zulke immanente
kritiek heeftbetekenis.Hetheeftgeen zin,over eeuwige waarden te spreken.Zinvolis:hetverleden verhedendaagsen.Ik ben heteens metTheo-

dorAdorno,waarhijinzijn essayoverKarlKrausschrijft:'Ondanksalle
gekletsoverhettegendeeliserinhetfundamentvandeburgerlijkemaatschappij nietsveranderd'.Over datfundamentheb ik een paardingen
willenzeggen,overdiemaatschappelijk bepaaldevalse,eigenlijkanarcistischeindividualiteitinhettijdperkvan hetzogenaamdeindividualisme,die
volgensGoethediep in deburgerlijkemaatschappijverankerd zit.In die
zin is Goethe,de burger.de grote anti-bourgeois,de grote neen-zegger.
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'Ondanks de onoverzienbare literatuur die de Goethe-filologie geprodu-

ceerd heeft'. schreef W alter Benjamin in zijn encyclopedie-essay over
Goethe,'heeftde burgerij deze formidabele geestmaar heelgebrekkig
voorhaareigendoeleinden weten tegebruiken,om nogtezwijgen van de
vraaginhoeverrezezijn bedoelingen begrepenheeft.Zijn heleoeuvrezit
volvoorbehoud tegen dezeklasse.En alshijhaaraleen groteliteratuur
geschonken heeft,dandeed hijdatmetafgewend gelaat'.Toen ikmeop
heteindevan dejarentwintig metGoethebegon bezigtehouden,zagik
in hem de grote vertegenwoordiger van de burgerlijke vooruitgang.De
historische ervaringen van de laatste halve eeuw hebben me hem ook als

criticusvan deburgerlijkevooruitgang leren kennen.
Goethebestrijdteen valsbegrip van individualiteit,dateen kernstuk van
deburgerlijkeideologieis,vandaagzoalsinGoethestijd.In hetbegin heb
ik erop gewezen datdeGoetheherdenkingen altijd op kritiekemomenten
van de Duitse geschiedenis plaatsvinden. Dat geldt ook voor vandaag.

M eerdanooithebbenwijbehoefteaaneen verlichtwereldburgerschapals
wetoteen authentiekenationalecultuuren een maatschappij-gerichteindividualiteitwillenkomen.Vijftigjaargeleden,bijde 1A verjaardagvan
Goethesdood,citeerdeThomasM ann Goetheswoord :'Vanop dehoogte

van hetverstand ziethethele leven eruitalseen kwalijke ziekte en de
wereld als een gekkenhuis'.De W eimarrepubliek verkeerde toen in stervensnood.Geen wonderdatThomasM ann toen aan diemetafoorvan de

ziekemaatschappijdacht.Geen wonderdatIk vandaag aan Goethesuitspraken overde moderneziektevan devalsesubjectiviteitmoetdenken.
Alleenverstand kan hetmenselijkehandelen leiden,alleen kritiek kan de
praxisvan demenselijke solidariteitworden en verhinderen datGoethes
diagnose een prognose ofzelfseen profetie wordt.
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K ritische periode voor taalverw erving

H etm eisje Genie
Yvan Lebrun

Op een dag in november 1970 liep een hall linde vrouw de dienst voor
openbare onderstand in een Californische stad binnen.Ze dacht op de

dienstvoorblinden te zijn,maarhad zich van gebouw vergist.Ze was
vergezeld van een meisjedaterzozieken schameluitzag,datdeonthaalbediende zijn cheferbij haalde.Door wat zij van de vrouw hoorden,
warenzijzoontsteld,datzijmeendenditaan depolitietemoeten melden.
Zo werd hetgeval-Genie ontdekt.

Genie-zo beslootmenachterafhetmeisjein wetenschappelijkeverslagen
te noem en -was in 1957 geboren.Vanaf haar twintigste maand tot op

dertienjarigeleeftijdbleefzeopgesloten ineendonkerkamertjeachteraan
in hethuisvan haarouders.Overdag zatzevastgebonden op een kinderstoel,'snachtslag zeingebakerd in een enge slaapzak op een mettralies

omringd bedje.Haarvaderwaseen psychopaat,kon geen geluid verdragen.Alszezich ook maarliethoren,ranselde hijhaaraf.Hijzeihaar
nooiteenwoord,alshijkwaadwasblaftehijhaaraf.Haarmoedermoest
haaraltijd heelhaastig voeden,zo mochtvan haarman nietlangerdan
enkeleminutenbijhetkindblijven.Totzehetnietmeerkonuithoudenen
met het kind vluchtte.Enkele weken later kwam het gevalin het openbaar.Genie werd in een ziekenhuis opgenomen, abnormaal m ager en

klein.Zekongeenvoedselkauwenen had slikmoeilijkheden.Zekonnoch
rechtop staan noch springen en wasnietzindelijk.Zekon nietspreken.

Een wetenschappelijk 'geval'
Haargevalwektedebelangstelling van dewetenschappelijkewereld.Immers,in 1967 had Eric Lenneberg zijn boek BiologicalFoundations of
Languagegepubliceerd,waarin hijsteldedattaalverwerving grotendeels
doorde ontwikkeling en rijpwording van hetcentraalzenuwstelselbepaald wordt.Voordathetorganisme een zekere graad van maturiteitbereikt,kan hettaalverm ogen nietontluiken.Eensdateen bepaald groeista-

dium voorbijis,wordttaalverwervingonmogelijk.
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Hetaanleren van taalmoettussen de tweetijdstippen plaatshebben,tijdensdezogenaamdekritischeperiodevoordeontplooiing van hettaalvermogen.De bovenstelimietvan deze periode isvolgens Lenneberg de pu-

berteit(rond hettiendelevensjaardus).
De notie van een kritischeofgevoelige periode voortaalverwerving wasin
1967 niethelemaalnieuw.Reeds in 1807 werd ditbegrip naar voren ge-

bracht.Vele jaren lang probeerde de geneesheer-pedagoog Jean-Marc
Itardeenwildejongen telerenspreken,dieaan heteindevan de18eeeuw
in de bossen van Aveyron in Zuid-Frankrijk gevonden was.Toen zijn
pogingen ijdelbleven.concludeerde Itard date1k kind een aangeboren
neiging totim itatieheeft.Zo leerthetspreken.Heefteen peuterde moge-

lijkheid nietom doornabootsing taalte verwerven,dan verwelkt zijn
imitatievermogen.Probeertmen ditkind latertaalbijte brengen,dan
leerthetwoorden begrijpen maarhetleertgeen spraakklanken vormenl.
Dezestellingvormthetthemavan deromanLeIivredesenfantssauvages
(1953)doordeFranseschrijverAndréDemaison.Daarinverteltdeauteur
hetverzonnen leven van Assicia,een meisje dathaarprillejeugd onder
chimpanseesin hetAfrikaanse oerwoud doorbrengt en dan door inboorlingen gevangen wordt.Na diverse avonturen belandtze in een Frans gezin,waarmen trachthaarteleren spreken.Ditluktechternietomdat,legt
Demaison uit,kinderen die onderdieren grootworden.hetvermogen verliezen om spraak te verwerven.
Hoe tragisch ook.hetgeval-Genie bood een unieke gelegenheid om deze
theorieën te toetsen. Zou Genie,die al 13 1/2 was, nog kunnen leren

spreken? Zij kreeg taaltherapie en haarvorderingen werden regelmatig
gemeten.VooralSusan Curtisshield zichmethetmeisjebezigen tekende
haar prestatiesop.Hetboek waarin Curtiss de ontwikkeling van Genies

taalvermogenin deeerstevijfjaarnahaarbevrijding schildertz,laatzien
dathetmeisjegestadige maar buitengewoon tragevorderingen maakte.
Haarimitatievermogen bleek nietvolledig afgestorven te zijn.Kortna
haaropnamein hetziekenhuisbegon zealwoordjesna tezeggen.Haar
uitspraakwasechterzeeronvolmaaktenverbeterdemettertijdnauwelijks.
Vijfjaarnahaarbevfijdingwashaararticulatienogzo gebrekkig,datwie
hetmeisjevoordeeerstekeerontmoette.haarnietkonverstaan.Zijvond
1 Deopleidingvan dewildevan Aveyron doorltard en dienspogingen om de

vondelingtelerenspreken,zijninhetNederlandsdoorW.vanLienandnaverteld
in De Wildevan Aveyr/p,W olters,Groningen, 1* 7.

2 S.Curtiss,Genies# Psycholingui
sticStudy of aM odern-Day 'WildChild',

AcademicPress,New York,1977.
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hetook moeilijk,een normalestemklankteproduceren.Haarstem deed
aan die van doofgeboren of hersenverlamde kinderen denken.Ze klonk

abnormaalhoog.Bovendien wistzijde gebruikelijke intonatiepatronen
van despreektaal(b.v.een rijzendetoon bijvragen alsHetregentvandaag?)nietweertegeven.Ook debeheersing van despraakkunstverliep
moeizaam .De taalfunctie die zich hetbeste ontwikkelde,washet begrip

van gesproken taal.Navijfjaartaalopleidingevenaardehaarverbaalbegripsvermogenevenwelnognietdatvan normalevijfjarigekleuters.Geen
wonderdan ook datGeniezich nietgraag van detaalbediende.Ze sprak
weinig en m aakte zich vooralm etgebaren verstaanbaar.

Berichten uitdejaren 1976-1979 laten zien dathaartaaltoestand in die
periodegeen grotewijzigingenonderging:hettaalvermogenvan hetmeisjebleefbeperkt,ookwatdeschrijftaalbetreft.W atsedertdiengebeurd is,
kanmoeilijk uitgemaaktworden:zijisnu25enwilzich aangeen enkele
test meer onderwerpen.Ze heeftzelfs een proces aangespannen tegen de
deskundigen die in hetverleden haar prestaties onderzochthebben.Ver-

moedelijk iserintussen op taalgebiedgeen opmerkelijkevooruitgang gekomen.

Hoe Ieerjespreken?
Hetgeval-Genietoontaandathetnietonmogelijk,welheelmoeilijkis,na
de puberteitteleren spreken.Hetzieternaaruitdathettaalaanbod in de

prillejeugd van grootbelang isvooreen evenwichtigeen volledigeontplooiingvan hettaalvermogen.W iein zijn jongstejaren geen ofonvoldoende taalstimulatie heeftgekregen.heefthetlastig,later zijn verbale
achterstand in te halen.In ditverband heeftGoldfarb3geconstateerd dat

weeskinderen die hun eerste drie levensjaren in een inrichting hebben
doorgebrachten dan in pleeggezinnen opgenomen zijn,de taalminder
goed beheersen dan weeskinderen die kort na de geboorte geadopteerd

zijn.Dezeachterstand valtbijvelen nogjaren na deadoptiewaartenemen.Hoogstwaarschijnlijk isdittewijten aan debeperktetaalstimulatie
die deze kinderen in hetweeshuisgekregen hebben.

InzijnBiologicalFoundationsofLanguagesteldeLennebergdatdekritische periode voortaalverwerving een eind neemtop hetogenblik dat de

3 W.Goldfarb,Theeffectsofearl
yinstitutionalcareonadolescentpersonality.
inJournalofExperimentalEducation,12,1943,pp.1*-129;Effectsofpsychologicaldeprivationininfancyandsubsequentstimulation,in TheAmericanJournal
ofPsychiatry,102,1945,pp.18-33.
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lateralisatie van hettaalvermogen voltrokken is.Hetbegrip 'lateralisatie'
van het taalvermogen, ook cerebrale dominantie voor taal genoemd,
steunt op klinische observaties.M en heeftimm ers geconstateerd dateen
lesiein de linkerhelftvan de grotehersenen veelvakeraanleiding tottaal-

stoornissen (afasie)geeftdan een Iesiein de rechterhelft.Hieruitisafgeleid datdelinkerhemisfeerbelangrijkervoordetaalfunctiesmoetzijndan
de rechterhemisfeer.Deze regelisechter nietabsoluut:enkele rechtshandigen en somm ige linkshandigen worden afatisch, d.w.z.verliezen het
taalvermogen,tengevolge van een letselin de rechterhemisfeer.Eris dus

een minderheid bijwiehetrechterhalfrond taaldominantmoetzijn.
Lenneberg was de mening toegedaan dat de cerebrale dominantie voor

taalgeleidelijk totstand komt:aan hetbegin van detaalverwerving zijn
beidehemisferen op gelijkewijzebijdetaalfunctiesbetrokken.Gaandeweg,naarmate hettaalvermogen zich ontwikkelt,krijgtéén hersenhelft
(meestaldelinker)debovenhand.Rondhettiendelevensjaarishetlateralisatieprocesvoltrokken:het(linkerlhalfrond isnudominantvoortaalen
de kritische periode voor taalverwerving loopt meteen ten einde.Lenneberg vermelddegeen uitzondering op dezeregel.Devraag isdan ook hoe

hetkomtdatdekritischeperioderond depuberteitookbijkinderen eindigtdie,zoalsGenie,totdan toegeen taalverworven hebben.H oekan de
lateralisatievan detaalfunctiesplaatshebben,alsergeen taalvermogen is?
Bovendien wordthetstandpunt,datcerebrale dominantievoortaalslechts

geleidelijk totstand komten pasrond de puberteitvoltrokken is,niet
algemeen aanvaard.Sommigedeskundigen zijnvan oordeeldatdedominantievan één hem isfeer(meestaldelinker)vanafhetbegin van detaalverwerving aanwezig is.Gezien ditmenigsverschil,washetinteressantna

tegaanoféénvanGenieshemisferendominantwasvoordetaalen,zoja,
welke.
Heden ten dage beschiktmen over verschillende technieken om de cerebrale dominantie voortaalte onderzoeken.Slechtséén van deze technieken kan alsrechtstreeksbeschouwd worden.Een verdovingsmiddelwordt

in delinkercarotis(linkerhalsslagader)ingespoten:methetbloed wordt
het produkt naar de overeenkomstige hersenhemisfeer gebrachten deze

hemisfeerwordthierdoortijdelijk buiten dienstgesteld.Alshethalfrond
dominantvoortaalis,ontstaatereen kortstondig verliesvan hettaalverm ogen.

Vanzelfsprekend kan deze techniek uitsluitend door ervaren geneesheren

toegepastworden.Bovendieniszepijnlijk:depunctievan decarotisdoet
pijnen depatiëntkan nietonbewustgemaaktworden,daarertijdenshet
onderzoek nagegaan moetworden ofhijkan spreken.
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De andere technieken zijn pijnloos maar indirecten geen enkele levert
volledig betrouwbare resultaten op.De indirecte methode die het vaakst

gebruiktwordt,isdedichotische luistertest.Deproefpersoon krijgtvia
een stereofonische hoofdtelefoon sim ultaan twee verschillende woorden te
horen,waarvan één aan hetlinker-en hetandere aan hetrechterooraan-

geboden wordt.Na drie of vier dergelijke paren beluisterd te hebben,
moetdeproefpersoon zeggen welke woorden hem zijn aangeboden.Bij
veelgezonde proefpersonen stelt men vast dat de woorden die aan het

rechteroor zijh aangeboden,beter vernomen en/of onthouden worden
dan dewoorden dieaan hetlinkeroorzijn aangeboden.Dezerechteroorvoorkeur wordtbeschouwd als een weerspiegeling van de contralaterale
hemisfeerdominantie voortaal.

DedichotischeluistertestisbijGeniena ongeveertweejaartaaltherapie
toegepast.Genie vertoonde op de testeen duidelijke Iïakeroorvoorkeur,
watop een taaldominantievan derechterhemisfeerzou wijzen.Voorzover het betrouwbaar is,laat dit resultaat zien dat cerebrale dom inantie
voortaalnog na de puberteittotstand kan komen.Hettoontverder aan

datbijGenie de lateralisatie van detaalfunctiesvanafhetbegin van de
taalverwervingaanwezig wasofvrijkortdaarna verwezenlijktwerd.Uit
detestscoresblijkttenslottedatGenieeen van deweinigerechtshandigen
isbijwiederechterhemisfeerdominantvoortaalis.
Isdeuitzonderlijkelateralisatievan Geniestaalvermogen deoorzaak van
debeperktheidvanhaartaalvaardigheid?Dezevraagismoeilijktebeantwoorden.Erisalleszinsgeen aanduiding datbijmensen dienaeen rechterhersenlesieafatischworden (d.w.z.mensenvan wiederechterhem isfeer
taaldominantblijkttezijn)hettaalvermogen mindergoedontwikkeldwas
dan bijmensen van wie de linkerhemisfeer taaldominantis.W eliswaar
vindt men in sommige handboeken over taalpathologie de bewering dat

volledigetaalbeheersing slechtsmetdelinkerhemisfeermogelijk is.Deze
stelling is echternooit op afdoende manierbewezen.

Aan heteinde van haarboek over Genie vraagtCurtiss zich afof bij
kinderen die eerstna de kritische periode taalverwerven,de linkerhemisfeer niet'werkonbekwaam'is geworden,zodatde rechterhemisfeer alle
intellectuele functies voorhaarrekening m oetnemen ;deze overbelasting
van het rechterhalfrond zou de volle ontplooiing van het taalverm ogen

beletten.Deze hypothese stuitop twee moeilijkheden.Enerzijdshebben
SmithenSugar4een manbeschrevenvanwiedelinkerhemisfeeropvijfja4 A.Smith,0.Sugar,Developmentofabovenormallanguageandintelli
gence
21yearsafterIefthemispherKtomy,inNeurology,25,pp.813-818.

Yvan Lebrun/Dekritischeperiodevandetaalverwerving.Hetveg/eGenie
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rigeleeftijdheelkundigverwijderdmoestworden;hoewelhijslechtsover
zijn rechterhemisfeerbeschikte,haddezepatiënteen normaalI.Q.en een
goed ontwikkeld taalvermogen.H etfeitdatderechterhemisfeeralle intellectuele functies,detaalinbegrepen,moetwaarnemen,isdusnietop zich-

zelfeenonoverkomelijkehindernis.Detweedevraagdiedehypothesevan
Curtiss opwerpt,is:waarom is alleen de linkerhemisfeer door onbruik
werkonbekwaam geworden ? W eliswaar kreeg Genies linkerhemisfeer gedurende haar lange afzondering geen taalstimulatie;maar de rechterhem isfeer kreeg ook geen stimulansen die haarhadden kunnen gaande houden.

MenkanzichnatuurlijkafvragenofGeniestaalachterstandûberhauptiets
metcerebraledominantietemaken heeft.Ishetmeisjesomsnietzwakzinnigen ishetnietdaarom dathaartaalvermogen onderontwikkeld blijft?
De hypothese datGenie aan een algemene mentale geretardeerdheid zou

lijden,wordtechterdoorsommigetestresultatenweerlegd:haarscoresop
bepaaldevisuo-spatialetestszijn verboven denorm.
Men is heterovereens datbij de meeste rechtshandigen visuo-spatiale
taken hoofdzakelijk doorderechterhemisfeeruitgevoerd worden.Curtiss
isdaarom vanmeningdatbijGeniehetrechterhalfrond dominantisvoor
allecognitievevaardigheden.Zenoemthaar'a right-hemispherethinker'.

HetisechterookmogelijkdatdecerebraledominantiebijGenietoevallig
hetspiegelbeeld isvan watmen bijde meeste rechtshandigen aantreft:
haarrechterhemisfeerzoudominantvoortaalzijnen haarlinkerhemisfeer
voorhetvisuo-spatiaalwaarnemingsvermogen.In datgevalzou de onder-

ontwikkelingvanGeniestaalvermogen nietaan haaruitzonderlijkelateralisatiein derechterhemisfeerte wijten zijn,maaraan deleeftijd waarop
Genie begon te leren spreken.

Hetblijktdusdathetgeval-Genie,hoeleerzaam ook,een aantalcruciale
vragen onbeantwoord laat.Geniestrageen moeizamevorderingen bevestigen de stelling dat hettaalvermogen zich beterontwikkeltalsde taalver-

wervingheelvroeg begint.Dehersenen van hetjongekind lijken bijzonder'taalzuchtig'tezijn.Naeenzekereleeftijdwordthetaanleren vantaal
steedsmoeilijker.Ditgeldtnietalleen voordemoedertaalmaarookvoor
vreemde talen.Hoe hetkomt dater zo'n kritische periode voortaalverwerving is,moetvoorlopig in hetm idden gelaten worden.
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Forum

Te veel -nutteloze - heelkundige ingrepen ?
M et zijn in 1975 verschenen M edical mie,hetverwijderenvan deamandelen
Nemesis bracht lvan Illich nogal wat (eeningreep waarop Illich ietsuitvoeriberoering teweeg in dewereld van het gerwas ingegaanz);de hysterectomie,
hoog ontwikkelde medische bedrijf. hetverwijderenvandebaarmoeder;de
W ashetûberhauptdenkbaardatonze prostatectomi
e,hetverwijderenvande
geneeskunde met haar opmerkeli
jke prostaatklier;decholecystectom ie,het
successenin debestrijdingvan infectie- verwijderenvandelalblaas;deappenen andereziekten tegelijk verantwoor- dectomie,hetverwljderen van deapdelijk zou zijn vooreen groeiend aan- pendixvandeblindedarm ;deherniortal,ten delenuttelozeen ten delescha- rafie, het heelkundig herstel van een
delijke, heelkundige ingrepen? W aar breuk of hernia (naar het problemaIllich de veelvuldige nutteloosheid van
bepaalde ingrepen nogalsum mier behandeld had of ze alleen in een paar
voetnoten had ondergebracht, hebben
twee Noordamerikaanse artsen willen
nagaan of die kritiek welhard te maken was aan de hand van een uiterst
nauwgezet statistisch onderzoek. John
W ennberg van de H arvard M edical
Schoolen Alan Gittelsohn van de John
HopkinsFaculteitonderzochten de frequentie van een zestalheelkundige in-

tisch karakter van som mige van deze
ingrepen had lllich terloops verwe-

zen3).De auteursnoteerden de spreiding van artsen, ziekenhuizen en ziekenhuisbedden binnen hetbeschouwde
gebied en gingen na hoeveelinwoners

?erjaarinwelkziekenhuisvoorwelke
lngreep opgenomen werden.Uit de in

totaal193zones-met-ziekenhuis(hospita1areas)lichtten zij erbovendien 11
met een nagenoeg gelijke populatiedichtheid én gezondheids-ofziektetoe-

grepen binnen een vrijbeperktgeogra- stand van de bevolking.
fisch gebied, behorend tot de staten
M aine,Rhode lsland en Vermontl.De
heelkundige ingrepen waarvan de vaak Feiten
zeer uiteenlopende frequenties onderzocht werden, waren : de tonsillecto- Tussen de aldus afgebakende zones
1 John W ennberg and Alan Gittelsohn, Variations in M edicalCare among

SmallAreas,inScientvicAmerican,april1982,pp.1*-111;cfr.JohnWennberg,
JohnP.BunkerandBenjaminBarnes,TheNeedforAssessingtheOutcomeof
CommonMedicalPractices,inAnnualReview ofpublicHeaIth,Vol.1,pp.277295,1980.

2 1.Illich,LimitstoM edicine(herwerkteversievan M edicalNemesis).M arion

Boyars,London,1976,p.93.
3 1.Illich,o.c.,pp.28-29.
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bleek de frequentie van de zesheelkundige ingrepen te variëren met relatief
geringe tot extreem grote bedragen.
Hetgeringstwasde variatie in de be-

sterk in aantaltpenemen.Dathoeft0P
zich nog geen over-consumptie te betekenen :het kan zonder meer een tege-

ren van de appendix: die varieerden

konden -voldaan worden.De auteurs

alrelevant was de variatie in het ver-

burige gebieden, waar nagenoeg het-

moetkoming ,
zijn aan reële behoeften
handelingvanbreukenenhetverwijde- die elders niet kunnen vroeger niet
teerden evenweldatbuitensporig
respectievelijkvan 20tot32envan 10 constadi
screpantiesin de frequentievan
gr
ot
e
tot21gevallen perjaarop 10.e in- bepaalde
ingrepen voorkwamen in nawoners.Opvallend en statistisch beslist

wijderen van de galblaas en de pro- zelfde-vrijovervloedige -aanbod aan
neeskundige diensten aanwezig was.
staat: die varieerden respectievelijk ge
M
en diendedusnaardieperliggendeen
van 10 tot34 en van 10 tot40 gevallen
me
erspecifieke oorzaken te zoeken.
1
0.
e
i
nwone
r
s
.
He
l
e
m
aa
l
perjaarop
Datonderzoek brachtbeide artsen op
uit de band sprong de variatie in het
verwijderen van debaarsnoeder en de
amandelen:dievarieerden respectieve-

het spoor van twee andere processen.
Heteerste heefttem aken metdevraag
ofdebehandelendeartsaldannietook

lijkvan25tot75envan 10tot* geeenheelkundigepraktijk in een ziekenvallen perjaarop 10.e inwoners.
Concreet betekende dit dat, in vlak hui
sheeft:waarditwe1hetjevalis,
jgthetaantalheelkundige lngrepen
naastelkaar gelegen zones,hysterecto- sti
mie drie m aal- en tonsillectomie zes
maal - vaker worden toegepast in de
enezonedan in deandere.In één stad
van M aine zal70 % van de vrouwen

op 75 jaar een hysterectomie hebben
ondergaan,terwijlin een stad diedaar
nauwelijks20mijlvandaanligt,slechts

25% van de vrouwen uitdezelfde leef-

tijdsklasse die operatie za1doorstaan
hebben.

in datziekenhuisvertotzéérverboven
het algemeen gemiddelde.H et tweede
proces heeftheelveelte maken met de
economische aspecten van de zieken-

huisexploitatieen in hetbijzondermet
het aantalbedden waarop men m eent
aanspraak tem ogen maken.De federale gezondheidsorganisatie heeft nl. de
norm vastgelegd van 4 bedden per
1.e inwoners;maaraanvaardttevens

vrijalgemeen dateen doorlopendebezetting van slechts * % 'inefficiënt'

Interpretatie

ennietrendabelis,terwijleenbezetting
van m eer dan 75 ç: te riskant wordt
geacht en een voldoende reden is om
het aantal beschikbare bedden uit te

Vanzelfsprekend zijn beide artsen op
zoek gegaan naarde mogelijkeoorza- breiden.Watgebeurternu vaak infeikelijke verbanden die degeconstateer- te? In gebieden die al ver boven de
de,abnormale variaties in de heelkundigeingrepen kunnen helpen verklaren.
Een eerste 'oorzaak'9 aleerderonderkend en ook reedsdoor lllich gesignaleerd4,vonden zijin hun onderzoek
eveneens bevestigd.Het gaat daar om
het nogal voor de hand liggende ver-

norm liggen proberen de ziekenhuizen
alsm aar meer zieken uit de naburige

gebieden aan te trekken: zij halen

daardooreen bezettingsprocentdatver

boven75 % ligt,vragen bijgevolg nog
meer bedden aan en krijgen die ook!
De ziekenhuizen m eteen te lage bezet-

schijnseldat,waarméérartsen,zieken- ting zoeken een uitweg uithun im pashuizen en bedden terbeschikking van
de bevolking staan,ook de verstrekte
geneeskundige zorgen min of meer

se:het veelvuldig beproefde middelis
de aanwerving van een groter aantal
artsen,die vanzelfvooreen sterke aangroeivan de patiënten zorgt.M et ver-

4 1.Illich,o.c..pp.72,1* -166,225-230.

loop van tijd bereiken ook diezieken-
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huizendehogebezettingsgraad diehen

Restnogdevraag ofeen aantalvan de

machtigtbeddenbijtevragen en ook nuttelozeingreqen ni
ettevensriskante
hun bede wordt verhoord! Die wild- behandel
ingenzljn.dieschadelijkkùngroeiheeftvan de weerom stuitverrei- nenzijnvoordepatiënt.Watdatprokende gevolgen VOOr de Consunlenten bleem betreft,zijn deauteursenkelinde belastingbetaler:de gemiddelde zie- gegaanopdeprostatectom ie!waarover
kenhuiskostper inwoner varieert,ook alheelwat onderzoek verrlcht werd.
in naburigezones,van m inderdan 1œ Zi
jachten dieoperatiebeslistgerechttotmeer dan 3* dollarper jaar (dit vaardigd voor zo ver kanker van de
laatste was het gevalin 66 van de 193 prostaatofde blaaswerd gediagnostiseerd.M aar hun onderzoek van 1.5*
zonesls.
Hierm ee is evenwelhet laatste woord andere gevallen in M aine weesuit dat
nog nietgezegd.Volgensde auteurs is 67-jaaroude mannen,binnen hetjaar
dedoorslaggevendeoorzaakvande!e- naeen prostatectom ie,eenoverlevingsconstateerde discrepanties: de strlkt kanshebbenvan 91 % ,terwi
jlmannen

persoonlijkeinstellingofvoorkeurvan uitdezelfdeleeftijdsgroep dievan deze
debehandelendeartsen.W aareen aan-

ojeratitvarschoondbleven,eenoverle-

ta1van hen zich gereserveerd en vrij vlngskans hebben van 96,5 % . Het
sceptisch opstelt ten aanzien van de verscbilvan 5,
5 % achten zijrelevant
werkelijkhelendewaardevanvelezo- genoeg Om Prostatedomie niet Onbegenaam de routine-ingrepen, bl
ijken suisd a1sde alleszins betere oplossing
anderen daar enthousiaste en overijlde voorde patiëntvoor te stellen.
voorstanders van te zijn. Het meest
sprekendevoorbeeld en bewijsvan hun
stelling troffen de auteurs in Verm ont
aan. In 1969 spande één ziekenhuis
daardekroon metmeerdan 150tonsil- W atnu ?

lectomieën perjaar,terwijlhetgemiddelde voor heelVermont toen iets be-

De auteurs hebben een paar slotbe-

neden 50lag.Op tweejaartijdsdaalde schouwingen gewijd aan de middelen
dathoge aantalm et 50 eenheden...nadat één arts dat ziekenhuis verlaten
had.In 1971 wees men de resterende

om de onbevredigende situatie te ver-

helpen.Zij verwachten veel heilvan
een betere informatie van de consu-

artsen uitdrukkelijk op hetnog steeds ment.lndien hij wéét welke ingrepen
abnorm aal hoge aantaltonsillectom ie- echtcontroversieelzijn,kan hijdesgeën in hun gebied. Het gevolg was dat
tegen 1973 hetaantalverderdaalde tot
ongeveer 20 perjaar en sindsdien op
datlage niveau gehandhaafd bleef.De
procedure waarmee die spectaculaire
vermindering werd bereikt,was uiterst
eenvoudig :de verplichting nl.om een

vallend hetadviesvan een tweede arts

inwinnen.Indienhijweetwelkeziekenhuizen 'bekend' staan om hun hoog

aantal heelkundige ingrepen, kan hij
eenanderziekenhuisopzoeken.W ater

ookvanzij,erzijneconomischeén medischeredenen teoverom onshelem e-

tweedeen van heteersteonalankelij- dischebedrijfbeterte doen aansluiten
ke advies in te winnen,vooraleer men bij de reële behoeften van de bevolbesliste aldan niettotde operatie over
te gaan.

king.
Henk Jans

5 Overde buitensporig en nutteloosoplopendekosten van hetmedischeappa-

raathadIllichhetin TheMedicall
bationof theBudget,o.c.,pp.48-62.
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Over nieuwe retoriek en neonrom atiek

Hetliterair-enkunstkritischtijdschrift schetekortenwaarmeehijzijnauthenKreatiefheefteennummergewijd aan tieke getuigenisverwoord zou hebben.
poëzie in binnen- en buitenlandl.
Christiaan Germonpré presenteert de
politieke en de liefdeslyriek van W olf

W illy Spillebeen is hetdaar om goede
redenen nietm etG .Van Hoofeens.

Biermann en vijf gedichten van Bier-

-

mann in vertaling. Aandacht wordt
ook besteed aan het oeuvre van de in
1963gestorven,internationaalbekende
Turkse dichter Nazim Hikmet, van
wiens in een Turkse gevangenis geschreven episch gedicht van e pp.

Alleenalom zijnrederijkerskwaliteiten
en ik verwijs hier naar het witboek

van Restant waarin S. Hertmans

T'Hoofttreffendgetyyeerdheeftalsde

rock-rederijkervanzllngeneratie-verdiende hij te worden opgenomen met

een selectievan diegedichtenwaarinde
zich opdringende inhoud hetretorische
M ensenlandschappen van ml
jn land, procédégdntegreerd heeftoftenminste
een greep uit het eerste boek vertaald nietmeeralsprocédé afficheert.

werd.JanH.Mysjkinschreefeenkor- Behalve de verwijdering van Jotie
te introductieop en m aakte een vertaling van gedichten van dedoorM artin
Buberswereldbeeld gdnspireerde Amerikaanse dichter Jerome Rothenberg.

T'Hooft kan nog aangemerkt worden
dat, met uitzondering wellicht van
Gruwez in een aantalgedichten,de gebloemleesde dichters het stadium van

Mij is het in deze bespreking echter een gerijgte romantiek nietbereiken,
voornamelijk tedoen om de eerste 40 alleretorlekenverwijzingnaardeklaspp. waarin W illy Spillebeen, Lionel sieke voorbeelden (Goethe. Shelley,
Deio en Patricia Lasoen proberen de Keatsenbi
jonsVan deW oestijne)ten
neo-romantischestrom ing in deheden- spijt.
daagseZuidnederlandsepoëziete situeren.Spillebeen doetdatdoor zich afte
zetten tegen de bloem lezing bezorgd
door Guy Van Hoof onder de titelDe

AlsdeBrugsedichterHendrik Carette

in een kortmaarinteressantstukje in

hetzelfde poëzienummer van Kreatief
met nadruk verklaart dat hij kiest

NieuweRomantiek (Van Hyfte,1981). 'voor een harde,strakke,als het ware
De inleiding van Van Hoofvaltlanger

gespierde rom antiek waar geen ruimte

uitdandevijfmaaltiengebloemleesde m eer is voor milde serene gevoelens of
gedichten uit de bundels van Daniël verzuchtingen'en dat hij de voorkeur
Billiet, Luuk Gruwez, M iriam Van
hee,RoelRichelieu Van Londersele en
Eriek Verpale sam en. Volgens Van
Hoof vorm en deze dichters door hun
ik-gerichtheid en hethanteren van nog-

geeft'aan een poëzie waarde taalfungeerta1stakelbinnenin hetgedicht om

deanekdotiektehijsen metbehulp van
kleinegoedgeoliedetaalkatrolletjeszoalsb.v.zelfspot,ironie en zwartsardo-

alwat retorische stijlfiguren de kop- nisch sarcasme'(p. 108),dan kan ik
groep van de Vlaamse neo-rom antici.
Jotie T'Hooftis uitdie kopgroep weggevallen en niet in de bloemlezing opgenomen,nietwegenszijnhaastgeprogramm eerdedood,m aarom detechni-

hem daar 1* percent in volgen.

Eendergelijkemeervolwassenen daarom merkwaardigeren beklijvenderromantiek treffen we b.v.welaan in de
poëzie en hetproza van J.A .Deelder,

1Kreatieh jrg.16,nr.2/3,juli-aug.1982,152pp-,BF.240.
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in deverzen van Kopland en Komrij gebeuren en tevens de reductie ervan
met'hetvoortdurend terugnuiten van totzi
jn meestessentiëlecomponenten
treft men ook aan in het proza van

de te grote ontroering'z.

Meteen verwijzing naarhetessay van Deeldee dateveneensdedoorhem zelf
HelmutGaus.M ensel#kgedrag tqdens bedachte kwalificaties neonromantisch
langdurige

econom ische

recessies

en neonrealistisch verdient.

(1981),verklaartL.Deio hoein perio-

De35stukjesin Schöne Welt(van 1tot

den van crisis het overwicht van het
em otionele ten koste van het rationele
gaat drukken op de voortbrengselen

maximum 6 pp. behalve het titelver-

van de neo-romantische dichters (p.
25).
Precies daaraan tracht een bi
j uitstek
romantisch dichter als GerritKomrij,

haaldat 12 pp.lang is) plaatsen een
autobiografische, een alledaagse, een
historische,een verzonnen gebeurtenis
in een 'neonkomisch' wat vaak betekent 'neontragisch' licht. Elementen

uitvroegeregedichten vormen in zijn
prozastukjessomsde'pointe'zoalshet
nieerde als 'hetverstandelijk behagen gevalismet'NV Verga'(echtletterlijk
scheppen in taal'3,voortdurend te ont- te nemen !)datwe alin Boe.
?(1972)
snappen.Door(zwarte)humoren iro- aantroffen (p. 34) en 'In memoriam
niebehoedtook J.A.Deelder(0 1944) M evrouw Dekker'. de openingstekst
die in een interview poëzie ooit defi-

zichzelf,ondankseen verpletterend romantisch levensgevoel, voor kneuzin-

van ziJ
*n eerste bundel Gloria satoria

(1969). Hoewel hij zelf in Hollands
gen.Deblauwevlekken verschijnen al- hongerwintergeboren is,schrijftDeelleen op papier.Zo schrijfthijin zijn der over de hem fascinerende jaren
bundel Boe/ (1972): 'Het gedicht is Dertig alsof hijze zelf beleefd heeft.
een bericht'(p.16)en hijvoegterop Berichten uit'Toeristenkam pioen',een
devolgendebladzijden drieeenregelige magazine voor fietstoeristen avant la
gedichten aan toe: 'Damescricketteam
lettre,zijn er vaak de bron van. De

/ vergletterend verslagen'(16).'Da- dreiging die van het fascism e in het
mescrlcketteam /opnieuw verm orzeld'

(17).'Damescricketteam /van hetveld
geveegd'(18).

Duitsland van diejaren uitging wordt
zijdelings.nuchter maar nietminder

Devolgendem ededeling luidt:'H etge-

klemm end beschreven in 'Avontuur in
Fûssen':uit onschuldige berichten uit

dichtis nietverplicht'(19),onderaan
dezelfde bladzijde gevolgd door:'Het

'Toeristenkampioen' blijkt namelijk

gedichtis een zucht/ van verlichting'.
Klankverwantschap doethem op p.20

schrijven:'Hetgedichtiseen gerucht'

dat het Hollanders wel m aar Duitschers niettoegestaan was een berg in

de buurtvan Hohenschwangau lanjs
de Oostenrijkse zijde af te dalen ln

m etalsanekdotische toepassing onder-

1937, uit zeer vele hotel-advertenties

aandebladzijdehetzinnetje:'Eentaxi

blijkteenveranderingvan (niet-joodse)

poëziebestaandeuitnauwelijks8halve

Olympische Spelen in Berlijn in 1936

ofhele zinnen eindigen m etde tautologische affirmatie: 'Het gedicht is een

suggereert 'dat er in Duitschland' wat

gedicht'(p.21).
Dieluciditeitin debeschrijvingvan een

M et weinlg stilistische middelen : het
gebruik van -sch of de verdubbeling

volChinezen'.En die volle 8 pagina's

eigenaar en de berichtgeving over de

broeide(q.86-92).

2 B.BûchtypeertzoKomrijspoëzieinOverGerritKomrl
j,BZZTôH,'s-Gra-

venhage,1982,p.188.

3 Cf.hetinterview metLidyvan Marissingin OverGerrit#o-r#.p.28.
4 J.A.Deelder,SchöneWelt.Verhalen,DeBezigeBi
j,Amsterdam,1982,204
pp.
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van de klinker in open letttergreep zoals vöôr de spellinghervorm ing van
1947, weet Deelder het verleden op te
roepen en hetmeteen toch ook tesitue-
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zonderewijze.W aardegroteskederealiteita1svertrekpuntneemtom erzich

dan blijvend1osvan temaken dooreen
figuurlijke betekenis letterlijk te ne-

ren in een nabije toekomst,zo die al men,komtm en doorDeelderstaalmaniet begonnen is! H aast moeiteloos

nipulatie in een onrealistische wereld

stapthijin autobiojrafisch-anekdoti- terechtdie viade pointeaan heteinde

schemaarook in 'hlstorische'stukjes echterdekern van onzewereld hieren
overvan het verleden naai een 1984- nu blijktte zijn.Datiseen vorm van
achtige toekomst.Hijlaatechter niet romantiekdiezich nietin navelstaardena in een laatste alinea of een laatste
zin hetopgeroepen perspectiefvolledig
te doen kantelen.

rijverliestmaardieeenvisieontweryt,

Daarin verschilt zijn neonromantiek

in zijn 'Defence' schreef: 'Poets are

van de som s bloedige ernst waarmee

the hierophants of an unapprehended

minder verheven in de verwoordlng
dan die van een Shelleym isschien,die

zijn generatiegenoten (in Noord maar inspiration,themirrorsofthegigantic
vooralinZuid)zichtepletterschrijven shadowswhich futurity castsupon the
in watHendrik Carette 'een soortreto-

present', maar niettemin naar de keel

rische raadseltaal' (Kreatieh p. 109) grijpend.
noemt.J.A .Deelder beoefenthetgen-

revandegroteske op een eigen en bij-

Joris Gerits

M oedertaalonderwijs
W ie in Vlaanderen en Nederland m et VoN-vl
àie zal deze sceptici geruststelmoedertaalonderwijs te maken heeft, len, tenm inste als ze over watjargon
kent de VON .W ant deze Vereniging heenstappen.M aarVoN-visieiserook
yoorhet'
Onderw#s in hetNederlands voor de VoNners zelf: '...een basis
isbijzonderactief.ZopasheeftdeVer- om activiteiten te plannen en te evalueeniging haar eigen visie op hetm oeder- ren(..),''identiteitskaart''vandevere-

taalonderwijs op papier gezet: VON- niging'(p.1).

vl
àïel.Om meer dan één reden is dat De brochure bespreekteerstenkele be-

een belangrijk stuk geworden.
langri
jkeuitgangspuntenvoorhetmoeBijheelwatmensen binnen en buiten dertaalonderwijs.Hetmens-en maathetonderwijsbestaatergroteonzeker- schappijbeeld waarbinnen moedertaalheid en ontevredenheid over het moe- onderwi
js plaatsvindt,wordt geprecidertaalonderwijs en ook moedertaal- seerd. Evolutie en ontwikkeling zijn
leerkrachten zelf voelen de behoefte dingen dietypisch bijdemensen zijn
aan een stevigkadervoorhun bedrijf. sam enleving horen. M ensen hebben
De auteurs van de brochure leveren
zo'n kader.En m eteen benutten ze de
gelegenheid om helderheid te scheppen
over watde VON precies wi1en doet.
W ant in sommige kringen wordt de
VON meteen scheefoog bekeken.

recht op een harmonieuze ontwikkeling. Die ontwikkeling m oeten ze zelf
totstand kunnen brengen.Iedereen behoortzich in de samenleving zo aange-

past en zo ruim mogelijk te kunnen
ontplooien.M aar de m ens is ook een

1 VoN-vl
biezito.m.in Vonk(sept/okt.'82),hettijdschriftvan deVlaamse
VON (abonneren bijJ.Meylemans,Leeuwerikenlei3,2520Edegem).

Forum

sociaal wezen :verbondenheid met de
medemens za1dan ook,naasthetrecht
op individuele ontplooiing,de tweede
hoeksteen van de ontwikkeling vor-
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De VON meentdatdie droom (?)al-

terdatzelfde mens-en maatschappijbeeld staan.Confessioneelofvrilden-

kend behoortgeen hinder te zijn:de
VON vindt '...dat verschillende ideologische uitgangspunten com plem en-

tairzijn,endatzetoteen bevruchtende
wisselwerking kunnen leiden'(p.7).
Deze - ruime - stellingen worden dan
omgezet in 'beleidsprincipes',een 'opvoedingsbeeld' en een 'taalbeeld'. In
dittweede luik bepaalt VoN -visiedus

welkerichting hetmoedertaalonderwijs
uitmoet en waarom .
Hetstuk eindigt m et een inform atief

overzichtje van hoe de Vereniging georganiseerd is,hoe ze werkten hoe ze

gefinancierd wordt (die financiering
stelttotnogtoenietveelvoor:veelvrijwilligerswerk dus).
De auteurs presenteren dus een heel
breed,fundam enteelraamwerk meta1les erop en eraan.W einig mensen zul1en hetm etde 'uitgangspunten'oneens

zijn:erwordtimmersbehoedzaam geformuleerd,het'zachte'jargon kan je
hooguitirriteren,nietechtergeren :attitudes,authenticiteit,optim ale kansen

voorkansarmen,hetherscheypen van

de wereld, complem entaire ldeologische uitgangspunten,het creatieve vermogen als de m otor voor individuele

ontplooiing en maatschappelijke vernieuwing, en als garantie tegen slaafs
conformisme...
M aar of de 'uitwerking' er ook als
koek in zalgaan ? Buitenstaanders-en
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(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)
een
architectuur,
kunst, poezie, literatuur in een uniek kader
alleunieke
dagen collectie
van 11 totboeken
18u . - over
's maandags
gesloten

VoN-vi
sie spreekt zich ook uit voor
pluralism e.Alle VoN nerskunnen ach-

e

. ā3ā2343512Kcepoortbrug 4, 2āāā Antwerpen, tel

maatschappij.

''

BOEKENHUIS

leen te realiseren isals een aantalattitudesopgebouwd worden :kritische instelling, sociale zin, authenticiteit en
creativiteit.Elk van die vier speelt een
rolin de individuele groeiofin de harmonische ontwikkeling van mens en
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typisch voor onsmoedertaalonderwijs dusdaternogalwatveranderingennois dat vooral buitenstaanders zich er- dig zi
jn.En die worden heelconcreet
meebemoeien-krijgenmeteenalgrote gehouden: betere opleidingsvorm en,
m oeite met het woordgebruik.Taal is

personeelsomkadering, VLO , migran-

namelijk ook een weergave van het tenonderwijs,goedenascholingen bewaardensysteena Van een bepaalde geleidi
ng,een hartelijkeen harmonieumaatschappij'of van een bepaalde ze atm osfeer op school tussen leermaatschappelijkegroep.Daarzijn de kracht en leerlingen maar ook tussen
auteurszelfvan overtuigd (pp.20-21). (beginnende) leerkracht, collega's,
Via taalworden waarden doorgegeven,
geschiedtde socialisering.Via taalwor-

overheid en inspectie ...De VON kiest

den kinderen in de samenleving

ten leerplannen en evaluatie die nletalleen op selectie gerichtis.Taalbeoordeling moet1osvan allerleivooroordelen

geïntroduceerd. Wie zijn ideeën aanvaard wi1krijgen,dientzijn woorden
dusop een goudschaaltjete wegen.Of
anders gezegd, wie het over attitudes

positietegenstrakkestructuren,jeslo(tegen dialectbijvoorbeeld).De VON
wi1(laten)uitzoeken hoeonderwijsbe-

heeft,overmanl
pulatie,debasù,pro- terenaanlepasterkanverlopen.Strenfessionalisering,validetoetsing,latitu- geopsplitslnginvakken ofjarenwordt
dinaliteiten longitudinaliteit,ideologie

afgewezen : de VON maakt zich sterk

(in twee betekenissen), leerinhouden voorsamenwerking overallerleiopleienzovoort,diezalmerken hoezijn le- dingen heen,voor thematisch onderzersbijbosjeszullenalaken.W antde wijs,projectwerk.noem hetmaar.
één heeftde pestaan attitudes, de an- Hetisallemaalerg redelijk,vaak wedersteltzich van allesvoorbijideolo- tenschappelijk goed ondertimmerd.
gie(ofschoon hetin VoN-vl
àieookeen soms jewoon correct.Zi
tten de betechnischebetekenisheeft)en nummer leidslul,dedirectiesen deinspectiedus
drie wordt weeig van Iatitudinaliteit...
Jam mer is dat.
W antde inhoud van de 'uitwerking'is

straks te springen om die vernieuwing

eigenlijkheellogisch.Behoorlijkbeleid

belang'.

kan alleen gevoerd worden a1s het belang van alle lerenden in het oog gehouden wordt. En aangezien dat belang bestaat in de ontwikkeling van
uniekem aarsociale mensen,moetook

de organisatievan hetonderwijsopen
en dem ocratisch verlopen. Leerkrachten zelfhoren dusook goed begeleid en

opgevanlen te worden (bijvoorbeeld
doordelnspectie).Heellogisch dus.

Dezelfde logica dom ineert het opvoedingsbeeld.De VON vindtdat onder-

wijsen vorming sterk op dewerkelijkheid van de mensenmaatschappi
j gerichtmoeten zijn.Vorming en onderwijsstaandusindienstvandeontwikkeling van m ensen tot zelfstandige,
unieke wezensm etgevoelvoor de m edemensen metrechtop een open,gast-

vrije samenleving.
VoN-visie kent de toestand en weet

mogelijk te maken? Afwachten maar
enuitkijkenvoorlangetenen en 'hoger

Dederdestapindeuiteenzettin! gaat

dan over taalen taalonderwijsln het
bijzonder. VoN-visie definieert heel
beknoptwattaalis,watmen m etstan-

daardtaalbedoelt en hoe je er tegen
aan kunt kijken en op welke punten
taalonderwijs behoort te letten. Ook
hetwetenschappelijk onderzoek en de
opleiding kom en ter sprake: er dient
meeren betere doorstrom ing te komen
van hetonderzoek naardeprakti
jk.De
opleiding m oet beter worden, aangepastaan hetwerk en aangevuld metnascholing.Dithoofdstuk 'Taalbeeld'bevat heel veel inform atie, of correcter,
vermeldterg veelinform atie.De formulering verraadteen uiterm ate ruime
achtergrond. M aar dat maakt het

hoofdstuk moeilijkverteerbaarvooriemand die niet alop de hoogte is.Dat

zou nieterg zijn,alsnietnéthier de

Fou m
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essentie van het moedertaalonderwijs ter hetjargon goed denkwerk zit en
aan de orde zou komen.W antover de
afgrenzing en de functie van standaardtaalen dialect,overde zin en onzin van spraakkunstofliteratuuronder-

verantwoorde keuzes.Alleen Lies-m et-

tobben.
Een veelgrondigere uitwerking van deze samenvatting zou uitermate welkom

lopig aanmoet m et de professionalisering, de half-open leerplannen en de
naam van allerlei com missieleden.

de-boekentas(denichtvanJan-met-de-

qet),dieonderwijzeresdiealdehele

tljdmoedertaalonderwijst,diezaleen
wijs,overde machten de zwakheid beetjeteleurgesteld blijvenwachten.Ze
van taalgebruik ishetdatleerkrachten > 1zi
ch stilletjesafvragen watz# voorzijn.Een gewone leerkracht,een on- Wantzijwi1een model-op-poten voor
derwijzer of een kleuterleidster,heeft haareigen onderwijs.Datmodelmoet
weinig aan het denkraam zoals het er ontwi
kkeld zijn vanuit de concrete
nu staat.

En realistischeVoNnersweten datniet
iedereen zich perm anent in het weten-

klassituatie, de eisen van de m aat-

schappij (compleetmetvooroordelen
overhetbelangvand/t)en deinteresse
schappelijk onderzoek verdiept.
vandeleerlingen zelf:zo eentjedathet
VoN-visie is een stuk dat stéétin je onderwijsin taalbeschouwing en commaag.Onderwijspoliticihebben ereen municatie aannemelijk maakt zönder
eerste aanzetaan om zich over hun be- verwi
jzingennaarhetwinkeltjevande
leid te bezinnen. Cultuur- en onder- onderwi
jskunde.
P. Cuvelier
wijspessimisten zullen merken datach-
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Boekbespreking

Filosofie

Henk Hillenaar,Roland Barthes,Existentialisme, semiotiek, psycho-anal
yse, Van

Gorcum,Assen,1982,129pp.,f 18,0 .

tetrekken!waardoordedenkweg inderdaad
a1s een m1n ofmeerlogische,zijhetniet
altijdgeleideli
jke,ontwikkeling naarvoren
komt.
CentraalstaatdaarbijvoorHillenaardefiguur van Barthes als ideologiecriti
cus, als

ontmaskeraarvanvooralburgerlijke,enlaterook links-radicale slogans,dogma's en
onbetwistbaarheden. Dogmatiek Waaraan

hijzelfooknietaltijdontsnapte,maardie
jvervolgensook zélfwelweerdoorzag.
Bestaanermodesin defilosofie?Eenpijn- hi
lijkevraag,wantdewijsbejeertezietzich- Hijwas,zegtHillenaar,zowelkerkleraarals
zelfgraagbovendetijdenzljnschommelin- ketter,en de spanning tussen beide hield
genverheven.Tochgebiedtdeeerlijkheidte zijn denken op lang,en verklaartwellicht
zeggendatookhetfilosofischwereldjeniet ook medehetgrlllig karakterervan.
van rages en modieuze trends verstoken Hetverzettegendogmatiekwaswaarschijnblijft.Nergenswordtdatduidelijkerdanin lijk ook de reden waarom hi
j zich steeds
eenfilosofen-stadalsParijs:ennergenswas minder met filosofie ging bezighouden,en
datbeter zichtbaar dan tljdens de voor- zich steeds meer op literair terrein begaf;
drachten van Roland Barthesop de zater- hetVeldvandeVrijheid,zoalshijdeliteradagochtendeninhetCollègedeFrance.H et
volgen van diecollegeswaszeerchique,om
het in de terminologie van het echtpaar
Brunttezeggen,en een mustvoordeintellectueel-mondainecrème deIacrème.'M o-

des,' zo schrijft Henk Hillenaar in zijn
boekjeoverRolandBarthesy'heefthijnooit
gevolgd,daarvoordachth1
j te veelen te
scherpzelfna,hoogstensheefthijzemede
doen ontstaan.'En zo washet,en sterker

nog:hi
jwr eenmode.Devraagblijft:was
hijméérdandat?
Henk Hi
llenaar meent van wel, en hij
draagtdaartoe,inzijnreconstructie van de
denkweg van Roland Barthes,sterkeargumenten aan.Eenreconstructie,wantdeontwikkelingvan hetdenkenvan Barthesisniet

gemakkelijknatetrekken,verspreidalshet

Iigtover talloze gebieden en onderwerpen,
enuitgedruktalshetisin een veelvoud van

tuur beschouwde,bood hem betere moge-

lijkhedenom zichonbekommerdtekunnen
ontplooien. 'Hi
j wilde.' zegt Hillenaar.
'vöörallesliteratorzijn,'enisdatuiteindeli
jkookgeworden.HijzalméérbekendblijvenalsschrijvervanDetaalderverliefden
dan vanhetSystèmedela mode,méérgelezenworden in deliterairedanin defilosofische faculteiten.

Tegelijklaathetboekvan Hillenaarechter
zien dateendergelijke tweedeling nietterechtis;datdeschri
jverendedenkerBarthesgeentweeverschillendepersonen zijn,
maarmaskersvan éénen dezelfde,zich ontwikkeldekritischeintuïtie.Zolang beide fa-

culteiten,diederwijsbegeerteendiederletteren,nogdoordevraagvandeliterairestql
gescheidenblijven,zaleen metgrootinlevingsvermogen en scherpzinnigheid geschrevenboekalsdatvan Hillenaarvangrotebe-

genresenstijlen.Hetisnietdeminstever- tekenisblijken om een dergelijke,tameli
jk
dienstevanditboekjedathetinhetzodis- kunstmatigekloofte overbruggen.
GerGroot
parateoeuvrevanBarthesenigelijnenweet
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Leo Fretz,Ethiek aIs wetenschap,een kriti-

Plotinos,Overschouwing * tegen deGnos-

Boom,Meppel/Amsterdam-Denis,Deurne,
1980,215 pp.,BF.535.

dr.Th.G.Slnnige,W ereldvenster,Bussum ,

Naasteeninleidingin deethiek wilditboek-

DatPlotinosin degeschiedenisvan de wes-

sche inleiding in de filosofische ethiek, tici,ingeleidlvertaald en geannoteerd door
1981,181pp-,f 24,50.

jeook een bi
jdragevormen aan hetdebat terse filosofie en theologie een zeerbelangovernorm en feit.'Deverondersteldekloof rijkeplaats inneemtwordtdoor weinigen
tussenzi
jn en behoren benik geneigd min- bestreden. Het denken van Augustinus is
derdiep teschatten dan veelalgebeurt,'zegt zonderzijn invloed moeilijk voorstelbaar,
Fretzinzi
jn inleiding.'Inditboek(klinkt) en ook voor heel de middeleeuwse,maar
de overtuiging door dat wetenschap en vooraldevroeg-middeleeuwse,wijsbegeerethiek elkaarnodig hebben en nietmeerlos
vanelkaarkunnenwordenbedreven.'Onge-

twijfeldeenjuiststandyunt,datindezeformulering,in tegenstelllng totwatFretzbeweert,ookdoorweinijenzalwordenbestreden,maardevraag lsnu juistvan welke
aardderelatietussenbeidejebiedenis.Zoweldesocioloog,diede ethlek directuitde
'biolojischewerkelijkheid'wilaseiden,als
deethlcusdiebijzijnstandpuntbegalinggebruik maakt van wetenschappelilke gegevens,brengen beidemetelkaarin verband,

te,dieveelsterkerplatoonswasgdnspireerd
dan vaak we1wordtaangenomen,geldtdat
Plotinos de verbindende schakel vormde
methetantieke filosofische erfgoed.Tege-

lijkheeftmenechtervaakenigszinsopP1otinosneergezien,preciesomdathijslechts
eenverbindingsschakelgeweestzouzijn,die
hetplatonisme(entotopzekerehoogteook
hetaristotelisme)daarenboven nog slechts
in zeergecontamineerde vorm zou hebben
doorgegeven. Aan lezing van de teksten

zelf,doorzijnleerlingPorphyriusonderde

maarwelo?heelverschillendemanieren.

naam Enneaden gegroepeerd en uitgegeven,
kwam men in iedergevalmaarzelden toe.
Hetmag dan ook een goede zaak heten dat
dezeleemtenu doordezeNederlandsevertaling van tweehoofdstukken uitdie Ennea-

men ziet dat antropologie vervolgens a1s

den minstens gedeeltelijk is opgevuld.De

IetsduidelilkerwordtFretzalwanneerhij,
in de lijn van Warnock,concludeert'dat
ethiek en antropologie onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden' (88).En wanneer

wqsgerigeantrogologiewordtingevuld,zal beide traktaten,die cirkelen rond het bij

Plotinos(ook systematisch)zo belangrijke
zijn.Debeantwoordingvan devraag 'wat begrip 'schouwing'enzijnpolemiekmetde
men het ook hler met Fretz eens kunnen
moetik doen?'veronderstelteen antwoord

enigszins verwante!maar nogaldweperige

op de vraag 'watI
:çdemens,waartoeishij
krachtenszi
jn wezen geroepen?'Van een
fundering in de (positieve) wetenschap is

sektevan deGnostlci(een discussiedie Plotinos,preciesvanwegedieverwantschap er-

toedwongzijneigenpositiezeernauwkeurigtebepalen)makenduidelijkdatPlotinos
zijnantropologisch fundamentvooralinde we1degelijkeenoorspronkelijkdenkerwas,
filosofievan Sartre,metnamein diensCri- diehetookzekerverdientinzijneigentekst
dan echteralgeen sprakem eer.Fretzzoekt

tiquedela Rai
son Dialectique.Een discutabele keuze,zoalstrouwensook de Critique
zelf uiterstdiscutabelis.Bovendien wordt

dewijzewaaropFretzdeethiekdaliindeze

gelezen te worden.Th.Sinnige zorgdevoor
een buitengewoon soepelevertaling en leid-

dedebeidetraktatenopzakelijkeenverhelderendewijzein.
GerGroot

antropologiezou willen grondvesten slechts

uiterstsummieren bijnaenpassantaange-

duid,zodatvandenojalprovocerendeopeningvanhetboekuitelndelijknietveelméér
dan een nogal krachteloos uitdovende

nachtkaarsoverbli
jft.Beterishetboek als

inleiding in de diverse,vooralAngelsaksische,ethische en politieke theorieën.Zelfs
een zeer recente denker a1s RobertNozick
wordternog in besproken.
GerGroot

Godsdienst

BVbelagenda 365 voor 1983,Aktie '365',
Savaanstraat35,9% -Gent,BF.85.

Voorde18emaalverschijntde'Bijbelagenda365'.Eenmensvriendeli
jkenbijdehands
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boekje datveelmeerbiedtdan een invul- e.v.en 25 e.v.
)Ook overhetsymbolisme
rastervoorafspraken.Elkedageen bijbel- wordtietsgezegd(pp.41e.v.)enoverhaar

woordenœn pittileuitspraakmetdege- historischerelevantie.
denkdagen van chrlstenen,joden en moslimszusterlijk aangereikt.Hier wordtde
mensgerespecteerd inzijngeheledimensie.
Wiede bijbelagenda gebruikt,zietde365

Hetiseen eerlijk boek,in heteerste deel

SilveerI)e Snlet

Als zodanig zullen ontwikkelde christenen
erzich gaarneinverdiepen.Specialisten zul1ennainzagevan degoedgekozenliteratuur
en na kennismaking met de voornaamste
documenten in aanhangsel afgedrukt, dit
boek metvoorliefde gebruiken en aanbevelen.
SilveerI)eSnlet

dagen anders.

Gérard-Henry Baudry,DaM Iedynamtme

del'
Esprit.Lesacrementdeconfirmation,
Office généraldu Livre,Paris, 1981, 123
pp.

G.H.B.wilmetditgeschriftoverhetvormsel(hijisdocentaan hetInstitutcatholique

teRijsel)eenbeknoptmaartochdegelijken

vernieuwend inzicht brengen aan een belangstellend publiek. Het boek, zeldzaam
genoejvanbisschoppelijkimprimaturvoorzien,lsdaaro-i.ook in geslaagd.
DelezerweetwellichtdatPaulusVIdevernieuwde vormselrite voor de kerk van romeinse ritusin 1971,op Pinksteren,heeft
goedgekeurd en voorgeschreven. Volgens
ditvoorschriftwordt het sacramentvoor-

ietwatfraaigeschreven en lapidairgesteld,
voortsnietklerikaal-bang om de sacramentelewoorden 'kryptisch'tenoemen,maarin

zi
jn geheellovend voorhetnieuw ritueel.

K.A.Deurloo,Jozua (Verklaring van een
bi
jbelgedeelte), Kok,Kampen. 1981, 118
PP..f 17,50.

M.A.Beek,Jozua (De Prediking van het
Oude Testsment), Callenbach, Nijkerk,
1981,256 pp-,f 57,50 (bijintekening),f
63,50(bi
jlosseverkoop).
Menigbi
jbellezerworsteltmethetprobleem

taan:zo mogelijk,toejediendonderdeeu- dathetboek Jozuazo'n oorlogszuchtigeincharlstieviering en blilft de bisschop nog

houd ten toon spreidt.Dathangtermaar

steedsde'oorspronkelijke'bedienaar,ook

vanafhoeje dieverhalen leest,zegtKarel

zalvin!metchrisma(evenwelonderhand-

Deurloo,hoogleraar Oude Testament aan
deUniversiteitvan Amsterdam .W antvooralçin deeersteseriehoofdstukken gebeuren
zulke merkwaardige dingen,datwe ons al
lezend achter hetoor krabben en mompelen :Isditweleen oorlogsboek?W atheeft

doen,zoalsmethetsacramentin kwestiehet

matisch-ethischebezinning,nochinhetker-

wanneerverscheideneanderepriestersdaar-

toe door hem als zijn vertegenwoordiger
zijnaangesteld.Voorheteerstindekerkgeschiedenisduidthetnieuw ritueelalswezenlijkebestanddelenvanhetvormselaan:de

oplegglng) en de begeleidende woorden: menertochmeegewild?'(p.8).Indatverontvang hetzegelvan de heilige Geest.de bandmerkthijvervolgensop:fHoebekend
gaveGods.Zich beroepend op Teilhard de sommigeverhalen,inhetbijzonderdatover
ChardinwijstS.erop datookin heiligeza- de ineenstortende muur van Jericho, ook
ken zich een zekere atomisering kan voor- zijn hetboekJozuaheeftnoch indedoggevalis,alsmenbi
jdehuidigevormenbli
jft keli
jkbelijdeneengroterolgespeeld'(p.9).
stilstaan en de vroegere ontwikkeling of

Staathetboek Jozuain hetchristendom dus

evolutievergetenis.Tochblijfthetvormsa- min ofmeerbuitenspel,indejoodsevisie
crament,alle liturgische veranderingen ten

op hetOudeTestamentfunctioneerthetwel

syijt,hetsacramentvandeGeest,aanvul- degelijk. Het vormt namelijk het eerste
llngen vervolmaking vandedoop waarin de
gelovige metChristuswordtbekleed.Jesus

Christus(gezalfde)endeheiligeGeestin de
kerkhorenimmerssamenbijGodenbijde
mens,a1sde tweehanden bijhetlichaam.
Bi
jzonderstimulerendlijktonsB'scatechetischeaanzettoteenmeerbijbelseleerover
deH.Geest(zieflésus,lepremierconfirmé'
en 'M ariepremièreconfirmée'resp.pp.21

boek van de zgn.'Vroege Profeten',waarvan 2 Koningen de afsluiting is. Aan de
hand van tallozevoorbeelden weetDeurloo

delezerduidelijktemakendathetboekJozua uitdrukkelijk in spanning staatmet2
Koningen,waar de wegvoering in balling-

schap(dushetgemi
svanhetland!)hetcentrale dieptepunt is.Voorts toont Deurloo
aan,keeropkeer,dathetboekJozuazowat
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onleesbaarenonbegrijyelijkis,wanneerer

Integenstellingtotdeanderedelen vandeze

Deurlooaan Jozua 1-11,omdatdéérhetkarakter van hetboek hetmeesttotuitdruk-

neemt.Ten aanzien van dievertaling is het
meestopvallendehoe hetwoord tora -dat

niettelkensandereschrlftgedeelten(metna- commentaar-serie heeftBeek aan de uitleg
me natuurlijk:Genesist/m Deuteronomi- vanelkepassageeen eilen vertalinglaten
voorafgaan,dienaarmiln gevoelbetrekkeum)bekend wordenverondersteld.
Verreweg de meeste aandacht besteedt lijkvœlvandebeschikbareruimteinbeslag

n navolging van de Septuaginta (nomosj
kingkomt!hetblijktnamelijkmeerliturgie i
maaraltevaak klakkelooswordtweergegedan geschledenis. Met zijn meeslepende
pennestrekenweethijtebereikendatwede

verhalen zien functioneren binnen de gemeentevan Israël.

ven metSwet'-onvertaald isgelaten.Naar
de'arkvanhetverbond'zalmenin ditcom-

mentaarvergeefszoeken;in aansluitingbij
Er isechteréén aspectin hetboekjevan devertalingvan Buber-Rosenzweig isnameDeurloo,waarmeeikmijmoeilijkkanvere- lijkgekozen voor'schrijn',een term waar
nigen,een historisch-methodische kwestie. demeestelezerszichinderdaadwélietsbij
Hetbetreftderodedraad van de Babylonische ballingschap die de Amsterdamse
hoogleraaroveralheeftmeegeweven:dM en
bedenke dat deze literatuur komt uit de
inktkokervan deballingen in Babelen hun
nazaten,die aan militaire operaties in het

voorkunnen stellen.
Degebruikervan ditcommentaarza1erva-

rendatBeekdekunstverstaatom moeilijke
vraagstukkenvoorzi
jnlezersopeenheldere
wijzeonderwoordentebrengenensamente
vatten.

geheelnietkondendenken'(p.86).Hoewel
PancBeentjes
hetduidelijkisdathetzgn.Deuteronomisfl
àc:Geschiedwerk(Deuteronomium + Jozuat/m 2Koningen)indieexilischeperiode Dirk Kinet,Ugarit-Geschichte und Kultur
enkorternazijndefinitievevorm heeftont- einerStadtin der Umwelt#eJAlten Testavangen,ishettoch alte simpelom hette
doen voorkomen alsofin en na de ballingschap aldieverhalen uitJozua nog moesten
worden bedachten opgeschreven!
Het vraagstuk van de datering komt öök
aan deordein hetcommentaarop hetboek
Jozua dat Dr M .A.Beek, de voorganger
van Deurloo in Amsterdam, onlangs het
lichtdeed zien.Juistten aanzien van Jozua

mentes, Verlag Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart,1981,169 pp.,DM .26,80.

Hetis eigenlijk heelmerkwaardig dat de
meesteechtbelangrijkeontdekkingeninhet
gebiedvan Syriëen Palestina op loutertoevalberusten.DatgeldtvoorDura-Europos

met die beroemde synagoge (1922), voor
M ari(1933),voorByblos(1922)en nietin

1-12wilhijeenvroegeredateringaannemen
(p.11).Indeinleiding,dieoverzichtelijken

het minst voor de zgn. Dode Zeerollen

Gilgal.Volgenshem zijn ln hetheiligdom
aldaar(datnogfunctioneerdetendagevan
Samuëlen Saul;1Sam .10:8)dex'erschil-

ontdekkingvan destadUgarit(tegenwoordig:RasShamra)isin feitetedankenaan
eenagrarischincident:een boerdiebijhet
ploegen van zijnakkerop een stenenplaat

(1947).Steljeeensvoordatdiegeitnietver-

goedleesbaargeschrevenis(yp.9-32),wi
jst dwaald was geraaktin een van die grotten
Beeknamelijkopdebelanjrbkefunctievan bijQumran!Ook de geweldig belangrijke
lendetraditiesbewaard die in hetboek Jo-

zuawordenbeschreven.Zijn(overigensop- stootte,hetdekselvan een graR amer.Vervallendkorte)paragraafoverdehistoriciteit deronderzoek leverdeeen necropolisop en
vanhetgeschriftsluithijafmetdeopmer- datbetekende daterin de buurtvan deze
king:fHetboek Jozua isvoordehistoricus dodenstadookergensbewoningmoestzijn
met kritische zin uitermate gecompliceerde

geweest.Inderdaad vond men op ca.12œ

literatuur'(p.18).Beek besteedtinzijnin- meterafstand een ruïneheuvel(inhetAraleiding voortsaandachtaan defiguurJozua bisch:tell),
'opbasisvandegevondenkera(pp.18-26)inderestvanhetOudeTesta- miek kon de bovenste laag worden gedament, in deapocriefe of deuterocanonieke t
eerdtussen 1750 en 12œ voorChr.(Een
literatuur(metnameSirach46:1-8)eninde kaartjemetdepreciezeligging van Ugarit
oudchristelijke exegese (met name Orige- t.o.v.die necropolis én t-o-v. de M iddelnes).Een enigszinstegenvallende beschou- landse Zee zou niet overbodig geweest
wing overde theologie van hetboek Jozua zijn!).Ugaritblijkteen uitgesproken kosmopolitisch centrum tezijn geweestin die
(pp.26-32)rondthetgeheelaf.
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ti
jd;hetfunctioneerde o.a.alsmeestbe- ligieuze belevinlen, pastorale richtlijnen
langrijkehaven voordehandelop Kreta. voor de clerus ln het omgaan met deze
De Gouden Eeuw vielertussen 1* 12*
voorChr.en datisprecies een periode uit
de geschiedenis van Palestina en Syrië,
waaroverwe zéérgedetailleerde informatie
bezitten.
Van geweldige betekeniswasde vondstvan
een grootaantalkleitabletten in een onbe-

volksrelijiositeitalsmedegodsdienstsociologischeulteenzettingenoverditverschijnsel.
Inhetvoorjaarvan1981werdaandeHogeschoolvoorTheologieenPastoraat(HTP)
teHeerlen gedurendezesavondeneen speci-

aalcursus lehouden overvolksreligiositeit.
Hetlijktm1
jeenuitstekendinitiatiefdatde-

kendsoortsgijkerschrift.Hetbleektegaan zecursusnu vooriedereeninboekvorm toeom een semltische taal,die opvallend veel

gankelijk is geworden. Want terwi
jl de
gelijkenis vertoont met het Hebreeuws kerkbetrokkenheidzienderogenafneemtlij(meermetde poëzie dan methetproza). ken devolkse vroomheidsgebruiken zich in
Men vond er handelscorrespondentie,wetgevende teksten, politieke documenten,

een nieuwe bloeite verheugen.DatFrank-

woordenli
jsten e.d.,maar de identificatie
vanreligieuzeteksten(mythen,offer-engodenlijsten)wasvanm&rgewicht.Voorhet
eerstnamelijkkoneengroteren samenhan-

niemand verwonderen.
Vanuitverschillendetheologischedisciplines

um voorChr.Degodsdienstigetekstenzijn

ringen.De artikelen,die op een gedegen

metdeliteratuurvan Ugaritopeenseen verrassende belichting en betekenis gekregen.

X.spiertz verzorgde <beredeneerde litera-

stegoden was.
Een boek dusdataandachtverdient;hetis
leesbaargeschreven en bevateen schataan
informatie.Deste rampzaligerishetdaar-

boeiendeen bonteveld van devolksreligiositeit za1men in deze overigens geslaagde

gend overzicht worden samengesteld van
godsdiensten literatuurin het2e millenni-

ri
jkenZuid-Amerikahierinvooropgaan>1
(missiologie,pastoraaltheologie,dogmatiek,
liturgieen kerkgeschiedenis)analyseren de
auteurshetverschijnsel:vaak ook aan de
hand van persoonlijke lndrukken en erva-

wijzedediverseaspectenvanvolksreligiosihetOudeTestament:veelonduidelijkepas- teitaan deordestellen,verwoorden meestal
sages in de Psalmen of andere poëtische uitstekendwaterindeomvangrijkeliteraboeken (Job,Spreuken),de verschillende tuur aan problemen en aandachtspunten
namen en beschrijvingen van JHWH,een naar voren wordtgebracht.Speciale aanaantaloffertermen hebben doorparallellen dachtverdient mijnsinziens de door F.van eminentbelang voordebestuderingvan

tuurlijst'(pp.159-179),een hoofdstuk dat
Zoishetbijvoorbeeldgoedom indegaten men heelgoed alskennismakingmethetontehoudendatBaëlereenvandebelangrijk- derwerp zou kunnen lezen.Eén facetin het

om datschrijvernochuitgevererkennelijk
aanhebbengedachtdaterlezerszullenzijn

die erlater weereensietsin willen opzoeken.M et andere woorden:het boek mist

studie vergeefs zoeken :een godsdienstso-

ciologischeanalyse.Mogelijkdatditsnmenhangtmethetplotselingeoverlijdenvandr.
M.Lemmen.M edunktdatook deze(a1weerderde)HTp-studieermag zijn!
PancBeentjes

een essentieelonderdeel,namelijk de naslagfunctie.Hetisechtonbegrijpelijkdater

j
een enkelregister(namen,Ugaritteksten) Jurriaan Wijchersen Simon Kat,HetBljln isopgenomen.Desondankswilik hetu
bels Namenboek, Boekencentrum , Den

toch van harteaanbevelen!

PancBeentjes

Haag,1982,285pp.,f 26,0.
Men behoeftslechtseen paarminuten ach-

tereenindeBijbelgelezentehebben om te
Ad Blijlevens,Ad Brantsen ErnestHenan wetendatdebetekenisvandenamenbinnen
(red.),Volksreligiositeit.uitnodigingenuit- een verhaal meestal essentiële informatie
daging,Altiora,Averbode,1982,192 pp.

In de theologische literatuur heeft zich de

verschaft.Wanneer men bedenktdaterin
hetOudeen NieuweTestamenttussen de5

en6.e namentevindenZjn.dankuntU
laatstevijftienjaren een nieuw themaaan- zichvoorstellenwelkeenhels(!)karweihet
gekondigd:devolksreligiositeit.Ditomvat moetzi
jn geweestom allerelevanteinforeen breed terrein,zowelde historische om- matieopeenleesbareenoverzichteli
jkemaschrijvingvanallerleivormenvanvolksere- nierineennaslagwerkjetekrijgen.Debeide
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samenstellers -de een predikant,de ander
leraar Nederlands -hebben dit monniken-

Eriksons indertijd spraakmakende studie

werk(!)toteengoed eindegebracht.Om-

isinmiddelsalweerruim twintig Jaaroud.

datnaamvarianten en verschillend gespelde

naamvormenéökzijnopgenomen,kanmen
spreken vaneenzeerpraktisch boek.Totnu

toeheb ik pas één zakelijke foutkunnen

vinden,en welin hetartikelNebo.Onder

verwijzing naar Deut.32:50 beweren de
schri
jversdatditdebergiswaarAëron is
gestorven(menisuiteraardindewarmetde

ber!Hor!).

Erlséén aspectin ditBqbelsNamenboek

waarik moeite mee heb,en datbetreft de

verklaring die de auteursvan (bijna)elke
naam geven.Jevraagtjeafwaaropsommigevandieaseidingenzijngebaseerd.Sedert
wanneerbijvoorbeeld is'vlakte'denaamsaseidingvoorRefidim (Ex.17:1)?Hetzelfdekanmen vragen ten aanzien van denaam

overdepersoonlijkheidvandejonjeLuther
Oorspronkeli
jk bedoeld alseen hoofdstuk
ineenboekoveremotionelecrisestijdensde
adolescentie (Eriksonsspecialiteit,zieHet
kind en desamenleving,Aula 181),groeide
hetboek uittoteen omvangri
jke'psychohistorische' studie, waarbij Erikson zich
enerzijdsvanhistorische,en anderzijdsvan
psycho-analytische methoden bediende.Op
beide aspecten van hetboek iskritiek gele-

verd;in hetgebruik van zijn bronnen zou
hijteweinighistorisch-kritischtewerk zijn
gegaan,terwijlookdevraagisopgeworpen

ofmen ten aanzien van een hùtori
schepersoonlijkheid,waarmeeperdefinitiegeengesprek te voeren valt,we1psychoanalytische

methoden (dieimmersbijuitstek gespreksmethoden zijn)kunnen worden toegepast.

Rissa (Num.33:21),dieals 'ruïne'wordt Op datlaatste kan minstensworden geantverklaard(menheeftklaarblijkelijkaanra- woord dat ook Freud zelf niet voor geJ9 van Amos6:11gedacht).Degebruiker schiedkundigetoepassingvan depsychoanavan hetNamenboek zij op ditpunt dus lyseisteruggeschrokken,getuigeno-a.zijn
voorzichtig!
Ook wilik erop wijzen datmen,hetgeen
zeer te betreuren valt,bi
j de meeste trefwoorden lang nietallebijbelplaatsen opgesomd vindtwaardebetreffendenaam voorkomt.Het werk is dus helaas nietalseen
volledigenaamconcordantie te benutten.
Jammer vind ik ook dat de namen uitde

studievan M ichelangelo.

Erikson weetzekereen nog alti
jd boeiend
beeld van dejongeLutherop te roepen,
waarbij hij zich vooral concentreert op
diensvadercomplexen(dientengevolge)ambivalenterelatie t.a.v.autoriteit.De vertaling,die aleerder in 1967 werd gepubli-

deuterocanonieke (r.k.)ofapocriefe (ref.)

ceerd,isnuin ongewijzigdevorm opnieuw
uitgebracht,en datisjammer,wantSoudijnshoekige,ensomszelfsuitgesproken1e-

zijn opgenomen.En dit bevreemdt des te
meer,omdathetmottovanditBnbelsNa-

lijke,Nederlands zou enige herziening we1

geschriften van het Oude Testament niet

hebben verdiend.

menboek notabeneontleend isaan 2 Mak-

GerGroot

kabeeën2:26-27(KBS).

W aarde auteurszéér voormoetenworden

geprezen is, dat zij de onuitsprekelijke

Godsnaam niethebben gebruikt,maaroveralwaarditvier-letterwoord JHW H in het
Oude Testament voorkomt consequent de
aAorting J'hebben laten afdrukken.
Kortom,eenboekdatmenzekermoetraad-

Literatuur
Laurie Langenbach, Gevallen vrouwen,

plegenengebruikenbijdestudievandeBij- BertBakker,Amsterdam/Kluwer,Deurne,
bel,zijhetmetdenodigevoorzichtigheid. 1982,118 pp.,BF.510.
PancBeentjes
Hoewelinenkelevanhetdozijnverhalenin
Psychologie

ditboek een zondebesefvan r-k.origineals
motiefaanwezig is,moetmen de titelveel-

eerlezenals'Gevallen:vrouwen'.Hetzijn

case-studiesvan vrouwentrots en vrouwen-

leed, nostalgie naar een voorbi
je jeugd,
ErikErikson,DejongeLuther,vert.:Karel triomfom veroveringen en verdrietom misSoudijn,Arbeiderspers,Amsterdam,19822, lukkingen.Zehebben meerniveau dan Vi316pp.,J 49,50.
va-artikllen, maar blijven niettemin het
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Meinkemadooren eensnuifjeMensjevan

Paarvanhaargedi
chtenkomtmeninbijna
élke bloemlezing uitde Nederlandse literatuur tegen;zelfs in tnnlmethoden van het

genbach noemen.

dan 120.* exemplarenzijnverschenenvan

produktvan hetzeer oniepeneo-realisme.
Neem œn Martien Carton, roer er wat

ager onderwijs hebben haar verzen een
Keulen,voejwatEefjeWijnbergtoeende l
cocktaildieJezobekomtkanjeLaurieLan- plaatsgekregen.Hoewelerinmiddels méér
J.Gerits

bloemlezingen uit haar poëzie, heeft niemand in deliteratuurgeschiedenis aan haar

eenstudiegewijd.HetcahiervanH.vander
HeinrichBöll,Watmoeter#Jadiejongen
terechtkomen?Eenautobiografucheschets,

Elsevier Manteau,Amsterdam/Antwerpen,
1982,95 pp.,BF.275.

In deze autobiografische schets reconstru-

EntY daarom in een behoefte voorzien.
W ie het oeuvre van Jacqueline van der
W aalsoverzietzalmerken datvierthema's

haarheeluitdrukkelijkhebbenbezilgehouden:denatuur,dedood,deverhoudlngtussen demensen God,en depoëziezelf.Van
der Entheefthet cahier opgebouwd nnnr
deze vier thema's; eerst worden ze kort

*rtBö11deperiodeuitZjnjeugdvan 1933
tot1937 waarin hijo.m.ook nnnrschool doorhem ingeleid(pp.16-24),daarnavolgt
ging om erheteinddiploma van hetgymnasium tebehalen.Datook wordtdoorBöllin

een bloemlezing diegeordend isop die vier

name.deeconomische crisis,de als onont-

geworden.W ie Zch verder zou willen verdiepen in hetleven en hetwerkvan Jacque-

thema's(pp.32-74).Opdiewijzeisditcahaastelkhoofdstukjebeklemtoondwantte- hierbijzonderhanteerbaarenoverzichtelijk
gendeachtergrond van denazi-machtsover-

koombaaraanlevoeldeoorlogsdreiginj en lineE.vanderWaalszijverwezennaarhet
deeersteduidelljketekenenvandenazl-ter- onlangsverschenen:Jacqueline E.van der
reurwasschoolgaanminderbelanjri
jkdan GJJ/,haarleven en werk,Nijkerk,1982,
hetin normaletijden plachttezbn.Trouwens,zegtBö11,op schoolleerdenwijtoen

nietvoorhetleven maarvoordedood.Böl1

beklemtoontinditstukjeautobiografiehet
katholicismevanzijnfamilieindevooroorlogsejaren en zi
jnanti-nazismevaninhet
begin,wathem isoleerdevan de massa.In

geschreven doorH.van derEnten J.Kramer-vreugdenhil.

OokGuillaumevan derGraft(hetpseudoniem van dein 1920 geboren domineeW il-

lem Barnard)isgeen onbekendein deNederlandseliteratuur.Daarom ishetgoeddat

kaan hem zo'n cahierisgewijd.Desahet13devande18kortehoofdstukjeszegt oo
mensteller,Lenze L.Bouwers,heeftalvaBöl1dathijzichzelfendelezerenkeletien- ker over Van der Graftgepubliceerd ;het
tallen anekdotes bespaart.Dat is jammer. meesttoegankelijk is ongetwijfeld het in
Immers,degrotelijnenengebeurtenissen: 1973teBruggeverschenendeeltje103uitde
30januari1933,Rijksdagbrand,verkiezin- serie 'Ontmoetingen'.Ook in het gereforgenmaart933,boekverbrandingen zijn ons meerd interfacultairtijdschriftRadi
x vindt
bekend,deanekdoten diezetotlevenbrenme
n
v
a
n
a
f
1
9
7
6
h
e
r
h
a
a
l
d
e
l
i
j
k
a
r
t
i
k
e
l
envan
gen niet.Vandaarblijftditboekje inder- zijn hand overBarnard.DedoorBo
uwers
daad een schets,vluchtig en nogaldunne-

tjes.

samenjestelde bloemlezing laat weer eens

J.Gerits

duidellk zien welk een intrigerend dichter

H. van der Ent, Jacqueline E. van der

dan datoverJacqueline E.van derW aals.

en schri
jverVanderGraft/Barnard welis.
Persoonlijk acht ik dit cahier iets meer
bruikbaar-bijvoorbeeldinhetonderwijs-

Waals.Eenbloemlezinguithaarwerk,Kik, W at ik in beide cahiers enigszins storend
vind is,datmenbijdegedichten nietonKampen,z.j.,78pp.,f 9,0.
middellijk debronvermeldingaantreft.Die
LenzeL.Bouwers,GuillaumevanderGraft moet men opzoeken in de inhoudsopgave
(Will
em Barnard).VeldboeketJ/
Jbloemle- aanhetbeginvanhetboekje.Bijdeafdelinzing,Kok,Kampen,z.j..1% pp.,J 11,0. gen 'Liederen'in hetcahierover Van der
Graft(pp.63-84)wordtdeoorspronkelijke
Jacqueline van der W aals is een typisch
voorbeeld van een auteurdie pas né haar

vindplaatsechterwélsteedsterplaatsevermeld !

dood (in 1922)totleven isgekomen.Een

PancBeentjes
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GerritKomrij,Gesloten circuit,DeArbei- confrontatie aandurfteen zeerbijzondere
derspers,Amsterdam,1982,60pp.,f24,50. ervaring.

G.G.

Gesloten circuit is de laatste dichtbundel

vanKomrij,desmaakmakervandeneoromantische stroming in de Nederlandsepoë-

zievan hetlaatstedecennium.Zoalsaltijd
zijndezegedichtenuitop taal-verrassingen

Joyce& Co,ErwinsEcho,Postume verhalen uitde Erwin-legende,Amsterdam,Ar-

beiderspers,1982,167pp.,J 29,50.

en ontmaskering vanderealiteitdiedemen-

sen uitzellehoud,gewichtigdoenerij,on- Zo'nzevenjaargeledenzorgdehetenigszins
machtofwelk motiefdan ook mooiervoor- mysterieuzeschrijverdsduoJoyce& Covoor
stellendanzeis.VoorKomrijisdedichter enigeberoering methun roman Erwin, het
een harlekijn:hijkan allesvan eeneima- xrstedeelvan een in romantisch-decadente
jlopgetrokkentrilogie,waarvanenigejaken,metwoorden;'M aar'tverswasniets sti
wanneer'teinietbrak'(p.18).Deironie, ren laterook hettweede deel,M ichaelvan
deillusievan de groteemoties,deparadox,

M ander,verscheen.De reacties waren,ze-

j
hetschijnbaarmoeiteloosgerijm datnooit kerin eersteinstantie,nogalverdeeld.Bi
gerijmelis,hetvirtuozetaalspel:opnieuw sommigen viel de pretentieuze,uiterst gekom jehetin dezebundeltegenin nieuwe kunstelde en erudiete (would-be erudiete,
combinaties,doseringen en formuleringen. zeiden enkelen,misschiennietgeheeltenonDedichterKomrijiseen superieurepaljas, rechte) schrijfwijze van het duo in zeer
bezeten door de poëzie.En ook dat moet
wellicht gerelativeerd worden. Luidde de

slechteaarde.Anderenhadden meerbewondering voor de doorwrochte structuur van

oorspronkelijketitelvandezebundeltrou- hetboek en de ontegenzeggelijk verfijnde
wensniet:Allesonecht?
stijlervan.DepublikatievanMichaelvan
J.Gerits Mander, enkel
e jaren later,deed minder
stof opwaaien;enerzijds omdat het verschijnselzijnnieuwheidverloren had ener
JeanPaul,HetlevenvanQuintusFàlein,in zich inmiddels ook een duidelijker neo-

v#yffeaIadenmetaantekeningen,Eenidtl- romantisch klimaathad ontwikkeld,anderle,vert.:IngeborgLesener,DeBezigeBlj, zijdsomdatdittweededeelookeentoegeAmsterdam, 1981,221 pp-,f 34,50/BF. nomenrijpheidvan deauteursvertoonde.
570.

In afwachting van hetderdeen laatste deel

hebben Joyce& Conu een kortbundeltje
Hetverhaalvan dezerom anoverdegymnasiumleraar Fixlein die dominee wordt en
meteen verarmde freule trouwt,is minder

'verhalen uit de Erwin-legende' het licht
doen zien.
M en kan vermoeden dat het daarbij om

belangrijk dan dewijzewaaro? Jean Paul voorstudieshandeltvan watlaterdelrote

zijn verhaalvertelt:deroman lseenkron- romanszoudenworden.Duidelijkisinleder
kelpad van uitweidingen,toespelingen,om- gevaldatde genoemde rijpheid en bezonwegen,herhalingen en citaten,dievaakzeer nenheid hiernognietaanwezigis.Wélzijn
geestigzijnenvoordeti
jdgenotenvanJean deverhalen doortrokken van grote gebaren
Paul,diedeverwijzingenvaakdirecterkon- en verregaande pretenties,maar veelmeer
denaanvoelen,waarschijnli
jknogveelgees- dan in de latere romans stort de beoogde

tigerqeweestzijn.De hedendaagselezer grootsheidregelmatigopnogalontluisteren-

moetzlchbehelpenmetdetalrijkesteuntjes de wijze ineen en wordt de adolescentiein derug diehetgoed verzorgdenotenapparaatvan devertaalsterhem biedt.Daardoor

pathetiek die achter ditalles schuilgaatop

enigszinspijnlijkewijzezichtbaar.Menkan

wordtdeoorspronkelijke,tegendraadsehu- zich in gemoede afvragen of Joyce & Co
morinderomantoch nogenigszinstoegan- zichzelfmetdeze publikatiewerkelijk we1
kelijkenkan menzich ermeeamuserenzo- eendiensthebbenbewezenenofzijhuneerals men dat ook met Sterne's Tristram

Shandy kan:alsmeteen geestrijkspelvan
katenmuis,tussenschrijverenlezer,waarbi
jdelaatstetochaltijdtwintigsteeeuweren
deeerste(Jean Paulméérnogdan Sterne)
tochaltijd 18-deeeuwerblijft.Voorwiede

ste probeerselsnietbeterin gesloten portefeuille hadden kunnen houden. De lezer
doeteriniedergevalmaarhetbesteaanhet

beloofdeslotdeelvan deeigenlijke trilogie
afte wachten.

GerG root
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L.Trotski,Literatuuren revolutie,vertaald

en geannoteerd doorMarjaWiebesenYo- Literatuu- etenschap
landaBloemen,meteen nawoord van Karel
van het Reve,Arbeiderspers,Amsterdam,

1982,287pp.,f 48,50.
Lev Trotskischreefzijn inmiddelsklassiek

geworden beschouwing over socialistische
kunsten literatuurin 1923,nog maarenkele

RestantX,1.voorjaar1982.Jubileumnummer,243pp.
RestantX,2,zomer 1982,215 pp.

HettijdschriftRestantswaarvan debakerjarennaderevolutieen.zoalsKarelvanhet matdeGentseRijksuniversiteitwasen het
Revein Zjn nawoord opmerkt,detriomf huidigedomiciliede Universitaire Instelling
klinkternogduidelijkindoor.Deoudelite- Antwerpen,bestaat10jaar.Eenredenvoor
ratuur en literatoren hebben afgedaan ;het deuitgever,LukDeVos,om eenjubileumwoord isnu aan een nieuwe literatuur,die nummeruittegevenwaarin hijop p.219de verworvenheden,drijfveren en idealen 224terugbliktop 'hoehetgroeide'.Dekritivan de socialistische omwenteling op artis- schepretentiesvanRestantzijnnietgering,
tiekewi
jzegestaltegeeft.Aandekritiekop maar een aantal publikaties in boekvorm
de'oude'generatiesisruwwe!deeerste vandelaatstejaren kunnenalleen bevestihelftvanhetboekgewi
jd.Vaaklnhoudelijk gendatzijgegrondzi
jn.
nogalmonotonekritiek,dieminderrijk is Ikvernoem b.v.Vertaalwetenschap (A.Leaan subtieleargumentatiealswelaansublie- fevereen R.Vanderauwera)in 1979,Ivo
me retoriek. W ant Trotski is een goed Michiels. Een letterwerker aan het woord
schrijver met een uiterstfelle en puntige (L.DeVose.a.)in 1980,Waarvanakte.Bebeeldspraak die vooralin hetsarcasme op schouwingen over Teaterê
en Per
formance
Zjnbestis.
(
A.
Le
f
è
v
r
e
)
i
n
1
9
81
.
Be
ha
l
v
e
t
h
oretische
Nade kritiek ontvouwtTrotskiin hettwee- artikelen van methodologische,ei
deologidedeelzi
jnkunstvisie,diemisschienminder sche,wetenschagsfilosofische aard,bevatradicaalisdan enkele meerextreme ideolo- ten deafzonderlljkeaieveringenook creagenwelwilden(enwillen),maartochalti
jd tiefprozaengedichten(geregeldkomenuit
nogverlooptlangsdebekendeli
jnenvande denalatenschap teksten van Jotie T'Hooft,
marxistische kerkleer: de kunst dient de vereerden betreurd voormaligredactielid),
werkelijkheidtotuitdrukkinjtebrengenen literair-kritischebijdragen,recensies,intriteweerspieqeleninsocialistlschrrsgectief gerende tekeningen van de 'onschuldile'
(dat hetemg legitieme perspectlef ls),in hand van PatrickDeschilderee.a.,vertalln'

overeenstemming met de revolutionaire
krachtenengebeurtenissen,waarin dewaar-

genvanprozaen poëzieuitallecontinenten.

heid van dewerkelijkheid alaan hetlicht
treedt.Klassiekeli
jnen,dieoverigensvoor
eenbelangri
jkdeeldoorTrotskizelfwerden

treftmen ook de blauwdruk van A.Lefeve-

uitgezet,en wat dat betreft mag hetboek
metrechtklassiekheten,allijktzoiets,binnen hettaalgebruik van Trotskizelf,niet

Inhettweedenummervandelodejaargang

reaanvoorwateen wetenschappelijkestudievan deliteratuurzou moeten zijn,die

o
okinStrevenUuli:82)islepubliceerd.De
redactievan RestantgeeftJongere literatoren en literatuuronderzoekers de kans om

bepaaldeenaanbeveling.W atmen(inmar- huninzichten,somswelwatforsdeinend in
xistisch perspectieg wintmeteen dergelijk dejargonzeemaarookdikwijlsheelhoutteruggaan naardebronmaghieronderwerp sni
jdend,tequbliceren.Indetoekomstwil
vanverdereenongetwijfelduitputtendedis- Restantook lnternationaaldoorbreken via
cussieblijven.Watmen alspezerwintisin inhetEngelsgesteldebijdragen.Eenabonieder gevalde confrontatie met een uitste- nementkost5* F perjaargangvan4numkendschr#ver,diedekunstvandeliteraire nlers.
polemiek(ensomsdievanhetscheldproza)
J.Gerits
voortreffelijk beheerst,enook indezeNederlandse vertaling volledig tot zijn recht
komt.
Het beter kinder- en jeugdboek, Tiende
GerGroot jeugdboekenweek,Tielt.1981.

Dezekeuzelijstwerd samengesteld doorbi-

bliothecarissen en oudersen omvatboeken
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voorkinderenvanaf9jaarenouder.Voor
deleeftijdvan 15jaarenouderneemtmen
zijntoevluchttotdebrochureBoekenvoor
Adolescenten.feuzel@ / voor 15-tot 18jarigen Flaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen,

Antwerpen,1981).Dezetweebrochureszijn
eenrijkebron aaninformatievooralwieouders,leraars,bibliothecarissen metlec-

NOORDSTARFONDS
YA.M .

tuurbegeleiding van jongeren te maken
heeft.Vooralde tweede brochure is nieuw

omdatzijspecifiekdeadolescentenlectuur,
in vaktijdschriften omschreven alslectuur
voor15jaaren ouder,aanbiedt.Hierdoor

Steuntvooe urend
h*tVlaam se KuRuurleven

wordtwe1een hiaat opgevuld omdat deze
lezerscategorienognietzolangalseen speci-

fieklezerstypewordtbeschouwd.Beidelijstenbevattenvoornameli
jktitelsvanrecente
werken van behoorlijke kwaliteit zonder
daarom deklassiekenuitdejeugd-enadolescentenliteratuurtevergeten.Positiefvoor

desamenstellersisookdatzijzichnietbeperken tothetNederlandseboek,maarook
goedebuitenlandse werken in vertaling op-

nemen.Eenvraajtoch:ishetin detoekomstnietmogelllk bijelketiteleen korte
omschrijvingvaninhoudengenretegeven?
Datzou voordegebruikervan dezelijsten
erg nuttig uitvallen.W e besluiten meteen

citaatdatzekertoegasselijkisopbeidebrochures: 'Kwaliteit ls te aanvaarden,maar

watkwaliteitoverschrijdtisaanteprijzen'.

U kunt
hleraan meehelpen
ddoru
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam le

verzekerlngsmaatx happlj

Ludo Sollie
Alternatieve W erkgroep Jeugdliteratuur,

Zozo5.Kriti
scheinformatieoverjeugdlite-

ratuur, Leuven, Infodok, 1981, 194 pp.,
BF.2œ .

Metenige vertraging vinden we Zozo 5 op

demarkt.Inhoudeli
jkvinden weeenvariatievanbijdragendieelkaarweltelkensvinden in debezorgdheid om hetgoedekinder-

D e N oordstar
en B oerhaave

enjeugdboekendeverwerkingervaninhet
onderwi
js.
Eeneerstereeksbijdragenkunnenwegroeperen rond de bespreking van werken uit
binnen-en buitenland.
In 'Perverse kinderverzen'biedtLudo De
Caluwéonseen vertaling en bewerking aan
van Bornemans Unsere Kinder im Spiegel
ihrerLieder.Reime.Verseund Rötsel.Vanuitde kinderpsychologieprobeertde auteur
derelatietussenkindenvolwassenetedoorgronden.Tom Baudoin bespreekt in een
tweedeartikelde rolvan de fantasie in de

GrootBrl/annl:laan 121,
9* : Gent

Tel.(e91)25 75 15
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verhalen van Lea Smuldersen in een volgend artikelvan Linda De Clercq wordtde
relatie tussen teksten tekening in hetwerk
van Jokevan Leeuwen ontleed.

doorinzichtteverschaffen in deprocessen

heden van de ontwikkelingspsychologie en

wi1 werken, vanuit welke uitgangspunten

diezichbijhetlezen,bijhetomgaan met
boeken afspelen.Inhoudelijk vinden wede
volgendeonderdelen terug:hetjeugdboek

Wewillennuwatlangerblijvenstilstaanbij alsonderdeel van massacommunicatie,indebijdragenvanT.Baudoinoverjeugdlite- valshoeken en functievan jeugdliteratuur,
ratuuren ontwikkelingspsychologie.Aande hetsemiotisch kadervan hetjeugdboek en
hand van enkele auteurs, o.a. Bauer-van tenslotte:watwiljemetditallesbereiken.
W echem,Dahrendorfe-a.probeertdestel- Totbesluitkrijgtdelezerdetheoriegetoetst
lereen band teleggen tussen deverworven- aan deprakti
jk..m-a-w.alsjemetboeken
dejeugdliteratuur.Scherpgesteld komthet kanjedanvertrekkenenwaarkanjenaar-

hieroqneer:kunnenerinabsolutezinont-

toe.

dengedaanvanhettype:opleeftijdxzijn

men valt buiten hetbestek van deze tekst.

wikkellngspsychologische uitspraken wor-

Aldeze deelgebieden afzonderli
jk doorne-

kinderen toeaanvaardigheid/attitudey.De
zekerheden van de ontwikkelingspsycholo-

Wewillen alleen nog ditkwijt:jekan het
inhoudelijk metbepaaldestellingenvan de
!iemoetenwewelmetdenodigevoorzich- auteur oneenszijn,maarpositiefiszeker
tlgheidbenaderen omdathetin deliteratuur
op devraag ofbepaaldeliteratuurgeschikt
is voor kinderen niet gaat om zekerheden

dathetboekdelezeraan hetdenken zet.En

vanhettype'zestottienjarigenhebben be-

Ludo Sollie

datisinonzemaatschappijwelergbelangr1
*J*k.

hoefteaan fantasieverhalen'maarom keu-

zes.Welkeliteratuurvinden webelangrijk
voorkinderen?En waarom ?Een leerzaam

R.Bauer-van W echem en P.Krassenburg,

artikel.Allesbijmekaarzitin Zozo 5 een Kinder-en Jeugdliteratuur,eenlongitudinapakketbruikbareinformatievooralwie met Ie benadering,Vermande,Ilmuiden/Dijkkinder-enjeugdliteratuurbezigis.Hopelijk stra,Zeist,1978,182pp.,f25.
komtZozo 6 spoedig op de markt.
Ludo Sollie

Dezestudiekomtde laatstemaanden steeds

meerindebelangstellinj.Daarom willenwe
zeaan een ruimerpubllek voorstellen.

S.van Campen en C.van derBurg,Onder

anderehetjeugdboek,NIB,Zeist,1981,112
pp.

Hetboekbevattweedelen:eenlonlitudinalebenaderingvankinder-enjeugdllteratuur
vanuitde ontwikkelingspsychologie en één

vanuitpedagojisch perspectief.Beideaan-

Geruimetijdwerdinhetliteratuuronderwijs zetten lopen mteraard in de realiteit door
nogalzwaarhetaccentgel
egdoqhetleesplezier bijde leerlingen.Dat d1tdikwijls
leidde tot oppervlakkigheid, werd nogal
eens over het hoofd gezien. Hiertegen wil
ditwerk ingaan.Voordeauteursislezen,in

mekaar,maar worden hier om praktische
redenen uitmekaargetrokken.
In heteerste deelkomen de baby-,peuteren kleuterfase, de fase van het lagere

schoolkind en defasevan dejeugdigeaan

bod.Achtereenvolgenswordthierin deontwikkeling van de motoriek en van dewaarneming,detaalontwikkeling,de cognitieve
kelijkernagekekenwordenophunjuistein- ontwikkeling,de fantasie en de emotionele
formatieve waarde dan fictionele. Hier ontwikkeling besproken omdatzeop één of

watvooreen functie dan ook,altijd een

procesvan herkenning en interpretatie van
tekens.Niet-fictioneleteksten kunnen mak-

wordtdelezer,envooraldejongelezvr,op- anderewi
jzemetkinder-enjeugdliteratuur
genomen in een identificatieprocesin corre- inverbandgebrachtkunnenworden.Bijhet
latie met hetgedrag,de gevoelens en het
denken van de personages.Jonge mensen
aan hetlezen zetten betekentmetbdnvloe-

bespreken van deze literaturen komen er
tweevragen aan deorde:sluithetboekaan

bijdemate van ontwikkeling in bovenge-

dingbezigzi
jn.Jeugdboekendralenimmers noemdegebieden en stimuleerthetboek de
waardenennormenmeeoverenJuistbijde
jongelezerislezeneen indringend proces.
Ditboek *ileen hulpzijn vooralwiemet
lectuurbegeleiding van jongeren bezig is,

verdere ontwikkeling ervan? Hieruit ontstaateen spanningsveld vanaanpassen aanuitdagen totwatvanbelangisvoordepedagogischetheorievorming.
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Enmeteenzittenwebijhettweededeel:het
pedagogische perspectief.De auteurs gaan

ervanuitdatdeopvoederinzijnopvoedend

handelengebruik kan makenvanliteratuur.
Achtereenvolgens wordt het kinder- en

jeugdboekmetbetrekkingtothetik,hetandere,deandereen deAnderein deverschillende bovengenoesnde fasen bestudeerd.
Een hoofdstuk over triviaalliteratuur en

eentjeoverhumor,sluitenhetgeheelaf.

Debedoeling van de auteursisteonderzoeken ofeenboekqua inhoud en/ofquavor-

mingeenhulpmiddelkanzijnin hetpedagogisch gebeuren.Een aanpak die op het

eerste gezichtvreemd overkomt,maar bij
lectuurervan verhelderend werkt.

LudoSollie

Taalwetenschap
Oswald Ducrotand Tzvetan Todorov,En-

cyclopedic Dictionary of the Sciences of
Language, vert. Catherine Porter, Basil

Blackwell,Oxford,1982,380pp.,f7,95.

Een kleinetien jaarnadeoorspronkelijke

Fransepublikatievan deDictionnaireencyclopédiquedessciencesdu langage,geschreven door de linguïst Oswald Ducrot en de
literatuurwetenschapper Tzvetan Todorov,
die o.a.in hetFranse m ilieu het Russisch
Formalisme introduceerde,is dit boek nu
ook in Engelse vertaling verschenen. De
'dictionnaire'zitingewikkeld inelkaaren is
nietopgezetvolgens een alfabetische orde,
zoals de titel zou doen vermoeden, maar
probeerteerdereen algemeen en Vooralsystematisch overzichtvan hetimmenseterrein

asbestcem ent:
golfplaten,Ieien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatiem aterialen
open haarden

vandetaalwetenschapteleven.Hetboekis
oggebouwduitartikelend1eovervierduide-

li
lk onderscheiden sectieszijn verdeeld.In

de eerstesectie komen deverschillende lin-

guïstischescholenaan deorde(historische,
functionalistische, generatieve linguïstiek

enz.);detweedegeefteenoverzichtvan de

verschillende terreinen die door de taalwetenschappen worden bestreken (sociolinguïstiek, psycholinguïstiek, poëtica, enz);
en in de derde en vierde sectieworden tenslotte de meestfundamentele begrippen uit
de taalwetenschap behandeld, zonder dat
ook hiereen alfabetische ordeisaangehouden,maareerdervanuitmeeralgemenenaar

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN

Tel.03/777.09.61
2700 Sint-Niklaas
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meertoegespitstebegrippen wordtgewerkt.
Watvooralopvaltishetgrotebelangdatde

maarhetdoethem m-i.uiteindelijk toch

schrijversaan desemantiek en aan deaan

C.Tindemans

de literatuurwetenschap ontleende begrippen hebben gehecht.
Naastde bibliografie die aan elk artikelis

toegevoegd,kanmenbijhetgebruikvandit
boek veelnuthebben van deindex aan het

eind,waarin debelangrijksteplaatsen zijn

aangegeven waarop de betreffende concepten aan de orde komen.Vooraldeze index

wattekort.

William Tydeman(ed.),Playshy Tom Ro-

bertson,237 pp.,hc.f 19,50,pb.f 5,95;

GeorgeRowell(ed.),Playsby W.S.Gilbert,
189pp.,hc.f 17,50,pb.f4,95,Cambridge
UP,Cambridge,1982.

maakthetmogelijkditboekalssnelenhan- DevernieuwingdieT.Robertson (1829-71,

dignaslagwerktejebruiken.

meto.m.Societ
y,1865;Ours,1866;Cate,

seerd,maarookaan socialewetenschappers

kunstmatijheid van deze levensechtheid

Gezien debelangrllke ro1die de linguïstiek
in dezeeeuw isgaanspelen kanditboek niet
alleen worden aanbevolen aan degenen die

1867:School, 1869)in het Britse drama
aanbracht:ligtinhetdoodgewonevan zijn
mensjesd1ealledaagsedingenbeleven,met
directinhetfenomeen'taal'zijn gdnteres- eenscheutjehumoreneenvluggetraan.De
(psychologen, sociologen, antropologen
enz.)enfilosofen,diedagindaguitworden

geconfronteerd metbegrippen en probleemstellingen die in de linguïstiek hun oorsprong vinden.
Charo Crego

Theater

frappeertJe thanszeer,bijalle historisch

respectvoorhetkaraktertalentendeklassegeest die de auteur binnen deze grauwe
avonturenbinnensmokkeltalsrimpelprotest

dattegelijkdeveranderendetijdsgœstsij-

naleert.Op de snijlijn van sentimentalitelt
enutopietekenthi
jdebehoefteaanwerkelijkheidsvluchtuitdie daardoor de voorgrond van de eigen tijd die deze vlucht
noodzakelijk maakte,beklemtoont,in een

dramatischegeriodediewankelttussenburgerlijke prolectie en maatschappijkritiek.

BernardF.Dukore,HaroldPinter,M acmillan,London,1982,139 pp.,hb.f 10,pb.f
2,95.
S.wi1van eenstuk ofwatclichésafdieover
H. Pinter? diens verbeeldingswereld en

als vooraankondiging van de generatie van
G.B.Shaw.

W .S.Gilbert (1836-1911), hier uiteraard
zonderde muzikaleSullivan.iseen cynicus

(The Palace of Fm /& 1870;Sweethearts,
1874;Princess Toto, 1876;Engaged,1877;

Rosencrantz and Guildenstern, 1891)met
t ranzig sentiment, wat vlugge sociale
schrijfmanlede rondedoen en slaagtvan- wa
erzin, wat pralinesalonkomedie. Deze
zelfsprekend in hetin omlooqbrengen van we
undeling tracht hem als auteur vanonder
eenaantalnieuwe.Zo keerth1jzichterecht b
deo zo Britsemuziektraditievandaan tehategen de goedkope karakterisering van Pintersdrama'sals'comediesofmenace'maar
watin de plaats daarvan treedtals ambiguïteit of psychoanalytische verstrikking
maaktdeinterpretatie,veeleernog deinter-

len.Datslaatwelaan doorhetabsurd-drakerige van het Victoriaanse klimaat,door
hetegoïstische materialisme van de betere
standen,doorhetgroteske van alle levens-

preteerbaarheidnauwelijkssoepeler.S.lijkt dromen;hetbl
ijfttochbitteregrappjheid,
ergdnteresseerdintijdssatiredanln ka(maarnooitluidop ofhelemaaloyrecht) me
Pintergeli
jk tegeven alsdieoverzlchzelf raktersamenhang,geldijerindekortevorm
beweert een erg conventioneel auteur te

dan in de vaak watultgesmeerde langere,

minder aandacht te vragen voor wathem
daarin en daarvan onderscheidt.Hetisbeslist niet onrechtvaardig noch ontoelaat-

zeeralskarikatuurbekendstaatenhierzijn
rechtvaardigecontextzowelvindtalskri
jgt.

zijn;hi
jtrachthem voortdurendindetradi- meercabaretdan tekst.Beideselectieszijn
tievanhetBritsedramaondertebrengen en uitstekende illustraties van een streven en

baar,bijalletochwatgeforceerdeintentie,

een weten datons dramatisch thans alte
C.Tindemans

Personalia

Dr. Paul Claes, geboren 1943. Doctor
in de Germaanse filologie (1981), licentiaat in de klassieke filologie. Publiceerde 'Het netwerk en de nevelvlek'
(1979). Bereidt twee studies voor over
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V irtue R evisited
G er Groot

ToendeEngelsevakbondenin dejarenzestigvan devorigeeeuw,meteen
beroep op sociale rechtvaardigheid,vroegen om betere arbeidsvoorwaar-

den,kregen zevan KarlMarx tehoren dateendergelijk beroepop rechtvaardigheid zinloos was,om datde bezittende klasse er een totaalander
idee van rechtvaardigheid op na hield dan de klasse van de arbeiders.Er
wassprakevan een totaledivergentiein moreleopvattingen,en een beroep

op een gemeenschappelijkewaardeofethischerichtlijn wasdan ook onmogelijk.Hetmorele veld in de samenleving was radicaalgesplitstin
meerdere onverenigbare subsystemen.

AlasdairMaclntyre,schrijvervan desuccesvolleen inveletalen vertaalde
ShortHistory of Ethicsl,ziethierin een weerspiegeling van hetdilemma
van heelhetethische denken van de moderne tijd.Nietdat hij,zoals
M arx,zou menen dathetethische denken dooreconomische wanverhou-

dingen verscheurd zou zijn;veeleerwijstdezeverscheurdheid terug naar
een fundamentele tekortkoming dat het ethisch denken zelf, vanaf het

einde van deM iddeleeuwen.onophoudelijk parten isblijven spelen:de
afwezigheid van een verbindende en verenigendefactorin hetdenken over
de mens en de samenleving, die de ethiek een minimale coherentie en
algemene geldigheid zouden kunnen geven.

MaclntyreontwikkeltdezevisieinzijnlaatsteboekAfterVirtue.# Study
in MoralFAeor'z,waarin de inzichten die in zijn geschiedenisboekje al
evenwerden aangestiptsystematischwordenuitgewerkt.Hijbegintdaarin
metdeobservatiedathetethisch discoursindemodernetijd ineen extremewanordeisgeraakt,dieleidde totdegenoem deversplintering en waar-

in hetdefinitief onmogelijk lijktooitnog toteen nieuwe consensus te
komen.W atwe aantreffen in hetethisch discours,zegtMaclntyre,zijn
1lnNederlandbijBoom verschenenonderdetitelBeknoptegelcAiedeag van

de ethiek.

2 AlasdairMaclntyre,After Virtue.# Study in MoralTheory,Duckworth,
Londen!1981,252pp.,f24.Inmiddelsisookeenaanzienlijkgoedkoperepaperback-edltieverschenen.
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fragm enten van een conceptueelschema datuiteen isgevallen en waarvan

de brokstukken (moreleuitdrukkingen als 'goed'en 'slecht',versteende
voorschriften ofintuïties),losvan hetkaderdathen hun plaatsgaf,nauwelijksnog betekenishebben.W ehebben,zegtMaclntyre,zelfsgrotendeelshetbegrlà van moraliteitverloren.'W ijbeschikken weloversurrogatenvanmoraliteiten blijven velesleutelbegrippenervanhanteren.Maar
wij hebben verregaand zoniet volledig - onstheoretisch en praktisch
verstaanvanmoraliteitverloren'(2).'W ateensdemoraliteitwasistotop
grotehoogteverdwenen,een ernstig cultureelverlies'(21)3.
Deimplicatiesvan deze'disquietingsuggestion'zijnenorm,wantzebetekenen nietsminderdandediskwalificatievanvrijwelheelhetethisch denken vanafde renaissance totnu toe.W aarmee M aclntyre nietwilzeggen

daternietop indrukwekkendewijzegedachtzou zijn,maarweldatdit
denkenreedsvanafzijn eerstemomentgedoemdzou zijntefalen.Endat,
aldusM aclntyre,isprecieswatisgebeurd.Hetmodernedenken,exemplarisch vertegenwoordigd in de Verlichting,probeerdeeen substituutte vinden voor de morele eenheid die daarvöör doorde godsdienstwerd ver-

schaft.Men zochtoprationelewijzeeen ethiek tefunderen diealgemeen
zou zijn,omdatde rationaliteitalgemeen zou zijn.En men deed ditin
reactie op,en verzettegen,hetaristoteliaanse denken van de M iddeleeuwen,in navolgingvan de manierwaarop demodernewetenschap zich van
de aristoteliaanse fysica had losgemaakt.Een verzet dat vooral gekenmerktwerd door hetweren van elke teleologie uitzowelde antropologie
alsde fysica,d.w.z.van de interpretatie van een fenom een of procesop

grondvan hetdoel(telos)datdaarin ligtvervaten dat,alsdoeloorzaak,
hetontstaan,de ontwikkeling en sam enhang van hetfenom een zou verklaren.
En precieshiertreedt,aldusM aclntyre,dediscrepantie in.W antde ethi-

schegrondnotieswaarmeemen bleefopereren,stamden wezenlijk afvan
ditteleologischedenken.Zonderditkaderwerden zijonbegrijpelijk.De
achttiende-eeuwse filosofen 'probeerden een rationelegrondslagvoorhun

moreleovertuigingen tevinden in eenbijzonderbegrip van demenselijke
natuur.Zijerfdenechtertegelijkenerzijdseenstelmoreleimperatievenen
anderzijdseen begrip van demenselijkenatuur,dieertoewaren voorbe-

3 'Wepossessindeed simulacraofmoralitl,wecontinueto usemanyofthe'

key expressions.Butwe have -very largely.lf notentirely - lost ourcompre-

hension,boththeoreticalandpractical,ofmorality'(2).dWhatoncewasmorality
has to some large degree disappeared - and this marksa degeneration,a grave

culturalloss'(21).
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stemd metelkaarin coniictte raken.Die discrepantie werd niet opgehe-

vendoorhungewijzigdeopvattingen overdemenselijkenatuur'(53)4,een
lotwaaraan zelfsKant,diedeonmisbaarheid van een zekereteleologie wel

onderkende,volgensM aclntyreuiteindelijknietontsnapte.Envoorzover
er geen sprake was van de pseudo-teleologie van het utilitarisme of het
reductionisme van de taalanalytische ethiek,zou de plicht-ethiek,die het
morele handelen als het ware achterwaarts terugkoppelde naar een ethische regel,vanafdatmomentdeplaatsinnemen van de deugd-ethiek,die
de ethische beslissing subsumeerdeonderde voorwaarts gerichte,teleolo-

gischeinstantievan dedeugd,het(eind-lperspectiefwaarin men demens
totzijn volledigeontplooiing en totzijn eigenheid zag komen.
Deverwerping van deteleologiein fysica en antropologie had echtertege-

lijktotgevolgdat,watdelaatstebetreft,hetindividu nu een centrale,en
vaakenige,rolgingspelen.Endithadookzijnweerslagopdeethiek.Het
isin de(alsuniverseelbeschouwde)rationaliteitvan hetindividu datde
ethiek voortaan gefundeerd zalworden,en metdeze funderingspogingen

houdtvrijwelheelhetmoderne ethisch denken zich bezig.Pogingen die
welmoesten falen,preciesvanwege de boven genoemde discrepantie van
conceptuele schema's die daarin op elkaar botsten.Een discrepantie die
tenslotteuitmonddein deverschillende versiesvan hethedendaagsm oreel
emotivisme,waarin de eigen aard van hetm orele oordeelzelfsgeheelver-

dwijnten toteen verkapte indicatief moreelisalléén wat feitelijk en
aanwijsbaardoordemensen voormoreelgehouden wordt-ofperformatief-hetmorelesprekenenhandelen weerspiegeltalléén subjectieve(individuele ofcollectieve)overtuigingen -wordtomgeduid.

VoorMaclntyre lijktditmoreelemotivisme (waarin b.v.de zin 'Ditis
goed'wordtgeïnterpreteerd alsequivalentaan depropositie 'Ik stem hier-

meein'of'Ikwildatiedereenopdezewijzehandelt')echternietmeerdan
een achterhoedegevechtte vorm en,een laatste stuiptrekking van hetver-

lichtingsdenken,dateigenlijk aldoorNietzschevernietigend wasbekritiseerd.Nietzscheisdedefinitieve ontmaskeraar,en tegelijk devoltooier,
van hetverlichtingsdenken.W ant isook z#a antwoord op de ethische
problematiek,de Uebermensch,dem ensdiein zichzelf,en alleen in zich-

zelf,zijn morelewaardenen wetten vindt,nietschatplichtigaan hetliberaalindividualisme,waarNietzschezich tegelijk zo heftig tegen keert?
4 '(They)didindeedattempttofindarationalbasisfortheirmoralbeliefsin

a particularunderstanding ofhuman nature,whileinheriting a setofmoralin-

junctionsontheonehandandaconceptionofhumannatureontheotherwhich

hadbeenexpressly desijnedto bediscrepantwith each other.Thisdiscrepancy
wasnotremoved by thelrrevised beliefsabouthuman nature'(53).
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Zodat M aclntyre in het duo Nietzsche-Aristoteles de twee fundam entele
polen kan zien van de ethische problematiek :hetmoderne verlichtings-

denken datvan geen teleologie wilweten (maarin de funderingvan een
ethiekaltijdweerfaalt),ofhetteleologischdenken dat'inoneform orthe
other'aristotelisch moetzijn.'Indien aan een Pre-moderne Visie OP mOraalen politiek moetwordenvastgehouden,tégen de moderniteit.dan zal
dit op een of andere manier in aristotelische term en moeten gebeuren'

(111)5.
W aarom aldienadruk op deteleologie?Maclntyrebeklemtoontbijherhaling datmorele concepten als'goed'en 'slecht'(en daarmee hethele
moreledenken)alleen op diewijzebegrijpelijk zijn.M aarwaarom ?Omdatgoed (ofslecht)altijd goed (ofslecht) voorietsis;ietsisgoed (of
slecht)ten opzichtevan ietsdatbereiktmoetworden:een doelofeindterm .Datisdebetekenisen de functievan hetwoord goed;nietalleen.en
zelfsnietallereerst;op ethisch vlak.m aarop hetvlak van elkeinstrumen-

telehandeling.Eengoed mesiseen instrumentwaarmeeop gemakkelijker
manier vlees kan worden gesneden dan met een slecht mes;een goede
voetballeris een speler die meer doelpunten maaktdan een slechte.Dat

zijn geen ethischecategorieën,maarpraktische.
Aan deze praktische doelgerichtheid ontspringtook hetbegrip 'goed'in
ethische zin, en heeft daarmee dus een inherent teleologisch karakter.
Geen wonderdathetbegrip,losgem aaktuitditkadervan doelgerichtheid,

zijn begrijpelijkheid verliest,en een merkwaardig,los zwevend concept
wordt.waarmee niets meerisaan tevangen.'Hetgoede'alszodanig be-

staatniet,ofhoogstens als een uiterste abstractie,die aan vrijwelalle
ethische zeggingskracht heeft ingeboet. Dat is de onm achtwaaraan het

moderneethischedenken lijdt.Maar,zegtMaclntyre,'die onmachtzelf
was nietsandersdan hethistorisch gevolg van deverwerping van de aristotelische traditie.De kernvraag wordtdus:is de aristotelische ethiek of

ietsdatererg veelop lijkt,tenslottetoch tebehouden?(111)6.
Inhettweededeelvan hetboek gaathijdaartoeexplicietin op devraag
naarde aard van de deugd,hetsleutelbegrip in Aristoteles'ethiek.Hetis

immersdedeugd (ofdedeugdea)diekan(kunnen)wordenbeschouwdals
deeindtermten)van deteleologischegerichtheidvan hetethisch handelen.
5 'Ifapremodern view ofmoralsand politicsisto be vindicated againstmo-

dernity,itwillbeinsomething IikeAristotelian termsornotatall'(111).
6 '(...)thatfailure itselfwasnothingotherthan an historicalsequelto the
rejection ofthe Aristotelian tradition.And thusthe key question doesindeed

become:can Aristotle'sethica,orsomethingverylikeit,afterallbevindicated?'

(111).
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De deugd isdatgene waardoor de praktische handeling gerichtwordt op

'volmaaktheid'(M aclntyre spreekt van exce//eace) van de betreffende
handeling,die daarmee ethisch wordt.De band tussen instrumentele en

ethischedoelgerichtheidblijfthiermeegehandhaafd.Hetisde'excellence'
van depraktische handeling binnen haareigen sfeer(haar eigen logica,
systeem ofspelvorm -doorMaclntyreaangeduidmetdeterm practice)die
op ethisch gebied de deugdzaamheid van de ethische handeling is.W aarmeeM aclntyre,naeen uiterstscherpzinnig en indringend overzichtvan de
geschiedenis van hetbegrip 'deugd'vanaf Hom erustotaan de m oderne

tijd,de volgendevoorlopige definitie kan opstellen:'Een deugd iseen
verworven menselijke kwaliteit,waarvan hetbeziten debeoefening ons
ertoe in staatstellen die zaken te verwezenlijken die aan een bepaalde
praktijk (practice)inherentzijn;enwaarvan deafwezigheidonsdaadwerkelijk beletdemetdiepraktijk verbonden zaken terealiseren'(178)7.
Voorlopigisdezedefinitie.omdathethiernog overdeverschillendedeugden in de verschillende practicex gaat.Hetdeugdzaam leven als zodanig,
opgevatalseenheid.staatdaarnietlosvan,m aarkomterevenm in duide-

lijkin naarvoren.Tochligthieréén van dekernpunten van Maclntyre's
discussie met de moderne filosofie,en m et name de antropologie.Een
deugdzaam leven staatvoorhem evenzeeronderhetteken van dedoelge-

richtheidalsdedeugdzamehandeling.Hetis,zozouden weinzijntermen
kunnen zeggen,deverwerkelijking en voltooiing van hetmenselijk leven
totexcellence.'Deugden dienen derhalve verstaan te worden alsgestelte-

nissen dienietalleen bepaalde praktijken schragen en onszo helpen de
daaraan inherentezaken terealiseren,maardie onsook steunen bijde
daarmeeverbondenzoektochtnaarhetgoedezélf,doordatzijonshelpen
obstakels,gevaren,verleidingen en aseidingen op onze weg te overwinnen ;en die onseen groeiende zelf-kennisen kennis van hetgoede zullen

bezorgen'(204)8.
M aarwilervan eendergelijkevoltooiingsprakezijn,dan moethetmenselijklevenzelfookeen éénheidzijn,diein zijn geheelnaardezeexce/lence
isgericht.Inhetgeatomiseerdemensbeeld van(hetovergrotedeelvan)de
7 'A virtueisan acquiredhuman quality thepossession and exerciseofwhich
tendsto enableusto achievethosegoodswhich areinternalto practicesand the

lackofwhicheffectivelypreventsusfrom achievinganysuchgoods'(178).

8 'Thevirtuesthereforeareto beunderstood asthose dispositionswhich will

notonlysustainpracticesandenableustoachievethegoodsinternaltopractices,
butwhlch willalso sustain us in the relevantkind of quest forthe good,by
enabling usto overcome theharms!dangers,temptationsand distractionswhich
weencounter,and which willfurmsh uswith increasing self-knowledge and in-

creasing knowledgeofthegood'(2* ).
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moderne antropologie,waarin demensisopgesplitstin een weinig sam enhangendebundel'rollen'of 'existentiële mom enten',isdie eenheid onbereikbaargeworden,laatstaan datdaarin een richtingskrachtzou kunnen
worden ontdekt.Die eenheid vindtM aclntyre op een voor filosofen onverwachte plaats: in het verhaaldat het individu over zichzelf vertelt,

wanneerhijzichindezeofgenesituatiewilidentificeren.Ineen prachtige
analyse laathijzien datlevensgebeurtenissen (grote en kleine)altijd geplaatstworden in een narratief geheel.,In zijn handelen en praktijken
even goed alsin zijn ficties,isde mens wezenlijk een verhaalvertellend
dier'(201)9.Hetisdeeenheidvan hetverhaaldatdedingen en gebeurtenissen hun plaatsen zin geeft,en hetzelfde geldtvoor hetvolledig leven
van hetindividu en van hetbegrip van de samenleving.'Erisgeen andere

wegom welkegemeenschap ookinclusiefdeonze,tebegrijpen dan door
middelvandeverzamelingverhalen diedaarvanhetoorspronkelijkebronmateriaaluitmaken'(201).Vandaar:'Deeenheid van eenmensenleven is
de eenheid van zijn verhalende zoektocht'(203)10.Een eenheid dieeen
heden vertelttegen deachtergrond van een verleden en in verwachting van
een toekom st.M etandere woorden:een eenheid die isgericht door een
teleologie waarin zich een perspectief,een deugdzaamheid,aftekent.

Eenheid inhetmenselijk leven iséénvoorwaardevoorM aclntyre'svisie;
een zekeregemeenschappelijkheid in hetleven metanderen isdetweede.
Want'mijn levensgeschiedenisligtaltijd ingebed in degeschiedenisvan
diegemeenschappen waaraanik mijn identiteitontleen'(205).'Ik ontdek
mijzelfalsdeelhebbend aaneengeschiedenis,enheelin hetalgemeenbetekentdit...alséénvandedragersvaneentraditie'(206)11.M en Ieeftineen
gemeenschap meteen geschiedenisen meteen aantalgemeenschappelijke
waarden.Mijnverhaalisnietalleen m#nverhaal.maarookdatvan mijn
gemeenschap.Endaarom isook mijndeugdzaamheid nietmijnprivé-aangelegenheid (datzou hetin NietzscheaansofVerlichtingsperspectiefwél
zijn),maareen deugdzaamheid diezijn plaatsvindtbinnenmijngemeenschap.

9 'Man is in hisactions and practice,aswellasin hisfictions,essentially a

story-tellinganimal'(201).

10 'There isnoway to giveusan understanding ofany society,including our
own,except through the stock of stories which constitute its initial dramatic

resources'(201).Vandaar:'Theunityofahumanlifeistheunityofanarrative
quest'(203).
11 '(...)thestoryofmylifeisalwaysembeddedinthestoryofthosecommu-

nitiesfrom whichIderivemyidentity'(205).'1findmyselfpartofahistoryand
thatisgenerallyto say

oneofthebearersofatradltion'(2* ).
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Ofzou moeten vinden,wantjuistdezesocialeeenheid ontbreektvolgens
M aclntyrevolledig in de moderne,liberaal-individualistischesamenleving.

Hetisdaarom dat'onzemaatschappijnietkanhopen eenmoreleconsensustebereiken'(235)12,zoalsook Marx alconstateerde,zijhetdan op
heelandere gronden.En M aclntyre toont zich ten aanzien van de toekomstvan onze sam enlevinguitgesproken pessimistisch en zietgeen hoop
meervoordezemoreel,politiek en cultureeluiteen vallendeofreedsuiteen

gevallen maatschappij.Hijtrektzelfsdeparallelmetdenadagen van het
Romeinse Rijk,datook op geen enkele wijze meereen 'morelegemeenschap'vormde,noch hetéén,noch hetander.M aclntyrezietdituiteenvallen alseen onom keerbaarproces,waarbi
jherstelpogingenweinigzin hebben. 'W aar het in de gegeven omstandigheden op aan komt is:lokale
gemeenschappen op te bouwen waarin burgerzin,intellectueelen m oreel

levenkunnenstandhoudenindenieuwedonkeretijden diereedsoverons
gekomen zijn.En aangezien de traditie van de deugden ook in staatis
geweestdegruwelen van devorige donkeretijden te overleven,hoeven
ookwijniethelemaalzonderhoop tezijn...W ijwachten,nietop een of
andereGodot,maarop een andere-ongetwijfeldzeerverschillende-HeiligeBenedictus'(245)13.
Dehoop dieM aclntyreuitspreektiswéluiterstminim aal;iszetéweinig?

M en kan erlang overtwisten;zondergrond iszijn pessimisme in ieder
gevalzekerniet.Nog langerkan men twisten overde oplossing die hij
aandraagt.ln hoeverreheefthetdefaitisme(datoverigensbeslistnietuitsluitendnegatiefwilblijven)hierhetrealismeoverwoekerd?OfisM aclntyre,ook op ditlaatstemoment,nogeven luciedealshijin derestvan zijn
studie is?

WantAfter Virtue is een prachtig boek,dattothetbeste kan worden
gerekend watde afgelopen tien jaarop filosofisch gebied isgeschreven.
Maclntyre'sscherpzinnigheid en fijngevoelig inzichtblijven nietbeperkt
tot filosofische zaken alléén,m aartonen zich ook in talloze observaties

terzijdeoveractueleofminderactueleverschijnselen.in zijn analysesvan
devroeg-griekseen middeleeuwsesamenleving,en in zijn prachtigeparagraafoverJaneAusten.M éérdan alleen een filosoofbewijstM aclntyre
12'(...)oursocietycannothogetoachievemoralconsensus'(235).

13 'W hatmattersatthisstagelstheconstruction oflocalformsofcommunity
within which civility and theintellectualand morallifecan be sustained through
thenew dark ageswhich arealready upon us.And ifthetradition ofthevirtues
wasableto survivethe horrorsofthe lastdark ages,wearenotentirelywithout
groundsforhope....W earewaitingnotfora Godot,butforanother-doubtless

verydifferent-St.Benedict'(245).
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een zeerbelezen en hoogsterudietdenkertezijn,bijwiedewijsbegeerte
nietalleen een vakdisciplineblijft(zoalsbijvele,overigensuitstekende,
angelsaksischefilosofenhetgevalis),maarbijnaspelenderwijssamengaat
metderijkeculturelebagagediehijmetzich meedraagt.Van dezeexce/lence isin dezekorte samenvatting helaasm aaralte weinig overgebleven.
Een gemisdatslechts door lezing van hetboek zelfkan worden goedgemaakt.

pensioenverzekering

(Ga
ABB

wij zorgen voor morgen
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C onviviale technologie voor vrouw enl
Valentina Borrem ans

Ik ben geboren aan de oevervan de Kongo-rivier,ten noorden van Kin-

shasa.M ijn Belgischevaderstierftoen ik drie was,mijn zwartenounou
sprakgeenVlaamsenmijn moeder,diemegrootbracht,waseenFrançaise.lk brachtverschillendejaren in Londen en New Yorkdooren 23jaar
geledenvestigdeik mein Mexico.Ruim tienjaarwoon ik daarnu in een
dorp op dezuidelijkehellingvan deSierraM adre.Een twaalftalreizen,
veelperbusen tevoet,hebben mezowatin alleuithoeken van LatijnsAmerikagebracht,op zoek naardocumenten overdevolksreligiein de 19e

eeuw.Ditin verbandmetmijnwerkaanhetCIDOC,hetCentrolnterculturalde Documentaciôn,datik geleid heb vanafdeoprichting in 1966 tot

in 1976 toen wehetgesloten hebben.Sindsdien verdeelik mijn tijd over
drieactiviteiten:1.Ikadviseerdorpsbibliotheken bijdeaanschafvan naslagwerken overconvivialewerktuigen;in 1979 ismijn Reference Guide
to Convivial Tools gepubliceerd,een geannoteerde bibliografie van 858

naslagwerken en 169 regelmatigverschijnendetijdschriften over'alternatieve', 'aangepaste', 'radicale'of beter 'conviviale'technologiez.2.A1s

conservatrice heb ik de voormalige ClDoc-collectie overLatijnsamerikaansevolksreligieondermijn hoede,dienu bewaard wordtin hetColegio de M exico.Uit die verzameling selecteer en bewerk ik teksten voor

publikatieop microfilm.Om hetanderejaargaik in Latijns-Amerikaop
zoek naar nieuw materiaalvoordeze 'histoire desmentalités'.3.Ik help

Ivan Illich metzijn onderzoek.Sindstwintigjaardeelik zijn lectuura1s
geenander,maakvan dichtbijhetontstaanendeevolutievan zijn ideeën
l Ditisdeinleiding die V.Borremanshield op deInformatiedagen overAangepaste Technologie voorvrouwen in de Derde Wereld,georganiseerd door het

AlgemeenBestuurvandeOntwikkelingssamenwerking (ABOS)enhetBelgische

Staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 28-29 september
1982.

2 V.Borremans,Re/ereaceGuidetoConvivialTools,SpecialReportno 13,
verschijnthiervaneentweede,aangevuldeeditie.
LibraryJournal,New York(1180SixthAvenue,New York 1* 36),1979.Eerlang
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en teksten mee.Hetisdan ookgeen wonderdatik nognauwelijksonderscheidkanmaken tussenzijn opvattingen en formuleringen endemijne3.
Ik wilmaarzeggen,watik u te vertellen heb ishetresultaatvan gesprek-

kenmethonderdendeelnemersaan debijeenkomsten inCIDOC,vanpersoonlijke waayneming in alle streken van Latijns-Amerika,van wat ik
geleerdheb vandeauteursdieik inmijnReferenceGuidebijeengebracht
heb.Mijn reiectiessteunen op watik gezien heb.
lk wilhetdus niethebben over de bedoelingen van de ontwikkelingspro-

gramma's,maaroverhetresultaatervan.Toen wijCIDOC oprichtten,
wasontwikkeling,ten minstevoor2/3,nogeen utopie.Vandaag isheteen

puinhoop,diejeempirisch kuntonderzoeken4.Nietwatontwikkelingsprojectenvoorvrouwen beloven tedoen,interesseertmij,maarhetreële
effectdatzeop vrouwen hebben.Juisternog,ik zoek naarcriteriawaaraan onderzoek naarheteffectvan een bepaalde technologie op vrouwen
getoetstkan worden.Ik heb hetdan over die technologie en werktuigen

die bedoeld zijn om de lastwelke de vrouw haarleven lang te dragen
heeft,te verlichten.
M et'last'bedoelik detaken die vrouwen worden opgelegd,de dingen die

vrouwen moeten doen omdatze vrouw zijn.Daartoe behoren economischeactiviteitenwaarvoorzijmeestalnietbetaald wordeneneigenvoorzienings-,subsistentie-activiteiten die door economen nooit exact gemeten
kunnen worden.Ik wilonderzoeken ofnieuwewerktuigen invloed hebben
op de vermoeienis,de belasting,hetgesloof en de sleurdie nu eenm aal,

zoalshetheet,het'lot'van devrouw zijn.Mijnvraagisnietofzedetaak
vandezeofgenevrouw misschienverlichten.Mijnvraagis:zijnercriteria
waaraan we de lastvan de vrouwen alsgroep kunnen evalueren ?

Twee soorten van onderzoek

Indejarenzeventigheefthetonderzoeknaarvrouwen en werktuigen een
3DezeteksthebikopgesteldterwijlikdedrukproevencorrigeerdevanIllichs
nieuweboek,Gea#er,datin 1983verschijntbijPanthon,New York,Boyars,
Londen en LeSeuil,Parijs.

4Vooreenbibliografiezie:MayraBuvinié,A criticalreviewofsomeresearch

concepts and concerns,in lrene Thlnker,M ichelBo Bramsen en Mayra Buvinié

(eds.),Womenand WorldDevelopment,Praeger,New York,1976.Voordoorlopende informatie over publikaties,onderzoeksprogramma's en activiteiten zie:
W omen'sStudiesInternationalForum,U.K.Voordoorlopende statistischeinformatie: Women at Work.an ILO Newsbulletin, lnternationaalArbeidsbureau,

Genève.Voorvoorpublikatiesvanbelangrijketeksten overVrouw enOntwikkeling:WID Working Papers,M ichigan State University.
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geweldigeuitbreidinggenomens.Daarin zijn tweefundamenteelverschillende types van onderzoek te onderscheiden.Talvan studies hebben be-

trekkingop werktuigen diehetlabeurdatvrouwen haarleven lang altijd
opnieuw te leveren hebben,lichter willen maken. Dit onderzoek wordt
vooralgedaan door vrouwen,geholpen door nieuwe of ongekende tech-

niekendiezezicheigenmaken,adopteren.Dezevindingrijke,vernaculaire adoptie en aanpassing van nieuwe technieken doorvrouwen wordtzelden 'research'genoemd en overhetalgemeen overhethoofd gezien.W einige waarnem erszullen van een ingenieuzevrouw diezich uiteen versnel-

lingsbak een oven vervaardigt,zeggen datzij aan 'research'doet.Het
andere type is onderzoek voor vrouwen.Dat wil in de eerste plaats de
produktiviteitvan vrouwen verhogen.H etmeet de 'verbetering'van het

'welzijn'van vrouwen waarbijhetdan natuurlijk devraag iswatdeze
deskundigen onder'verbetering'en 'welzijn'verstaan.
Dezetweetypesvan onderzoek staan lijnrechttegenoverelkaar.Onderzoek doorvrouwen trachtvrouwen buiten de marktte houden en de pro-

duktiviteitvandegemeenschapingeldtermentebeperken;allesbijelkaar
verlichthettegelijk deglobaledoorvrouwen tedragen last.Hettweede
type daarentegen ronseltvrouwen voor 'ontwikkeling'.Het wordtuitgevoerd doordeskundigen,somsin overleg methun cliënten ;hetverzwaart,
zoals ik za1aantonen6,de last van vrouwen en versterkt de seksistische
discrim inatie.
Vrouwen kunnen zich zowel'hoge'als'lage'.'harde'als 'zachte'technologie toeëigenen voor haar eigen doeleinden.Hier vraag ik vooralaandachtvoor simpele technieken die goedkoop en ter plaatse beschikbaar

zijneniedereenvrijlaten om zetegebruiken ofniet.Ook dezeecologisch
'zachte',sociaal'decentraliserende'en technisch 'interm ediaire'technolo-

giekan onderwerp zijnvanonderzoekzoweldooralsvoorvrouwen.Organische landbouw,biogas,zonne-energie voorverwarming en zelfs,zou
men kunnen zeggen,metm icroprocessoren uitgeruste breimachines kunnen aan zoweleigenvoorziening als groeidienstig gemaakt worden.Of

5 B.v.M artha W .Lewis, Women and Food:an annotated bibliography on

foodproduction,preservationandimprovednutrition,AID,OfficeofWomenin
Development,W ashington D.C.!1979;Marilyn Carr,Appropriate Technology

forAfricanWomen,AfricanTralningandResearchCentreforWomen,UN Eco-

nomic Commission for Africa,Addis Abeba, 1978;Elisabeth O'Ke1ly, Rural
Women:theirintegration in developmentprogrammesand how simple intermediatetechnology can hel
p them,3Cumberland Gardens,Lloyd Square,London,
W CIX 9 AF,1978.
6 Nvdr.En zoalsin hethiernavolgendeartikelaangetoond wordt.
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neem bijvoorbeeld tuinbouw.Vrouwen kunnen groenten kweken om het
huishouden grotendeels buiten de geldrelaties en de m arkt te houden,
m aargroententeeltkan erook toe leiden daterm eerm onetairebindingen

binnen de gemeenschap ontstaan,dat iedereen meeralankelijk wordt
van waren en ermeer geld in omloop komt.
Onder hetzelfdeetiket 'vrouwenonderzoek naarAangepaste Technologie'
werden onderzoek dooren onderzoek voorvrouwen hopeloosdoorelkaar

gehaald.Ik wilzeuitelkaarhouden:zevullen elkaaraan,maarhetzijn
twee verschillende dingen.Alleen a1s we zien hoe ze elkaar aanvullen,is

hetmogelijk een democratisch evenwichttevinden tussen technischeen
wettelijkeregelingen dievrouwen helpen om zelfdelastvan hun taak te
verlichten en andere,die de concurrentiepositie van vrouwen in de geld-

jachtwatminderongelijk maken.
Twee soorten gebruik van A angepaste Technologie

Ik denkbijvoorbeeld aaneen dorp waardevrouwen schoffelen tuin weer
ineigenhandennemen.Datiseen ontwikkelingdietevoorzienwas,alsje
weetdatin delaatstetien jaarhetaantalhuishoudensmetdevrouw als
'gezinshoofd'overalistoegenomen;in een land a1sBraziliëishetverdub-

beld,in Marokko verdrievoudigd7.Dank zijdenieuwe alchemievan de
organische landbouw,gecombineerd met Aangepaste Technologie,heeft
ditopnieuw in handen nemen van tuin en schoffelnietsvan een romantische regressie:voorheen nooitgedroom deresultaten kunnen nu betrekke-

lijkgemakkelijkworden bereikt.Maardaarstaattegenoverdatdenieuwe
technische mogelijkheden ook connicten scheppen tussen mannen en
vrouwen en tussen vrouwen onderling.A1svrouwen dehand leggen op de

schoffel,komen ze onvermijdelijk in consict met de belangen van de
mannen.A1svrouwendetuin heroverenalsvrouwendomein,blijftermindervrouwelijke 'mankracht'overvoorhetschoffelen van deproduktieve
landbouwgrond waar mannen de tractor besturen.nemen zij stukken
landbouwgrond en een deelvan de watervoorraad voor irrigatie en be-

sproeiing van demannen afen onttrekken zijzich in haarwerk aan het
7 Mayra Buviniéen Nadia Youssef,Women-headed households. The ignored

factorin developmentplanning,InternationalCentre forResearch onWomen,
W ashington D.C.,1978.Ook in deVSishetaantalhuishoudensmetdevrouw als
'gezinshoofd'tussen 1970en 1980met71'etoegenomenen hetaantalalleenstaan-

devrouwenmeerdan verdubbeld.Onderdezwarte(dusarme)bevolkingisdeze
toename tweekeerzo groot.
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toezichtvan dem annen8.En ofde schoffelnu gebruiktwordtvooreigen-

voorzieningofvoordemarkt,hetfeitdatzijerweerdehand op leggen,
geeftde vrouwen m eer machttegenoverde mannen.

Toch zijn dezetweeverschillende manieren waarop een vrouw haartuin
kan gebruiken.in strijd metelkaar.Op een lapjegrond in Chilikun je
gemakkelijk de vijfendertig soorten groenten verbouwen en de hoeveelheidvisen pluimveehoudenwaartweevrouwenenvijfkinderengoedvan
kunnen leven.Maarhetzelfdelapjegrond kan ook gebruiktwordenvoor
een m oestuin waarzgn.kwaliteitsprodukten of'primeurs'geteeld worden
voordem arkten methetgeld datdatopbrengt,kunnen diezeven m ensen
dan overleven metderomm eldiezein dewinkelkopen.In heteerstegeval
isdeschoffelhetsym boolvan een nieuw soortsubsistentie;in hettweede,
.

vanvrijwilligeservitude,zogenaamdeparticipatieeneconomischmeetbare
vooruitgang.Hetzijn twee tuinen die gebruik maken van Aangepaste
Technologie.M aarhetzijn tweetegengesteldevisiesop wel-zijn,op wat
men verstaatonder'goed leven'.Hetzijn tweetegengesteldevrouwelijke
visiesop vrouwen.
Onswordtop deze Conferentie gevraagd hoe Aangepaste Technologie de
last van vrouwen,metname van vrouwen in ontwikkelingslanden, kan
verlichten.M aarik geloof datwe daar niets over kunnen zeggen als we
nieteerstnagaan watdeontwikkelingtotnu toevoorvrouwen opgeleverd

heeft.Wezijn nu dertigjaarbezigmet'ontwikkeling',een onderneming
die nu dusdoor de sociaal-historicusbestudeerd kan worden.Voor veel

mannen en vrouwen die metdie 'ontwikkeling'in aanraking zijn gekom en,betekendeze een m odernisering van hun arm oede.En daarwilik nu

aantoevoegen:eenfeminisering van dearmoede.Ik noem eerstdrie aspecten van de modernisering van de armoede,daarna drie aspecten die

laten zien datdevrouwen de grootsteslachtoffersdaarvan zijn.

8 Cfr.1.ThinkerenM.B.Bramsen,Foodproductionandtheintroductionof
sTall-scale technology in mrc/areas,in hetboven vermelde Women and World
Development.Waarontwikkeling haarintrededoet,trekken de mannen naarde

stadofwelmoderniserenzijdelandbouw.In heteerstegeval,vàltdetraditionele
landarbeidopdevrouwen;naasthethuishoudelijkewerkkrijgenzedanmannen-

werk opgelegd.In hettweedegevalbewerkendemannen methun machinesmeer
grond en moeten devrouwen metdehand grotere oppervlakten wieden;zekun-

nendanmindertijdbestedenaandemoestuin,waarzetraditioneelgezondvoedsel
uithaalden.Eenanaloog proceshebben vrouwen in Europameegemaaktinde19e
eeuw,toen de spoorweg deovergangvan subsistentie naarmarkteconomie moge-

li
jk maakte.Cfr.DavidSabean,IntensiyieungderArbeitundAlltagserfahung
aufdem Lande.EinBeispielclu Wûrthemberg,in SozialwissenschaftlicheInformationen,6,1977,pp.148-152.
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M odernisering en fem inisering van de arm oede

1.Overalzijnten gevolgevanhetindustriëlegroeiprocessubsistentie-activiteiten in waardeverminderd.Lopen,werken,jeeigen huisbouwen,je
eigen gezin te eten geven,een vak leren zonder het op schoolte hoeven

kopen wordtsteedsmoeilijker.2.Overalworden verwantschap,buurtschap.ontm oetingen op hetdorpsplein en anderenetwerken van socialisatie en onderlinge hulp herleid totgeldrelaties.W athetook waard is,een

geschenkisietswatjekoopt.3.Overalzijn vernaculairewaardenverdrongen door professionele normen :niet iemand in hetdorp,m aar iemand

van buitenafwordtverondersteld hetbesteteweten hoejeietsmoetformuleren,hoejeeenziekemoetverzorgen ofeen bepaald karweiopknappen.

Van deze trieste sociale neveneffecten van de ontwikkeling geven we ons

steedsmeerrekenschap.Enzezijn onvermijdelijk,even onvermijdelijkals
de ecologische neveneffecten waarover veelmeer ophef gem aakt wordt.
Zoals de degradatie van het milieu raakt ook de modernisering van de
armoedezowelmannen alsvrouwen.M aarontwikkeling heeftook neveneffecten van een andere soort,die speciaalde vrouwen treffen.Daarvan

gevenweonsveelminderrekenschap.Iknoem drieaspecten vandnfeminisering van de armoede.

1.Onvermijdelijk ontzetontwikkelingvrouwenuithaargeslachtsspecIieke taken.Ze maaktvan vrouwen gem engde arbeidskrachten en transformeertzetotde tweedesekse.Overaldwingtontwikkelingvrouwen totiets

datvoorheen onbekend was:individuelewedijvermetmannen.Doorde
ontwikkeling'bevrijd',latenvrouwenzich noodgedwongen ronselen voor
een strijd metmannen om dezelfdebanen,een strijd diezealleen maar
kunnen verliezen.Hetcrucialebelangvan hetseksismealseffectvan groei
werd totnu toe over hethoofd gezien.

Gemakkelijk vergeten wedat'werk'datzonderonderscheid zoweldoor
mannen alsvrouwen verrichtkan worden.in een pre-industriële samenle-

vinggewoonnietbestond.Alsertochvoorbeeldenvantevindenzijn,gaat
hetaltijd om slaven,onaanraakbaren ofparia's.In een pre-industriële
samenleving bestaatgeen enkellandbouwwerktuig,huishoudgereedschap
of huisdier datzonder onderscheid zoweldoor m annen als vrouwen of
doorbeiden op dezelfde maniergehanteerd ofgebruiktwordt.Geslachts-

lozewerktuigen zijn een uitvinding van de 19eeeuw :de werktuigen die
gebruiktworden voorwatwijnu 'arbeid'noemen.
W atik hiervooropstel,ishistorisch uitvoeriggedocumenteerd,en nergens
heb ik iets gevonden dat hettegenspreekt.Toch zie ik ook nergens een
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aanwijzing dat de talloze organismen die zich bezighouden met 'overdrachtvan technologie',zich ooitserieusvragenstellen overwatze eigen-

lijk doen.Technischebijstand kwam totnu toe altijd neerop deexport
van een arbeidsethiek en werktuigen die hetgeslachtignoreren en op de

vernietiging van de eigenvoorziening die juistop geslachtsteunt.W aar
geen onderscheid m eer gemaakt wordttussen m annentaak en vrouwentaak en een 'gem engde' arbeidskracht ontstaat waarbinnen mannen en

vrouwen metelkaarin concurrentiestaan,valtditaltijd inhetnadeelvan
devrouwen uit.Voorhieren daareen vrouw verbeteren de kansen,maar
demeerderheid wordtachteruitgesteld en dezetweegroepen vrouwen worden tegen elkaar opgezet.
W atversta ik onderdatgeslachtdatdoor de ontwikkeling wordtvernietigd? ln allepre-industriëlesamenlevingen bestaathetlokale gereedschap
uittwee onderscheiden helften.Elke gemeenschap heefteen eigen,unieke

manierwaarop delastvan hetbestaan.devisieop dewerkelijkheid,het
gebruikvan tijd en ruimteverdeeld worden.W even,melken,voedselinmaken wordtofweldoorde vrouw ofweldoordem an gedaan.In eenzelfde cultuurwordtdezelfde taak nooitdoor beiden verricht.W aargeslacht
heerste,konden vrouwen nooitindividueelmetdem annen in concurrentie
komen.Ze bleven binnen de grenzen van haareigen dom ein.Nietindividuen,m aar geslachtsdomeinen stonden tegenoverelkaar.
In de meeste culturen bezat hetvrouwendomein nooitdezelfde waardigheid alsdatvan m annen.ln patriarchale samenlevingen werden vrouwen

uitgesloten van de publieke zaak.Haartaak en hetgereedschap datzij
daarvoorgebruikten werden openlijkmindergeachtdandievan mannen.
Datmaakte elke vrouw met de andere vrouwen solidair:ze waren allem aalin velerleiopzichtminderwaardig,maardeelden die minderwaardigheid met elkaar. In een samenleving die geregeerd werd door geslacht,

kondenvrouwennooitindividueeldeverliezendepartijzijn.W elnu,datis
door de ontwikkeling veranderd. Nu wordt elke individuele vrouw gedwongen in competitie te treden in een wereld die geregeerd wordtdoor

mannen.Natuurlijk,de ontwikkeling heeftdie mannenheerschappijwel
watverzwakt,m aarze heeftdatRink gecompenseerd doorde oude patriarchale overheersing te combineren metofte vervangen door de nieuwe
seksistische discrim inatie. De ontwikkeling individualiseert de minderwaardigheid van de vrouw,geeftereen vorm aan dievoorheen onbekend

wasen persoonlijk veelvernederenderis.
Dievernietigingvan de subsistentie en hetgeslachtisechtergeen monopolievan deindustrialisatie.AangepasteTechnologie kan datnetzo goed en
zelfs beter.Om die reden pleit ik met nadruk voor onderzoek naar de
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gevaren van geslachtsloze Aangepaste Technologie.Ik doe ditnietom dat
ik principieeltegen geslachtsindifferente technologieben.Ik wileventueel
aannemen datgereedschap zowelin de handen van vrouwen alsin dievan

mannen kan passen.Maarik vind datjeweleerstmoetweten welkede
seksistischenevengevolgen zijn van een Aangepaste Technologie die geen
oogheeftvoorhetgeslacht.Zijkan namelijk,nogeffectieverdan industriële machines,van m ooie, fiere vrouwen gehandicapte mensen van de

tweedeseksemaken.Ikweetdatditsomsniettevermijdenis.Maarikzie
nietin waarom hetblindelingsaangem oedigd m oetworden.Alleen onderzoek doorvrouwen,in elk dorp,elke buurt,kan de garantie geven datde
nieuwe moersleutels en buigtangen,de nieuwe pom pen en katrollen,de
nieuwe visreservoirsen handmolens ofeen nieuw geitenrasin de allereersteplaatsvrouwenhanden machtgeven.Datonderzoek kan eenvoudigweg
niet voor een dorp of een gemeenschap gedaan worden.

2.Een tweedeaspectvan defeminisering van dearmoedealsgevolg van
'ontwikkeling'ishetvolgende.Deeconomisch m eetbarevoordelen van de

groeizijnin onevenredigematedemannenten goedegekomen en in onevenredige mate geproduceerd door het onbetaalde labeur van vrouwen.

Meteen simpele truc wordtditfeitverdoezeld:modernehuishoudelijke
arbeid,hetonbetaalde bewerken van econom ische goederen totgebruiks-

goederen worden nietbeschouwd alseen economische bijdrage aan de
groei.

Delaatstetijdkomtdaarenigeveranderingin.Onderzoeknaarheteconomisch effectvan deontwikkeling op vrouwen istienjaargeleden aan de
ganggebrachtdoorEstherBoserup en BarbaraW ardg.W atzijvermoedden,issindsdien in talloze studiesbevestigd en verder uitgewerkt:

a.Economischegroeiheeftaltijdhetaantalwerkurenvanvrouwensterker
doen toenemen dan datvan m annen.

b.Naarmate de huishouding alankelijker wordt van geld en markt,
wordt de zeggenschap van de vrouw over de liquide middelen kleinerlo.

9 Esther Boserup, Women'
s Role in Economic Development, St.M artin's
Press,New York,1974;Barbara W ard,Women and Technology in Developing

Countries,inImpactofScienceonSociety,20,1,1970,pp.93-101.
10 B.v.VanessaMaher,TheRelationof WorkandConsumptiontoAuthority

within theHousehold:# M oroccan Cr e,manuscript,Paris,1981;RitaS.Gallin,

TheImpactofDevelopmenton Women'
sWorkand Status.# CaseStudyfrom

Taiwan, W ID W orking Papers,no 9, M ichigan State University, 1982; Jane

Guyer,Food,Cocoa and theDivision ofLabourby Sex in Two Gey/African

Societies,in Comparative Studiesin Society and Hi
story,22,1980,pp.355-373;

DenisePaulme,Women in TropicalAfrica,UniversityofCalifornia,Berkeley,
1971.
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c.Alsvrouwen betaald werk hebben,betekentdatniet dathaarnietbetaalde schaduwwerk vermindert.Het betekent weldat ze m oeten afzien

van vrije tijd.onderlinge hulp en van het eminente middeltotsociale
controledatvrouwenpraatis.H uisvrouwen diein dewasserettem agazines
staan te lezen tot de wasm achine het werk voor haar klaar heeft, zi
jn

politiekgesprokenniettevergelijkenmeteengroepvrouwendietijdensde
wasaan de rivier palaverenll.
d.Integenstelling toteen hardnekkigem ytheneemtdebelastingvan vrouwen /oealshethuisaangesloten isop gas,water,elektriciteiten riolering.

Datblijktuithistorischonderzoekoverhuishoudelijkearbeid.Een kraantjeinhuisenhetwaterverbruikstijgtmet25tot50* 12.Natuurlijkhebje
veelvluggeren gemakkelijkereen emmervol,maarhetin huisgeplaatste
toilet,denieuwenormen van zindelijkheid voorlichaam,kleren,linnengoed en de hele huisraad,vermeerderen alleen maarhetwerk waar water

bijvan paskomt,hetwerk van devrouw.
e.Dat is de gang van zaken in alle politieke systemen.Overal betalen

vrouwen de rekening van deeconomische groei:overalkrijgen zijmeer
karweien van schaduwwerk opgelegd en steeds minder aantrekkelijke
loonarbeid.Dehuisvrouw in M inneapoliswordteen onbetaaldetaxichauf-

feuse,diemethaarkinderen tussen schoolen jeugdbeweging en dansles
pendelten duseen baan moetnem en om de tweede auto te kunnen beta-

len.In Kiev staatzein derijvoordeslagerijen hetbureauvoorhuisvesting,tussendoorop zoek naar betaald werk om produkten op de zwarte
marktte kunnen kopenl3.

Nogmaals,ik wijsop dezeonvermijdelijkegevolgen van deeconomische
groeinietomdatik principieeltegen alle groeiben.A1svrouwen die zich
opnieuw deschoffeltoegeëigend hebben,nietwatprodukten uiteigen tuin

11RuthCowanSchwarz,# CaseStudy of TechnologicalandSocialChange:
TheWashingMachineandtheWorking eTe,inMaryHartmanenLoiseBanner,

Clio'
sCoalcforne?lRai
sed,HarperTorchbook,New York,1974. Tweegeneratieslang hebben Amerikaanse vrouwen gedachtdathaar elektrische apparaten
haartaak verlichtten en haaronbetaaldewerkuren verminderden. Pasin dederde

generatiekwamenzijtothetbesefdatzijmindervrijetijdenmeerwerkhadden.
Zie ook:Sarah FenstermakerBerk (ed.),Women and Household Labor,Sage
Publ.,BeverlyHills,1980;SusanStrasser,NeverDone:# History ofAmerican
Housework,Pantheon,New York,1982.
12 JoelA.Tarren FrancisClayM cM ichael,DecisionsaboutWastewaterTech-

ao/ogy 1850-1932,inJournalofthe WaterResourcesPlanningandManagement
Divisi
on,mei1977,p.47-61.

13 M.P.Sacks,Unchanging Ff-el.
'# Comparéon of theEveryday Zieof

SovietWorkingM enand Women between 1923 and 1966, in D .Atkinson,A.Dal-

lin enG.W.Lapidus(eds.),WomeninRl
z.
tWJ,HarvesterPress,Sussex,1978.
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verkopen,hebben zegeen geld om zouttekopen voordegeitofeen pomp
voordewindm olen.Alsik hierde aandachtvestig op hetfeitdatpatriarchale ondergeschiktheid vervangen is door seksistische discriminatie,dan

alleen omdatditonlosmakelijk verbonden isaan groei,omdaterin het
ontwikkelingsbeleid zelden rekening m ee gehouden wordt en omdat het

van doorslaggevendebetekenisisalsjewilweten welk effectAangepaste
Technologie heeftop vrouwen.W e moeten vragen leren stellen alsbijvoorbeeld:Tot op welke hoogte vermindert het gebruik van biogas de
totalelastvan vrouwen?W anneervermeerderthetdaarentegen die totale
last,zelfsals hetde individuele m oeite die hettraditioneelkost om vuur

in de keuken tekrijgen vermindert?Een betrouwbaarantwoord op vragen alsdezekunnen weslechtskrijgen uitonderzoek doormensen,door
vrouwen zelf.Advies van deskundigen aan mensen moeten we nietvertrouwen.Zelfsnietals hetkomtvan de nieuwe deskundigen in 'zachte',

'ecologische'technologieofin 'consciëntisatie',ook alzijn datvrouwen.
3.Ontwikkeling heeftnog een derde neveneffectdataleven onvermijdelijkenaleven nadeligisvoordevrouw.Vrouwenwordthetinitiatiefdat
zetraditioneelhadden om cultureleveranderingen aan degang te brengen,
uitde handen genomen.Van de drie voorvrouwen noodlottige gevolgen

vandeontwikkelingkrijgtditdeminsteaandacht.En hetismisschien het
belangrijkste.
Om tebegrijpen watditvrouwelijkeinitiatiefbetekende,moeten wenagaan hoevernaculaire culturen veranderen.Gereedschap speeltdaarin een
beslissende rol.Zoalsik aleerderzei,gereedschap wasnooitgeslachtsindifferent.Hetpaste nooitin de handen van 'mensen',maarofwelin die

vanmannen ofwelindievan vrouwen.W anneereen nieuw werktuigzijn
intrede deed in een vernaculairuniversum,gebeurdedatofweldoorvrouwen ofweldoorm annen.Elke nieuwigheid dieeen cultuurin haaruitrusting opnam een nieuw voorwerp ofprocédé,een nieuwe groente,dier-

soortofvaardigheid-werd onmiddellijkondergebrachtineenvandetwee
domeinen : dat van de mannen of dat van de vrouwen. Een werktuig

'adopteren'betekende hetzijn plaatsgeven in een van de twee in die
lokale cultuur bestaande geslachtsdomeinen. Een werktuig maken betekendederealiteiteen geslachtgeven.Vrouwen hadden in ditopzichtevenveelmachtalsmannen.Beiden namen hetinitiatieftotcultureleveranderingen.En geen van beiden kon heteigen dom ein vergroten zonderop een
ofanderemanierdatvan deanderte bdnvloeden.Toen in de Jura vrouwen een nieuw draagnet voor hetvergaren van het grasop de hellingen
ontwikkelden,moesten de mannen hun oude hooislee aanpassen om de
nieuwe lading te kunnen vervoeren.M eerdan dertig verschillende opera-
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ties,altijd deenedoormannen,deanderedoorvrouwen,pasten inelkaar
alsopeenvolgende danspassen,tothethooiwasbinnengehaald.Bijelke
paskonden m annen ofvrouwen een innovatie invoeren en zo hun partner
uitdagen zelfeen nieuwe pas te vinden.Heelandersgaathetm etde geslachtsneutrale werktuigen van vandaag.Die staan praktisch uitsluitend
onderhetbeheervan m annen.
Ik herhaal,ik spreek hiernietuitnostalgienaarhetverleden.Ik weetheel
goed dathetin de Jura de man wasdie de paarden m ende,een taak die

hem aanzien gaf,terwijldevrouw deschaftmand en dehark droeg.Al
evenm in herinnerik aan deze geslachtsspecifieke cultuurinnovatie omdat
ik terug wilnaar een apartgereedschap voor mannen en vrouwen.W at

mijvoorogen staatzijn convivialewerktuigen:werktuigen dieeen evenwichtmogelijk maken tussen netwerken van eigenvoorziening ofsubsistentie én economischeruil-en produktieverhoudingen.Ik stelvastdatde

traditionelesubsistentiealtijdin hetteken stondvan hetgeslacht.Ikweet
nietofdatooknu nogzomoétzijn.Maarikben erwelvanovertuigddat
aandachtvoorhetgeslachtvan buitengewoon grootbelang isalswewillen
onderzoeken hoe Aangepaste Technologie verbreid kan worden.De hele

geschiedenisdoorheeftdieverbreidingaltijdinhetteken vanhetgeslacht
gestaan en zeheefthetaltijd heelgoed zondermissionarissen,opvoeders
ofontwikkelingshelpers kunnen stellen.

A anbevelingen

Hetverdwijnenvan hetgeslacht,devernietigingvan desubsistentieen de
uniseksualisering van dewerktuigen raken vooraldevrouwen,op een sub-

tielemanier:zezijnnunietmeeralleenalsgroepminderwaardigopgrond
van hun geslacht,m aarworden ook individueelgediscrimineerd op grond

van hun sekse.W atmetde industriële ontwikkeling in dejaren zestig
begonnen is,zou door de nieuwe mode van de Aangepaste Technologie
noggrondigeraangepakten voltooid kunnen worden.De nieuwe werktui-

gen zijn goedkoperen kunnen dusgelijkerverdeeld worden;zezijn ook
'zachter'en dusverleidelijker.W iezegebruikt,man ofvrouw,gaatzich
gemakkelijk verbeelden:ik 'werk'en schep duswelvaart.Soms zou Je
gaan denken datdeeconomischegroei,metzijn seksistischeneveneffec*

ten,nog slechts op de Aangepaste Technologie wachtom de subsistentie
definitief uitte roeien.
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M etditgevaarvoorogen kunnen we onze aanbevelingen aan hetBelgisch
Staatssecretariaatvoor Ontwikkelingssamenwerking formuleren :
1.Aangepaste Technologie kan zowelin dienst staan van groei als van

subsistentie.Hetisin hetbelangvan vrouwen datwettelijke,sociale,cultureleen technische regelingen gesteund worden die hetmogelijk maken
en bevorderen datAangepaste Technologie opgenomen wordtin activiteiten waarvoor vrouwen het initiatief nemen en die op eigenvoorziening

gerichtzijn.
2.Alleen onderzoek doorvrouwen die de nieuwewerktuigen m oeten gebruiken,kan criteria verschaffen om gadgets die alleen m aar één taak
supprimeren om er een andere te creëren,te onderscheiden van nieuwe
technieken die de subsistentietaak van de vrouw echt verlichten en verfraaien.
3. Diensten voor ontwikkelingssamenwerking m oeten onderzoek door
vrouwen bescherm en tegen de bemoeienis van de Aangepaste-Technologie-agogen,de nieuwe, 'zachte' paternalisten die carrière maken in het
onderzoek voorvrouwen en het verspreiden ervan.
4. Samenvattend :detotale lastvan vrouwen kan alleen dan verlichtworden alseen beleid datlokale groeibevorderten een -vaak daaraan tegengesteld -beleid dat meerdelicate en complexe vormen van eigenvoorzie-

ningmogelijk maakt,elkaarin evenwichthouden.
Ik geloofnietdatdergelijkeaanbevelingen een feministischevisieop het
seksisme,een nostalgische hunkering naarhetverleden ofeen oproep tot
utopisch ascetism e genoemd kunnen worden.Ik wilalleen aangeven hoe

detotale dagelijkselastvan vrouwen verlichtkan worden.En ik geloof
datdatwatgoed isvoorvrouwen,uiteindelijk hetbesteisvoorallen.
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T echnologie en vrouw en in A ziatische
Iandbouw l
Iftikhar Ahm ed

In de Aziatische ontwikkelingslanden spelen boerenvrouwen een dubbele

rol.Alshuisvrouw en moederstaanzijinvoorhetdagdagelijksehuishoudelijk werk,keuken en kinderen,en dedaarmeeverbonden lasten alswater en brandhouthalen.In India besteden de leden van een boerenhuishouden gem iddeld zesuurperdag aan hetverzam elen van brandhout;in
de Noordindiase staat Haryana gaan de dorpsvrouwen,tottien keer per

dag,eenkm verwaterhalen in aarden potten.Maardaarnaastzijn aldie
vrouwenook actiefwerkzaam indelandbouw.In Nepalwerken zijgedurende 1/3 van hun 12 tot 14 werkuren op hetland,evenveelalsde man-

nen.InPakistanwerktdevrouw vaneen pachtermeebijdeoverplanting
vanderijst,hetoogsten en dorsenvan rijsten tarwe.InNoord-lndiazijn
hetdevrouwen dieoogsten,terwijlin Zuid-lndia en SriLankadevrouwen instaan voorhetoverplanten van derijst.In 1981waren bijna 2/5
van alle Indiase 'landbouwers'vrouwen.Vrouwen hebben bovendien de
zorg voor pluimvee en veestapel,voor inkoop en verkoop,vervoer en
handel,en verrichten nog allerhande voedingsverwerkende en am bachte-

lijkehuisarbeidz.InenkeleAziatischelanden hebbenzijzelfseen aanzienlijk aandeelin debouwnijverheid;in Indiab-v.isditopvallend.
Hetpatroonvaneen sekse-gebondenarbeidsverdelingkomtduidelijknaar
voren uitalle beschikbare gegevens.De accum ulatie van aan de vrouwen
toebedeelde taken heeftin vele landbouwgebieden totde -voorEuropeanen allicht-paradoxale situatie geleid datde mannen te weinig werk heb-

ben terwijldevrouwen overwerktzijn.Hetdagelijksearbeidspakketvan
devrouwen isvaak beduidend groterdan datvan dem annen.en ditin alle

leeftijdsgroepen.
1 Ditisdetekstvan een inleiding gehouden op de Informatiedagen overAangepaste Technologie voor vrouwen in de Derde Wereld,georganiseerd door het

AlgemeenBestuurvandeOntwikkelingssamenwerking(ABOS)en hetBelgische

Staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, 28-29 september
1982.
2 In de agrarischegebieden van Java komen de kleinehandelaarsmeestaluit

kleineboerenbedrijfjesofgezinnen zonderlandeigendom :hun handelsactiviteit
vormteen onontbeerli
jkeendirectebi
jdrageaan desubsistentievanhungezin.
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Dagelijkse arbeidslastin uren,volgensleeftijd en sekse in Indonesië en
Nepal,1972-1973
Indonesië

leefti
jdsgroep

6- 8
9-11
12-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50+

Nepal

mannen vrouwen relatief mannen vrouwen relatief

3,6
3,3
4,8
8,0
8,7
9,3
8,4
7,3

3,5
5,4
8,7
10,2
12,0
11,9
10,5
8,4

bedrag

bedrag

(man.=
1œ)

(man.=
1*)

97
164
181
128
138
128
125
115

3,7
6,5
7,5
9,5
10,4
11,2
10,4
9,3

4,9
8,4
9,9
11,3
12,1
14,1
12,7
10.7

133
129
132
119
116
126
122
115

(NaarMoniNag e.a.,Economic value of children in twopeasantsocieties,in
InternationalPopulation Conference,Mexico,1977.Vol.1,InternationalUnion
fortheScientificStudyofPopulation,Luik,België).

EenstudieoverJavaansegezinnen weesuitdatzowelhetdagelijksalshet
jaarlijksgemiddeldevandearbeidsduurhogerligtvoorvrouwendanvoor
mannen Uaarlijks4.056 tegenover3.173 uurl3.Die ongelijkearbeidslast
treftmen ookopdeFilippijnenaan,ongeachtdegeografische(landelijke
ofstedelijke)en deeconomische(armeofrijke)categoriewaartoedegezinnen behoren4.In Pakistan werkt de vrouw van een bescheiden landbouwersgezin 15 uur per dag,ook buiten de piekperiodes.Dit alles zou
kunnen leiden toteen verm indering van degemiddelde levensverwachting

onderdeboerenvrouwen.Eninderdaad,een onderzoekin Gujerat(India)
verricht,weesuitdathetaandeelvan de vrouwen in de volwassen bevolking lageris dan hetnationaalgemiddelde.

Metdeze gegevensvoorogen kunnen wij ons afvragen welke weerslag
technologische innovatieshebben op delevensomstandigheden van vrouwen in de agrarische gebieden in Azië.W elk effect hebben ze op haar
werk en inkomen,welkenieuwe lasten brengen ze eventueelm ee? Principieelmaakt technologie geen onderscheid tussen m annen en vrouwen,is
3 Cfr.Gillian Patricia Hart,Labour allocation strategies in m rl/Javanese
households,Ph.D.Dissertation,FacultyoftheGraduate SchoolofCornellUniversity,1978.

4 Cfr.Elizabeth King,Time allocation inPhill
ppinemrc/households,Dis-

cussion paperNo76-26,Research SchoolofEconomlcs,University ofthePhilippines,aug.1976.
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nietsekse-selectief.M aargeziendebestaandearbeidsverdelingkanzijdirecter het werk van mannen of dat van vrouwen bdnvloeden. Ze kan

eventueeldetraditionele rolverdelingwijzigen.
Laatik beginnen m ethetwerk in de landbouw zelf.

Vrouwen in de Iandbouw
Technologischeinnovatiesvan hetgereedschap -methetdoeldeproduktiviteitteverhogen en de arbeidslastteverm inderen -worden steevastingevoerd voortaken diedoorm annen verrichtworden.Zo werden in bepaalde gebieden van India weldie landbouwactiviteiten gemechaniseerd -bewerking en irrigatievan de bodem -die doorm annen uitgevoerd worden,

maar soortgelijke innovatiesbleven uitvoor activiteiten alsverplanten,
wieden enoogstendievrouwenwerk zijn.Soortgelijkefenomenenzijn ons
uitChina bekends.De arbeidsverdeling tussen m annen en vrouwen is de

laatste 20jaarnagenoeg ongewijzigd gebleven:de vrouwen krijgen nog
steedsdeniet-gemechaniseerderoutine-arbeid toegewezen,hetzogenaamd

'lichtere'werk,datfysischlangnietaltijdminderzwaarisdan de'zware'
landarbeid.
M aarerismeer.Detechnologischeinnovatie betekentvaak een noggrote-

rebelastingvoordevrouw.Bijdezogeheten HYv-rijst(HighYieldVariety.variëteitmethogeopbrengst),een dwergvariëteitdoorde GroeneRevolutie in lndonesië geïntroduceerd,moeten na de oogstop het veld de

stengelsverbrijzeld worden;dezepc#ïe-variëteitheeftnl.dusdanig korte
stengelsdatze zich niet tot bundel
slaatsamenbinden.Datbijkomende
werk wordt door vrouwen gedaan.Bovendien zijn er nog all
een grote
jutezakken van standaardformaatterbeschikking:datmaaktdat,terwijl
de last van een op het hoofd gedragen bundel padie vroeger ongeveer
20kg was,vrouwen nu bijna 100kg moeten torsen.Vanzelfsprekend is
ook dearbeidslastvan hetoogsten,bergen en dorsen vergroot,doordatde

HYv-oogst-watprecieshetoogmerk was-aanzienlijk meeropbrengt6.
Hetzijn devrouwen van pachtersen kleineboeren dierechtstreeksdoor
datsoortontwikkelingen getroffen worden.

5 Cfr.Elizabeth Croll, Woman in m rc/Development.
'thePeople'
sRepublic

ofChina,ILO,Geneva,1979.
6 Cfr.o.m.debijdragen van hetInternationalSeminarin Socio-Economic
ImplicationsofIntroducingHYVSinBangladesh,BangladeshAcademyofRural
Development,Ford Foundation,Dacca,1975.
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DeGroene Revolutiein India heeftveletaken dietraditioneeldoorvrouwen werden verricht-zaaien,wieden,dorsen,pellen van de maïsen pletten van hetsuikerriet-gem echaniseerd.M aarnaarmate ook meer maaim achinesingezetwerden,werden de vrouwen uithaartraditionele activi-

teiten verdrongen.Hetopmerkelijke isimmersdatalleswatmetdemechanisatie van delandbouw sam enhangt-hetgebruik van m achinesen de
nauwkeurige regeling en dosering van bevloeiing en bemesting -door de
mannen werd ingepalmd.
Om de weerslag van de technologische innovaties op de situatie van de
vrouw teonderkennen.dientmen tebeseffen datdevrouwen in de rurale
gebieden in Azië allerm insteen hom ogene groep vormen.M en moeteen

duidelijkonderscheidmakentussengezinnenzonderlandeigendom,kliine
boerenen grotelandeigenaars.Deeerstetweevertegenwoordigen nogtwee
verschillende vormen van sociale en econom ische arbeidsorganisatie met
een verschillend vergoedingssysteem :loonarbeid en gezinsproduktie.De
GroeneRevolutie,m ethaarhogere vraag naarloonarbeid,heeftde werkgelegenheid bevorderd voorvrouwen uitgezinnen zonder landeigendom ,

diehunlooninbaargelduitbetaaldkrijgen7.Maardekleineboeren doen
nu nogintensieverdan vroegereen beroep op vrouwenarbeid in hetgezins-

bedrijfen dezevrouwen wordennietbetaald.Hierheeftdetechnologische
veranderingdepatriarchaleofondernemersrolvan deman in hethuishouden nog versterkt.De Groene Revolutie gaf aanleiding tothetaanvragen

van produktiekredieten bijdedaartoegemachtigdeinstantiesen totnieuwehandelstransactiesvoorde afzetvan degestegen produktie:beide ontwikkelingen hebben de dominerende positievan de man nogversterkt.De
grote landeigenaarsvan hun kantzoeken hun heilvaak in een doorgedre-

ven mechaniseringvan delandbouwactiviteitenenvervangen daarbijdikwijlsdevrouwelijkehuurarbeid uitrentabiliteitsoverwegingen.In diegezinnen speeltde vrouw eerderde rolvan opzichtster.Zodra de economi-

schesituatie hetmogelijk maakt,zaldevrouw in een landbouwersgezin
van alle werk op hetveld afzien uitstatusoverwegingen.

Vrouwen in de voedingsverwerkendenijverheden
Degemechaniseerdeverwerking van der@ /nadeoogst,inderijstpelmo7 Naarmate hetreële landbouwersinkomen alsmaardaaltin demeeste landen

vanAzië,zoeken devrouwen uitlandbouwerslezinnen in India,Banjladesh en

Indonesiëhetsubsistentie-inkomenvanhungezlnteverzekerendoorbl
jkomende
Ioonarbeid op hetland.
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lens,heeftoverduidelijkvooraldevrouwenuitdearmstelandbouwersgezinnen hun werk ontnomen.Datconstateerde men m etname in Bangla-

desh,waarhetmanueleverwijderen van derijstkafjes,devoornaamsteen vaak enige -bron van inkomsten voorvrouwen op hetplatteland is8.

Waar rijstpelmolens verschijnen, stellen deze overwegend mannen te
werk.Vele vrouwen die op die manierhun werk verloren hebben,waren

vaak deenigekostwinnersvanhun gezin enzijnthansnoodlijdendgeworden.Op Java heeftmen hetzelfde geconstateerdg:door de mechanisering

van derijstverwerking dank zijdeinvoeringvan derijstpelmolensvielen
velevrouwen van bezitlozegezinnen zonderwerk,terwijlzijvroegerde
kostverdienden methetpellen van de rijstin hetstampblok.Men schat
hetverliesaan arbeidsdagen op 12miljoen.Datbetekentmeteen een Verliesaan inkomen van zowat50miljoen pond,datdezevrouwen vroeger
verdienden methetstampen van de rijst.Bovendien werd 10l van dat
loon vroegerin natura uitbetaald,een voedselrantsoen datdehele familie

voorviermaandvan etenvoorzag.Datzijn diegezinnen nu ook kwijt.In
Indiaheeftmen eensoortgelijkeontwikkelinggeconstateerd:waardetraditionelerijstpellerijen eertijdsvrouwen tewerk stelden volgenseen occasioneel of semi-permanent regime, werven de moderne rijstpelmolens
haastuitsluitend mannen aanlo.
Vroeger kon men overallangs de kustvan India vrouwen aantreffen die
meteen lading versevisop hethoofd naarde markttrokken.Ook conserveringstechnieken als hetzouten en drogen van vis,die de duurzaam heid
van hetproduktvergrootten,waren haastuitsluitend vrouwenwerk.M aar

danismeninKerala(India)gestartmethetIntegratedFisheriesDevelopmentProgramme:mettreilersmaaktmenjachtopsteurgarnaal,dieingevroren wordt en voor de export bestem d is.Gaandeweg ontstonden alsmaarmeerfabrieken voor de verwerking en hetinvriezen van garnaalen

vis.Tegelijkhebben demannendevervoer-enmarktactiviteiten overgenomen metbehulp van vrachtwagensen fietsen.Ook in ditgevalverloren de
vrouwen het werk en het inkomen die met de visverwerking en -handel
8 Cfr. M artin Greeley, Rural technology, mrl/ industries and the rurl/

poorest:thecXeofriceprocessinginBangladesh,Post-harvesttechnologyworkshop,IndianAgriculturalResearchInstitute,Delhi,jan.1981.
9 Cfr.W illiam L.Collier,JusufColter,Sinarhadi,Robertd'A Shaw,Choice

of techniquein ri
cemillinq in Java.acomment,AgriculturalDevelopment

Council,Research and TrainlngNetwork,reprint,New York,sept.1974.

10 Cfr.BarbaraHarriss,Paddy-milling:problemsinpolicy and thechoiceof

technology,inGreea Revolution?Technologyand ChangeinRice-GrowingAree

of Tamilnaduand SriLanka,B.H.Farmer(ed.
),MacmillanPress,London/Basingstoke.
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verbonden waren,zonderdatalternatievevorm en van werkgelegenheid en
inkomen totstand kwamen.

Zuivelproduktieen -handelwarenvroegerhaastuitsluitendeen vrouwelijke aangelegenheid,vooraldan onderde armere kasten van Gujeratin
India.Na de oprichting van een modern zuivelbedrijfwerd geen enkele
vrouw opgeleid in hetgebruik van de nieuwe technologie,die haartraditionele arbeid van boter-en kaasbereiding heeftovergenomen.

In Bangladeshisdehoeveelheid melasse(suikerstroop,afkomstigvansuikerrietendadelpalm)zoalsdievolgensdetraditionelemethodedoorvrouwen geproduceerd wordt,nog steedsgroterdan watde bestaande suikerfabrieken voortbrengen.M aar ook die traditionele vrouwenarbeid wordt
nu bedreigd doordeconcurrentie metde industriëlesuikerproduktie;ten-

zijmen enige poging onderneemtom de traditioneletechnologie te beschermen en teverbeteren.Overhetalgem een constateertmen datin vele

AziatischeenAfrikaanselandendeleningen-,prijs-eninvesteringspolitiek
van deregeringen de industriële en grootschalige voedingsverwerkendein-

stellingen bevordertten nadele van de traditionele verwerking van rijst,
maïs,vis,rietsuikeren brood,zoalsdie door de vrouwen werd bezorgd.

Even duidelijk is gebleken dathettelkens om een echte keuze van de
verwerkingstechnologie gaaten datm en dooreen aangepaste tarieven-en

accijnspolitiekweldegelijkdetraditionelevrouwenarbeid zou kunnen bescherm en en verderontwikkelen.

Desterkebevolkingsaangroei,gepaard meteen voortschrijdendeontbossing,leidde toteen versnelde uitputting van de hrca#hol//voorraadll.In
Nepalb.v.heeft hetgebrek aan brandhout de bevolking gedwongen om

overte schakelen van twee warme maaltijden perdag op één.Voorde
arm sten isdatthanseen ernstigeenergiecrisisgeworden,waarvan opnieuw

vooralde vrouwen hetslachtoffer zijn.De informatie daaromtrentuit
Bangladeshtoontaan datderijkeregezinnen op alternatieveenergiebronnen overschakelen,terwijlde armere aangewezen blijven op een brandhoutmarktwaardeprijzen steildehoogteingaan.
Toegang tot hulpm iddelen

Vrijschaarsisvooralsnog onze informatie overderespectievetoegankelijkheid voormannen envrouwen vandehulpmiddelen -materiële,finan11 Cfr.N .E.M .Arnold,W ood Energy and RuralComm unities,EightW orld
Forestry Congress,Jakarta,16-28oktober.
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ciële,organisatorischeentechnologische-dienodigzijn om delandbouwproduktie te bevorderen en de traditionele activiteiten efficiënter te m a-

ken.Zoveelisechterwelduidelijk,datdevrouwenin Aziënauwelijksde
kanskrijgen om zich verderte bekwamen op hetgebied van landbouw,
veeteelt,coöperaties...In Gujerat(India)b.v.,waareen modernzuivelbedrijfookvrouwentewerkstelt,staathetopleidingsprogrammaterverbetering van de runderrassen voorgeen enkelevrouw open.Leningen en kre-

dieten doorofficiële instantiestoegestaan zijn mindertoegankelijk voor
vrouwen,omdatdie hulp slechtsverkregen kan worden via de coöperaties

waarvan de leden hoofdzakelijk mannen zijn.Gujeratisnogmaalseen
typisch voorbeeld :in de 481 zuivelcoöperatiesmaken de vrouwen am per
2 tot 15e/:van hetledenbestand uit.A fgezien van een coöperatie die uit-

sluitend vrouwelijke leden telt,worden alle andere doormannen geleid.
Vaststaatin alle gevaldatde deelnam evan devrouwen aan hetinnovatie-

procesop generleiwijze evenredig is met hun werkelijk aandeelin de
agrarische economie.

Heeftmen eenmaaloog gekregen voorhetsysteem van ongelijkheid en
mannelijkeoverheersingbinnen deagrarischegemeenschappen volgensde
verschillen van socialeklasseén sekse,dan moetmen we1erkennen datde

technologischeveranderingen evenmin neutraalzijntenaanzien vanbeide
wortels van ongelijkheidlz.Netzoals de zwaardere arbeidslastvan de
vrouw op een klein boerenbedrijféén manifestatie isvan de gebrekkige
organisatievan delandbouwmarkt.iseen anderem anifestatie daarvan de
overheersende trend om de werkgelegenheid van de vrouwen te beperken
tot de arbeidsintensieve sectoren m et een lage produktiviteit.

Deongelijkekanalisatie(tenbatevandemannen)Van Cxpansie-en inVCSteringsmiddelen isgrotendeelstewijten aan een gebrekkig begrip en een
deficiënte beoordeling van de volledige roldie vrouwen in de agrarische

economiespelen.Men blijftuitgaanvaneenvernauwdeeneenzijdigevisie
op de vrouw alsechtgenote,huishoudster,kokkin en voortbrengster van
kinderen.Zowelde nationale ontwikkelingsprogramma's als de internationale hulporganisaties besteedden hun geldmiddelen aan voorzieningen

voormoeder-en-kind,programma'svoorgezinsplanningenprojecten van
huishoudelijke economie.W aar dan alenige opleiding voorAziatische
vrouwen voorhanden is,draaitdie meestalom de verondersteld 'vrouwe-

lijke'taken van koken en naaien.
12 EsterBoserup,TraditionalDivision of WorkBetween theSexes.A Source
of Inequality,InstituteofLabourStudies(ILO),W DM/DZ,FED/DZ,Geneva,
1976.
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Zeggenschap over gezinsinkom en
Hetonevenredig grootaandeelvan de vrouwen in de arbeidslast van het

gezin betekentallerminstdatzijipso facto een evenredig grote zeggenschap overhetgezinsinkomen hebben.Debestaande studiestonen aan dat

hetveelalde mannen zijn die over het gezinsinkomen in contantgeld
beschikken.In Zuid-Gujeratb.v.wordthetloon van de in delandbouw
tewerkgestelde m annen en vrouwen meestalalleen aan de man overhan-

digd (en worden de vrouwen nog steeds minder betaald voorhetzelfde
werk).Op deplantagesvan Maleisiëgeldtdezelfderegell3.In nietminder
dandriestatenvan Indiakrijgendevrouwen welzelfhunloon uitbetaald,
maardienen zij hetdadelijk aan hun man afte dragen.Op de kleine
boerenbedrijven vgn Korea wordtde opbrengstvan derijstoogstuitsluitend doordeman beheerd.Op Javahebben heelwatvrouwen uitgezinnen

zonderlandeigendom.gedurendedestilleperiodesvan de rijstbouw heel
zwarearbeid (kappen van suikerriet)op zich genomen,in vaak vervan
huisgelegengebieden.Aandatsoortloonarbeid besteeddenzijhaast80%
van hun produktieve arbeidstijd.Hun bijdragetothetgezinsinkomen is
vanzelfsprekend van cruciaalbelang voordeoverleving van hethelegezin.
In één agrarisch gebied van Bangladesh bleek in 50 % van degezinnen de

vrouwelijkeloonarbeid voormeerdan 60ç:van hetgezinsinkomen in te
staan:en voorallegezinnen samen bedroeg devrouwelijkebijdrage gemiddeld 40 Tevan hetgezinsinkomen.Naarmatedearmoedeergerwordt,
zoektnu ook een groeiend aantalgehuwde en ongehuwde vrouwen van
Bangladesh werk op hetland,waarvroegeralleen weduwen,gescheiden of
verlaten vrouwen datsoortwerk op zich wilden nemen.

W aarom zo'nbelang gehechtaan devraagwiehet(contant)geld beheert
en eroverbeschikt?Omdathetantwoord op devraag ten behoevevan wie

hetbesteed wordtheelnauw daarmee samenhangt!Ofschoon wijheel
weiniginformatiehebben overdemanierwaarop hetgeldelijkinkomenin
agrarischegezinnengedeeld en besteedwordt.zijndeenkelestudiesdaaroveruitermaterevelerend.Daaruitblijktdatwanneerde vrouwen enige
zeggenschapenbeschikkingoverhetinkomenhebben,zijertoeneigenhet
overwegend voorde gezinsbehoeften te gebruiken.Op het Indiase platteland besteden de mannen vaak een deelvan hetgezinsinkomen aan siga-

rettenensterkedrank,terwijldevrouwen hetveelaluitsluitend gebruiken
13 Noeleen Heyzer-Fan,# preliminarystudyof woman mo erestateworkers

in PeninsularM alaysia. W orld Em ploym ent Program me Research W orking Paper,W EP IO/W P 19,InternationalLabourOffice,Geneva.
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ten behoeve van hun gezin.In Bangladesh wordt het geld datde arme
boerenvrouwen zelf verdienen gebruiktom voedselvoor hetgezin te ko-

pen,veeleerdan voorhun persoonlijkebehoeften.
In heeldehiergeschetstecontextkan men zich tenslotteook nog afvragen
hoe hetvoedseltussen mannen en vrouwen verdeeld wordtin de agrarischegezinnen van Azië.Ofschoon deinformatiedaaromtrenteveneenserg
schaarsis,merktmen toch datdeheersende gewoonten ertoestrekken om
aan de man in hethuishouden een groterpartafte staan.Een onderzoek

in Kerala (India) weesuitdatin agrarische gezinnen,op dagen dater
gewerkt werd,het caloriegehalte van de voeding die de mannen kregen

11ç:onderdeaanbevolen norm van hetICM R (Indian CouncilofMedicaIResearch)lag.terwijldevrouwen hetmet20l minderdan denorm
moesten stellen. Op dagen zonder werk waren de respectieve tekorten
20% voordem annen en 50l voordevrouwen.En ditallesongeachthet

reedsvermeldefeitdatdevrouwenvan armegezinnenzoweldagelijksals
jaarlijksheelwatmeeruren arbeid presteren.
Conclusies

Uithethiergeboden summiereoverzichthalen wijenkelevan debelangrijksteconclusies.
1 De invloed van technologische veranderingen op hetleven van de boerenvrouwen wordtsterk bepaald doorde traditionele,seksegebonden arbeidsverdeling.
2 In dieveranderingen ziteen tendensom dearbeidslastvan devrouwen
te vergroten.
3 Er ziteveneens de trend in om de vrouwenarbeid te beperken tot de
sectoren meteen lage produktiviteit.
4 Desociaal-economischecategoriewaartoedevrouwen behoren ismede

bepalendvoordeinvloeddiezijvan detechnologischeveranderingen ondergaan.

5 W ordteen meergevorderdetechnologieingevoerd,danzijnhetmeestalmannen die ze in handen hebben en de arbeid presteren die vroeger
doorde vrouwen verrichtwerd.
6 W aar een reeks activiteiten in afwisselende orde aan beide geslachten
werd toevertrouwd,neemtde arbeidslastvan de vrouw nog toe wanneer

hetaandeelvan demandoordetechnologischeinnovatiegewijzigdwordt.
7 De technologische innovatie in de landbouw versterktde patriarchale
verhoudingen in de gezinsgem eenschap.
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W ilmen echt datde technologische innovatie ook devrouwen ten goede
komt,dan dientmen veelm eeraandachttebesteden aan alternatieve vor-

menvanorganisatie.W ijmerkten reedsop datin coöperatiesmetmannelijkeen vrouwelijkeleden devrouwen hoogstzelden enigaandeelkrijgen
inhetbestuurervan;en datzijeen onevenrediggeringbeschikkingsrecht
hebben overde hulpmiddelen die metdergelijke vormen van samenwerkingverbonden zijn.Maarzelfsin samenwerkingsverbanden dieuitsluitend doorvrouwen beheerd worden,loopthetvaak nog mis doordatde
economisch sterkere leden binnen de organisatie de neiging vertonen de
zwakkere te domineren.Hetsuccesvan een coöperatie hangtderhalve op

beslissendewijzeafvan devraaghoehomogeen desamenstellingervanis,
zowelop hetpuntvan de economische klasse a1s van de sekse.
Een heelanderprobleem isde moeite die vrouwen ervaren om aanvaard
te worden in een roldie nietstrooktmethun typische functie in de tradi-

tionele samenleving.Dat brengt moeilijkheden mee wanneer vrouwen
deelnemeù aan hetbeheervan een coöperatie ofwanneerzijin contact
komen metinstellingen daarbuiten,waarin de mannen hetveelalvoorhet
zeggen hebben.Zelfs hetlidm aatschap van een coöperatie isop zich nog

geenwaarborgdathetdaarmeeverbonden(betere)inkomenookwerkelijk
ter beschikking van de vrouw wordt gesteld,zolang de sekse-gebonden

machtsverhoudingen in hethuishouden de mannelijkecontrole overhet
geldelijk inkomen bevoordelen.Reedsvakerwerd alseen uitweg uitdie
impassede(homogeenvrouwelijke)'groepsinvestering'voorgesteld:hetis
bestmogelijk datvelevrouwen daaraan devoorkeurzouden gevenom te
verhinderen dathunm annen dehand blijven leggenop huneigen inkom sten.

Erbestaateen grote nood aan een multidisciplinaire aanpak van hetprobleem van de technologische verandering in hetleven van de plattelands-

vrouwen in Azië.W ijzagen datdemeestevan hen een bredewaaiervan
activiteiten hebben :in Bangladesh b.v.heeftde vrouw nietalleen de zorg

voordekeukenendekinderenmaarookvoorhethuisvee.derijstverwerking enz...,allemaalactiviteiten waarvoor zij niet in de openbaarheid
dienttekomen,watin deislamitischecultuurerg belangrijk is14.Stelnu
dat een opgedrongen technologische innovatie hetreeds verworven aandeelvan devrouw in hetbeheervan hethuishouden en een aantalarbeidsprestatiesgrondig verstoort,dan bestaathetnietdenkbeeldige gevaardat

14 NadiaH .Youssef,Women andagriculturalproduction in muslim societies,
Studiesin Comparative InternationalDevelopment,Vol.XII,NO 1,1977.
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zijnu ooknogdieactiviteiten gaatschuwenen datdemannenzevanhaar
overnem en.

Eristenslottenood aaneen globale aanpak van hetprobleem .M en dient
de ontwikkeling van de agrarische gebieden door m iddelvan nieuwe en
betere uitrustingsgoederen die men de vrouwen ter beschikking stelt,bovendien te verbinden m etaangepaste organisatorische,financiële,institutionele en spreidingsmechanismen.
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Brezjnevsnalatenschap
L.L.S.Bartalits

Achttienjaarononderbroken bewind isindepolitiekeen eeuwigheid.Het
vacuûm datLeonid Brezjnevachterlaatisdanook zeergroot.W ilmen in
één woord samenvatten wathijnastreefdeen alszijn prestatiekon opeisen,dan heetdat:stabiliteit.In veleopzichten verpersoonlijktehija.h.w.
datbegrip.

Na debriljante Lenin,de despotische Stalin en de roerige Chroesjtsjov
kan men Brezjnev haastplatvloersnoemen:bureaucratisch,conservatief
en traag reagerend,probeerdehijeen crisiseerdertebeheersen dan uitte
lokken.In hetbuitenlandsbeleid poogdehijhetSovjet-communismeveilig testellen in derestvan dewereld,nietalleen tegenoverhetveerkrachtig
kapitalisme en de enorme Am erikaanse invloed m aar ook tegenovertwee

nieuwedreigingen:deherlevingvan een onalankelijk Chinaendegroei
van een hervormingsgezind communisme in Europa.Brezjnevsverweerstrategieheette 'containment',in bedwang houden :tegenoverhetW esten

bouwdehijeen militaire machtop die op hetnucleairevlak de 'gelijke'
werd van de A m erikaanse.O ok aan de confrontatie m etde Volksrepu-

bliek Chinagafhijeenmilitairedimensie.lnTsjechoslowakijetoondehij
hetonverbloemdegezichtvan demilitaire machtvan de Sovjets.
ln dejaren zeventig kwam een historischebeweging en verschuiving tot
stand van detweesupermogendheden naardedétente.Hetkostte Brezjnev en zijn politiekevrienden welwattijd voorzijdedétente aanvaardden,maardan werd hetde kern van hun buitenlandse politiek.A1seen

handelsreizigerbezochtBrezjnev de grote W esterse hoofdsteden om de
handelen kredietverleningen op te voeren.De neergang van de détente

aan heteind van dejaren 70 wasvooreen aanzienlijk deeltewijten aan
interneonzekerheid in hetW esten en aan de pogingen van W esterse con-

servatievekrachten om denieuwewerkelijkheid dieuitdeverworven nucleairepariteitwasontstaan,opnieuw ongedaantemaken.Brezjnevsdwaze tussenkomst in Afghanistan werd hetvoorwendselm aar was niet de
oorzaak van die politieke ontwikkeling.

Afghanistan was overigens niettyperend voor Brezjnevspolitiek in de
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Derde W ereld,waar hij in het algemeen voorzichtig optrad.Allende's
linksebewind in Chilikreeg maarweinig steun van deSovjetunieen het
wasFidelCastrodiedeKremlin-leidersinAfrikadewegmoestwijzen.ln
AziësteldeBrezjnevdeNoordviëtnameseleidersin Hanoiteleurdoormet
presidentNixon overdétenteteonderhandelen,terwijldehavenvan HaifongdoorAmerikaansemijnen geblokkeerdwerd.In hetMidden-oosten
heeftBrezjnevdanwelCamp Davidveroordeeld,maarbleefhijtochaandringen op een regeling van het consict tussen Israël en de Arabische
landen aan de conferentietafel.

Nuchterbekeken za1Brezjnev worden gezien alseen man met wie het
W esten konleven zonderalteveelvrees.Maarnog vôörzijndood werd
duidelijkdaterinhetKremlineengrootdebatgaandewasoverderelaties
methetW esten.De ineenstorting van de détente tussen Oosten W esten

denieuweconfrontatiepolitiek van presidentReagandeden bijdeSovjetleidersernstigetwijfelsrijzen aan dewaardevan afspraken meteen wispelturigenverdeeldW esterskamp.HetW esten krijgteen belangrijkerol
tespelen bijde bepaling van dekantdie hetdebatin deSovjetunieuitgaat.EenW estersewerelddieonzekerisoverzijneigenwaarden;dieniet
wiltoegeven datW esterse kernwapens vanuitde M iddellandse Zee en de

BondsrepubliekDuitslandvoorMoskouevenbedreigendzijna1sdeRussischewapensgerichtop W est-Europa;die éök speeltmetde gedachte van
een militairesamenwerking metde Volksrepubliek China;en dietenslotte
zonder ophouden praat over die onvermijdeli
jke Sovjet-expansie ZO n
W esterse wereld zalwaarschi
jnlijk geen alte beste invloed hebben op de

intentiesvan Brezjnevsopvolgers.Verantwoordelijke W estersepoliticien
defensiespecialisten geven toe datde Verenigde Staten in technologisch,

economisch en militairopzichtnog altijd aan detop staan.Nu Brezjnev
gestorvenisdienthetW estenzijngrotetre)machtzinvoltegebruiken.Het
zou degeestvan de détentem oeten doen herleven,alsmedede 'Ostpolitik'

van devroegejaren zeventig,zolang daarnog tijd vooris.'Detente did
not fail.It was never fully tried',aldus The Guardian op 12 november
1982.

Hoogtepunten van hetBrezjnev-regime
Op hetterreinvan debinnenlandsepolitiek steldeBrezjnevdemachtigste
sectoren van heteconomische en politieke leven tevreden.Maarhijverleendeookaan demilitairendehulpbronnen en destatusdiezijwensten,
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en gafprioriteitaan dezwareindustrieten koste van debehoeftenbevredi-

gingvan demassa(wonen,consumptiegoederen).
Nogjarenzaldewereld deinvloed van BrezjnevsSovjetunieondergaan:
de wapenbeheersingsbesprekingen,hetpraten over meerhandelen de be-

vordering van de vrijeomgang van personen en denkbeelden datalles
kon alleen slagen in een sfeer van vertrouwen,een vertrouwen dat het

W esten eerderhad indedaden van deSovjetuniedan in dewoordenvan
Leonid Brezjnev.Datwas metde Volksrepubliek China alevenzo.De
expansie van de Sovjet-invloed in Afrika en het Midden-oosten,vaak
doorbemiddeling van Cubanen en Oostduitsers,wektede W esterse vrees

voordebedreigingvan degrondstoffen-aanvoerlijnen.DeRussischeinvasiein Alanistan bevestigdedatdeBrezjnev-doctrineniettothetSovjetblok werd beperkt.In Polen hielden de Russen de zaak in de hand door
militairedreiging.M enzalLeonidBrezjnevookgedenken aIsde man van
denieuwe grondwetvan de Sovjetunie,diein 1977 de Stalinversie van

1936verving.M aarook dezegrondwetbeloofdedeSovjet-burgervrijhe-k
den,diein depraktijk maarzelden gerespecteerd werden.
Brezjnevwasook een ijdelman,hijaccepteerdemeeronderscheidingen,
medaillesenz.dan enigeandereSovjet-leider,toten metnog onlangsde
AfghaanseStervandeVrijheid.Chroesjtsjovwordtmetgenegenheid herdachtomdathijhonderdduizenden Russen,Oekraïnersenz.uitde StalinistischeGoelagbevrijdde.OnderBrezjnevwerd Soltsjenitzinverbannen,
Sacharov gedwongen om M oskou teverlaten en zich in Gorkytevestigen,
en werden duizenden dissidenten naar psychiatrische inrichtingen verwe-

zen.W einigom deliefdevan deburgertewinnen.Brezjnev wasweldol
op zijn familie,maardatvertaaldezich ook in onverholen nepotisme.
In zijn betrekkingen methetW esten kon Brezjnev voor duifofhavik
spelen,maarhijaarzelde nimmerin zijn pogingen om deinvloed en de
machtvan deSovjetunieuittebreiden.

Hoogtepunten van het Brezjnev-regime waren de verzoening met de
Bondsrepubliek Duitsland onderbondskanselier W illy Brandten de opening naar de Verenigde Staten onderpresidentNixon.Dieptepunten waren Afhanistan en Polen,de verslechterde betrekkingen metde Verenigde
Staten en tenslotteook denegatieve economischenalatenschap waaropwij
nogterugkom en.Ertekentzicheenbelangrijkeherori
ëntatieafin de bui-

tenlandsepolitiek van deSovjetunie.M en verwachtoverigensgeen doorbreken van de continuïteitnoch avontuurlijke ontwikkelingen,mede gezien de noodzaak binnenlandse problenaen aan te pakken. Diepgaande

hervormingenzullenin deSovjetunienodigzijn,enhetisnietzekerdatde

L.L.S.Bartalits/Srefaevlnalatenschap

325

bevolking in staatzalzijn haarbijna spreekwoordelijkegeduld tebewaren.

Brezjnevsnalatenschap
DeSovjetuniedieBrezjnevsopvolgersovernemeniseen geheelanderland
dandatgenewatBrezjnevachttienjaargeledenerfde.Erzijngroteproblemen ; er is een tekort aan arbeidskrachten, de landbouw-investeringen

hebben niet hetresultaat opgeleverd datBrezjnev had verwachten de
groeicijferszullen in dejaren tachtig aanzienlijk lagerliggen dan in het
afgelopen decennium.M aardie moeilijkheden zullen de krachtvan het
Sovjet-systeem nietverlammen.Uiteenvergelijkingvanbeschikbaregegevensoverhetloonpeil,dewoonruimteendeconsumptieindejaren 1965
en 1980blijkt.dathetlevenspeilvan degewoneburgersin hetBrezjnevtijdperk aanzienlijk isverbeterd.Bijnaelk landsgedeelteen elkeleeftijdsgroep hebben daarvan geprofiteerd.De boeren kregen hun eerste sociaal

verzekeringssysteem en decollectieveboerderijen werden van staatswege
verzekerd tegen verliezen,veroorzaakt door slechte oogsten.De burgers

van de Sovjetunie zijn minderbrood en aardappelen en meervlees en
groenten gaaneten.Debeslissing,tienjaargeleden genomen orn graan te
importeren,wasnietalleen een gevolg van deslechteoogsten m aarberustte tevens op een welbewust streven naar verbetering van het Russische
menu:veelgdmporteerd graan werd alsveevoederbenut.

Evenbelangrijkvoordeverbeteringvan hetlevenspeilwasdesocialemobiliteit.Hetsysteem heefteen nuttigeveiligheidsklep tegen ontevredenheid
wanneer boeren naarde steden kunnen trekken,ongeschoolde arbeiders

een redelijkekanskrijgenom eenvakteleren,hetonderwijssysteem egalitairgenoegisom jongemensen in staattestellenverdertekomendanhun
ouders.Deironievandeindustriëlegroeivandelaatstejarenwasjuistdat
dievoor een grootdeelberustte op individuele vorderingen en prestaties.
Het systeem heeftnog andere trekken die de stabiliteit bevorderen. De
bevolking deelt met haar leiders hetrespectvoor orde en de vreesvoor
chaos: wantrouwen tegen herrieschoppers was voor het Kremlin een

machtigetroefinzijncampagnetegendebewegingvandedissidenten.De
Kremlin-leidersgenieten ook bredenationale steun voor hun buitenlands

beleid:de meesteSovjet-burgersdelen hetgevoelvan deleidersdathun
land doorvijanden wordtomringd,en aanvaarden de betuiging van de
Kremlin-leidersdatdemeeste ontwapeningsinitiatieven van de laatstejaren doordeSovjetuniegelanceerd werden.
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Debreuk metdeVolksrepubliek China en denorm alisering van debetrek-

kingentussenPekingenW ashingtonindejarenzeventigscheenhetRussische volk te verenigen in de overtuiging dat de bondgenoten niette ver-

trouwenyzijn.Polensexperimentmetonal ankelijkevakbonden wektein
deSovjetunieverbijstering:hetRussischestandaardbeeldvan Polen werd
ereen van stakingen en economischechaos,envan dePoolseondank voor

jarenlangeeconomischehulpverlening van de Sovjetunie.
Een grotemoeilijkheidvoorBrezjnevsopvolgersisdat,terwijldemilitaire
machtvandeSovjetunieisgegroeid,haarpolitiekeinvloedisafgenomen.
W atde Volksrepubliek China betrefthebben de Kremlinleiders niets beterste hopen dan vreedzam ecoëxistentie.De Islam in hetM idden-oosten

isvoordeSovjetunieeven onhandelbaargeblekenalsvoorhetW esten.In
hetArabisch-lsraëlische coniictis M oskou een m achteloze toeschouwer.

Demilitairebezetting van Afghanistan doorde Sovjetunieheefthaarde
steun van de beweging van de niet-gebonden landen gekost.In ZuidoostAziëheeftde Russische steun aan Viëtnam geleid totinternationale m oei-

lijkheden overCambodja.
De nieuwe m annen in hetKrem lin hebben op buitenlandspolitiek terrein
een decennium van frustraties gekend.In W est-Europa hebben de grote
landen m eer anti-comm unistische resp.anti-Russische regeringen dan in

delaatstejaren zeventig.HetKremlin za1een reeksfundamentelebeslis-t
singen moeten nemen.Zalhetvasthouden aan water nog van de détente
overbleefofzalhetbesluiten totde bouw van een nieuwe generatiestrategische wapensalsantwoord op de nieuwe generatie Amerikaanse Wapensl
!
die in aantocht is? Zullen de Krem lin-leiders hun buitenlandse politiek
herzien en terugkeren tothetisolationisme van Stalin ? Sommige posities
zullen stellig gehandhaafd worden :M oskou zalzeker geen verzwakking

vanhetmonolitischpartijregimeindeSovjetuniedulden,evenminalseen
destabilisatie in Oost-Europa ofeen Am erikaanse herwinning van de nucleaire superioriteit.M aar andere kwesties zullen ruimte laten voor aan-

zienlijkemeningsverschillen tussen de erfgenamen van Brezjnev.
Frustraties op econom isch gebied
In sommige sectoren,metname de landbouw,isreeds een daling van de
produktie te constateren.Hetm oreelvan de industrie-arbeiders is laag;
alcoholisme,gebrek aan arbeidsdiscipline en snelle wisseling van functie
hebben hun tolgeëist.Drie achtereenvolgende slechte oogsten hebben de
voedselvoorzieningin een kritiekesituatiegebracht,en ondanksreusachti-
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geagrarischeinvesteringen isdevluchtvan hetland naardesteden niettot

staan gebracht.De pogingen totindustriële hervorming zijn halfslachtig
geweest,en deenigeernstige poging om deindustriem eerte oriënteren op

demarktkrachten(dievan premierKosygin in dejaren zestig)lieptepletterop een muurvan bureaucratische oppositie.De doplossingen'voor de

landbouwcrisis,in hetvoorjaar1982aanvaarddoorhetCentraalComité
van de CPSU,dragen alle kenmerken van compromissen op de valreep

metdeideologenvan dehardelijn.Deeconomischestagnatieheeftvooral
bijdejongeregeneratietotgroeiendeapathiegeleid.Een andergevolg is
hetsoreren van de onuitroeibaargeworden 'zwarte economie'.Datalles

heefttoteen geweldigecorruptiegeleid,vooralin delaatstevijfjaar.
LeonidBrezjnevleekinzijn laterejarenbijzonderbezorgdtezijn overhet
vervalvan depubliekem oraliteit.Een van desterkste uitdagingen van het

Sovjet-systeem.de aantrekkingskrachtvan hetW esten op de Russische
jeugd,wasironischgenoeghetdirecteresultaatvanzijnontspanningspolitiek.Deburgersin de steden hebben ietskunnen zien van hetgoedeleven

inhetbuitenland.Degeleidelijkeverbeteringvandelevensstandaardinde
Sovjetunieheeftgeen gelijketred kunnen houden metdestijging van de
verlangensvan deconsumenten.Bovenalzijn deRussen hun eigen propagandamoegeworden en twijfelen zeaan hetvermogen van hun land om
hetW esten ooit in te halen.
De snelle benoeming van YuriAndropov tot secretaris-generaalvan de

CPSU kwam in zekerezin alseen groteverrassing.Leonid Brezjnevmag
danzijnzwakkepunten gehadhebben.dezesoepelemachtswisseling-die
ongetwijfeld tijdenszijn leven isvoorbereid -betekenteen aanzienlijke
vooruitgang vergeleken met de verwarde situaties die er heersten na de

dood van Lenin en Stalin en tijdenshetvertrek van Chroesjstjov.
De twee meestin aanmerking komende kandidaten waren de 7l-jarige
Tsjernenko.diedelaatstejarenBrezjnevsbijzonderegenegenheid genoot,
ende68-jarigeAndropov.Afgelopen voorjaarverlietAndropov deKGB
om de functies van de overleden Soeslov over te nemen,iets wat toen

reedsalgemeen werd beschouwd alseen poging om Tsjernenko de weg
naar de hoogste top te Versperren.M et 'unanieme stem men' heeft het

plenum van hetCentraalComité van de CPSU nu zijn voorkeuruitgesproken,en hetm oet gezegd datAndropov van alle oudere heren in de
leidende functies nog hetm eestte prefereren valt.
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D e voorspelbaarheid van aardbevingen
A gustin Udias
H enk Jans

Vanouds gelden aardbevingen als zowat de ergste natuurrampen die de
mens kunnen treffen.Paradoxaalgenoeg is zelfs een zware aardbeving
hoegenaamd geen ram p voor de 'natuur':afgezien van enkele gelokaliseerde verstoringen,worden fauna,iora én hetecologisch evenwichter

nauwelijksdoorberoerd.Aardbevingen kunnenzo catastrofaalzijn voor
demens,omdatveelvan wathijaan denatuurgewijzigd oftoegevoegd
heeft-gebouwen,bruggen,wegen,kanalen,stuwdammen,pijpleidingennietbestandblijkttezijntegendiemassaleenergieontladingen.Degecombineerde verstoring van m eerdere kunstmatige infrastructuren heeft een

uitermate vergrotend effect op de uiteindelijke omvang van de ramp:
doorbranden,overstromingen,landverschuivingen,vrijgekomen explosieve en/of giftige gassen,de ontreddering van comm unicatie- en trans-

portsystemen.Zostaatthansbijhetonderzoeknaardeinplantingvaneen
kerncentrale of van een geschikte bergplaats voor radioactief afval,de
vraag naarde stabiliteitvan debodem terechtvoorop in debelangstelling.
Aangezien hetvolstrektondoenbaaris aardbevingen te willen 'tegenhouden',resternietsandersdan uittezien naarm iddelen en methoden diede

schadezoveelmogelijkbeperkenen vooralhetaantalmenselijkeslachtofferstoteen m inimum kunnen herleiden.W atdebedreigdeinfrastructuren
betreft,probeertm en aangepaste norm en uitte werken waaraan nieuwe
constructies moeten voldoen om aardschokken te kunnen opvangen zon-

derdirectlevensgevaarvoordemens.Daarmeewerdenreedsopmerkelijke
successengeboekt,metnamein Japan enin Californië(waaro.m.deSan
Fernando-aardbeving van feb. 1971 de deugdelijkheid van die normen
heeftaangetoond).
Sinds een paar decennia zoekt men echter veelmeer in de richting van
beterewetenschappelijkemethoden om een nakende aardbeving te voorspellen, zodatde bedreigde bevolking ti
jdig gewaarschuwd en desgeval-

lend geëvacueerd kan worden,pijpleidingen afgesloten kunnen worden,
enz.Overdiebenadering vanhetprobleem hebbenwijhetin dezebijdrage.Naast een paar,vooralChinese successen waren er vooralsnog veel
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meerten delefrustrerendeen ten dele fatalemislukkingen,omdatnu eens
een voorspelde aardbeving volkom en uitbleef,dan weer een totaal on-

voorzieneaardbeving talrijke slachtoffersmaakte.
Van Peru totChina
Hetprobleem van devoorspelling van aardbevingen haaldein 1981maan-

den langdevoorpagina'svan deLatijnsamerikaansepers.Erwasnl.een
grotecatastrofevoorspeldinPeru.Op 28junibevonden alleziekenhuizen
en hulpdiensten van Lima zich in de hoogste alarmtoestand.M aar er gebeurdeniets.Enkelemaanden daarvoorhad Brian Brady,geoloog van het

BureauderMijnen van deVS,aardbevingenvoorspeldwaarvan deintensiteitverboven 8 op de bekende Richterschaalzou liggen :aardbevingen
van die grootte-orde behoren tot de meest verwoestende die men kent.

VolgensBrady zouden dergelijkeaardbevingen zich herhalen op 10 aug.
en 16 sept.Ook die voorspelde aardschokken bleven uit.
De Peruviaanse autoriteiten hadden aleerdercontactopgenomen metdie

van de VS.Dezen deden een beroep op hun competente organisme(het
EarthquakePrediction Paneo datdewetenschappelijke gegrondheid van
dergelijke voorspellingen onderzoeki.In februari 1981 kwam een antwoord daternietom loog:'W ijbetreuren datdevoorspelling van een
aardbeving,op grond van zulkevageen speculatievegegevens,in zo ruime

mate door de publieke opinie geaccepteerd is.Derhalve bevelen wij de
Peruviaanse regering aan deze voorspelling niet au sérieux te nemen'.
M aar ondertussen was ze onder het publiek verspreid en bleef ze ge-

schraagd door hetwetenschappelijk prestige van de Noordamerikaanse
geleerde.Ofschoon deautoriteiten erbijdebevolkingblevenop aandringen de voorspelling te ignoreren,waren de negatieve sociale en economi-

schegevolgen onafwendbaargeworden:hettoerismeb.v.,datjarenlang
steevastwastoegenomen,daalde die zomeren herfstm et20 tot30ço.De
gebeurtenissen in Peru hebben het volkomen falen aangetoond van een

voorspellingdieeenruimepubliciteitgekregenhadenop wetenschappelijkeargumenten gegrond heettetezijn.
Heelandersgingheteraantoebijdeaardbevingvan4 februari1975in de
Chinese provincie Liaoning.Daar hadden de autoriteiten besloten dat er

genoeg wetenschappelijke gegevens waren om een dringende waarschuwingtotdebevolking terichten en de steden H aicheng en Yinkow te laten
ontruimen.Binnen de24 uurdeed zich een verwoestende aardbeving voor

(6,5op deRichterschaal)en90e/:van allegebouwenin Haichengwerden
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vernield ofernstig beschadigd.Dathetaantaldodelijke slachtofferszo
gering bleef('slechts'1.328)wasongetwijfeld tedanken aan de voorafgaandewaarschuwing en evacuatie.Jamm ergenoeg isdatsucces,ondanks
de enorm e publiciteit die o.m .de Chinese politieke leiders eraan gaven,
een welhaastuniek voorbeeld van geslaagde en effidentevoorspelling ge-

bleven.Veleseismologen zijn van oordeeldatbijdiegelegenheid deomstandighedenvooreenjuistevoorspellingbijzondergunstigwaren;endat
men die in de m eeste andere gevallen niet mag verwachten.Am per een

jaarlaterwaserde volkomen onvoorspelde aardbeving in de Chinese
provincieTangshan,waaroverdezelfde autoriteiten zich zo 'schaamden'.

dathetaantaldodelijkeslachtoffersvan dieramptotopvandaag slechts
op zo'n goede 1* .e

na bekend is.

criteria en bilang
Twee tegengestelde resultaten dusvan de pogingen om een aardbeving te

voorspellen:een duidelijk falen in Peru en duidelijk succes in China.
Gaan wijwatdieperin op hetprobleem.
Men gewaagtpasvan een waarachtigevoorspelling wanneerhettijdstip,
deplaatsendeintensiteitvaneenaardbevingvoldoendegespecifieerdzijn,
en bovendien lang genoegop voorhand om m aatregelen tekunnen nem en
die de schade aan personen en goederen voorkomen of beperken. Dat

verondersteltdatde drievariabelen tijdstip,plaats,intensiteit-binnen
voldoendenauwegrenzen zijn vastgelegd.Eenvagebewering als'binnen
hetjaarzalerzich ergensin hetzuiden van Spanjeeen aardbeving voordoen'wordtgeen echte voorspelling geacht.Opdateen voorspelling nut

zou hebben,dienen nietalleen hettijdstip en deintensiteit,maarookhet
betroffen gebied metvoldoende nauwkeurigheid om schreven te worden.
Hetbelang van zulke voorspellingen springt in hetoog wanneer men bedenktdatin vele 'seismisch actieve'gebieden van de aarde grote aardbevingsschade meteen zekere periodiciteitpleegtvoorte komen.Beperken
wijons totenkele van de bestbekende grote aardbevingen uit de 20e
eeuw.De verwoestende aardbeving van San Francisco in 1906 bleek ver-

bonden te zijn metde verschuiving van enorme gesteentemassa'slangsheen een honderden km lange breuk in de aardkorst,welke breuk almil-

joenen jaren bestaat en nog steeds een haard van aardbevingen is die
gevaar oplevertvoor gebouwen,autostradesen stuwdammen in Califor-

nië.Bij de aardbeving van Messina in 1908.die meteen zeebeving of
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tsunam isgepaard ging,kwam en m eerdan 80.% mensen om hetleven.In
die onrustige zone van de M iddellandse Zee hebben vier recente aardbevingen veelm ensenlevensgekosten grote materiële schade aangericht:in
1976 te Freoelin Italië,in 1977 in Roemenië,in 1979 langs de kust van
Joegoslavië en in 1980 opnieuw in Italië in de streek van Cam panië.

ln het sindseeuwen om zijn aardbevingen beruchte Japan maakte de
Kwanto-aardbeving van december 1923 ongeveer1œ .
A dodelijkeslachtoffersin Tokio en Yokohama:van demeerdan 570.% verwoestehuizen
werden er ongeveer 4* .% door de uitslaande branden vernield.Op 2
februari 1960 werd de M arokkaanse stad Agadir haastgeheeldoor een

aardbevingverwoest,waarbijmeerdan 10.e doden vielen.Van Agadir
is bekend dat hetvlak op een breuk in de aardkorst ligt. In mei 1970
veroorzaakte een aardbeving in Peru een enormeverschuiving van stenen,
sneeuw en modder,die verschillende dorpen overspoelde en waarna m en

20.% dodenen 50.% vermistentelde.Bijzonderrampzaligwasdereeds
vermeldeaardbevingvan 1976in deChineseprovincieTangshan,waarbij
hetaantaldoden op meerdan een halfmiljoen wordtgeraamd.Redenen
teoverdusom teblijven zoeken naareen wetenschappelijkemethodeom
aardbevingsvoorspellingen hard te m aken.

W aar,wanneer en waarom ?

Dehogevluchtvan hetseismologisch onderzoekvan delaatstedertigjaar
heefthoopvolle perspectieven geopend die berusten op een aantalprinci-

piëleoverwegingen.Om tebeginnenzijndezoneswaarinvakeraardbevingen voorkomen nu veelbeterbekend enerkend:zeblijken veelalbeperkt
tezijn totsmalle,languitgerektestroken,dietamelijk preciesderanden
markeren van de grote 'tektonische platen'waarin dehele aardkorstver-

deeld isl.Uitzonderlijk komen aardbevingen ook verbinnen die starre
platen voor,maardie gevallen laten wijhierbuiten beschouwingz.Het
1Deheleaardkorstblijktopgebouwdtezijnuiteen mozaïekvangrote starre
platen(vanvnl.granietachtigeen basaltischesamenstelling)waarvanderelatieve
bewegingen(langsoftegenelkaar,vanelkaarweg,vandeeenonderdeander)de
diepzeetroggen,plooiings-en andere gebergten doen ontstaan.'Tektonisch'heet
alles wat slaatop de bewegingsvormen van de aardkorsten de aardlagen.Cfr.
Henk Jans, En toch bewegen ze... de continenten, in Streven, sept. 1973,
pp.1.* -1.055.
2 Datiso.m.hetgevalin de buurtvan een meandervan de Mississippiop de

grensvan Kentucky en Missouri,waarin dejaren 1881en 1882 aardschokken

voorkwamen meteen sterktevan 8,5op deRichterschaal.Cfr.Arch.C.Johnson,

# M ajorEarthquake Zone in M frl
àll
ppï,in Scient6cAmerican,april1982,
pp.52-60.
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zijn nujuistderelatievebewegingenvan detektonischeplaten dietenslottedeaardbevingen veroorzaken.Gedurendeeen langetotzeerlangeperiode hopen elastische spanningen zich op in de contactzone van de platen,
totdatde enorme energie daarvan zich plotsontlaadtdoor breukvorming

en deverschuiving van ontzaglijke gesteentemassa'slangsheen die breuken.En datheleprocesgaatmettrillingen gepaard diewijalsaardbevingen waarnem en.

Binnen de seismisch actieve zonesvan deaardkorstkom en gebieden voor

dielangeretijd geen groteaardbeving kenden.Zulkegebieden heetmen
'seismischelagunes':hetzijn bedrieglijk rustigegebieden diealseerstein
aanmerking komen vooreen toekomstigegroteaardbeving.M en redeneert

alsvolgt.Aangezien wijtemaken hebben meteen aanwijsbaarseismisch
actieve zone.moeteen gebied daarvan datlangere tijd geen aardbeving
kende,juistgelden alshetpotentieelgevaarlijkstedeelgebied ervan:daar
zijn tijdensde 'rustige'periode de tektonische spanningen ondertussen
alsmaartoegenom en.De theorievan de seism ischelaguneswerd doorvoldoende recente waarnemingen bevestigd. M aar die wetenschap alleen

maakthetnietmogtlijkhettijdstipvaneenverwachteaardbevingnaderte
bepalen.

De aandachtige studie van aardbevingslijsten of-catalogen van een bepaald gebied heeft aangetoond dat de aardbevingen van onderscheiden
grootte-orden daar plegen voor te komen met een zekere regelmaat.In

veleactievegebiedentredengroteaardbevingen(boven 6,5op deRichterschaal)opmettussenpozenvan50tot1œ jaar.Louterstatistischkanmen
derhalveindergelijkegebiedenééngroteaardbevingpereeuw verwachten.
M aar zelfs in de gevallen waar men over een zeer volledige cataloog be-

schikt,blijkthetperiodisch karakterergwisselvalligtezijnennietprecies
genoegom deugdelijkevoorspellingen temaken.
Eenaantalwetenschapsmensengingdan maaropzoeknaarverschijnselen
van astronomischeaard,die alseen soort'ontstekingsmechanism e'de ei-

genlijkeaardbevingzouden uitlokken telkensalszich in een bepaald gebiedalvoldoendetektonischespanningen opgehoopthadden.Zijdachten
daarbijaandeaardgetijden,deconjunctievan plaatsen (positievanplanetenopéénlijn t.o.v.deaarde),nog andereverschijnselenin verband met
deaardrotatie.Totnogtoezijn alledaarop gebaseerdeargumentatiesniet
overtuigend.Deenigeweg die overbleefwas:hetonderzoek toetespitsen

op verschijnselen die optreden vèèrde aardbeving en die innig mèthet
aardbevingsmechanisme verbonden zijn.Die verschijnselen noemt men
premonitoren (waarschuwers)en indicatoren (aanwijzers)van een aardbeving.Hethuidige onderzoek houdtzich haastuitsluitend daarmee bezig.

Agustin Udias& Henk Jans/Devoorspelbaarheid van aardbevingen

333

Prem onitoren en indicatoren
Alvan in de oudheid bestaan erverhalen over hetabnormale gedrag van

dieren kortetijdvèèreenaardbeving:hondenhuilen.hetveewordtrusteloos.vogels sadderen plotsop,vissen springen uithetwater...H eteensluidend karakter van zo vele berichten uitverschillende cultuurwerelden

maakthetmoeilijkzeallewaarachtigheidteontzeggen.Hetzou bestkunnen datsommigedierenbepaalde'premonitorische'verschijnselenvermogen waar te nemen,alhad men totvoor kort helemaalgeen verklaring

voor de oorzaken van hun gewijzigd gedrag.M en kon zich ook vaker
afvragen ofdegedragsverandering zich inderdaad vèèrdeaardbeving had
voorgedaan,dan weldooreen Hineininterpretierung van demensnaarhet

verledenwasgeprojecteerd3.W aterook van zij,dewestersewetenschap
heeftzich onverdrotentoegelegd op hetonderzoekvan verschijnselen die
zich beter(dan hetdierlijk gedrag)vooreen kwantitatieveanalyselenen.
Vijfdaarvanlijkenthansdebestekanstemaken alsbruikbareindicatoren
van een nakendeaardbeving.Hetzijn:
lo veranderingen in de voortplantingssnelheid van de seism ische golven
20 veranderingen in hetniveau van de aardbodem
30 veranderingen in hetelektrisch geleidingsvermogen (ofomgekeerd,de

elektrischeweerstand)van degesteenten
40 hetvrijkomen van gassen in hetwateren deatmosfeer
50 veranderingen in de frequentie van zwakke aardbevingen die vaak als
zogeheten 'voorlopers'aan een grote aardbeving voorafgaan.

De eersteindicatorbehelsteen verminbering van de voortplantingssnelheidvan deseismischegolven,diedoorhetpotentieelgevaarlijkegebied
trekken ten gevolge van kleinere aardbevingen.De eerste waarnemingen

van datsoortgebeurden in de Sovjet-unie in het gebied van Garm in
Centraal-Azië:men constateerde datde voortplantingssnelheid metzo'n

3 TweeAmerikaanse auteursbetoogden onlangsdatde(westerse)wetenschap
ten onrechte diefenomenen heeftverwaarloosd,waarvanbekend isdatdeChine-

zenzewe1inhunonderzoekbetrekken.Erzijngenoegwaarnemingenbekendvan
hetvrijkomenvangassenalswaterstof,zwavelwaterstofenmethaan,ti
jdensofna

eenaardbeving,dievaakaan deluchtontvlamdenofin hetwateropborrelden.De
vaak geconstateerdegrote vissterften na een aardbeving zou daarmeeverbonden

kunnenzijn.Hetisdusbestmogelijkdatvissenenbodembewonendedierendoor

devluchtaandeverstikkingsdood proberenteontsnappen.En datdieren meteen
hoog ontwikkelde reuk-ofgehoorzin deuitwaseming van vreemde gassen ofde
laag frequentegeluiden van 'explosies'beteren eerder waarnemen dan demens.
cfr.ThomasGould and Steven Soter, The DEEP-EARTH-GAS Hypothesis,in

Scient6cAmerican,juni1980,pp.130-137.
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10 tot 20% verminderd was vèèr de aardbeving. Latere waarnemingen
bevestigden ditfenomeen,dattrouwensin 1973 metsucceswerd gebruikt

om een vrijzwakkeaardbeving in destaatNew York tevoorspellen.Bij
een aantalstudies die achteraf van aardbevingen gemaaktwerden,bleek

dathetverschijnselzich ook daarhad voorgedaan zonderdatmen erop
gelethad.Jammergenoegzijn erook seismisch actievegebieden o.m.in
Californië bekend,waarhetfenom een nietgeregistreerd werd,zodathet
geen feilloze indicatoris.
Hetzelfdegeldtvan de /wee#e indicator,deveranderingen van hetbodem -

niveau.DeduidelijkstewaarnemingendaarvanstamdenuitJapantergelegenheid van de Niigata-aardbeving.Ook daarwerd hetverschijnselpas
ontdekten alsindicatorgeduid doorhetonderzoek datnà de aardbeving

plaatsvond.zodathetnietvoor de voorspelling wasbenut.Tijdens de
periodevèèrde aardbeving bleek men inderdaad bodem opheffingen van

max.12cm gerejistreerdtehebbenovereenafstand van meerdan 120km
langsdekust.Gelijkaardigeopwelvingen van debodem werden eveneens
in een aantalandere gevallen genoteerd.M aarook op ditpuntis verder
onderzoek geboden.In 1976 sprak een Amerikaanse geleerde hetvermoeden uit dat een geconstateerde opwelving van de bodem in Palmdale

(Zuid-californië)devoorbodevaneenaardbevingkonzijn;maardieiser
intussen nog steedsnietgekomen.In een uitgestrektgebied ten noordoosten van Los Angeles is de bodem al25 cm gestegen zonderdat daar ook
maaréén aardbeving mee gem oeid was.
Dederdeindicatorbehelstdegeconstateerdevermindering en/ofverm eerdering van de elektrische weerstand der gesteenten in de buurt van het
epicentrum4 van dedaarop volgendeaardbeving.De vierde indicator,het

vrijkomen vanbepaaldegassen en inhetbijzondervan hetedelgasRadon
(een tussenproduktvan de radioactieve afbraak van uranium totlood)
werd voornamelijk in de Sovjetunie en China bestudeerd.De Radonconcentratieneemtgevoeligtoetijdensdeperiodedieaan een aardbeving
voorafgaat.Devùfdeindicatortenslotteisalveellangerbekend en werd
het veelvuldigst bestudeerd : het gaat om de reeds vernoemde zwakke
voorlopersvan een groteaardbeving.Hetvakeroptreden van kleineaard-

bevingen in een zone die langeretijd rustig wasisin hetalgemeen een
goede aanwijzing dateen grote aardbeving op ti1is.Die indicatie was
doorslaggevend bijdegeslaagdeChinesevoorspelling van 1975.M aarze
4Epicentrum heetdeplaatsop deaardoppervlaktevlak boven deeigenlijke,

veeldiepergelegen aardbevingshaard,hethypocentrum waardeoorsprong van de
seismische golven gesitueerd werd.
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is evenmin als de andere volkomen betrouwbaar:vèùr de catastrofale
aardbevingvan Tangshan in 1976 hadden devoorlopershetlaten afweten.
M en isdesondanks doorgegaan m etde vaak grootscheepse uitbouw van
netwerken van seism ische stationsdie in bedreigdegebieden de frequentie
en intensiteitvan kleineaardschokken op devoetvolgen.Op ditogenblik

loopteen dergelijk programma (bijbijzondere wet in 1976 ingesteld!)
voor het Tokai-gebied ten zuidwesten van Tokio,waar de Japanse des-

kundigen een groteaardbevingverwachten zondervooralsnoghettijdstip
ervan te kunnen preciseren.
Ofschoon geen enkele van de verm elde indicatoren op zich volstaat om
een waterdichte voorspelling te waarborgen, opent de com binatie ervan

(samenmetnoganderenietvermeldeindicatoren)toch hoopvolleperspectieven vooreen min ofmeernabijetoekomst.
Nieuwe -voorlopige -synthese

Vanzelfsprekend zijn de vijfonderscheiden indicatoren geen losvan elkaarstaandefenomenen maarvan elkaaraoankelijkegevolgen en manifestatiesvanhetaardbevingsmechanismein zijngeheel.Wijschetsen hier
in grotelijnen dehuidigesynthetischevisieop waterallemaalgebeurtof
kàngebeuren tijdensdeperiodedieaan een aardbeving voorafgaat.Men
onderscheidtdaarin drie stadia.
In een eerlfestadium bewerken de inwendigetektonische krachten louter
elastischevervorm ingen van de aardkorst,dievoorlopig de daardooront-

stanespanningenopvangen.Menvergelijkedatmethetlangzaam plooien
van een houten 1at:die buigtlichtjesdoor,althanszolang de doorons
uitgeoefende krachtde specifieke elastische weerstand van hethoutniet

overschrijdt:op datmomentzou hethoutgaan barsten en breken.Tijdens louter elastische vervormingen hopen zich binnen het materiaal
krachten op die op zich volstaan om die vervormingen ongedaan te maken,m ochten de vervormende krachten opnieuw wegvallen.ln diteerste

stadium hebben deindicatoren nog normalewaarden (afgezien dan van
mogelijkebodembewegingen).
In hetfwee#estadium beginnen zich.onderinvloed van degestegen spanningen,barsten en breuken in degesteenten voorte doen,binnen dezone
waardeaardbevingza1optreden.Daardoorneem thetglobalevolum evan
de gesteenten toe. En dat gaat gepaard met een vermindering van de
voortplantingssnelheid van de seismischegolven en een vermeerdering van
deelektrische weerstand dergesteenten.Uitde barsten en breuken komen
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gassen vrij,erontstaan relatievebodembewegingen eneen variërend aantalkleine aardbevingen.In het derde stadium ,kort vèèr de aardbeving,
vult water de barsten en breuken op :de voortplantingssnelheid van de
seismische golven neemt opnieuw toe, de elektrische weerstand der gesteenten vermindert,deuitwasem ing van gassen houdtop,debodem bewegingen vallen stil.Het isde 'stilte voor de storm ':een hoogstinstabiele
toestand die tenslotte op een aardbeving uitloopt.
De duurvan de premonitorischeveranderingen hangtnauw samen m etde
sterkte van de te verwachten aardbeving.De onmi
ddellijke 'voorberei-

ding'van een groteaardbeving duurtettelijkejaren,dievan een middelsterke enkele maanden,die van een kleine slechtsenkele dagen.Ook het

volume van de bijeen aardbeving betrokken gesteentemassa'shangtaf
vandegroottevandeaardbeving:detijddiedeindicatoren nodighebben
om zich over heel datvolum e uit te breiden vormt dan ook een goede

aanwijzingvan deteverwachten sterktevan de komendeaardbeving.
Hetprobleem van deaardbevingsvoorspelling heeftongetwijfeld een wetenschappelijk statuutverworven door de studie van de hier besproken
indicatoren (envannoganderezoalsdegeconstateerdeveranderingenvan
hetwaterpeilindiepeputten,vèèr,tijdensofnaeenaardbeving).Maarde
rond dejaren 70 uitgesproken hoop -datmen binnen de tien jaareen
beslissendevooruitgangzou boeken -isnietin vervulling gegaan.Devoor-

uitgangverliep tragerdan men toen algemeenaannam envereistblijkbaar
een nog veelgrondiger kennisvan de elkaar opvolgende processen in de
breukzone van een aardbeving.Erzalnog meer fundamenteelonderzoek

moetenverrichtworden vooraleerwijspektakulaireresultaten mogen verwachten.

Nationale en internationale voorspellingsprogram m a's

De eerste wetenschappelijkevoorspellingsprogramma's kwamen in 1949
totstand indeSovjet-unie.ZijspitstenzichtoeopdegebiedenvanGarm
enTashkentenvanhetschiereilandKamsjatka.Deverwoestendeaardbeving van april 1966 in Tashkentdroeg veelbijterbevordering van het
onderzoek.In de FS# begon men eraan na degroteaardbeving van 1964
in Alaska,m aareen specifiek voorspellingsprogramm akwam pasop dreef

nadeSan Fernando-aardbevingin hetbegin van dejaren 70.Sinds1972
kwam enige samenwerking over dat thema tot stand tussen de VSA ,de

Sovjet-unie en Japan.Hetaanvankelijk enthousiasme over een vlugge
oplossing van de problemen heeftplaats gem aakt voor een realistischer
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kijkop dedaarmeeverbondenmoeilijkheden.InJapangingeenvoorspellingsprogramma van startin 1965 en werd daar tot op heden voortgezet

aan dehandvan vijfjarenplannen.Deuitermategroteseismischeactiviteit
van hetJapansegebiedrechtvaardigttenvolledergelijkeinspanningendie
een uitgesproken m ulti-disciplinair karakter hebben.Datgeldtnog meer
voor China,datin 1966 een grootscheepsonderzoeksprogram ma lanceer-

de.In 1974 werkten naeerdan 10.000wetenschappelijk en technisch geschoolde onderzoekers sam en met nog eens duizenden veldwerkers,die
aangemaand werden om elke soortwaarneming tenoteren dieop een na-

kende aardbeving zou kunnen wijzen.Een tientalaardbevingen werden
met succesvoorspeld,een aantalvoorspellingen kwamen niet uit en een
aantalaardbevingen waren nietvoorspeld geweest.De evaluatie van de

resultatenvan hetChineseprogrammablijftmoeilijk omdathetpassinds
1975 in het W esten bekend raakte.
Opinternationaalvlak kwam een eersteuitgebreidewerkgroep totstand in
1967,in de schootvan deInternationale Vereniging voorSeismologie en
de Fysica van hetInwendige van de Aarde die zelfdeeluitm aaktvan de

InternationaleUnievoorGeofysicaen Geodesie.Datorganismegroepeert
wetenschapsmensen uit de hele wereld en is zowat het internationale forum van devernoem de wetenschappen.Uitdieeerste werkgroep isdan in
1971de Com missie voorde Voorspelling van Aardbevingen ontstaan,die
regelmatig vergaderten onlangsnog een internationaalsem inarie in Genèvebelegde,waarmen heto.m .had overdereactiesvan hetpubliek op een
aardbevingsvoorspelling.
In m aart 1979 vond het eerste Europese sem inarie over aardbevingsvoor-

spellingen plaatsdank zijeen initiatiefvan deRaad van Europa.Hetzelfde jaar nog keurde het Europese parlement een resolutie goed
(Nr864/1971)diedenoodzaakvaneenEuropeesprogrammabeklemtoonde.Daarvan isondertussen nog nietsterechtgekom en.

Sociale en econom ische im plicaties

Hetisnatuurlijk niemand ontgaan dat een aardbeving voorspellen een
aangelegenheid is die zeer ernstige problemen van sociale, politieke en
economische aard m etzich mee brengt.DeAcadem ie der W etenschappen

vandeVSA isdaaronlangsuitdrukkelijkop ingegaans.Om tebeginnen:
wiekomthettoeeen dergelijkevoorspelling-aldan niet-teuiten?Mag
Cen geleerde ZO m aar,en Zonder enigecontrole zo'n voorspelling publiek
5 EarthquakePrediction and Public Policy,W ashington, 1975.
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maken?M ogen debesturen van hun kanteen wetenschappelijk goed gefundeerdevoorspelling onderdrukken en geheim houden ? Vervolgens:zo

denoodzaak vanenigeofficiëlecontrolebuiten kijfstaat,mag diezo ver
gaan dat hetwerk van de wetenschapsmensen gecensureerd wordt? De
beoogde praktische consequentie van een aardbevingsvoorspelling istoch
dathetpubliek gewaarschuwd wordten datmen preventieve m aatregelen
uitvaardigtdie in hetuiterste gevalde gedwongen en volledige evacuatie

van stedelijkegebieden kunnen behelzen.Een maatregelvan dieomvang
kan een regeringzich slechtsveroorloven né een zorgvuldig onderzoekvan

hetwetenschappelijk gehalte van de voorspelling.Degevolgen van een
waarschuwingvooreennakendeaardbevingkunnenevencatastrofaalzijn
alsdeaardbevingzelf.W anneerzo'n voorspellinggeruimetijd,zeggeeen
paar maanden voorafgebeurt,kan men zich lichtde totale ontreddering
voorstellen van hetsociale en economische leven in hetbetroffen gebied.
Indien devoorspelling nietuitkomt,watdan metdelegale verantwoordelijkheidvoordeintussen geleden schade?Zelfsmetde beslissing een ste-

delijk gebied te laten ontruimen,zijn lang nietalle problemen van de
baan.Degeslaagdeevacuatievan de Chinese stad Haicheng isgeen valabelmodelvoor westerse en pluralistische samenlevingen. En aangezien

elkevoorspelling slechtseen beperktegraad van waarschijnlijkheid bezit,
blijftde vraag bestaan welke de 'redelijkste'oplossing is:de hele stad
laten ontruimen ofalleen maardemeestbedreigdewijken en plaatsen?
A1dievragenzijntotop vandaagopen gebleven.Alleen eendoorlopende
en herhaalde ervaring metvoorspellingen en waarschuwingen kan onsle-

renhoewijdaarmeemoetenomgaan.Aanvankelijk zullen devoorspellingenonvermijdelijkminderzekerzijnenineen aanzienlijkaantalgevallen
verkeerd.Datzou hetvertrouwen van hetpubliek kunnen ondermijnen,
maarhetzouookkunnen bijdragen toteen klimaatvangroteresereniteit
ten aanzien van aardbevingsvoorspellingen.
Alsofernog nietgenoeg problemen methetvoorspellen gemoeid waren,
is erbovendien nog het feitdatvele Derde W ereld-landen meteen hoog
aardbevingsrisico geplaagd zitten :dat is het gevalin M idden- en ZuidAmerika,in hetM idden-oosten en in hetzuidwesten van Azië.De meeste

van dezelanden beschikken overeen onvoldoendewetenschappelijke en
technologische ontwikkeling om een efficiëntvoorspellingsprogramma op

hetgetouw tezetten.Ook op ditpuntblijven ze alankelijk van hetonderzoek van wetenschapsmensen in deontwikkelde landen.En deervaring

in Peru heeftaangetoond hoemoeilijk hetdàn isom enigecontroleuitte
oefenen op datsoortinform atie:een Noordamerikaansegeleerdezalveel

vrijerzijnom een aardbevingin Nicaraguadaneen inCaliforniëtevoor-
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spellen!En in heteerstegevalwordthetuiterstmoeilijk om deeconomische gevolgen van een falendevoorspelling nog op iemand aftewentelen.

Men kannieteensdeonwaarschijnlijke(?)mogelijkheiduitsluiten dateen
goed gdnformeerdestaatpressieuitoefentop een buurdank zijzijn wetenschap datdaareen aardbevingop tilis,ofdathij,krachtensdiewetenschap,een agressie tegen die buurvoorbereidt.

Voorspellen en/of voorkom en ?

W ijhebbenhethierhoofdzakelijkgehad overdeproblemenvan devoorspelling van aardbevingen.Maardeuiteindelijkebedoelingvan die programma'sblijfttoch:deschadeaan personen en goederenvoorkomen of
ten minstebeperken.Naarm ateeen samenleving zich verderontwikkelt

dekunstmatigeinfrastructurenalsmaartalrijkerengrootschaligerworden
neemt ook de kwetsbaarheid voor dat soort catastrofen toe. Om die
reden alleen al is het them a van de voorspelbaarheid beslist de moeite
-

waard.Maarhoeboeiendenbelangrijkook,hetisnietdeenigmogelijke
wegom toekomstigeaardbevingsschadetevoorkomen en te vermijden.
De internationale programma's beklem tonen steeds vaker dathet voorspellingsprobleem slechtseen onderdeelisvan één globaalprogramm adat
heet:deschade voorkomen.W aarvoorspellen uiteraard metdetoekomst

temakenheeften onsnoggeenduidelijkeantwoordenvermochttegeven,
is hetvoorkomen van aardbevingsschade een actuele aangelegenheid en
een probleem waarvooraleen aantalbekendeoplossingen bestaan.M etde

huidigetechnologiezijn wijnu reedsin staattothetontwerp en deconstructie van infrastructuren die tegen aardschokken bestand zijn.Ofschoon men nietkan verhinderen datgebouwen enigeschadelijden,kan
menechtvoorkomendatzijvolledigtotpuinin elkaarstorten.Datalleen
alzou het aantalslachtoffersdrastisch doen teruglopen.ln om een hoog
aardbevingsrisico bekende gebieden za1een voorkom ingsprogram ma een
inventaris opm aken van de bestaande gebouwen (publieke en pri
vé),om

deficiënteconstructies te verstevigen en te gevaarlijk geachte gebouwen
eventueeltedoenslopen (ditlaatstedientthanstoch.nàeengroteaardbeving,veelvuldigtegebeuren).Bijdeconstructievan nieuwegebouwenzal
men er scherp op toezien datde zogeheten 'seismoresistente normen'ge-

respecteerd worden.Datdie veelalgoed overwogen normen niet altijd
voldoening schenken,istewijten aan hetgebrekkigetoezichtop denaleving ervan.M oet hier nog onderstreept worden dat infrastructuren als

grote fabrieken.energiebedrijven,kerncentrales...,die in gevalvan een
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aardbeving onnoemelijke schade kunnen aanrichten.ontworpen en gebouwd dienen te worden volgens de strengste veiligheidsnorm en ?
Vele van de maatregelen die aardbevingsschade kunnen voorkomen,liggen binnen het bereik van de landen die door die catastrofen bedreigd

zijn.Diemaatregelenhangennietafvan hetproblematischesuccesvan de
voorspellingsprogramma's.W aarmee wij die programma'shoegenaamd
nietwillen depreciëren,maarwelconstateren datde eenzijdige nadruk
daarop wel vaker een verzuim verhult: het gebrek aan realistische en
efficiënte programma's voor de evaluatie en reductie van de seism ische
risico's.
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M ulisch en de oorlog
Joris Gerits

<Hetisnetofhijwilzeljen,dathet
hele bestaan een vergelllking is van
een anderverhaal,en datheterom
gaat,datandere verhaalteweten te
komen'.
Harry M ulisch,De aanslag, p.21.

In deverzamelinginterviewsDemythischeformulelkan mennagaanhoe
Mulischin devoorbijedertigjaartelkensopnieuw zijn standpuntbepaalt
t.o.v.deoorlog waarin zijn joodse familielangsmoederszijde geliquideerd werd.Zijn vader,diealsbankierin beslaggenomen joodsevermogensbeheerde en na de oorlog metdriejaarinternering werd bestraft,
heeftwelzijn joodseex-vrouw -demoedervan Harry Mulisch -van de
deportatie en een zekere dood kunnen redden.

Aan Bibeb verklaarde Mulisch in 1971 dat hij in consict zitmetzijn
half-jood zijn,terwijlhijtijdensdeoorlogtoch profiteerdevanprivilegies
doordatzijn vaderfoutwas.'Hetiséén vanderedenenwaarom ik heter
regelm atig over heb.M aar ik had hetnietwillen missen.'t Is een m ooi

bezitdeoorlog'(p.114).ln 1974verklaardehijnahetbeëindigenvanzijn
boek De toekomstvan gisteren (1972)gedachttehebben hetnooitmeer
overdieoorlogtezullenhebben.'Datisnatuurlijk iauwekul.wanthetis
eendeelvanjeleven endatisgeen kleinigheid'(p.149).En in 1978zeihij
indeHaagsePostaanJanBrokken:'Vaakhoorik:jemoetnogeenseen
boek alsHetstenen bruidsbed schrijven.Ofeenboek alsFweevrouwen.
W elnu,die boeken heb ik al geschreven,die hoef ik niet nog eens te
schrijven.IkzoekvoortdurendnaarnieuWemanieren,naarnieuWe Onder-

werpen'(p.229).
NietteminsluitMulischinzijn nieuweroman,Deaanslagh opnieuw explicietaanbijdethematiek vanHetstenen bruidsbed,metklemtonenop de
schuldvraag,de rolvan de herinnering en de zinloosheid van bepaalde
oorlogsdaden.

1H.Mulisch,Demtthischeformule.Derti
g gesprekken 1951-1981,samenge-

stelddoorMaritaMathljsen,DeBezigeBij,Amsterdam,1981.
2 H.Mulisch,Deaanslag,DeBezigeBij,Amsterdam,1982,256pp.,f24,50.
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Oorlog en mythe
M ulisch heeftin H etstenen bruidsbed3 het bombardem ent van de geal-

lieerdenopDresden(13februari1945)verwevenmetmythisch-historische
gebeurtenissen zoalsde verwoesting van Troje en de brand van Rome.
OokinDeaanslagzijn deverwijzingennaardeantiekecultuurengeschiedenislegio.Op deavond in januari1945 waarop tweeverzetsleden een
aanslag plegen op de hoofdinspecteurvan politie te Haarlem ,de NSB-er

FakePloeg,heeftPeter,deoudstezoon van hetgezin Steenwijk neteen
vertaling uithetGrieksgemaakt.Hijheeftdaarbijvan zijn vaderuitleg
gekregen over de dualisvorm sym balleton en meteen te horen gekregen

wateen symbolon oorspronkelijk was.Er iswatbeschaafd gebekvecht
tussen vaderen zoon metadagiaals'W ielachtniet,diedemensbeziet'en

'Suntpueripueripueripuerilia tractant'(p.23).
Nog geen twee uurlater bestaathetgezin Steenwijk nietmeer:vader,
moederen zoon Peterzijn neergeschoten,methen 29gijzelaars,hethuis
'Buitenrust'(vaderSteenwijk had hetliever'Eleutheria'genoemd)isdoor
Duitsehandgranaten en een vlammenwerpervolledigverwoest.Alleen An-

ton,bijnadertien op datogenblik,ontsnaptaan debarbaarserepresailles.
Hijkomtterechtbijeenoom inAmsterdam diein deApollolaan woont,
wataan deDuitseOrtskommandantdelyrische uitroep ontlokt:'Phöbus

Apollo!DerGottdesLichtesund derSchönheit!'(p.63).Deeerstemaal
trouwtAnton metdedochtervan een verzetsman dieuitgerekend in Athe-

neambassadeuris.In een dagdroom op hetstrand te W ijk aan Zee.m eer

dantwintigjaarnadieavondinjanuari1945,zietAntonzichthuiskomen
in 'Buitenrust'dat de vorm heeft aangenomen van een Griekse tempel

(P.175).
Deverbindingvan deoorlog metdeantiekecultuurkan in Deaanslag niet
genegeerd worden.Bovendien brengen een aantalcitaten een intertextuele

relatietotstand tussen Hetstenen bruidsbed en Deaanslae .Zo zegthet
3 De eerste druk isverschenen in 1959.Ik citeeruitde 18de dr-,nov.1968.

4 Bijdeaanslagopdepolitieinspecteurisook eenjongevrouw betrokken,in
DeJJU/J:TruusCostergenoemd,diedezelfdeisals'Hetmeisjemethetrode

haar'uitdegelijknamigeromanvan TheundeVries.Inbeidejevallengaathet
overdeNederlandseverzetsstrijdsterHannieSchaft,dieindedulnenbijHaarlem
gefusilleerdwerd.Naardeverfilmingvanhetboekvan DeVriesverwijstMulisch
indirectopp.25:'Midden op deverlaten straat(...)lag een fietswaarvan het
omhoogstekendevoorwielnog draaide,-een dramatisch effect,datlaterclosein

elkeverzetsfilm zouverschijnen'.DebeeldhouwsterTruusMenger,vanwieop3
mei1982 een beeld van HannieSchaftonthuld werd te Haarlem,publiceerde in

1982eenjeugdroman,Foen niet,nu niet,nooit,overdezelfdeoorlogsperiode.
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dubieuze personage Schneiderhahn in Het stenen bruidsbed letterlijk:
'Een huiswordtpaseen huisalshetkapotis'(p.73).Datisnu ook een
belangrijkgegeveninDeaanslag:hettotaalvernietigdehuisvan hetgezin
Steenwijk isvoorAnton voorderestvan zijn leven hetenigebewijsen
houvastdatereenhuisisgeweestwaarinhijdeelheeftuitgemaaktvaneen
volledig gezin totop die fataleavond.Een tweedecitaatisafkomstig van

Hella,hetvrouwelijkehoofdpersonageuitHetstenenbruidsbed.
.'Deoor1og is pas afgelopen,wanneer de laatste die hem mee heeft gemaakt.is

gestorven'(p.95).Die overtuiging wordtopnieuw in De aanslag uitgedruktindeoverwegingdatdetweedewereldoorlogpaswerkelijkachterde
rugzalzijnalsdejongensnaam Adolfweerza1verschijnenalseen doodgewonenaam (p.20)enookindebeschrijvingvandereûniesnadebegrafenisvan voorm alige verzetsleden.Voorde nog levenden,zoalsverzetsm an

CorTakes,zalde oorlogpaseindigen bijhun dood.
MaardebelangrijksteovereenkomstmetHetstenen bruidsbed treftmen
aan in de passagewaarin de DuitsepensionhouderLudwig aan deAmerikaan Corinth,dieaan hetbombardem entheeftdeelgenomen,de zinloosheid ervan aangeeft:

'Maaralwashethonderd keerbegrijpelijk en onze eigen schuld,datneemtniet
weg!dateronvergeeiijke dingen gebeurd zijn.W aarom washet bijvoorbeeld
nodlg om mensen die brandend doorde straten holden ook nog te mitrailleren ?

M isschien om zeuithun lijden teverlossen?Ofneem demensen,diein deElbe
stonden.U moetweten datde hitte in de stad zo grootwas,datde mensen in de
riviersprongen,mensen die nietsmeerhadden,alleen hun leven,en hun wonden.

Datwaren toch geen vijanden meer,vindtu?Diekonden daarin derivierop 13
februari1945 hetengelse parlementtoch nietmeerom verwerpen.M aarneen.Pak,

pak,pak.W atdatvoorkerelsgeweestzijn,ismijeen raadsel.Ondermensen,uit
de slumsvan Londen,beroepsmisdadigers.Begrijptu mijgoed,ik zeg nietsover
het bom bardement,oorlog is oorlog!Hitler heeft zelfde totale oorlog uitgeroe-

pen,maarwanneerdegeallieerden zljn methoden,diezijzelf...dat...'(p.132).
De vraag naar de methoden,naar de wegen naar het doel houdt ook

Anton in Deaanslag voortdurend bezig.W aarin bestaatuiteindelijk het
verschiltussen hetwildweg afmaken van m ensen -doordegeallieerden in
Dresden en doorde Duitsersin Haarlem -en hetgerichtverm oorden van
tegenstanders door leden van hetverzet.goed wetend dat er represailles
genom en zullen worden?

Bijeen toevallige ontmoetingtussen de zoon van de vermoordeNSB-er
FakePloeg en Anton tijdensanti-communistische demonstratiesin Amsterdam in 1956(Boedapest!)za1FakePloegjr.deaanslagopzijn vader
a1szinloosbestempelen en de communisten diehem uitvoerden ook schul-

digachtenvoordedoodvanAntonsoudersen broeromdatzijwisten dat
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errepresailleszoudenvolgenterwijldeoorlogergeensecondeeerderdoor
afgelopen was.

TruusCoster.toevallig metdejongeAnton vooreen paaruursamen in
een donkere politiecel,zalin een centrale passagein hetboek tegenoverde

jongen proberen te verantwoorden waarom haaten moord in extreme
situatiestoch noodzakelijk en goed zijn:
'De haatis de duisternis,datis nietgoed.H oewel,de fascisten m oeten we haten

en datisweIgoed.Hoekan dateigenlijk? Ja,datisomdatwijzehaten in naam
vanhetlicht,terwijlzijalleenmaarhateninnaam vandeduisternis.W ijhatende
haat,en daarom isonzehaatbeterdan dehunne.M aardaarom hebben wijhet
ook moeilijker dan zij.Voorhen is allesheeleenvoudig,maarvoorons is het
ingewikkeld.W ijmoeten een beetje in ze veranderen om ze te bestrijden,een
beetjenietonszelfzijn,terwijlzijdaargeen lastvan hebben;zijkunnen ons
zonderproblemen kapotmaken.W ijmoeten eerstonszelfeen beetjekapotmaken
eer we hen kapotkunnen maken.Zijniet,zij kunnen gewoon zichzelf blijven,
daarom zijn zezosterk.Maaromdatergeenlichtin zezit,zullen zehetuiteindelijk toch verliezen.Hetenigeis,datwijmoetenoppassen datwenietteveelin ze
veranderen,datwe onszelfniette veelkapotm aken,wantdan zullen ze hetuitein-

delijk toch nog gewonnen hebben...'(p.54).

CorTakes,Truus'verzetspartner,isvanzijn kanthelemaalnietsubtielin
de oplossing van datgewetensconiict:'Fascisttegenoverde fascisten,is

mijn devies,wanteen anderetaalverstaan zeniet.Datzou ik graag a1s
wapenspreukhebben,maardan inhetlatijn'(p.196).Hijbegrijptechter
weldathetnietzo eenvoudigisen daarom voegthijeraan toedatTruus
niksinzijndevieszag.'Volgenshaarmoestik oppassen,datik nietin ze
veranderde,wantdan zoudenzemijop diemanieroverwinnen'(p.197).
In dezecontextishetopnieuw lezen van hetinterview van W .L.Brugsma
m etM ulisch in de HP van 1 november 1972,verschenen onderdetitelIs

Hitlertevroeggeboren?zeerverhelderend.BrugsmawijstMulisch op de
aanwezigheid-meteen beetjekwadewi1tebewijzen -vaneen fascistische
redeneertrantin De toekomstvan gisteren.En Mulisch isonmiddellijk
bereid toetegeven datjefascisten weleensfascistisch telijfmoetgaans.
In Deaanslag nu wordtvia de confrontatie van de opiniesvan Anton en
Fake Ploeg,twee slachtoffersmaar om totaalandere redenen,en die van

twee duidelijk verschillend denkende en voelende verzetsmensen,Truus
Costeren CorTakes,een genuanceerd en in deroman organisch verwerkt
antwoord gegeven op de vraag naardezin van hetgebruik van geweld als
middelom hetdoel,een situatievan vredeen geweldloosheid,tebereiken.

5Cf.Demythi
scheformule,pp.121-122.
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Nietzonderreden eindigtDeaanslagop hetmomentdatAnton metzijn
zoon aan de hand mee opstaptin de massale vredesdemonstratie te Amsterdam van november 1981.

Herinnering en narcose

Ook weerbelangrijk in denieuweroman van Mulisch isdetijdsbeleving
en de ro1van de herinnering. In de proloog,die de 5 episoden van de
tragedie te H aarlem voorafgaat-ook Hetstenen bruidsbed bestaatuit5
delen -staathetschitterend beeld van deman dieeen aak naarvoren duwt
dooreen stok schuin in debodem te planten en dan naar de achtersteven

telopen.'Datvond Anton altijd hetmooist:een man die naarachteren
liep om iets naarvoren te duwen,en tegelijk op dezelfde plaats bleef'
(p.10).Datbeeld resumeerthetheleboekuithetoogpuntvan demanier
waarop Anton methetverleden omgaat.

Aan hetbegin van devijfde episodekeerthetbeeld van de bootterug,
wanneervan Antonwordtgezegd:'Alshijnadachtoverdetijd,zoalshij
somsdeed,zag hijdegebeurtenissen nietuitdetoekomstkomen en via
hetheden naarhetverleden gaan,maaruithetverledenontwikkelden zij
zich in het heden,op weg naar een ongewisse toekomst'(p.208).De
interpretatieen verklaring van ditsoorttijdservaring isvoorafgegeven:
'Alsdaarom degriekenoverdetoekomstspreken,zeggenzij:''W athebben wijnietallemaalnogachterons?''-en in diezin wasAnton Steenwijk een griek.Ook hijstond metzijn rug naardetoekomsten metzijn
gezichtnaarhetverleden'(ibid.).En onontkoombaar duiktdan in de
herinneringdedikwijlsgeciteerdezin uitHetstenen bruidsbed op waarin
Corinth,de hoofdpersoon,n.a.v.het bombardement op Dresden zegt:

'Hetisofhetnooitgebeurdis.Drieduizendjaargeleden.Ik beneen onder
A gam em non gesneuvelde gri
ek,die nog leeft'(p.105,cursiefvan mij).
M aarhetisgebeurd,depuinhopen van Dresden en de open plek aan een

kadein Haarlem tussen heteersteen hettweede huisbewijzen het.
Deaanslag iseen broksgewijzereconstructievan hetverleden van Anton
dathijlievernietgekendhad.Hetisdanook eenuiterstgeslaagdevondst
van M ulisch om hem het beroep van anesthesisttoe te bedenken.W ant
watdoetdie medicusandersdan ervoorzorgen datvia denarcosenietde

minsteherinneringblijftbestaan aandepijndievéörhetontwaken uitde
verdoving werd geleden.In hetconstrueren van dergelijke 'toevalligheden',diederoman een zeerhechte samenhang geven zonderdeindruk van

'gezochtheid'tewekken,isMulisch in zijn laatsteboek gewoon meester-
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lijk.Aldientgezegdtewordendathetfilosofischgesprek vanTruusCosteroverlichtenduisternis.liefdeen haatmeteendertienjarigejongen die
in een paar uurtijds zowatde ergste vormen van terreurheeftmeegemaaktwelgechargeerd overkom t,zoalsook dechantagevan debevriende
tandartsin de laatste episode -meegaan m etde Vredesdemonstratie ofik

behandeljezerekiesniet-weinigovertuigend is.
Structuur

De structuurvan De aanslag kan men vergelijken meteen ritssluiting:
zoalsbijhetdichttrekkendemetalen klemmetjesin elkaarhaken,zokrijgt
hetverleden voorAnton maareen sluitendebetekenisdoordatin detijd
verschillende,maar
op elkaarbetrokken gebeurtenissen,handelingen,uit*
spraken in elkaargaan haken.M en kan ook van een echo spreken:zeer
veel elementen komen minstens tweem aalvoor en die herhaling is niet
redundantmaar reveleerteen diepere samenhang.Ik verm eld uit de vele

een handvolvoorbeelden:debewegingvanhetwateralseenbootvoorbijvaart(proloog)isdezelfdebewegingdiedeelkaarkruisendestromen van
demonstranten maken tijdensdeVredesmarsaan heteind van hetboek;
de kruidnageldie Antonsmoedertegen de pijn in hetgatin haar kies
plachtte stoppen (p. 16)is ook hetmiddeldatAntonstweede vrouw,
Liesbeth,hem tegen detandpijn aanreikt(p.224);hetzienvaneen tafelaanstekerindevorm vaneendobbelsteen(p.212)brengtAntonbijnaaan
derand van een zenuwinstorting,hetzalde aandachtige lezerim m ersniet

ontgaan zijn datdedobbelsteen,gebruiktbijhun laatstespelletjeMenserger-je-niethetenigetastbaredingisdathijvanthuisbewaard heeft(cf.
p.23en73);Anton moetweglopen uitdevoorstellingvanTsjechovsKersentuin bijeen scènewaarineen manmetgebogenhoofdaaneen tafelzat
eneenvrouw buiten op hetterrasietsnaariemandriep (p.110),en datis
exactdezelfde houding waarin zijn ouderszich bevinden wanneerin de
vertehetgeluid van denaderende Duitsersgehoord kan worden dieavond

in januari1945 (p.32).Men kan zo blijven doorgaan.Alleen,en datwil
ik nogmaalsm etklem betogen,ishetprocédézo vanzelfsprekend gebruikt
datmen allezend nietmerkthoe m en erdoor wordtingesnoerd.

W .F.H ermans en M aarten 't H art
Behalve metH etstenen bruidsbed achtik M ulisch'laatsteboek ook inter-
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textueelaanwijsbaarverbonden metde novelle uit 1952 van W .F.Hermans,H etbehouden huis en metdie uit 1977van M aarten 'tHart,Laat-

stezomernacht.Bijdie bewering stelik mijuiteraard uitsluitend op het
standpuntvandelezer:tijdenshetlezenwordtDeaanslagingeschakeldin
de keten van andere algelezen teksten die de betekenisen hetbegrip van

hetboek datvoorje ligtzonderenige twijfelmeebepalen.
BijdevergelijkingmetHermansgaathetnietzozeerom hetcontrastmet
detitel:Herm ans'behouden huiswordttemidden van hetoorlogsgeweld

onbeschadigd aangetroffen,terwijlhethuisvan hetgezin Steenwijk bij
M ulisch van in hetbegin in devlammen opgaat,maarwelom een belang-

rijk nevenmotiefdatin beideboeken voorkomt.Meerdan 35jaarna de
oorlog komtAnton pas te weten datde buren,Korteweg en dochterKa-

rin,hetlijk van Ploeg voor de deur van de Steenwijks hebben gelegd
omdatKorteweg vreesde datzijn collectie hagedissen,diehijin deoorlogsjarenmetheelveelmoeiteinzijnterrariainlevenhad kunnenhouden,
vernietigd zou worden als gevolg van de te verwachten represailles.Volgens Kortewegsdochter bezaten die hagedissen voor haar vader iets van
een geheim ,wat dan weer metde vroege dood van haar moeder in ver-

band stond.Anderzijdshad Korteweghetlijkvan Ploegook nietvoorde
deurvan de andereburenwillen deponeren omdatdaareen joodsgezin
met een kind ondeyrgedoken zat,wat behalve Korteweg niemand anders

wist.In Hetbehouden huisgebeurtietsdatdaarerg op lijkt.Daarprobeerteen oude man een unieke collectievissen in een kam ervolaquariate
redden.Doorde dubbelzinnigerolvan de cynische ik-figuur,een gedeser-

teerd partisaan,wordtde oude man door de Duitsers bijhun aftocht
vermoordenworden deaquariavernietigd.Deik-figuur,dieopnieuw zijn
uniform heeft aangetrokken,trektopnieuw metde partisanen op na een
handgranaatin het 'behouden'huis te hebben geslingerd.Parallellismen

én tegenstellingen tussen beideverhalen zijn m.i.toch welfrappant.
InLaatstezomernachtvanMaarten 'tHartiseen groep eerstejaarsbiologiestudenten op excursie in een laagveenmoeras.Iedereen vraagtzich af
waarom de verhouding tussen Ingeborg en George afgesprongen is,hoewelbeiden voorelkaarvoorbestem d leken.Dereden diedem edestudenten

nietkennen is dat Ingeborg,tijdens de pauze van een toneelstuk over
joodsekinderen dieuiteen weeshuisweggevoerd worden,aan Georgegezegd heeftdatzijeigenlijk hetkind isvan een DuitseSs-officieren dat
volgenshaardeDuitserstoch welgelijk hadden m.b.t.dejoden en het
alleen maareen beetjeteruw hadden aangepakt!Georgeiseveneensvaderloos,maardatkomtomdatzijn vaderdoordeDuitsersgeëxecuteerd
is.Hij kan niet begrijpen waarom Ingeborg haarvader,die duidelijk
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'fout'geweestwas,blijftgoedpraten,ooknietuittrouw aandenagedachtenisvan devader.Daarom heefthijhetuitgemaakt.ln Deaanslag komt
dezelfdeproblematiek naarvoren in dediscussietussen FakePloegjr.en
Anton Steenwijk.Anton vraagtzich afwaarom hetonmogelijk isvan je
vadertehoudenenterzelfdertijdteaccepteren dathijfaliekantfoutwas.
Hijbegrijptnietwaarom iemandzichvoortdurendin leugensmoetblijven
nestelentotdathijhetverrassend sim pelantwoord vindt:'Datkwam door
deliefde,-liefdetegen de klippen op'(p.127).Georgekaneveneensinde
liefdevoordevader(in Laatstezomernacht)bestinkomen,maarhijziet
ookdeconsequentie:van Ingeborghouden betekentnoodzakelijkhouden
van haartrouw aan haarvader,wantdie maakthaaressentieeltotwieze

is,en datweigerthij.
Dekern van zijn boeklaatMulisch rauw formuleren doordeverzetsman
CorTakes:<Deenigewaarheid waarweietsaan hebben,datis,datieder-

een isafgemaaktdoorwiehijisafgemaakt,en nietdooriemand anders'
(p.155).Hetiseen harde uitspraak,zelostde schuldvraag nietop en
maakthetverleden ook niet ongedaan.M aarde manier waarop M ulisch
diewaarheid aanbrengten confronteertmetdevisievan Anton op ontwik-

kelingen in de maatschappij vanafdejaren vijftig tot nu en tegen de
achtergrond van de nooitweg tedenken tweede wereldoorlog,maaktvan

Deaanslageen menselijk en literairzeerbelangrijk en waardevolboek.
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G aston Burssens
A verechtse m oralist
Luc Pay
W hatare valuable works of literature? Quite
sim ply works that describe experiences in a
new way or have something new to say about
experiences or,preferably,both.
André Lefevere

Metdedagwordthetmoeilijkerom overliteratuurteschrijven.Eén van
deoorzaken hiervan ligtinhetsindsgeruimetijd felaangewakkerd debat
omtrent de status van de literatuurwetenschap.De vraag 'M aar wat is
literatuur?' werd vervangen door de vraag 'M aar wat is literatuurstudie?',zodat alle vormen van spreken over de letteren. inclusief de niet

striktwetenschappelijke (dekritiek,deinterpretatie;maarwatisdepreciezeinhoudvan dezebegrippen?),problematischzijngeworden.Randall
Jarrellhoondedestijdshetfeitdatbladen,tijdschriften e.d.volstonden
metkritiekoverdepoëzieinplaatsvanmetpoëziezelf1.Vandaaglijkthet
erop dat de kritiek van de kritiek van de literatuur,de renectie over de
resectie,op de voorgrond is getredenz.Deze fundam entele bezinning is

ongetwijfeldnoodzakelijkennuttig,maarhetzalzaak zijn om ook in dit
nieuwelabyrintvan (belspiegelingen en weertbelspiegelingen deuitgang
naar b.v.de roman of het gedichttoe nog terug te vinden.Hetis niet

mijn bedoeling hieraan dezediscussiedeeltenemen.W elwordtin het
volgende geargumenteerd datGaston Burssensin zijn scheppend prozawerk en toneel3eenmoralistacontrariois,datditwerk menselijk 'waar1 RandallJarrell,Poefry and theAge,Faberand Faber, London,1973,PP.71
en vlg.
2 IkverwijsnaardeartikelenreeksvanVanReesenVerdaasdonkinDeRevisor
1974/75,naareen essaybundela1sControversen in de taal-en Iiteratuurwetenschap,Servire,W assenaar, 1974 en naarhetthemanummer Wetenschapsteorie,

SemiotiekenLiteratuurwetenschap vanhettijdschriftRestantUaarganglX,nr.4,
winter1981-1982)-waarintelkensuitgebreidebibliografieën.
3 Gaston Burssens, Verzameld Proza,Elsevier/Manteau, A ntwerpen/A mster-

dam,1981.Decijferstussenhaakjesverwi
jzennaardebladzijdenindezeuitgave.
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den-vol'isen waardevol,in dezin van hetmotto hierboven.Ik vreesdat

zo'n opzetgeen aanspraak kan maken op wetenschappelijkheid,waarmee
ik delezerslechtswilwaarschuwen voorbeweringen diewellichtniet'con-

troleerbaar'zijn,maar die,naarik hoop,evenmin alszin-looservaren
zullen worden.

Hetlijktmeinderdaad datBurssensin de eerste plaatsgelezen dientte
worden alsmoralist,maardanweleenvan een heelbijzonderesoort.Hij
behoort niettotde grote systeembouwers die hun eigen vastverankerde
overtuigingen verheffen toteen sluitend en voor eeuwig gesloten stelsel,
om hetdaarna alseen monolitischecodex aan anderen op teleggen.Inte-

gendeel,uitzijnwerkspreektop diverseplaatsen hetinzichtin derelativiteitvanwaarden,in deschijnheiligheid van systemen,in hetmisbruik dat
gemaaktwordtvan slogansenidealen,in deverzwegenlelijkheidvan het
leven en degecamouieerdeslechtheid van demens.Hijvaltnormen en
overtuigingen aan,ontmaskert hun absurditeit of onmenselijkheid,en
wordtzodoendeeen m oralista contrario :vanuiteen negatieve stellingna-

me toonthijdeverwisselbaarheid van normen en begrippen aan,en bepleithijdeethischenormering vanuitdekleinste,concreet-menselijkeervaring in plaatsvan vanuitabstracte,vaak levensvreemdesystem en.Daar-

doorstaatBurssensop één lijn metdeauteurvan deReinaert,metCervantes,Swiften,dichterbijhuis,b.v.deVanOstaijenvan degrotesken,
Elsschot,M inne,Boon en alleanderen diedeholleretoriek van would-be
moralisten of de façadesvan het'schone leven'ondermi
jnen.T.a.v.Elsschot m ist Burssens de uiterst cynischem aar aangri
jpende wreedaardig-

heid;metMinnedeelthijdegulle,ongecomplexeerdelachbui,maarniet
dienslandelijk-volkseeenvoud;Boonsinnigemelancholieweerklinktook
bijhem,maarnietdienssocialeengagementen hetsomsrauwemiserabilisme;hijheeftbeslistnietde koele arrogantie van Van Ostaijen,maar
weldiensvoorliefde voorde verraesingen van het sublieme woordenspel
en deideeënkronkels.Burssensspot,hekelt,steltvraagtekensin de plaats

van uitroeptekens,altijd metdietypischeondertoon van mildeironieen
ook van grote kwetsbaarheid ofmelancholie,die hem overigenszelfvoor
de gevaren van Prinzipienreitereiofzelfoverschatting behoeden.Diton-

dermijnenvan allezekerheden,dezeUmwertungallerWerte,isnietalleen
een uniekeen authentiekewijzevan spreken overauthentiekeervaringen,
maarhetlijktmebovendien uitermate relevantin onzetijd.
Laten weBurssens'weinigoptimistischekijk op demenseensonderzoeken aandehandvan debundelgroteskenFabulaRasa(1945),hettoneelstuk Boy (1952)en deM emoires(voltooid 1962).

Luc PzylGaston Burssens.Averechtse moralist

351

Fabula Rasa

IndegroteskeHetideëlegevecht(32)loopteen man methethoofd in de
handen;pijnlijk getroffen doordebrutaliteitvan vechtende en parende
honden,denkthijdaternog'zuivere'dingenbestaan,zoalszuiverepoëzie
ofzuivereliefde,en dit'om hetgenotvan een sierlijk gebaar'.W aarna
Burssens lakoniek besluit: 'Au suivant de ces M essieurs!'- wat zoveel
betekentals:laatdevolgende onnozelaarbinnen,wegenezen hem welvan

zijnidealen.In detweedevoorredevanFabulaRasalezenwe:'Enwoedt
erniet(...)een oorlog diealle waarden op hun kop kan zetten? Eilaas
neen,alle waarden worden nietop hun kop gezet.het is veeleer een kop

dieop dewaarden wordtgezet'(66):deverschillendepartijen identificerenzichplotselingmetbepaaldewaarden,waarbije1k kamp afzonderlijk
natuurlijkhetheiligegelijkenhetheiligerechtaanzijnkantheeft.M orele
maatstaven worden ook sink op de korrelgenom en in degrotesken Wie

hetgoed meenten Doe welmaarzieeens om.In de eersteteksthikelt
Burssenshetresultaaten de intentie,de goede bedoelingen,als richtsnoe-

ren voorhetzedelijk handelen:'Ofdenktmen misschien datdiebeulen
hetnietgoedmeenden!'(75).Delezerkanhiernaarbelievenvoorbeelden
uitderecentegeschiedenisinvullen.Detweedetekstisgebaseerd op Swifts
# modestproposal, een cynische aanvaltegen de onverschilligheid van

grotestaten voordeellendevan dekleintjes.Na Swifts'bescheiden voorstel'-laten we Ierse kinderen gebruiken voor de voedselconsumptie als
oplossing van de hongersnood -tehebben geschetst,constateertBurssens
metspijtdatzelfsde 'hoogstaande'wapenfeiten van de laatste honderd

jaarernietingeslaagd zijn demensuitdemiserie,uit'deleeuwenkuil'te
helpen en hijvervolgt:'W ijzijn erveeleerdieperingezakten hetzieter
nietnaaruit(datwij),indienwijhetvoorstelvan den zeerontwikkelden
Amerikaan,ook vooronze gebieden,blijven negeren,erooitzullen uit
geraken.(...)Godbewareons,endatHijdeAmerikanen,dezeerontwikkeldedan,blijveverlichten.Eénmaaldan toch zaldedag komen waarop
wijhetgelukvanonzeeigenkinderen-metkapersaus-aandegoedegang
van onze spijsvertering zullen kunnen toetsen.Et in saecula '(94).
Behalveeen diep gewortelde scepsist.a.v.de menselijke goedheid weerklinkthierook,zoalstrouwenseldersinzijnwerk,kritiekopdeAmerikanen,diehijbeschouwta1seen nogalbarbaarsen vooralracistisch volkje
(zieb.v.M emoires,pp.187 en 190).
Eenvan debelangrijkstestukkenuitFabulaRJJJisongetwijfeld hetGebed
van een heiden,waarin Burssenszijn nood klaagtbijPetronius,grootmeestervan hetgenoten de'grootstehumoristvan deoudetijden'.Dat
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deze Petronius door somm ige criticieen scheeloog wordtgenoem d,doet
volgens Burssensnietter zake:men bedenke imm ers dat ook 'de liefde
somsblind is','hetrechtsomskrom',en 'dewaarheid somseen koe'.Een

(fysiek)gebrek weegtnietop tegen de veelzwaardere,maar verzwegen
ondeugden van mensen maatschappij-een procédédatin deM emoires
ook wordttoegepastop hethoertjeBetty.Ironisch in ditverband is,dat
Burssenszelfdoofwas.Hijrelativeert,inhetNawoord,dan ookzichzelf:
FabulaRasaisslechts'een spel'(107),dateerlijkenvolgensderegelsvan
dekunstdientgespeeld.Duswaarom ook geenzogenaanad grovewoorden
gebruiken die imm erssomszo expressi
efkunnen zijn.maardiedoorhet
goede fatsoen zo geschuwd worden? En verderstel
thijzeer duidelijk:
d

datikmeerhoudvan een kind metzijntinnensoldaatjesdanvan een
generaalmetzijn pantserwagen;dateen dikkopjemijlieverisdan een
dolfijn,en datik HetSchrqverkevan Gezellegraag wilruilen vooralde
.. .

Zeesymphonieën van Verschaeve.W anttenslotte is de zieldie God ons
heeft gegeven niet hetm ysterieuse onding waaraan de m etaphysica ons
voorhoudtte geloven.Hiermede wilik nietbeweerd hebben datonze mi-

crocosmosnietook zijn geheimzinnigheid heeft,maardiegeheimzinnigheid iseen deelvan onszelf,zeraaktonsgevoel.terwijlhetmysterievan
de cosmosalleen onze pretentie raakt'(109).Een warm pleidooi voor
nederigheid enbescheidenheid,en eenresoluteafwijzingvan vozemegalomanie.Ditalles nog eens samengevatin de Voorrede:'Een soort meta-

physiek van grotedaden,waarin zich voormij,toeschouwer,elke soort
van moraliteitresum eert'.

B@Y
In 1952publiceertBurssenszijn toneelstuk Boy.Hierin krijgenzijn desillusies omtrent de mens een nog veel explicietere en scherpere gestalte.

'Onmenselijkheid isdemeestwerkelijkevorm van menselijkheid'(577).
M en zou deintrigevan ditstuk gewoon kunnen opvatten a1seen enigszins
gecompliceerd spelvan driehoeksverhoudingen.maarhetgaatveeldieper.
Ondankswroeging.en ten koste van een geliefd wezen (Else)beslui
ten de

'goeden'(RogersenAnnie)tebreken metde 'slechte'personages(Robert
en Jacqueline),nietomdatdieweleenseen slippertjemaken maaromdat
ze moreeldooren doorslechtzijn.De 'goeden'leven teruggetrokken,
zogezegd vervreemd van de alledaagse werkelijkheid (Rogersiseen auteur!)en zijhebben op datleven een veelbetereenjuisterekijk dan de
'slechte',mondaine personages,die hun sociaalen financieelsucces uit-
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sluitend aan egoïsme,intrigesen een totaalgebrek aan scrupulestedanken
hebben.Rogersconstateertdan ook:'De mensin se isnietdom ,integen-

deel,hijissluw'(578).Overigensishetstuk in hogemate autobiografisch:nagenoegallepersonageszijn replica'svan werkelijkbestaandepersonen,zodatwe ook Rogers'uitspraken alsideeën van Burssens m ogen

beschouwen.De schrijverRogersleeftop zijn zolderkamerin eenzaamheid.Hijisgeen mensenhater,wéleen mensenverachter,'alblijfthetnog
altijd waardatzijdiehetmeestverafschuwen hetgrootste harthebben'
(565).Ditisolementisermededeoorzaak van datRogers/Burssensdoor
hetgrotepubliek nooiterg goed begrepen werd.Deenigediehem werke-

lijk kentiszijn hond Boy.Rogerszelfverantwoordtin volgendepassage
dezeeenzaam heid,die geenszinseen engagem entuitsluitdatzich voltrekt

in destiltevandebinnenruimte,in deresectieop mensen maatschappij
in en doorde literatuur:'W antalsik zeg datik nooitgetrachtheb ertoe

tekomenmijtedoen kennen,maarwe1mijzelftekennen,dan hebtu,het
spreektvanzelf,hetrechtu afte vragen waarom ik hier sta te leuteren.

Maaralsik u dan weerzeg dathet,om mijzelftekennen,overbodigen
zelfsonmogelijk ismijin een spiegeltespiegelen,maarintegendeel,om
mijn doeltebereiken,mijmoetspiegelen in deogen van anderen,dan
spreekthetook vanzelfdatik alle contactm etu nietkan verbreken.M en
kan welsteunen op de mens,maarm en kan ook geen grondvesten leggen
buiten de mens.W eliswaar,de mensheid kennen is eerst en vooralhaar

verachten'(607).Ineenmeedogenlozezelfanalysestelthijzich devraagof
hijdezeberoerdewereld dannietin moettrekkenom zichbijhetengagementvan de anderen aan te sluiten:'M aardaarop antwoord ik datonze

tijd nietberoerd is,doch alleen maargek,ofalleen maarberoerd door
zijn gekheid.en datikbijgevolglieverop mijn zolderzitdan in een gekkenhuis'(609).SomspoogtAnniehem ertoete bewegen meeronderde
mensentekomen,om zodemisverstandenrondzijnpersoonenzijn werk
op tehelderen,maarRogerswijstdataf:'Juist,hetzou anderskunnen
zijn alsik nietzo'n ingeboren afkeerhad voorhetoveren weerelkaar
verslindendetweepotigeongedierte.(...)Hamletnoemtzegewoonrotzakken!-M aarafkeeriseigenlijkhetwoordniet.Onverschilligheidishet.De
mensinteresseertmijnietalsmensmaaralsbiologisch verschijnsel,waarvanhetmijwélinteresseertdesamenstellingteontleden.Metdehulpvan
dezeontledingcreëerikdan mijnromanpersonages,diemijoneindigmeer
interesserendanhuncollega'svanvleesenbloed'(573-574).Gedegoûteerd
doordemens,investeertRogerszijn liefdein deveeltrouweredieren,in
casuzijnboxerBoy.Voorhem ishetduidelijk 'datmenmeerdingenleert
en ervaartin een kenneldan in dedikkeboeken die demenselijkemaat-
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schappij beschrijven,uitdiepen,ontleden,dié menselijke maatschappij
waarallesmeersophisterijisdanwerkelijkeoprechtheidofeerlijkewerkelijkheid'(565).DeantagonistbijuitstekisdanookRobert,eenverwaande
sportieve snob diezijn fortuin voortdurend aandiktdooro.a.honden af
tejakkeren,en zelfste drogeren,voordehondenrennen.Hijhoudter
overigenseenhallloed,de 'neger'Boy (dietevenszijn hallroeris!)als
kamerknechtop na,diehijmetevidentebrutaliteitbehandelt(vgl.Burssens'aAeervan racismeinFabulaRasaendeM emoiresj.Robertisvoor
Rogers/Burssenshétprototype van de immoralistdiebijhetverwerven
vangeld,macht,vrouwen en carrièreallemedegevoelopzijschuift.
Watisdan volgensRogers/Burssensmoreel'goed'leven? Een van zijn
diepsteovertuigingen luidt:'Daarom moeteen auteurnooiteen eventueel

succesvoorogenhebben.Destrijdalleeniszijndoel,ook alzou hijindie
strijd hetonderspitdelven'(576).Concreetbestaatdiestrijd in 'hetaanvallen van dem oraal,van deopiniesdermassa dietotop dedraad versle-

ten zijn.(...)Die zijn altijd versleten.Een nieuwe moraal.een nieuwe
opinie.zijlevenook maaralsderoos...l'espaced'un matin.Deauteurs
diena onskomen kunnen dan weerhun aanvallen richten op ônzem oraal,
op önze opinies.Enzovoort.Ja.hetleven isnu eenmaalbeginnen,eindi-

gen,herbeginnen,ofalsjelieverhebt:scheppen,en vernietigen om opnieuw te scheppen'(576).
Rogersisechter op zijn grootst,in de wijze waarop hijhetdramatisch
consictuiteindelijkoplost.Zijnvrouw Jacqueline,diehem eerstindekou
heeftlaten staan,komtin hetlaatstebedrijfmethangende pootjesopnieuw bijRogersaankloppenom hetmethem tochnogopeen akkoordje
tekunnen gooien.Rogersstaatvooreen dilemma:alshijJacquelineterugneemt,vindthijzijn geliefdepleegdochterElseterug,maarverliesthij
zijnvrijheid;wijsthijhaaraf,danofferthijElseopaanzijnvrijheid.Hij
kiestvoorhetlaatste.Nietuitwraakofomdathijeen oordeelwi1vellen:
'Ik ben nietiemand die vergeeften vergeet,om de eenvoudige reden dat
ik nietstevergeven oftevergeten heb.Aan niemand, enooknietaanjou !

Hetstond jevrijtedoen watjegedaan hebt.Mijlaatzoietskoud'(622).
Zijn uiteindelijkekeuzemotiveerthijalsvolgt:'Daarligthethem juist,
hetgaatnietom hetfeitop zichzelf ik 1eg mijn manneneerniettussen
dedijenvaneenvrouw ...hetgaathem om nietminderdanmijnbestaan,
mljn bestaan alsman die nog alleen maargelooftin dewaardevan de
primitievegeesten vanhetprim itievehart. W atmijn bestaannuaan duur
begintte verliezen,moetik vervangen aan volheid en diepte. En om aan

dievolheid en diedieptereliëftegeven doormijn werk,kan iknietmeer
leven metjou,zelfsnietmeernaastjou!Begrijp dattoch'(622-623).De
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ethischeimperatiefwaaraan Rogersgehoorzaamt.iszichzelftezijnen te
blijven,in volle eerlijkheid en authenticiteit.
M em oires

Ookin deMemoireskeren dezegedachten overdémensen zedelijk handelen terug.In tegenstelling totBoy methetwrange ongeloofin de m ens

isindezeM emoires(dietienjaarlaterzijnvoltooid)opnieuw plaatsvoor
taalspelletjesen grapjes,maarde ondertoon isdievan een uitgedoofd,
zondermeerontgoocheld m an :'''Tu esun anarchiste''9zegtYvette.He-

laasnee!Ikben hetgeweest'(170).Burssensheeftzijn leven langgevochten tegen de valsheid,zonderresultaat,zodathijconcludeertdat 'alles
umsonstist'(171)en gewoon 'adieu','merde'zegtaan alles,aan hetleven,aan deliteratuur,aan hetvechten.Van hetnagelsmetkoppen willen

slaanheefthijslechtseen 'gekwetsteduim'(168)overgehouden.Demens,
metzijn absurderedeneringen en zijn onoverwinnelijkeslechtheid,isen
blijfteen duivel:'DeMensiszelfdeDuivel.En vermitsdeDuivelniet
bestaat,bestaatook de M ensniet.Alleen de Onmens bestaat.Dies:leve
hetsofisme!Plato.Socrates,Kant,Leibniz,Hegel,Hum e,Heideggeren

Bergson inbegrepen.Zijzijn hetdie,doordelengtevan hetschip metde
paardekrachtvan dediesel-motoren te vermenigvuldigen en deuitkomstte

delendoordehoogtevandeschoorsteen,deleeftijdvandekapiteinweten
tebepalen'(170).Een onbekende bewonderaarsterbelthem echterop een
avond op,wakkert zijn twi
jfelsen zijn strijdlust,zijn geloofdus,weer
aan,en hijduikt,in plaatsvan de gezegende vergetelheid van de lakens.
eennachtbarin.EndaarontmoethijBetty,een hoertjedatzijnmuzezal
worden en dathem uitde impasse van de volslagen onverschilligheid zal
redden.Hierwordthetzelfde procédétoegepastalsin Fabula Rasa:tegen-

overdeogenschijnlijke zindelijkheid van de maatschappijsteltBurssens
een marginaleofverketterdefiguurdiedan,ondankshet(moreel)gebrek
enhetodium waarmeezijmoetleven,overeen grootharten veelgezond
verstandblijkttebeschikken.Menhoeft,aldusBurssens,geen aanstootte
nemen aan het woord 'hoer',want 'geen enkelwoord uitde spreektaal
dient verbloemd te worden'en bovendien moet 'een vrouw die plezier

verkooptnietlager(...)aangeslagen worden dan b.v.een apothekerdie
anti-conceptionele middelen aan de man -en ook aan de vrouw -brengt'

(172).Betty begrijpttrouwenszelfnietwaarom een jonge paterjezuïet
haarooitop het'rechtepad'heeftwillen terugbrengen :'W atgeefthetdat

een pad rechtofkrom is?Zijwasnietgehaast.Langshetkrommepad
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zou zeerook welkom en.Biedteen krom pad nietméérverrassingen dan

een recht?'(174).
Ook in literair-technisch verband ishetopduiken van de figuurvan Betty
relevant.W aarBurssens zich in vorige werken nog kon identificeren met
de ik-figuur of hethoofdpersonage,die zélfondubbelzinnige uitspraken

doen en energiekebeslissingen kunnen treffen,heefthijin deM emoires
eentweedepersonagenodigdathem (alsik-figuur)viaeen soortsocratischedialoogtechniekmoetovertuigen van zijn fundamenteelgeloofin de
mens.Deze structurele ingreep moge dus eveneensaanduiden hoe zwaar

demoedeloosheid Burssensopheteindevanzijn leven woog.Lepoèteet
la putain - 'Estsalaud quin'estpas poète ou putain'(182)!-hebben
elkaargevonden om bijelkaaruittehuilen en elkaarop tepeppen.
Laten we concluderen

Gaston Burssensismethooggespannen idealen (zie ook zijn activistisch
avontuur)en eengroothartdewereldingestapt,maarbijdezeconfrontatieheefthijslechtslelijkedeukenopgelopen (ookletterlijk:waszijndoofheidniethetgevolgvan een knuppelslag tijdenseen activistischemanifestatie?).Hijheeftdeabsurditeitaangetoond vanconsequentdoorgedachte
ideeën en leerstelsels,de verwisselbaarheid van begrippen en waarden,de

relativiteiten dedoorzichtigheid van hoogdravende slogans;hijconstateertvoortdurend deslechtheid van demensen leidtdaaruithetfaillietaf
van ideologieën en m orele system en. De taal der fatsoenridders, m ooi-

schrijvendeliteratoren en systeembouwendefilosofen kandusnietanders
dan hypocrietzijn,omdateen diepekloofhaarscheidtvan dewerkelijkheidservaring.Vandaarb.v.ook zijn wantrouwen t.o.v.deliteratuurals
verfraaiingvanderealiteit:'Maarwatisbelangrijker:zo'nkleinegebeurtenisdiedelaatsteervaringvan jelevenkanworden,ofeen grootessay?
Ik houd het(...)metde kleinste ervaring tegen de grootste literatuur'
(179).In deplaatsvan dieschijntalen steltBurssensdan zijneigen schriftuur,volcapriolen,associaties,identiteitsverwisselingen en absurde redeneringen,die echter gewoon de verwarring en de zinloosheid binnen de

werkelijkheid weerspiegelen,zodat,paradoxaalgenoeg,zijn moeilijk toegankelijkegrotesken,structureelenstilistisch gezien,in hogematemimetisch zijn.Moreelgezien drijftditalleshem in de richting van hetethisch
scepticisme,van een soortsartriaanse situatie-ethiek,diedevan buiten de
mens afgeleide (exteri
eure),onveranderlijke en algemeengeldige morele

normenvandehandwijst.ZoalsSartresteltBurssens,b-v.inBoy,dathet
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zedelijkhandelenligtin hetonvoorwaardelijkaanvaardenvan eengeradicaliseerde vrijheid.Slechtsdoordithandelen-vanuit-vrijheid produceert
demenswaardenengeefthijeenzin,hoemomentaanook,aanzijnleven.
Evenals Sartre poneert Burssens de angst(bijhem veeleer permanente
scepsis)alshetbewustzijnvan dezeuitdagendeen beangstigendevrijheid,
en beschouwthijde 'espritdesérieux',de ernstigemens,alstekwader
trouw,omdatdiepreciesdevrijheidalsenigebron vanwaarden loochent
en deonveranderlijkheid dernormen aanvaardt.Somszietheterzelfs
naaruitdatBurssens.alweera1seen echo van Sartre,de menservaartals
een 'passion inutile'.Hoewel.In Fabula Rasa weerklinkt in ieder geval
nog genoeg ironie om aan de totalezwartgalligheid te ontsnappen.Hetis
de dadaïstisch-anarchistische,speelse constatering van de absurditeitvan

dewereld,of:'unterrorismegai'(4).InditwerkvaltBurssensdiezichals
toeschouwer opstelt,(nog)nietde slechtheid van dé M ensaan,wel# de
dwaasheid van de mensea.In diezin isheteen moderneen even ironische
lofderzotheid,die de bedoeling heeft,'nietzozeerhetgeweten te sussen

van Socratesen zijn leerlingen,desophisten'dan wel'de mieren diein
velehersenen van veleEpicuristen krioelen op een dwaalspoortebrengen'

(22).Nietzozeerdedogmatischemoralisten.deverrektegelijkhebberszijn
hier het m ikpunt, wel de gelatenen die zich zelfvoldaan en ongestoord

laten leven,en voorwieBurssensveeleermedelijdendan afkeerkoestert.
M etheternstige Boy verschuiftdegrondtoon van ironisch naar grimmig
en verbeten:hierspreektde afkeervan en de wanhoop aan de mens het

duidelijkst,en verschijntvoorheteersthetspook van de onverschilligheid.Klinkt in dittoneelstuk het 'hom o hom inilupus'hetbitterst,toch

blijftook hierhetadagium vanProtagoras-'demensisdemaatvan alle
dingen'-geldig :er kunnen geen fundam enten gelegd worden buiten de

mens!In deM emoiresiseropnieuw plaatsvoor(weliswaarsomsgeforceerde)grapjes,maardegrondgedachtenzijneronloochenbaardemoedeloosheid en vergeefsheid ...ware daar nietéén van de laatste zinnen van

dezetekst:'A1sik ooitnogkroegbaaswordzalikopmijnuithangbordde
kenspreukvoeren ''Hiervloektmen,godverdomme!'''(214-215).Hetis
bovendien een van de allerlaatste zinnen scheppend proza die Burssens

ooitgeschrevenheeft,eendrietaljaren voorzijndood.Wiedan,ondanks
alles,toch nog kan vloeken om demens,kan hem bezwaarlijk beschouwen alseen 'passion inutile'.
4 PaulNeuhuys,deFranstaligeAntwerpsedichter,omschreefin die bewoor-

dingen hetdadaïsmetijdenseeninterview in delyrischefilmdocumentaireIeder
vea.
çdiesterftiseenmrel
:- datbrandtvanPatnckConrad,BRT-TV,voorjaar
1982.
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Querelle van Rainer-W ernerFassbinder
Eric de Kuyper

Zoalsalle recensenten,en ook alletoeschouwersneem ik aan,heb ik met

delaatstefilm van Rainer-W ernerFassbinder,Querelle,mijn problemen.
Diehebben voormijgrotendeelsbetrekking op deomzetting:deomzettingvandeverbalewereld van JeanGenetin de(audiolvisuelewereld van
Fassbindersfilm .

Opzichzelfzou ditgeen moeilijkhedenhoeven op televeren.Detaalvan
Genetisbijzonder.
beeldend,beelden-rijk en beeld-oproepend.De filmischevisualiteitdaarentegen verdraagt.eistvaak tercontrastofterprecisering of aanvulling het gesproken woord. Beide m edia hebben dus een
soort omgekeerde verhouding.maar ze hebben ook een raakvlak.W aar

datraakvlak preciesligt,ismoeilijk teachterhalen:een onderwerp voor
vergelijkende studievan film en literatuur.Jezou bijvoorbeeld kunnen
zeggen datin de literatuur -meer bepaald in de literatuur die Genet be-

drijft-debeeldenontstaanwaardewoorden in gebrekeblijven;enomgekeerd,waarFassbinderhetnietmeerkan uitdrukken metbeelden,grijpt
hijterug(ik heb deindruk:tevroeg)naardetaalvan Genet.Deverhoudingisnietgeheelsymmetrisch en daariseen film alsQuerellehetslachtoffervan geworden.

Genetssysteem functioneertdank zijde overdaad.de tautologie,diede
lezerinzijnban krijgt.OokFassbinderschuwtoverdaadniet.Hoeprachtig en kleurrijk zijn visualisering is,isreedsvoldoendebeschreven.Ditmaalheefthijnadrukkelijkgekozenvoordestilering,desetszijnzoopgebouwdenbelicht,datzedoorlopendheelmooieartificiëleplaatjesopleveren.Ditiseen opera-decor,en Fassbinder plaatstzich hiermee weereens
in een Duitse traditie waarvan de meestrecente vertegenwoordigersW er-

nerSchroeter,Hans-lûrgen Syberbergen DanielSchmid zijn,maardiein
feiteteruggaattotde stom me film -periode metfilmsals Caligari,deNie-

belungen en M etropolis van Fritz Lang.Ook algafhijzich doorgaans
lieveruitvooreen 'realist',velevanFassbindersfilmsvertonen duidelijk
sporen van een meerdan normale plastische obsessie (Pefrc von Kant,
maarook M aria Braun,en vele andere).
Opzichzelfisdevisuelefilm-wereldvan Querellemetzijnoranjegeel,zijn
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plotselingehevig-blauweschaduwenbijzonderfraai,maaropeenofanderem anierfunctioneertze niet.Erism .a.w.geen dramatische opbouw van

hetplastischeen dekleur.Demooieplaatjesblijven statisch;naargelang
jegevoeligheidbenjeernaeenpaarminuten,een halfuurofeen tweede
visieop uitgekeken.Hetbeeld heeft-dramatisch -teweinig mee te delen ;
erontstaat geen visueelproces,geen dram atische ontwikkeling.De over-

daad van kleur (op kleur)werkthiernietzoalsdeverbaleoverdaad bij
Genetwerkt:je raakt niet in de beelden verstriktzoalsje overspoeld
wordtdoor de woordenchaos.

Inzijnmeesterlijkestudie,SaintGenet,ComédienetM artyr,heeftSartre
erop gewezen hoestrak deze schijnbaarchaotischewereld van Genetin
elkaarzit.Datisjuisthetverraderlijkeen fascinerende:hetlijktontzettend barok en dus vrijblijvend,maar in feite zit hieronder een hecht
(ethisch)systeem :een universum waarje nietvoorjeplezierin verzeild
raakt,maarwaarvan deverleidingsmechanismen zo opgebouwd zijn dat,
eensdatjeermetéén voetbentingestapt,je nietandersmeerkuntdan
verdergaan.Zoalsdatbijvoorbeeldbijdieanderedmoralistvan deamoraliteit',deSade,werkt.OoitheeftP.P.Pasolini,in zijn meesterlijkeSalo.
onsindatSade-universum wetentebetrekken.FassbindermetzijnGenetevocatieslaagtdaaronvoldoendein.Debeelden waarmeehijwilfascineren slagen ernietin,onsde droom wereld van Genetin te trekken,deze

mannelijkenachtmerrie waarseksualiteiten criminaliteitzo nauw in elkaarvervlochten zitten.En dereden waarom deze beeldentaalnietkrachtiggenoeg appelleert,istezoeken in hetfeitdathetoverdadiggebruik van

hetverbalehetvisueleontkracht.Enomgekeerd.W aarom heefthijerniet
voorgekozen,deseksualiteitöfmetbeelden öfm etwoorden,ofafwisselend metwoorden en beelden weer te geven? Nu worden de beelden,die

op zichzelfwelwerkzaam zijn.doordetautologische commentaar verzwakt.En omgekeerd maken ze de evocatieve krachtvan de tekst ongeloofwaardig.Dat Fassbinder deze vergissing begaat,is vooralzo naerk-

waardig omdatGenetzelf,in de enige film die hij gemaaktheeft,Un
Chantd'
A m our,uithetbegin van dejaren vi
jftig,gedemonstreerd heeft
hoejemetfilmischemiddelendeze-zijn-wereld kon omzettenenoproepen.Fassbindermoetdiefilm gekend hebben enik begrijpnietdathijer
nietde lessen in economie uitgeleerd heefdtdie Genetten toon spreidt.

Mijn tweedebezwaartegen de film ismoeilijkermetargumenten te staven.Ikheb altijd alhetvermoeden gehad datFassbinder,in tegenstelling
totGenet(ofPasolini/sade)in deze mannenwereld nietechtgdnteresseerd was.Van een mannelijkeerotiek.dehomo-erotiekwaarFassbinder
in Querelle pretendeert mee bezig te zijn,komtbij mij niets over.De
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lichamen blijven of'poppen'(Brad Daviesa1sQuerelle)oferwordtnauwelijksaandachtaan geschonken (debijrollen,behalve die van Franco
Nero/seblon misschien).Zeker,ookbijGenetgaathetvaak om stereotiepemannebeelden,maarerzijn steedslijfelijkedetailsaanwezigdiemaken
datzetoch beginnen televen endusiets'pervers'krijgen.InFassbinders
film heeftJeanne M oreau,de enigevrouwefiguur,veelm eerprésence dan

alle mannen samen.AlsofFassbinder zich uiteindelijk toch meer voor
haarinteresseert.Dezelfde 'onverschilligheid'voormannen trofme reeds

in zijn anderefilm metuitdrukkelijk homoseksuelethematiek,Faustrecht
derFreiheit.Of kon hijslechts overhomoseksualiteiten homo-erotiek
handelen viaeen zijweg,zoalsdetravestiein In einem JahrmitDreizehn
M onden,de dubbelgangerin Despair,ofdevrouwenwereld in Die bittere
Trönen der Petra von Kant? Eén uitzondering is er:het merkwaardige

fragmentuitDeutschland im Herbst,waarin hij,zoalsniemand hem dat
zou kunnen nadoen,laatstaan durven tedoen,eenlijfelijkeaftakelingi
n
beeld bracht.Overhetalgemeen echterzi
jn devrouwenfiguren van Fassbinderveelboeienderen perverserdan zijn Quere//e-mannen,zijn kleine
bediendenenmisluktehetero-mannenveelontroerenderdanzijnQuerelle.
Fassbinderwistnietwathijmet'mannen'aanmoest.Dekerendathijdie
radeloosheidvandeman (enzichzelg filmde,ontroerdeonszijnonmacht.
DemannenuitGenetswereldzijn echterveeltetriomfantelijkenzelfzeker
om Fassbindertekunnen boeien,laatstaan dathijzezou begrijpen.Op
huntriomfantelijkeenradicalesubversiteitreageerthija1seenverschrikte
kleinburger(dieGenet-misschien zelfsgraag -leest).Hijverstokt.verstilt,raaktin paniek en gooitdan maarenkeletruukjesuitzijn rommeldoos op hetdoek :citaten,beeldenpracht,toneelmatigheid,muziek ...
Eenfilm metzo'nGenet-thematiekkéneigenlijk geen comm ercieelsucces

zijn,zoalsookSalovan Pasoliniveelteondraaglijkisom dedoorsneetoeschouwertekunnen bekoren.(Ook defilmrecensentkanSaloslechtsmet
een groteinspanningtelijfgaan,ondergaan).HetfeitdatdezeQuerelle
bijhetpubliektoch schijntaan teslaan,isalleen teverklaren doordater
zo weinig subversiteit in zit.Het is een catalogusvan hom oseksuele clichés,geschiktvoortoeristen ;een pastiche op Geneten een erg teleurstellende Fassbinder.

'Toen hijdétzag,schrok hijzich dood',zeiiemand me.Hetkan van
weinigrespectschijnen tegetuigenvooreenfilmmakerwaarvoorik steeds
veelrespect,zo niet altijd even veelaffiniteitmee gehad heb,maarik
ontkom nietaan deindruk datFassbinderzich hierop een fatale wijze
vergistheeft.Beseftehijdathij-in feite-nietvan mannen hield ofniet
kon houden ?
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Vernietiging m etgratie gedragen
'Natuurlijk,hetisdevolledigevernieti- 'Som migen zeggen tegen mij:je hebt
!ing!Maarlatenwehettoch metgra- dus stalen zenuwen,datjedaartegen
tle dragen.'DatschrijftEtty Hillesum kunt.Ik geloofnietdatik stalen zenuin oktober 1942 in haar dagboekl.Het wenheb,veeleerheeljevoeli
ge,maar
iseen opmerking die karakteriserend is 'ertegen kunnen'kan lk toch.Ik durf
voor de houding waarnaar ze in de iederl
ijden rechtin deogen tekijken,
loop van die uitzichtloze jaren lang- ikben ernietbangvoor.En ditgevoel
zaam toegroeide. Een houding Van waseral
tijd weer,aan heteind van ierust,van serene waardigheid tegenover dere dag:ik heb de mensen zo lief.'

hetverschrikkelijke watzich in dewereld afspeelde, en waarvan zij zich M aarmeernogdan haarliefdevoorde

scherg bewust was.Ze maakte zich mensen dom ineertin ditdagboek haar

geen lllusies over het 1ot dat haar.als diepeen directeverbondenheid metde-

joodse,tewachtenstond,maardaarte- gene dieze 'God'noem t.Zewas niet
genoverstondeen innerlijkekrachtdie praktizerendgelovig,eneensschrijftze

haarhetlijden nietalleen hielp verdra- zelfs: 'W oorden als God en Dood en
gen,m aar haar,ondanks alles,het 1e- Lijden en Eeuwigheid moetmen weer
ven volledig deed beam en. 'Ich weisz,
dasz ich in einem Arbeitslager in drei
Tagen sterben werde,ich werde m ich
hinlegen und sterben und das Leben
trotzdem nicht ungerecht finden,'noteertzeenkele maanden eerder.Ze kan
m ateloos genieten van een bloem , of

vergeten. En naen naoet weer zo een-

voudig en woordeloos worden a1s het
koren datgroeit,of de regen die valt.

Menmoetalleen maarzijn'.Maarvanuithaar 'zijn'brak die verbondenheid

steeds weer door, hetvanzelfsprekend
besef van een aanwezige Ander. Niet
een stuk cake op een verjaardag,en Zozeer een rotsvaste grond.Ofeen bem eerdan allesvan de man die zelief- scherm er;veeleer een deelgenootin de

heeft,ondanks de ellende die zij.als lijdenswegvan haartijd:'AlsGod mij

bureaufunctionaris van de Joodse nietverder helpt,dan zalik God we1
Raad, dagelijks onder ogen krijgt. helpen'.

1 EttyHillesum,Hetverstoordeleven.Dagboek vanEtty Hillesum,1941-194%
ingeleid doorJ.G.Gaarlandt,DeHaan,Haarlem,1981,197 pp.
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W as zij een mysticus? vraagt Gaar- denkend hartvan debarak).Eind 1943
landtzich in zijn inleiding af.Hijbe- wordtzijweggevoerd naarhetvernietiantwoordt de vraag voorzichtig positief, misschien bang voor het misverstand dat het woord zou kunnen wekken. W ant Elly Hillesum was allesbe-

gingsksmq Auschwitz.Haardagboek

komtnabljnaveertigjaarweertevoorschijn.Hetishetverhaalvaneenjonge
joodsevrouw diedeTweedeW ereld-

halvewereldvreemd;dedagelijksedin- oorlog bewust meemaakte,en daarin
genwaren haarmisschien welnabijer groeide tot een zeldzame geestelijke
dan aan zovele zgn.'praktisch'inge- hoogte.Zijvertelthaarverhnnlmeteen
stelde mensen, en voortdurend speelt wonderli
jk mengselvan ingetogenheid
een bijna prozaïschenuchterheid door en vrijmoedigheid, vooral waar het
haar aantekeningen heen : 'De dingen
diegedaan moeten worden,moet men
doen en dan voorderestzich nietlaten

infecteren doordevele kleineangstjes
en zor/es, even zovele moties van
wantrouwen tegenover God. H et zal

haarbeide grote liefdesavonturen,die
met Julius Spier en m etGod,betreft.
Over de laatste:'Jopie onder de grote
sterrenhemel,zittend op de hei,in een
gesprek over heimwee: Ik heb geen
heim wee, ik ben toch thuis... M en

welin ordekomenmetdieverblijfsver- moet zichzelf hetvaderland zijn.Ik
gunning en ook m etdie bonnen,op dit
moment heefthet geen zin dat ik eroverpieker,ik kan betereen Russische
thema maken'. M aar enkele pagina's
verder weer dit gebed : 'Ik vouw een
paarhanden in een gebaar dat me lief
is geworden en zeg dwaze en ernstige

heb ertweeavonden lang overgedaan
voor ik hetkon vertellen aan hem ,het
intiemstevan hetintiem ste.En ik wilde
het hem toch zo graag zeggen als om

hem een jeschenk tegeven.En toen,
toen heb lk geknield daar op die grote
heien hem van God verteld'.

dingen door hetdonker heen aan jou
en smeek eenzegen afoverjouw eerlij- W ie z6
ke,aardigehoofd,allesbijelkaarzou Hetwasvertelt,iseen grootschrijfster.
Etty'sdroom eenschrijfsterte
men hetin één woord 'bidden'kunnen
noemen.Goeienacht.dierbare!'
Die ongebroken continuïteittussen het
alledaagse en het meest verhevene is
misschien wel het waarm erk van de
mystiek in de volle zin van hetwoord.
Van daaruit leefde Etty Hillesum , als

zijn,endiedroom heeftzeinhaardajboek verwezenlijkt.In honderden klelne fragmenten dringt ze in enkele
woorden doortotdekern van watweer

gezegdkanworden.Weinigqersoonlijke documenten zijn zo indrlngend en
laten zo'n diepe en blijvende indruk
na.Hetdagboek van Etty H illesum be-

'n van de bede zeer bijzondere mens die zij was. hoortongetwijfeld totée
Begaafd meteen buitengewoon scherp langrijkste geschriften uit en over de
verstand en meteen grotefijngevoelig- Tweede W ereldoorlog, en m isschien
heid,verzetzijzichvoortdurendtegen we1van heelde hedendaagse Nederdeextremenvandefaitismeof(altebe- landseliteratuur.Of,zoalsEtty hetop
grijpelijke)haat. 'Na deze oorlog zal haar eigen karakteristieke manier uiter, behalve een stroom van hum anis- drukte:'
Erisgeendichterinmij,eris
me,ook een stroom van haatover de we1een stukjevan God in mi
j,dattot
wereld gaan.En toen wistik hetweer:
ik zalte velde trekken tegen die haat'.
Eind 1942 breekt haardagboek af.Ze
wordtdan definitiefgdnterneerd in het
kamp W esterbork,van waaruitzevele

dichten zou kunnen aangroeien. In

zo'n kamp moettoch een dichterzijn

diehetlevendaar,oqkdaar,beleefta1s
dichter en ervan zalkunnen zingen ...'

brieven schrijft (een selectie daarvan
verscheen inmiddels onder de titelH et

Ger Groot
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Een socialistisch alternatief?
Zoals een andere W aalse leider, Jacques Yerna,later vaststelde, waren de
een qocialistisch alternatieflnu einde- geëiste structuurhervorm ingen, vooral
lijk hétantwoord op de crisis te vin- in de travaillistische versie, gemakkeden,komtbedrogen uit.Hoogstens in l
ijk door de overheid te recupereren,
delaatstepagina'skan men voorstellen wat dan ti
jdensde expansiejaren van
terugvinden,een soortm ix van beken- deperiode '60 ook gebeurde.
de stellingen van het ABVV,van PO- Voeg hierbi
j de verdeeldheid van de
LEKAR, het Plan-claes, overjoten vakbewegi
n! (verzuiling,taaljrens)en
met een 'saus'-De Batselier. W 1e dit de reformistlsche tendensen blnnen het
W ie denkt in de publikatie van Frank
Vandenbroucke, Van crlàg tot crisis:

boekje leest met de hoop een beter ABVV,enhetwordtbejrijpelijkwaarzichtte krijgen op de evolutie van de Om diezelfde Renard nletin staatwas
econom ische programma'svan hetA1- hethel
eABVV achterzijn eisVOOr ragemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), dicale structuurhervormingen, arbeigezien in de contextvan sociaal-economische ontwikkelingen, zit al wat be-

derscontrole en federalisme verenigd te

ter.En wievooralinzichtwilkrijgen in

staklng '* -,61liep uitopeen desillusie
voor Renard en de meer radicale vleu-

veelgebruiktetermen a1s'structuurhervormingen', 'economische dem ocratie'
en 'arbeiderscontrole', zal beloond
worden voor de moeite.
Sinds de Tweede W ereldoorlog heeft
de term 'structuurhervormingen' binnen hetABVV verschillende interpreta-

tiesgekregen.Aanvankelijkwasditbegrip noggdnspireerd doorhetPlan-De
M an van vöör deoorlog,en betekende

krijjen.De grote hoop van degrote

gelvan de(vooralW aalse)arbeidersbeweging.De eisen van dereformisten en
de travaillisten konden zo overgenomen worden doorde regering :wateen
eerste maalgebeurde metdeeconom ische program matie van Gaston Eyskens,en een tweedem aalm etde kader-

wet(Terwagne)van 1970,die organen
a1shetPlanbureau en dergeli
jke vast-

h
eteensoortvanmedebeheer,'glanis- legde(schema'spq.164-165).Meteen
m e'
aatsdirlgisme
, maar zonder het st
van De M an.W atvooralnieuw wasin
devisievan de naoorlogsevakbondslei-

ders,en in hetbijzonderbijfigpren als

de W aalse Renard,was een antlkapitalistische strategie verbonden m etarbeiderscontrole. Op het ABvv-congres
van 1954 was een geplande econom ie
een middelom toteconom ische democratietekomen.Dezwakheidvan deze
stelling 1ag op twee vlakken :ten eerste,
het gebrek aan een politieke vertaling
van die eis,en ten tweede,de dubbelzinnigheid in de interpretatie ervan.

dergelijke economlsche planning werd
immers helemaal niet geraakt aan de
eigen ontwikkelingswetten van de privé-kapitaalaccumulatie.Dit is,volgens
de auteur,nog steedshétknelpuntvoor
hetABVV vandaag.
Na zoveel overlegorganen en ABVVcongressen drong een echte evaluatie
van de term 'arbeiderscontrole' zich

op.Men wasimmersintussen feitelijk
reeds aan hetm ede-beheren in het ka-

pitalistische systeem .Om duidelijk te
maken datmen ditradicaalverwierp,
kwam de eis 'arbeiderscontrole' in de

1FrankVandenbroucke,Vancrl
b'
g totcrgl
à.
'eensociali
st/chalternatief Kri-

tak,Leuven,1981,234 pp.,BF.395.
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vanactuelesyndicalestrategieën,zowel

op bedrijfsvlak a1sop sectorieelen in1971,toenhetABVV duidelijk maakte tersectorieel vlak. Interessant zou gedat men niet alleen op bedri
jfsvlak weest zijn te onderzoeken: welke
maar ook op nationaalvlak inzage en
controle wilde:om de machtvan het
kapitalisme te breken vond m en het
nodig de financiële organen te socialiseren,een openbare holding en bank
op te richten,enz.Daarmee legde het
ABVV dan ook devingerop dewonde,
daar de financiële holdings in België

strategieën kiezen arbeiders en bedien-

denvandaagophetbedrijfsvlakom de
effecten van de crisis tegen te gaan,en
hoe wordt daarop gereageerd door de
officiële vakbondsleiders? hoe werkt
'arbeiderscontrole'vandaagenwelkeffectkan diehebben op de econom ische
politiek van een regering vandaag?

een zeerbelangrijk elementzijn in het hoezijn dereedsbestaande'structuurinstandhouden van hetsysteem .Arbeiderscontrole wordtdus gekoppeld aan
structuurhervorm ingen en om gekeerd.

M aarzoverzijn we nog niet.
Intussen is de huidige crisisbegonnen,

crisisdieinditboekjepasnaarheteinde toe behandeld wordt,en o-i.veelte
vluchtig.De conclusie van de auteuris
een verm anende vinger: 'De economi-

hervormingen' te evalueren!vooralin
hetlichtvan de huidige crisls? -welke
effecten hebben verzuiling en federalisering op syndicale strategieën vandaag? -ishetalternatiefvoorde crisis,
in de respectieve form ules van ABVV,
SP, en POLEKAR een echt alterna-

tief?Zo ja,hoe terealiseren?

Op e1k van deze vragen zou naen geen

schecrisisdreigt-neta1stijdensdeja- antwoorden in abstracto moeten zoeren '30 - een crisis te worden van de ken,maarconcreetvanui
tde dagelijksocialistische beweging,indien zijzich serealiteit,vanuitdevelekleineen groin deze dilemma's (afdanken om te te verzetsactiesdiem omenteeldoor arredden.M.A.)laatopsluiten.Om dat beiders(en sommigeintellectuelen)gete verhinderen moeten we een globaal
econom isch alternatief uitwerken, dat

voerd worden. Op die manier zou dit

reringen vandaag in het kapitalisme

dan de velebladzijden citaten en con-

volgen'(p.191).

gresteksten.
Totslottoch twee citaten die verhelde-

boekje veelmeer beantwoord hebben
kangeplaatstworden tegenoverdewij- aan de veelbelovende titel.M isschien
ze waarop de econom ische herstructu- zou hetook leesbaardergeworden zi
jn
En dan komt de anti-climax, de m ix
van de bekende POLEKAR-De Batse-

rend kunnen zijn.W atbetreft struc-

uurhervorm ingen in de teksten van het
lier-recepten,diein een gaarpagina's tABvvcongres van 1954 :'in een ware
afgehandeld worden.Antl-climax,om datditniets nieuwsis!welveelte vaag
en vooralhelem aalnlet tot actie aanzet.Jammer.

democratie kan een politiek van economische planning slechts de vorm aan-

Mijnsinzienshad deauteurzich beter

een soepeleplanning,dienietde qu-

kunnen beperken tot een korte historische analyse van de economische politiek van hetABVV,m etnog meer nadruk op nationale en internationale
economische en politieke factoren.De
ellenlange pagina's met congresteksten
hadden vermeden kunnen worden,of

hoogstens in bijlage verwerkt.In een
tweededeelhad deauteureen duidelijker inzicht kunnen geven in de crisis

van vandaag metdaarbijeen analyse

nemen van een gezamenlijk plan,van
blieke toeëigening van de produktle-

middelen omvat'(p.124).W atbetreft

arbeiderscontrole op het congres van
1971:'desyndicale actie doordearbeiderscontrole is een m iddel om een
steedsgroter aantalproblem en te onttrekken aan de patronalewillekeur en
om de arbeiders gelei
delijk een aantal
rechten te kunnen doen veroveren'(p.

176).
M onika Abicht
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Boekbespreking

Filosofie

van de genetischeDNA-code,waarmee het
boek besluit.W él kan men zich afvragen
waarom Blumenberg,diezich op zoveelter-

reinenbegeeft,vrijwelgeen aandachtheeft
HansBlumenberg,DieLesbarkeitderWelt,
Suhrkamp, Frankfurt/M , 1981, 415pp.,
DM .M .

geschonken aandehedendaagseFransefilo-

sofie,waarinjuisthetthemavandetekstualiteitméérdan ooitcentraalstaat.
GerGroot

Van het bestaan van een wetenschap die
zich 'begripsgeschiedenis'noemtwasik niet

op dehoogte.Tochschijntheteenbloeiendetak van onderzoektezijn,metminstens
één eigen tijdschrift:hetArchiv/ér Begrlfsgeschichte.Watdezewetenschapdoet,
wordtindenaam alduidelijk:hetnagaan

W alter Schulz,Ich und Welt,Philosophie

derSubjektivitöt.Neske,Pfullingen 1979,
278 pp.,DM .48.

Hetprobleem van de menselijke innerli
jk-

heid iséén van deoudsteuitdegeschiedenis
van de filosofie.Misschien kan men zelfs
zeggen datdeverwondering over hetfenotde mens,naast een materieelbesgeelthoeftnietteverwonderen:metafori- nstaaeeann,da
ook nog een dbinnenkant'heeft,de
clteitligtimmers,vroegoflaat,aanvri
jwel
eIk conceptten grondslag.
filosofiealtijd ten diepste heeftbewogen.
Demetafoorvan dewereld alsboek,waar- W anthetis een raadselachtig gegeven,dat
van degeschiedenisin dezestudievan Hans ondertallozenamen in degeschiedenisvan

van deontwikkeling en oorsprong van concepten,conceptueleschema'sen metaforen.
Datookdebeeldspraak hierin een groterol

Blumenbergwordtnagegaan,iswaarschijn- defilosofiealisgethematiseerd (hetmeest
lijkzoouda1serboekenbestaan.A1inde hardnekkig als de geest-lichaam problemaoude schriftreligies kan men Ze tegenko-

men;ofiserdaarbi
jmisschien eerdervan

hetomgekeerde sprake:het boek als we-

reld?Duidelijkwordtindezestudieinieder
gevaldatbeidemetaforen (enhunverwante

thema's:dewereld alsbibliotheek,alsencyclopedie,alsletterteken,maar ook als om-

gevallen letterbak ofgeheimschrift) nauw
metelkaarverband houden.

Blumenbergsuiteenzettingbiedteenbi
jzon-

tiek),maar nog nooitwerkelijk is topjelost'.Enookalheeftmenindejongstetljd

weleenspogingengedaanhethelevraagstuk
als fzinloos'probleem weg teredeneren,de

verbijsteringoverhetonbegrijpelijkgegeven
datde menskan denken en daarin afstand

kannemen,nietalleenvanzijneigenmaterialiteit,maarooknogvanzijneigeninnerli
jk leven,breektalti
jdweerdoor.
Dietweeheid-hetmaterieelenhetgeestelijk

dereblik op degeschiedenisvanhetdenken,
waartegen,aan dehand van debeeldspraak
van hetboek,als het ware 'scheef'wordt
aangekeken.watsomsinteressante perspec-

bestaan van de mens-heeft,zo constateert

tieven oplevert.Daarbijblijfthetveld niet

tinl.Deénegaatdaarbijuitvandemateria-

beperkttotdetheologie,filosofieen literatuur, maar komen ook de natuurwetenschappentersprake;men denke slechtsaan
hetrecente fenomeen van de 'leesbaarheid'

WalterSchulzaan hetbeginvan zijn boek
Ich und ee//,ook in hetnadenken overde
mens geleid toteen tweevoudige denkrich-

litelt,deanderevan deinnerlijkezelfervaring;deenetendensbeschouwtde mensals
een stuk van de wereld en probeert van

daaruit(eventueel)'naarbinnen'tedenken
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(datisinhetalgemeendebenaderingvande
sociale en menswetenschappen),de andere
begintveeleerbijdeinwendigheid van het
denkend subject en probeert van daaruit
<naarbuiten',naardewereld te gaan (de
denkhoudingvandefilosofievandesubjectiviteit).Maar,zo steltSchulz almeteen
vast:'Beide Tendenzen sind nichtin einer
höheren Einheit zu vermitteln',en die on-

mogelijkheidwijstereenstemeerogdater
in de mensinderdaad een wonderlljke en

verontrustende breuk ligt, die het denken

waarschijnlijkweltotindereeuwigheidzal
blijven bezighouden.
Ook Schulzlostditprobleem uiteraard niet
op,en doetdaarook geen poging toe.Het

enigewathijdoetendoenkan ishetsteeds
weer,vanuit alle mogelijke invalshoeken,
opnieuw te thematiseren,en zo hetraadsel
als het ware steeds verder te vergroten.
Naastdezethematischeaanpak loopterook

een duidelijke historische lijn door het

boek,waarbij,naastHeidegjer,vooral(en

niettoevallig)deDuits-ideallstischefilosofenveelaandachtkrijgen.Dathetboekook
stylistisch volledigin de Duitsetraditiestaat

(metalleswatdatmetzich meebrengt)>1
nietverwonderen.Het komt de toeganke-

lijkheid ervan nietaltijd ten goede,maar

misschien behoortook détweltotdestrategie van vergroting van hetraadsel.
GerGroot

Godsdienst
K.A. Deurloo, B.P.M . Hemelsoet e.a.

(red.)!Amsterdamse Cahiers voorexege?e
eabùbelsetheologie,Kok,Kampen,1982,

asbestcem ent:
golfplaten,leien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatiem aterialen
open haarden

173 pp.

Hetzou weleenskunnen zijndatditderde

cahier van de zgn. '/trnsterdanlse school'

eerderuitverkochtzalzijn dan de vorige
tweedelen.Datza1dan,zowilhetmijalthans voorkomen, hoofdzakeli
jk de verdienstezijnvandr.A.vanderHeidediein
een werkelijk subliem opstel(pp.118-165)
de theorie behandelt van de viervoudige

Schriftzinindemiddeleeuwsjoodseexegese,altijd aangeduid methetacronym PaRDeS (niet zonder reden identiek met het
woord 'paradijs').Deauteur komttotde
slotsom dathetM osesdeLeon (ca.120 )
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moetzi
jngeweestdieinzijnberoemdeboek

Zohar vier exegetische termen met elkaar
heeftverbonden om alduseen hanteerbare
sleutel te bezitten die het geheel van de

joodsetheologiekonontsluiten.Terwijlvrij
duidelijkiswatdemethoden vanpesjaten
derasjbeogen,isdatnogalduistervoorwat
betreftde methoden van remez en sod.De

vrijalgemeenaanvaardegedachtedatremez
gelijkzouzijnaan filosofischeallegorieen
sodmetkabbalistischeexegesewijstVander
Heide van dehand.Waarde Middeleeuwse

datevenwelmetopzetnergensvermeld,zo-

datinhet'Nawoord'(p.181)eventuelerecensenten worden uitgedaagd hun vermoe-

denkenbaartemaken.Hetwordemijniet
euvelgeduid?wanneerikmijaaneenderge-

lijkeonthulllnj (apo-kalyps)onttrek.

Aangezien belde deeltjes de neerslag zijn
vanprekendieKroonindejaren 1972-1974
heeftgehoudenoverhetlaatstebijbelboek,
ishetvoor de lezererg goed te weten met

welkeàndereschriftlezinjen een bepaalde
passageuitOpenbaringtilden:diedienstte

bronnen zelfalvaagzijn,kunnen wijniet zamen is gelezen.Een zeer gedetailleerde
pretenderen hethelderelichtin onze ransel li
jst(pp.183-186)voorzietin diebehoefte.
t
eh
een.
Of
mi
dedbeble
uws
ede
joo
vd
ie
sr
evoudigeschriftzininde
PancBeentjes
exegese iets te maken
zoukunnen hebbenmethetideevandeviervoudige Schriftzin van chnbtell
jken huize
wordtdoorde auteur eveneensbesproken.

Echtebewijzenvooreendaadwerkelijkver- Gedragswetenschap
bandontbreken.Vandelroteverscheidenheidaan overigeartikelenlnditderdecahier
wilik nietnalaten die van K.A.Deurloo te
noemen over2Koningen 22en 23.W ieeen

CarlR.Rogers,Overven.
çz#n;een pers
pe
c
t
i
e
h
De
To
o
r
t
s
,
Ha
a
r
l
em / Orbis en
poitischzichtwi1krijgenopdezqn.'Eerde- Orion,Beveren,1982,296pp.
,BF6* .
reprofeten'mag dezebijdragenletongelezen laten (pp.62-70).Metbelangstelling
tlijktwelofRogersdeladeheeftleeggeki
jk ikaluitnaarhetvierdecahier,waarin He
maakten van denognieteerderuitgegeven
A.van derHeide aan dehand van concrete
Schriftteksten de PaRDes-formule zal dem onstreren.

PancBeentjes

voordrachtenenartikeleneen boekheeftsa-

mengesteldwaarvanhetbijzonderstethema
is: het toekomstperspectief dat opduikt
wanneeralleaandachtuitgaatnaar de hele
mens.Hetgebrek aan eenheid wordtgoedgemaaktdooreen aantalboeiendepassages.

Zo o.m.deherinneringaan zijn gevechtmet
vaneen b#belgedeelteh Kok,Kampen z.j., debehavioristen(Skinner);hetverhaalvan
pp.99-188,f13,0 .
zijn46jaarervaringenalstherapeutenbeK.H.Kroon,Openbaring 12-22.(Verklaring

geleidervangroepen;nog eenseenapologie

ln Strevenvan maart1980 heb ik in een wat

voorzijnmethodevanluisterenenwaardeuitvoerigerartikel('Hetjaarvandeapoca- ring betonen,die van methode totlevenslypsen')eenaantalpublikatiesgeanalyseerd, houding geworden is.Maardemeestebladdiezichallebezighieldenmethetlaatstebij- zijden zijn gewi
jd aan watRogersen een
belboek,de Openbaring van Johannes.In
datverband heb ik toenook geprobeerd het

staf medewerkers bewerkt hebben in en-

boekjevandebekendeAmsterdamsepredi12-22geeftblijktduidelijkhoewetemaken

was:wanneereen klimaatgecreëerd wordt
van volledig vertrouwen in de deelnemers.
gaan die,zonderleidingmaarwelmetvolledig meespelenvan destaf,vanzelfzowelgevoelensa1sgedachten in gemeenschap brengen en datleidt totechtheid en tot groei.
Hetisvanuitditprincipeen depositieveervaringen ermee datRogers een perspectief
ontwerpt voor gemeenschapsvorming in

RomeinseRijk.Tweevandezeventienparagrafenindittweededeeltje(waarvandepagineringisdoorgenummerd!)zijn nietvan

buurtenbedri
jf.Hijwilhetbi
jzondertoegepastzieninhetonderwijsengeeftuitvoe-

kantK.H.Kroonte typeren,dateen com-

mentaargeeftbijOpenbaring 1-11.Ook in

deanalysedieKroon thansvanOpenbaring
hebben metondergrondseverzetsliteratuur,
bestemd voor de christengemeentetn) om
hetuitte houden in devervolgingen en het
hoofd tebieden aan dekeizercultusvan het

dsKroon,maarvan K.Deurloo.Men heeft

counter-groepen. Hun sleutelidee hierbij

rigrapportvan geslaagdepogingen.Tussen-

doorgaatzi
jn bliknogverdernaar'dewe-
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reld van morgen en de mens van morgen'

gepaste sociologie. Afgezien van de inlei-

(hetlaatstehoofdstuk).Hijisdusmeeren
meerbuitenZjnvakterreinopstap.Enhier
baseerthijzichoptewankeleanalysesenis
zijn filosofischebagage te licht,een euvel
datzo vaak bijAmerikaanse psychologen
voorkomt.Intussenboksthijhetheleboek

d
injvanredacteurJ.Stapgersisdezepublikatlein driedelen opgesplltst.In een eerste

door op tegen de mythe van de reddende

deel wordt, onder de hoofding 'centrale

problemen',uitvoerigstilgestaanbijde'vertrossing'van hetNederlandseomroepbestel

(door C.Boeg,en de maatschappelijke,
economische en technologische implicaties

psychologische methodes,harder dan hij op hetvlak van depersconcentraties(door
zichlijktterealiseren.Maardaarnaastklin- G.W.Noomen).Vervolgenskomen de'alkenookzijneigenverwachtingenmeerdan ternatieven'aan debeurt.G.J.Kemmehaneensnaïef.

G.Boeve

delt over de toekomstige ontwikkelingen,
binnen de media,maarook aan de ontvan-

gers-en aanbodszijde.E.Hollandergaatin

op de problematiek van de kleinschalige
massacommunicatie.In het derde deelinventariseertL.Boonedeliteratuuri.v.m.de
sociologie van de massacommunicatie, en

Sociologie

heeftH.ManderszoveelmogelijkcijfergeGöranTherborn,Ideologieen macht,SUA,

Amsterdam,1982,121pp.,/22,50.

gevensover de Nederlandse pers,omroep,

film enreclamesectorbijeengesprokkeld.

Via een kritiek op AlthussersIdeologie en
ideologische staatsapparaten levert de
Zweed Therborn een oorspronkelijke bijdrage totde materialistische ideologietheo-

Metuitzondering van demeer theoretische
stukkenvan HollanderenBoone,hebben de
overigeauteurshunblikveld nagenoegvolledig op deNederlandsemediamarktgericht.
Ook vertrekken allen implicietof expliciet
van hetLaswelliaanse zender-boodschap -

rie.Hiervoor baseert hij zich vooral op

ontvangermodel(wiezegtwattotwie,via

Gramsci's hegemoniebegrip, Lukacs' om-

welk kanaalof medium,en met welk ef-

schrijving van het revolutionair klassebe- fect?).In hetbestegevalwordtditin een
wustzijn alssleuteltotsocialeverandering, maatschappelijkecontextgeplaatst.

Foucaults 'discours'-theorie,W ebers legitimatieproblematiekende 'consensus'-discussie.Detaakvan een materialistischeideologietheorieisvolgensTherborn van tweevoudigeaard:ontstaan en verandering van ide-

J.Servaes

YvesEudes,La conquête#exesprits.L'ap-

ologieën onderzoeken enerzijds,en ander- pareild'exportation culturelledu gouvernezi
jdseenrelatieschema(vandominantie,in- mentaméricain vers le tiers monde, Franterdependentieenonderschikking)tussende çoisMaspéro,Paris,1982,279pp.
bestaande ideologieën opstellen.Deze algemeneprobleemstellingwordtuitgewerktaan
de hand van een reeksstellingen.In dever-

Deproblematiek van hetzgn.'cultureelimperialisme' wordt vaak vernauwd tot de

helderendein-en uitleidingen bijdezeNe- analyse van de impact van (westerse of
derlandseuitgavewordtTherbornsbijdrage Amerikaanse)massamediaen hun produkbekekenin hetlichtvanhetpolitiekeenthe- ten opde(nationale)cultuurin ontwikkeoretischebelang van deideologietheorieen lingslanden.Eudesdoetditniet.Hijpoogt
J.Servaes

alle middelen te inventariseren waarmeede
VerenigdeStaten hun 'way oflife'en politiek-economische denkbeelden,m.a-w.hun

J.G. Stappers (red.), Massacommunicatie

drlngen.CentraalhierbijstaathetUSInter-

222pp.,/29,50.

CA),dato.a.de voorhetbultenland bestemde,maarinAmerikaansehandenzijnde,media (b.v.de VoiceofAmerica),de

-

discussie.

en samenleving,Van Gorcum,Assen,1982,

Dehiergebundeldebijdragenwerdengelicht
uitdedoorL.Rademakersamengesteldeen
doorHetSpectrum reedsin 1981uitgegeven
readersSocialekaartvanNederlanden Toe-

sugrematie,aanderestvandewereldopnational Communications Aqency (USIaan Amerikaanse ambassades verbonden
pers- en documentatiediensten, het EastWest Center in Honolulu, de uitwisseling
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van studenten en gastprofessoren, enz.
coördineert.Dit USICA, met een budget
datvierkeergroteris dan datvan UNESCO,werktnauw samen metorganisatiesals
de US Agency for International Development,hetPeaceCorpsen deCIA.Vermel-

Institutiesvervullen in dezevisie op cultuur

denswaard isdatEudeszich voornameli
jk

alsbevrijdendkunnenwerken.Cultuurkan
mendanomschrijvenalseenclustervanin-

baseertop officiële Amerikaanse documen-

ten.Zijnhoofdstellingluidtdatdeculturele

bevoogding de vroegere militaire overheersingin grotemateheeftoverbodig gemaakt,
engeleidheefttoteen zichaan deVerenigde

encultuursociologieeensleutelrol.Hetzijn

vormenvanhandelendieopjrondvansociale aanvaarding uitgekristalllseerd zijn tot
min ofmeergestandaardiseerdeen vanzelfsprekenderoutines,en diezowelbeperkend
stituties die op elkaar inwerken en elkaar
bdnvloeden,en zich dooreen eigen identiteitvanandereonderscheiden.Dieidentiteit
ontlenen culturen aan hetfeitdatereen ge-

Staten sgiegelende transnationale Derde meenschappelijkwereldbeeldenethoswerkW ereld-ellte.

J.Servaes

P.E.J.Buiks& R.C.Kwant,Cultuursocio-

Iogi
e.Perspectief op cultuurvorming,cultuurbeweging en cultuurbeleid, Samsom,

Alphen aan den Rijn/Brussel, 1981,
240pp.,BF.643.

Ditboek isom ten minstetweeredenen be-

langrijk.Hetlevertnamelijkhetbewijsdat
teamwork en een multi-disciplinaireaanpak

mogelijkis,enbovendien vaaktot'verrassende' resultaten kan leiden.Hier betreft
heteen sociaalfilosoofen een socioloog die
zich overdeproblematischesamenhangtus-

sen cultuuren maatschappijhebben gebogen.
Deauteursdistantiëren zich van devisiedie

cultuursociologie beschouwtalseen subdis-

zaam zijn in het netwerk van instituties

waaruitzebestaan.Cultuurbewegingen vormena1shetwarehetdynamische en historische decor waarbinnen een cultuurbeleid
kan uitgestippeld worden.
Hetcomplex van structurele differentiatie,
bureaucratisering en centralisatie ontneemt
demensen in de westerse 'verzorgingsstaat'
hetzichtop hettotaalvan krachten dievan
invloed isop de cultuurvorming in hun samenleving en op de richting waarin deze
tendeert.Ditspanningsvollekarakteren het
gebrek aan een globaalcultuurbeleid leidt
deauteursm.b.t.hetmodernecultuurbeleid
totde watparadoxale conclusie dattoenemendebeheersingvan hetcultuurprocesniet
een toenemende eliminatie van 'wildheid'
inhoudt, maar veeleer een toenemende
'wildgroei'.Dit theoretisch denkkader pogen deauteursmetconcretevoorbeeldenuit
het feminisme,de krakersbeweging,secten

ciplinevandesocialewerkelijkheid.Zijme- e.d.te illustreren.
nen datcultuursociologie haar bijzondere Vele van dein ditboek geformuleerdestelkarakternietzozeerontleentaan een speci- lingen zijnook in anderewerken,zoalsde
fiekobjectveld,maareerderaan een speci- meer recente geschriften van Habermasen
fiekperspectiefop demaatschappij.Aldus Therborn,terug te vinden.Hetminste wat
opgevat wordt het klassieke onderscheid
tussen structuur en cultuur a1s empirische
tweedeling zinloos; m.a.w.alle structuren

zijn cultuurprodukten enallecultuurheeft

structuur.In deze zin kunnen culturen omschrevenworden alssocialesettingen waarin

men ervan kan zeggen isdatzeeen 'nieuw'
perspectief op cultuurvorming, cultuurbeweging en cultuurbeleid bieden.
J.Servaes

een bepaald referentiekader zi
jn neerslag

heeftgevonden of'geïnstitutionaliseerd'is,
dat de interactie en communicatie van de
mensen binnen die context oriënteert en

JanKerkhofs,Het(eziningoedeenkwade
dagen, Lannoo, Tlelt/Bussum, 1982, 164
pp.

structureert.Aandergelijkereferentiekaders
kunnen drie empirische dimensies worden
onderscheiden:een wereldbeeld,een waardensysteem eneen symbolischerepresentatie

Deze dbundelingessays''bevatheelwataanzetten en perspectieven vooreen leven in re-

latie.De resectie wordtjaandegehouden
doorzorgvuldigjekozencltatendieeenlansociologische optiek worden o.a. Karl ge (vooral) chrlstelijke traditie aanwezig
(taal).Totgrondleggersvan dezecultuur-

Marx,Alexis de Tocqueville,Max W eber,
Georg Simmel en Thorstein Veblen gerekend.

brengen.Op die manier kri
jgen de zogenaamde actueleproblemen een achtergrond
dieonsmoetbehoeden voorwettischekort-
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zichtigheid.Ik denk hierbijvooralaan de

hoofdstukken overTrouw,Huiskerk en Gebrokenheid. Een diep aanvoelen van het
mysterie van de andere persoon en van de

uniciteitvanzijnrelaties,loopta1seenrode

volg,ook aladstrueertPermutterzi
jn uiteenzettingen we1metconcrete voorbeelden
uittallozelanden.Ofhiermeeeenuitputten-

deverklaringisgejevenvan<boththedynamicsand the politlcallongevity ofauthori-

draad doordeze essays.
In hetcentrale hoofdstuk nodigt de auteur
ons uit elke liefdesrelatie te benaderen als
een ikoon!d.w.z.alseen reëleaanwezigheid
van de Llefde zelf. De weg daar naartoe
wordtgeschetstalseen ingaan op hetmen-

tarian systems'(XIII),mag devraag blij-

selijkverlangen naarhelderheidentranspa-

Ger Groot

ven.Perlmutter belicht in ieder geval be-

langrijkeasqectenvanhetfunctionerenvan

totalitaire dlctaturen, die in meer ideologisch-filosofische behandeling wellicht te-

veelbuitenbeschouwingbli
jven.

rantie.
Dehoopvolletoon van dezeessayszalvelen

o
ngetwllfeldhelgendieperintegaanopdie
ontmoetingen d1e hun leven richting geven
in fgoedeen kwadedagen'.

Literatuur

H.Roeffaers

Amos Perlmutter, M odern Authoritariaag-, # Comparative InstitutionalAnalyJ9,Yale University. New Haven/Londen,
1981,208pp.,f12,25.

Andreas Roels,Een werkmier, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam , 1982, 118pp..
BF295.

J
'V
an
laams
Sch
epens bejnt zijn opstel over
earbeidersllteratuur'(Kreatieh mei
1979)metdeopmerkingdatdeVlaamselet-

Autoritaire regimeszijn waarschi
jnlijk zo
ouda1sdewereld.Tochlijkenstaatsvormen

terkundevooreen grootdeeleen schepping
is van intellectuele middenstandersmet als

Nietten onrechte spreekt Perlmutter dan
ookvan 'themostconspicuouspoliticalfact

arbeidersgemaakt,isernietveelomdateen
arbeider die in het produktiesysteem zit,
vaak metploegenstelsel,materieelin deon-

als fascisme nazisme en communisme ty-

gunstig gevolgdatzijvrijdemocratisch is,
pisch twintlgste-eeuwse verschijnselen te maarminderverheugend ishetmiddelmatiszijn.lndatopzichtverschiltonzetijdken- me.Echte arbeidersliteratuur:d.i.nietlitenelijk fundamenteel van andere eeuwen. ratuuroverarbeiders,maar llteratuurdoor
ofmodern times-authoritarianism'(IX).
Overditonderwerpzijninmiddelsbibliotheken volgeschreven, vooral sinds Hannah
Arendt haar baanbrekende werk The Ori-

mogelijkheidverkeertom teschrijven,omdatdegeschreven taalbeheersingproblemen

naeebrengtvoorwie naaar totz'n 14 jaar
gins of Totalitarianism had gepubliceerd. schoolgeloqen heeft,omdatuitgevers er
Perlmutter verzetzich echter tegen de aan- geen brood ln zien en omdat,a1s het een
pak zoalsdiedoorArendten haarleerlingen arbeidertochgelukténteschrijvenénuitge(tthetotalityrianschool')werdenwordtge- geventeworden,hijdanvrijvlugoverstapt
bezigd.Dezeconcentreertzich volgenshem
teveel op de fmetafysische', ideologische
kenmerken van autoritaireregimes,dieech-

naardegenoemdecategorievan intellectuele middenstanders.

AndreasRoelsschrijftechtearbeiderslitera-

terzeldeneenbevredijendeverklaringkun- tuur.Vanuitzijneigenervaringkanhijzijn

nenbiedenvoorhetfelteli
jkbestaanenop- personage Gillidan ook de wereld van de
treden daarvan.tThe seizure,regeneration
and conductofboth leftistand rightistau-

fabrieksarbeider van binnen uit doen be-

schrijven.Gilliiseenvaderlozejongewerk-

thoritarianism deqendinthelongrunon man meteen alleen op geld beluste moeder
authoritarian politlcalstructuresand noton

ideology'(72).Hetzijndanook vooralde

politieke structuren van autoritaire regimes
diein ditboekworden bestudeerd;hetricht

zichvoornamelijkophetlevenvaneenuitvoerigetypologieenfunctloneleanalysevan
dergelijke politieke constellaties.Een vri
j

hogegraad van abstractieisdaarvan hetge-

en een schatvan een grootmoederdie hem
in de week-ends opvangt.Van alle kanten
wordtGillidetraditionelearbeidsethosaangepraat:uitsluitendmetwerken en jeplichtenvervullen bereikjewatinhetleven,de
gewoneman magzomaargeen kritiek geven

wanthijismaareen kleineschakelin heel
het arbeidsproces.Via de avondschoolen
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laterviaveelzwartwerkprobeerthijvooruit
tekomen,maarbeidekan hijnietvolhouden.AlsGilliineennerveuzebuiopeendag
hetwaagtdeingenieurin defabriektegente

spreken wordthijvan de band verplaatst

naardenog ongezonderespuitafdeling.Na
een periode van koestering van opstandige

!evoelensennaeen schuchtereyoging om
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atmosfeer in het huisvan de Debruyckers
die spanningen verwekt is die van crisis,
werkloosheid, druk van de aletalingen,

angst,uitzichtloosheid.En totslotschrijft
Jannogmaareenseen naïef-utopischebrief
naar de koning.Groenten uitBalen bezat

hetelanvaneenoqroeptotsolidariteitmet
de stakersvan Viellle M ontagne te Balen.

ln delokalepolitiektegaan,beslultGillidat

TienjaarIater:'tJaar10staatlosvaneen
hijzichbijdesituatiebestneerlegt:'Hijzal concreet sociaal consict, het bevat geen
voortaanredeli
jkzijn.C'esttout.'
ogroeptotsolidariteit,weltotbewustworGilliiseen gevoeligejongen die van stilte dlng van de krampachtigheid waarmee gehoudt,de eenzaamheid van de natuur op-

zoekt,boekenleest(JeanGenetophettoilet
van de fabriek!),zich door vrouwen we1

leefd moetworden in zovele gezinnen Debruycker.
J.Gerits

aanjetrokkenvoeltmaardooreen nietdui-

delilk uitgesproken homofiele geaardheid
geen relatie wenst aan te knopen. In het

mmo Drexhaget Spelen met vandaag,
boek worden nojalwatsprongen jemaakt He
nteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982,
indetijd:Gillilllktnueens15-16Jaardan Ma
weertienjaarouder.Personajesduikenop 2% pp.,BF415.
in een hoofdstuk om dan deflnitief te ver-

welSpelenmetvandaagzijneersterodwijnen.Diesprongen vinden hun verkla- Hoe
ringin hetfeitdathetom tienverhalen gaat man is,isde uitDen Haag afkomstige40die een cyclusvormen maarnietdehechte
eenheidvan eenroman.Diemededelingzou
besteldersdan op deachtersap staan.Het
directetaalgebruik van deauteurkomtzeer

j
ariqeauteurnietaanzijnproefstuktoe.Na
studlesNederlands en Dramaturgie aan de

wustbestaan.Een werkmier ishetverhaal

man lezen wehoeeen socialistischewethou-

vaneenarbeider,éénvandemiljoenen,die

dervan RuimtelijkeOrdeningen Stadsvernieuwingineen groteN ederlandsestad door
zijneigenfractietotontslagnemenverplicht

UniversiteitvanAmsterdam werktehijbij

de NcRv-televisie.Als free-lance drama-

authentiekoverenzijnbeschrijvinghoeGil- turjregisseerdehijvoordetvo.m.eenhalf
litothetbesluitgekomen iszich teconfor- dozlln bewerkingen van verhalen van Hermerenmaaktduidelijk,datditconformisme man PieterdeBoeren in 1981nogJan Rap
geen synoniem isvan een ideeënloos,onbe- en z'nmaatvan YvonneKeuls.In zijn roeven uitdeband springtom dan weermee-

gezogen teworden.M aarhetrelaasvan dat

evenuitdebandspringenisbelangrijk,lite- wordt.Breekpuntzijn deglannenmeteen
hofje datde eigenaars wlllen restaureren
rairénmaatschappelijk.
J.Gerits maarprojectontwikkelaarsbestemd hebben
W altervan den Broeck,Tien jaarlater.
'
tlaar10,NVT cahiernr.3,Manteau,Antwerpen,1982,60pp.,BF 195.

Dittoneelstukiseenvervolgopzijnsuccesrijkstukuit1971GroentenuitBalen.Inhet
gezinDebruyckerisiedereen 10jaarouder
gewordensindsdestaking bijVieilleMontagne die toen negen weken geduurd heeft.
Opa isoverleden.Jan Debruyckerisgepen-

voordeal raak om op die plaatskantoorgebouwen op te trekken.De hele discussie
gaatom watnu de prioriteitheeft:werkgelegenheidofwoongelegenheid.Eenvreemde
dichotomie voor een beschaafd en ontwik-

keldland.Dewethouderwi1nietmeer'sje1enmetvandaag',d-i.vrijzorgeloospolitlekebeslissingennemenopkortetermijnzon-

d
ertoekomstvisie.Daarom jaathijdwarsliggen.Ookalsgevolgvan ziln omgangmet
éénvan deactievoersterstotbehoudvan het

hofje,eenomgangdietoteenlosseverhoudingevolueert.Zijnweigeringom hetmeer-

sioneerdenzijnschoonzoonLucwerkloos. derheidsstandpunt

Eennieuwgersonageisoom AlbertuitOos-

al raak te delen
wordt dan ook uitgelegd a1s gdnspireerd

Jan logeert,wachtend op een raadselachtig

doorbeleidsmotieven.Dewethouderneemt

tendediebljzijnzusClaraenschoonbroer

door persoonlijke amoureuze veeleer dan

telefoontjedatvoorhem hetseinisom naar
hetzuidenvan Frankrijk tevertrekken.De

ontslag,gaatgescheidenvanzijnvrouw op
een5atlevenindehoopmetdetwintigjaar
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jongereactievoerstereen vaste verhouding

tekunnen beginnen,watevenmin doorgaat.
Devertrouwdheid van deauteurmetdeme-

diatheaterentelevisieblijktuitzijnroman:
vlottedialogen,een degelijk plot,goed uit
de verf komende personages, inspelen op

een heethangi
jzerzoalsdewoningnood in

Nederland. Maar die vertrouwdheid heeft

NOORDSTARFONDS
M.z.% .

ookeenschaduwzijde.Deauteurformuleert
gevatviazijn hoofdpersonage zijn kritiek

opbegaaldevormenvansalon-envergader-

sociallsme(zoalsPietvanAkeninDeblinde
spiegelmaardanhonderdmaalverdund),hij

lanceert enkele gevatte ideeën m.b.t. het
kunst-en woonbeleid,deman-vrouw relatie
e.a.,maar echt treffen doen ze niet.Verpaktin een gladde formulering ofvoorzien
van denodigevraagtekenswordtde kritiek
op bepaalde toestanden voor de helftontkracht.Geëngageerd kan men zo'n roman
dan ook nietdirect noemen, welsatirisch

zonderechttebijten.

J.Gerits

JefGeeraerts,Diamant,M anteau,Antwerpen/Amsterdam ,1982,347pp-,BF395.

MetDiamantis Geeraerts aan zijn derde
'thriller'toe.Opnieuw isaan hetschrijven
eenjaar'research'voorafgegaaninAntwer-

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

U kunt
hleraan meehelpen
ddoru
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatschapplj

pen,New York,Hong Kong en Zaïre.De
opgedanekennisoverontstaan,ontginning,

bewerking,benamingen,distributie.pri
jzen
en smokkelvandiamanten heefthijin het

15dehfdst.opgestageldin eengesprek-ei-

genlijkeen'college'lndestriktacademische
zin-vaneenjournalistmethethoofdperso-

nage.Die uiteenzettin! van de journalist
moet30pp.lang bewbzen hoegoed Geeraertszijnhuiswerkoverdewereldvan het
diamantgemaaktheeft.

Geeraertshoudt-zoalsbijzijnvorigethrillers-ook rekeningmetdebi
jeenbreed pu-

D e N oordstar
en B oerhaave

bliek aanwezige belangstelling voorhetreilen en zeilen in onze vroegere kolonie en
voor geregeld opduikende corruptieschan-

dalen.Hijiszelflanggenoegambtenaargeweestom te weten welke fascinatie uitgaat
van hetbeziten de uitoefening van macht.
Nietalleen in De coltmoorden die in 1990

GrootBrl/annlëlaan 121,
9:* Gent

geplaatstzijn,ookin 1982blijkendiestoere
binken van rijkswachters (met een zijde-

Tel.(e91)257515

lingse allusie og majoorFrançoisen zijn
drugzwendel) nlet aan de verleiding van

machtsmisbruik,corruptie en chantage te
kunnen weerstaan.Geeraerts speeltook in
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opdeincrisistijden scherperaanwezigege-
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tio metde vrouw uithetlaatste hoofdstuk

voelens van machteloosheid, die men wil
compenserendoorgedroomd bezitvan goederen en macht.Leveranciersvan die dro-

van hetbijbelseboek der Spreuken zeker

men zijn o.m.quizmasters, producenten

('Oplemenvoet')wordtaleenwijzigingvan

van Dallas-feuilletons en auteurs van consumptieliteratuur.Geeraertsetaleertin Diamantverscheidenevormen van machtgebaseerd op geld,hiërarchische rang,seksuele

nietvoorhaaronderdoen.
In het eerste gedicht van het tweede deel

h
etperspectiefaangekondijd:'Hetgrote
feestisom'.Van de liefdellggen nog maar
de kruimelsin de vrouw haar hand, haar
lichaam is'doorscheurd van ieder kind'en

potentieen fysischesugerioriteit.Vrouwen debeloftevanonvergankelijkheidvanleven
zijn louteraantrekkelilke sex-partners die
hunmondbestzoveelmogeli
jkdichtenhun
benenzoveelmogelijkgespreidhouden.Pas
danzijnzerustpuntenvoormannen bijde
alandeling van hun ingewikkelde transactiesdie zeer veelenergie,lef, koelbloedig-

en liefde maaktplaats voor hetbesef van

onderworpen zijnaandetijd.Hetafscheid
isnabij.dedood wordtvoorbereid:'voor
deuitzetvandedoodsbruid /ligthetlinnen

stijfgeplooid'(p.23).

De aangekondigde aftakeling wordtin het

heid,deskundijheid en eenmachiavellisti- derdedeel('Jichtijlangsdegrotedingen')
scheuitschakelln!vanallemoreleprincipes geconcretiseerd:vlngerswordenjichtig,ap-

vereisen.W antwlenietmoordt,wordtzelf

vermoord,nietwaar.Geeraertsschrijftook
eenliteratuurdieduidelijkaanhetverwachtingspatroonvan dezwijgendemeerderheid
beantwoordt:een neger, ook aldoet hij

zichalseenjesofisticeerdediamantsmokke-

laarvoor,bhjfttochaltijdmaareenzwetende bosneger,een jood spreekteen ander
Antwerpsdan zijn medeburgersen aangezien demensen aan detop van hetzakenle-

pelsverrimpelen,eenhandbeeftbi
jhetvullen van de glazen, slapeloosheid, slechte

spijsvertering,'demoeheid lijfthaarlangzaam in'(p.41),'numoetzi
jnaardewinter
gaan'(p.43).
IndezemetdeYang-prijsendeGezelleprijs
bekroonde bundelbeschrijftdedichterde
gloedvanhetlevenendeliefde(1),deschaduwvandenaderendedood(11)endevoor-

bereidinjophetdefinitieve'kruisverhoor'

ven en depolitiek degrootstedieven zijn, (111).Hj doetdatin een geciseleerdetaal
hoevendekleineluitochgeenoneerlijkver- dietochlnderealiteitverankerdblijft.Gwij
worven 'kruimels'te minachten.Geeraerts Mandelinckiseendichtervanrijke,nietvan
zithiermeein debredestroom van de con- durewoorden.HijiseenRenaissance-dichsumptieliteratuur,wathem zekergeen windeieren legt.DeverkoopsstuntvoorDiamant
ishetinlassen aan heteinde van hetboek

terdie zich nietbinnen de gaaleid van de
vorm terugtrekt,maardiederealiteit-ook

dievan dedood -een glansschenktdieniet

van een heuse wedstrijd met een hoofd- louterschijn is,maarweer-schijn van een
vraag,eenschriftingsvraageneenwedstrijd- rijpeinnerlijkebeleving.Zeeraanbevolen.
reglement.Enige pri
js: een diamant geJ.Gerits
schonken door Jef Geeraerts. Toch maar
eerstzorgvuldigp.164lezen alvorensmeete
doen.
J.Gerits

DoloresThi
js,D%ben l
à hetgrasgroener,
M anteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982,
133pp.,BF325.

Gwi
jMandelinck,Dedroefheid I
àin hand- Zoalshaardebuut Vrouwenval(overhaar
bereik, Lannoo, Tielt/Bussum, 1981, echtscheiding)kanookhettweedeboekvan
47pp.,BF250.
Dolores Thijs autobiografisch genoemd
wor
des
n.
He
tijv
ha
tin
hd
et'
inOo
t-Be
rl
nerva
nale
v
5e
6rb
to
lit
jf'5
v9
ansaLe
me
nn
a
ZoalsinvorigebundelsheeftGwijMandelinck (pseudoniem van de 4s-jarige Guido methaarmoederenhaarvader,buitenlands
Haerynck)eendriedeling aangebracht.Het correspondentbijdeRode Vaan.Lena is
eerstedeel('Inwoordenwederwoord')be- eentwaalfjarigepuberalszijinOost-Berlijn
zingteenvrouw insacrale,bijbelsaandoen- aankomt, zij is een vijftienjarige jonge
de,plechtige en ook aan de natuurelemen- vrouw die drie jaar later weer naar het
ten ontleende beelden. Deze vrouw incar-

vreemde Brusselspoort.Door de ogen van

neert en bewerkt dagelijks opnieuw het

Lena bekijktS.derelatietussen haarou-

wondervan hetleven en moetin deemula-

ders.Devaderisuithetverzetnaarde KP
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was,welde beschrijver van een cynische
in dejournalistiekbeland.hijwenstalleen maatschappij.EssentieelinElsschotsoeuvre
vanenvoorzijncommunistischideaaltele- isdeonmachtijeopstandvandekleinburovergestapten via Fronten De Rode Vaan

ven.De moederdaarentegen merktnuchter

gertegenoverzllneigenburjerlijkheidente-

opdathijzijnideaalmaarkanbelevenom- genoverdemaatschappijd1ehem verslindt.

datZjdeheledagmeeuitwerkenjaaten Diegoed geargumenteerde stellingmochtin

zijdoethaaraankopeninWest-Berlljn-de hetElsschot-jaar1982 inderdaad nog eens
Muurstondernogniet-omdatzijhetver- onderdeaandachtgebrachtworden. .
J.Gerits
domtinlangerijenaanteschuivenvoorhet
kopen van deprimaireprodukten.

Lenabeschrijftookhaarscherp:nuchteren

genuanceerd haar schoolervarlngen, haar

contacten met de Oostberli
jnse jongeren,
haarballetopleiding in de besloten gemeenschapvan deballetschoolvanFrau Karsten,
haar kalver-en correspondentieliefden,de

vakantiesin de voor partijfunctionarissen

Irina Van Goeree, De roos van Agapia,
Standaard-Antwerpen/van Kampen-Bussum,1982,152 pp.,BF3O .

enbuitenlandse!astengereserveerde'Erho- Literatuur,proza en poëzie,isvaak een verlungsheime'en ln de vakantiekampen van
deFreieDeutsche Jugend.
Dréhen 9 hetgr* groeneriseen ook voor

haalvan liefdeen dood.Delaatste roman
van Irina Van Goeree kan in drie woorden

jongelezersinteressantboekwegensdeonbevangen manierwaarmeehetleven 'achter

Deik-figuur,een danslerares,probeerton-

door de ideologische Oost-W est-tegenstelling.
J.Gerits

tleftezijnmethaarleerlingen,in eenAch-

samengevatworden:Ikmisje.

danksde dood van haarman die architect
hetIlzerenGordijn'indejarenvijftiggete- wa
s,verderteleven en tedansen,niettoete
kend is,bewust van maar niet gedicteerd
even aan de verstikkende wanhoop,crea-

terbergiaansepoging om hetdoodsjebied,
waardegeliefdeman nu verblijft,ln haar
levenzonderhem teintegreren.Menkandit

therapeutisch schri
jven noemen hoeweldit
hetschrijvenalslevensbehoeftenooitvolleFransBuyens,Willem Elsschot,eenburger-

l#k gewefen, BZZTôH, 's-Gravenhage,
1978,64 pp.,f 11.

digverklaart.DeroosvanAgapi
a iseen tot
woorden getransformeerdesnik,een poging
om viaherinneringen,symbolen,dromen en

projectievan gevoelenshetverdrietteformuleren datvan allemensen is,maarin het

Dit essay van Frans Buyens (*1924), ge-

schreven in 1949,uitgegeven te Antwerpen
in 1951en herdruktin 1958 onderdetitel:

<W illem Elsschot, een inleiding tot zijn

werk'.werd in 1978 in Nederland opnieuw
uitgegeven onderde titelfW illem Elsschot,

eenburgerlijkgeweten.'Deauteur,eenbekend maker van documentaire films, was
ook regisseur van de verfilming van Els-

schotsHetdwaallicht.Inzijnessayloofthij

Greshoff,deNoorderbuurdieElsschotnaar
waardeheeftgeschatendiehem inhetbegin

van dejaren dertigaangespoord heeftom
weertegaanschrijven,metalsresultaathet
in 14dagengeschrevenboekKaas.Hijlegt
de nadruk op het autobiografisch karakter
van Elsschots oeuvre bepaald door slechts
tweepolen:dezakenwereld en hetgezinsle-

ven.Hi
jrelativeertsterkhetopElsschotgeplakteetiketvan cynismedooraan tetonen
datElsschot geenszins een cynisch auteur

bijzondervan wiezopasdegeliefdebegraven heeften hetdoeterniettoeof'zopas'

maandenofjarengeleden is.

Misschien ontbreektin hetboek een tegenstem,die de monoloog van de ik-figuurop

een ingrijpender manier kan doorbreken

dan depersonagesa1sfbroer',deballetleerlingeTessa,debuurman,e.a.Deverdoving
door het verdriet van de ik-figuur heeft
naargelang het verhaalvorderteen verdovend effect op de lezer omdat gewenning

optreedt.De schrijfster heeft het aange-

durfd 150 pp.lang te balanceren op een
strak touw van woorden gespannen boven
haar gevoelens.Vallen had sentimentaliteit
betekend.M aarzeisnietgestruikeld.fIk zal

inhetlichtblijvenstaan,tothijmijdeweg
vraagt,hijdiemijverwacht'isdanookde

sterke slotzin van ditzeerauthentieke verhaalvan liefdeen dood.
J.Gerits
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Frank Albers, Angst van een sneeuwman,
Soethoudt, Antwerpen, 1982, 123 pp.,
BF2O .

Frank Albers(01960)ismetAngstvaneen
sneeuwmanaan zijnderdepublikatietoe.
Natweedichtbundelsdebuteerthijnuinhet
prozametdeze tpreteksten'waarin hijde
werkeli
jkheid van zijngeneratiemetwoorden omsingelt, afbakent, maar niet afmaakt.

waarin de semiotische analyse (die zoekt
naar expliciete of verzwegen codes in een

tekstofcultureelverschijnsel)volgensScholens een belangrijke rolkan spelen. Dit
boekje is voornamelijk bedoeld alsvoor-

beeldvanenkelevandergeli
jkeanalyses?op
verschillendegebieden van dtekstuallteit'.

Deeigenlijkeanalyseswordenvoorafgegaan

dooreentweetalnog wattheoretischeen pedagogische hoofdstukken, waarin Scholes
overigens een verrassende en verfrissende
nuchterheid aan de dag legt.De analyses

Hetisdewerkelijkheidbeleefd doorRoger
deLaet,conciërgevaneenhalfdozijnBi
jl- zelfhoudenzich,zoalsgezejd,metverschilgrote stad.Zijn vriendin Lin,die toneel-

lende soorten Steksten'bezlg,maar toch is
het opvallend dat Scholes het best uit de

schoolvolgt,heefthem verlaten.Zelfheeft

voeten komtwanneerhi
jexplicietliteraire

mer-achtige slaapflatsaan de rand van een

hijhetgevoelertotaalnutteloosbijtelopen.Datmaakthem wanhopig en eenzaam,

terwijlalwatgebeurthem alsonwezenlijk
voorkomt.Inhettweededeelverlaathijde
natsom onderteduiken in destad,wetend

dathijin dekrantbeschreven staatalseen
sadistischevijfvoudigemoordenaar.

Delezerkomtniette weten of dateen gegronde verdenking of een waandenkbeeld

teksten onderhanden heeft.Eenpaaruitstekende hoofdstukken over de interpretatie
van gedichten en van een kortverhaalvan
James Joyce worden zo gesankeerd door

aanzienlijk minder sterke uiteenzettingen
overo.a.defilm,de ironiein hetdrama en

de anatomie van hetvrouwelijk lichaam.
M en kan zich ook nietaan de indruk ont-

trekken datScholesdaarbijhetkadervan

vanhem is.Datisnietbelangrijk,wantniet

de semiotiek soms ruimschoots te buiten

effectzijn belangrijk zoalsin degeciteerde

deisveroorzaaktdoorhetfeitdatdemeeste
hoofdstukken aleerder a1s artikelwerden
gepubliceerd.W atnietwegneemtdatScho-

de feiten maar hun aldan nietvermeende

songtekstwordtuitgedrukt:dFactscutaho-

le in us'.Dooreen koele,zakelijke,NRachtigebeschrijvingslaagtAlbersinheteerstedeelerin een beklemmendesfeertecreëren,maarinhettweededeelwaarin DeLaet

ronddooltdoordestad (op devluchtvoor
zichzelf? voorde politie?)breektdeopgebouwde spanningsboog af.Niettemin kan

gaat,eeninconsistentiedieongetwijfeldmelesuitersthelderkan schrijven en in kort
bestek en metweinig omhaalzeer veeldui-

deli
jkkanmakenvandesemiotischemetho-

devanvooralTodorov,Genetteen Barthes.

Dathijdaarbijeen somswatélteostentatieve nirt naar het feminisme niet altijd

eeftkunnen onderdrukken,kan hem dan
van deze debuutroman gezejd worden dat hwe
1vergeven worden.
hijdeproblematiekvandenleuwegeneratie
tachtigers op een intelligente en doordrin-

gendewi
jzeverwoordt.

Ger Groot

J.Gerits

P.Macherey,GebrokenSpieqel,OverdereLiteratuu- etenschap

alistiese illusie, SUN, Nbmegen, 1981,
102pp.,f14,50.
P.Machereysopvattingen overlitlatuuren

Robert Scholes, Semiotics and Interpreta/fon, Yale University Press, New Haven/London,1982,161pp.,f9.

realismediein dejaren zestig nogalophef
maakten lijkennu vooreen grootdeelaan
een herwaardering toe.Voor een deelook

zijnzetotdealgemeneopvattingenoverliteratuur gaan behoren - en dat is waar-

Semioticsand Interpretation isdoorRobert
Scholes bedoeld a1s een praktische tegen-

hanger van zijn eerder verschenen,meer

theoretische,inleiding Structuralism inLite-

rature(Yale,1974).Beideboekenzijnduideli
jk gerichtophet(literatuur)onderwijs,

schi
jnlijk welhetbewijsdatzenietenkel
eenmodeverschijnselwaren.Erkleven ook
zwakkereaspecten aan Machereysopvattingen.Daarom washetgoed van deredacteuren vandezereeksom naasteen paaropstel-

1en van M acherey (in feite:een opstel,een
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interview eneen résumévanzi
jn JulesVerne-studie)een uitvoerige kritische randbemerkingoptenemen(vanA.Mertens).Dit
lijktmeuiterstgeschikteeninspirerendelectuurvoorhetliteratuuronderwi
js en voor
letteren-studenten.

E.deKuyper

J.V.Harari, TextualStrategies,Perspectivea in Post-structuralist Criticism. Cornell

University,Ithaca,1979,475pp.,$8,95.

boek aan de beurt. Telkens probeert dé

schri
jvereenomschrijvingtegeven vanhet
begrip,waarnodigsplitsthi
jhetnogverder
op in deelaspecten ofgaateven terug in het

verleden.Inbepaalderubriekengaathijver-

derin op de bedoeling van bepaalde vormen,geeftenkele pedagogischeconsequen-

tiesofkritiek,zoalso-a.op demeisjesboeken.Eenuitgebreideliteratuurli
jstsluittelkens elk onderdeelaf.In het tweede deel

behandelthijde literatuurtheorievan het

jeuqdboekvanuitdrieinvalshoeken:hetliteralre,hetpedagogische en het'leserkund-

Het gost-structuralism is een vrij recent liche'.InditlaatstedeeltjewordtdejeugdliAmerlkaansverschijnsel.Hethoudtdelate

ontdekkingin vandeFransestructuralisten,
hetannexeertditdoorhetetiket'post'op te

teratuur bekeken vanuithetstandpuntvan

dejongelezer,alshetwarevanuitdeverworvenhedenvan dereceptie-esthetica.Ook

kleven,wantdeeigen bijdragen,zoalsmag hiersluiteenliteratuurlijstelkonderdeelaf.
blijkenuitdezereader,doennaarmijnme- HetpositieveaanditboekisdatMaierzijn
ning,nietveelmeerdan de voorbeelden pa- wetenschappelijk inzichten op een begri
jprafraseren. Barthes, Derrida, Foucault,
M .Serres,L.M arin en R.Girard worden op

die manierop een nogalartificiilegelijke
noemergezet.In zoverre is het echtereen

voordeVSnuttigeenlaattijdigeintroductie
van dezeauteurs.Doch de manierwaarop

bare en genuanceerde manier weet uit te
drukken zodatde lezer-studenten,leraars,

schoolbibliothecarissen-ergemakkelijkbij-

kan.Hetgeheeliseenuiterstleesbaarhandboek van hogekwaliteitgeworden.
Ludo Sollie

ditgeschiedtwektbijmijnietzo veelvertrouwen.Ergenskan ik mijnietontdoen

vaneeneersteindruk-dieikgraajlaterwi1 M .Dahrendorf,Kinder- und Jugendliteracorrigeren a1sdaarbehoeftevoorls-datdit
een soortrecuperatieis.Feitistoch we1dat
zo'n ondernemingen in de hedendaagseculturele sfeer niet enkel negatieve effecten
hoeven te hebben,en dat-laten we het hopen-ertoch steeds,vroeg oflaat,iets van
overzalschieten.
EricdeKuyper

turim bûrgerlichen Zeitalter.BeitrögezuihrerGeschichte,Kritik und Didaktik,Scriptor,Königstein,1980,336pp.,DM 36.
In een eerstedeelwilDahrendorfdekritiek

en dedidactiek van kinder-en jeugdliteratuurop nieuwewegen helpen.Aan dehand

vanvoorbeeldenoverlooythijdegeschiedenisvan ditgenreen dekrltiek eropvanafde
19de eeuw totop onze dagen.De nadruk

KarlErnstM aier,Jugendliteratur.Formen,
Inhalte, pödagogische Bedeutung, Klinkhardt. Bad Heilbrunn, 1980, 304pp.,
DM 19,40.

Deauteur,een professorin de pedagogiek,
brengt hier een volledig herwerkte en bewerktesstedruk vanhetin 1965 verschenen

ligtvooralo?detwintigsteeeuw.Positiefis
dathijallefllosofischeenmaatschappelijke

strekkingen aan bod laatkomen,alsook de
beide Duitslanden.Een tweede deel houdt
zichbezigmetdelezer.Vanuitdeontwikkelings-psychologie en de sociologie probeert

hijdejongelezertevolgen en hierdoortot
nieuweinzichten te komen.Zijn analysen

handboek over jeugdliteratuur Jugendschrlttum.Inhoudenopzetzi
jnzogrondig
gewijzigd dateen nieuwetitelhierwelop
zijn plaatsis.Hetboek valtuiteen in twee

monden uit in een nieuw modelvoor het

grotedelen.In deeléén komen de verschil-

voljenvanzi
jnbevindingenvoorhetpeda-

lendevormen vanjeugdliteratuuraan bod,
het beeldverhaal, de kinderpoëzie, het

sprookje,de verhalenboeken,de meisjes-

analyseren van kinder-en jeugdliteratuur.
Voorhetonderwijsisvooralhetlaatstedeel
belangrijk.HierinprobeertdeauteurdegegoglschendidactischhandelenuitteschrijVen.

Ditboek isbelangrijk vooralwiemetkin-

boeken,deavonturenverhalen,hetgeënja- der-en jeugdliteratuur beroepshalvebezig
geerdejeugdboek,destrip en hetzakelljk

is.Niettegenstaandehetsteuntop voorbeel-
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den uitDuitstalige kinder-en jeugdlitera- NorbertKohl,Oscar Wilde.Dasliterarùche
tuur,zijndebesluitendiehijtrekteventoe- Werk zwischen Provokation und Anpaspasbaarop hetNederlandstaligegebied.Be-

langrijkishetookomdatdereceptie-esthe-

sung,C.W inter,Heidelberg,1980,703pp.,
br.DM .190/geb.DM .210.

tica, die in de algemene literatuurweten-

schap de laatste tijd sterk aan bod komt,
hiertoegepastwordtopkinder-enjeugdliteratuur,zodatook in de benadering van dit
genre delezercentraalkomtte staan.
Ludo Sollie

Dezemajistraledissertatiemaaktvoorbeeld
iggebrulkvaneencomylexemethodiekdie
de tekstanalytische basls verbindt met de
biografische, literatuur- en sociaalhistorischegegevens;hetdoel:hetwerk voorop-

plaatsen,nietde(schandaalreputatievande)

K.
E.Maier(Hrsg.),Kind undJugendlicher
alsLeser.BeitragezurJungleser
forschung,

auteur.Datgebeurtin chronologische pro-

gressie:deontgroeningstijd(epigonaal,tas-

Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1980,
238pp.,DM 21.

tend,volinvloedsfactoren die in hun ver-

Dezeverzamelbundelbenadertde jongere

men strijden metdeesthetische voorranj),

jeugdigelezer.
Inzijn inleidingprobeertMaierdeontwik-

engemeenschap opgehevenineenaanvechtbare,bepaald eigenzinnige sociale formule-

om zotekomentotafzonderlijkebl
jdragen

wankelend tussen literaire pose en sociale

enjongerentevolgen,wordtstilgestaan bij

erotisering),dedrama-periode(grondmotief

de typologievan de lezeren wordter ruim
aandacht besteed aan de leesmotieven.Al
deze aanzetten Steunen 0p de Verworvenheden van de psychologische kennis van de

alsidentiteitsconnict,alsstrijdtussengevoel

a1slezeren trachtvandaaruitbepaaldeaanzetten tegeven voorhetbegeleiden van deze

werkingachterhaaldworden),desprookjesperiode (moreel-menseli
jkegedragssymptodesocialeperiode(omstreden,hierduidelllk
geïnterpreteerd alsdisjunctie van individu

ing),decorruptie-periode(ThePictureof
keling van degsychologischeen sociologi- r
schèonderzoeklngenopditgebiedtgvolgen Dorian Gray waarin esthetisch wangedrag,
die verder bouwen op de verworvenheden
van bovengenoemdeonderzoekingen.
In een eerste reeks artikelen wordtgeprobeerd deliteraireontwikkelingvankinderen

jonge lezer.Dahrendorf,hiertelande geen

onbekende meer,probeertvanuitde socio-

logiedelezerte benaderen en wijstop de
niette onderschatten invloed die hetmilieu
endedaarinheersenderollenpatronen op de

jongelezeruitoefenen.
Ineenvolgendebijdragewordenstatistische
gegevensverwerkten geanalyseerdvanuitde
vraag:welkerelatie bestaatertussen boek

praktijk,en(almoreelbewustzijneenauctoriële symbiose aangaan), de decadentieperiode(Salome,The Sphinx,metliterairschoolssensualismeen sociaalcontroversiële
van de bedreigde gezinssamenhang en van
denagewezen eenling wattotbadineren met
sociale en esthetische paradoxen leidt die,
en ratio,degrootseparodieTheImportance

of Being Earnestoplevert),tenslotte maatschappeli
jke diffamatie die literair zoveel
belang heeftdathij,nadestraftijd en de
socialedeclassering,totzelfverdediging,zo-

welopenlijka1sinfictionelevorm,overgaat
(waardoorS.eenopmerkelijkeanalyseaanbiedtvanDeProfundisen TheBallad of
ReadingGoal
).Even opmerkelijkisdegi-

enlezerenerzijdsendeanderemediaanderzi
jds.Eenonderzoekdusnaardecommuni-

gantische bibliografie die zowel stavend
wordtingehaald alscombattief-kritisch ge-

De drie volgende bijdragen richten zich

alseen symboolvan hetdilemma tussen de

catieverhoudingen.

vooralop deschoolen derolvan debiblio-

corrigeerd.Wildekomteruittevoorschijn

plichtenleervandeburgerli
jkheidendevrij-

leesevolutiebijscholierenenleerlingen.Het

heidspretentie van de kunstenaar, die bezweken isaan hetconiicttussen deindividuele behoefte aan zelfrealisering en de pu-

bijDuitstaligejongerenwerdverzameld.

opstelling t.o. vaste sociaal-morele orde-

theek.Belangrijkishierinaantestippendat
hier veel aandacht wordt besteed aan de

eheelsteuntuiteraard op gegevensen statlstisch materiaaldatin Duitse scholen en

Ditvermindertdebruikbaarheid van de bereikte bevindingen vooronstaalgebied echterniet.
Ludo Sollie

bliekeconformiteitseis.Natuurlijk washi
j
eennihilistinzijn(tochooknarcissistische)

woorden;hijwastevensantirealistisch in
zi
jn esthetischecode,tegelijkheterogeenen
eclectischenzokwam hijtotdeparadoxa1s

watermerk en wapentegen dewaarheidsam-

Boekbepreking

379

teeenzijdigdereedsingewijdenaanjesprokenworden,schetstS.devoorleschledenis
vandebelangstellingvoordewljzewaarop

literatuur wordt opjevangen door de bestemmeling.Demarxlstischefundering(van
F.MehringtotK.Kosik),destructuralistische aanzet te Praag, de hermeneutische
specificeringvanH.Gadamer,deimpulsuit

deliteratuursociologiejaanderevolutionaire paradigmaveranderlng van H.T.Jauss,

metinzijnspoorW.Iservooraf,waarbijde

discussie in de DDR met deze typerende
DBR-theorie aansluit. Het slothoofdstuk
tracht de overgang te situeren tussen enge
produktgebonden visie en een sociaalweten-

schagpelijk historiseren vandefunctievan

een llterairetekst,metgroteaandachtvoor
leerprocesen lezerattitude,met evenwichtige accentsverdeling tussen traditie en erfenis,de empiristische modellen en de bron-

nenstudie.Zoalsgebruikelijk telkens met
overvloedigeen fundamentelebibliografie.

C.Tindemans
H.Van Gorp,R.Ghesquière& R.T.Segers

(eds), Receptie-onderzoek. Mogeli
jkheden
en grenzen,A cco,Leuven, 1981,260 pp.,
BF.395.
Helmut Kreuzer & Reinhold Viehoff
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(Hrsg.),Literaturwi
ssenschaftund empirischeMethoden.EineFïa/éhmnginaktuelle
Projekte,Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1981,380pp.,DM .78.

Een colloquium (KU Leuven, 1981)heeft

getrachtbl
Jmondevanprominentetheoreticieneigenonderzoeksrapportendediscussie

overreceptie-onderzoek (historisch,hedendaags,esthetisch-interpretatief,didactisch)
ook in Vlaanderen te introduceren.Uitde
discussie-notitiesvallen alenkele problematiseringen op,uitweerzin of uit inzicht is
nietgoed uittemaken;demeerfundamen-
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

In toch teessentialistischetermen waardoor
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alle dagen van 11 tot 18u . - 's maandags gesloten

W alterReese,LiterarischeRezeption,M etzler,Stuttgart,1980,96 pp.,DM .10,80.
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een imponerend verwerkervan de spanningen tussen kunsten samenleving.
C.Tindemans

Kcepoortbrug 4, 2āāā Antwerpen, tel . ā3ā2343512

van Wilde weer overeind;zijn leven verdwi
jntachterzijnoeuvre.Enuiteindelijkis
hijdanookmindereensimpelepigoondan
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telecontribuenten(alsN.Groeben,W .Iser,
G.Waldmann.H .-D.W eber)bouwen zelf

Osbornes filmscript. Alle teksten houden
zich op met hettopos van de Everarming'

waarbij de meer pragmatische berichten

omzetting in andere medialiteit, soms wat
humeurigenbetweterig,somsmetconstructieve voorstellen,alle toch bezorgd om het
openen van wateen heelnieuw veld belooft
teworden.Hetthema maaktbovendien een
ervaring uitvan nagenoeg iedereen in deze

alaardig watcrucesin hun uiteenzetting in.
voorlopig watschuchteren kleinschalig uit-

vallen.Veelscherperen uitjebreider,niet
Ianger informatieveintroductle maarregelrechteervaringsdiscussiebrengtN.Groeben

(metR.W olfg ineenandersymposiumrapport(Siegen,1980)enjetrefterdeecho aan
op debezwarentegen elkevorm van empirisering van de literatuurwetenschap. Ook

hiertoontdediscussie,diedegebruikelijke
literatuurwetenschap onzacht terzijde

resp. 'verrijking'van basisteksten bij de

ti
jd envormtbijgevolgvoorhetonderwijs,
als initiatie in mediale cultuurverwerving,
eengrotebehoefte,zo hetalnietenigevoorrang mag opeisen.
C.Tindemans

schuift,zich oriënterend op vele en heterogene onderzoeksmethoden zodat hetresul-

taateen staalkaartvormtvan dehuidije
praktijk,aandatookdemedestandersbezlg
zijn zich tegroeperen in voorkeursoriënteringen die steevastvanuitmethodologische

Hugo Verdaasdonk, Literatuurbeschouwing en argumentatie, Huis aan de Drie

indekkingtotstandkomen.Bijzonderboei- Grachten,Amsterdam.1981,182pp.,f35.
end zijn develden waarin deze methoden
dan tottoepassing komenmaardietoch nagenoegalltmaalmethetleesprocestemaken
hebben terwi
jl het historisch onderzoek

meeraarzelendtewerkdienttegaanbijgebrekaan raadpleegbareproefpersonen.Wie
ook maar enige belangstelling heeft voor
wat thans omgaat in de literatuurweten-

schappelijke theorievorming en voor wat

onsnogtewachten staat,heeftbeidepublikatiesbroodnodig.
C.Tindemans

Nietexclusiefvooreen bejaaldeperiode
maaralsconstanteaanwezigln hetdenksysteem van deliteratuurbeschouwingopdiver-

se tijden valt,stelt S.,op datde bewi
jskrachtondermaatsblijft.Weliswaarhanteren deze theoretici bepaalde rechtvaardigingsschema's maar S.is van oordeel dat

analogieredenering (onbewezen overdraagbaarheiduitniet-verwantevelden)endialectischeredenering(hetonderscheidtussenzo
en anders opheffen door ze allebei aan-

vaardbaartestellen)bijallefrequentievan
HerbertGrabes (Hrsg.), Literaturim Film
und Fernsqhen, Von Shakespeare bi
s Beckett', Scriptor, Königstein/Ts., 1980, 188
Pp.,DM .36.
Deze voordrachtenbundelhoudtzich bezig

toepassing toch te kortschieten om alswe-

tenschappelijktoelaatbareproceduretegelden.Hetbeteredeelvan deze thesisbestaat
in het aantonen van deze frequentie.Het

eventuele verwi
jt van willekeurige selectie
valtm-i.weg bijde eclectische vertegenwoordigingvanti
jdenenvormen,ofschoon

metde diverse wijzen waarop van litera-

S.voorkeursboemannen metgrotereenergie

tuurgebruik wordtgemaaktin andersoortigemedia.Terechtbevatten alleteksten een
pleidooi voor ruimere en fundamenteler
aandacht voor deze werkingsprocessen,
voorlopig een nog watutopisch verlangen
m.i.waarmomenteelovermediumspecifieke omzettingsmodaliteiten nog erg weinig
bekend isen vooraleen theoretisch kader
nog grotendeelsontbreekt.Nu reedsechter

koestert(o.m.G.Genette,A.Greimas,R.
Wellek/A.Warren).Voorlopig blijftS.'s
ambitieovereind datdeonduidelijkheid in

kan de vergelijking tussen b.v.Visconti's

Tod in Feac#ï
p verfilming en Th.M anns
uitgangtekstheelwataangeven van de aandachtsveldenwaarop onderzoek zich richten

moet.Vergelijkbarethema'szijnR.Polanski'sM acbeth ofFieldings Tom Jones in J.

debasisstellingen van literatuurbeschouwers

moetophouden;hoe,zegthijnog niet,al
lijkthetmeevidentdathetgli
jdende,nietpermanentecriteriazullenworden,afhanke-

li
jkvanhetevolutiebeeldvan deliteratuur

zelf.Datvoordergelijke,haastqenetische
mutatievan deliteratuurbeschouwlng deinstitutie van de literatuurwetenschap zelf in

aanmerking komt,heefthijondeugendgesuggereerd met een empirisch kort onderzoek van een aantalleraars-romanisten.
C.Tindemans
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verlengde liggen (een stelling waarmee
nie.Frankfurter Vorlesungen,Suhrkamp, M .Esslin polemisch een serielezingen over
Frankfurt.1981,212 pp.,DM .14.
hetdramatischesymbolismeopent),wordt
Martin W alser,Selbstbewusstsein und Iro-

ook na de overige interventies nietevident

Zellewustzijnalsnatuurli
jkeverdedigings- omdatwatbedaagd-literairwetenschappelijhouding van de burger vooropzettend, ke opties(van hetbetere soorttrouwens)
schuiftS.deironie naarvoren alsvanzelf- ongeproblematiseerd blijven.Zovele parasprekende bewuste strategie van de maat-

digmata waarin telkenseen 'andere'lezing

schappelijke outsider binnen een literair vanhetsymbool-begrigdeterminantis,lau
raam.In een historischeverkenningdieniet

ten geenovereenstemmlngtoe;deconclusie

geschiedenis-belerend wi1 zijn, die Th. dientteluidendat,bijallewaarderingvan
M anns ironie-systematiek uitvoerig en om- deindividuelebi
jdragen (overo-m.hetKastandig karakteriseert,promoveert S.deze

distantiëringshouding totde noodzakelijke

attitudevoorauteurén lezeralsgeloofsbasis
voorde beweegbaarheid van deze wereld.
C.Tindemans

boekitheater,A.Blok!R.E.Jones,T.W illiams,S.Beckett,H.Plnter,M .M aeterlinck,
H.Ibsen, het recente Australische drama,

A.Chekhov) een jemeenschappelijk referentie-begripafwezlgwasbijhetbeginenin
deloopvandereferatennietnaderbi
jwerd

gebracht. Incidentele interpretatie-momen-

tenbli
jvenergverhelderendenbevruchtend

maar het ontbreken van een oriënteringscentrum maaktheteindresultaathelaasd te

Theater

vrijblijvend.
Ingeborg Pietzsch (Hrsg.), Garderoben-

C.Tindemans

gespröche, Henschelverlag, Berlin, 1982,
216pp.,DDRM 9.

Ernst Schumacher, Berliner Kritiken. Bd

Een reekstijdschriftprofielen (Theater der III..1974-1979,325pp.,DDR M 22.
Zeit)heeftS.tussenéénkaftverenigdzodat GûntherCwojdrak,BeiLichtbesehen.Berwat als anecdotische bladvulling was bedoeld,plotselingdestatusvan een bestands-

opnameverwerft.Demeestegesprekjesmet
verdiensteli
jke DDR-acteurs(metuitschieters naar bevriende socialistische landen
maar ook b.v.Dario Fo, Josef M einrad,

Iiner Theaterkritiken, 215pp., DDR M 9,
Henschelverlag,Berlin,1982.

Beideverzamelingen theaterkritiek (uitde
krantBerlinerZeitung resp.uit hetti
jd-

schriftDie Weltbûhne tussen 1961en 1980)
BernhardM inetti)kabbelenrustigvoortmet hebben hetgrotendeels over dezelfde voormatig-belangri
jkemededelingen,watnostal- stellingenbinnenhetexclusief-oostberlijnse
gisch gemijmereneen kramppogingalsnog theater.WaarSchumacher(metaltijdtoch
toteen stevige uitspraak te komen.Enige geheven vinger) de theaterwaarde onderanalysezou hetmogelijkmaken hetnage- zoektnaarhetsamensyeltussenfunctionele
noeg constantegebrek aan zelfinterpretatie
en theatervisie vast te stellen; de ondervraagstervangtditnergensop maardelezer

vormgeving en rechtlilnige wereldbeschou-

wing,dringenzichbijCwojdrakvakerartis-

tiekewaarneminjenenwaarderingenopde
kan daarnieteven lemakkeli
jk onderuit. voorgrond. Cwoldrak behoort sterker tot
Zowordthetonlewlldtoch eentijdsdocu- hettraditionelesoort(Duitse)theatercritici
mentdat over zi
ln informatieve doelheen
ernstigevragen opwerptoverdeafstandtus-

sen potentieen ambitiebijdeuitvoerende
kunstenaars.

C.Tindemans

die zellewust,kunstdoctrinair en uit hun
esthetische superioriteit hun verdict neer-

schri
jveninpuntigezinnenzonderraadsels.
Schumacherismeerde vlijtigeambtenaar
die, met de vigerende wetten en normen

(voorschriften die hi
j zelftrouwens heeft
JamesRedmond(ed.),ThemesinDrama4. helpenopstellen en doorzetten)veiliginde
Drama and Symbolism, Cambridge UP,
Cambridge,1982,264pp.,f19,50.

Datsymbool(in de dramatekst)en teken
(alstheatralepotentie)inderdaadinelkaars

r
ul!eenaantalvoorstellingskenmerkenvergelllktmethetgangbareen/ofoirbare.Een
enkelekeerklimthijondernemend boven
hetbereiktestandpuntuitenverwijstnaar
wenselijkeexpressie-eninterpretatieniveaus
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incidenten:destrijdtusseneigenzinnigeregenten en ondernemende regisseurs,de ve-

fundamentele overtuijing dathettheater dette-ideeen de ensemble-opvatting,de soslechtstheaterkan blilven alshetvolkomen

afschaduwing isvan zijn socialistische geloof.Zo vormen beideselectieseen boeiend

aandeelindecultuur-enmaatschappijhistorischeevolutievan deDDR.
C.Tindemans

berestilering en de spectaculaire overdaad,
de historische tekstgetrouwen en deactuele
naardehandzetters, de bemoeizuchtigen en
de artistiekbevlogenen.Daar springen profielen van grote individualisten uit:Frank
Benson,W illiam Bridges-Adams,Sir Barry

Jackson,AnthonyQuayle,PeterHall.Het
Neil Carson, Arthur M iller, M acmillan,
London,1982,167 pp.,f 10,pb.f 2,95.

Terwijldegrotesuccesdrama'svan A.Mil1erplichtsgetrouw hun synthese,analyse en

evaluatiemeekrijgen,ligtdeinteressetoch
sterkerbijdelatereperiodewaarindegrote
bijvaluitblijft,enigeontwerpmoeheid evidentwordtmaareveneensdegerijptetijdge-

boek isuiteraard een ode waarin dedwarsliggerserg kwaadaardig wordengetekenden
de gdnspireerden overemfatisch; dat verhindert evenwelnietdat hettotale verhaal
de indrukwekkende consistentie aangeeft
Van het avontuur van de eenzan;e dronaer
CharlesFlowerdieStratford bedachten uitvoerdealseen Britse versievan de Meininger zodat het over de eeuw bekeken een

nootsterkerwaarneembaarwordt.Hetlan-

vaak determinantebi
jdragekon lverentot
demoderniteitvanhettheaterdoorzichbij

conclusiedatMillerzlch recentreveleertals

gebijgevolgdieafentoetefeesteli
jkwordt

e continentale vernieuwingen als eerste
geessajwankeltdaardoortussendramamo- dBr
itsgezelschapaan tesluiten.Eenhommanografle en auteursqsychografie zodat de

eenveeleerreligieusauteurnogaltijdverrassend maar nietlanger overrompelend aankomt.
C.Tindemans

maar essentieelde waarheid nietvertekent

vaneengezelschap dattegelijk oer-Britsen

open voorhetandere-met-perspectiefisgeweesten gebleven.
C.Tindemans

Sally Beaumanr The Royal Shakespeare

Company.# Htstory of TenDecades,Ox-

ViktorRosow,Stûcke.Henschelverlag,Berlin,1982,471pp.,DDR M 18.

De RSC, ontstaan a1s provinciaal troepje
datzich exclusiefmetShakespearewou bezighouden enthansbestaand alseenwereldensemble dateen klassiek en modern reper-

S.(01913)behoorttotdegeneratie die,ver-

ford UP,Oxford,1982,388 pp.,f 12,95.

toirebeheerst,heeft80jaarlangStratfordupon-Avon,de geboorteplaatsvan debard,

bespeeld in zijn eijen schouwburg.Peter
Hall, de huidige lmder van het National

Theatre,brachtze begin van dejaren 60

naarLonden,en nu hokthetgezelschap in
het imposante Barbican Centre. Halls bedoeling was een artistiek tegengewicht te
creëren voorhetop-stapel-staandeNational

lostvan deStalinsyndromen,een anderslag
dramaheeftaangedurfd dat!zoalsdezeven
hierafgedrukteteksten bewilzen,alvlugtot
een soortreceptdramatiek isverstard,maar
ondertussen erg speelbaar in een socialistischrealistische
recht-toe-recht-aan-stijl

aandoet.Hijheeftwezenlijkmaaréén thema:dejongeluidie,onzekeroverwatals
levenophentoekomt,eensoortverdwaasde
amoklopen tegen desociale conventiesvan

eensocialistischemaatschappi
j,daarenkele
beschadigingen bij oplopen,hun wonden

T
heatre;datheeftpolitiekgehakketakoy- likken en helen en zich braaf:gesterkt en
geleverd omdat de creatieve concurrentle
matig gewaardeerd werd en enige fusie bui-

ten het gezichtsveld bleef. Wat partijdig

toch zetS.dezebestendilestrijd,metnog
steedseen kariger subsidlëring,uiteen.De
success-story van hetensemblegaathand in
hand metdegeschiedenisvan de produktie
van Shakespeare in Groot-Brittannië zoals
te Stratford gerealiseerd.M et alle logische

misschienookgeleerd,in denjen scharen.

Hetgaat,zoals de titels alaangeven (Die
ewi
g Lebenden, 1956; Unterwegs, 1962;
Am Tage derHochzeit, 19* ;DerKulturnik, 1966; Klassentreffen, 1967; Vom
abend :I
à zum Mittag,1966;DasNel/des

Auerhahns,1978),overrooiekleinburgers,
metde anecdote a1sstartbasis.hetexistentiële avontuura1suitvoering,en de harmo-
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niealsdoelstelling.Psychololischishetvrij hetkooralsorgaan van dedichter.De begrof,terwijlertoch op reallstischealeel- jaardeburgersverdedigen Kreoon nietmaar
din!gemiktwordt;ookhetgoëtischever- de,weliswaarin hem gerepresenteerde,polistilllngsmomentisnooitveru1tdebuurt,al
zinkthette vaak Weg in hetschaamteloos

tiekemacht,m.a.w.de schrik voordetiran
dicteertwelhun gedrag maar determineert

sentimentele.Allehandelingenzi
jnerjCOm- niethunhouding.Bijalleontragische(nietplex en de episodische structuur snlldt de

spanning in mootjes.Kritiek wordt rijk

rondgestrooid, vaak zelfs cynisme, maar
dan in dedialoog,nietin desituatie,en beslistnietin definalevoltooiing.Depublika-

tie blijft voor niet-Russischkundigen een
dankbaargegeven.

C.Tindemans

antieke) moderniteit in deze zingeving,
wordthetkoornu bruikbaaralssleutel.S.,

die Helels thesis van beider schuld niet
wenstbl
jtetreden,vindtindecontradictorische interpretatiegolven een onloochen-

baarjegeven:indetekstmoeteencruxzit-

ten dleverheldering totnog toe wisttever-

hinderen en ditdualismeheefthijin deze

Habilitationsschriftontward.Degeduldije,
Hermann Rohdich,Antigone.Beitrag zu einer Theoriedes Sophoklet
àchen Helden,C .
W inter, Heidelberg, 1980, 242 pp., geb.
DM .110,br.DM .9Z.

Deklassiekefilologiekentin Sophokles'beroemde drama de tegenstelling tussen die

Antigonediehaarlevenbewustopgeeft(de
dood alswinst)en dezelfdevrouw diezich
(in de4eepisode)alsmodelvan levenswil
manifesteert(verliesvanhetleven).Hoedat
samenterijmen?Hetiseencruxineenlange geschiedenis van de interpretatie.Psychologische analyse schiethierte kort;er
volgde geen harmonisering van deze dualiteit.Sophokleswerd inconsequentheid ver-

weten,eenvlekjeopdegroteworpwashet.
Met de versie van dit schoonheidsincident
alsprom otievan deofferideeenhetplichts-

bewustzijnkeerdedeheldin ongereptterug.

regelnaregelafspeurendeleesmethodewllst
tenslottedealtegebruikelijkevisievanAntigonesreineonschuld af,herformuleertze
alsdeonmogeli
jkheidonschuldigteblijven
in deze wereld met onmiddellijk betreuren
van dezetoestand,waardoorhetverweertegen deconsequentiesmedeverantwoord kan

worden. Uiteindelijk is het niet om de

schuldvraag ofde levenszin van Antigone
begonnen,maar om de dpolis' als garant
van leelare existentie.
C.Tindemans

DermagerePreg vonHectorQuinteround

andere kubanische Stûcke,Henschelverlag,
Berlin,1982,224 pp.,DDR M 9.

Datdergelijk dunbundeltjeuitde histori-

sche en actueleveelheid van het Cubaanse
drama slechtseen zwakke vertegenwoordi-

Driftsugpressie,zelfbedrog,levenswijsheid, g
in!kanzi
jn,maghetbelangvan dezeselectleniethinderen,wanthoedan ook bezit

subversleve realiteitszin,aldeze opties komen in hetspectrum voor;de breuk bleef
behouden,de filologie radeloos.De tegenstelling werd ook overeind gehouden door
erdepolitiekedimensievantebeklemtonen.
En uiteraard werd ookhetexistentialistische
doodsmotiefontdekt.Recentiseraandacht
ontstaan voorde functievan hetkoorin de

wi
jzigingvanAntigonesgedrag,omdatprecieshetkoormetzijn standpuntvan recht

zenieuwigheidswaarde.Dedrie opgenomen
teksten spiegelen zowel het maatschappe-

lijk-politiekebewustzijna1shetdramaturgische vermogen.H.Quintero (01942,Der
magerePreis,1964)iseen lieve persi/age

vo1volkseportretten vanliefdeen leed,ont-

nuchteringen(zelgbedrog,eensoortfeuille-

ton vol alledaajsheid, soms raak, soms

overtekend,albiJalvrijconventioneel.J.S.

en schuld een andere arjumentering ge- Puig(01916),DerAbsturzt1964)bewerkte
bruiktdan Kreoon datnodlgacht.Zo werd
de traditionele opdeling van hetdrama als

zelfzijnroman toteen eplsodendramadat

pro-Antigoneen anti-Kreoon,een staaltje

rangbezwijkteninkortetaferelendelaatste

van weliswaaronpoëtisch maardestemoralistischer, zoniet sentimenteel apriorisme,
aangetastdoordeethische,maarongevoeli-

ge en onpersoonlijke,correctheid van de
koor-houding.W ashetkoorvaak a1s aan-

passerig,laf,slaafsgetekend,bijS.staat

nooit helemaal onder de narratieve voor-

j
arenvanhetgre-castro-regiem endesmeulende revolutle onder het volk oproept.
A.P.Hernandez(01936,DasSchaufenster,
1971)heeftdelandshervormingendecollec-

tiviserinj alsthema;formeelechterdringt
het,duldelijk onder invloed van Augusto
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Boalmaarookvan het(Amerikaanse)Teatro Campesino,viacommedia dell'arte-achtigeimpersonatiesen publieksfunctionalise-

ring toteenheeleijen vorm van slapstick,
zelA ritiek,socialistlschepropaganda en nationale trots door.Hetnawoord-essay van

U.Kunzmann staatnogaltijdvolinformatie,maarvaltvooralop doorde krachtvan
de ideologischemokerslagen.
C.Tindemans

Manfred nöbel(Hrsg.),Franz Pocci.#J&

perl
sHeldentaten.19Puppenkomödien und
Kasperliaden,Henschelverlag,Berlin,1981,
456pp.,DDR M 14,80.

Bij alle ontroetende bedoelingen om het
poppendrama(alstekst)vanF.Pocci(18071876)eennieuwehistorischeenliterairedimensieteverlenen,blijfthethuidigetijdsgevoel(hetherri
jken vanhettriviale,hetopheffen van een geldendeliterairewaardeco-

de)indezeteksteditiemeeropvallend,naast
hetsociaal-velldstischepogen om dezeedel-

Leonard C.Pronko,Eugène Labiche and
Georges Feydeau, M acmillan, London,
1982,181pp.,hb.flo/pb.f2,95.

man om zijn sociaalstreven een versadelblazoenom tehangen.Natuurlijkishetniet
zonderbelang de knoop aan te duiden die

deOostenrijkse hansworsttraditie verbindt
Veel nieuws valt er uiteraard over beide
Franseauteursuitde 19e eeuw niette melden;S.slaagterdoorgaansbestin hetbekende zo aan te bieden dathun speelbaarheid nu en de functievan beiden in deontwikkeling van de dramatisch-komische opvatting en code fris beklemtoond raken.
Beiden worden ingebouwd in en afgezette-

gendetijdsgeestenderivalenophetrepertoire.Ookwordtevendereceptietijdensen
na hun carrièreaangegeven.Tegelijkertijd
geeftS.toeaan zijn hang demotieven en

metdezeBeierseKasperl-auteuren tekstbeZorger. M .Nöbel is daar erg informatief
over. De stelling datdeze Kaspetl(in de
overgang van het acteurstheater naar het

poppentheater)alsidentificatiefiguurvoor

dekleineliedenheeftgefunjeerd en zo een

medestanderindeklassenstrljdisgeworden,
iszekernietonwaar,maarwordthiermate-

loos-eenzijdigbeklemtoond.

Deantiekerigeuitvoerinjvolgensde zorgnormen van deschrijftild maakthetboek

toteen liefkleinood;dezevertedering mag
ook gelden t.o.v.deliterairhistorische betevé-leven en mentaliteitalankelijk te ma- kenis.
C.Tindemans
ken.
C.Tindemans
thema'svan hun oeuvresterk van hun pri-

Julian Hilton, Georg Bûchner,Macmillan,
London,1982,167pp.,hb.flo/pb.f2,95.

Bûchnerblijft,bijalleinspanningookvan-

op de Engelstalige schouwburgscène, een
grote onbekende voor de Angelsaksische
wereld.Deze studiepoogtnietde hardleersen te overtuigen maar vanuitde vanzelfsprekendheid van dehistorischeen dramatischeevidentiediekenmerkenen verdiensten
aan te reiken die een zelfstandig oordeel
kunnen schragen. De tekstpresentatie, de
theaterreceptie, het ideehistorische reliëf

M artin W illiams, The CasualArt.Oxford
UP,New York/oxford,1982,161pp.,hb.
f12.
Tussen 1961 en 1972 fungeerde S.als tvcolumnistvoor diverse Amerikaanse publi-

katies(o.m.The Village Voice,TheEvergreen Review).Zi
jn aandachtgaatvooral
uitnaar de dramaseries.W ellichtingedekt
door de titelis er echter nergens een wat
fundamentelerstukjetebekennen;alleteksten zi
jn erg beknopt,incidenteel,impressionistisch,betweterig,geli
jkhebberig,maar
metveelovertuiging en nietzonderpuntige

wordenvoorbeeldig aangegeven,terwijlde
(toch tevluchtige)poging om Buchnerin
zijn inwerking op latereauteursaanteto- scherptegeformuleerd.Hetblijfttoch erg
nenweliswaarverduidelijkthoegrootdeer- dubieusofhetbelang van dezebijdragen
fenisconcreetisuitgevallenmaartochvoor-

aldemonumentaliteitt.o.v.zijnti
jdgenoten
onafwijsbaarmaakt.
C.Tindemans

echteen aandeelvormtin dediscussiesvan
hetmedium tv-drama overdevolgende-dagreactie heen.
C.Tindemans

Personalia

Dr. Monika Abicht, geboren 1941. Licentiaat klassieke filologie, doctor in
de sociologie aan de University of Cincinnati, V S A . Actief in feministische
en andere bewegingen. Lerares Arbeidershogeschool Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610
Wilrijk.

Dr. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven.
Assistent aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in '80 op een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.

Iftikhar
Ahmed. Adres: International
Labour Office, 4 route des Morillons,
CH-1211 Geneve 22.

Ger Groot, geboren 1954. Studeerde
theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van A m sterdam. Vertaler van Filosofie
als
strenge
wetenschap
van
Husserl
(Boom, 1980).
Adres: Borneostraat 11, NL-1094 CE
Amsterdam.

Dr. L.L.S.
Bartalits, geboren 1933.
Studeerde sociale wetenschappen aan
de Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan
de Rijksuniversiteit Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans
verbonden aan het John F. Kennedy
Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, NL-5037
G C Tilburg.
Valentino Borremans.
Medewerkster
van Ivan Illich. Auteur van Reference
Guide to Convivial Tools.
Adres : A p d o . 479, 62000 Cuernavaca,
Mexico.
Dr. Eric de Kuyper, geboren 1942. Studeerde theaterwetenschap, filosofie en
communicatiewetenschap te Brussel.
Studeerde semiotiek aan de Ecole des
Hautes Etudes et Sciences Sociales.
Promoveerde er met Pour une S&miotique du Spectaculaire.
Onderzoeker bij
het Centre Pompidou en de Groupe de
Recherches Semio-Linguistiques (Parijs). Wetenschappelijk
hoofdmedewerker Dramatologie aan de K U Nijmegen. Medewerker van La Libre Betgique, Kultuurleven,
Skrien.
Adres: Bijleveldsingel 73, NL-6521 A P
Nijmegen.

Dr. Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie. Was van
1959 tot 1962 assistent geologie aan de
KU Leuven. Promoveerde in 1965 tot
doctor in de natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen methode en kritiek van de
wetenschappen. Was van 1973 tot 1977
hoofdredacteur van Streven-Belgie.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.
Luc Pay, geboren 1953. Licentiaat
Germaanse filologie ( U I A ) . Samensteller van de uitgave van Burssens' Verzarneld Proza (1981). Publiceerde over
poezie in 'Dietsche Warande & Belfort', 'Nieuw Vlaams Tijdschrift' en
'De Vlaamse Gids'.
Adres: De Gouw 11, B-2128 Sint-Jobin-'t-Goor.
Agustin Udias. Professor in de geofysica aan de universiteit van Madrid.
Adres : redactie.
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GEORGES DE SCHRIJVER,Achtergronden van hetatheïsme
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Naaraanleidingvaneen bezinningopdeonderscheiden vormen van 'ongeloof'inonzeeigen

maatschappij,vraagtdeauteurzichafofhetstrijdendathdsmevanonzedagenwe1terecht
geldtalsdeergste'vi
jand'vaneenchristelijkgdnspireerdesamen-leving.Ishetnietveeleer
het'nietbeleden,maarbeleefde'athdsmevan eengeprivatiseerde,burgerli
jkereligiositeit,
dienueensoploutersocialeconventiesberust,danweeruitdrukkelijkgehanteerdwordta1s
een legitimatie van hetheersend bestel?

IVAN ILLICH ,M edicalisering en huisarts

396

Illichsboekoverdegeneeskunde,M edicalNemesis(1975),hadalsondertitel:TheExpropriationof HeaIth,deonteigeningvan degezondheid.(In hetNederlandswerd hetvertaald
onderdetitel:Hetmedischbedri
lf-eenbedreigingvandegezondheid?)Deeerstezinervan
Iuidde:'Hetmedisch bedri
jfiseen ernstigebedreigingvan degezondheid geworden.De
afhankelijkheidvaneenprofessionelegezondheidszorgtastallemaatschappelijkeverhoudingenaan'.Sindsdien isdie'medicaliseringvan demaatschappij'ofdie'verdoktering'door
veleanderen,niethetminstdoorartsenzelf,beschrevenengedocumenteerd.Vooraljonge
huisartsen beginnen zich vragen te stellen overhun beroep.Hen vooralheeftIllich hierop
hetoog.

HUGO ROEFFAERS,Geoffrey Hill.De taalvan hetgemis

406

Sindszi
jndebuuta1sdichterin1952isG.Hilldepoëtischegetuigegeblevenvanwatmenmet
eenaltegeriefelijkwoorddereligieuzeoftranscendentedimensiepleegttenoemen.Juistde
onmachtvan detaalom vorm en gestalte aan die dim ensie te geven wordtpasindringend
voelbaarin Hillsonverdroten zoeken naarde uitermate sobere en gedrongen verwoording
ervan.

JANICE BROUN,Islam in de Sovjetunie

422

Ondankshetonverbloemdeenvangewelddadigevervolging hoegenaamd nietviezeathdsme

vandeofficiëleenpolitiekeinstantiesindeSovjet-republieken,getuigtdeislam indielanden
van eenopmerkelijkevitaliteiten dynamisme.Deauteurgaatin op enkelekarakteristieke
moslim-tradities,diekunnen verklaren waarom dezereligieuzegemeenschap,veelbeterdan

alleandereenmetnamedechristelijk-orthodoxe,haaridentiteitwisttehandhavenenzelfs
te versterken.

BART CALLAERT,Schaduweconom ie en eeonomisch beleid

431

Eengebrekkiggdnformeerd economisch beleidzalzich welvakernogalgrondigvergissen in

deverwachtegevolgenvanzijnherstelmaatregelen.Deauteuronderzoektdefeitelijkereactiesvan allebetrokken economischeagenten -werkgevers,werknemersén consumenten-op
reedsdoorgevoerdeofnog overwogen beleidsopties,engaatnawelkeweerslagdiehebben op
de evaluatie van degeregistreerdeen nietgeregistreerdeontwikkelingen van de insatie,het
BNP,de produktiviteiten de tewerkstelling.

JAAK DE M AERE,Veertien eeuwen ketters

441

Aanonzesindskortgrondiggewijzigdekijkopdereligieuzeandersdenkenden,veelalketters
geheten,heeftdebekendeNederlandseauteurTheundeVrieszopaseenboeiendeen grootse,

historischestudiegewijd.Devraagiswelofzijnuitgesproken -nogwelklassiek-marxistischegeschiedenisopvattingvoldoenderechtlaatwedervaren aanhetcomplexe,vaak dubbelen meerzinnige karaktervan dissidente individuen en bewegingen.

CARLOS TINDEM ANS,Hetpolitieke vormingstheaterop zoek naarzichzelf450

Na meerdan tien jaarpolitiek vormingstheaterwerd hieren daareen voorlopigebalans
opgemaaktvanzi
jnrelatiefsuccesénzijnmanifestonvermogenom metuitgesprokendoctrinairebedoelingenooknoggoed theatertemaken.Demaatschappellijkeintentieswarenen
zijnrespectabel,maardetoekomstvanhetpolitiektheaterza1dustochvooralalangenvan
de dramatische vaardigheid waarmee dieintentiesverbeeld en vertolktworden.

Forum
Orgaantransplantaties:een kwestie van aangepastewetgeving? / Henk Jans
W atisplagiaat? / JorisGerits
Hannah Arendt/ GerGroot
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A chtergronden van het atheïsm e
Georges De Schrijver

Onderstaand artikelis de Iicht he- erkte tekst van een referaat dat de
auteurhield voorde Priesterraad van hetBisdom Brugge.In de Ioop van

verleden jaarhad deze raad zich in groepsbesprekingen beziggehouden
metdevraag:kunjeeenbeschrijvinggevenvan opvallendeniet-evangelischeelementen in de Vlaamse samenleving van vandaag? Een samengevat
verslag van die besprekingen bevatte, naast taIvan andere valabele gezichtspunten, de min of meer vertrouwde indeling van de 'ongelovige'
bevolking in driegrote groepen :1.Erisin Vlaanderen steedseen bevol-

kingsgroep geweestdie allergisch wasvoorkerk en geloof;weIlijkthet
uitgesprokenJfAeià-enusterkernaarbuiten tetreden.2.Veelomvangrijkerisdemassa diefeitelt
jk ongelovig is:'geen beleden,maareenbeleefd
atheïsme';God ofgeen God,in hetleven maakthet geen verschil uit.

3.Velen -vooraljongeren -noemen zich noggelovig,maarhebbengeen
boodschap meeraan hetklassiekechristelqkeleefpatroon;hiertoehoren
ook praktizerende christenen.
Gevraagd om com m entaar,wiIdeauteurvanuitzi
jneigeninzichtenenige
structurering in deze indeling aanbrengen en er de achtergronden van
schetsen. Dit eerste artikel is gewi
jd aan de achtergronden van het
atheïsm e.In een volgend artikelwordthetfenom een van de secularisatie
besproken.
Redactie

Hetverslag van uw besprekingen onderscheidt terechtdrie groepen van

'ongelovigen':1.De strijdend antikerkelijke athdsten.2.De feitelijke
athdstenop maatschappelijk vlak,d.i.mensendiein hun sociaalen economisch gedrag nietbereid zijn zich telaten aanspreken noch doorsolidairethischeoverwegingen(t.o.v.ontrechtegroepen)nochdoordemorele
codevan dejoods-christelijkereligie.3.Degroep van derandkerkelijke
pbst-thdsten die.somszeerreligieusbewogen,volgenseen andernormbesefwillen leven dan dat van de hiërarchisch-thdstische religieuze m aat-
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schappijvan vroeger.lk heb dezelfde groepen op hetoog alsU,maar
gebruik een enigszins andere terminologie.Om deze terminologie te be-

grijpen iseen korte historischeterugblik nodig.Daarvoormoeten weteruggaan totde Aufklërung.

H et drievoudige gelaatvan de A ufklërung
De Verlichting (eind 17e -begin 18eeeuw)was,watzeverderook nog
geweestmag zijn,in iedergevaleen breedschalige en alle dimensiesvan
het bestaan omvattende emancipatiebeweging,die het vroegere statische

wereldbeeld,metzijnwelomschreven ordeningvaneen piramidaal-hiërarchisch gestructureerde standenmaatschappij achterzich wilde laten.Die
hiërarchisch geordende standenmaatschappij naar middeleeuws model
werdvroegerongetwijfeld alszeerpositiefervaren.Zijbood deverschillendegroepen in desamenleving bescherming,b.v.in deloyauteitsverhou-

dingtussenleenheerenvazal.M isschien kanmenzeggendatjuistdaarom
dem iddeleeuwsekerk zichzo sterk naardithiërarchisch patroon gevoegd
heeft.De kerk ging deze hiërarchische geledingen zelfs kopiëren.met de

loyauteitsmodellen dieerbijhoordenl.En de middeleeuwsetheologie en
speculatieve godsleer zorgden voor de legitimatie en zo voor de sacrale
sanctionering van deze vorm van samenleving.
Ditsysteem van geordende geledingen isdoordeAufklërungdoorbroken.

Zijdeed ditin naam van derede,diemeerdynamisch denkten duslosbreektuithetvastgelegdemaatschappijbeeld.'Bescherming'krijgteen negatieve connotatie.Cultuurfilosofen zullen deze omslag in verband brengen m et het ontwikkelingspeil van een sam enleving. A lleen een m aat-

schappijdieeringeslaagd isruimschootsin haarelementairebehoeften te
voorzien,kan hetzich veroorloven de touwen van de bescherming 1os te
gooien en scheep te gaan naarhetongew isse.De sym bolische daden van
dit'scheep gaan'waren reeds eerdergesteld :de ontdekkingsreizen,Colombo's overtochtnaarAmerika,hetm ercantilisme,de sprong naarhet

werken met geld (bankwezen) in plaats van met grondbezit. De
Aufklërung is de bewuste vertolking van dit nieuwe levensgevoel,datin
W est-Europa reeds met de beginnende renaissance aan het doorbreken
was.M etde drie boven genoemde groepen voor ogen moeten we dit op

verschillendevlakken bekijken.
1 Cfr.E.Schillebeeckx,Desocialecontextvan de verschuivingen in hetkerke-

Iijkambt,in TijdschriftvoorTheologie,1982,1,pp.24-58.
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Strijdend antikerkelijk athdsme
Destrijdend antikerkelijkeathdsten zijn diegenen diezich vooralin hun
streven naarmaatschappijveranderingdoordekerkafgeremdvoelen.Laten weditvooralin zijn maatschappelijkecontextplaatsen.De protagonisten vandeVerlichtingwaren natuurlijk vaak filosofen (Voltaire,M ontesquieu),maarhun filosofiehadvoornamelijkbetrekkingopdelegitimeringvandenieuwe,niet-statischemaatschappijvisie.Datzien web.v.aan
de manierwaarop zijhettheèj'meverwerpen om hetdoorhetdeîàme te
vervangen.Verworpen wordthetthdsmevooralvanwegezijn maatschappelijkeimplicaties:hetdoorde kerk ingeroepen 'bestaan van God'dient
in hun ogen alleen maar om de bestaandemaatschappij-en machtsgeledingen te rechtvaardigen.Door haar beroep op de thdstische God wilde

kerkhaarbondgenootschapmethetfeodaleenneofeodalestelsel(datvan
dekoningen 'bijdegratieGods')veiligstellen.Alsgrotegrondbezittersin
dewesterse landen (o.m.doorerfenisrechten schenkingenlzverdedigden
de kerken aldus haareigen belangen.Ditgebruik van de thdstische God
brachtvoor velen alle spreken over God in diskrediet.Alle theologischfilosofische redeneringen over God als Heer van hetuniversum ,die via

openbaring zijn wilkenbaarmaakte,worden doorvelen tevens verstaan
alsideologiserende constructiesvan een m achtséroep die nietsuithanden
wilgeven en die obscurantistisch overopenbaringswaarheden spreektom
van bovenafeen statischebestuursvorm te verdedigen én in de kerk én in

decivielemaatschappij.Atheïsten van ditslagzijn inwezenantikerkelijk
enantiklerikaal.Zijkunnen kerk en clerusbijnanietanderszien dan als
een reactionair m achtsblok waarvan het eigenbelang sam envalt m et het

onveranderlijkevasthouden aan oudeprivileges.Kerkwordtdirectgelijkgesteld met heimelijk of openlijk verzettegen moderniteit en vooruitgang3.
A lstegenhanger kom t hetddsm e naarvoren,'dat weliswaar in een per-

soonlijkeGodgelooften aanneemtdatdewereld methaarnatuurwetten
doorGod geschapen is,maar elk ingrijpen van God in de schepping,
vooralelke bovennatuurlijke openbaring loochent'4.Deze definitie van
2 Cfr.J.Delumeau,Le chri
stianisme va-t-ilmourir?, Hachette,Paris,1977,
pp.43-86:L'Eglise commepouvoir.
3 Ziesommigebeschouwingenvan B.Russell,Why Iam nota Christian,1955.
4 K.Rahner,Kleines theologisches Wörterbuch, Herder, 1961,p.69: 'eine
AnsichtiiberGott,dieihn zwara1spersonalexistierend glaubtund dieW eltsamt

Naturgesetzenalsvonihm geschaffenannimmt,dieaberjedesweitereMitwirken
und Einwirken Gottesin seineSchöpfung(besondersjedeiibernatiirlicheOffenbarung)leugnet'.
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K.Rahner is nog zeer welwillend,historisch waarschijnli
jk terecht.W el
moeten wezien hoeerin dezeomschrijvingindirecti
etsheeltypisch wordt

gezegd overdemenselijkeautonomiedieAufklërung en ddsten zo hoog
inhetvaandelschrijven.Godisdescheppervandewereld,maarhijgrijpt
verderin hetnatuurlijkeverloop van dedingen nietin.Deexploratieen
hetgebruik van denatuurwetten,ingrepen in deordening van desamenleving en het verloop van de beschaving horen in hetdynamische zelfverstaan van dem ensvan de Verlichtingtotdetaak van de 'diesseitige'mens

metzijnvindingrijkheid encreatieveinitiatieven.Godmoetniettussenbeidekomen noch om bepaalde ontwikkelingen een halttoete roepen,noch
om deze ofgene wending in hetgeschiedenisverloop aftedwingen.Even-

min wordtditverwachtvandekerkvoorzoverdezemeentGodsingrijpen
te 'beheren'.Dewereld isdemondigemenstoevertrouwd a1szi
jn autonomezaak.God heeftdemensgeschapen totmondigheid.In diezin kunnen
ook christenen hetdoorBonhoeffergeciteerdewoord van Grotiusbegri
j-

pen:'etsiDeus(in thdstische zin)non daretur's:demensmoet,in het
bewustzijn van zijn krachten mogelijkheden,zo leven alsof ergeen God
wJJdiehem telkensvan bovenafvoorschrijftwathijtedoen heeft.Maar
we zullen zien wat de burgerlijke moraalvan die autonomie gemaakt
heeft.

Hetfeitelijke athdsme van de zakenman-burger
VeelrecenteliteratuurbelichthetverschijnselAufklërungvanuithetfeitelijkeethosvan hetburgerdom,debourgeoisie6.Terwijlrechtsgeleerden,
cultuurfilosofen en legitimatiedenkers in verband metmaatschappij-en
sam enlevingsvormen de woordvoerderswaren van de vorigegroep,wordt

hetburgerlijkeethosvooraldoorde zakenman vertegenwoordigd.Deze
belichaamteen tweede belangrijke trek van deVerlichting:hetpragmatism e.

Pragmatismezaldezakenwereld welaltijd gekenmerkthebben,ookreeds
in de middeleeuwen bijde opkomstvan de gemeenten7.Maar metde
5 D.Bonloeffer,Widerstand und Ergebung, 196613,p.240.

6 ZieJ.B.Metz,GlaubeinGeschichteundGesellschaft,Mainz,1977,dievoornamelijksteuntopL.Goldmann,ThePhilosophyoftheEnlightenment,1973,en
B.Groethuysen,Originesde I'espritbourgeol
b en France, 1927.

7 ZieF.Borkenau,DerUebergang vom feudalenzum bûrgerlichen Weltbild.
StudienzurGeschichtederPhilosophiederManufakturperiode,1934,en 1.Fetscher,Burgerdom,in Concilium, 1979,5,pp.5-17.
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Verlichting komteen categorie van mensen op die zakelijkheid alseen
waardeop zichzelfgaan beschouwen.De zakenm an-burgerleeft,om m et
Kantte spreken,vanuit een transcendentaal-teleologisch perspectief dat

helemaaldoorpragmatisch profijten accumulatievan winstisbepaald.
Hijzietdewerkelijkheid alleenvanuitdatperspectief;vanuitdatperspectiefwilhijdesocialewerkelijkheid aan zich onderwerpen.Bankwezen en
wisselmarkthebben een voordietijd enormeuitbreidi
nggenomenenvorm en een reële m acht.Die machtwordt zo groot,datde zakenman zich
nietmeerbedreigd voelt dooren nietmeer heftig hoeft aan te schoppen
tegen andere groepen,die hun aanzien willen vestigen op andere, niet
directmonetairewaarden :de aristocratie ofde kerk.Hetindifferentisme

ten aanzien vandeadelwerd volledig metdejuridischeverworvenheden
van de Franse Revolutie; de praktische onverschilligheid van deze in

machttoenemendezakenwereld ten aanzienvan dekerk iswaarschijnlijk
eenvandebelangrijkseoorzakenvande'privatisering'vandegodsdienst:
godsdienst werd een privé-zaak8.Ik bedoel:de zakenman-burger stapte

nietmeteen dekerk uit.hijbleefeen regelmatigkerkbezoekerzolang het
sociale milieu dat vanzelfsprekend vond; toen de sociale druk afnam ,

bleefhijeengelegenheidsbezoekervoorbegrafenissen,huwelijk en doop.
De familieverbondenheid,waaraan hijzoveelbelang hechtte,vroeg dat
gebeurtenissen alsgeboorte,huwelijk en dood metdenodigeluister gevierd werdenen kerkdienstenzorgden daarvoortreffelijkvoor.Maardat
kerkbezoek heeftgeen enkeleinvloed meeropzijnpubliek,maatschappelijkgedrag.Ophetpubliekeforum ishetzich geplaatstwetenonderGods
wetvervangen doorde allesbeheersendenormen Van Winstvermeerdering,
accumulatie van kapitaalen financiële verrichtingen die nu eenm aalaan
eigen wetten en afspraken onderworpen zi
jn.De kerk heefthem niets

meerte zeggen omtrentdezaken waarmee hijfeitelijk bezig is.Op dat
vlak isdeburgereen feitelijke athdstgeworden.
Maarbijdezescheidingtussen kerkenhetpubliekeforum van financieen
economieblijfthetniet.Voorzoverdeburger-zakenman eenkerkganger
isgebleven,verwachthijvan dekerk datze,naastdeservicevoorzijn
privé-behoeften,ook zijn taal gaat spreken en zijn systeem van vrije
markteconomie gaatlegitimeren.Naargelang de kerk wortelschietin het

burgerlijk-kapitalistischemilieu,gaatze een thdsme verkondigen datin
eenheimelijkbondgenootschap leeftmethetliberaleddsme.In een korte
studieoverde socialeleervan dekerk noemtChenu ditbondgenootschap

8 ZieJ.B.M etz,JenseitsbûrgerlicherReligion, 1980,pp.115-116.
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zelf'ddsme':'een God dievan alleeeuwigheid dewetten vastgesteld heeft

diedewereldorderegeren,diedewereld bestuurtviazijn onverstoorbare
voorzienigheid ;die voorzienigheid m oetdemensmin ofmeerpassiefge-

hoorzamenensocialestabiliteitengezagzijn gewaarborgd.Dit''ddsme'',
dathetEvangelie neutraliseert,wasde ideologie van de bourgeoisie in de

19eeeuw.Hetheeftzijn sporennagelaten in despiritualiteitvan desociale
leervan de kerk'g.M .a.w.in naam van een voorzienigheid die de wereld
regeert,heeftde sociale leervan de kerk onderwerping gevraagd aan een

economisch systeem datdeburgerklasseaan detop van demaatschappij
plaatst.W elzou ik nauwkeuriger aandachtwillen vragen voor de ware
aard van hetbondgenootschap dathiergesloten wordttussen thdsme en
ddsme.Hierheefteen betekenisverschuiving plaatsdie historisch van belang is,omdatze de felle reactie van het marxisme tegen de godsdienst
verklaart.
In de middeleeuwen moesthetthdsm e de loyauteitsverhoudingen tussen

deverschillendestanden (leenheren,vazallen,laten,gilden)regelen en in
naam van God sanctioneren.Godseeuwige ordewerd ingeroepen om een
sociale rechtsordete funderen.In de 19e eeuw isde burgererin geslaagd,

de kerk zo voorzijn wagen te spannen datze,in naam van hetoude
thdsme,een burgerlijke,ddstischestand van zaken sanctioneert.En dit
heeftnochhetthdsmenoch dekerk veelgoed gedaan.lnhoudelijk wordt
hetddsmebekrachtigd,delevenshouding dievoordevooruitgang van de

beschavingallesvan hetmenselijkeinitiatiefverwacht,ook alsditnu de
vorm heeftaangenom en van een 'transcendentale'gerichtheid op geld en

winstten koste van andereklassen (klasseisietsandersdan stan+ .Het
liberalevrije markt-systeem,metzijnonderbetalingvan arbeiders,wordt
als een door God geconstitueerde orde geproclameerd.In naam van het
/àeiàme worden de mechanismen die leiden totdeaanbidding van dem oloch en toteen praktisch athdsme op hetpublieke forum van de economisch-financiële wereld,'rechtvaardig'verklaard.

9 M .-D.Chenu,Ladoctrinesocialede l'Eglisecomme idéologie,Ed.du Cerf,
Paris.1979,p.90:'un Dieu quiéternellementa établidesloisconstitutivesde
l'ordre du monde,quigouverne parson imperturbable providence,vis-à-vis de
laquelle la docilité plusou moinspassive des êtreshumainsgarantitla stabilité
socialeetl'autorité.Ce ''déisme'',danslequell'Evangiledu Christestneutralisé,
aétél'idéologiedelabourgeoisiedu XIXesiècle:iln'estpassansavoirlaissédes
tracesdansla spiritualité de la doctrinesocialedel'Eglise'.
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Post-thd sm e en post-theïstische religiositeit
In 1965 verscheen hetboek Stellvertretung van Dorothee Sölle.Deondertitelluidde:Ein KapitelTheologie nach dem Tode Gottes.Op datogen-

blikwareninonzewesterselaat-kapitalistischemaatschappijen,alsgevolg
van hetcompetitie-ethosvan de burger,de loyauteitssamenhangen allang
verdwenen.Cultureelkon m en spreken van 'de dood van God' in het
maatschappelijk bestel.Sölle pleitte voor een post-theèàtische, later zelfs
vooreen a-theiktische religiositeitlo,een religiositeit 'na'en 'los van'het
thdsm e.

Ditschijntop heteerstegezichteen tegenspraak tezijn.Dietegenspraak
wordtopgelostalsmen hetjuistvermeldeideologischebondgenootschap
tussenthdsmeen ddsmevoorogenhoudt.VoorSölleischristelijkereligiositeitop geheel-maatschappelijkvlak slechtsmogelijk alsmen zich affectief en reëellosm aaktvan die vorm van theïsme die het rechtvan de

sterkstein de maatschappijgoedkeurten rechtvaardigt.Een religiositeit
diedezevorm van (deburgerijconsoliderend)thdsmeverwerpt,zalnoodzakelijk maatschappij-kritisch zijn en solidairmetdeslachtoffersvan het
liberalesysteem.Hoenoodzakelijkdezeevolutiein hetsocialedenkenvan
christenenvandaagookmaglijken,zeisindegeschiedenisvan detheologie nietdirecttot stand gekomen.
De eerste generatievan de 'God-is-dood'-theologen,John A .T.Robinson

(HonesttoGod,1962),HarveyCox(TheSecularCity,1965),VanBueren
en Hamilton,waren nietin deeersteplaatssociaalgerichtedenkers.Zij
thematiseerden,naasthetwegvallen van de sacraliteit(waarop ik in een
volgend artikelterugkom),hetpijnlijke verliesvan de loyauteitssamenhangenindemaatschappij.Van daaruitvoeldenzijaandateenberoep op
een 'Goddaarboven'hiernietsaan kon verhelpen.Toch kwamenzijniet
verderdan hetbepleiten van nieuwe vorm en van religiositeit,losvan alle

legalisme,gedragen dooreigen kritische verantwoordelijkheid.Zijlieten
zien datreligiositeit de wereld,als heteigenlijke domein van de actie,
toegewend m oetzijn,maartothetuitstippelenvaneen concreetprogramma kwam hetniet.
Hierin kom tverandering metM etz en Sölle.ln hetspoorvan deFrankfur-

terschuleenhetmaatschappijkritischeneomarxismekomen zij,op uiteenlopendem anieren,ertoe een programm a uittebouwen.Degemeenschap-

pelijke'vijand'isdegeprivatiseerdechristen,dieiniedervanonsleeft,die
10 D.Sölle,Atheistlbch an Gottglauben,Olten-Freiburg,1968.
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uitsluitend bedachtisop eigen zieletroosten een volslagen apathieaan de
daglegtten aanzien van macro-ethischevragen van rechten onrecht.M etz

en Sölle willen laten zien dateen dergelijke houding op een verkeerde,
liberaal'gedomesticeerde'Godsvoorstelling berust.Alleen gevoeligheden
en daden van solidariteit kunnen ons uit deze verkildheid van het hart

bevrijden.Vandaarook datbeiden eengrotesympathieontwikkelenvoor
een solidariteitsbeweging alsdeLatijnsamerikaansebevrijdingstheologie:
daarisvolgens hen hetm odelgegeven van een religiositeitdie geheelge-

richtisopeencollectievestrijd vanmaatschappelijkebevrijdingendaarin
deGod vindtdiehetopneemtvoorzijn volk alsgeheel.
Danishetnietlangerverwonderlijkdatmen indepost-thdstischecontext
bidttegen een Godvan hetmaatschappelijk immobilisme.Zoalsik elders
schreef:'In hetmaatschappijkritisch bidden bidtmen tegen deGod die
door de heersende klasse wordt ingeroepen wanneer het er voor hen op

aankomthun privilegestehandhaven.W anneerderijkenvooreen dergelijke onveranderlijke God opkomen,dan ishet in feite om hun eigen
machtspositiete legitimeren en teverstevigen.God wordtideologisch m is-

bruiktom maatschappelijkeveranderingen tegen te gaan.En juisttegen
ditbondgenootschap -tussen een onverandeëlijke God en destatus-quo
van demaatschappelijke orde -wordtheftig geprotesteerd in hetmilieu
van de sociaalbewogen theologieën'll.

Balans

Nadebesprekingvan dezedriegroepen rijstdevraag:wieisin hetgeestesklimaatna de Aufklërung de ergste vijand van de godsdienst? (Of,
zoalsU zein uw priesterraad zachterstelde:'welkezijn de meestopvallende niet-evangelische elementen in onze huidige samenleving?').De
doorsneechristenzalwellichtantwoorden:hetzijn destrijdendantikerkelijke athdsten: 'vrijdenkers', 'communisten';de eersten bestrijden de
kerk omdatzevolgenshen de vooruitgang tegenhoudt,de tweeden omdat
zede ontvoogding van de kleine m an afremt.lk geloof echter datereen

veelgevaarlijkeren numeriekookveelmassaler'vijand'aan hetwerk is:
dehelebredegroep van de 'zakenlui-burgers',in zo verredezen op geheel-

maatschappelijkvlak eenmentaliteitverspreiden van 'mijn profijtalleen'
of 'economie eerst'.Hetten top gedreven berekenend pragmatisme staat
11G.DeSchrijver,Biddenineenpost-thet
ktische/##,inThuisinGodsruimte,

Niké-reeks,1,Acco,Leuven,1981,p.24.
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uiteindelijk gelijk meteen feitelijk athdsme,datnietdegeorganiseerde
godsdienst bestrijdt (deze wordt in de praktijk als niet bestaande beschouwd),maarhetreligieuzefundamentvan degodsdienstgrondig ondermijnt.In deklassieke periodevan hetliberaleburgerlijke kapitalisme
metzijnvrijemarkt-economie,diedeburgerallemachtgaftenkostevan
de kleine standen,werd hetrelatienetvan de loyauteitssamenhangen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vernietigd.Hetwegvallen van die

loyauteitsstructurenliepuitopdecultureleenmaatschappelijke'doodvan
God'en deafgodendienstin zijn diversegedaanten.
Kan men hetdekerk kwalijk nemen datzijin de 19eeeuw nietdirectde
juistemethodeheeftgevonden om ditfeitelijkeathdsme tegen te gaan?
Eén zaak is zeker:het door haar verhoopte herstelvan de loyauteitssa-

menhangen enkelen alleendoorop deburgerijtemikken en dezeinhaar
privé-geweten aan te spreken,is ernietgekomen.Een rechtsorde die de

bekrachtiging van de godsdienstverdient,kan blijkbaar nietmeer tot
stand worden gebrachtalszealleen maardoordegevestigde klassen opgelegd wordt.Depost-thdstische christenen hebben ditfaillietvan een van
bovenafopgelegde rechtsorde heelgoed ingezien.

pensioenverzekering

(Ga
ABB

wij zorgen voor morgen
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M edicalisering en huisarts
Ivan Illich

U hebteen filosoofen historicusuitgenodigd om dithuisartsencongreste
openenl.Ik ben in uw gezelschap een volkomen buitenstaander.Hetidee
datik en nieteen van uw collega'sofeen anderevreemdeling -een musicus, een longchirurg of een astronaut - voor de openingattractie m oet
zorgen,amuseertme.Hetisook een uitdaging.Heb alstubliefgeduld met
me alsik probeeruitteleggen watik m et'medicalisering'bedoel,waarom

de-medicalisering mijeen gezonde zaak lijkten waarom ik,paradoxaal
genoeg,van mening ben dathuisartsen aan die gezondmaking ietskunnen
doen.
Laatik beginnen met mezelf voor te stellen.lk ben dus de auteur van

M edicalNemesis(1975)2.Allietdetitelvan datboekmisschienietsanders
vermoeden,mijn bedoeling wasnieteen bijdrageaan degeneeskundete
leveren.En geen momentheb ik eraan gedachthetmedisch beroep op de

beklaagdenbanktezetten.Mijn bedoelingwas,eenbeschrijvingenanalysetegeven van een maatschappelijk fenomeendatveelomvattenderisdan
de geneeskunde alleen,watu onderdezediscipline ofditberoep ook ver-

staat.InM edicalNemesis,laterinLimitstoM edicine(1976),gebruikteik
hetmedisch bedrijfvan hetbegin van dejaren 70 slechtsalseenparadigma,een model,aan de hand waarvan ik dezelfde algem ene analyse kon

illustreren dieikeerderhad gemaakttoen ikmijn voorbeelden haaldeuit
hetm oderne scholingssysteem en hetgem otoriseerde verkeer.In alle drie

gevallen wilde ik een eigentijds fenomeen in een historisch perspectief
plaatsen.Telkenswas hetme nietalleen om scholing,verkeerof genees-

kundetedoen,maarom devraaghoedezeondernemingen institutieszijn
geworden die de publieke opinie ervan weten te overtuigen datde door

hen verleende diensten in fundamentele menselijke behoeften voorzien.
1 Ditisde tekstvan de inleiding die 1.lllich hield op een Congres van The
RoyalCollege ofGeneralPractitioners,Dublin,28 april1982.

2 Nvdr.InhetNed.Hetmedischbedrof-eenbedreigingvoordegezondheid?,
HetW ereldvenster,Baarn,1975.Voorhetwerk van 1.lllich zieFr.Van Bladel,

HetfenomeenIllich,inStreven,februarienmaart1977.
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Nietdevoordelen van opvoeding,transportofgeneeskundewaren mijn
thema,maarhetmaatschappelijk ordeningsstelseldatdievoordelen wenselijk en noodzakelijk doetlijken.Voor mezelf,alsiemand die in dié
maatschappijleeftén alshistoricus,wilde ik inzichtkrijgen in devraag
hoedie recente W esterse opvatting van dem ensa1seen Homo educandus,
een Homo transportandus, een H om o medicandus ontstaan is.Dat was

nietgemakkelijk.Projecteerjedatbeeld op hetverleden,danwerpjeeen
sluier over wathetverleden echtgeweestis;gaathetop voor het heden,

dan zetten wedatgenewatik alschristelijkenaastenliefdebeschouw een
maskerop:institutionele,professionelezorg isin mijn ogen hetmasker
van deliefde.Middeleeuwseboeren,uw en mijn overgrootoudersen de
meesteindianen in Mexiconog altijd hebben nietdegeringstewaarneembare behoefte aan educatieve of medische voorzieningen in de moderne
betekenis van dit woord. De meeste mensen daarentegen die u op uw

spreekuurkrijgt,kunnen hetnietmeerzonderstellen.
Vanmezelf,overuw patiënten,kom ikzo bijuterecht,hetpubliekdatik
hier voor m e heb :mensen die een medische opleiding hebben doorgenaaakt en dan de naoed gehad hebben te kiezen voor de zgn.algenaene

praktijk.Datverondersteltvandaag de dag een gemotiveerdekeuze.De
motieven kunnen uiteenlopen,maarin dejongeregeneratieken ik erin
iedergevalvelen diemetdie keuze duidelijk debedoeling hebben.bijte
dragen aan de demedicalisering van hetleven van hun patiënten.lk denk
hiervooralaan hen.

M ijn sociaal-filosofischereflectiesoverdiegemotiveerdekeuzekunnen u
m isschien determ en aan dehand doen vooreen discussiedie ik graag op
gang zou brengen,een discussie tussen diegenen onderu dievoorde alge-

menepraktijkgekozenhebben omdatzijeenmeeromvattende,meeralgehele,meer 'holistische'zorg willen leveren,en diegenen,waarschijnlijk
een minderheid,diehuisartszijn geworden om hun patiënten in degelegenheid testellenhun houdingtegenoverpijn,handicap,ongemak,ouder
worden,geboorte en dood te 'ontdokteren'.

H etwerk van de m oderne huisarts
Toen ik ditverhaalvoorbereidde,vroeg ik me af:wat zou ik,als leek,

overdealgemenegeneeskundein dejaren 80 tevertellen hebben aan iemand diedaarnooitietsvan gezien heeft:een Marsmannetje,Hildegard
vanBingenin de12eeeuw ofeenplattelandsdoktervan 120jaargeleden?
lkzou moetenbeginnenmettezeggen datdehuisartsvan vandaagaltijd
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een afgestudeerde van een medische faculteit is,iets watvroeger en elders
nietderegelwas.Vervolgenszou ik moeten uitleggen datom nipracticihet

modelzijn van dedienstenspecialistdieontstaan isuitde rond declerus
georganiseerdepastoralezielzorg.Zijzijn opgeleid om eenwetenschappelijke diagnose te maken van elk gevaldatze behandelen ;ze moeten de
fysiologische, psychologische,sociale en milieu-condities van ieder van

hunpatiëntenwetenschappelijk evalueren,alkunnenzijdaaraannieteens
zo veelverhelpen alsdepatiënten zelf.In dem eestegevallen zou debehan-

deling die zij kiezen ofdeze nu efficiënt,nutteloos ofgevaarlijk is dezelfdegeweestzijn zonderveelvan die diagnose.Tenslottezou ik uw
pseudo-voorganger proberen uitte leggen in welke drie grote categorieën
de routine-handelingen van de huisarts ondergebracht kunnen worden :
schifting oftriage,politietoezichten neo-pastorale zorg.Deze drie func-

tieszijn in elkaarvervlochten,maarmoeten toch welworden onderscheiden.

Triage.Veelvan zijn tijd besteedtdehuisartsaan schifting.U verwijst,
zoalsdat heet,naar hetlaboratorium ,de specialist en het ziekenhuis.U
geeftdepatiënteen attestdathem rechtgeeftop verzekering,op arbeids-

verlet,op clementievoorderechtbank.Uw diagnose (in hetGrieksbetekentdiagnosediscriminatie)brengtuw patiëntin een ziekenhuisbed.legt
hem een bloedproef op,helpt hem in plaats van de lopende band aan

lichterwerk,leidthem ofhaartoteen onderzoek van zijn ofhaarkeel,
anusofvagina dooreen van uw collega'sdie een instrumentgebruiktdat
u niet gebruikt.Uw wetenschappel
ijkeclassificeringsbevoegdheid zetuw
patiëntop een nieuwewachtlijstvooreenofanderedienst,voorrust,geld
ofeen ingreep.Ofu hetprettig vindtofniet,veelvan uw patiënten komen

naaruzoalszijnaareen reisagentschap gaan.En vaak,in Amerika meer
danhiermisschien,zetuw verzekering tegenverkeerdebehandeling(malpracticeofmismeestering)u onderdruk om hun vragen in tewilligen.
Politietoezicht.U moetertoezichtop houden datsimpeletechnische mid-

delen nietdooronbevoegden worden gebruikt.Waarschijnlijk volkomen
terechtisonzemaatschappijdeparadoxalemeningtoegedaan datdemensen tegenwoordig -allichtomdatzezo grondig geschoold zijn,dageli
.
jks
kennismaken metdegevarenvanleven en rijden en voortdurend in contactkomenmetallesoortenvangif-mindergeschiktzijn om metgevaarlijkedingen om tegaan dan vroeger.Antibiotica bijvoorbeeld.Die kunnengemakkelijkverpaktworden metbijsluitersmetheelpreciezeaanwijzingen om trentgebruik en contra-indicaties,m aar nee.u m oetze uitde

handen van de mensen houden,terwijlduizenden jaren lang de meest
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gevaarlijkegiffenenverslavendedrugs(zonderetiketen dewerkingervan
wasnauwelijksbekend)gewoon in hetkeukenschap lagen.Die vergunningsfunctie van u als drug-politie weerspiegelt en bevestigt een sociale
regressie.Verderweten we uittalvan studiesdatdebehandeling doorde

doorsnee huisartsvan de doorsnee patiëntbestaat in hetvoorschrijven
van een bereiding die u uitzoekt uit een ideosyncratisch sam engestelde
collectievan nietmeerdan een dertigtalverschillende farmaceutischemid-

delen.A1suzegtdatuw lijsterveertigtelt,zegtdeW ereldgezondheidsorganisatie m e datu een uitzondering bent.

Schifting door verwijzing en politioneeltoezichtop medicamenten zijn
slechts twee van de drie terreinen waarop de moderne huisarts zich be-

weegt.Beide waren voormijn overgrootvadersIllich ofLuxardo in het
midden van de 19e eeuw nog enigszinsbegrijpelijk,ofschoon zij beide
nauwelijkstoepasten.Debarbierin Dalmatiëin devorigeeeuw kreegzijn
patiënten nietomdatzedooreen dokternaarhem verwezen waren,en wat

een doktervoorschreef,washetzelfde alswatmijn grootmoederaan de
armenendedienstbodengaf,evengevaarlijkenvaneeneventwijfelachtigeefficiëntie.Dederde functievan de huisartsevenwel,diein deloop van

deeeuwen ogenschijnlijk hetminstveranderd is,isin feitehistorisch iets
nieuws.Zesteuntopdeheeleigenarts-patiënt-relatieendaarzouden mijn
overgrootoudersnietveelvan begrepen hebben.Ook artsen dieik ken zien

dewezenlijkeaardvandierelatievaak overhethoofd.Denieuwheidvan
modernepersoonlijkezorgspruitnietvoortuitwathuisartsen doen ofuit
detechnieken diezegebruiken,maaruitdesoortmaatschappijwaarin zij
hun eeuwenoudekunstbeoefenen en uitdeband diealleen in dezeunieke

modernemaatschappijpatiënten aan hun artsen bindt.
Pastoralezorg.Verkeersregeling binnen hetmedisch systeem en hetmonopolie overgeneesm iddelen en technieken verschaffen huisartsen een inko-

men,maarveelvoldoeningzullenzijerwelnietin vinden.Voldoening in
hunwerk,alszediealvinden,vindenzijin hun 'pastorale zorg'.U adviseertm ensen calciumlactaatte nemen voorhetslapengaan,een drink voor
ze samen naarbed gaan ofeen fiksewandelingvoorhetwerk.U adviseert
patiënten kamilletheetenemen in plaatsvan devalium die een collega hun
voorgeschreven heeft.U praatmethen :datzemoeten stoppen metroken,
datze hun temperamentin toom moeten houden,datze maareensgoed
met zichzelf moeten lachen als ze zich overeten. In deze 'logotherapie'
volgen sommigen onder u de liturgie die hun geleerd is door de stichter
van uw sekte,anderen hetritueelvan Amerikaanse managers.Ofuw wik-

keltuw patiëntinuw warmegenezendepersoonlijkheid in.Misschiengaat
uverderenluistertu naaruw patiënten:dan ishetgevoeldatzijiemand
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gevonden hebben dieeenhalfuurtjenaarzeluistertdegenezendefactor.
Hoe dan ook,één ding is zeker:met aluw zorg brengtu de patiëntde

overtuigingbij:watzijookzelfaanhunlevensstijlveranderen,hebbenzij
aan u tedanken.ln plaatsvan gezonder,wataltijd betekentmeerautonoom,maaktuw zorguw cliëntafhankelijker,meer'patiënt'.Demeeste
algem ene zorg vergrootdeverdoktering van hetleven van de patiënt.M edicalNemesis heb ik geschreven om die paradox te analyseren.

M edicalisering
'M edicalisering'iseen neologism een nieteenszo'n mooi.Ik gebruikte de

term omdatgeen enkelbestaand woord zo juistde 20e eeuwse realiteit
weergeeftdieik wildebeschrijven.lk had zo'n term nodig om dehistorischevoorwaardentebeschrijven diemaken datdeiatrogenische,doorde
geneeskundeveroorzaakte ziekten nietzozeeraan farmacologische,opera-

tieve,radiologischeofpsychotherapeutischebehandelingen tewijten zijn,
maaraan veranderingen in hetm ilieu en de cultuur.lrving Zola,de me-

disch socioloog van Brandeis,had de term gebruiktvoor mij,meteen
grotere nauwkeurigheid maarin dezelfde zin3.
M etm edicalisering bedoelik één van de aspecten van een historisch proces
datgewonem ensen hetverm ogen ontneem tvoorzichzelftezorgen en hen

afhankelijk maaktvaneen dienstdiewij'zorg'noemen.Ik spreekvande
m edicalisering van degezondheid zoalsik spreek van demotorisering van
de eigen m obiliteit.D e m otorisering van hetverkeerontneem tde m eeste

mensendemogelijkheidom eennuttigenmooigebruik vanhunvoeten te
maken.Autowegen scheppen afstanden tussen m ensen die ze te voet niet
m eer kunnen overbruggen.Als ze zich op motoren verlaten, gaat hun
vermogen om zich autonoom te verplaatsen op den duur atrofiëren.De

nieuwe mobiliteitwaarover enkelen de beschikking krijgen om bijvoorbeeldeven,in veiligheidsgordels,vanW enen naarDublin tevliegen (zoals
ik,onverantwoord,nu netheb gedaan),wordtalszo'n belangrijkevooruitgang geprezen,datde ravage die erdooraangerichtwordtaan de cohe-

sievan lokalegemeenschappen,aandegezondheid vanmiljoenen en aan
het milieu erdoor overschaduwd wordt.Zoals motorisering moeten we
medicalisering zien als een symptoom van een cultureelpatroon en niet
alleen a1seen gevolg van m edische zelfimportantie ofhebzucht.Netzoals
3 Nvdr.Cfr.Irving Kenneth lrving,D e arts aIspriester,in 1.lllich e.a.,D e

deskundige:vriend of v#Ja#?,HetWereldvenster,Baarn,1978.
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motorisering en het verplichte schoolsysteem is medicalisering een vorm

van sociale degradatie die afhankelijkheid van dienstenconsumptie teweegbrengt.
M edicalisering treedtin telkenswanneereen ofanderaspectvan hetgewo-

ne,dagelijkseleven zo gedefinieerd wordt,dathetdeinterventievan een
geïnstitutionaliseerd medisch systeem vereist.Natuurlijk,zoalsmotoriseringhetverkeerverbetertin deogenvandeingenieursendejet-set,verbetertmedicalisering de 'gezondheid'zoals deze door hetmedisch systeem

wordtopgevat.M aarzoalsmotoriseringonvermijdelijkdedegradatievan
de autonome (of moetik zeggen 'gezonde')mobiliteitmeebrengt,leidt
medicalisering onvermijdelijk totde degradatie van de levenskunst,de
kunstvanlijdenensterven,eenkunstdieduizendenniet-gemedicaliseerde
culturen in staatgesteld heefthun realiteithethoofd te bieden.W atvoor

meetbareverbeteringenin sterfte-enmorbiditeitscijferszeookmeebrengt,
demedicalisering van de gezondheidszorgleidtonvermijdelijk totwatik
genoemd heb :culturele iatrogenese.

Cultureleiatrogeneseisveelgemakkelijkertebeschrijven dantemeten,en
ditiséén van de dingen die ze onderscheidtvan farmaceutische nevenef-

fecten.Alsik klinischeneveneffecten vergelijkmetklinischebaten,vergelijkiktweegroothedenvandezelfdeorde.Alsikdaarentegen debatenvan
demedicalisering vergelijk methetneveneffectervan -hetiatrogenische
vervalvan hetdooreen cultuurgedragen vermogen om tegen de realiteit

opgewassentezijn -dan vergelijk ik tweefundamenteelverschillendeantropologischecategorieën.W atmensen winnen isvan een andere ordevan
ervaring dan de ervaring die ze verliezen.A lsgevolg van w at ze winnen

aangezondheidszorgverliezen zijhun eigenvermogen om derealiteithet
hoofdtebieden.Ophetogenblikhouikmeinmijnonderzoekenpublikatiesvooralm etditvaak verwaarloosde onderscheid bezig :de bevrediging
diemensen ervaren in een traditionelevernaculaire cultuuren deervaring
van mensen die leven ondereen regime van zorgen en schaarste4.

M edicalisering van geboorte
Een goed voorbeeld om teillustreren watik metde medicalisering van de
gezondheid bedoel,is de medicalisering van bevalling en geboorte.De
opeenvolgende stadia diegeleid hebben van de 'verlossing van de vrouw'
in hetgynaeceum totde'verlossingvan hetkind'dooreen gynaecologisch
4 Nvdr.Cfr.Illichsjongsteboek,Gen#er,Pantheon,New York.1983.
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verzorgingssysteem staan modelvoor dit process.Ik hoef u hier niet te
herinneren aan degrote verscheidenheid van rituelen,technieken en symbolische interpretaties die metde verlossing van vrouwen samenhingen.
Antropologen vertellen ons dat in ditopzicht geen twee culturen aan el-

kaargelijkwaren.In West-Europavond totrond 1770debevallingplaats
in hetgynaeceum (het'vrouwenhuis').Vrouwen hielpen elkaar.Detaal
waarin zijbeschreven watzijdeden,drukte duidelijk uitwatzijbedoelden :de vrouw helpen om haarbuik te'ont-lasten'doorverlossing,om de
vrucht-dood,monster,mormelofkind -eruitte'duwen'.Typerend was

datzij'inverwachting'was,nietzwanger,zoalseen koe.Haarburen,die
het eerder m eegemaakt hadden, zorgden voor wat ze nodig had om te
duwen,om eroverheen tekomen.De zorgvoorhetkind wasde zaak van

devrouw.Netzoalsdebeslissingdathetnietin leven kon blijven.Nieuw
historisch onderzoek laatzien databortus ofinfanticide,hoofdzakelijk
door ondervoeding, te vondeling leggen of verstikking duideli
jk deel
uitmaakten van hetprocesvan de verlossing,ook nog in de 19eeeuw,en
ditbleefzo totde bevalling in Europa gem edicaliseerd werd.
Op heteindevan de 18eeeuw raakten deEuropesestaten geïnteresseerd in

de produktie van soldaten,de rijkdom dernaties.Vrouwen werden nu
producenten van militaireen industriële legers.Consequentm etdenieuwe
nationalistische ideologie gingen dokters de nieuwe taal leveren die de
vrouwennatuurmoestherdefiniëren.H etging ernietmeerom ,vrouwen te
verlossen :kinderen moesten nu verlost worden uit de schoot van hun
moeders,'eruit getrokken'm ethaken en verlostangen.Baren was in de
ogen van de dokternietlangereen gebeurtenisdie ondervrouwen m ocht

plaatshebben.ondergelijken.Hetwerd nu gezien alsdefunctievan een
speciaalorgaan datvrouwen tussen haar benen ronddragen.Gaandeweg

werddevrouw beschouwd alseen mogelijkebedreiging van hetkind dat
terwereld moestkomen.Kinderen terwereld brengen werd hetwerk van
een specialist,een verlos-kundige,die werkte aan haar schoot.Een weerspiegeling daarvan iszowelin detaalalsin hetrechttevinden.Erwerden
wetten uitgevaardigd die ervan uitgingen datvrouwen die arm waren en
nietgetrouwd,alszezwangerwerden,een bedreiging vorm den voor haar

vrucht,een potentiëlemoordenares.In Duitsland legden in dejaren 1790
verschillende wetten zulke vrouwen onderzware straffen de verplichting
op hun zwangerschap te laten registreren,zodat de medische politie de
asoop ervan kon controleren.Datgebeurde op hetzelfde ogenblik datde

heksenjachtafnam.
5Cfr.BarbaraDuden,Themedicalizationof wombs,manuscript,Technische

Universitât,DepartementGeschiedenis,Telefunkenhaus,D 1(K Berlin 15,1982.
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Daarna begon de wethetgynaeceum weg te drukken.Bij baring werd
assistentievan een daartoeopgeleide en gediplomeerdevroedvrouw onder

medischtoezichtverplichtend;hulpvangelijken werd tegengegaan.Gelijken werden,zoalsdatook op andere gebieden gebeurde,gedegradeerd tot
leken.Via de vroedvrouw kreeg de staateen verdergaande controle over

hetleven.Binneneenjaaroftwintigwerdenongehuwdemoedersverplicht
in een ziekenhuiste bevallen.Daar washaarkind beter beschermd tegen
haar moordneigingen en zo kwamen er ook genoeg baarmoeders ter beschikking als oefenm ateriaalvoor dokters en vroedvrouwen.Later in de
19eeeuw waren erweeranderemotieven voorhospitalisering.Arm evrouwen werden nu ook beschouwd alsinfectiehaarden.Haar organen waren
nu baringskanalen geworden en werden schoongeschrobd metlysolen creosoot.Pasna deeeuwwisseling -nu m etde VS voorop -begonnen vrouwen op ruime schaalvoor zichzelf de m edicalisering van de bevalling te
eisen waarvoor 19e eeuwse prostituees en armen het onwillige klinische
modelgeleverd hadden.Binnen dedrievolgendegeneratieswashetproces
datleidde van de verlossing van VrouWen doorgeWone buurvrouWen tOt
de verlossing van kinderen door monopolistische verlos-kundigen vol-

tooid,eerstviadewereldwijdehospitaliseringvan debevalling,daarnain
dejaren 70 via de gaandeweg toenemendetrend naarde medicalisering
van de thuisbevalling.Ongetwijfeld heeft deze hele evolutie de overlevingskansen van pasgeborenen en moedersverbeterd,maarten kostevan
een uiterstemedicalisering.W atdeverloskundige verlostisnu -in aanleg

een patiëntvoorhetleven:een mensdiegeheelalankelijkisvanzorg,
die misschien na lange scholing in staatzalzijn,zorg aan anderen te
verkopen -maardienognauwelijksvrijisvoornaasten-en burenliefde.
-

D em edicalisering
Vergisik me als ik denk dathuisartsen zoalsu die medicalisering kunnen

tegengaan?Huisartse
n kunnen op tweemanieren functioneren.Zijkun#
nen nog efficiënterdan specialisten bijdragen aan deverdere medicaliseringvanhetleven,énzijkunnendetegenovergesteldeontwikkelingbevorderen.Noch technisch,noch cultureelhadden zijdezekeuzein dejaren
60.Deideologie van de technische modevierdetoen nog hoogtijen het
prestige van hetberoep stond nog niet fundamenteelterdiscussie.ln het

bestegevalkonden individuele,uitzonderlijkeartsen hierofdaareen geprivilegieerd individu loshaken van de verplichte gezondheidszorgencon-

sumptie.Ditisdelaatstetienjaarveranderd.Ten eerste,omdatdetoege-
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paste wetenschap een enorme vereenvoudiging van efficiënte behandelingen binnen handbereik heeftgebracht en de economische crisis zaldeze

trend,tegen de belangen van de big business in.krachtbijzetten.Ten
tweede,omdatsteedsmeerartsen gaan begrijpen watdevolkswijsheid,
metdemedischesociologieen economiein derug,delaatstetienjaaraan
kritiek geformuleerd heeft.

ln dejaren 60 washetnogheelgewoon datzelfsde felstecriticivan de
geneeskunde zich gewillig een patiëntenrollieten opdringen zodra een kli-

nischeproefeenofanderabnormaalverschijnselsignaleerde.Tegenwoordig gaan steedsmeermensen.nietalleen zolang zegezond maarook alsze

ziekzijn,demedicaliseringvanhetleven,nahetatoom,alsdegevaarlijkstebedreigingvanonzeendekomendegeneratiesbeschouwen.Zijzien uit
naarhuisartsen diehun lekenovertuiging,dieberustop socialewetenschap

én eigen intuïtie,een steuntje kunnen geven en hen kunnen helpen een
gezonde diagnose van hun individueelgevalte maken.Zij vragen niet
beterdandatzetehorenkrijgen,nu enzomogelijktotaanhundood,dat
deconsumptievan gezondheidszorg,in watvoorvorm ook,datwatzij
zelfkunnen doen in gevaarkan brengen.Zijzoeken professionele assistentie om zich los te koppelen van het systeem :de huisarts moet hen
helpen deverleiding teweerstaan zich in een patiëntenroltelaten dringen.

Hedendaagse trends
Deze dem edicalisering heeftpsychologische,institutioneleen culturele aspectenen m ag nietworden verward m etenkele alternatieven die nu binnen
hetmedisch systeem zelf,datook welvoeltdater iets moetveranderen,

gepropageerd worden.Hoewenselijk sommigedaarvan ook mogen zijn,
zekunnen allemaalleiden toteen nog totalergemedicaliseerdewereld,een

wereld diegezondheidszorga1sin een schrijn in hethartdraagt.Laatik
even enkele van die alternatieven noem en.
1.De verschuiving van curatieve naar preventieve geneeskunde kan vaak

gerechtvaardigd zijn,maarkanook alseen rationalisatiegebruiktworden
vooreen intensermedisch toezicht:subtiele bestraffing van ziekte,eerder

dan behandeling,kan leidentoteen verminderingvan ziektecijfers,maar
deprijsdieervoorbetaaldwordtismedicaliseringvandepubliekemoraal.
2.Deverschuiving van een gecentraliseerdeen dure naareen gedecentraliseerde en eenvoudiger organisatie kan ertoe leiden dat de mensen nog

meeropnu overalen gemakkelijk tebereiken diensten aangewezen zijn.
3.A lternatieve,oosterse,holistische geneeskunde,alsze erkend wordten

gelegaliseerd,kanleiden totmeer,zijhetmeergedifferentieerdeafhanke-
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lijkheid.Homeopathen,acupuncturisten, orthomoleculaire doktoren of
naturopathen,zowelals astrologen,psychoanalyticien andere waarzeggerskunnen -alszijin hetprofessionele modelpassen -tenm inste even

veelafhankelijkheid scheppen alseen medicaliserend omnipracticus.
4.Tenslotte,en daarleg ik graag denadruk op :wattegenwoordig doorgaatvoor 'zelf-hulp'of'zelf-zorg'iseen hoogstdubbelzinnige ontwikkeling.Zelfzorg isop hetogenblik een eufem ism evoortalvan program ma's
die doorspecialisten worden opgezetom hun patiënten op teleiden in de

zelfmedicaliseringvanhunleven.Controleerjebloeddruk,jeborsten,test
je urine,begrootje calorieën en onderhoud je lichaam zoalsjeje auto
onderhoudt...dehandelaarin onderdelen vaarterwelbij.'W eesjeeigen
dokter'isde nieuwste slogan in een gemedicaliseerde wereld.

Loskoppelen van hetsysteem
lk vraag meaf:hoezou ik,alsik huisartswas,tegenoverdieontwikkelingen staan? lk ben geen arts, ik heb absoluut geen enkele ervaring en
daarom vraag ik u :wat ik hier vertel.beschouw het als een indirecte
vraag,nietalseen advies.Laatik tweevoorbeelden nem en :een vrouw die

een kind verwachten een bejaarde patiëntdievoorde dood staat.In de
tijddatmijn overgrootvaderdokterwas,zouwaarschijnlijk geenvan beidennaardedokterzijngegaan.Metbevallingendood haddedokterniets
temaken.Vandaagzijnbeiden vanjongsafgetraind zich a1spatiënten te
voelen.Dehuisartskan zich,doorzijnschiftingsbevoegdheid,vanbeiden
afmakenenzenaareenspecialistverwijzen.Hijkanzeonderzijntoezicht
plaatsen,voorhen zorgen en hen dan aanpraten datzijhun afhankelijkheid moeten aanvaarden.Hijkan dejongevrouw laten voelen hoegelukkigzijzichzoumoetenvoelenindesterkehandenvan een wijsen ervaren
dokter,diehaarregelm atigzalkom en bezoeken en haarvertellen datalles

in orde is.Hijkan haar introduceren in een zelfhulpgroep die hij,de
dokter,gevormd heeftuitzijn vrouwelijkepatiënten en diehem nu bijstaata1svrouwen thuiswillen bevallen.M aar een huisarts die zo te werk
gaat,veranderthetthuis in een tehuis,in een inrichting.Niemand beter

dan hijleidtde patiëntbinnen in de steedsmeergemedicaliseerde zelfdienst.

Tochhebik deindrukdathuisartsen intoenemendematedekanskrijgen
een andereweg in teslaan.Zijkunnen één,misschien slechtséén van de
elementen worden diedezwangerevrouw nodig heeftom zichzelf-en zo

misschien ook haar kind -los te koppelen van de afhankelijkheid van
diagnose en zorg.

406

Streven/februari

G eoffrey H ill
D e taal van het gem is
H ugo Roeffaers

Alstaaleen uitvinding was om onze ervaringen getrouw weer te geven,

danzoualvlugblijkenhoeonaangepastditinstrumentis.W ijbeschikken
overteveelwoorden om nietste zeggen en hebben er te weinig om ietste

zeggen.Doodgewonegebeurtenissenwordenindetaaloverroepen,terwijl
uitzonderlijkeervaringenonssprakeloosmaken.W oordgoochelaarsgedijenbijdegratievanhetoverschotaanwoorden,woordkunstenaarsmoeten
zien te overleven m ethun schaarste.

De poëzie van Geoffrey Hillspreektdetaalvan ditgemis.Zijn karige
gedichten getuigen van een permanente ontbering.H oe ongewoon deze

poëziein deoren klinkt,blijktuitdereactievan deEngelsecriticusKenneth Allott:'lk begrijpAnnunciationsalleen maarop demanierwaarop
men kan veronderstellendatkatten en honden menselijkeconversatiebegrijpen (d.i.zijvatten erietsvan doordetoon van demenselijkestem),
maarzonderhulp kan ik ernietsvan maken'l.Dehulp diedeze geschooldelezerinroeptisnietvan taligeofpoëtisch-technischeaard,hetgaatom
ietsanders:'Ik vind de duisternis van som m ige latere gedichten haastzo
totaal,datik zeslechtsop grond van een bepaaldekwaliteitin de zegging
alspoëzie kan zien'.Vanafhetogenblik echter datde lezerzich door het

poëtische woord laatgrijpen,kan hijhetgemisaan betekenisnietmeer
aan dedichterwijten.Hijmoethetbijzichzelfzoeken.Lezen iseen onvoorwaardelijkengagement.W ieleestverplichtzich opzoektegaan naar
die ervaringen die nog te weinig licht hebben gekregen om herkend te

worden.Onzetaalheeftvoordezeervaringen een geriefelijkenaam,we
noemen ze transcendentofreligieus.Daarmee verwijzen wijze naar de
vagebuitenkantvanonzedagelijkseleefwereld.Designalen dieonsuitdie
wereld bereiken,herleiden we gemakshalve totvrome herinneringen.

1 ThePenguinBook of Contemporary Verse,editedbyKenneth Allott,Pen-

guin Books,1971,p.391.
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Geoffrey Hill(01932)
Bromsgrove,zijn geboortestad in W orcestershire.de Church
ofEngland die hij a1s choir-boy diende en Oxford waarhij
Engelseliteratuurstudeerde zijn de voornaamste kruispunten
van Hills wereld. De W est-M idlands, eens een deel van het

oudeMercia,deliturgie.dekerkelijkekoralen en hetklassieke
literairecurriculum datOxford hem oplegde,vormen de ingre-

diënten van zijn poëzie.
Uitzijn eerstevijfgedichten,verschenen in 1952,blijktreeds
datHillgeen imitatoris,nochzijn poëtischevaardigheid leent
aan modische verschijnselen.Totde dichters die zijn smaak
vormden rekenthijde 17e eeuwse MetaphysicalPoets,maar
ook IsaacRosenberg(1890-1918)wienspoëzieeen versmelting
van twee culturen laatzien,de Europese en de Hebreeuwse.

Typerend voorzijn vierbundelspoëzieisdeaanwezigheidvan
sequensen ofgedichtencycli.Ditverklaartallichtde langeincu-

batietijd van zijn poëzie.Elk gedichtroeptassociatiefeen andergedichtop en dethema'svan bepaaldecycliworden herno-

men in een volgende reeks.Zo groeitzijn werk uit tot een
poëtisch opus dat veel overeenkomst vertoont m et Eliots
œ uvre.

Detitelvan zijn eerstebundel,Forthe Unfallen (1959),verraadtreedshetongewonevan Hillstaalgebruik.Deoverleven-

den zijn zij die bepaalde grenzen hebben overschreden.De
bundelopentmeteen soortballade,Genesis,waarin dehoofd-

thema'svanzijnlaterepoëziereedsdoorklinken:doodmidden
inhetleven,uitverkiezingen weigering.zinnelijkheid en geest.
Degedichten samengebrachtinKingLog (1968)roepen muzikalebeelden op,vooraldan detweecycliFuneralM usicen The

Songbook of Sebastian Arruruz.Doormiddelvan historische
figuren en een fictiefSpaansminnedichtertrachtHillde eigen

innerlijkeonrusttebezweren.
M ercian Hymns(1971)iseenhistorischeactualisering geschreven in ritmisch proza.In delegendarische figuurvan KingOffa
exploreertHillde Angelsaksischewortelsvan hetEngelsevolk
en tevensdeparadigm a'sdiehetleven van deenkeling bepalen.

Inzijn laatstebundel.Tenebrae(1978),staatdesonettencyclus
Lachrimaecentraal.Hetzijn uitgesproken religieuzegedichten
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waarin deonmogelijkeovergavedetoon aangeeft.
Sindshij Fellow werd van EmmanuelCollege te Cambridge
leidtHilleen kluizenaarsbestaan,allichteen poging om in het

drukdoendeacademischemilieuzijninnerlijkheidtevrijwaren.
Hills poëzie werd uitgegeven door André Deutsch,Londen.

In Piam M em oriam
Created purely from glassthe saintstands,
Exposing his gifted quite em pty hands

Like aconjureraboutto begin,
A righteous man begging of righteous men.
In the sun lily-and-gold-coloured,
Filtering the cruder light,he has endured,
A feature for ourregard ;and willkeep ;
Of worldly purity the stained archetype.
The scum med pond twitches.The great holly-tree,
Emptied and shut,blows clearofwasting snow,
The comm on,puddled substance:beneath,
Like a revealed m ineral,a new earth.

In Piam M em oriam
Vervaardigd zuiver uitglas staatde heilige,

Zijn begiftigdemaarlege handen tonend

Alseen goochelaar klaar om te beginnen,
Een eerzaam m an bedelend van eerzam en.

ln de lelie-goud gekleurde zon,

Hetharderelichtziftend,heefthijhetbestaan,
Een trekpleistervooronze blik;hijzalersteedszijn;
Van wereldse zuiverheid hetverkleurde archetype.

Debeschuimdevijverrimpelt.Dehoge hulstboom,
leeg en gesloten,ontdoetzich wiegend van smeltende sneeuw,
De gewone,vervuilde materie :daaronder,
Alseen blootgelegd m ineraal,een nieuwe aarde.

Twee werelden worden in ditgedichttegenoverelkaargeplaatst.Deartifi-

ciëlewereld van de heiligein hetglasraam en denatuurlijke,biologische
wereld:vijver,hulst,sneeuw.Ze hebben veelgemeen:ze zijn tegelijk
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helder +urely,new) en besmeurd (stained,scumme+ ,vervuld (gl
fted,
minerao.enleeg(empty,emptie+ .Hetsacralelijktechtergestold(stands,
endured,willkeep),denatuurlijkewereld tinteltvan leven (twitches,reveals). Een zuiveringsproces verbindt beide werelden:het harde licht
wordt gefilterd tot zuiver goud.het mineraalwordt opgedolven uit de

materie.Hetnatuurlijkeproceslijktgemodelleerdophetgeestelijkgebeuren.De transcendente wereld staat op het eerste gezicht paradigmatisch

voordeaardse werkelijkheid,zeisvan de 'wereldsezuiverheid hetverkleurdearchetype'.Men zou geneigd zijn telezen 'van wereldseverkleuring hetzuiverearchetype'.M aarHillisgeen platonist.H etishem niette
doen om hetongeschonden archetypemaarom deopenbaring ervan in de

materie(Iikea revealed minerao.Hetisop heteerstegezichtparadoxaal
datdetranscendentewereld twee strofen toegemeten krijgt.Degeladenheid van de laatste strofe,waarin de sleutelwoorden van de voorgaande

contrapuntischwordenhernomen,laaterechtergeen twijfeloverbestaan
totwelkewereld (J new earth)dedichterzich bekent.
M et een zinspeling op de eerste regelzouden we van deze verzen willen

zeggen:createdpurelyfrom wordsthepoem stands.Dedichterverdwijnt
achterdewoorden,hijnodigtdelezeruithetzeifdetedoen.Op diemanier
gaatalleaandachtuitnaardewerkelijkheid diedoordepoëzieaanwezig
wordtgebracht.Nu kan hetcreati
efprocesopzijnbeurteenbeeldworden
van de wijze waarop hettranscendente zich openbaart in deze wereld
a.h.w.buiten dem ensom of.nauwkeuriger uitgedrukt,m etde m ensals

terugwijkendgetuige.Deinteractietussendezetweedimensiesvan dewerkelijkheiden dewijzewaarop hetpoëtisch proceszelfdaarvan een beeld
is,bieden een sleuteltot de volgende gedichten.

The Stone M an
Recall,now ,the om ensofchildhood :
The nettle-clum p and rank elder-tree;
The stones waiting in the m ason'syard :
H alf-recognized kingdom of the dead :
A deeperlandscape 1it by distant

Flashingsfrom theirjourney.Atnightfall
M y father scuffed clay into the house.
H e sethisboots on the bleak iron
Of the hearth ;ate,drank,unbuckled,slept.
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I leaned to the lam p ;the pallid moths
Clipped its glass,m ade an autumnalsound.
W ords clawed my mind asthough they had smelt
Revelation's 5esh...So,with an ease
Thatisdreadful,I sum mon al1back.
The sun bellows over its parched swarms.

De Steenman

Herinnerje,nu,devoortekenen uitdekinderjaren:
Het netelbosen de ranke vlierboom ;
De stenen wachtend op de werf:

Hallerkend koninkrijk van dedoden:
Een dieper liggend landschap verlichtdoor de verre

Lichtbundelsvan hun tocht.Bijhetvallen van deduisternis

Schoffelde mijn vaderleem hethuisin.
Hijzettezijn laarzen op hetvaleijzer
Van de haard;at,dronk,maakte zijn riem los,sliep.
Ik boog m e naar de lam p ;de bleke m otten
Tikten tegen het glas,maakten een herfstig geluid.

W oorden sloegen hun klauwen in mijn geestalsofzijhadden geroken
Hetvlees der openbaring...zo.m eteen gemak
Dat onheilspellend is,roep ik allen terug.
De zon loeitover haar verschraalde zwermen.

Hetgedichtisalseen steengroevewaaruitHillspoëziewordtopgedolven :

'Poetry unearthsfrom among thespeechlessdead'(History asPoetry).
Hetpersoonlijkeverleden en datvan zijnvolk,zijn sprakeloze getuigen.
Zijwachtenopdeincarnatievanhetwoordalsop eenmomentvan openbaring.De dichter iszich helder bewustniette kunnen weerstaan aan de
verleiding eigenmachtig over dit momentte beschikken.M aar woorden

zijn alsbouwstenen wachtend op de metselaar.Delezerzalereen eigen
tehuismeemoeten bouwen.Dedichterkan datnietin zijn plaatsdoen.
Hij is een Stone M an, een metserdiender die hetruwe materiaalaandraagt.Thema'sklinken doordiekenmerkend blijven voorHillspoëzie:
hetverleden alseen stom maarblijvend getuigevan hetheden,detranscendentedimensievan onzegeschiedenisenderesectieophetschrijfproCeS.
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In desequensFuneralM usic exploreertHillhetverleden aan de hand van
historische figuren :f willconsider the outnumbering dead.
.For they are

thehusksof whatwJJrich seed (M erlin).
Dedissonantenvanhunpersoonlijkelevensgeschiedenisvinden hunplaats
in de harmonie van een m uzikale beweging. In het perspectief van de

eeuwigheid krijgengemeenschappelijkeen persoonlijkelotgevalleneen betekenis,zonderdaarom de existentiële vraag van hetindividu te verstomm en .

Not as we are but as we mustappear,
Contractualghostsof pity ;not as we
Desire life but as they would have us live,

Setajartintimelesscolloquy:

So it ls required ;so we bear witness,
Despite ourselves,to whatisbeyond us,
Each distant sphere ofharm ony forever
Poised,unanswerable.Ifitiswithout
Consequence when we vaunt and suffer,or
Ifitis not,allechoes are the sam e
In such eternity.Then tellme,love,
How thatshould com fort us- oranyone
Drajged half-unnervedoutofthisworldlyplace,
Crylng to the end '1have not finished'.

Nietzoalswijzijn maarzoalswijmoeten schijnen,
A1sbijovereenkomst,meelijwekkendegeesten;nietzoalswij
Hetleven verlangen,maarzoalszijhetvooronsbepalen,
Gescheiden ineentijdelozesamensjraak:
Zo ishetverordend;zo getuigen wlj,
Ondanks onszelf,van watons te boven gaat,

Elke verreharmoniedersferen vooraltijd
Roerloos,zonderantwoord.A 1s hetgeen verschil

M aaktofwijgloriëren oflijden,of
Alsdatnietzo is,gelijken alle echo'sop elkaar
In zulke eeuwigheid.Zeg me dan,liefde,

Hoedateen troostkan zijn vooronsofom heteven wie
Die half-ontdaan uitditaardseverblijfwordtgerukt,
Schreeuwend tot heteinde 'Ik ben nietklaar'.

Destructuurvan hetsonnethelptdelezerdeargum entatievorm op devoet
tevolgen.Hetsestetondergraaftde apodictische zekerheden van het oc-

tet.Heteerste kwatrijn geefteen situatieschets:werkelijkheid en schijn,
vrijheid en determinatiezijnonverzoenbaar.Dezin vandezetegenstelling
ligtvolgenshettweedekwatrijn in hetfeitdatwijgetuigen zijn van iets
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datonsoverstijgt.M aarinhetsestetwordtditallesop dehellinggezet.Is
eraan ditlevensloteen gemeenschappelijkezin tegeven?En zo ja,wat
baatditvooriedervan onspersoonlijk? Hetisopvallend hoein deslotverzen de ikfiguur zich niet langer toteen anoniem levenslot,maar per-

soonlijk totde liefdericht.
Dezeliefdekrijgtconcretetrekken in hetvolgendegedicht,in hetgelaat
van de gewonde geliefde.

TheTurtle Dove
Love that drained her drained him she'd loved,though each
For the other's sake forged passion upon speech,
Bore their close days through sufferance towards night
W here she at length grasped sleep and he lay quiet
Asthough needing no questions,now,to guess
W hather secreting heartcould not wellhide.
Her caughtface flinched in half-sleep at his side.
Yet she,by day,modelled her realdistress,
Poised,turned her cheek to the attending world
Of children and intriguers and the old,
Conversed freely,exercised,wasadmired,
Being strong to dazzle.Allthisshe endured
To affronthim .He watched her rough griefwork
Under the formed surface of habit.She spoke
Like one long undeceived butshe was hurt.
She denied more love,yether starved eyes caught

His,devourinl,attimes.Then,asoneself-dared,

She wentto hlm ,plied there;like a furious dove
Bore down with visitations of such love
Ashislithe,fathom ing heartabsorbed and buried.

De Tortelduif

Liefdediehaarleegzoog,zoog hem leeg die zijhad liefgehad,
Ofschoon zijbeiden voorelkanderhartstochtveinsden in hun taal,
Hun uitzichtlozedagen doorlijden heen de nachtin droegen
W aarzijdan eindelijk in slaap vielen hijstil1ag

Alsofhijnu geen vragen meernodig had om te raden
W athaarverhelend hartniet goed verbergen kon.

Haargelaat,gevangen,vertrok half-slaperig aan zijn zijde.
Maaroverdag beheerstezijhaarechtesmart,
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W ikte en woog,keerde zich naar de toeziende wereld
Van kinderen en intriganten en de dingen van weleer,

Sprak ongedwongen,waseen en alijver,werd bewonderd,
W as meester in hetoogverblinden.Datalles verdroeg ze

Om hem tetrotseren.Hijsloeg haardoorsmartgetekendedoen gade
Onderdegeplogen schijn dergewoonte.Zijpraatte
Als een die ontgoocheling lang niet meer kende,maar wasgewond.

Zijnegeerdemeerliefde,maarhaarhongerige blik ving

Dezijne,verslond hem bijwijlen.Dan,zichzelfwagend,
Ging zijnaarhem,deemoedig vragend;alseen hitsige duif.
Overmand door de verzoekingen van een liefde

Alsdie zijn buigzaam,peilend hartomvatteen begroef.
De openingsverzen roepen een uitzichtloze situatie op waarin elk van de
geliefden gevangen zit.Om beurten verwoordtdedichterhun gedrag,ge-

dicteerddooronmacht.Elketoenadering van zijnkantbotstophéérvermeendeonverschilligheid.Opvallend ishoedeuiteindelijkeovergaveniet
alleen de andere persoon betreft,maarwelde allesomvattendeliefde:de
liefdediehen gescheiden hield isook de liefdediehen weervereent,zoals

deinclusie(r.1en 19)beklemtoont.
Verzeten overgave vormen ook hetthema van denu volgende gedichten.

ZezijngenomenuithetzogenaamdeSongbook ofsebastianArruruz,een
apocriefSpaansdichter doorHillin hetleven geroepen.De eerste vijf
gedichten vormen een samenhangend geheel.De drie gekozen gedichten
verwoorden een vruchteloze poging het verlies van de geliefde door een
literaireevocatie tecom penseren.O ok hieriserweereen opvallend paral-

lellismetussen deervaringen van menselijkeliefdeen dehouding tegenoverhettranscendente.

I
Ten years withoutyou.Forso ithappens.
Daysm ake their steady progress,a routine
Thatism ercifuland attractsnobody.

Already,like a disciplined scholar,

Ipiecefragmentstogether,pastconjecture
Establishing true sequencesofpain ;

For so itisproperto find value
In a bleak skill,asin the thing restored :
The long-lostwords of choice and valediction.
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Coplas

'One cannot lose whatone hasnot possessed'.
So m uch for that abrasive gem .
lcan lose what I want.Iwant you.

11

Ohmydearone,Ishalljrieveforyou
Forthe restofmy life wlth slightlv
Varying cadence,oh my dearone.

III
Half-m ocking the half-truth,Inote
'The wild brevity of sensuallove'.
I am shaken,even by that.

I!/
It is to him I write,itis to her
I speak in contained silence.W illthey be touched
By the unfam iliarpassion between them ?

5
Love,oh m y love,it willcome
Sure enough !A storm
Broods over the dry earth al1day.
Atnightthe shutters throb in itsdownpour.

The metaphorholds;is a snug house.
You are outside,lost somewhere.I find myself
Devouring verses ofstranger passion
And exile.The exact words
Are fed into my blank hunger for you.
I

Tienjaarzonderjou.W antzo gaatdat.

Dagentrekkenqestaagvoorbij,eenroutine
Die barmhartig lsen niemand aanlokt.
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Alreeds,als een nauwgezetgeleerde,
Pas ik stukken aan elkaar,buiten alle gissing

Richtik waresekwensen op van pijn;
W antzo staathetnetjeswaarde tehechten
Aan een schrale vaardigheid,alsaan het gebeuren zelf:
De lang-verloren woorden van beslissing en vaarwel.

Coplas

I

'Je kan nietverliezen watje nietbezat'.
Totdaardatstekelige kleinood.

Ik kan verliezen watik verlang.Ik verlang naarjou.
11

O mijn liefje,ik zalom jetreuren
Derestvan mijn leven metlichtjes
Veranderendetoonval,o mijn liefje.
III

Half-syottend dezehalvewaarheid!noteerik

'Dewlldemaarkortestondevanzlnnelijkeliefde'.

lk word dooreengeschud,zelfs daardoor.

IV

Hetisvoorhem datik schrijf,hetisvoorhaar
Datik spreek metingehouden stilte.Zullen zijgeroerd worden
Doorde ongewone passie tussen hen ?

5

Geliefde,o mijn geliefde,hetzalgeschieden
Heelzeker!Een storm
Broedtover de droge aarde heelde dag.

'sNachtsschudden de blinden in zijn stortvloed.

Demetafoordoethet;zijiseen gezellig huis.
Jijbentbuiten!ergensverdwaald.Ik ben bezig
Verzen te versllnden volvreemde passie

En ballingschap.Dejuistewoorden
Stillen mijn blindehongernaaru.
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Heteerstegedichtvan deze sequensverwoordtdemenselijkepoging om
de pijn doorde tijd te laten helen ofindien ditnietlukt een poëtisch
substituutte vinden voordezeervaring.Delaatsteregelleidtdecoplasin.
De dichterisernietin geslaagd hetafscheid te bezweren,integendeel,de
afscheidswoorden van degeliefdedringen zich weerop in alhun scherpte.

Deeerstedriecoplaszijn eenpoging om woorden meteen wederwoordte
ontzenuwen.W ieverlangtbezitreedsen kan dusverlieservaren (1).De
ironievan hetwoord kan iemand kortstondig genadig zijn (11)tothijer
nietmeerin slaagtde werkelijkheid te ontwijken.Dan wordtzelfshet
bedriegelijkespelderwoordenangstaanjagend (111).Dankzijeen reflectie
op hetschrijven slaagtdedichtererevenwelin afstand tenemen van het
gebeuren en van zijn particuliere emotiesen zo totde wezenlijke vraag
doorte dringen (lV).
De aard van de passie,verwoord in de laatste regelvan de coplas.wordt
verder geanalyseerd in hetderde en vierdegedicht.Zi
jisnoch erotisch,
noch religieus,noch platonisch,maareen scheppende krachtdiehetgem is
wi1laten verkeren in eenpoëtischeaanwezigheid.Opnieuw zoektdedich-

terduszijn heilin demagische krachtvan hetwoord.Ook alslaagtde
poëtischeverbeeldingernietin dewerkelijkheid aanwezigte brengen,ze
maaktdezetoch dragelijk (hetvijfdegedicht).Vanuitdezeervaringontstaatereen nieuwezekerheid,depoëzie (metaphor, 5)biedtdemens
een rustpunt,zijstiltde hongernaardegeliefde.
De poëtische zeggingskracht van deze verzen ligt in de grote luciditeit
waarmeeHilldegevoelswereld analyseertdoorhetprism avan hetdichter-

lijkeprocesheen.Alschrijvend registreerthijdeemotioneleweerslagvan
deverbaleexpressieophetschrijvend subject.lntegenstellingtotEliotdie
beweerdedat'the m an who suffers'en 'the m an who creates'in hetpoëtisch proces uit elkaar groeien, toont Hillhoe de dichter een brug kan
slaan van de poëtischepersona naarde mensvan vleesen bloed.Daartoe

gebruikthijnietlangertaligebeelden;deverwoording zelfverbeeldtde
ervaring.Hetfaillietvandetaalsymboliseertdeonmachtvan hetsubject.
Depoëzieishiernietlangereen medium viahetwelk dedichterzijn ervaring meedeelt,zijistaalgeworden ervaring.Deeenvoud en transparantie
van deze verzen getuigen ervan hoe woord en ervaring restloosin elkaar
opgaan.

ln hetSongbook isde aantrekkingskrachtvan de geliefde vooralgelegen
in haar afwezigheid.Dit is ook het thema van Hills meestuitgesproken
religieuze cyclusLachrimaeuitde bundelTenebrae.Godsafwezigheid,of

gezien vanuithetstandpuntvan hetsubject,zijn vergeefse aanwezigheid
heefthaarmenselijk pendantin deonmachttotovergave.
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Lachrimae Verae
Crucified Lord,you swim upon yourcross
and never move.Sometimes in dreams ofhell
the body movesbut movesto no avail
and is atone with that eternalloss.
You are the castaway of drowned rem orse,
you are the world'satonem enton the hill.
This is your body twisted by our skill
into a patience proper for redress.

Icannotturn aside from what Ido ;
you cannotturn away from what I am .
You do notdwellin me nor l in you
however much l pander to yourname
oranswer to yourlords of revenue,

surrendering thejoysthatthey condemn.
Lachrim ae Verae

GekruisigdeHeer,jijzwemtopuw kruis

en nooitbeweegtglJ.Som sin helledrom en

beweegthetlijfmaarhetbeweegtvergeefs
en is verzoend m etdat eeuwige verlies.

Gijzijtdedrenkeling van verdronken spijt,
gijzijtdeswereldszoendood op deheuvel.

Ditisuw lichaam vervormd door onze kunde

toteen lijdzaamheid geschiktvoorgenoegdoening.
Ik kan me niet afwenden van watik doe;

gijkuntu nietwegwenden van watik ben.
Gi
jverblijftnietin mij,noch ik in u

hoezeerik mijook schik naaruw naam ofluisternaaruw heren rentmeesters,
en afzie van hetgenotdatzijveroordelen.

Bijhetkeerpuntvan ditsonnetvindtereen overgang plaatsvan contemplatienaarmeditatie.Debeschouwing van de gekruisigdewordtgedragen
doorhetverrassendebeeld van hetzwemmen,datzich doorzetin detwee-

de strofe.Hetsymboolvan eeuwen christelijkedevotie wordtzo onheilspellendnabijgebracht.Hetkeertzichalseenlevendeaanklachttegenzijn
vereerders,die de kracht ervan hebben ontzenuwd.De spanning tussen

activiteit(swim,movesjen passiviteit(aever move,castaway),ontlaadt
zich in delaatste verzen van hetoctet:demensheefthetsymboolaange-
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pastaanzijn eigen kunde,aandemaatvanzijneigen draagkracht.Opvallend ishoedereligieuzeverwoording zich op een natuurlijkewijzeentop
deomgangstaal.Sprekend hiervoorzijn deregelsvier,zesen acht,waar
versteendereligieuzeformulesdankzijeenvoorafgaandevisualiseringeen
vernieuwde zeggingskrachtkrijgen.In hetdiscursieve gedeelte staatde
introverteikfiguurcentraal.Deverzen van hetsestetbeschrijvenverschillendeslingerbewegingenenzijn daarineen beeld vanhetsubjectdatheen
en weer geslingerd wordt tussen actie en contem platie, de weg van de
ascese en die van de mystieke vereniging.
De twee volgende sonnetten hernemen telkens een thema uitLachrimae
Verae.LachrimaeAntiquaeN ovaebouwtvoortop hetocteten verwoordt
degfoeiende klooftussen deH eeren diensvolgelingen.Lachrim aeA man-

tisiseen persoonlijkebelijdenisvan deikfiguur,hetthemavan hetsestet.
Lachrim ae Antiquae Novae
Crucified Lord,so naked to the world,
you live unseen within that nakedness,

consigned by proxy to thejudas-kiss
of our devotion,bowed beneath the gold,
with re-enactm ents,penances foretold :
scentings oflove acrossa wilderness

ofretrospection,wild and objectless
longingsincarnate in the carnalchild.
Beautifulfor themselvesthe icons fade;
the lions and the hermits disappear.
Triumphalism feasts on empty dread,

fulfilling triumphs of the festalyear.
W e find you wounded by the token spear.
Dom inion is swallowed with your blood.

Lachrim ae A ntiquae Novae
Gekruisigde Heer,zo naaktvoor de wereld,

gijleeftongezien in dienaaktheid!
overgeleverd bijvolmachtaan deJudaskus
van onze devotie,gebuktonder hetgoud,
beladen m etrituelen,voorziene penitenties:
liefdesgeuren door een wildernis
van herdenkingen heen,wilde en doelloze

verlangensvleesgeworden in hetvleselijk kind.
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In hun besloten luisterverschralen de ikonen ;

deleeuwen en deeremijten verdwijnen.
Triomfalism e viert feest op uitgeholde vrees,

vultde triom fen van de feestkalender.

W ijvinden u gewond doordetekenspeer.
Heerschappijwordtmetuw bloed gezwolgen.
Het sonnet is gebouwd op de tegenstelling tussen de naaktheid van de
Heeren de overdaad van de religie die de Heerheeftingepalmd.In het
afsluitend coupletgroeitdeze tegenstelling uittot een paroxisme:op het
mom ent van de volledige ontlediging van haar Heer,geeft de kerk zich

overaan deroesvan demacht.Detweedeen dederdestrofebeschrijven
deze geleidelijke verwording:liefdesgeuren verwelken en de resterende
symbolen van inwendig leven verdwijnen.De titelLachrimae Antiquae
Novaesuggereertdatdezevertekening een herhaling isvan datallereerste

verraadgesymboliseerd in dejudaskus.Debittereaanklachtwordtenigermateverzachtdoordatde aanklagerzich vereenzelvigtm etdeaangeklaagden:ourdevotion,wefind you.M aarmeerdan een diatribeisditgedicht

eenbelijdenisvan onmachttotovergave.Eenonmachtdiehaargelijkenis
alleen vindtin de onmachtvan de gekruisigdezelf.Er isnamelijk een
sprekendeparalleltussen denaaktheid van de Heeren deafwezigheid van
de ikfiguurin hetgedicht.Zoalsde liturgische formules is ook de poëzie
hiereen scherm waarachterde menszich kan verschuilen.Hetmeestgeëigendeexpressiemiddelwordtzo doorHillaangewend om hetmom entvan
de overgave op te schorten. D it m om ent vorm t het onderwerp van het
laatste sonnetuitdeze cyclus.

Lachrim ae Am antis

Whatisthereinmyheartthat!oushouldsue
so fiercely for its love? W hat klnd of care
bringsyou asthough a stranger to m y door
through the long night and in the icy dew

seeking the heartthat willnotharbour you,
thatkeeps itself religiously secure?
Atthis dark solstice filled with frostand fire
your passion'sancientwounds m ustbleed anew.
So many nights the angelofm y house
has fed such urgentcom fort through a dream ,
whispered 'your lord is coming,he is close'
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that Ihave drowsed half-faithfulfor a time
bathed in pure tonesof prom ise and remorse:
'tomorrow I shallwake to welcome him .'

Lachrimae Amantis

Watiserin mijn hartdatgijzo fel

naarzijnliefdedingt?Wateen zorj
brengtualseenvreemdelin!aanmljndeur
door de lange nachten de ilzige dauw

Op zoek naar hethart datu nietwilbergen,
datzichzelfin vroomheid veilig houdt?

Bi
jdezeduisterezonnewende volvorsten vuur
moeten de oude wonden van uw passie opnieuw gaan bloeden.

Zovelenachten heeftdeengelvan mijn huis
hoognodige troost geschonken in een droom ,

fluisterend 'uw heerkomt,hijisnabij'

datik half-gelovend sluimerdevooreen ti
jd
verzonken in heldereklanken van belofteen spijt:
'morgen zalik waken en hem welkom heten'.

Ditslotsonnetiseen samenspraak van hetik metzijn Heer.De dichter
verschuilt zich nietlangerachter een anonieme gem eenschap,m aarweet

zichpersoonlijkaangesproken.Hetoctetherneemtin vraagvorm devoornaamste thema's uitde andere sonnetten :hetverlangen naarvereniging

endeonmogelijkeovergave.Deonmachtvan deHeerisnu deonmacht
van hetik geworden.In een traditioneelm ystieke beeldentaal:de verzuch-

tingenvandegeliefde,debegroetingtussengastengastheer,degeestelijke
nacht,wordtdenabijheidvan deHeervoelbaarvertolkt.Eriseen opvallend contrasttussen deonrustdie spreektuitde kwellendevragen van het
eerstegedeelteen de rusten groeiende zekerheid in hetsestet.De herhaalde toenadering van de Heerwordtnu herkend,maar de overgave wordt
verschoven naar heteeuwige m orgen.De dichterhultzich in een droom
alsin een laatste uitstelvoorhetontwaken.

Op de vraag ofhij er weltoe komt in zijn gedichten een authentieke
religieuze ervaring te verwoorden,antwoordt Hilldatzulke ervaring een
voorrechtis datm aarvoor heelweinigen isweggelegd,maar datpoëzie

gemaaktwordtvan een meervoorkomendeervaring:hetgevoelnamelijk
nietin staattezijn een echtereligieuzeervaringtebelevenz.Om aan dit
2 J.Haffenden,Viewpoints,PoetsinconversationwithJohnHaffenden,Faber
and Faber,London jBoston,1981,p.89.
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gevoeleen stem te geven doetHilleen beroep op drie interpretatiem odellen:op dedichterlijke expressie alseen poging om doorhet woord een
embryonaleervaring levensvatbaartemaken,op demenseli
jkeliefde als
een voorspelop de liefde zelfen tenslotte op de overgeleverde religieuze
symboliek die vaak ondanks zichzelf van zulke ervaring getuigt. Hoe

meesterlijk Hilldezemodellen ook hanteert,toch ontkomtdelezerniet
aandeindrukdatzijnpoëzieerzichm aarmoeizaam en vaak kram pachtig
toe leentdeze ervaring te verwoorden.Daarin is de verbale expressie allichteen spiegelvan de mens die door Hillwordtgetypeerd als een 'selfseeking hunterofform s',a1s iemand die eigenzinnig vorm wilgeven aan

hetvormeloze.zelfsalheetdithetmenselijk gemis.
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Islam in de Sovjetunie
Janice Broun

Deislam heeftvandaagin een grootdeelvan dewereld dankzijdeolierijkdom zijn zelfvertrouwen teruggevonden en een militantkarakteraangenomen.In deSovjetuniedaarentegen blijftdeislam - tenminstenaar
buiten toe - voorlopig gedwee,ondanks de gebeurtenissen die naburige
moslim-landen radicaaluithun evenwichthebben gebracht.

GemakkelijkvergetenwedatdeSovjetunie'swereldsvijfdegrootstemoslimbevolkingtelt:44vande263miljoeninwoners,1/6van debevolking,
zijn moslim.Aangezien hun geboortecijfertweeëneenhalvekeerdatvan
derestvan deUSSR bedraagt,schatmen datinhetjaar2% 1/4van de
Sovjetburgersmoslim zullenzijn.Frappanternogisdattegendietijd 1/3
van de recruten voor het Rode leger uit moslimgezinnen zullen komen.

Dezecijfersmoeten de Sovjet-regering reden tot bezorgdheid geven,te
meerdaar80% van demoslimsaanspraak maken op devrijheid om hun
godsdiensttebeoefenen en pogingen om hetSlavischegeboortencijferte
doen stijgen misluktzijn.
80% lijktmisschien een opmerkelijk hoog percentage in een staatdie
enormesommenheeftuitgegeven aanhetbestrijdenvanreligieuzepraktijken en hetbevorderen van athdsm e;hetligt veelhoger dan datvan de

praktizerende christenen in de voormalige christelijke gebieden (dat
schommelttussen 10en 30%).Hetlijktmisschien zelfseen contradictio
in terminis,aangezien de moslims hun religieuze verplichtingen absoluut

nietkunnenvervullenbinnendeminimalemogelijkhedendiehunofficieel
toegestaan zijn.Indatopzichtstaanzeerslechtervoordan om heteven
welkeandereofficieelgetolereerdereligieuzegroep.Erzijnheelwatminderfaciliteiten voorde 44 miljoen moslimsnu dan erwaren voorde 16
miljoenin 1912.Toen haddenze26.% moskeeën,45.% molla's,14.* 0
koranscholen waarArabisch en lezen en schrijven werden onderwezen,
500medressahs(seminaries),een bloeiende,doordestaatgesubsidieerde
pers en hun eigen Shariat-gerechtshoven. Nu zijn er nog slechts 500
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geregistreerde moskeeënl,minder dan 2.e officiële molla's,geen eigen
scholen,tweemedressahsen een persdiezeszeerbeperkteuitgaven van de

koran heeftgedruktenverdereenkwartaalschriftuitgeeft.M uslimsofthe
SovietEast, in de eerste plaats bedoeld voor propaganda in het buitenland.

Indetsaristischetijd maakten ongeveer20.% moslimsjaarlijkshun verplichtepelgrimstochtnaarM ekka,waarvoorspecialetreinen ingelegd wer-

denvan TasjkentnaarOdessa.Nu wordtdatalleennog eenselectaantal
toegestaan en de gewone man m oetzich tevreden stellen metvervangende

pelgrimagesnaarplaatselijkeschrijnen -waarzein groten getalenaartoe
trekken.Gebruiken die een integrerend deeluitmaken van het moslimleven en die onder de tsaar getolereerd werden,werden aangevallen en

ondermijnd,somsdoorwetten,zoalsin 1927 toen alle moslim-vrouwen
hetbevelkregen hun sluierafteleggenz,en voortdurend doortendentieuzeen beledigende aanvallen in depersen een vloed van athdstischepropaganda,lezingen en publikaties.

Ondanksditallesisdeislam in deSovjetunienog steedsdegrootstereligieuzegemeenschap,meteen zo hoog praktizeringspercentage.Hoeisdat

teverklaren?Hoofdzakelijkomdatdemoslimshun traditiesen riten weten te bewaren binnen een gemeenschap die nauwelijks beroerd wordt
doorseculariserende tendenties,een gemeenschap waarbinnen een parallelle onofficiële islam kan bloeien naast het officiële,door de staat gesteundemoslim-establishm ent.Ditgebeurtin sommigegevallen via tariqas

(geheimegenootschappen),maarook heelopenlijk.Om te zien hoe dit
mogelijk is,moeten we deislam bekijken in historisch perspectiefen de
verschillende stadia ervan nagaan ondertsaristisch en communistisch regim e.

H istorisch

Totaan de 19eeeuw,detijdvan detsaristischekolonialeexpansie,waren
debelangrijkstemoslim-groepen deBasjkiersenTataren vandeBeneden1IndehelerepubliekAzerbaidzjan,waarvandebevolkingvan5miljoenpraktischvolledigmoslim is,mogenermaar13moskeeënzijn.Tussen 1943en 1978
mochten deChechen-lngush,waarschi
jnlijk demeestvromeSovjet-moslims,er
nietéén hebben;nu hebben ze ertwee.
2 Dithad tragischegevolgen.De meeste vrouwen gehoorzaamden slechtsvoor
eendag,maardiegenen diedeweternstignamen werdeninsommigegevallendoor

huneigenmannenvermoord en werdenSovjet-'martelaren'.
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Volga.Reedsin de 16e eeuw waren ze veroverd;tegen heteinde van de

19eeeuw waren ze relatiefverwesterd (demeestevrouwen droegen b.v.
geen sluiermeer).Sommigen behoorden totde progressieve,reformistischeliberaleJadid-beweging.Zijwarenminstenseven geletterd alsdebevolkingvan hetgeïndustrialiseerdeW esterseEuropa.Tegen dietijd hadden de Russische veroveringen veelprimitievere,gdsoleerde en conservatieve moslim-bevolkingen van Centraal-Azië,Kazakstan en de Kaukasus

binnen de grenzen gehaald.Zijvormen nu 75eâ van demoslimsin de
USSR.Zelfs na de revolutie konden de m oslimshun eigen leven leiden.

Pasindelatejaren20begondePartijzich methen tebemoeien.Aanvankelijk wasdehoudingvan dePartijdubbelzinniggeweest.Moslimswerden beschouwd alseen verdruktvolk.Een aantalJadidswerden communist en brachten zelfs hun eigen onderscheiden ideologie in.Toen ze er

echterbegonnen aan te denken semi-onafhankelijke moslim-republieken
te stichten binnen de USSR en een revolutionaire pan-islamitische beweging tepropageren overde arbitraire grenzen heen diehen scheidden van

hun verwanten en mede-moslimsin hetMidden-oosten,ginghetSovjetestablishment.zodra hetdeglobalesituatieredelijk ondercontrolehad,
ertoeoverdemoslim-leidersteliquideren.Datleiddein delatejaren20en
dejaren 30 toteen brutaaloffensieftegen deislam.Hetwasde periode
vandecollectiviseringénvanderadicalestrijdtegenallegodsdiensten.Al
hungerechtshoven en scholenenbijnaallemoskeeën werden gesloten.De
weerstand tegen de collectivisering was enorm en werd ten koste van
enorm veelmensenlevens opgedrongen ;de onder normale omstandighe-

den zeer vruchtbare Kozakken,hoofdzakelijk nomaden,waren in 1939
kleinerin aantaldan in 1926.Opstanden werden wreed gesm oord,en het

duurdetotheteindevandejaren30om eengoedgeorganiseerdeguerrilla
plattekrijgen.
Toch leed deislam onderdeze repressienietzo zwaaren op zo'n traumati-

schewijzealsdeorthodoxekerk,waartoedemeerderheid van de Russische bevolking behoort.Reedsvoorde revolutiehad de orthodoxe kerk.

gedeeltelijktengevolgevanhaaronderwerpingaandestaatscontroleende
alom verspreide corruptie,haar greep verloren op een samenleving die

steedsmeerverstedelijkten geseculariseerdwerd.Sindsde 18eeeuw neigden de intelligentsia en debovenlaag van de bevolking naarrationalisme.

M aar deze eroderende krachten kregen nauwelijks vatop de moslimgebieden.Zelfs de Jadids,hoe radicaalze ook waren,bleven trouw aan
hun geloofin Allah.Toen deaanvalop deislam begon,hadden de ortho-

doxen altien jaren van de meestbrutale vervolging achterde rug,die
duizenden m artelaars had gevergd.De m oslim s hadden,overalwaar ze
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weerstand boden,veelgeleden in dejaren 30,maardatwasin hetleven
van m ensen m et sterke orale tradities en veerkrachtige sociale structuren,

een relatiefkorteperiode.Bovendien waren deSovjet-moslimsbeterdan
andere religieuze gemeenschappen uitgerust om ondergronds te gaan3.
Toen de moskeeën gesloten werden,konden ze terugvallen op de tariqas,
de aloude,prachtig georganiseerde geheime Soefi-genootschappen waar-

vandeislam in deSovjetunieernogtallozekentenwaarmeederegering
totop dedagvan vandaag geen raad weet.Zelfstoen op heteinde van de

jaren 30 de situatie voor de moslimseen absoluutdieptepuntbereikte.
bleekdeislam zo sterk datinsommigegebiedenzoalsKirgiziëen Tadzjikistan in Centraal-Azië deregeri
ngnietbijmachtebleek demoskeeën te
doen sluiten.Honderden bleven erOpen.
De Duitseinvalin 1941brachteen welkome onderbreking van dereligieuze vervolging. Kort na de invasie riepen Abdurrahm an Rasulyaev, de
M uftivan U fa,samen met Sergei,hetwaarnemend hoofd van de orthodoxekerk,hun respectievevolgelingen op te bidden voor de overwinning

van hetRodeLeger.Stalin beseftedathij de steun nodig had van alle
geledingenvan debevolking.lnruildaarvoorkregenzebelangrijketoegevingen,o.m.vrijheid van eredienst.een minimum aan religieusleven en
een officieeladministratiefkader.Deoorlogbrachtevenwellijden,deportatieen een enorm verliesaan mensenlevensm eevoordie moslim-groepen
die,zoalsvele Russen,m etdeDuitsershadden gecollaboreerd ofvan collaboratie verdacht werden,oftoevallig in strategisch kwetsbare gebieden

woonden.Deenigemoslimsdie alsgevolg daarvan zich bijde algemene
Beweging voor de M ensenrechten hebben aangesloten oferm ee sam enge-

werkt,zijn twee groepen die om strategische redenen na de oorlog niet
naarhun streek mochten terugkeren en streng werden gestraftwanneerze
dattoch deden :devitale Krim -Tataren en de kleinegemeenschap van de
M eskhetische Turken.

Na de oorlog nam de godsdienstvervolging een tijd lang af.In 1943-44
waren vierGeestelijke Directoraten opgerichtom de moslim-gebieden te
beheren4;zijbestuurdendedoordestaatgeregistreerdemoskeeën,betaalden de geregistreerde molla's,beheerden de twee opnieuw geopende me-

3 Afgezien van de katholieken van de Oosterseritusin W est-oekraïne na hun

verglichteinlijvingindeRussischeOrthodoxeKerkin1946,kangeenenkelegrote
chrlstelijkekerk wedijveren metdeislam watbetreftondergrondseoverlevingen
weerstand.

4 De viergebieden zijn:EuropeesRusland en Siberië;Noord-Kaukasus en
Daghestan;Transkaukasus(metAzerbaidzjan en Georgië)en,watomvangen

bevolkingbetreftdegrootste,Centraal-Azië en Kazakstan.
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dressahs en publiceerden de literatuur die door de regering werd toegelaten. Zoals alle religieuze verenigingen in de USSR stonden ze evenwel
onder de controle van de alomtegenwoordige Raad voor Religieuze Zaken,een athdstisch orgaan.datstreng dehand houdtaan hun activiteiten

en hetlaatstewoord heeftin allekerkelijkeofreligieuzebenoemingen.ln
dezeperiodewerden tussen 1.7* en 7.A moskeeën heropends,veelmeer

dan ervandaag dedagopen zijn.
Tussen 1959en 1964,onderChroestjev,kwam ereen hernieuwdeaanval
op alle vormen van religieus leven.M eerdan de helft van de orthodoxe
kerken werden gesloten en van demoskeeën bleven erslechts'n 300 open.

Landelijkegebieden haddenhieronderhetmeesttelijden.Sedertdien iser
weereen zekereontspanning ingetreden.Aan de ene kantwordt de officieel erkende godsdienstige groeperingen een minimum aan faciliteiten
toegestaan;aan deandere kantverhevigdedevervolging van gelovigen die
lieverbuiten de officiële instituten optreden.Ook ten gevolge van de buitenlandse politiek verbeterde de situatie voorde moslims.

In dehelenaoorlogse periodewaseen van debelangrijkstetaken van de
Directoraten depromotievan deSovjetbuitenlandsepolitiek op internationale religieuze of 'vredes'-conferenties.De leidersvan de Directoraten
komen uithetpuik van dem edressah-studenten.Sommigen van hen,zoals

hun belangrijkstezegsman Zia-al-Din Babakhanov,zijn doorgewinterde
politicidie steeds de loyaliteit van de moslim st.o.v.hetregime beklem toond hebben.De wederopbloeivan de islam in de wereldpolitiek en het

feitdathet Sovjet-beleid op hetogenblik zoveelbelang hecht aan zijn
relatiesmetde moslimstaten,hebben de moslimleidersmeergewichtgegeven ;ze kregen het o.m.gedaan daterongeveer2* m oskeeën opnieuw

geopendofgerestaureerdwerden (hoedan ookeen mooiefaçadevoorde
buitenlandsemoslim-gasten).Naarbuitentoeblijfthunhoudingt.o.v.het
regimeereenvan berusting.Demoslim-leidinglijktzelfsdemeestgewilligetezijnvanallereligieuzeadministratiesindeUSSR.Zezegtprecieswat
van haargevraagd wordt,beklaagtzich nooitoverdebelachelijk geringe
faciliteitendieofficieeltoegestaanzijnvoordegodsdienstpraktijkvan een
steedstoenemend aantalmoslims.Ookonderdelageregeestelijkheidiser
bijde moslims nooitéén geweestalsb.v.Gleb Yakunin.de orthodoxe
priesterdieop hetogenblik een strafvan tien jaaruitzit.
5 Hoeweluitlokale Sovjet-overzichten betrouwbare statistieken beschikbaar
zijn voorbeperkte gebieden,publiceertde centrale regering nietgraag globale
statistieken overhetaantalgelovigenofdeeredienstplaatsen,en degetallen diein

Sovjet-bronnen ofeldersgeciteerdworden,lopenerguiteen.
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Zoalswezullenzien,zijnervoordezeogenschijnlijkevolgzaamheid goede
redenen.Bovendien,dankzijhetprincipevan detaqlka,dateen moslim
toestaat zijn geloofte verbergen ofzelfste verloochenen in gevalvan
vervolging,hebben deleidersvan de Directoraten nietzo veellastvan een

slechtgeweten alsveleleidersvan de officiëlechristelijkekerken en hebbenzijveelminderafterekenenmetverwijten van degewonegelovigen.
W eerstand tegen athdsm e en secularisatie
Eerderhebben wealgezegd datde islam ,alsgodsdiensten alsm aniervan

leven,blijkbaarbeterbestand wastegendedrukvan athdsmeen secularisatiedan om heteven welkeanderegroteregodsdienstige groepering.Een

belangrijkefactordaarbijisdatzelfsheden ten dagede meestemoslims
nog altijd op hetplatteland wonen.Er isnooitsprakegeweestvan een
grote trek naarsteden en industriële centra,die hoofdzakelijk bewoond
zijndoorSlavenenex-gedeporteerden;evenmintrokkenzijnaargebieden
buiten de traditionelem oslim-'thuislanden'om werk tezoeken of hogere

lonen.Moslimsschijnen tewillen blijvenwaarzezijn.doen weinigpogingen om zich teintegreren met 'ongelovige'immigranten,en blijven wat
hetgebruikvan de Russischetaalbetreftdemeestpovere figuurslaan van
de hele USSR.

Binnen de nationale moslim-groepen blijven de traditionele gemeenschapsstructuren bewaard en wordtde stabiliteitvan hetfam ilieleven be-

schermdop een manierdieuitzonderlijkisvoordeUSSR metzijn ontstellend hogepercentagesaan alcoholisme,abortusen gebroken gezinnen.De
behoudsgezinde sociale druk is zelfs zo groot dat het,ironisch genoeg,

vooreenindividumoeilijkerisathdsttezijndanmoslim !Eenonderzoek
wees zelfs uit dat 40e/: van de praktizerende moslim s in dat bepaalde
gebied ongelovig waren en zich slechtsaanpasten aan desociale druk van

degemeenschap.De meeste mensen van moslim-afkomstbesnijden hun
zoons,sluiten een godsdienstig huwelijk,vieren detraditionele feesten,
geven aalmoezen voorde moskeeën en m olla's,hebben grotere gezinnen

danhetSovjet-gemiddeldeen worden begravenop kerkhovenvoorbehouden aan moslims.W atze echtgeloven doetdaarbij nietter zake.Dit
verklaart voor een deelhet hoge percentage praktizerende moslims.De
islam iseen maniervan leven evengoed als een godsdienst,en datis de
reden waarom,als de huidige demografische tendensaanhoudt,de islam
uiteindelijk deorthodoxe godsdienstzou kunnen gaan Vervangen a1Sbe-

langrijkstereligiein deUSSR.
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Een andereverklaring voorhethoge percentage praktizerendem oslimsis
hetbestaan van een wijdverspreide 'parallelle'islam ,die aan de meeste
religieuze behoeften,behalvedieaan literatuur,kan voldoen6.Aan de ene
kantwerktdie parallelle islam ondergronds.De tariqas hebben de mos-

limsaltijd in staatgesteldhungodsdienstin hetgeheim tebeoefenenwanneeren waardatnodigis.Demensen horen erook graag bij:meerdan
de helft van de Chechen-lngush bekennen zich ertoe.Hun com plexe en
exotische ceremonies die tottrance kunnen leiden en een soort moslimequivalentvormen van de charismatischebeweging,bieden de mensen de
emotionele uitlaatklep die ze in de saaie,puriteinse en conformistische

sfeervan deSovjet-maatschappijhoognodig hebben.In degeborgenheid
van detariqaskunnenzijdeideevan deJihad (deheiligeoorlog)koesteren en uitdrukking geven aan hun fanatiek anti-Russische gevoelens.Uit

een recentartikelin de Sovietskaya Kirghizia blijktdatderegering zich
om deze parallel-moslimsverschrikkelijk veelzorgen maakt;zijworden
afgeschilderdalsgevaarlijkeelementen,hetartikelgeefttoedatzelfspartijleden tariqa-leiderszijn en datdejongeren erdooraangetrokken worden:'W ekunnen nietdulden datfanatiekelingen en religieuzeextremisten

blijvenvoortbestaan'.Deregeringschijntevenwelnietbijmachtemethen
afte rekenen.

Anderzijdsishetvoormoslimsoverhetalgemeen nieteensnodigondergrondstegaan.DeSovjet-regering isaangewezen op personeelvan moslim -origine voor het lokale bestuur van moslim -gebieden,en dat maakt
datzeheelweinig controleheeftoverwater aan de basisgebeurt.Lokale

partijleden en regeringsambtenaren staan dezestriktgenomen illegaleparallelle islam ,die voor duizenden niet-officiële moskeeën zorgt,ooglui-

kend toe.In Azerbaidzjan b.v.zijnerindehoofdstad Baku alleen al2*
illegale moskeeën.Om heteven wie de nodige kennisvan riten en koranwetten heeft,kan zich mollanoemen:geen enkelevorm van aanstelling is
vereisten erbestaatook geen hiërarchie.Hetgevolg daarvan is dat dui-

zenden ongeregistreerde molla'sde jongeren lesgeven aan niet-officiële
scholen en zo het voortbestaan van de islam verzekeren. Deze scholen

bevinden zich somszelfsop staatsgronden,zoalscollectieveboerderijen
enz.ln hun eigen streken staan de m oslim s zelfs zo sterk,dattoen een

partijlidengeschiedenisleraarin 1980erop betraptwerdnadeschooluren
alsmollaoptetreden,hijermeteenberispingvanafkwam.Eenleraardie
6 Eriseenni
jpendtekortaankorans.Nietswijstopeengoedgeorganiseerde
ondergrondsereligieuzepers,zoalsdatwelhetgevalisbijdeGereformeerdeBaptisten ofdeLitauwse katholieken eldersin deUSSR.
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erop betraptzou worden leiderte zijn van een niet-officiële christelijke
groep om heteven waarindeSovjetunie,zouzekerzijn baan kwijtzijn,
waarschijnlijk een boetekrijgen ofzelfsdegevangenisingaan.

Religieuze wederopleving

Dejaren zeventiggaven in deUSSR een religieuze wederopleving te zien
en datbetrofzowelmoslimsalschristenen.Dejongeregenerati
evoeltzich
steedsmeertotgodsdienstaangetrokken.Anders dan tien jaargeleden
zijn hetlang nietalleen meer ouderen die vijfkeer perdag bidden,de
ramadan onderhouden,dekoran bestuderen en moskeeën bezoeken.In de

republiek Chechen-lngush zijn nietminderdan 1/5van dejongeren vrome moslims die hun religieuze verplichtingen zo scrupuleus vervullen als

deuiterlijkeomstandigheden toelaten.
De herleving van hetchristendom komthelemaalvan binnenuit.Die van
de islam in de USSR ismede een weerspiegeling van deislam -revivalin de

helewereld.Hijworteltwaarschijnlijk ook in een groeiend nationaalbewustzijn.Geconfronteerd metdeRussischeverovering en vervolgensmet
deSovjetisering,zijn islam en nationaalgevoelonverbrekelijk metelkaar
verbonden geraaktalsuitdrukking van anti-Russische gevoelens.De ham -

vraagvoorde Sovjet-regering isofdeislam dedertig ofmeernationale
m oslim-groepen binnen de USSR aaneen kan doen sluiten en voor hoe

lang;vöördeRussischeoverheersing hebben zenamelijkeeuwen langals
vijanden tegenoverelkaargestaan.
Slaven van hun kantbegrijpen nietechtwatislam is.Datmaaktdatde
Sovjet-regering zich nooitserieus heeftafgevraagd hoe haarstereotiepe
ideeën overhetelim ineren van degodsdiensttoegepastmoeten worden op

demoslims.Recentegebeurtenissenhebben deSovjet-leidersdeogengeopend voorhetgevaarvan een revolutionairpan-islam-en moslim-nationalisme,hoeweldithen nietheeftbelet,om tactische en politieke redenen,
datzelfdenationalismein anderelanden aan tem oedigen.Binnen heteigen

landisdateen anderekwestie,daarhebbenzijerschrik van.M aargezien
de vruchtbare,steedsgroeiende,jonge moslim-bevolking,moeten zehet
zachtjesaan doen om hun loyaliteitnietteverliezen.Demoslimsin de
Sovjetunievan hun kantzijn erzich van bewustdathetregimeook wel
voordelen heeft:een hogerelevensstandaard dan in demeesteomringende
moslim-staten,een zekere veiligheid en hetontbreken van interne conflicten.Bovendien staan religieuzeen culturele banden deindividuele carrière
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nietindeweg,zoalsdatwelhetgevalisvoorconfessionelechristenen:je
kuntzonderprobleem moslim én partijlid zijn.
Afghanistan

Sederthetbloedbad van de jaren 30 hebben de moslims zich overhet
algem een rustig gehouden.De ontevredenheid diezedan alm ogen voelen
heefttot nu toe nog geen vorm gekregen in actieve politieke dissidentie.

Eenmoslim-opstandindenabijetoekomstisweinigwaarschijnlijk.W aarschijnlijkzijn zijerzich vanbewustdatditdesastreuzegevolgenzouhebbenendeaanzienlijkematevanvrijheiden welvaartzouvernietigendieze
nu bereikthebben.Sovjet-moslimskunnen hetzich veroorloven rustig af
tewachten;tijd en hun geboortencijferzijn hun bestebondgenoten.
Een overzichtvan deislam in deSovjetuniekan echternietvoorbijgaan
aandegevolgenvandeinvasieinAfghanistan.Dieinvalblijkteenverbijsterendeblundertezijngeweestdiehetresultaatvanjarenlangijverig sirten met de moslim-wereld ongedaan heeftgemaakt. In de ogen van de

moslim-wereld isdeSovjetuniealsaltruïstische beschermervan deislam
tegen hetAmerikaansim perialism enietlangergeloofwaardig.Allestaten,

behalvedenaastevriendenvandeSovjetunieenzijnsatellieten,hebbenin
1980uitprotestdeTasjkent-conferentiegeboycot;zelfsdegenen dietoch
kwam en tekenden bezwaar aan tegen de ontwerpteksten die geen gewag

maakten van de Sovjet-interventie.De conferentie,dieeen grote propagandastuntm oestworden,eindigde in de grootste verwarring.De invasie

heefteenextra 15miljoen ultra-conservatieve,vijandigeeninternverdeeldemoslimsonderSovjet-hegemonie gebracht,maardaarmee de Sovjets
ook opgezadeld m et problemen die ze best konden missen. Hoewel de

meestemoslim-troepen nu zijn teruggetrokken en doorEuropeanen vervangen,waren ze toch langgenoeg in Afghanistan om methun geloofsgenoten te verbroederen en te sympathiseren en...een zwarte marktin ko-

ransteorganiseren.'Erzijn tekenen dieerop wijzen datderegering niet
langerop de totale onderwerping van de moslim -bevolking kan rekenen.
In maart 1981 b.v.dem onstreerden Kozakken in Alma-Ata tegen de secu-

lierebegrafenisvandein Afghanistan gesneuveldesoldaten.Zijeisten een
moslim -begrafenisop hun eigen kerkhof;en ze kregen hun zin.Zoals in
derestvan dewereld wordtook in de USSR de islam een m achtwaarmee
rekening m oet worden gehouden.
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Schaduw econom ie en econom isch beleid
Bart Callaert

Delaatstejaren wijzen economen erop datdemeting van onze welvaart
grote gebreken vertoont.De m isvattingen over de economische toestand
zouden grote invloed uitoefenen op hetbeleid datstilaan heteconom isch
systeem ontreddert.Sommigen gaan zelfszoverte beweren datde over-

heid weldelogischemaatregelen treftvoordebijsturing maardatzedit
doetopbasisvan vervormdecijfergegevens.Laten weeven eenzoektocht
beginnen door de ongekende sectoren van de economie, de zogeheten

schaduw-economieen nagaan hoezijhetbeleid kunnen ontregelen.
Iedereorganisatiedieeendegelijkgefundeerdbeleidwensttevoeren,voelt
zeersterkdebehoefteaan eenaantalsignaalcijfersofindicatoren waaruit
zowelderesultaten van hetgevoerdebeleid zouden blijken alsdewenselijkheid om een eventuelebeleidsombuiging teoverwegen.Deprofilering
van een zo evenwichtig mogelijk beleid aan de hand van indicatoren is
echterondenkbaarzondereen feillozeregistratievan alle feiten dieinvloed
kunnen hebben op hetresultaatvan een beleidsperiode.
Indien hetnodige feitenm ateriaalzondermeeraan de oppervlakte treedt,
schepthetmeestalgeen noemenswaardigeproblemen om hetmeteen qua-

si-volledigheid teregistreren,tenzijhetregistratie-en meetinstrumentarium zelfernstige vormen van myopievertoont.M aarde registratie kan ook
leemten vertonen doordateen aantalfeiten niet al
tijd even duidelijk aan
hetdaglicht treden,vooraldan wanneerzijbewustmetde slui
ervan de
geheimhouding worden bedekten aan hetoog van hetregistratie-apparaat
worden onttrokken.

Transponerenwedezealgemenekijk op beleidnaardenationalehuishouding,dan merken we datook deze macro-organisatie gebruik maaktvan

indicatoren zoals indexcijfers,groeiritmes van onderscheiden sectoren,
produktiecijfers...om hetgevoerde sociaal-economisch beleid te evalueren.Naastconjunctuurgegevenseneenmassaexterneinformatievormtde
nationaleboekhoudingzekerdehoeksteenvan hetmaatschappelijk meetapparaat.De nationale boekhouding wordtbeschouwd alsde weerspiegeling van de economische activiteiten hétoriëntatiepuntvoorhetbeleid.
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Nochtansontsnapteen ruimtesectorvan menselijkeen economische bedrijvigheden aan hetgezichtsveld van denationaleregistratie.Enerzijds
komenbepaaldefeitengewoon nietaanhetdaglichtomdatzijofweldoor
demaatschappijnietalswaardige(economische)activiteitwordenerkend,
zoalshuiselijkebezigheden ofstudie,ofwelom fiscaleredenen versluierd
worden,zoals het zwartwerk, niet pecuniaire voordelen en kapitaalver-

richtingen.Anderzijdsishetgezichtsveldzelfvanderegistratietebeperkt
en worden externeeffecten op hetleefmilieu,hetmenselijk gedrag en de
woon-en werksituatieoverhethoofd gezien,evenalsgeruildegoederen of

diensten waarbijgeen geldmiddeldetransactiestotdegeregistreerde sectordoetbehoren.

Uitditeerste overzichtblijktreedsdatde niet-geregistreerde sectoreen
zeerheterogeen en omvangrijk geheeluitmaaktvan demenselijkeactiviteiten en op zichzelf al de moeite waard is om bestudeerd te worden.
lmmers,de gebreken in de registratie spelen door in de indicatoren die
aangewend worden om eventuele beleidsom buigingen teoverwegen.M aatregelen,getroffen op grond van vervormde waarneming,kunnen onverwachte implicaties opleveren voor de macro-economische stabilisatie,de

allocatieveefficiëntie,deinkomensverdelingendemaatschappelijkeordening in het algemeen.

lntijden van economischecrisisen van een voortdurend alternerend beleid loonthetdemoeite na tegaan hoe grootde niet-geregistreerde sector

isinhetgeheelvan demenselijkeactiviteitenhoediesectorkan leidentot
m isvattingen in het beleid.

N iet-geregistreerde onbetaalde arbeid
De niet-geregistreerde sector in de econom ie is,zoals reeds vermeld,een

korfmetzeerverscheiden samenstelling.Dehuiselijkeactiviteitenvan de
huisvrouw en de doe-het-zelver nem en hetgrootste deelvoor hun rekening.Schattingen omtrentde waarde van de arbeid die thuis gepresteerd

wordt,lopen sterkuiteen.Veelhangtervanafofmen demarktprijzen of
dezogeheten opportuniteitskosten in ogenschouw neemt.In heteerste gevalraamtmen hetbedrag datbesteed zou m oeten worden om alle huisarbeid via hetm arktm echanisme te laten verrichten.De opportuniteitskos-

ten daarentegenduidenaanwatdevlijtigehuismierenzelfzouden kunnen
verdienen indien zehun arbeid op de marktaanboden,rekening gehouden
metdearbeidsvraag,descholingsgraad,de specifiekevaardigheden,enz...

Persoonlijkepreferentiesin hetaldan nietin aanmerkingnemen van be-
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paalde activiteiten,samen metverschillende basisgegevens,maken datde
ramingen nogaleensuiteen willen lopen.Schattingen van John W .Kendrick van de universiteitvan W ashington voordeVS schommelen tussen
23en 25ç:van hetBNP,M organ van de universiteitvan M ichigan houdt

hetbij40%,terwijlVan Broekhoven vandeUFSIA een ordegroottevan
40 tot50% vooropsteltl.

Hoezeerook discussie kan ontstaan overdenominalewaarden,uittijdreeksen valtalleszinseen treffende overeenkom stop tussen de schomm elingen van de genoemde ratio'sen de Kondratieff-lange golo.

RelatieKondratieff-langegolfen huiselijkeniet-geregistreerdeactiviteit

huisel
ijke
niet-ger.
activiteit

Kondratieflange
golf

BartCallaert,Beschouwingen omtrentde niet-geregistreerdesectorin de economie,SeminariepaperOverheidsbeheer,UFSIA,Antwerpen,1981-1982,pp.15 en
16.

1 John W .Kendrick,Expanding imputed values in the nationalincome and

productaccountsin TheReview oflncomeand Wealth,InternationalAssociation

forResearch in Incomeand W ea1th,New Haven,december1979,nr.4,pp.349363.

LodeWillems,Die/rl/ltkvandejarenzestig,inKnack,VTU,Brussel,11novem-

ber 1981,p.79.

2 DeRussischeeconoom N.Kondratieff(?1892-?1931)ontwikkeldeeen eigen
crisistheorie.De zogeheten Kondratieff-cyclusiseen conjuncturele lange golfbeweging,waaringroeien expansieregelmatigafwisselen metrecessieendepressie

endiezichuitstrektovereengemiddeldeti
jdsduurvan40tot60jaar.Kondratieff
onderscheiddedergelijkegolven in deperioden van 1790 tot1844-1851,en van
1844-1851tot1890-1996.Volgenseenaantaleconomenzoudendejaren 1940-1970
delaatsteopgaandelijn geweestzijn.waarna opnieuw deneergaande lijn isingezet.
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Doormeerhuisarbeid te presteren en minderwerk telaten uitvoeren,wapenen de gezinnen zich tegen recessie en depressie.Ditverband is uiteraard niettoevallig,doch een autom atische massaresex die berustop de
aloude economische wetvan de nutsm axim alisatie van hetindividu.
Naastde huiselijke bezigheden bestaat nog een ruime sector onbetaalde
arbeid,meer bepaald de levering van goederen en diensten uitvri
jewil.

Menkan uiteraard aanvoeren datvrijwilligerswerkvaak wordtuitgevoerd
in een geheelvan wederzijdsevriendendiensten die mekaartoch zouden
compenserenin delangetermijn.Bovendien belonengemoedsrusten voldoeningvan een behoeftenaaraltruïsmedevrijwilligearbeid.Datneemt
nietwegdatook dezeprestatiesonzichtbaarblijven voorhetoog van de
administratie.Om eenvolledigbeeldtekrijgen van hetwerk datpro deo
wordt verricht,zouden talvan organisaties doorgelicht moeten worden

zoalso.m.sportverenigingen,jeugdbewegingen,hobby-clubs,wijkraden.
non-profitinstellingen,sociale opvangcentra,m aar ook de brede waaier
van individuele hulpverlening.Een nietgering te schatten subsector dus,

dieonsertoe doetbesluiten datdereedsgepubliceerdecijfers(0,5tot2
procentvan hetBNP3)op zijn zachtstuitgedrukt,onderschatzijn.
Alsderde onbezoldigde arbeidsvorm vertoontde academ ische werkzaam heid van de studenten een uitgesproken investeringskarakter en klim top

tothogeratio's(meerdan 10procentvanhetBNP4).Hetaantalstudenten
groeitsteedsaan en parallelhiermeeverhoogtdeverrekendeloonbasisvan
steeds hoger geschoolde arbeidskrachten. Verm elde oorzaken doen het

aandeelvan destudie-activiteitongetwijfeld toenemen.
N iet-geregistreerde betaalde arbeid
De totnog toe besproken niet-geregistreerde subsectoren hebben alle dit
gemeen dathun actieterrein zich buiten de monetaire sfeerbevindt.H eel

watbezoldigdebedrijvigheden vormen echterook een belangrijkemonetaire niet-geobserveerde sector.'God zegende de zevende dag en maakte

hem heilig,wantop diedagrustteGodvan alhetwerkdatHijscheppend
totstand had gebracht'.De moderne mensheeftzijn zevende dag vaak
een anderebestemming gegeven :in onzehedendaagsewesterse wereld zou
men God allichtvan zwartwerk kunnen verdenken.Hetboek Genesiswas

3 John W .Kendrick,o.c.,p.357.
4 John W .Kendrick,o.c.,p.357
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weliswaarnietbedoeld alseen exactfeitenrelaasvan deschepping,en met

dezeboutadewillen wijslechtsdeaandachtvestigen op desteedsgroeiendezwartwerkmentaliteit,dieook de'vrije'dagen nietspaart.
Daarzwartwerk omwille van degeldelijkevergoeding eigenlijk deeluitmaaktvan de belastbare massa,hebben zwartwerkerseralle belang bij
hun werkzaamheden niet aan het licht te brengen.De sterke correlatie
tussen fiscale druk en zwartwerk heefthedendaagse econom en alsLaffer

doen teruggrijpen naarde curve van Dupuituitde klassieke economiehandboeken.Hun redenering lijktplausibel:bijoverdreven hogebelastingdrukzullen uiteindelijktoch minderbelastingen worden gdnd,mede
omdatmeer energie wordtbesteed aan hetzwartwerk waarvan de vruchten nietmeteen worden afgeroom d.Op die manierzou hetzwartwerk een
zelfregulerend m echanisme vormen vooreen aanvaardbare belastingdruk
en een heilzam e werking hebben op de arbeidsstimulus.
Om een tip van de sluikwerksluier op te lichten,moeten alle m iddelen

worden aangewend.want zwart geld wordt moeilijk witgewassen.Een
aantalmethodeswerden uitgewerkt.zoalsde 'discrepancy method'waarmee prof.Frank van deULB naastde officiële registratieeen zwartwerksector van 20ça van hetBNP ontdekte.Gebruik m akend van 'currency
demand deposit ratios'varieerden schattingen voor de VS tussen 10 en
28% .Ook in ditgevalkan aan desterk uiteenlopende evaluatiesvoorals-

noggeen hogegraad vanwetenschappelijkheid worden toegekend,vooral
nu onlangs een OEso-rapport slechts gewag maakte van een ongeloofwaardig percentage van am per4,2 procents.
Van overheidswege isin elk gevalinteresse gegroeid voordeze verborgen
monetairesector:vooraldan vanuitdebekomm ernisom doorhetrecupereren van in hetverleden gem iste belastingontvangsten de bittere pilvan
debegrotingstekorten watteverzachten.Zo overweegtde Belgische regering ondermeerdeinvoering van een arbeidskaartdie een controlemiddel
moetworden om zwartwerkende werklozen op te sporen.Doch ook dit
voorgesteldesysteem isnietwaterdicht.Om te beginnen kan men zich een

dergelijkecontroleslechtsvoorstellen voorhuï/eafunctiesennietvoorde
bediende die in de stilte van zijn privé-kantoortje boekhoudingen bijwerkt.Vervolgenskunnen degelukkigen die nog welarbeid hebben rustig

zwartwerk ex/rc presteren tijdenshun uren:zijzijn immersin staatten
5 EdgarL.Feige,# new perspectiveon macroeconomicphenomena.The theo-

ry and measurementof theunobserved sectorof the United StatesEconomy:

Causes,Consequencesand Implications,s.e.,passim.
Prof.M .Frank,Zwartgeld,Zwartboekfiscalefraude,Brussel,KW B,1980,p.23.
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alletijdehun arbeidskaarttercontrole voorteleggen.En watten slotte
metdebruggepensioneerden en hendiedoorweigeringvan werkloosheids-

vergoeding hun arbeidskaartbehielden en bijgevolgongehinderd kunnen
werken in deniet-geregistreerdesector?Van een jachtop hetzwartwerk
metM ccarthy-alluresisklaarblijkelijk nog geen sprake.
Toch mogen we hetreedseen overwinning van de redenoemen datenkele
beleidsmensen het probleem van de verborgen sectoren hebben onder-

kend.Onze economie isverziekt,maarhetismogelijk datwe ten dele
slechtsmeteen ingebeeldezieke te m aken hebben,gezien deeconomische
agenten zelfreeds een remedie hebben beproefd onderde vorm van om schakelingen naarde niet-geregistreerdesectoren.Hetstellen van een verkeerde diagnose door de miskenning van de pogingen tot hersteldie de

'patiënt'ze@ reedsondernomen heeft-kanleiden totinjectiesen beleidsbeslissingen dieonzeeconomiekoortsachtig in een spiraalleiden van one-

venwichtnaaronevenwicht.Een modelmaaktditduidelijk.
(ievolgen van een verkeerd geïnfornzeerd beleid

W ijhebben defeitelijkereactiesop -en deteverwachten gevolgen van een gebrekkiggdnformeerd herstelbeleid in een m odelondergebracht.Het

beschrijftde reactiesvan alle betrokken economische agenten (werkgevers,werknemers,consumenten)op de doorgevoerde ofoverwogen beleidsmaatregelen en gaatna welke weerslag ditkan hebben op deevaluatie
van degeregistreerdeen niet-geregistreerdeontwikkelingen van deinflatie,

hetBNP,deproduktiviteiten detewerkstelling (ziep.437).
Ditmodelvertrekt-in delinkerbovenhoek -vanuitdeconstateringdatde

groeivan deeconomie laag ligten dateen behoorlijk percentagevan de
beroepsbevolking werkloos raakt. In haar bekom mernis om een anticyclisch beleid gaat de overheid overtothetstimuleren van de economische activiteit,uiteraard te goedertrouw.Ten gevolge van de onvolledige
informatieover de economische activiteitgaatde overheid echteroverstimuleren.W ordtditgefinancierd doornieuwebelastinginkomsten,dan reageren de economische agenten door meer zwartwerk, waardoor de

geregistreerde informatienog meer onjuistheden gaatbevatten.W orden
denieuweoverheidsuitgaven gefinancierd dooreen verhoogd geldaanbod,

dan isheteffectinsatoir(-->innatie)
Hetsysteem van deindexatie van dekostfactorarbeid leidttoteen verhoging van de inkomens.Door detoepassing van een progressieve taxatie

komen vele inkomenstrekkersin hogere belastingschijven terecht,waar-
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M odelvoor de causaliteit van het westers m acro-economisch profielop
hetbeleid6
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doorookzijgeneigd zijn nietgeregistreerdeactiviteiten tegaan doen.
Deiniatieverhoogtbovendiendeprijsvaneenaantaldienstendievroeger
doordegezinnen werden uitbesteed,maarwaarvoorzenu - omwillevan
6 Gebaseerd op ideeën uit:
EdgarL.Feige,o.c.,passim.

O1iHawrylyshyn,Towardsadefinitionofnonmarketactivities,inTheReview of
Income and Wealth, International Association for Research in Income and
W ealth!New Haven,maart 1977,nr.1,passim.

T.P.Hlll,Do-it-yoursey andGDP,in TheReview ofIncomeand WeaIth,InternationalAssociation for Research in Income and W ealth,New Haven,maart
1979,nr.1,passim.

KennethStewart,NationalincomeaccountingandeconomicweIare:theconcept
of GNP andMEW,inFederalReserve Bank of SaintLoui
sReview,Research
DepartmentoftheFed.Res.Bank ofSaintLouis,SaintLouis,april1974,passim .
Lode W illems,o.c.,passim.
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dehogere prijzen - zelf(groenten kweken,haarkappen,schilderen,...)
zullen trachten in te staan.Deinsatie zorgtdusook rechtstreeksvooreen
toenamevan deniet-geregistreerdesector,doordeverhoging van dehuise-

lijkeactiviteiten.
De drievoudige,m assale verschuiving naar de niet-geregistreerde sector
bezorgtop haar beurteen overschatting van de 'reële'insatie,omdatin

markteconomieën alsdeonzedeprijzen in diesectorlagerliggen dan op
deofficiëlemarkt.(Ditintegenstellingmetdezwartemarkten in centraal
geleide economieën, waar men de insatiegraad onderschat i.p.v.over-

schat,doordatmen dedaarduurdereniet-geregistreerdesectornegeert.)
Die overschatting van de iniatiegraad wordt vervolgens nog versterkt
dooreen feed-back-effect.Hetverminderdeaanbod van bepaalde arbeids-

activiteiten opdeofficiëlearbeidsmarktjaagtdedaaraanverbondenlonen
en inkomens de hoogte in.De verhoogde arbeidskost doetde waargenomen innatiegraad nog sterkertoenemen en volkomen alle proportiesverliezen.
Deglobaleresultaten van aldie verschuivingen naarde niet-geregistreerde

sectorzijn:een verminderingvan degroeivan hetBNP,eenlageproduktiviteit,een hoge werkloosheid en insatie en een verminderdevrije tijd
(linkerkolom van hetmodel).
HetBNP groeitinderdaad minder snelaan doorhetal rokkelen van het
aantalgeregistreerde activiteiten.Voor watnietin gezinsverband zelfge-

produceerdkan worden,gaatmeneerstopzoeknaareenpersoon diezijn
arbeid aanbiedtbuiten hetgeobserveerdem arktm echanism eom ,tegen een
lagerloon.
Ook de waargenom en produktiviteitgroeitveeltrager.Een regressie-ana-

lysedoorFeigewijstuitdatindejaren70deveranderingindeproduktiviteit voor 65eâ verklaard wordt door de groei van de m onetaire
niet-geregistreerde sector7.

Naastdestijgendeinflatie,diereedswerdverklaard,groeitook dewerkloosheid aan.Door het feit dat een groot aantal diensten nu door de

gezinnen zelfgeleverd worden (huiselijkearbeid),wordtdewerkloosheid
vooralin deniet-gespecialiseerde,ongeschoolde,grijzecircuitsstilaanuitzichtloos.
Hetzelfvoldoen van een aantal'basiccom modities'verminderttevensde

vrijetijd,wattoch ook een welvaartsverminderend effectheeft.

7 EdgarL.Feige,o.c.,p.42a.
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A1dezegevolgen samen maken uiteindelijk datdeeconomischeagenten
het vertrouwen verliezen in het beleid van de overheid.Het incivisme,

gekenmerktdooreen gebrek aan fiscaleeerlijkheid,neemttoe,waardoor
opnieuw een gedeelte van de economische activiteiten in de niet-geregistreerde sectorverzeild raakten het'officiële'profielvan deeconomienog
slechter wordt. M aar het is opnieuw dat profiel dat door de overheid

geobserveerd wordten waaraan zijhaarbeleid aanpast.
Hierdoor komen we terechtin een vicieuze cirkelvan overstim uleren en
wellichtzelfseen inkom ensherverdeling die,zonderopzet,haardoelvoor-

bijschiet.
Besluit

De gehanteerde thermometerwijststeedseen verdere verslechtering aan
van deziektevan onzeeconomie,diezoalsgezegd een 'm aladeimaginaire'
wordt.Om uit deze vicieuze cirkel, die tot een totaal onevenwicht zal
leiden,te geraken,iser slechts één middel,nl.de toestand van onze patiëntreëvalueren door hetwegwerken van fouten uitvorige diagnoses.
Onze bedoeling wasvooralde lezerervan te overtuigen dathetprobleem

van deniet-geregistreerde sectorte belangrijk isom hetaan dilettanten
over te laten. Onze hoop is wel gericht op creatieve economen die een
realistischer beeld van de economische activiteit en de welvaart kunnen
voorhouden door fundamentele verbeteringen in hetmeet-en registratieinstrum entarium .Zo zou kunnen voorkom en worden datdoelen resultaat
van heteconomisch beleid sterk divergeren en datde crisis slechtsgevoed
wordtin plaatsvan bestreden.
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V eertien eeuw en ketters
Jaak De M aere

De Nederlandse auteur Theun de Vriesheeftsedert 1924 een indrukwek-

kendaantalromansen gedichtengepubliceerd.Geregeldheefthijreligieuze bewegingen behandeld. In zijn roman M oergrobben (1964) is het
hoofdthem a het gewetensconflictvan een laat-middeleeuwse schilder die

twijfelttussenRomeendesektevandeAdamieten.Ineenartikel,Omzien
inschaamte..de Wederdopers(1967).behandeldehijderichtingwaarvan
de variant van M enno Simonsz de geloofsovertuiging van de familie De

Vrieszouworden.Ennu,najarenlangevoorbereiding,verrasthijonsmet
eenstudievanbijna700pagina'soverveertieneeuwenreligieuzedissidentiel.Erzijnoverhetonderwerp veleboekenenartikelengeschreven,maar
meestalover slechtseen deelvan dieveertien eeuwen.Zekerin hetNederlandsis De Vries'boek uniek doordeomvang van de behandeldestofen
hetniveau.

Zeven grote delen

Heteersteboek heetEen belofte voorverdrukten en begintmet'deheld
van de evangeliën','een zekere Jezus,volgens hetonsovergeleverde ver-

haalafkomstiguitNazareth'(13).De nieuweleerwordtgeplaatstin het
judaïsmeen hetRomeinserijk;geleidelijk ontplooitdezekleine,vervolgde 'ketterij'zich toteen gewichtige politieke factor,die totstaatsgodsdienst wordt verheven ; de spontane organisatievormen worden hiërar-

1TheundeVries,Ketters.Veertieneeuwenketteri
j,volksbewegingenkettergericht,Querido,Amsterdam,1982,/79.Hetboekisrijkgdllustreerd:tekeningen,
schilderijen,miniaturen,medailles,muurschilderingen.Wieoverminderverbeeldingskrachtbeschiktendetekstnietinnerli
jkkanvisualiseren,vindtindeafbeeldingen een gewaardeerd hulpmiddel.In de opdrachtnoemtDeVrieszich in niet-

religieuzezineennazaatvandedopersendraagthijhetboekaanzijngrootouders
OP.
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chischgeordend,ergroeien afwijkendemeningen.devervolgingen tussen
christenen beginnen,politieke en maatschappelijke belangen zijn doorslaggevend;in delotgevallen van deArianen komen aldezegegevensnog
eens verhevigd terug.
Deeltwee,Geroepenen tegen Satanaël,heefthetoverde dualistische rich-

tingen.De lezerverwerftnu geleidelijk inzichtin de methode,die een
chronologische en een thematische benadering com bineert.De auteurbe-

handeltdeontstaansbodem van hetmanichdsmeen de mogelijke relatie
tothetchristendom,volgthetspoordoorlanden en tijden,en concentreertzich dan op opkomsten ondergang van deKatharen en deZuidfranse cultuur.
Deeldrie,Hetevangelie van de armen, situeertde stromingen die in het

Karolingischerijk en delaterepolitiekeevolutiedearmoedein hun vaandelvoerden.DeVriesmaaktduidelijkdathetzelfdeuitgangspunt(streven
naararmoedeen integriteit)kan leiden tottweetegengestelde houdingen
(deW aldenzen bijvoorbeeld willen deboodschap uitdragen,debegijnen
en begarden kiezen meervooreen contemplatiefleven),en ook tottwee
verschillende benaderingen doorde overheid :Franciscusvan Assisiwordt

heiligverklaard,devolgelingendiezijn leerconsequentwillenblijven volgen,worden veroordeeld.Ook een elitaire figuur als Abélard komthier

aanbod;zijn leerlingArnoldvan Bresciawordtimmersdeleidervan een
belangrijkevolksbeweging.
Deelvier,De vier ruiters, presenteertin hoofdzaak eschatologische en
chiliastische bewegingen,die worden voorgesteld als het produktvan de

extreem slechtemaatschappelijkeomstandigheden (zoalsdepest),op hun
beurt leiden tot verscherpte repressie, en uitmonden in echt nationale

volksopstanden (zoalsdievan John Ball).Ooknu worden figuren behandeld als W ycliffe en Jeanne d'Arc,die welthuishoren in de chronologische,maar nietin de thematische context.

Deelvijf,Godswagenburg,isheteposvan deHussieten.Uitmaatschappelijkeennationalistischespanningenresulteerteenreligieuzetegenstelling
die zich concretiseert in Jan Hus.Hus is geen echt vernieuwend denker,

maarom zijnideeënenzijn martelaarschapkristalliseertzicheen nationale opstand,die telkensweerzegeviertoverbuiten-en binnenlandse belagersen zelf dissidentievormen ontwikkelt.De klem toon valt hier beslist
meerop politieke en militaire gebeurtenissen dan op religieuze overtuigingen.

Deelzes,Eenzwaard doordeKerk,beschrijftdedoorbraak van hetprotestantism e.Ook dezebeweging wordtgesitueerd in een breed m aatschap-

pelijk kader;erworden zelfs'protestanten voorhetprotestantisme'be-
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handeld (507).Lutherwordtgeconfronteerd metgeestelijk en wereldlijk
gezag en met M untzers volksbeweging.In een Summ a hereticorum, het
laatste deel,schetst De Vries de groeivan de protestantse bewegingen,

beschrijftde W ederdopersen probeertin zijn conclusieenerzijdsaan te
tonen welke historische sprong voorwaarts het protestantisme betekent,

anderzijdsdebrugteslaantussendevooruitgangtoenennu:immers,het
modernehoogtepuntis'degeboortevan hetwetenschappelijk socialisme'
(649).Hetboekeindigtmeteenuitvoerigebibliografieeneen aanvullende
lijst(waarin Niggontbreekt),en een register.

W etenschappelijk gehalte
De eerste vraag die rijst.betreft hetwetenschappelijk gehalte van het
werk.'Ditisgeen boek voorvakgeleerden,respectievelijk schriftgeleerden,maarvoorbelangstellendelekenzoalsikerzelfeenben'(9).Bescheidenheid siertdemens,maarDeVriesmoetook nietoverdrijven:wieeen
dergelijkebibliografischeachtergrondheeft,wievoorvrijwelelkevolgendestapindeuiteenzettingeenwetenschappelijkebronaanwijst.wiezoveel
beweringen confronteertmetmogelijkebezwaren,en wiezo genuanceerd
degraadvan waarschijnlijkheid vandeverschillendetheorieënbehandelt,
heeftuiteraard wetenschappelijkeaspiraties.
Totdeessentie van wetenschappelijk werk behoortuiteraard de precieze
omschrijving van hetobject.Juistop datvlak wordtdelezerhierechter
voor een grote onzekerheid geplaatst.D e Vriescirkeltom hetprobleem

vandedefinitieheen.Hijnoemtde'radicaledrijfveer','hetliefdesbeginsel','vrijheid'(647).De ketteris'de mensvan deandere weg',dieleeft
vanuit 'een eigen principe van rechtvaardigheid, een eigen interpretatie

van Godswoord'(55).Datzeandersdenken en geloven 'ishun zelfmisschien hetminstvan albewustgeweest'! 'De ketter iseen polemist,een

dwarsligger,hijislastig,eengeestdrijver...Hijkon ditzijn omdathijde
geestdriftvan de apostolische dagen bewaard,respectievelijk vernieuwd
heeft.Hijmoetkrachtensaardenroepingin doorlopendprotestverkeren
tegen elkegeïnstitutionaliseerdereligie'(56).Dezeomschrijvingenvormen
geencoherentedefinitie.Enthousiaste,radicaledwarsliggerszijnerinelke
beweging: deze psychologische houding heeft in se niets met religie te

maken.Alleen in delaatste omschrijving blijkthetenthousiasmezich te
richtentegendegeïnstitutionaliseerdegodsdienst.Maardevragenblijven.
Isverzettegen geïnstitutionaliseerdereligienoodzakelijk verzettegen Rome?Wordtdedefinitieruim genomen,daniszevantoepassingopvrijwel
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iedereen diezich verzettegen een'orthodoxe'beweging :Christuswasdan

dekettervan hetjudaïsme,zoalstrouwenswordtaangestipt(648),Servet
dekettervan hetcalvinisme,en de Hussieten hadden verschillende ketterrichtingen.W ordtalleen rebellie tegen Rome als norm gehanteerd,dan

rijstdevraag wieerketterswaren toen de kerk in deeersteeeuwen nog
geen duidelijkehiërarchiehad,en in detijd van hetW estersSchisma.Is
deketterijvanvandaagsomsnietdeorthodoxievan morgen?Ook anderen hebben met het probleem geworsteld.Volgens Leff wordt een leer
'hereticalwhen condemned as such by the church'z;volgens Russellbeslist 'the position ofthe pope'3.Chenu stelt:'Est hérétique celuiqui...

disjoint,parsonchoix,telou telélémentdececontenudumystère.Hérésie,c'estdoncvérité.maisvéritépartielle,quicom metelle,devienterreur,
en tantqu'elle seprend pourunevéritétotale'4.In feiteisniem and toteen

echtbevredigendedefinitiegekomen.DeVriesblijftechterzeeronduidelijk,omdathijzich laatverleiden totvage psychologisering.
Zijn deopgeroepen gegevensjuist?Deauteurvoerteen indrukwekkend
geheelaanvangebeurtenissenenpersonen.enhijmaakthunwaarheidsgehalteduidelijk.M oeilijkerligthetmetdeaangebrachteverbanden.Speculatiesliggen voordehand,wantvelebronnen zijn verdwenen,anderezijn
partijdig;elkeketterstudiebenadrukthoeonbetrouwbaaruitspraken op
datvlak zijn.AlsDeVriesbijvoorbeeld stelt:'Zo looptereen duidelijk
herkenbarelijnvan M ani'soptreden in hetdalvan deEufraattotaan de
kruistochttegen deAlbigenzen in dedertiendeeeuw'(180),dan heefthij
gelijk alshijovereenkomsttussenideeën ziet,maar(althansvolgenssommigebronnen)nietalshijmateriëlecontactentussen beidegroepenveronderstelt.Russellb.v.steltdathetmanichdsme in hetW esten in de6eeeuw
isuitgestorven,datde Bogomilen pasom streeks 1140 hetW esten bereik-

ten,terwijldebewegingvan deKatharen toen alvolop verspreid wass.
En welk wetenschapsbegrip hanteert de auteur precies? Is het gegrond,

systematisch en inter-subjectief,om de traditionele vereisten nog maar
eenstenoemen?Sedertongeveer1936 isDeVriesmarxist;zijnopvattingen overconcrete kwestieszijn gevarieerd en boeiend geweest,maarzijn
geloofin detheorie isgebleven.W em ogen veronderstellen datdebasisbe-

2 GordonLeff,HeresyintheIaterMiddleAges.TherelationofHeterodoxyto

dissent.C.1250-c.1450,Manchester/New York,1967,p.1.

3 J.B.Russell,Dissentandreform in theearlyMiddleAges'
,Berkeley and Los
Angeles,1965,p.3.
4 M .D.Chenu,Orthodoxie ethérésie, in Hérésies etsociétés dans I'
Europe
pré-industrielle.11e-18esiècles,Parijs/DenHaag,1968.
5 J.B.Russell,op.cit.,hoofdstuk 8.
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grippen vanhetmarxismegemeengoedzijn;weherinneren aandeuiteenzettingenvan Lukécs,diehetverschilverklaarttussen 'onwetenschappelijke'burgerlijkewetenschap,dieelementen isoleertenvolgenshem daarom
geen wetenschap is,en demarxistischevisie,waarin elem enten in een historische continuïteitworden geplaatst6.Toen Theun de Vries in Gronin-

gendoctorhonoriscausaindegeschiedeniswerd,heefthijdegeschiedenis
omschreven als 'een machtig levend geheel dat verleden, heden en toe-

komstverenigttotonseigenlijk existentieelverband,de summavan ons
gezamenlijk levenslot';geschiedenisbepaalt'demenselijkeexterneen internelevenssituatie'7.Ook in hetketterboek herneemthijdieopvatting:
'GeschiedenisdiewijmetHegelopvattenalseenprogressieinzellewustzijnenmetM arxalshetgrotedoorgangshuiswaarallemenselijkwillenen
botsen dientom onsnaar een eindelijk gehumaniseerde samenleving te
leiden'(9).
M arxistische geschiedenisopvatting

Deze strijdbare alomvattendheid van de geschiedenisopvatting heeftbelangrijkegevolgen.Deketterijwordtnietbeschouwd alseen autonoom
verschijnsel,maar als onderdeelvan een algemeen-menselijke groei.De
Vriessteltdat 'nietdetheologische waarheid alszodanig onsinteresseert,

maardewjjzewaaropmenseninheteeuwigdurendwordingsprocesvande
waarheidbetrokkenzijn'(648).Datwordingsproceswordtvooralbepaald
doordeveranderingvan materiëlefactoren,nietvanideeën.Elkeketterij
wordtdan ook uitvoerig gesitueerd in haareconom ische,politieke.maat-

schappelijkecontext;deideeënvan detijd groeienuitdemateriëlesituatie,ontwikkelen zich door toetsing aan de realiteit,begeleiden de maat-

schappelijkeveranderingen,verhullen vaak waterechtop hetspelstaat
(socialeopstandenineen theologischkleedje).HetboekoverdeHussieten
isdaarvan een goed voorbeeld:eerstwordtdem ateriële situatie in Bohemen beschreven,en de kerk wordtergezien alseconomische en politieke

macht.Verzettegenuitbuitingisnoodzakelijkverzettegendehogeregeestelijkheid,diein weeldeleeft.Devorm van hetverzetwordtgrotendeels
bepaalddoormaatschappelijkeinvloeden.Husalsdenkerwordtdoorz'n
tijd bepaaldenbepaaltzijn tijd.Devijandigepartijenvertegenwoordigen
6 GeorgLukécs,vooralinGeschichteundKlassenbewusstsein,Berlijn,1923.
7 Theun de Vries,De beweging van de geschiedeni
s, in Materie en -J/r#&
Nijmegen,1980,p.214.
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klassebelangen;delaterestrijd en de spanningen in dehussitischebeweging zelfvloeien voortuitmaatschappelijke tegenstellingen en veroorzaken nieuwemaatschappelijkerelaties.Kettergeschiedenisisalgemene geschiedenis.De kettersworden alleen wat meer in het daglicht gezet dan
anderen.
Uiteraard wordt dan ook m eer aandacht besteed aan massabewegingen
dan aan individuen.'M eer dan over individuele ketters gaatdit boek...

overketterijalsvolksbeweging'(9).W einig aandachtwordtbesteed aan
de opvattingen van Abélard ofEckhart;welwordthun levenslotbeschreven en vooral hun invloed op grotere groepen van religieus bezielden.

Bewegingen diezich afwenden van de wereld krijgen minderaandacht;
we1wordtingegaan op demaatschappelijke omstandigheden die tothun
wereldvluchthebben geleid (cfr.hetmonnikenwezen,93-94).
Deze visie leidtook tot determ inism e.De ketter isvaak een onwetende.

Uitzonderlijkeindividuen kunnen hun bevindingen misschien nog in een
ruimer kader plaatsen, maar de bewegingen die 'geschiedenis maken',
worden revolutionairemassa'sdoordebehoeften van hetmomenten hun

verlangennaarrechtvaardigheid overstijgtzelden hetintuïtieveniveau.De
auteursteltterechtvastdateen bewegingslechtsdiemogelijkheden heeft
diereedsindetijd aanwezigzijn,datveleketterleiderstevroegkomenen
dustotmislukkenzijngedoemd,endatconiicten een doordetijdbepaalde vorm aannemen.In de hier behandelde periode m oestelke emancipatie-beweging dan ook religieus ingekleed worden en elke repressie moest
zich op de godsdienstberoepen.Hetboek isdan ook een heilzaam correctiefvoor hen die religieuze bewegingen zien als zelfstandige eenheden en

origineledenkersalsarenden dieboven hun tijd uitzweven.
Toch wekt datdeterminisme ook bedenkingen.Op de vraag van Franz

Overbeck,ofde wereld nietbeter afzou geweest zijn meteen andere
godsdienst,zietdeauteureen antwoord 'in de feiten van dehistorie:het

christendom werd voorEuropa eenonvermijdelijkheid...zijhetnietbestaanbaarzonderzijn inwendige spanningen en bevruchtende tegenstrijdigheid:deketterijen...Daarmeezijnookdeketterijen indegeschiedenis
van hetW esten toteennoodzaakgeworden'(57).Vaststellen datietsonvermijdelijk isomdàthetgebeurd is,lijktaltegemakkelijk.Op velemomenten in het boek hangt een bepaalde evolutie inderdaad af van een

toevalligheid:alsCyrillusdekorenvlotenniethadlamgelegd(112),alsde
Arianen hetgehaald hadden (75),alsde strijd tegen deHussieten beter
georganiseerd wasgeweest...Hethad allemaalkunnen gebeuren,hethistorische toevalheeftin die gevallen de geschiedenisin een bepaalde richting gedreven,de evolutie van de materiële krachten had ook totandere
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ontwikkelingen kunnen leiden,diedan weereen andere ordening van die
krachten zouden hebben veroorzaakt.Bovendien heeftdatinzicht in de

onvermijdelijkheidgeenenkelevoorspellendekracht.Debeklemtoningervan maaktvan hetmarxistisch denken een geloofin plaatsvan een wetenschap en vertoontovereenkomsten m etdeopvattingen van Augustinusen

Calvijn.
Een anderaspectvan datgeloofis hetoptim isme.Determinatieleidtniet

toteeuwigeherhaling,maartot'progressieinzellewustzijn'(Hegel,9)en
'een eindelijk gehumaniseerde samenleving'(Marx,9).De dialectische
evolutie gaat steeds in stijgende lijn.ln de traditie van de dualistische
ketterijen ziethetmarxismeeen universele wit-zwart-tegenstelling:'Geschiedenisisvoormijgemaaktdoordemachtige confrontatie van twee
stromingen:deinspanningenvan hendiestrijdenvooruitbreidingvan de
rechten van de m ensen hun aandeelin de vruchten van de aarde,en de

contrageschiedenis,waarbij de alvroegtijdig ontstane privilegegroepen
zich totvandaag toe met hand en tand tegen de pretentiesvan de nietbevoorrechten verzetten'8.Deze tegenstelling vereist een keuze voor wat

DeVrieseen 'utopie'noemt,dienietintegenspraakzou zijnmetdehierboven geconstateerdeonvermijdelijkheid.ln zijn boek zijn de kettersde
krachten van degeschiedenis,en is Rome de contrageschiedenis.

M aar hetverhaalzelfrelativeertdie stelling.HetbeschrijftChristusen
zijneerstevolgelingenalsstrijderstegeneen verstard geloof,en datgeloof
vervplgt de christenen. W anneer het christendom dan staatsgodsdienst
wordt,reageert hetop de 'verstarde'manier;wanneer somm ige vormen
van H ussitism e of protestantism e zich installeren,gebeurtprecies hetzelfde.DeVries'optimism ewordtdoorde feiten weerlegd :dekettersvervolgen hun nieuwe ketters,de dynamiek isveelmeerherhalend dan positief,
de concrete gegevensondergraven de thesis.
Ook de zwart-wit-tegenstelling moet genuanceerd worden.Rome is zich

somsaangruwelijkebarbarijtebuitengegaan,enditisdesteergeromdat
hetgebeurdein naam van de edelste beginselen.M aarook ketterbewegin-

gen hebben zich aan wreedheden schuldiggemaaktUodenvervolgingb.v.
isgeenexclusief'Rooms'verschijnsel!).W aarom wordtmildheid van leiderstegenoverdissidenten steedsuitgelegd alsberekening ofschrik? Ook
hier heersteen dualistische visie en wordtde ro1van historisch toevalen
individueel leider verwaarloosd. Valdes wordt veroordeeld, Franciscus

niet,opgrond vaneenleerdieoorspronkelijk nauwelijksverschilt;volgelingenvan Franciscuswordenjuistveroordeeldomdatzijdeleervanhun
8 Theun deVries,De beweging van degeschiedenlà,op.cit.,p.215.
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leiderconsequentwillen volgen.Concrete,min ofmeertoevallige factoren

zijnhierdoorslaggevend geweest;inbepaaldegevallenheeftdealgemeenmenselijkeonverdraagzaamheid,in anderedealgemeen-menselijkeruimdenkendheid getriomfeerd.
De marxistische visie heeftbehoefte aan een auctorieelvertelperspectief.

Detallozefeiten krijgen slechtshun vollebetekenis'sub specieaeternitatis'ofanders gezegd:in de algemene lijn van de geschiedenis.Op de
achtergrond isdan ook steedsde vertelinstantie aanwezig die de concreet-

heid overstijgt.In haarweten geeftzecommentaar:'...zonderdatdein
hetprocesbetrokkenen zelfenig bewustzijn hadden van hetfeitdatzij
doorhun faitsetgesteseen nieuwe maatschappelijke ordening hielpen
voorbereiden:defeodaliteit'(125);'DePatariaiseenvan de-onbewuste
drijfkrachten geweestdiedevorming van de Italiaanse stadscommunes
hebbenversneld'(186).Somsformuleerthijapriorinormerend:'Curieus
is de rustpauze..-' (355); 'Het is een historische gemeenplaats dat...'
(481).Enopp.565wordtereendirectverbandaangebrachttussenLuther
en deDuitsegeschiedenisna 1945.Die overstijgingwordtsomseen wij-

perspectief;de algem ene visie wordt van de auteur naar de lezer uitge-

breid,en beiden kijken samen naarde praktijk van deonwetende,door
plaatsen tijd beperkte.Uiteraard gaatdezeverenigingalleen op voorhen
die de historische visie van de auteurdelen.

Epische kw aliteit

En daarmee zijn wetenslottebeland op hetnarratieve vlak.W e hebben
onzetwijfelsoverdewetenschappelijkevaliditeitvan bepaaldeaspecten;
de epische kwaliteit van het werk daarentegen kunnen we alleen m aar

waarderen.DeVriesheeftzichhogeeisengesteld,en hijheefteen indrukwekkend niveau bereikt.Hijisop zijnbestinzijn maatschappelijkefresco's, wanneerhi
jin eenkortbestekeen historischesituatiescheptwaaruit
deketterschijnbaarvanzelfsprekend oprijst.M eteen krachtig parallellis-

meontplooienzichèeverschillendeniveausnaastelkaareninwisselwerking.Alssuperieureregisseurmaakthijvangeschiedeniseen kunstwerk:
uitdeoverstelpende veelheid van gegevensschepthijeen causaliteitdie
eensterkeovertuigingskrachtheeft(eeneigenschapvanelk kunstwerk),en
diedelezermetsobere middelen betrektbijdecollectieveen individuele
lotgevallen ;hetboek vereistdan ook doorlopend een intellectuelestellingname en een emotionele betrokkenheid,en is een indrukwekkend eresaluutaan diegenen in degeschiedenis die,in hun tallozehistorische varia-
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ties,weigerden de gemakkelijkste weg te kiezen en onverschrokken uitkwamen voorwatzijalsde waarheid beschouwden,ofdie gewoon ook
hun bete broodswilden en daarom gruwelijk werden gefolterd doorde
terreurdietoen ordeheette.Ook wieDeVries'opvattingen nietdeelt,kan

onmogelijk ongevoeligblijven voordeze onmetelijketragiek.
'Ketters'iseenschitterendvoorbeeld vanmarxistischegeschiedschrijving.
Hetiseen uitdaging voorelkegeïnteresseerdeandersdenkende:hijmoet
zijnstandpuntbepalen enconfronterenmethetgeheelendeafzonderlijke
gegevens.Hetiseenboeiend werkstuk,en in onstaalgebiedvrijweluniek
doorzijn niveau.
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H et politieke vorm ingstheater
op zoek naar zichzelf
C.Tindem ans

'Hetvormingstoneeldatopkwam indeActieTomaat-periodeenmetzijn
rechtlijnigekeuzevoordeonderdrukten overhedenprovoceerdeenpopulairwerd bijzijn (arbeiderslpubliek,bestaatnietmeer'l.'Bestaatleerstelligtoneelovernietaltelangetijdalleen nog indeherinneringvan diegenen diein dejaren 70 op onverwachte plaatsen een podium zagen staan
waarop schutterige acteurs meteen hart volhervormingsgezindheid een
voorstelling gaven ?'2.Dezetwee uitspraken van Nederlandse publicisten,
kortna de CRM -beslissing desubsidie aan Proloog en De NieuweKom edie te stoppen,bevatten de twee aspecten waaronderdeze tendens in het
theaterberucht-befaamd werd :de thematische boodschapperigheid en de
ontoereikende vormgeving.Als Alkem a daaraan toevoegt:'D e weg naar
een volmaakte synthese van artistieke en politieke potentie blijftmoei
zaam en lang',dan wordttevensvoorspeld dathetprocesverdergaat.Het

zoeken naarwatjetezeggen hebt.kan nietgescheiden blijvenvan hoeje
datzegt.Datismeerdantien jaarlang decruxvan hetpolitieketheater
gew eest3.

Een belangrijkuitgangspuntvan ditsoorttheaterwashetpubliekwaartoe
hetzich richtte.Ditbepaalde de artistieke identiteitvan produktie en ge-

zelschap.Hetbleek tewinnen vooreen thema,nauwelijksvoortheater.
Hetwaseniseen publiekdatdegewoneschouwburgmijdtendetheatrale
code of conventie hooguitvia de vertekende televisie kent.Deze achtergrond verklaart waarom het theater hier als middel, niet als doelwerd

à hetalpuur voorhetplezier,in De Volkskrant,25
1 H anny Alkema,Somsl
okt.1982.
2 KesterFreriks,M orgen de maatschappv verbeteren. Veranderingen ## het
politiek theater,in NRc-Handelsblad,29 okt.1982.
3 Overigensnietalleen van hetNederlandstalige politieke theater,cfr.David

Elgar,Viewpoint.politicsand performance,in TimesLiterary Supplement,10
sept.1982 'Theform impliesthattheauthorhassettledthemajorquestionsof

thestorybeforethepla!hasbegun(whichaccountsparadoxicallyforthebreathless,overhecticdidacticlsm ofmostagitpropplaysl'.
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gezocht.Hetwerd ingeschakeld alsinstrumentbijhetactiveren,bevestigen ofuitlokken van politiekebewustzijnsprocessen.Hetblijfteenterespecteren uitgangspunt;problemen doen zich pasvoorbijde uitwerking
ervan.Ervielnogalwatonverm ogen te constateren om de dingen die hen

en hun publiek bezighielden,uitte schrijven en in beeld tebrengen.
Teleurstellend bleef vooral de dramaturgische vaardigheid die nodig is
vooreen goed conceptvan detebehandelen materieen vooreen efficiënte

verantwoording van hetgekozen standpunt.Anekdotisch,eenzijdig,oppervlakkig bleefdevertelkern.De speelstijlwas,behalve acteertechnisch
te vaak gebrekkig en daardoor inefficiënt,vooralte weinig gebaseerd op

een bewustewerkwijze;trivialeopendoekjeswaren daaraltijd welbijte
behalen,vooralals die sloegen op hetinstemmen meteen reeds véör de

voorstellingaanwezigbewustzijn.Tezeldenechterwarenertheatralestrategieën teonderscheiden diedeactualiteit,denoodzaak en hetgelijk van
de behandelde problemen konden funderen en overbrengen.W atbovendreefwassentim ent,ongenuanceerdheid,zell evestiging.De voorstelling
noopte zelden tot verderdenken en handelend zelfstandig worden.W at

aangeboden werd,wasalbijdeasoop van deopvoering affirmatiefvoltooid en hetheeftdan ook geen enkelmaatschappelijk procesop gang
gebracht.

Hetblijfteen vraag waardeze groepen tesitueren zijn.Hun erkenbare
identiteitbleefalankelijk van de toevallige,ongelede lijn van de doelgroep.Interne groepsdiscussie gafiedervan dezegezelschappen weliswaar
een meer bewustperspectief,maarin de voorstelling zelf wasditonvoldoende terug te vinden. De artistieke herkenbaarheid bleef te vaag. te
dichtin debuurtvan goedbedoelende bereidwilligheid,tevaak ook amper
hetpaternalism eontlopend.Dezeartistieketroebelheid heeftbeslistook te

maken metdemaatschappelijke voorwaarden waarin deze groepen werken.Hoelangkaneenpolitieketheatergroep blijven doorgaanalserin de
politiekevoorwaarden helemaalnietsblijktteveranderen in desocialistischezin diedegroep voorstaaten alshetaantalgeïnteresseerden beperkt

blijft?Voortdurenddreigthierhetrisico repetitiefen meteenconservatief
teworden,artistiek in hetniemandsland teopereren,thematischeinteeltte

bedrijven.Onmiddellijke ervaring resp.ervaarbaarheid missen dan alle
ruim er perspectief;watvoor de groep en de toeschouwers als einddoel
programmatisch vooropstaat,kan nietmeergedemonstreerd worden in de
ervaring van alledag.De groep kleedtdan een wat moeizaam verzonnen

verhaaldramatisch in;analyseerbaarheid van datverhaallijktdan geen
puntvanuitgangofoverleg.Erisaltijd welenigepolitiekehouding,maar
de artistieke 'taal'ontbreekt om die houding functioneeluitte drukken.
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En ditm oetvoor een theatergroep,ook en wellichtvooralalsze 'enkel'
van hettheateralsinstrumentgebruik wi1m aken,toch deeersteopdracht

zijn.
Van de esthetische waarde en kracht van het produkt - dram aturgische
organisatie van de stof,theatrale structurering van de intenties - hangt

immersook hetovertuigingsgehalteaf,vooralhetpolitieke.M ensen zijn
nietzo eenvoudig en simplistisch alszein destukken van hetvormingsthe-

aterherhaaldelijkafgebeeld werden,vooraleenvoudigemensen niet.Aan
dit slag onderschatting van de com plexiteit van de doelgroepen ging de

effectwerkingvaak ten onder.Datwilnietzeggen datde groep zijn publiek doorlopendmoetvoorhouden hoeknap zetoch welzijn in hetontwerpen,verantwoorden en uitspelen van bewustmakingsprocessen ; aan
het tonen echter van de artistieke resultaten van dit vermogen mag dit
theaterzich nietonttrekken,om datprecieshierin de politiserende gevolgtrekking bereikbaarwordt.Dezegroepen hadden zichzelf,in hun recrutering en in hun manier van werken, de voorwaarden m oeten opleggen

waardoorhetgehalte,de draagwijdte,deactieradius,de aanspreekbaarheid van hun produktgegarandeerd beter werden.Hetvoortbestaan van

politieketheatergroepen hangtnu toch welteveelafvan de(criteria-en
niveauloze)duldzaamheidvan deoverheid(ofhaaradvieslichamen)en te
weinig van heteigen interne dynam isme.A1s hetvormingstheater thans

dreigtwegtevallen,danbezwijkthetveeleeraan zichzelf,en slechtsheel
relatiefaaneengewijzigdeconjunctuurdiedehaastbiologischetrendnaar
politiekluidkeelstheatermomenteeltotzwijgen brengt.
Em otionaliteit
In de dag-en weekbladperswerd in aldezejaren hetroerigebestaan van
hetvormingstheater slechts mondjesmaatgesignaleerd;ook el
dersisde

analyse van dittijdsfenomeen grotendeelsuitgebleven4.Alleen de Vrije
Universiteit Brusselheefthettienjarig bestaan van deze theatertendens
aangegrepen om de stand van zaken op te meten.In 1978 werd daareen
W erkgroep Vorm ingstheateropgerichtdie totnog toe in drie publikaties
haar werkzaamheid openbaar heeft gemaakt.W erd in de eerste bundel

4 W atNederlandbetreft,ishetmaandblad Toneel-teatraaleen aantalkerenwat

naderop dedingeningegaan.Sedert1974bestaatereen koegelorganisatieHet
KultureelFront,meteen periodiekepublikatieonderdezelfdetltel,en diedeproblemen en activiteitenvan hetVormingstheaterinNederlandenVlaanderen behartigt.
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opstellen veeleereen atlasvan tenoteren pogingen opgesteld,dan getuigde
de tweede bundel,rapport van een colloquium .van de aliets kritischer
behoefte om resultaat en evaluatie samen te leggen.In een derde asevering heeftthans de W erkgroep getracht hetverleden ook een verse toekomstmee te gevens.
EssentieelopereertdeW erkgroep zondermethodisch valneten zonderthe-

oretischeeenheidsdefinitievan hetonderzoeksobject;watzesamen houdt
ismeereen grondvlak van materialistischelevensbeschouwing.Datisbij
sommigen intuïtiefen vanzelfsprekend,bijanderen uitgesproken doctrinair.Bepaaldem edewerkers hanteren een consequente logica en bereiken

hoedan ook herkenbareconclusies;anderen formuleren een vrijblijvend
behoeftencomplexendatreiktbijgelegenheid weltoteen opinie,maardie
is niet na te produceren of te toetsen. De im pressionistische optie, de

zichzelfgelijk gevendeuitspraak domineert.
Dit derde deelonthult nochtans een opvallende cesuur.De W erkgroep

achtderationaliteit(voordewerkwijzevan hetVormingstheatereentoch
te dik woord)van hetvoorbijewerkpatroon achterhaald;zijrichtthans
alle aandachtop de emotionaliteitvan de voorstellingen (zonder uitte
zoeken ofwellichtemotiviteiteen beterebegripsterm was).Zeisbijgevolg
bereid voortaan (eindelijk?)politiekezingevingaan tetreffen in theateropvoeringen die niet per se door zich als vormingstheater presenterende

groepenaangebodenworden.Emotionaliteitmagdevlagzijn,deladingis
welerg heterogeen ;anderm aalkon geen overeenstemming over een eenheidsdefinitiebereiktworden en de opvattingen staan meermaalshaaksop
elkaar.
Zo trachtD.Van Berlaer vanuit een weidse humanistische cirkelhetbe-

grip tedifferentiëren waarbijdeik-betrokkenheid voorop komtte staan.
Omdatzein demaatschappijdedominantievan hetsysteemdenken constateert,ontdektzealstactisch tegengifin detoch te cultischeideevan het

onderbewustedemogelijkheid totfunderingvan een 'self';deterugtocht
op deintimiteitbevestigtdemachtvanhetsysteem en deemotionaliteit(is
hetemotie?ofsentiment?ofaffect?)kan enkelfungerenalsstoorfactor.
Dezefatalistischevisie(tegenovereen vormingstheaterdataltijdeen optimistischegeloofsbelijdenisin dehaalbareutopieheeftverkondigd)trefje

5D.VanBerlaer-Hellemanse.a.,red.Hetpolitieketheaterheeftjehartnodi
g.

Hettheatertussenemotionelewerkingenpolitlekewerkelqkheid,Soethoudt,Antwerpen,1982,345pp..BF.450.DevorigegeschriftenwarenBlùfnietgelatenop
de wonderen wachten (1978)en TotIering en vermaak.9 manieren voor10jaar
vormingstheater(1980).
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bij de vorige medewerkersniet meeraan;iedereen wordtin zijn eigen
gelijk geduld.Datismooivoorhetonderlinge respect,maarde samenhang van de uiteenlopende stellingen wordternietbeter door.
P.DeBruyneweigertemotioneelreactiegedrag lostekoppelen van ideolo-

gischeinhoud;zijn betoog bouwtop debehoeftehettheateralsmotor
voor politieke gedragsvormen te radicaliseren.Hoe datbewust gebeuren
kan,zetH.Van M aanen uiteen.Allenadruk valtop de strategiewaarm ee

theatermakerselementenintegrerendiezich danbijdetoeschouwersemotioneelmanifesteren;metdeze m anifeste emoties kan dan een politieke

houdinggefundeerd.Hetlijktweleen pleidooivoorsystematische manipulatie en ze laat bepaald te weinig ruimte voor de autonom ie van de
enkeling.Beide auteursblijven zweren bij de historische geloofspunten
van hetVormingstheater;zezijnwelergduideli
jk enzelfssectaristisch,in
tegenstelling totde overige medewerkers,dieop zoek zi
jn naareen houding en verhouding.
M .Van Kerkhoven onderzoektvervolgens.m ethetpersonage a1ssleutelbegrip,deeerste fase van hetVormingstheater;toen werd geprefabriceer-

deideologieuitgebeeld alsoverdrachtvanintentie,terwijlthansdemogelijkheid totpersoonlijke revoltebijderecipiëntvoorop zou staan.Ook
D.Van Berlaerpoogtdewatbejaardecategorieën van dedramatheoriete
redden vooreen gewijzigdecontext;zijonderscheidtdeconsictstructuur
tussen aangeboden beeld en geconditioneerdetoeschouwer,wathetprinci-

pevan het'meervoudigik'impliceert,datineen telkenssubjectiefproces
van 'kritischekatharsis'deemotionelereactie (alsstoorfactor)hanteert.
L.VandenDriespakthetzomoeilijkebegripvandeidentificatieaan;hij
wijst(terecht.maareen nieuwewaarheidishetwelniet)op hetgevaardat
hetpubliekzijneigengelijkbevestigd wensttezien.ookalsdevoorstelling
eenmultifocaalstandpuntwenstaantebieden.Hetbegripfocus(bepaling
van aandachtsintensiteit)neemthijtrouwens niet op;hetingewikkelde
proces waarin bezoekers tot toeschouwers worden, tekenmomenten tot

een cognitiefbewustzijn promoveren,verwaarloosthijvolledig.Zijn methodeishetintuïtionisme.Daarom kanzijnslotopstel,waarinhijdevertegenwoordigde standpunten sam envoegt,nietverder komen dan totloodin-water-patronen waarmee alle denkbare im pulsen onkritisch gerespec-

teerd blijven.Zijn synthese viert de emotionaliteit we1alsideologische
functie,diedetotnogtoegeldendemaatschappelijkevervangt6,maarhet

6 Cfr.Gemma van Zeventer.Hetpolitieke theateren haaremotiesin Toneel-

teatraal, 103-8 (okt.1982),pp.14-15.
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heeftmeertemaken metpersoonlijkebelijdenisdan methard temaken
em pirisch inzicht.Dediscussieisvervan afgesloten.Dezederdepublikatie
isnietzonderreliëf,maarze brengtglobaalde discussie van hetpolitieke

vormingstheaternauwelijksverder.
Theaterwetenschap
Hetoperationelebegrip em otionaliteitgliptdeW erkgroep nog steedsdoor

devingers,nietomdatdeindividuelebijdragen ergeen bestemming aan
weten tegeven,maaromdatze eriedervoorzich een anderedimensie aan
toekennen.Datde collectievethesis in een contextwordtgeduwd waarin
de verhouding tussen vorm en inhoud een probleem stelling wordt,maakt
hetachterhoedegevechtevident.Enige voorkennisin semiotische zin kon
deze relatie a1sknoop uitschakelen ;dan werd inhoud vorm en vorm inhoud.Om toteen analyse van theatervoorstellingen te komen is minder
een ideologischeuiteenzetting nodig dan een stevigerkennisvan dem ediale instrulenten om een theaterprodukt analyseerbaar te m aken.Niet of

emotionaliteitmetsubjectiviteitsamenvaltishetdringendediscussiepunt,
welofen op welke wijze gdntendeerde en in de opvoering alstheatrale
tekensaangeboden momenten bijdeindividueletoeschouweraldan niet
in staatzijn te werken met enige ideologische potentie.De groep lijdt
kennelijk aan eencomplexwaarin tegelijkdevrijwaringvanhetsubjectieve recht hoog aangeschreven staat,maar de doorwerking naar een gemeenschapsresultaatin de vooropgezette politieke dimensie tevens begin

eneindpuntblijft.W aterindetoeschouweromgaat,overwelkperceptievermogen hijbeschikt.metwelke beslissingsstrategieën hij isuitgerust,
volgenswelkepatronenvanvoorspelbaarheid(ofjuistniet)hijreageertop
tekens(van welkeaard),blijfthiermethodisch buiten de belangstelling.
Hetboek beantwoordtui
teindelijk meeraan depogingdeeigentijdspositietebevestigen dan aan een wetenschappelijkeuiteenzetting.Schommelendtussen koeleGramscianen,neo-existentialisten enconjunctuurroddelaars,vertegenwoordigen de meeste medewerkersde radeloosheid van het

linksemilitantisme datmetzijn velevragen isblijven zitten,geen voortgang zietnaar een realisering van de eigen verlangenstoe en zich vervolgens 0P het theater heeftgestort om ,toch meer voor eigen baat,daar

althansde mogelijkheid teontdekken dathetnietallemaalhopeloosis.
Hetpolitieketheaterstaatdan m indervooreen waarde binnen een maat-

schappelijkecontextdanvooreen wensdroom binnen desubjectievezelfbevestiging.Debundelslaagterdan ooknietinwezenlijkevooruitgangte
boekenindeanalyseerbaarheidvandewijzewaaropmaatschappelijkheid
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en theaterkunstop elkaartebetrekken zijn.Een nietvolmondigtoegegeven skepsis tegenover doctrinaire gezichtspunten gaater alsnog toe over

subjectievebehoeftenuitteroepentoteenimpressionistisch-geobjectiveerdemethodiek.Zo kan degroep nogjaren doorgaan;hetwetenschappelijk-produktieve niveau wordt er niet beter van.M edewerker H.Van
M aanen sprak ondertussen zelf de mening uitdatin ditBrusselse onder-

zoek'hetpubliek(...)a1seen abstractecategorie'wordtopgevat,'waarvan
deleden geen concretemaatschappelijkepositiesinnemen van waaruitze
zichvantoneelbedienen',terwijlhijjuist'devoorstellinga1stussenkomst
ineenwerkelijkheid'ziet7.VanMaanenseigenradicaliteitblijftteBrussel
getemperd totaarzelen;vandaardepermanentevaagheid,demeanderme-

thode,deonderlingetegenspraak,deuiteindelijke patstelling.
Van Maanen trachtvanuiteen partijdige opvatting doorte dringen tot
geobjectiveerde bevindingen van wattoeschouwers in politieke theatervoorstellingen meemaken en meedragen,zodathieruitconsequentiesvoor

hunmaatschappelijkegedragvoortkomen.Hijrichtzichnietopeendenkbeeldige (en allerminstsubjectieve)toeschouwersreceptie,maartrachtte
achterhalen welke factoren het waarnemingsgedrag binnen de conventie

van hettheatergebeuren determineren en op welkewijzezegemobiliseerd
en gem anipuleerd kunnen worden,zodatdaaruiteen toeschouwersinten-

tionaliteitontstaatdiezich concreetuitdruktinhun maatschappelijk gedrag.Van M aanen si
tueertzijnvoorkeurbijdefunctionalistischebepaling
van hetwaarom van theaterin dezeti
jd.De Brusselsegroep heeftenige
duidelijkheid hieromtrentmetsuccesvermeden.Van Maanenshypothese
stelthem ertoein staataan tetonen dathettheaterwetenschappelijkeonderzoek dientuitte gaan naarde functie van de produktieverhoudingen

binnen hettheater,tussen spelersen toeschouwers.Totbinnen zijn denkraam logische maarniettemin eenzijdigeopdrachtverklaarthijdan mee
te helpen aan de ontwikkeling van een dram aturgie waarin de individuele
produktiviteitwerktin functievan toeschouwerscollectieven.Pasdan iser
een momentbereiktwaarin dediscussieoverdevorm en en de consequentiesvan emotionaliteitzinvolwantfunctioneelwordt.Datmom entwordt

in hetBrusselseonderzoek opgeschort;hetresultaatistijdverlies.Decrisisvan dekritiek op hetVormingstheater,zoalsalthansteBrusseltoegegeven,legtveeleereen vernauwd begrip van de opvatting van theaterweten-

7 Hansvan M aanen, GJJ'het maar waar.Een onderzoek naar theoretische

grondslagen van een toeschouwersdramaturgie,Proefschriftdr.Lett& W ijsb,
U.I.Antwerpen,sept.1982.

CarlosTindemans/Hetpolitiekevormingstheaterop zoeknaarzichzev
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schapbloot;wetenschaphoudtzich nietopmetbewijsvoeringvoorwishful-thinking-tactiek maar metde analyseerbaarheid van de theaterm idde1en en hetinteractieproces.

En het Vorm ingstheater vandaag ?
A1sde signalen nietbedriegen,ontwikkeltzich binnen deresterende groepen een tendens naar sterkere aandacht voor de theatraliteit. Daarm ee

doenzenietveelmeerdanzich aansluiten,hoelaattijdigook,bijwatzich
internationaalallang doorgezetheeften watvoordeBrusselsewerkgroep
reedsin grote mate alsvoorbeeld en aanleiding totanalyse heeftgefun-

geerd (b.v.#I# Simmons, The Wooster Group,Het Werktheaterj.De
woorden van zelfbeklag en gewetensonderzoek die Proloog over zichzelf

uitstort,betreffen veeleer hetvoorbije gelijk dan de in uitzichtgestelde
identiteit8.W ie theatraalom zich heen heeft gekeken,weet dat b.v.de

lichamelijkespeelwijze,degewijzigderelatietothetpubliek,deideologisering van de voorstelling bijgedragen hebben totnieuwe theatercodes.
Veelergernisen onbegripbijoverheid enpubliekisvoorlopiguitgekomen
op een inderdaad andertheater.Ditnieuwetheatersluitzich nietop in één
code;allevarianten staan breeduitterbeschikking.Zo vertrektde Schau-

bûhneam LehninerPlatz(vroegeram HalleschenUfer)Berlijnvanuiteen
filosofisch-ideologisch concept,gebruiktde resultaten van hettheateronderzoek en slaagterin hettheatertheoretische fundamenten demaatschap-

pijvernieuwendepraktijkovertuigend telaten samenvallen.Zovetrekthet
ThéâtreduSoleilParijsvanuitdeintuïtievebehoefteaaneenanderemaatschappijbeleving,werktzondertheoretischeveiligheidspolis,zweertbijde
pragm atische improvisatie en het creatieve empirisme en tovert al-dan-

niet-utopischetheaterdromenvoordiedewijzigingvandemaatschappelijke realiteittheatraalcom municeren.

Zondereen vaak eenzijdige koppigheid in hetzoeken naar een andere
tekentaal,zonderdevaak ergerlijkeverwerpingvan eeuwen dramatische
traditie,zonderdevaakkinderlijkebrutaliteittegenoverdegevestigdetheaterstructuurwasditresultaatnietmogelijk.W ilhettheater aanspraak
makenop een functieineen maatschappelijkecontext,dan za1hetbereid
moetenblijven zichzelfvoortdurendteproblematiseren en teveranderen.

8 Toneelwerkgroep Proloog,Ze willen de hemelop aarde.Overde betekenis
van het politieke vorminv theater van Proloog, Proloog, Eindhoven, 1982,

144pp.,/6,50.
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Ditvooronderstelteen noodzakelijkeperiodevan chaos.Die chaoshebben we ondertussen almeegemaakt: het opportunisme van happening,
environmenten performance,deritualisering van hetbanale,hetolym pische exhibitionisme,de manipulatievan onverdorven publieksgroepen,de

gekostumeerderevolutie,degetheatraliseerdemaatschappij.Aldezetheatermomenten hebben handig gebruik gemaaktvan hetteruggevonden accentop lichaam en stem ,hebben hetmaskernaar binnen gekeerd of het
kostuum afgegooid,hebben detoneelrolingeruild vooreen maatschappe-

lijketaak ofde sociale functie uitgebouwd toteen politiekerol.Hetis
vaak nietmeerdan sym ptoom ,wordtgeen instrument.M aar hetis tege-

lijkonomkeerbaar,wantonmisbaar.
Alleen indien hettheater(hlerkenbaarwordtalseen gebeuren datvanuit
zichzelf,vanuitzijn immanente procesvorm,zijn bestaansgeheimen prijs
geeft,lijkthetmijinstaatdemenselijkesituatieopeengegevenhistorisch
ogenblik,datalleenhethier-en-nukan zijn,zichtbaartemaken,enwelzo
zichtbaardatdealtijdsedimensiesgerichtzijn op dieconstantebehoeften
diedemensoverzichzelfheen doen klimmenenoriënteren op wathijals
mens tussen de mensen worden wilen kan.Hetleidt,toegegeven in de

zeldzamegevallen,toteen onverbrekelijkeeenheid van socialebarricadepositie en esthetischeexpressiecode.Maar hetiseroveralen altijd om
begonnen,om heteven ofheteen succeswordtofniet.M etdeze funda-

mentele drang ligtelk vermoeden van de wijze waarop de toeschouwer
daaraansluitingbijvindt,ofcognitiefofemotiefen waarschijnlijkstnog
viabeidervervlechting,onlosmakelijk verbonden.
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Orgaantransplantaties:een kwestie van aangepaste
wetgeving ?
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in hetSpaanse parlem entgoedgekeurd,
en in m aart 1980 in een definitieve
tekst vastgel
egd.Een jaar latermaakten de Spanjaarden een voorlopi
ge balans op van de bereikte resultaten,die

op verschillende punten beneden de
verwachting waren geblevenl.

De Spaanse wet
De Spaanse wet volgt in grote lijnen voorwaarden bepaald, die m oeten
hetFransevoorbeeld enkan in vijfbe- waarborgen dat de donor volkom en
langrijke bepalingen ondergebracht vrijzijntoestemminggeeft,en datzijn
worden.
1.Voor het afstaan van een orgaan
dooreenIevendedonorwordenstrenge

leven en gezondheid geen noemenswaardige schade van de ingreep ondervinden.Alleen volwassenen -vanaf 18

1 Javier Gafo,Problem atica socialy etica de Ios trasplantes de organos, in
Raz6nJ Fe,maart1981,pp.237-249.
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jaar-kunnendaartoehuninstemming sche activiteit van de hersenschors.
betuigen :geesteszieken of 'handelings- Aangezien dieactiviteitook kàn uitval-

onbekwamen'zijn daar nooit toe ge- len -op herstelbarewijze -ten gevolge
m achtigd.
van hypothermie(sterkeonderkoeling)
2. W aar het gaat om het wegnem en
van een orgaan ofweefselvan een l
ijk
-z
owelm ethetoog op een transplantatie als voor therapeutische en w eten-

ofintoxicatiedoorbarbituraten,eistde
wet dat men eveneens m et die moge-

li
jkheid rekening houdt.

Op het punt van de geconstateerde
schappelijkedoeleinden -wordtdedo- duur van de hersendood verschilt de
norleachtdaarintoetestemmen,ten- Spaansewetsterk van de overalelders
zijh1jvoorafen uitdrukkelijk daaren- gehanteerdenorm van 24uur.Voorde
Spaansewetvolstaan 6 uurhersendood
tegen verzetaangetekend heeft.
3.Ouders,voogden en naastbestaan- om iemands dood te constateren.Teden van de overledene worden even- gen die 'progressieve'of 'lakse'intereens geacht de 'wet te kennen': hun pretatie isin Spaanse m edische kringen
toestemm ing is derhalve nietvereisten alveelverzetgerezen.De artsen vrezen
hun eventueelverzetmistvoortaan elke dathetvertrouwen van hetpubliek geschokt zou kunnen worden.In Grootjuridischejrond.
4. Debesllssingsm achtover een derge- Brittannië suggereerde een BBC-prolijkeingreeyberustnietbijdemedische gramm aonlangsdatmen hetin enkele
diensten d1e hem zullen uitvoeren, gevallen niet zo nauw genom en had
maar bij een andere onalankelijke metde overlijdenscriteriavan personen
persoon of instantie, die erop toeziet bijwiemen een orgaan wensteweg te
datallewettelijkevoorwaarden vervuld nemen.Dathad voorgevolg datheel
watpersonen,die reeds op schrifthun
zijn.
5.Aangezien het succes van de over- toestemm ing alsdonor-na hun dood planting in grote mate al angtvan de hadden gegeven, hun contract verbro'verse' staat van het orgaan,dient de ken hebbenz. In dezelfde medische
wettwee,ten dele concurrerendeaspec- kringen heerst een ernstig voorbehoud
ten metelkaarte verzoenen :de zo snel ten aanzien van de veronderstelde toe-

mogelijk te nemen beslissing om het stemming van de donor en zijn naastorgaan weg te nemen én de 'absolute'
zekerheid datdedonorinderdaad overleden is.De wet hanteert het bekende
criterium van de 'hersendood':hetvolledig en onherstelbaar uitvallen van de
hersenfuncties,inclusiefdievan de hersenstam .Deklinische vaststelling daarvan berustop de meting van de elektri-

bestaanden.De Spaanse wettekst formuleerde dan ook de aanbeveling :
naar geschikte middelen te zoeken om

de terminale patiënt-donor en zijn

naastbestaanden op de hoogte te brengen van de nieuweplichttotsolidariteit
die de wetmet zich m ee brengt.

Problemen van en nà dejuridische oplossing
Een aantal,vaak zeermenselijke pro- uur hersendood blijven afwijzen.Zij
blemen bleken door de nieuwe wetge- verklaarden in de prakti
jk te willen
ving nietbevredigend opgelostte zijn. vasthouden aan de elders gehanteerde
W ijzagenreedsdatdemeesteartsende norm van 24 uur.
door de wet gehanteerde vorm van 6

Vervolgens bekenden de artsen dat het

2 AreSomePatientsBeing Done in?,in Time,29 december 1980,p.29.
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nagenoeg ondoenbaar was gèèn reke-

haling, hartslag) kunstmatig aan de

ning te houden met de uitdrukkelijke

gang gehouden,vaak 24 uur lang3.Iedereen moet inzien dat, wanneer dit

toestem ming of het eventuele verzet
van de naastbestaanden.Som migen gaven toe aan de ingreep te verzaken

conserverinjsproces al ingezet is,de
medische dlensten in gèèn geval de

wanneer een dergelijk verzet wordt naastbestaanden nog de 'laatste troost'
geuit.Zij kwamen er onomwonden kunnen gunnen van een ultieme groet
voor uit dat de wet het weliswaar
voortdurend over 'overledenen' heeft,
m aar dat men in feite en haast uitslui-

ofbezoek aan hun dierbareafgestorvene.En datverklaartdan deonverkwik-

heeft, die als de meest geschikte en
overvloedig beschikbare donors beschouwd worden.ln de uiterst dramatische om standigheden van een ongeval

serveringsprocesvolop aan de gang is4.
De Spaanse artsen vonden datm en de

kelijkesfeervan heimelijkheiden halve
tend de talrijke,veelaljongere en ge- waarheden waarin dienaastbestaanden
zonde verkeersslachtoffersop hetoog veelalterechtkomen,wanneer hetcon-

eerlijkheid en de moed moet hebben
om ook datsoortinformatie -tijdig

metdodelijkeanoop,determinalepa- onderhetpubliek te brengen,zodater
tiëntofzijn naastbestaanden dietsma- geleidelijk begrig voor -en aanvaarken datmen destervende (overledene) dinjvan-di
epilnlijkemaaronvermijeen geschikte donor acht en derhalve
gebruik wilen za1maken van hetwette-

delllke nevenaspecten van de weldaden
van de transplantatie zou kunnen ont-

lijk recht om een orgaan weg te ne- staan.Die moeilijke opdracht zonder

men... dat vonden vele artsen tè veel meer doorspelen naar de m edische
van ze gevergd.Alte lichtvergeetm en di
enstdie hetstervende ofjestorven
wat een geplande transplantatie m et verkeersslachtofferherbergt,lstegelijk
zich m eebrengt:om hetorgaan in goe- naï
efenon-menselijkenkanonmojede staatte bewaren,worden een aantal lijk de van de wetverhoopte gunstlge
functies van hetdode lichaam (adem- resultaten afwerpen.

Vrijwillige en onvrijwillige donors
Daarmee werd de ba1 teruggekaatst
naar de inform atie-en sensibiliseringsProgram ma#S die mikken OP hetgrote
publiek. De Spaanse Vereniging voor

na.ALCER stelde:'H etistragisch dat

inSpanjejaarlijksongeveer2.e mensen aan nierziekten sterven en dat nog
eens duizenden fysisch en moreelaan

de&r## tegen deNierziekten ALCER een kunstnier gebonden zijn, terwijl
(Asociacién para la Lucha contra las ondertussen ettelijke duizenden dodeEnfermedades de1 Rihön) heeft een lijk verongelukten begraven worden
campagne gelanceerd,onder het mot-

to:'Noteloslleves.Dönalos!'.(Neem
ze niet mee - in het graf -. Geef ze

m et organen die het leven van zovelen
hadden kunnen redden ofverlichten !'.
Alsof hetniet eveneens tragisch is dat
er in onze hoog ontwikkelde samenle-

weg!)Hoegoed ook bedoeld,lietdie
Campagnetoch een wrange bijsmaak vingen,jaarinjaaruit,duizenden do3 Cfr.V.Marshall,RenalPreservation,in Kidney transplantation,Princi
ples
and Practice,P.j.M orrised.,Academic Press,London/New York,1979.

4 A1sbijkomendebezwarendeomstandigheidvermelddendeSpaanseartsendat

detransplantatiekostenvooralsnog doorhetziekenhuisèn ten deledoordenaastbestaanden van deoverleden donorgedragen moeten worden.

Forum

463

delijkeverkeersslachtoffersvallen!De landen van de Associatie de transplanm edische instanties, de wetgever en
binnen kortwellichtook nog de publie-

tatie 'tussen levenden'een uitzonderlijk gering percentage van alle transkeopinieschijnenervan uittegaandat plantatiesuitmaakt.Op een totaalvan
die moordende 'beschavingsziekte'nog 2.553 nieroverplantingen!in 1979 in de

welvooronbepaaldetijd een statistisch

landen van de Associatle uitgevoerd,

voorzienbare en onvermi
jdelijke tol werdin 13,9% van degevallen denier
aan duizenden doden za1blijven opei- door een levende donor afgestaan,
sen, die dan als geschikte donors so- maari
n Spanjeb.v.bedroegdevrijwilwie-sotoch voorhanden zijn.Men ont- lige schenking al24,5% van hetnatiokomtmoeilijkaandeindrukdatvooral nale totaal6.
de hoogstontwikkelde westerse landen W anneer dus een m inister of staatsseweer eensblijk geven van het nuttig- cretarisvan Volksgezondheid èn Leefheidsdenken dat onze technologische milieu oproept tot solidariteit met de

beschaving kenmerkt.Dejaarlijksver- lijdende medemens, zou men mogen
schijnenderapporten van deEuropean verwachten dathij ook zijn bezorgdDial
ysis and Transplant Associations

heid uitoverdeduizenden doden in het

wezen uitdathetvrijwilligafstaan van verkeer,diehijen hetpubliek schijnen
een nier door een levende donor veel-

te beschouwen a1s een voorgoed verze-

vuldigvoorkomtinbemediterranelan- kerde'organenbank'.Enigesolidariteit
den (en opmerkelijk genoeg ook in metdeonvrijwilligedonorsvandetoeZweden en Noorwegen),terwijlin de komstenhunnaastbestaandenzou niet
resterende, m eestal nog welvarender misplaatstzijn.

Transplantatie en dialyse
Daartegenover staat dat nieroverplanting inderdaad veruitde beste en m eest
menswaardige oplossing is voor de pa-

sociatie werden uitgevoerd,konden de
respectieve m erites vergeleken worden

24.% nieroverplantingen die toteinde
1979 in delanden van de Europese As-

De overlevingskans van depatiënt,na

van:Dialyse in hetziekenhuis(DZ)tiënt,zowel wat zijn overlevingskans Dialyseaanhuis(DH)-Transplantatie
alsde'normaliseringskans'vanzijn 1e- tussen levenden (TL) -Transplantatie
ven betreft.Op grond van dem eer dan van dodedonor(TD).
1,3en 10jaar,zieteruitalsvolgt:

Overlevingskans:

na1jaar

na3jaar

na 10jaar

DZ

87,1e/e

69,1 e/a

35,6 %

DH

95,8 %

88,4 %

55,6 %

TL

92,3 %

86,4 %

60 %

TD

83,3 e/a

73,4 %

44,2 %

5 DezeverenigingomvatalleEuropeselanden(metuitzonderinjvanRusland.

RoemeniëenAlbanië)alsmedeIsraël,Libanon,Tunesiëen Turkile.

6 Cfr.Combined Reporton RegularDialysis and Transplantation in Europe,
X,1979.
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Uitdetabelblijktdatdedialysein het ziekenhuisevenveelkostalséén nieroziekenhuisoverdehelelijndeminstef- verplanting.
ficiënte behandeling is,en datdetrans- Ui
tdestudieblijktdatdetransplantaplantatie tussen levenden van m eet af
aan op de tweede beste plaatskom ten

op langere termijn de hoogste score
haalt.
Onder normali
seringskans verstaat
m en dekansom opnieuw een nagenoeg
normaalactiefleven te leiden.Na één

tie tussen levenden de ideale oplossing
is voor de patiënt, en dat de tweede
beste oplossing de dialyse aan huis
en/ofdetransplantatie metde niervan
een dode is. De transplantatie tussen
levenden verondersteltvanzelfsprekend
een gebaarvan solidariteitdatgeen en-

jaar dialyse (of één jaarna de trans- kele wetgever zijn burgerskan oplegplantatie)zietzeeruitalsvolgt(in da- gen7.
lende volgordegerangschikt):
Besluit
TL

81,5 e/:

TD

66,9 %

Een nOg zo aangepaste wetgeving lost
nietmeteen alle problem en op die m et
de orgaantransplantaties verbonden

DH

62,1 %

va1een aanleiding of een voorwendsel

DZ

35,7 %

zijn.Dewetswijzigingmag in geen ge-

zijnom eenvan demeestdodelijke'be-

Hier halen beide transplantaties de

hoogstecijfersen ligtdedialysein het
ziekenhuis nogm aals Ver achterop.

schavingsziekten'-de dood op de weg
- d
an maarverder ongem oeid te laten.
Zelfs de indruk alleen al dat het die
richting uitgaat dient volstrekt verm eden en voorkomen te worden. En de
oproep totsolidariteitkan en m ag ook
verstaan worden a1s een appèltot het

Merken wij noq op dat de dialyse- vrijwillig afstaan van een orgaan,

behandeling gem lddeld drie sessies per

waarvanwetenschappelijkvaststaatdat
weekvan telkensvijfuurimpliceert,en hetveruit de gunstigste oplossing is.
Henk Jans
datéén jaar dialysebehandeling in het

W atis plagiaat?
W ie in het zesde deel van de Encyclopœdia Britannica het lem ma 'copyright' naslaat, kan daar lezen dat de

ding van het auteursrecht aan te klagen.Nu komen in de literatuur nogal
wat gevallen voor van teksten die erg

louteregelijkenisvan eentekstmeteen

veel op elkaar gelijken.Pas wanneer

andere onvoldoende is om een schen-

hetgaatom een wetens en willensver-

7 Tussenhaakjes:reedsPausPiusXIIverdedigdemetklem dechristelijkeen
morelewaardevanhet(vrijwillig)afstaanvaneenorgaantenbatevaneenmedemens,op een momentdatvele katholieke moraaltheologen die 'zelfverminking'
ontoelaatbaarachtten.Debisschoppen van M alaga en Valencia beriepen zich op
deleervan PiusXlI,JohannesXXIIIen Johannes-pauluslom denieuwewetgevingtesteunen,aangezien uiteenenquêtegebleken wasdatongeveer30eâ van de
ondervraagden zich op religieuze gronden tegen elke vorm van transplantatie
verzet.
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zwijgen van de brontekstspreektmen tussen W .F.Hermans'essay M achines
van plagiaat. ln de andere gevallen
wordtgeoordeeld dathetom onbewuste bdnvloeding of een toevallige,door
de auteur niet bedoelde overeenkom st
in de verwoording gaat.H etindividuele kunstwerk staat imm ers nooit Op

in bikinien het grafisch werk van de
Amerikaanse architectvan Roem eense
afkomst,SaulSteinberg.
In hetopeningsessay van Laddersin de
Ieegte vermeldt Cornets de Groot een

cultuur. De Franse auteur en literaire
theoreticus M ichelButor heeft dit fenomeen zeer scherp alsvolgt geform uleerd :'Iln'y a pasd'oeuvreindividuelle.L'oeuvre d'un individu estune sorte
de noeud qui se produit à l'intérieur
d'un tissu culturelau sein duquell'individu se trouve non pas plongé mais
apparu. L'individu est, dès l'origine,
un momentde ce tissu culturel'l.
Cornets de Groot,die volgensM artien
J.G.de Jong als literair criticus en essayist'tegenoverde reductie van de wetenschap deamplificatievan de intuïtie
stelt'z,heeftin de dertien opstellen van

van derDom .Toen in 1929 deUtrechtse Dom toren hersteld werd,verscheen
hetverhaalin een Utrechtsblad a1seen
oeroude mondeling overgeleverde 1egende, waaraan Van M oerkerken de

bijzonder en eigenlijk amusant geval
zichzelfmaarverschijntaltijd tegen de van 'plagiaat'. In 1911 schreef
achtergrond van de gehele menselijke P.H .Van M oerkerken een novelle Jan

zijn boek Ladders in de leegte? zijn
vaak m arkante bevindingen neergeschreven overde 'toeëigening'doorauteurs van andermans teksten en dat in
verschillende om vang en op verschillende niveaus. In somm ige gevallen
gaathetom kerngedachten van buitenlandse auteurs van formaat die in het

werkvanNederlandseschrijversop een

eigen maniergestalte hebben gekregen.
Zo b.v.Nietzsche in de vroege rom ans
van Harry M ulisch, Rilke in M ulisch'
Voer voor psychologen en ook in de
poëzievan Lucebert,detroubadourslyriek in de poëzie van Elburg,Goethein
hetœuvre van A.C.W .Staring.In andere gevallen gaat het om frappante
hoewelnietsystem atische overeenkomSten,zoalstussen een sonnetvan Vest-

vorm zou hebbengegeven.Terwijlhet
diens pure eigen fantasie was!
Vreemd is daarentegen de vraag die de
auteur op p.54 stelt:'waarom duurde

hettot'50eerderomanDev#Troeiers
(van S.Vestdijk -J.G.)voltooid werd,
tot '51,tot na de dood van Cram er,
voor de roman verscheen ?'Die vraag

is het gevolg van het vermoeden,ja
zelfs de zekerheid van Cornets de
Groot dat een vertelling van Hendrik
Cramer de stof geleverd heeft voor

Vestdijksroman.Nu isHendrik Cramer,auteurvan oorspronkelijk in het
Frans geschreven surrealistische verhal
en, wegens zi
jn verzetsactiviteiten in
'
J
uni '44 door de Duitsers gearresteerd
en Op 17 decenlber 1944 gestorven in
het concentratiekamp Neuengam me.
De hele hypothese van Cornets de
Groot moet hier welberusten op een
vergissing in de data.
Voor een goed begrip van het lange
slotessay in vier hoofdstukken, waaraan de titel van de verzamelbundel,
Laddersin de Ieegte, werd ontleend,is

de lezeraangewezen op het(herllezen
van Cornets de Groots krim i-essay
over de dichtkunst van Lucebert,M et

dijk en een van Jacobus van Looy of de gnostische lamp (1979),en het in

1L'
Arc,no39,Aix-en-provence,1969,p.2.
2 M artien J.G.de Jong,Over kritiek en critici,p.128.

3 CornetsdeGroot,LaddersindeIeegte,Nijgh& VanDitmar,'s-Gravenhage,
1981.
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datzelfde jaar uitgegeven proefschrift
van C.W .van de W atering, M et de
ogen dicht.Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert aIs toegang
totdienspoëzieen poetica.In een noot

bijhetvierdehoofdstuk vanzijn proefschrifthad Van deW atering gezegd dat
de door hem geanalyseerde gedichten
van Lucebert ook al behandeld waren
in diverse artikelen van Cornets de

NOORDSTARFONDS

Groot,maardathijdaarovergeen po-

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

lemiek wou beginnen gezien de nogal
ergverschillendem ethode die beide auteursgebruiken.C.W .van de W atering
doet aan close reading in de striktste

M.z.% .

zin en steuntzijn interpretatieOP een
uiterst gedetailleerde taalkundige analyse van Lucebertsgedichten.Cornets
de Grootdaarentegen gebruiktde 'rotzooi-maar-wat-aan-m ethode' die door
velecriticien mezelfniettemin gewaardeerd wordt wegens de coherente en
vaak verrassende vi
siedie eruitblijkt.
Aangezien Van de W atering de discussie niet wou aangaan,besloot Cornets
de Groot het zelf te doen en in vier

hoofdstukken geefthijzijn interpretatievan dezelfdevijfgedichten van Lucebert die Van de W atering in zijn

U kunt
hleraan m eehelpen
ddoru
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatschapplj

proefschrift geanalyseerd heeft. De
schimpscheuten op het byzantinisme
van de close reading en op de naar de
paranoia voerende voorstellen om uit

de problemen te geraken bijde interpretatie van Luceberts gedichten zijn
niet gering in aantal.Hoewelik overtuigd ben vanCornetsdeGrootsgelijk,
dat bij de interpretatie van Luceberts

gedichten uit het begin van de jaren
vijftig,zoals de schoonheid van een
meisjeen ik trachtop poëtische w#ze,
hetverband gelegd m oetworden tussen
de dichter en de schilder Lucebert,lid
van de CoBRA-groep,toch ben ik er
ook van overtuigd dat Van de W ate-

De N oordstar
en B oerhaave

rinlszeerlangzaam vorderendeanalyse/lnterpretatie-methode nuttig en

GrootBrl/annlëlaan 121,
9000 Gent

noodzakelijk (geweest)isin de litera-

Tel.(091)25 75 15

tuurwetenschap.De reden daarvoor is
haar exactheid en haar poging om een
concreet antwoord te geven op de
vraag: wat kan een lezer, die toch
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maareen klein stukje overzietvan het De taaliseen soort koningsmanteldie

'tissu culturel'waaroverButorhethad, ze om zich heen draperen en waarmee
aanvangenmetzo'nmoeilijktoeganke- ze mensen op afstand houden,m aarei-

lijkepoëziealsdievan Lucebert?Cor- genlijk isdatvaak een nieuwe-klerennetsdeGrootheefttrouwensmeer dan

van-de-keizer-effect'.W atDe Coninck

gelijk alshijschrijftdathetzwoejen zegtjeldtsomsookvoordekeizervan
van hemzelf en van Van de W aterlng
om een interpretatiete geven aan Lucebertsgedichtenm éérzegtoverdenoeste arbeiderdan overdie poëzie.In deze

deVljftigers,Lucebert.

Het gaat in ieder gevalop voor die

schrijversvan 'dieventaalen jargon',
de literatuurwetenschappers,die Karel

contextlijktmeeencitaatvan Herman van hetReve in zijn beruchte HuizinDe Coninck -uiteen gesprek metW il- ga-lezing(1978)aangepaktheeften dir
lem M .Roggem an in De Vlaamse Gids

Jacques Kruithof onlangs in Tussen-

van vijfjaargeleden -zeer toepasse- spraap zeer voortreffelijk van comlijk: 'Hermetische dichters zijn vaak mentaarvoorzien heeft.

onbegrijpelijkojheteerstegezicht,en

Joris Gerits

maaralte begrllpelijk op hettweede.

4 Jacques Kruithof, Tussenspraak. Essay over Iiteratuur en Iiteratuurwetenschap,Bzztôh,1982.

H annah A rendt
W anneerHannah Arendtin 1975 over-

lijdt,heeftzeenkelevandebelangrijkste boeken op haar naam staan die

Filosofieen politiek waren debeide polen waartussen haar leven gespannen

stond,maarde filosofie lijktdaarvan

ochweldebelangrijkste.Een 'filosofisindsdeoorloj og hetgebied van de t
sche biografie' noem t Elisabeth
politieke theorle ziln verschenen.Daar-

bijmoetmen nietzozeer denken aan

verhandelingen over de vraag hoe de
staat,hetpolitieke leven e.d.eruitzou-

Young-Bruehlhaaromvangrijkeen indrukwekkende levensbeschrijving van
Hannah Arendtdan ookl.Zij begon
alsfilosofe,studeerde o.a.bijHeideg-

den moeten zien (al schreef ze ook
déérover), maar eerder aan analyses ger en schreef haar eerste boek over

Augustinus,en keerde aan heteind van
haar leven weer naar haar 'eerste liefmet name ln enkele van zijn meest de9terug,m et de onvoltooid gebleven
schokkende vorm en : het nazisme en studi
e TheZëe of theM ind.Daartushetstalinisme.Toch mag m en hier we1 sen lagen tientallen jaren van meerof

van het politieke leven,zoals zich dat

in feite afsgeelde en afgespeeld had,

degelijk van politieke theorie spreken ; minderpubliek schrijverschap overacde filosofische grondigheid waarm ee

HannahArendtzochtnaardedieqste
wortels van deze verschijnselen glng

tuele of m eer fundamentele politieke
onderwerpen. Onbesproken bleef ze

daarbij niet. Met name haar verslag

van en reflectiesop de berechting van
schrijvingofhetpolitiekecommentaar. de nazi-m isdadiger Adolf Eichm ann

veelverderdan die van de louterebe-

chmanninJeruzalem)riepen heftige
Een jrondilheid die al naar voren (CEi
komtln de tltelvan haarmeestbeken- ontroverses OP, VooralVanwege haar
de en baanbrekende werk op dit ge-

kritiek op dezgn.'Judenrëte',die zij

bied:The Originsof Totalitarianism.

weinig subtielvan bewuste ofonbewus-

1ElisabethYoung-Bruehl,HannahArendt.ForLoveoftheWorld,YaleUni-

versity Press,New Haven and Londen,1982,563 pp,f 19,25.
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te collaboratie met de nazi's beschuldigde. Ook Stephen W hitfield, die in
zijn boek Into theD ark, ondanks talrijkepunten van kritiek,toch voortdurend van grote bewondering voor Han-
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sectie en,daardoor,van elk zelfstandig oordeel.En hetwas die gedachtenloosheid die het totalitarism e het instrumentgaftothetuitoefenen van de
terreur die haar voornaamste kenm erk
én levensvoorwaarde was.
De samenhang van denken, willen en
oordelen had het onderwerp moeten

nah Arendtblijftgetuigenz,slaathier
een aanzienlijk scherper toon aan en
verwijthaareen 'excessivehostility to
aspectsofJewish conduct'(231).
worden van The fa@ of the M ind.
Het belang van Hannah Arendts boek Twee delen verschenen slechts (Thinlag echter ergens anders. In The Ori- king, Willing), aan het laatste deel
ginsofTotalitarianism hadzijhettota- (Judging)isHannah Arendtnietmeer
litarism e om schreven a1s een 'Novel toegekomen.M aaralin heteerste deel,
form ofGovernment',dieeen volstrek- datnu ook in het Nederlands is vertebreuk betekendeten opzichte van de taald3, wordt al veel van die samenhistorisch daaraan voorafgaande hang duidelijk. Het denken, zoals
staatsvormen,maarook een breuk bin- Arendt dat verstaat, is een breuk m et
nen de moreel-politieke orde. Een hetdirectbeleefde en hetconcrete;het
breuk die gekenmerkt werd door het trektzich terug uitde wereld en schept
binnentreden van het radicale kwaad een afstand daartoe. In die afstand
binnen de staatsorde: een kwaad dat speeltzich de resectie af,m aar daarin
nietsm inderbeoogtdan devernietiging komtook hetoordeel(hetesthetische,

van allemenselijkheida1szodanig;een maar ook het morele oordeel) tot
kwaad dat zo monsterlijk is,dat het stand.Hetoordeelisgeen resultaatvan

binnen de bestaandefilosofischetradi- hetdenken,m aareen afgeleide.H etis,
tie nietm eer kan worden begrepen.
zejtArendt,'hetbijproduktvandebeMaartijdensEichmannsproces reali- vrlldendewerking van hetdenken'en

seerdezijzichdatdatzelfdemonsterlij- tegelijk 'realiseerthethetdenken zelf

kekwaadwerdtoejebrachtdoormen- en maakt het hetm anifest in de feno-

sen die op zich welnig monsterlijks1e- menale wereld'(216).De exacte verken te hebben ;geen sadisten of geperverteerden, m aar am btenaren-in-uniform ,diededen wathen werd opgedragen,éök als dat de grootste misdaad

betekendediedemodernetijdheeftgekend.Hetwasdeze verontrustende a1-

houding tussen denken,willen en oor-

delen blijftin ditdeelnog duister,ondanksalle aanzetten toteen samenhangende visie. Hannah Arendt heeft die
sam enhang niet meer kunnen voltooien.W atze wé1nalietwaseen omvang-

ledaagsheid in dewijzewaarop hetra- ri
jkœuvre,waarinzetrachttetegeilen

dicalekwaadten uitvoerwerd lelegd, 'watbinnen de filosofische traditle niet
die door Arendt werd aangeduld met

meer begrepen kon worden' en zocht
naar een antwoord op een kwaad dat
ofevil'.
alleen nog gedachtenloos voltrokken
Het was geen perversie die Eichm ann kon worden.
ertoebrachtzijn bevelen zonderaarze- Filosofe alsze was,gevormd doorde
1en uit te voeren ; het was gedachten- continentale,en vbôralles Duitse,traIoosheid, de opschorting van elke re- ditie.zochtzehetantwoord in detran-

desindsdien geijkteterm 'the banality

2 Stephen J.W hitfield,Into theDark.Hannah Arendtand Totalitarianism,
Templt University Press,Philadelphia,1980,338 pp,$18,95.
3 Hannah Arendt,Denken,DeelIvan HetIeven van de geest, bezorgd door
Mary Mccarthy,vertaald door Thomas Graftdijk,Arbeiderspers,Amsterdam ,

1980,301pp.,/38,50.
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scendentie van de geest,in het denken
dat onaantastbaar is omdat het zich

buiten dewereld afspeelt.Hetlijkteen
nogal idealistische positie, tegenover
het mateloos geweld dat het radicale
kwaad ten toon spreidt. M isschien
heeftH annah A rendtook we1watge-
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de toon,wanneer ze tegen het einde
van het boek zegt: 'De manifestatie
van de wind van hetdenken isnietken-

nis,maarhetvermoqen om goed van

slrchtenmooivanlelljkteonderscheiden.Enmisschien kan ditwerkelijk op

dezeldzameojenblikken datdeteer-

twijfeld aan de effectiviteitvan haar ling geworpen ls,ram pen voorkom en,
welzeerfilosofische antwoord.En mis- althansvoorhetzelf'(216).
schien vandaarook de watrelativeren-
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B oekbespreking

Invergelijkingmetdeandereinternationaal

Godsdienst

gebruikte bloemlezingen - J.B. Pritchard,
AncientNearEastern TextsRelating to the

OId Testament (19693, afgekort ANET),
Fex/e aus der Umwelt des Alten Testa-

LittératuresAnciennesdu Proche-orienten

GûtersloherVerlagshausGerd Mohn,1982,
128pp.,DM .68.

vallende verschillen.Zo hebben de samenstellers,onderwie ook twee geleerden van

Hetisinmiddelsmeerdan 50jaargeleden

voorwatde Egyptische teksten betreft bewustgekozenvoorhethoofdaccentin hetle
millenium v.Chr.Ook aan Arabische inscriptiesuitdevöör-islamitischeperiodezal
in TUAT beduidend mééraandachtworden

ments,Band I(Rechts-undWirtschaftsur- de reedsgenoemde AOT van Gressmann
kunden), Lieferung 1 (Rechtsbûcher), zijn erin ditnieuwenaslagwerk enkeleop-

dat het toonaangevende naslagwerk Altorientalische Texte zum Alten Testament

(AOT)van Hugo Gressmann (19262)verscheen.Daarin had deze geleerdeeen onge-

de Katholieke Universiteitvan Nijmegen,

jkbare stanlooiijk aantalteksten verzameld uitcultu- geschonken dan in de vergeli
ren buiten Israël die een verrassend licht daardwerken,ook alomdateen iink aantal
nscriptiespasvrijrecentis ontdekt.Van
wierpenopbegaaldebijbelpassages.Detijd i
staatechternletstil;na 1925 zijn erver- belang isvoorts datJlle in TUAT opgenojnvertaald volgens
schillende belangrijke archeologische ont- menteksten opnieuw zi
dekkingen gedaan (o.a. M ari, Ugarit,
QumranenEbla).
In dieafgelopen 50 jaarisook de kennis

de nieuwste inzichten en opvattingen.Aan
elke vertaling gaatnietalleen een uitgebreideliteratuuropgavevooraf,ookwordtaangegeven in welke tijd de betreffende tekst

genomen.Hedendaagse filologen zijn het
langnietaltijdeensmetdevertalingenin-

moetwordengeplaatst,waarzeisoggegra-

van deoudetalen langzaam maarzekertoe-

ven en waarzezich thansbevindt.Fllologi-

terpretatievan teksten die hun voorgangers
aan hetbegin van dezeeeuw leverden.
Daarom ismen onlangsin Duitslandbegon-

scheopmerkingenzijntoteenabsoluutmi-

uithetNabijeOosten in deperiodetussen

deze'Lieferung 1'debelangri
jkstewe/scol-

nimum beperkt;het werk isdus öök door

degeïnteresseerdebijbellezerteraadplegen

n
enmetdeuitlavevandebelangrijkstepro- en tehanteren.Elke'Lieferung'zaleen befane en godsdlenst-historische documenten paald genre teksten behandelen.Zo bevat

ca.17* -2* v.Chr.W anneeralle 12 kater-

nen ('Lieferungen')van ditnaslagwerk,afgekortTUAT,zullen zijn verschenen heeft
men de beschikking overdrie kloeke boek-

delen. Band I bevat juridische teksten,
staatsverdragenen economischeoorkonden.
In Band 11 zullen documenten verzameld
wordendiehandelen overdetoekomst:orakels,grafschriften,gebeden en liederen.In

lectiesuitSumer.Akkad en Hatti,metals
meest bekende de codex van Hammurapi

(ca.170 -1750v.Chr.).
Bijditstart-katernvanTUATzouikdevolgendekanttekeningen willen plaatsen.Van-

uitwetenschappelijkoogpuntteverdedijen,
maarvoorde'gewone'gebruikermoeililk te
ae
annbi
va
ard
isth
tf
tgwe
t
jbe
lseenwe
teks
tei
ntda
ner
ensbi
wor
jdd
ee
ze
nbu
ver
i-

BandlIItenslotteworden wijsheidsteksten, wezen naarsoortgelijke ofzelfsparallelle
mythen en epen opgenom en.

passagesin hetOude Testament.Noch in
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'

dieoudoostersewetscodificaties(Ex.22:14

metCH 245;Ex.22:1 metHG 70A ;Ex.

22:10metHG 76A).Ditallesisdesteverwondeli
jker,omdatdetitelvan ditnaslag-

datdesamenstellershiernaarmijnmening

een steek hebben laten vallen, zie ik met

spanningaluitnaarhetverschijnenvande
andere katernen.

PancBeentjes
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N.A.Schuman,Getuigen van tegenspraak.

Koepoortbrug 4,

Profetieuitdemond vanAmosen Jesaja,
Ten Have,Baarn/W estland,Schoten,1981,
157 pp.,BF.355.

%
c

W ilmen de profetische geschriften van het
Oude Testamentenigszinsmetvruchttegemoettreden,dan ishetabsoluutnoodzake-

lijkom tebegginnenmeteengoedeinleiding
op deze eigensoortige literatuur. Juist op

een moment dat het uitstekende werkje
Geen profeten meer? van de dominicaan

E.van Outryve in deserie 'Van exegese tot

>
r
-u
Q
Q
>

verkondiging',nr.26ennr.29(VlaamseBijbelstichting,Leuven 1975-1976)uitverkocht
raakteen heternaaruitzag datwenoodgedwongenweerdeDuitstaligepublikatiesvan

*

2000 Antwerpen,

werk in elk gevalsuggereertdatdie verbanden doorde betreffendegeleerden gesignaleerd zullen worden.M aarondankshetfeit

ClausWestermann,GrundformenprophetischerRede (BevTh 31,19683)en Gerhard
vonRad,DieBotschaftderPropheten(Siebenstern-Taschenbuch nr.1* -101) uit de

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader
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wort'(p.9),noch ln deintroductiesop de
afzonderlijketeksten wordter meegedeeld
waarom men toteen dergelijkewerkwijze
heeftbesloten.Terwijlvoorde'gewone'lezernujuistindiecorrespondentiehetintrigerendeisgelegen:teziendatbi
jvoorbeeld

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

het'Zum Geleit'(gp.5-8)ofinhet'Vor-

kastmoesten gaan opdiepen,verscheen een
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jzonder geslaagde inleiding van Niek

Schuman, sedert 1970 verbonden aan de
t'
%$>

vakgroepBijbelwetenschappenvandeVrije

UniversiteitteAmsterdam.Hetboek isontstaan uiteen serie van 17radiolezingen,die

indemaanden februari-juni1981doorde
NCRV zi
jn uitgezonden.
De verkenningen van Schuman bestrijken
hetzeeromvangrijkeveld van onderzoek;
menkanechtmerkendathijmetpersoonlijkeinteressejarenlang deprofetischeliteratuurvan hetOudeTestamentterhandenter

harte heeftgenomen.Hoewelhetboekje
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dusgeenwetenschaypelijkwerkindestrikte vlagen nogal modieus klinkende woorden
zin van hetwoord 1s,verstaatSchuman wel

dekunstom debelangrijksteresultatenvan
hetexegetischonderzoekindeafgelopenjarenopzi
jn lezersovertebrengen.Eenuitstekendeliteratuurlijsthelptom nietteverdwalen in hetlabyrintvan publikatiesover

maakthijnietzeldenmoeilijktevolgen associatiesenloopthi
jmetvééltegrotepassen doorde prachtige teksten heen.Deauteur heeft zich de niet geringe moeite getroost om alle hoofdstukken opnieuw uit
hetHebreeuwstevertalen,maaromdatdeze

weergavestriktletterlijkisvraagjejemeerErzi
jntweeopmerklngendieiknaaraanlei- malen afwaartoeheteigenlijk dient.Wat
ding van ditgoedeboek zou willen maken. moetjebijvoorbeelddenken van:'Enaan
Zovraa!ikmeafwaarom deauteurner- zijn vaderdeed hijhetnietrechtop staan'
!ensinzljnreeksverkenningenplaatsheeft (1Sam.14:1)?Hetisronduitjammerdat
lngeruimd en aandachtvraagtvoorhettoch eenz6creatiefschrijveropdezewijzevele
zo belangrijkeonderscheid datin de He- kansen laatliggen.

deprofetenenhunjeschriften.

breeuwse canon wordtaangebracht tussen

Om telatenzien daterookénderemanieren

de 'Vroegetre)profeten'(Jozuat/m 2 Koningen)endezgn.'Latereprofeten'(Jesaja
t/m Maleachi).HetHebreeuwseOudeTestamentkentnamelijknietzoietsals'historischeboeken',wantzezijn profetisch!!Ik
vindditechteengemistekansom lezersbijbelsecategorieënbijtebrengenen kritische

zi
jn om ISamuëlzelftebestuderen wilik
wijzen op hetalweerenkelejaren geleden

resexieopdeeijen kerkeli
jketraditiets).

Daarnaastvind lk de ondertitelnietzo gelukkig gekozen. Het boek van Schuman

verschenen boek van Ungern-sternberg,dat
- e
veneensvoorzienvan eeneigenvertaling zekerde moeitewaard is.Ondanksdeaan-

zienlijkehoeveelheidgegevensdieeenuitte

leggen tekstnu eenmaalmetzichmeesleept,
isditboek prettig leesbaaren bevathetop
gezette punten een samenvattende analyse
van grotereteksteenheden.Hetverrastdoor

brengtnameli
jk veelméérgrofetische tek- een aantalopmerkelijke hypothesen,o.a.
sten totspreken danalleend1evanAmosen

datISam.1-3 sterk isbdnvloed doortaal

Jesaja.Hetisnietsminderdaneen buiten- en theologievan Jesaja(7eeeuw v.Chr.),
gewoongeslaagdeinleidingophéélde(late- terwi
jlISam.4-7weerdooreenheeléndere
re)profetischeliteratuur!
traditielijkttezijn bdnvloed.
PancBeentjes
PancBeentjes
JanC.M .Engelen,ISamuel1-15 (Verkla- DasfûnfteBuch M ose,erklârtvon Dieter
ring van een bijbelgedeelte),Kok,Kampen, Schneider,R.Brockhaus Verlag,W uppertal,1982,3% pp.
1982,lO pp.,f14.90.
Rolf Freiherr von Ungern-sternberg,Das
erste Buch Samuel, Theologischer Verlag
R.Brockhaus.W uppertal,1978,318pp.

InhetNederlandstaalgebiedbestaatnauwe-

Jan Engelen,docentaan een katholieke Pedagogische Akademie te Amsterdam, pro-

Hetenige werk dat ik kan noemen is het

lijksofgeenliteratuuroverhetboekDeuteronomium dievooriedereentoegankelijkis.

commentaarvan J.Wijngaardsin deserie
beertinzi
jnboekjedelezerduidelijktema- 'De Boeken van het Oude Testament'
ken dat het er niet alleen om gaat wat er (BOT).Men isdusalsnelaangewezen op
wordtverteld,maarook hoe dieboodschap watin hetbuitenland verschi
jnt.Zo verwordt overgebracht. Behalve de verhalen
over de priester-richter-profeet Samuël,
naar wie het gehele geschrift later is ge-

scheen zeer recent een commentaar op dit

vijfdeboekvanMozesindeserie'WuppertalerStudienbibel',een reeksdie doorgaans

noemd,isditbijbelboek tevensvan groot heelgeschiktisvooreigenbijbelstudie(eerbelang voor de visie op het koningschap,

derverschenen commentaren op Jona,Jere-

datindepersoonvanSaul(enlaterDavid)
gestaltezalkri
jgen.
IkvindhetronduitjammerdatEngelen zo
vlotdoordeteksten heen loopt;metzi
jn
ontegenzeggelijk grotetaalvaardigheid had
hijde lezer naar mijn mening veelméér
kunnen (en moeten)bieden.Verpaktin bij

miaen Hosea).

Dieter Schneider verstaat de kunstom in

zijninleiding(pp.13-28)heelwatbelangrijke Duitstalige publikaties over Deuterono-

mium samen te vatten (Von Rad,Noth,
Wolfg.Maarwanneerhijvervolgenszélfde
tekstvanhetboek Deuteronomium perperi-
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koop jaatbecommentariëren,komthijhe- voorwerk dat alin de Middeleeuwen was
laasmetuitboven degrauwe middelmatigheid.

verricht.
Hetboekbegintin hetmidden van denieuZo wordterdoorhem bi
jvoorbeeldweinig we ontwikkelingen die de overgang van
aandacht besteed aan de opbouw van het Middeleeuwen naar Renaissance markeergeschrift.W aarom Schneider bepaalde af- den:hetnieuwetopografischebesefvan de
bakeningenaanhoudt-somstejenheersen- aarde die rond was,dat in de vijftiende
de
opvattingejnnsinin-zma
akthijzjjnzl
ezersniet eeuw doordrong en aanleiding gaf tot de
uidelijk.Mi
ienslaath1
ich teveel grote ontdekkingsreizen.Daarna wordteen
leiden door de huidige hoofdstukindeling, forse stap teruggenomen, naar de wortels
diepasuitde 13eeeuw dateert.Zo vindtde van de wetenschap in de klassieke beschalezerbijvoorbeeldnergensdeopmerkingdat ving,om vervolgens hetverhaalvia CharDeut. 1:1;4:M ;28:69;33:1 in feite het tres,deIslamitischewetenschapsprakti
jken

kadervormenvanhetgeschriftinzijn hui- dealchemisten weerbijde Renaissancete
dige gestalte,dat onswordt gepresenteerd beëindigen,waarbijdefocusnu vooralop
als vier lange toespraken van M ozes in de
vlakte van Moab.W e horen evenmin iets
overdestructuurvanhetoudoostersevazal-

denauwerelatietussen kunsten wetenschap
ligt.
Hetisvooralin ditlaatstehoofdstuk dathet
lenverdrag,datdoordeuiteindelijkeschrij- boek enigszinsin de breedte 'verloopt'.De
verts)vanhetboekDeuteronomium zonder relatietussenwetenschap en kunstwasinde
twijfelisgebruikt.Dathetcommentaarvan Renaissance nu eenmaalveel nauwer dan
Schneidergeen ofweinig aandacht schenkt wijgewendzijn,envoordehedendaagseleaan zaken alscompositie en literaireaspec- zerkomteen dergelijkhoofdstuk,aan het
tenvandetekstisbijnaderinzienheelgoed eind van een boek datgeheelaan deweten-

te verklaren.Hijheeftdergelijke benade- schap isgewijd,dan ook overalseen wat
rinlswijzen nietnodi!(ofkanzenietge- vreemdeeendindebijt,enGoldsteinslaagt
brulken?!),omdathlj-zijhetoverigens ernietgeheelin ditgevoelvanbevreemding
nietalteduidelijk-van meningisdathet We
S jtenemen.VerderisDawn of Modern
grootste deelvan hetboek Deuteronomium
rechtstreeksvan ...M ozesafkomstigis.Een
standpuntdatoverigens in nogal fel con-

clence echter een uitstekend geschreven
boek, dat buitengewoon plezierig leest.
Hoewelerveelinformatie wordtverstrekt,

t
raststaatmetdeopvattinjen vanveelhe- blijfthettoch steedseen boeiend verhaal
dendaagse oudtestamenticl over het ontdat nergens inzakt. De verbindingen die

staan van ditvijfde bijbelboek,dat om- worden aangeduid tussen Middeleeuwen en
streeks 7* v.Chr.ofzelfs nog later (ballingschap)wordtgesitueerd.

Renaissance zijn uiteraard niet geheel
nieuw,maarkunnentochnogaltijdverras-

PancBeentjes sende inzichten opleveren.Dat wordt nog

actuelerwaarGoldstein ook verbanden legt
met de natuurwetenschap van onze eigen

tijd.Eenhoogstinteressantboek,derhalve,

Geschiedenis

dathelaaswordtontsierd doordevaak uit-

gesproken slechte kwaliteitvan het(overvloedige)fotomateriaal.
Ger Groot

ThomasGoldstein,DawnofModernScience,From theArabsto Leonardo da Vinci,
HoughtonM ifsin Company,Boston,1980,

297pp.$14,90.

JacquesLeGoff,L'Jcoj/edeIaChrétienté,
v.1180-v.JJJP,EdltlonsBordas,Parijs,
1982,127pp.,8F.722.

Hetis bekend datde moderne wetenschap
begint metde Renaissance.M aar was dat
beginwelzo abrupt?W aserwelzo'n sterke
tegenstelling tussen de 'duistere Middeleeu-

wen'endeverlichtenieuweti
jd?Ditboek

laatzien hoezeereröök sprakeisvancontinuïteiten hoe veelRenaissance-denkersen
-wet
enschappers doorborduurden op het

Detekstvanditboekverscheen aleerder,in

1968,ineenDuitseeditiebijFischer,enis
nu,verrijktmeteentachtig-talprachtigei1lustraties,gedeeltelijk in kleur,in deserie
VoirI'
Hi
stoireopnieuw uitgegeven.In zo'n
120 pagina'sgeeftLeGoffeen breed opgezetbeeld van debloeiperiodevandemidde-
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leeuwen,ruwweg samenvallend metde 13e
eeuw ;eenbloeiperiodediezalwordenopge-

volgd door een tijdperk van onjekende
rampspoed, de 14e eeuw, zoals dle door
Barbara Tuchman zo magistraalisweerge-

geveninhaarlijvigestudie# DùtantM irror
(Ned. vert.: De rampzalige veertiende
eaw).InzeshoofdstukkenbelichtLeGoff
dediverse aspecten van hetleven in de 13e
eeuw.Hethoofdstuk overde politieke ont-

wikkelingenlijdtdaarbijnoghetsterkstonderdebeperktheid van detekst;vaakneigt

deuiteenzettingtoteennogaldrogeoqsommingvanopeenvolgendefeiten,waarbljhet

verband tussen deverschillendegebeurtenissen,en vooralde samenhang tussen deontwikkelingen in de diverse politieke invloedssferen onderling, nogal eens ver te

zoekenis.Aanzienlijkbetergdntegreerd en
inzichtelijkzi
jndehoofdstukkenoverdeso-

cialeverhoudinjen,dekunstendeweten-

schappen.Hetls vooralhier datLe Goff
een boeiend enindringend beeld schetstvan
hetIeven,devooruitgangen ongekendeverworvenheden die de 13e eeuw kenmerkten.

Hetvoortreffelijkverzorgdebeeldmateriaal
sluitdaarbijzeernauw op detekstaan en

draagterinnietjeringematetoebijdatde

geschiedenisin dltboek werkelijk tastbaar
én levend wordt.

GerGroot

Literatuur
Herman Bogaert,Staatsprqzenpoëzie,LP,
EUFODA 1075.1982,BF.360.

Uit het œuvre van de 10 laatste winnaars

van deStaatsprijsvoorpoëzie heeftvoor-

asbestcem ent:
golfplaten,Ieien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatiem aterialen
open haarden

drachtkunstenaar Herman Bogaert 31 gedichtengeselecteerdendieo.m.metdehulp

vanhetDilbeekseprojectteam voorcultuurpromotie en actualiserende artistieke com-

municatieopdeplaatgebracht.Staatsprijzen voorpoëzieworden in Belgiësinds1927

om dedriejaartoegekendendejurj'szorgenervoordatdichtersmeteenchrlsteli
jke
eneenvrijzinnigesignatuurinN. gelijkemate
aan bodkomen.Datblijktal!PendenamenbekijktvandeVlaamseStaatàprl
jswin-

naarsna 1945:K.Jonckheere,M .Roelants.
G. Burssens,H. van Herreweghen, J. de
Haes, P.Snoek, H.Claus, R. Verbeeck,
H.C.Pernath,A.van Wilderode.

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN

Tel.03/777.09.61

2700 Sint.Niklaas
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Herman Bogaert heeft de gedichten niet
chronologisch geordend maarthematisch in
een ruime zin.Op deA-kantstaan gedich-

tenover'natuur-kind -jeluk',overman

en vrouw,liefdeen dood ln een aardspara-

1. Calvino, De onzichtbare steden, Bert
Bakker,Amsterdam/Kluwer,Deurne,1981,
150pp.,BF.415.

Eenbeetjezoalsin Duizend-en-één-nachten

dijselijkofhemelsyersqectief,maarookhet verteltCalvino via een raamhandeling,over
lange,maatschappllkritlsche'Berichtaande

bevolking'vanClaus,datna20j.nogaltijd
even actueel klinkt.Op de B-kant maken
kind en zomer plaats voor herfst, ouder

enkele imaginaire steden. Merkwaardige
utopische taferelen, die tevens onrechtstreekseen soorturbane essayïstiek koppe-

lenaaneen sprookjeswereld dievreemden
worden,vervreemding!sterven.Hij bevat buitentijds aandoet. De fragmentarische
ookenkelemoeder-gedlchtenen tekstenmet trantwordtechternaarmijn mening geen
een testamentairkarakter.Herman Bogaert
draagt die poëzie zeer beheerst en sober
voor,watgeenszins wi1zeggen onpersoon-

recht gedaan door de overdreven barokke

lijkofonderkoeld.

opzet,en dieonderalteveelwoorden meendete moeten bedekken.
EricdeKuyper

In Streven, dec. '82 werd volgende uitspraak van Goethe over poëzie geciteerd:

enmaniëristischeschrijftrant.AlsofCalvinozelfsbangwasvoorzijnoorspronkelijk

'Poëzievraagt,jagebiedtconcentratie,isoleertde mens tegen zijn wil,dringtzich
steedsweerop'(p.254-55).Devoordracht- Georg Groddeck, De zielzoeker, vertaald
kunstenaarBogaertbrengtdeluisteraartot
deze concentratie dooralleen stilteen geen door Thomas Graftdijk, Arbeiderspers,
verstrooiende muziek tussen de teksten toe Amsterdam,1982,374pp.,/59,50.
telaten.Datwaseen zeerjuistebeslissing.
Deze LP kan in de platenwinkelverkregen

'Alhethemelseheeftzijn oorsjrong in de

wordenofviaoverschri
jvingvan 360F +

geslachtsdelen,'laat Groddeck ln deze ro-

dingWW2-Staatsprijzenpoëzie.

Freud en de psychoanalyse niet ver ultde
buurt zijn. Inderdaad betitelt Groddeck
zichzelf in zijn nawoord uitdrukkelijk a1s

n zijn hoofdpersoon tegen een draaior30 F portkosten oq rekening nr. 426- ma
spelerzeggen,endatduidteraloqdat
2143911-11van KB Dllbeek metdevermel- gel
J.Gerits

leerlingvan Freuden anderzi
jdsheeftook
Freud betuigdveelaan Groddecktedanken

Virginia W oolf, Jacobs Kamer, (vertaald
doorJo Fiedeldi
jDop),BertBakker,Am-

sterdam/Kluwer, Deurne, 1982, 192 pp.,
8F.465.
Toen Virginia W oolfin 1922Jacob'
sRoom
publiceerde,wou ze geen verhaal brengen
met welgedefinieerde personages in een
scherp getekende omgeving,maar integen-

tehebbengehad,vooralaanzijnromanHet
boekvanhetEs,datenkelejarengeledenal
in hetNederlandsverscheen.
De zielzoeker iseen merkwaardige roman;
niet zozeervanwege de gebruikte literaire
middelen, die veeleer het klassieke, 19e-

eeuwseschemavolgen,a1swelvanwegezijn

verhouding tot de psychoanalyse zelf.Het
verhaalis uiterst eenvoudig:het onopval-

lendeburgermannetjeAugustJansenmaakt
deeldesuïditeitvandepersoonlijkheid en tijdenseen ziekte een metamorfose door,
de subjectiefvariërende ervaring van ti
jd diehtm uitzijngevestigdebestaan drijften
weergeven.Erisdusgeeneigenlijkverhaal, toteen soortverwilderdeprofeetmaakt,die
maarweleenserieimpressiesvanen overde
opgroeiende Jacob Flandersvöördeeerste
wereldoorlog.
Jacob'
sRoom isinteressantomdatVirginia
W oolf hier begint te experimenteren met

dooriedereenvoorgekwordtversleten.Met
de openbaringen en inzichten van August

techniekendielaterinM rsDalloway(1925),
TotheLighthouse(1927)envooralin The

tekrachtensdeinnerlijkebesmetting,waar-

Jansen, die zich nu Thomas Wereldje

noemt,ishetgrootstegedeeltevan hetboek
gevuld.'Demuziek ontstaatdoordebegeer-

overik binnenkorteen kleine verhandeling

ecve,
ç (1931)toteen gerfecte beheersing in hetvakblad van dedraaiorgelmuzikanten

van de stream-of-consclousness zullen uitgroeien.

Guido Kums

za1doenverschijnen,'zo gaatThomasWereldjena zijn in hetbegin genoemdeopmerkingverder.Hijgreepdezwengelendraai-
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de hem een halve slag.'W atisdat?''Het
gebed van een maagd,' antwoordde de
draaiorgelman. 'Een stift die in een gat

gri
jpt,'zeiThomasmajestueus,'derolde

man,deylaatdevrouw.'

Wereldjelsdeprofeetvandepsychoanalyse
geworden,maartegelijk lijkthetboekeen
parodieop diezelfdepsychoanalysetezijn.
ThomasWereldjezietoveralerotiek en copulaties,ofhetnuoverstrijkstokken,loco-

plaatsen.Gaathetechterom een Shomosek-

suelesensibiliteit'(ookalzoietswezenloos)
ofom een feitelijke homoseksuelethematiek?Ditlaatsteschi
jnthierdedoorslagte
hebben gegeven om stukken te selecteren
van zulkeuiteenlopendeauteursalsV.Ekelund,K.Kavafis,S.Anderson,M .Caragia-

1e,W.deMerode,E.Hemingway(!),Coc-

teau,W .C.W illiams, Lorca, Isherwoord,
E.M . Forster, Genet, T. W illiams, W .
motieven ofpenhoudersgaat,en de kolde- Gombrowicz,Mishima,Burroughs,Y.Nariekewijze waarop Groddeck ditallesbe- varre,M .'tHart,enz...De samenstellers
schrijftdoetvermoedendathethem nietal- hadden vanzelfsprekend ook andere dan
leen ging om een literaire verwerking van louter literaire bedoelingen,ze willen fdas
Freudstheorieënen wellichteen groterever- beschëdigte kulturelleErbe desHomosexuspreiding daarvan!maarminstens evenzeer ellen wiederherstellen und heterosexuellen
om een nietonhellzame satire daarop.De Lesern zu einer tieferen Einsicht verhelnaptekst van het boek wil echter een ge- fen...'.M oetikeraantoevoegen datik nogwichtiger interpretatie. Volgens deze zou alsceptischstategenoverzo'n(envooralz6

Thomas,nazi
jnmetamorfose,hetsymbool geformuleerd) emancipatorisch programjdsverschijnsel,waarzijn geworden van hetaan deoppervlakte ma?Weltypischalsti
tredendeEs.'Indetoestand vanhetpureEs
put Thomas uit het volle leven. Er gaat

plotselingeenbevrijdendewanordevanhem
uit.Hi
jonthultachterelkeverschijningvan
de werkelijkheid hetongeremde spelder

in om heteven watonderom heteven welk
etiketaan demangebrachtkan worden,en
één van dieetiketten,metname hetfemancipatorische',niet het minst markt-onaan-

trekkelijkeli
jkttezijn!

zinnen.'

EricdeKuyper

Hetismogelijk,maarhetlijktmeeen wat

zware interpretatie voor een boek als dit.
WantDezi
elzoekerisbeslistgeendiepzinnige,en ook geen groteroman,en zekergeen
boek datdegrootheid van Freudsinzichten
literairook maarenigszinszou kunnen benaderen.Hetiswe/een onderhoudendever-

Literatuurwetenschap

telling,dieopvrolijkeenoneerbiedigewijze
eenloopjeneemtmetdewonderlijkewereld

PauldeM an,AllegoriesofReading.Figu-

van de psychoanalyse.Schuift men de ge-

wichtigheid terzijde, dan blijft een zeer
amusantboek over,dat,mededankzijde
vlottevertalingvanThomasGraftdijk,uitstekend leest.

GerG root

raILanguageinRousseau,Nietvche,Rilke,
and Proust, Yale University Press, New
Haven/London,1979,305pp.,f4,95.

Amerikaiséén van delanden waarin defilosofie van Jacques Derrida totnu toe de
meesteweerklank heeftgevonden.Ook deze
artikelenbundelvan Paulde M an vertoont

duideli
jk de invloed van zijn methodevan
'deconstructie',terwijlanderzijdsook een
D.Galloway & C.Sabisch,Hsg.,Calamus.
MönnlicheHomosexualitötin derLiteratur
des 20.Jahrhunderts,Rowohlt,Hamburg,
1981,4* pp.
Deopzetvandezebloemlezingis-zoalsvele

soortgelijkediedelaatstejaren verschenen
zijn-nogalambivalent.Enerzijdswordtde
lezer verzochtde fragmenten of gedichten
alsautonomeliteratuurtebeschouwen,an-

wattraditioneler hermeneutiek een belang-

rijkero1blijftspelen.Hetcentralethema

van dittwaalftalartikelen isde vraag naar
de plaatsvan de retoriek,c.q.metaforiek,
in literaireen filosofischeteksten,diewordt
onderzochtaan dehand van figurena1sRilke,Proust,Nietzsche en vooralRousseau,
aan wie meer dan de helftvan hetboek is

gewijd.DeManplaatstafentoeinteressanteopmerkingen,maareenduidelijkecentra-

derzi
jdswordtvanhem verwachtdathi
jhet le stelling komtin hetboek a1sgeheelniet
<specifiek' homoseksuele ook zou kunnen naarvoren.Hetbelangervanbli
jftdanook

478

Streven/februari

voornameli
jkbeperkttotdatvan(enigszins literatuurmilieusvrijvlug en vri
j blijvend
incidenteel)commentaarop hetwerk van bdnvloeden,introduceerten verantwoordt
genoemdefiguren.
hijdeeenzijdig-literairsociologischeoriënteG.
G . ringwaarinvelevrijonbekendefigureneen

gesloten marsrichting vertegenwoordigen,

KarlS.Guthke,DasAbenteuerderLiteratur. Studien zum Iiterarischen Leben der

deutschsprachigenLöndervonderAufklör-

ung :9 zum Exil, Francke, Bern, 1981,
366pp..sFr.O .

terwijlhijtegelijksterkingaatopdeincompatibiliteitsverhoudingtussen formalismeen
sociologisme.Deevolutievan desociologistische opvatting in de veeleer engere zin
naardedoctrinairemarxistisch-leninistische
literatuurwetenschap die ook vandaag nog

domineert.bijdeaanvangvan dejaren 30
A1santwoordopenafwi
jzingvandemodel-

bouw enhetsysteemonderzoek datmomen-

teeldemeeravontuurlijkekantenvandeliteratuurwetenschap beheerst, gaat deze
Harvard-prof eenzaam op exploratie naar

dekleinere kanten van hetverschijnselen
gedraagthijzich meer alsarcheoloog en
schatgraver dan als structureelanalist.Zo

vindthijeen aantalauthentiekelevensdetailsvanLessing in diensdramatische oeu-

wordt dan terecht sterker beargumenteerd
vanuit hetautoriteitsdenken dan vanuitde
inspirerende theoretische visie zodat hierdoordebetekenisvan G.Lukacszowelgere-

lativeerd alserkend kan worden.Mi
jzou
hebben aangesproken datde conclusie van

dezegeriode,deliteratuurdoctrinevan het
sociahstisch ree
alisme,alsnog een uitgebreiderbehandeling had gekregen.
C.Tindemans

vreterug(speldriftenJodenimago);zoverkenthijdeaanwezigheidvan aspectenvan

hetburlerli
jke drama in declassicistische
omas Anz & Michael Stark (Hrsg.),
qroduktle.Ofhijsomteenaantalsecularise- Th
rlngstendensen binnen de tragedie op,pro- Expressionismus.McnTeJteundDokumenjecteertG.Bûchnerseigenzinnigheidalsreligieus fanatisme tegenover een premarxis-

tischsocialisme,omschrijftG.Hauptmanns
mensbeeld terwijlhij er ook freudiaanse

te zur deutschen Literatur 1910-1920,
J.B.Metzler,Stuttgart,1982,741pp.,geb.,
DM .120,kt.,DM .85.

rlschedetectivezi
jnliefdevoorhetminia-

In dereeksvan literaire scholenen stromingen wordtdeze band overhetexpressionisme opgevatalsdereconstructievan een tegencultuur,vertegenwoordigd doorhetcorpusm anifesten en stellingnam en!m aarook
doorwaartegen dezebeweging zlch te weer

slaat.Deauteuralsaltemenselijk,deprof

steldeom zo een geslotencontextmogelijk

gegevens in ontdekt, reënsceneert wat
vreemdemomenten in F.Werfelsdebuutof
Th.M anns eindwerk.Vaak verrassend,erg

sgitsvondig,manifesteertdeze literairhistotuurdetaildatop hetgrote ontwerp terug-

alsretrospectiefvignettentekenaar.
C.Tindemans

temaken.Ingeleid dooreenplaatsbeqaling
(metcitaatbron,bibliografischetabel,lndex
voor ruimer onderzoek, introductie in de
thematischeaspecten,historischeplaatsvan

elkdocument)wordtiederhoofdstukopgeHolgerSiegel,SowjetischeLiteraturtheorie vat a1s een koepelbegrip, niet opgedeeld
(1917-19402, Metzler, Stuttgart, 1981, naardebinnenstrekkingen(zoalsfuturisme,
213pp.,DM .19,80.
dada,activismee.a.).Gebundeld staan als
Geprangd in delusvan devermaatschappe-

li
jkingvandeliteratuurinhetRuslandvöör

1917 en de socialistischrealistische verstar-

doctrinaire ssmenhang de manifesten,definities, kenmerkschetsen, reserveverklaringen,sympathiebetuigingen en de afscheidsgebaren.Thematischgeordendvolgencrisis-

ringvandejaren30,kentdehistorischma- bewustzi
jn,vernieuwingspathos,generatieterialistischeliteratuurtheorie 20 jaar lang probleem,antiburgerlijkhumanisme,vitali-

een enerverendeyeriodevandiscussie,plu- teitsexpressie,vervreemdingssyndroom, so-

raliteitenmodernlteit.S.houdtdegrotelij- ciale verdeeldheid,anti-oorlogscredo en renenzorgvuldigvoorogen maarplaatstdaar- volutiekreet. Literair-conjunctureel gebinnen kleineresynthesesvan determinerende figuren.MetG.Plechanow,V.Vorovs-

groepeerdworden auteursberoep,intellectu-

kijen A.Bogdanow,die deWesteuropese

ming,publikatievarianten,propaganda,kri-

elerol,jodendom,avantgarde,groepsvor-
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tiek op het perswezen,filmdebat,literaire

Roy C.Cowen (Hrsg.),Dramen #eJdeut-

markt,ogenbaarheidvankunstencensuur. schen Naturalismus,2 Bde,W inkler,M ûnPoëtologlsche standpunten ressorteren onderhettotalekunstwerk,visieenabstractie,
anti-esthetica, taalmutatie,woordkunsttheorie,lyriekdoctrine,romantheorie, drama-

chen,1981,846 + 766 pp.,DM .148.

Eenentwintig dramateksten bevatdeze dundrukuitgave,e1k voorzienvan een voorbeel-

theorieen theaterpraktijk.Deoperationele digecommentaar(ontstaan,editiegeschiedewaarde van dergelijke verzameling, om- nis.receptie)en aangevuld mettijdsdocuraamd meteen indrukwekkend informatie- menten (doctrineteksten en kritiekantholoapparaat(auteurs-enwerkregisterinbegre- gie),a1seenatlasvanwateenpogingisgepen), is nauwelijks hoog genoeg aan te weestom,vanuithetstandpuntdatdewaarslaan,bijallebegripvoorwatineenzelfszo heidsociologisch is,hetvooroordeeldramaomvangrijkboektochmetgrotespijtdiende tisch hard temaken datdezeovertuiginj
teworden weggelaten.

C.Tindemans

Theater

waarheidsgetrouw isweertejeven.Vanult
deliterair-wetenschappelijkedlscussieinhet
spoorvan deNoren (Bjgrnson,Ibsen)en
Zolapakthetnaturalisme (hetdecennium
vöören na 19*)in hetdramadebeschrijving van een nieuw mensbeeld aan waarin
debehoefte aan waarheid,de onversneden
spiegeling van de natuur, de desinteresse

voorhetedelschone,deuitschakelin!van
Vera Gottlieb,Chekhovand the Vaudeville.

hettaboevoorop staan.Dezeanthologlebe-

dentotno!toenietsystematischonderzocht

vat niet enkel de bekende troeven (G.
Hauptmann,A.Holz,J.Schlag endehandigemeelopers(H.Sudermann,M.Halbe,
O.E.Hartleben,K.Schönherr)maar ook
dieauteursdieevendetijdhebbengeproefd
(A.Schnitzler,F.W edekind)en de uitgesproken schaduwfiguren (C.Alberti, M .

en S.'s inltiatief is alleen al daarom van

Dreyer.G.Hirschfeld,E.Rosenow,E.Ros-

grootbelang. Belangrijker nog echter is

mer!J.Ruederer),metdetwijfeltochof0.
Panlzza hierook thuishoort.W ie hetsociaalkritische gehalte en de supranationale
uitstraling van deze beweging verderwenst

# StudyofChekhov'
sOne-ActPlays,Cambridge UP,Cambridge, 1982,224 pp.,hc.
f24.

Deschi
jnbaarzo traditioneleeenaktersin
Tsjechovsoeuvre(tussen1881en1903)werhaarontdekking datdezeteksten,doorhet
theaternietzo serieusgenomenen aan solobeurten van goedbedoelendeamateursover-

gelaten,echtelaboratoriumtestsblijken te
zi
jn waarin veleelementen voorkomen die

na tegaan,kan datin een voortreffelijke
bibliografie.

C.Tindemans

ofwelrejelrechtofwelinuitgewerkteconsequentie ln hetcorpusvan de grotedrama's

terechtzijn gekomen.Vanuitderepertoireconjunctuurvan de jaren 80,waarin het

Franse vaudeville of Russische afkooksels
daarvan nagenoeg domineren, ontdekt S.
Demanipulatievanhetkomischeperspectif,
detransformatie van hetcliché en de conventie;deze techniek nu staatverantwoor-

Film

deli
jkvoordetyperendeernstigekomiekdie
hetwatermerk van Tsjechovsidentiteitza1

the Iook,BFI.London,1981,173 pp., gd11.,f3,95pb/6,95hb.

worden.Datwordtovertuigend geschraagd
doorS.'sintegratie van beroemde produk-

tiesvan dezeeenakters(doorregisseursals
b.v.V.M euershold en Vakhtangov).De
analyse is tevens gebaseerd op de rechtstreekse Russische teksten die voor het
grootstedeelbuiten hetRussisch taalgebied
onbekend waren gebleven.
C .Tindem ans

S.Jenkins(ed.).FritzLang,TheImageand

Dezemonografieënzoekenbli
jkbaarnieuwe
wegen,uitwegen onauitdeimpasse van de
klassiekeauteurstheorietegeraken. F.Lang
zou hiervooreenboeiendeuitdaginghebben

kunnen betekenen,wantaltegemakkelijk
heeftmeninhetverleden(a1dannietonder
hetmom vanSauteursthY rie')Langsdisparaatoeuvregeschouwd alseen langeillustra-
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tievanhetdnoodlotsmotief'.S.Jenkins,die
zoweldeinleidingalshetlangste essay verzorgt,zetzich radicaalaftegen deze opvat-

Varia

ting;hijbenadertLanjviade:bliktheorie'
en weetdaar welboelende dingen over te

vertellen.Doch zijn opstelgaatmank aan

een verkeerd ingeschat economisch princi-

Diana de Marty, The History of Haute

pe:hetlijktenerzijdstecompactvoordit
werkje (in feite lijkthetalsofhijhierde
blauwdrukvooreenboekaanhetschri
jven
is)en anderzijdsgaathetnietveren niet
genuanceerdgenoeginop zijneigenzinnige

Couture,1850-1950,Holmesand M eierPu-

blishers,New York,1980,216 p.,$37,50.

J.L.Comollien F.Géré.Dezereedsoudere
artikelen geven telkens een soort poging
weer om hetonvatbare werk van Lang via
de niet-thematische invalshoek te benade-

riodekomterietsbekaaidervan af,en dat

krachtige betoogtrantmisschien welenkele

cumenteerde benadering,plaatst het fenomeen erg mooi in het historisch kader en
schreefzoeen boekover<hautecouture'dat

In deze historische en sociologische slechts
van hetbegrip 'haute-couture'zoals datin

FrankrijkontstaanisonderhetSecondEm(uithetFrans)vertaaldebijdragenvan M. pire,valthetaccentvoornamelijkopdeeerjfenzeventigjaar.De na-oorlogsepeMourlet, Ph. Demonsablon, R. Bellour, stevi
'thematiek'.Ditopstelwordtaangevuld met

isjammer,omdatopdatmomentdefundamenten gelegd zullen worden van dehedendaagse omwenteling die tot een soort van

r
en.Hetbesteslajen daardelaatstetwee ondermijningvanhetbegripheeftgeleid.D.
auteurs in, die v1a een eenvoudige doch deM arty geefteen beheerste en goedgedozeerwezenli
jkeaspectenvanLangsdmethode'blootleggen.
EricdeKuyper

vanwege de feitelijkegegevensaanbevolen

kan worden.
Ericde Kuyper
MichaelKorda,...undimmernurvom Feinsten,DJJ'turbulente Leben derKordas,PiperVerlag,Mûnchen,1981,454 pp.,DM G.T.Goethals,The FF Ritual, Worshi
p at
39,80.
the Video Altar, Beacon Press, Boston,
De producer AlexanderKorda,samen met 1982.164 pp.,$6,96.

zijntweebroers,Zoltan (regisseur)envincent(decorateur),hebbeneventjesdeindruk Zoalsreedsopgemerktwerdnaaraanleiding
gewektdatzedeBritsefilmindustriezouden
kunnen opzetten en ontwikkelen tegen H o1lywood.Datwasin 1933 met The Private

van enkele recente studiesin massacommu-

nicatie,schijntmen zich indatvakgebiedde
laatstejarengeworpentehebbenopeenbe-

faleofHenry V1II(een glansrolvanChar- nadering van het tv-medium via een meer
lesLaughton).dochalbleefA.Kordazijn algemene antropologische invalshoek. Het
levenlangeen vooraanstaande çBritse'filmproducent -onder hem werden The Third
M an, TheFallen Idol, TheFourFeathers,

begrip <mythe',metde correlatievebegrip-

TheThiefofBagdadgemaakt-Hollywood
heefthi
jnooitechtkunnenveroveren.Hoe

dan ook,de filmativiteiten van vnl.Alex.
Kordaen dienstweebroersisslechtsdeach-

meerdan een accentverplaatsing -zou diepgaande gevolgen kunnen hebben,a1sde onderzoekers nietzo oppervlakkig bleven cirkelenrond dezebegrippen.Jezoektmetna-

tergrond waartegendeneefzijnherinnerin-

metevergeefsnaareen auteurdiebijv.de

rijke periode en een fascinerende flguur.

eersteinstantienatuurlijkaan Lévi-strauss,
inditboekjenieteensvermeld!)werkelijk

Pençritueel',<lcon'en $sïmbool'staathier
centraal.Dezekoerswijziglng-ofishetniet

gen ophangt,herinneringen aan een jlans- grote voorbeelden op dit vlak (ik denk in

He
tevenwichttussendefamilialejebeurtenissen en de filmischecontextisnletsteeds
evenjeslaagd.MaarM.Kordaistochheel
knajlnhettekenen vaneen sfeer:dievan
ambltieuze, doch goedhartije Hongaarse

emigrésdiehetbegrip ffamille'zo centraal
plaatsten en een vreemde fascinatieontwikkelden methun adoptieland:Engeland.
EricdeKuyper

eensa1snieuw studiemateriaalzoubehande1en en nietzo maaralseen oranmenteelelement.Nu isdit<mythologisch-denken'niet

veelmeerdaneenmodieussausjewaarmee
decommunicatiewetenschappersbi
jgebrek

aan fundamentele wetenschapsbeoefening
hun çrituele'bezigheden sieren.
EricdeKuyper
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Janice Broun, studeerde te Oxford.
Publiceert over haar specialiteit, de situatie van de christenen in de USSR en
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Adres : redactie.
Bart Callaert, geboren 1960. Licentiaat
T E W aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen. Momenteel tijdelijk voltijds onderzoeksassistent aan de U F S I A (CBB).
Adres: Kerkhofstraal
218, B-2650
Boom.
Dr. Jaak De Maere, geboren 1942.
Doctor in de Germaanse filologie. Promoveerde in '80 op een proefschrift
over Theun de Vries. Is diocesaan inspecteur van het bisdom Mechelen. Publiceert o.a. in 'Dietsche Warande &
Bel fort', 'Ons Erfdeel'.
Adres: Puursesteenweg 199, B-2680
Bornem.
Dr. Georges De Schrijver s.j., geboren
1935. Doctor in de godgeleerdheid, licentiaat in de klassieke filologie. Is docent (fundamentele dogmatiek) aan de
faculteit Godgeleerdheid van de K U
Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
Dr. Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven.
Assistent aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in *80 op een studie over Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Ger Groot, geboren 1954. Studeerde
theologie aan de Katholieke Theologi-

sche Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van A m sterdam. Vertaler van Filosofie
als
strenge
wetenschap
van
Husserl
(Boom, 1980).
Adres: Borneostraat 11, NL-1094 CE
Amsterdam.
/van Mich, geboren 1926. Auteur van
Deschooling Society (1971), Tools for
Conviviality (1973), Energy and Equity
(1973), Medical Nemesis (1975), Shadow Work (1980), Gender (1983).
Adres : A p d o . 479, 62000 Cuernavaca
(Mor.), Mexico.
Dr. Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie. Was van
1959 tot 1962 assistent geologie aan de
KU Leuven. Promoveerde in 1965 tot
doctor in de natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen methode en kritiek van de
wetenschappen. Was van 1973 tot 1977
hoofdredacteur van Streven-Belgie.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.
Dr. Hugo Roeffaers
s.j., geboren 1938.
Studeerde Germaanse filologie ; is docent Engelse letterkunde aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
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Adres: Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931.
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Meerdaneniguitdrukkeli
jkathdsmeheeftdeonderhuidsesecularisatievanonzetechnologischebeschaving de zin en de zorg voorhet'geheel'verdrongen,door de versnippering en

verzakelijkingvan'smensenverhoudingtothettwonder'vanzijnsamen-bestaan.Hetreeds
aanwezige a-religieuze verzettegen de heilloze gevolgen van die cultuurmutatie daagtde

christelijkereligieuzetraditieuittoteenherbezinningophaaroorspronkeli
jkeenonvervangbarebijdragetotditvoordemensheid zo gewichtigebewustwordingsproces.

ROBRECHT BOUDENS,KardinaalVan Roey in de bezettingsjaren

493

Minderbril
jantenemotioneel-patriottischdanzijngrotevoorgangerkardinaalMercier,ontpoptekardinaalVanRoeyzichtijdensdetweedewereldoorlogtoteenaanvankeli
jkgematigdeendrealistische'ennadienalsmaarstuggereenmeermalenonverzettelijketegenstandervan
deMilitörverwaltungschefReeder,dieeerlijkprobeerdedeBelgischebevolkingtebehoeden
voorde nog naarderegevolgen van een Zivilverwaltung.Nietalleswatdeauteurhieroverte
vertellen heeft,isindetv-serieover<DeNieuweOrde'terechtgekomen.Polemiek wordthier
vermeden.Aandachtige lezersvinden in hetartikelvanzelfwel,minstensop één punt,een

belangrijkcorrectiefop detv-serie.

LUDO ABICHT,Dejoden in Antwerpen

503

Alsindsde13deeeuw speelteenjoodsegemeenschap van wisselendeorigineeen belangrijke
rolin heteconomische,cultureleen ten deleook politiekelevenvan deAntwerpsehaven-en
handelsstad.De auteuroverlooptde wederwaardigheden van die minderheid,toten na de

holocaustvanW O II.Hijerkenthetrelatieve,maatschappeli
jkeencultureleisolementvan
dieapartebevolkingsgroep en gaatin op dezeeruiteenlopendestandpuntenten aanzien van

datprobleem,zoalszi
jzowelbinnen alsbuitendejoodsegemeenschapoverwogen engedebatteerd worden.

RAYM OND VAN DEN BROECK,Vertaalde literatuur.Onderzoek van functie
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Naaraanleiding van Ria Vanderauwera'sdoctorale proefschriftFiction in Translation:Po-

Iicies and Options (UIA,maart1982),behandeltde auteurdelinguïstische maarvooral
cultureleproblemen van hetvertaaldeliterairewerk,datnietmeerwegtedenken isuitonze

internationalecultuur.Zoweldeselectiealsdewi
jzevan vertalenvan deoorspronkeli
jke
literatuurblijken vaakeerderin tespelen op de(stereotiepe)verwachtingen vanhetdoelpubliek dan datzeeen andere en vreemdecultuurwereld aan datpubliek willen openbaren.
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UithetAmerikaanseZuidenafkomstigisW.Percy(01916)hoegenaamdgeentweedeFaulkner:deerkenningkwam danookvrijlaatenlietzichnogvakeropeendwaalspoorbrengen
doorde subtieleironiewaarmee de auteurdeAmerikaansesamenleving hekelt.Percy'sro-

manparabelszi
jn geboren uitde verwonderingoverhetuniekewezen van de mens;een
verwonderingdiemenslechtskanvolhoudendankzijpragmatischeoplossingenalstgeloven
en liefhebben',ongeachtdewaarheidswaarde die daaraan wordttoegekend.

IVAN DE W ITTE,Japan:van rijzendezon tot'staandezon

536

Steedsmeerervaren deW esterseindustrielanden deeconomischereuzenprestatiesvanJapan

alseentendeleonbegrijpelijkeen tendeleonheusebedreigingvanhuneigen belangen.De
auteurgaatzo zakelijk mogelijk in op een aantalinderdaad zeergrote verschillen in de
organisatorische,financiileencommerciëleaanpakvanhetJapansebedrijfsleven,eninde
onderliggendementaliteitdiewerkgeversenwerknemersbezielt.Hetzi
jnevenzoveleelementen die ten minste helpen verklaren watde Japannersin staatsteltom zo'n <efficiënte'en
agressieve economische politiek te voeren.
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Metzijnjongstefilm Unechambreen ville,greepJ.Demyterugnaardeinlassingvandans
en muziek,dievan LesparapluiesdeCherbourg (1963)enLesdemoisellesdeRochefort
(1966)een soortFransemusicalsén behoorlijkecommerciëlesuccessenhadgemaakt.Ofschoon diederdepoging een nog meergeforceerdeindruk maakt,bli
jktJ.Demytoch de
gevoeligsteensubtielstecineastvan de'NouvelleVague'geweesttezijn.
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Secularisatie en technologie
GeorgesDe Schrijver

W elkezijn deonderliggendekrachtendieinonzemaatschappijhetathdsmebevorderen? In een vorig artikelheb ik op dezevraagalgedeeltelijk
geantwoorddoortewijzenopeenbreekpuntvansocialeaard:hetthdsme
werd zwaargehavend toen hetzich heeftlaten misbruiken om de 'rechts-

orde'vandeburgerijtelegitimerenl.Vaneenbijbelsgdnspireerd thdsme
of Godsgeloof had men mogen verwachten dat het een rechtsorde zou
schragen die elke onderdrukking van armen en geringen veroordeelt.Dit
laatsteisnietgebeurd en verklaartdan ook waarom socialistischeen m arxistische groepen een uitgesproken athdsme in hun vaandelvoeren.
M aarde situatieschetsvan de BrugsePriesterraad,waarop ik uitgenodigd
werd tereageren,bevatnogandereelem enten dieom verklaring vragen en
die ik lieveronderhettrefwoord secularisatie dan onderdatvan athdsm e
zou rangschikken.Ook hierissprakevan een verduisteringvan hetGods-

besef.Van kerkelijke zijdewordtnl.dedoordeGod-is-dood-theologen
gethematiseerde Godsafwezigheid in de cultuur ofwel sim pelweg als
athdsm ebestem peld ofwela1seen seculariseringsproces:despontane ver-

wijzigingnaardetranscendenteGodverdwijntenmenlaatzichnietlanger
normeren door van godswege bepaalde wetten.Secularisatie en athdsme

verschijnenindezecontextalsverwisselbarebegrippen.M aarzowordthet
eigen gelaat van de secularisatie,geloof ik,niet voldoende onderkend.

Willen we dateigen gelaatontdekken,dan moeten wem.i.nadrukkelijk
letten op de sam enhangtussen de snelleopkomstvan detechnologieen de

even snelle verdwijning van devaste normen die hettotnog toe deden.
Dezeverdwijning isin deeersteplaatseen cultuurgegeven.slechtsin de
tweede plaatseen stellingname t.o.v.de godsdienst,waarmee nietgezegd
isdatde godsdienster niet zwaar door geraaktwordt.W e moeten daarom,dunkt me, aandachtgeven aan de verschuivingen in norm besef en

1G.DeSchrijver,Achtergronden vanhetathekàme,inStreven,februari1983,
pp.387-395.
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waardeaanvoelen die samenhangen met de vooruitgang van de techniek.

Voorditsoortanalysekanmen zijn voordeeldoenmetdecultuursociologische onderzoekingen van Niklas Luhmann en Jûrgen Habermasz.

Groeiende differentiatie van functies
VolgensLuhmannenHabermasheefthetsecularisatie-verschijnsel,inzijn
samenhang metdesnellegroeivan detechnologie,directtem aken meteen

'onttovering'(Entzauberung) van het bestaan3. Het bestaan boet aan
glansin,demenselijkeverhoudingen worden koelen zakelijk.Demensen
zien en behandelen elkaaronderhetoogpuntvan waar,ruilwaarde en nut.
Ditverschijnselisin mijn vorige artikelaltersprake gekomen waar het
ging over de houding van de zakenm an-burger;H aberm as en Luhmann

voeren dezeverzakelijking van hetleefmilieu terug op een stelselmatige
'differentiatie'ofspecialisatievan functiesdiethanshetbedrijfslevenkenmerkt.
De toenemende autonomie van economie,politiek,oorlogvoering,bank-

wezen,wetenschappen en anderefunctiesin de maatschappijisgeen recentverschijnsel.Hetbegintalduidelijke trekken aan te nemen in de
Renaissance en kom ttotvolleontplooiing in de Aufklërung en deperiode
van deindustrialisering.W atwe op hetogenblik m eem aken,isdeversnelling van hetritm ew aarm ee elk van deze functieszich zelfstandig ontw ikkelt.En datwordtin de hand gewerktdoorde snelheid waarmeedetechnologie evolueert.De vooruitgang in de spitstechnologie op één terrein

(b.v.computers)drijftdetechnologieook op anderedomeinen vooruit.
Ditleidttoteen steedsverdervoortschrijdendespecialisering.Binnen elk
specialisatiegebiedontstaan-bijnavanmaand totmaand-nieuwesubspecialisaties,die telkens hun eigen experts vragen en voortbrengen.Daardoorontstaateen cultuurwaarin steedsmeermensen specialisten worden

binnen hun eigen domein en nog nauwelijksenig besefhebben van wat
zich op andere,even gespecialiseerde terreinen afspeelt.W ie in de greep

2N.Luhmann,SoziologischeAufklörunq,II,AufsötzezurTheoriederGesell-

schaft,Opladen.1975;J.Habermas,TheortedeskommunikativenHandelns,Bd.
I:HandlunvrationalitötundgesellschaftlicheRationalisierung;Bd.11:ZurKritikderfunktionalistischen Vernunft,Frankfurt,1981.
3 Voordeterm Entzauberung zieM.Weber,GesammelteAufsötzezurReligionssoziologie,Bd.1,Tubingen,19635,p.569.
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komtvan de 'technologischerede',zetalleserop om in zijn eigen gebied
hethoogstmogelijkerendementtebereiken en verliesthetvermogen om
deontwikkelingsrichting van demaatschappijalsgeheelnog teoverzien.
Enbijnaonvermijdelijk wordtmenmoreelongevoeligvoordeschadelijke
neveneffecten van deeigen specialisatie op hetmenselijke leeAlimaat4.
Doorhetverband teleggen metde snelleontwikkelingvan detechnologie,

geeftLuhmann een definitievan de'secularisatie'dienietalleenduidelijk
de achtergronden blootlegt,maar ook verklaarthoe het kom tdatvooral

sedertdejaren60indewestersesamenlevingopbredeschaaleenmentaliteitvan macro-ethisch en intermenselijk indifferentismeisontstaan.Dat
indifferentismeraaktalle standen en klassen,zezijn allemaalop een of
andere wijze in de greep gekomen van een prestatiedwang die de mens
inkapselt en afsluit van de grote vraag hoe onze cultuur leel aar kan

blijven,een prestatiedwang dieheeldeberoepsactiviteitbeheerst,die het
klimaatkleurtwaarin mensenmetelkaaromgaanin devrijetijd.diezijn
vormpatroon oplegtaan deonderwijssystemen.
Technologie en indifferentism e:a point of no return ?
De vooruitgang van de technologie is een nietafte rem men 'verworvenheid'van hetwesterse rationele denken :technologicaladvance is apoint

ofnoreturn.Maardanisookhetseculier-wordenvandemaatschappijals
geheeleen onomkeerbaarproces.W ekunnen nietterug naareen ambach-

telijkecultuurofnaarhetrustigeritmevan hetagrarischeleven.Nogeens
uitgedrukt in term en van secularisatie:onze waardeschalen en normen
zullen in de toekomstin een versneld tem po grondige verschuivingen te
zien geven.Ditiseen ongehoordeuitdaging vooralwie de grotewaarden

van een cultuurwilredden,voorhumanistisch denkendeniet-kerkelijken
zowelalsvoorbelijdersvan eengeorganiseerdegodsdienst.Aandieuitdaging lijden zij.
Isookdit'lijden'eenpointofnoreturn?Zalhetindifferentismenoodzakelijk triomferen?Op ditpuntzijn nuancesnodig.
Degeschiedenislijktte leren datook een beschaving diein een versneld
ritme van ontwikkeling isgeraakt,haareigen correctieven weetop teroe4 Voorde nieuwevragen omtrentheilen heelheid diehieromtrentin de maat-

schappijgesteld worden,zieG.DeSchrijver,Peilingen naarbetekenisen vorm
vandechri
stelqkegeloofssynthese,inKorrel.VlaamskwartaalschrItvoorcatechese,4(1982),1,pp.69-78.
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pen.Hetmenselijkeindemensismoeilijkdoodtekrijgen.JûrgenHaberm asheefterreedsin 1968 op gewezen datdegroeiende vooruitgang van

de'technischerede'tegelijkookenalshetwarevanbinnenuitbijdemeer
'humane rede'in de m ensde vraag wakkerza1roepen hoe ze zich uitde

verknechtendeneveneffecten van de 'technischerede'zalbevrijdens.Hij
voegdeeraantoedatdezevraagpasgewektzalworden viadepijnvan de
vervreemding waaronder mensen mensheid gaan lijden.W aar hetdus
voorHabermasop aankomtisdatmen begrijptwaarom men lijdt.ten
gevolgevanwelkestructureleoorzaken.Zolangditlijdennietinzijnwortel gevat wordt,vlucht men in surrogaat-vormen van bevrijding, de
droomwereld,van een oosterse transcendentale meditatie of alcohol en

drugs.W iedestructureleoorzakenvanzijnlijdendoorziet,zalzichaangespoord voelen om zich ook op hetvlak van demaatschappijertegen te
weertestellen,in eenaanpak diebijnaeven pragmatisch en zakelijkisals
de 'technische rede',waarvan hijdedodelijke nevenwerkingen bestrijdt.
Deze aanpak za1dan echterliggen op hetvlak van de socialeordening en
nietop datvan detechnologische natuurbeheersing.Totdezesocialeordening behoort onder m eer dat ook publieke organisatievorm en tot stand
komen die een meer humaan verkeer tussen mensen bevorderen,sociale
wetten die de arbeid humaniseren.

In zijn jongsteboek,ZurKritik derfunktionalistischen Vernunft, 1981.
werkt Habermas dit programm a verder uit. M ensen die reeds gevoelig

gemaaktzijnvooreenhumaniseringvan hetarbeidsmilieu,wilhijbrengen
toteen 'zorg voorhetgeheel',voor een hum ane orde in de kleinschalige

samenleving én op wereldvlak.Zijmoeten grenzen overschrijden en ook
daar'saneringen'proberen aan tebrengen waarzijnietstriktvanuithet
eigen vak werkzaam zijn.InditverbandciteertHabermasdeecologische
beweging en de vredesbeweging.De wakkere jonge mensen die daarin
werkzaam zijn,wilhijsteunen in hunenthousiasme,maarhenook wijzen
op deplichtom vakkundig te werk tegaan,omdatmen slechtsvap daaruit
een reële druk kan uitoefenen op hetmilieu van de techniek en de indus-

trie6.Dezevernieuwdehumaniseringvan demaatschappijkan slagen,a1s
men maargevoeliggenoegwordtvoordenoodzaakervan(endiegevoeligheidisopbredeschaaltastbaaraanhetgroeien)en degeëigendemiddelen
zoekt(en die zijn niet onvindbaar).Habermas spreekthiervanuiteen
5 J.Habermas!Erkenntnisund Interesse(1968),Suhrkamp,Frankfurt,1973,
pp.339-340.In dltwerk maaktHabermashetonderscheid tussen een technische

rede(instrumentelleVernunft)eneen humanerede(kommunikative Vernunft).
6 J.Habermas,Theorie #e? kommunikativen Handelns,Bd.lI,p.579.
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onverwoestbaargeloofinhetmenselijkein demensenvanuitdegrondovertuiging van deAufklörung,datdemensdatgene kan en zalbereiken
waarvoorhijzich metdurfen schranderheid inzet.
De 'erfgenam en van de godsdienst'
Habermas'programma isnietalleen een antwoord aan decultuurpessimisten,maar ook een uitdaging aan het adres van de georganiseerde gods-

dienst.Hijgaatervan uitdatzijn programmadetaak van degodsdienst
vervangt.Hijrichtzichdaarmeeindeeersteplaatstotdemaatschappelijk
wakkergeworden mensen van welk beroep ofsocialeklasseook,ofzezich
nu confessioneelopstellen of niet.Deze trend om klasse en confessie te

overschrijdenvindenwetrouwensterug indebewegingen waarop Habermas alludeert:de ecologische groeperingen,de werkgroepen rond vredes-

problematiek.W aarschijnlijk juist omdat hij een soort achterban ziet
ontstaan die zijn ideeën in werkelijkheid omzet,durftHabermasboud
spreken :voor hena is de nnens die maatschappeli
jk wakkeris en zorg
draagtvoorhet'geheel',zondermeerde seculiere erfgenaam van de reli-

gie7.Enditom tweeredenen:1)deoudegodsdienst,diemaatschappelijk
nietwakkergeworden is,istotverdwijnengedoemd;2)alleen een bewegingdiedoordeAufklörungheenisgegaan entegelijkkritisch staattegenoverdeontsporingen van de rede,isin staatpragm atisch dem iddelen uit
te denken om de m aatschappijals geheelmeerhumaan te maken.

Humanerelatiesbevorderen in eenmaatschappij,dwarsdoorallestanden
heen,issteedshetopzetgeweestvan elkegeorganiseerdegodsdiensten van

hetchristendom in hetbijzonder.Ditwerkeistthansechtermeervakkundigheid dan vroeger,degodsdienstkan dezetaak nietmeeraan.Deresectie op de religieuzebeeldspraak en verhaalstofheeftgeen impactmeerop
de mensvan detechnologische generatie.Alleen nog in een drastisch gede-

mythologiseerde ('entmythologisierte')vorm kan de oude zorg voorhet
'geheel'(Ganzheit,wholeness)voortleven,maardanzovanelkemythologieontdaan dateen realistische praxisen een wilom te overleven (voor
heelde aarde)in de plaatstreedtvan devroegere sacraliteit.Sacraliteit
verwijstnaareen optreden van God ten voordelevan demens.Wiezich
aan een dergelijke sacraliteitvastklampt,dreigteeuwig op een ingrijpen
7 Ibide*,Bd.Il.p.140.
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Godste moeten wachten.W atergeris:wie hetheilvan eldersverwacht,
wordtmaatschappelijk blind.Alleen wie inzicht heeft in de structurele

wortelsvanhetlijdenindetechnologischemaatschappij,kanovergaantot
een inzetdieeenbevrijdendeinvloed uitoefentop destructuren.Totzover
de cultuursocioloog Habermas.

Onderschatting van de religieuze traditie
De uitdaging van Habermasaan hetadresvan degodsdienstmoeten weau

sérieuxnemen.Dewegen diehijuitstippeltkûnnen leiden totdegenezing
van het'geheel'.Enterechtlegthijdenadrukop depragmatischeaanpak
bijeen vernieuwende humanisering van de aarde.Maar is daarmee de
georganiseerdegodsdienstwerkelijk uitgerangeerd en kan dezeechtgeen
eigen inbreng hebben in de inzetvoor de maatschappij,ja,erzelfs de
bekroningvanzijn?Dezevraag isbelangrijk:hoemoetnl.een christelijk
ecologistofpacifistzichzelfaIs christen verstaan,alshijzijn nauweverwantschap met niet-confessionele ecologisten en pacifisten overweegt?

Heeftdejoods-christelijketraditiehiereen specialeinbreng?
Laten wedezevraageerstindirectbeantwoorden,dooreen beoordeling nl.
van Habermasin hetlichtvan de boven behandelde problem atiek van het

athdsme.W atopvaltisdatHabermas(om een christelijketerminologiete
gebruiken)hetalledaagse en feitelijkeathdsmevan demaatschappijbestrijdt8.Hijontwerpteenactie-programmaom hetmacro-ethischen intermenselijk indifferentisme,dat door de technologie ten top gedreven
wordt,aan teklagen enuitdewereldtehelpen.Ditverleentzijnonderneming,hoedan ook,een enigszinsreligieuscachet.Ofhijhetwilofniet,
Habermasbevorderthoudingen en relaties die ingaan tegen de grondoor-

zaak van hetalledaagse en feitelijke athdsmevan de burgerdat,zoals
gezegd,hetmeestm ensonterende athdsme is datbestaat.Houdingen en

structuren en degevolgen daarvandiehetmenselijkein demensvernietigen,zijn 'godslasterlijk':asebeia, om de oude naam voor athdsme te
gebruiken.W elnu,Habermasenzijnachterban-ecologisten,pacifistenen
anderemaatschappijcritici-stellenzichjuisttegendezeasebeiateweer,en
datm idden in een seculiergeworden,technologischecultuur.Datis,om te
beginnen,een grootwinstpunt.
8 Cfr.watikinmijn vorigeartikelschreefoverhetathdsmevandezakenmanburger.
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Anderzijdskan men dezemensen devraagstellen ofzewelgenoegvreugde beleven aan hun wereldverbetering,vreugde die hun inzeteen grotere
spankracht kan geven.ls de vreugde die ze beleven aan de 'gunst'. te
mogen bestaan,zo intensdatze de donkere kanten van hetleven echtin

deogen kunnen kijken,datzehethoofd nietafwenden van wieconcreet
ontrechten concreetontmenselijktis? Pragmatische strategieën totwereldverbeteringzijn immersnietuitzichzelfgerichtop personen.op concrete m ensen en hun verontrechting. Hiervoor aandacht vragen is niet
hetzelfde als pleiten voor een uitsluitend op de privé-persoon gerichte

naastenliefde.Hetburgerlijk-liberalechristendom heeftzich juistvan de
echtewereldproblemenafgesnedendoor,losvaneenechtemaatschappijanalyse,uitsluitendliefdadigheidop korteafstandtebeoefenen(alshetdat
aldeed).Ook onze sermoenen blijven nog teeenzijdigoproepen toteen
dergelijkeliefdadigheid.
Waarik wilvoor pleiten iseen herwaardering van de joods-christelijke
concretem aniervan denken,speciaalwaarhetstructurele vragen betreft.
Vanuit deze traditie is de religieuze voorstellingswereld iets dat op heel
concrete dingen slaat.De God waarover men het heeft,is een heelcon-

creetgeëngageerdeGod.Derechtsordewaartoehijoproept,iseenrechtsordewaarin heelconcretemensen metelkaaromgaan.Ditconcretekaraktergeeftde gelovig handelende mensdebekwaam heid om heelspecifieke,

diepgaande schoonheidservaringen op te doen.TerwijlHabermas'denklijndeethisch-humanecomponentinhetmaatschappelijkeheelheidsstreven valoriseert, weet de religieuze traditie hierin ook de com ponent van

hetschone+ulchrum)teintegreren,diedanwel'hebreeuws'endusmaatschappelijk verstaan moetworden.In hetOude TestamentwordtGod
ervaren a1sde'heerlijke',de 'glansuitstralende',heelbepaald op hetmomentdathijin een uiterstconcretemaatschappelijkecontextbeslag legt
op zijn 'dienaren',zijn concrete 'zonen',metde bedoeling datze zijn
'naam'maatschappelijk relevantmakeng.Dezenaam moethoogworden
gehouden,in deallerconcreetstewereld,waarin de gezichten opdagen van

hendieontrechtenontmenselijktzijn (weduwen,wezen,deernen,mensen
aan dezelfkantvan desamenleving).Gods'naam'of'heerlijkheid'(kabod)hoog houden iseen uiterstveeleisendeonderneming,diedereligieus
handelende mens tevens aan een diepe vreugde- en schoonheidservaring
9 ZieH.U.vonBalthasar,Herrlichkeit.EinetheologischeXsthetik,Bd.111/2,
deel1:AlterBund,Einsiedeln,1966,pp.147-162.Balthasarwerktenkeldecom-

ponentvan hetschone +ulchrum,kabod)uiten gaatnietin op de dimensievan
de praktischeaanpak.
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deelachtig maakt.
De religieuze mens wordt m .a.w.vervuld van de vreugde-uitroepen van

hetM agnificat('M ijnzielprijsthoogdeHeer')naarmatehijzichdoorde
concrete kabod van zichzelf laatlosweken en zich laat bewegen doorde

zorg voorhetenig noodzakelijke:hetgoed van hetmaatschappelijk geheel,op zulkeen wijzedatniemand buitenditgeheelvalt.Dehebreeuwse
gevoeligheidvoordeconcreteGod wektindegelovigemens,bijallejubelervaringen,ookeenzinvoorhetmaatschappelijkconcretedieinhetvlees
kan snijden.Hebreeuwsgedacht,betekent'thdsme':een zo grote zorg
hebbenvoormaatschappelijkeheelheid en deeisen diedezestelt,dathet
onduldbaar wordtalsiem and hierbuiten valtofervan wordt uitgesloten.

Die 'iemand'heeftaltijd een heelconcreetgelaat,een eigen naam :het
bebloedegelaatvan een gemartelde,m oedersmethun doodgeschoten kind
in de armen,boat-people,clochards,door racisten getergde vreemdelin-

gen.Dehebreeuwse God doetonsnaardeze gezichten kijken en vraagt
dén om onze inzetvoorde 'heelheid'van onze maatschappij,op kleine
schaalen op wereldschaal.Hijvraagtom een pragmatischeen efficiënte
inzet,waarbijhetbloeden detranendiemengezienheeft,indepraktische
aanpak nooit vergeten worden.Ditverband leggen tussen hetpragmati-

sche en hetconcreet-menselijke isde eigen opgavevan de christen vandaag:alshijdatkan,ervaarthijdevreugde van zijn God en ishijop
hebreeuwsewijzeeen 'thdst',d.i.iemanddieuitvroomheid zorgontwikkeltvoorhetgeheel,en datin een maatschappijdie in haarversnelde
ontwikkeling en haar groeiend indifferentism e voor m acro-ethische vra-

gen,naareen feitelijk en platvloersathdsmeneigt.
Metdezebenaderingzijneen paarprincipesaangeraaktvan hedendaagse
theologische m ethodiek.In de Lati
jnsamerikaanse theologiezien wehoe
in naam van de God der Hebreeën hetprincipe naarvoren kom tdat de
huidige vorm van de zorg voor het geheelbestaat in een radicale keuze

voordeontrechtenen onderdruktm .Onzezorgvoorhetgeheelisvals,als
we onsnieteffectiefaan dezijde vàn dezemassa ontrechten scharenlo.
Een tweedeprincipevan detheologische methodiek vindtmen bijDorotheeSölle:zijgaataltijd uitvan delotgevallen van heelconcretemensen
(oorlogsslachtoffers in Viëtnam,vluchtelingen, gedetineerden) om van
daaruitstrategieënteontwikkelen om hetkwaad structureeltebestrijden.
Ditstructureelbestrijdenvanhetkwaad is'dienstaanGod';hetwordta1s
zodanig aangevoelden bi
ddend bemediteerd,en ditisjuistmogelijk om-

10 ZieJ.L.Segundo.TheLiberationof Theology,New York,1978,p.42.

GeorgesDeScYçkjvnç/secularl
batie en technologie

491

datmen hetgodgeklaagdelotvan vele mensen voor ogen heeftl1.In deze
twee principes wordtheteigene van de joods-christelijke Godservaring

uitgesproken.Diteigeneheeftbetrekkingopdecomponentvan 'heerlijkheid', 'jubel', 'schoonheid'in de inzet voor een betere maatschappij.
M aartoch zalin onze tijd deze dimensie van 'heerlijkheid'en 'jubel'
authenticiteiten m issionaire wervingskrachtm issen,alsze niettevens en

heelnadrukkelijkgepaardgaatmeteenpragmatischzoekennaaroplossingen.

Pastorale opgave

Alsjongemensen twijfelen aan hetnutvan dekerk.dan ishetomdatze
van de wereld van hetreligieuze geen praktische antwoorden m eer verwachten op de wereldomvattende problemen van recht en humaniteit.

Daarom ishethoog tijd datgroepen vanjongeren dieop een ofandere
wijzehetbesefproberentedoen groeien van demacro-maatschappelijke
problemen doordekerkelijkeleidinggesteund en aangemoedigdworden;
datkerkprovincies zulke groepen stichten en deskundig leren denken,in
vorming en navorming.
Zoalsde analysevan secularisatieen technologieonsleert,isdegroeiende
vertechnisering en de groeiendevervreemdingvan specialisten t.o.v.ande-

respecialisaties,niettegen tehouden.Demaatschappijalsgeheelmaakt
een procesdoorvan groeiendeversplinteringen functionalisering van deelgebieden en ditbrengtmee datgeen enkele stand of klasse op zich nog
bekwaam isdem echanismen diehetathdsmein dehand werken,en in de
eerste plaatsdeonverschilligheid tegenoverhetgeheel,een halttoeteroe-

pen.Onderworpenalszezijnaanditproces,zullennochdeburgerij,noch
de politici, noch de arbeiders spontaan en uit zichzelf tegen dit proces
willen ingaan ;indienzealtothetbesefzi
jngekomen vandeernstvan de
zaak.Bijgevolg kunnen alleen m aaractiegroepen van protest en verwerping hier iets beginnen,zonder direct succes wellicht,m aarelkaar steunend in nationaal en internationaal verband. In die kringen.en daarin

heeftHabermasgelijk,zullen de praktischestrategieën geboren worden
waarm eemen hetkan opnem en tegen deontwaardingvan mensen wereld.

In onzetijd zien weditalgebeuren.Dekerkkannietandersdanvoorde
11D.Sölle,Lqdem Baarn,1973,pp.39-69;Auf%stungtötetauchohneKrieg,

Stuttgart,1982,pp.17-30.
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basiskiezen.Gezien haarverleden,za1deze keuze de kerk veelkosten.Er
moeten banden worden losgesneden,vooralde oude band tussen thdsme

en (het onrechtbevestigende) burgerlijke ddsme.De kerk moetermee
ophouden de zegen van het 'thdsm e'teverlenen aan een ddsme dathet

goed rechtverdedigtvan wiedoorredeentechniekin demaatschappijde
sterkste is.
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Overde houding van deBelgischebevolking -en van de kerk -ten aanzien

van deDuitsebezettingsmachtin deperiode1940-1944 isdelaatstejaren
nogalw@tte doen jeweest.Ook overde bedoelingen die de Nazi'smet
Vlamingen en W alen hadden en over hun politieke aanpak zijn onverwachtezaken aan hetlichtgekomen.Hoezijhierbijrekeninghielden met
de kerk,die in onsland een niette onderschatten invloed uitoefende,en

in hetbijzonder metde Belgische primaat,kardinaalVan Roey,is een
onderwerp datnauwelijksaanbod isgekomen.Dehoudingtegenoverde
aartsbisschop van M echelen en de evolutiedie dezehouding heeftgekend,

zaldan ook hetonderwerp van dezebijdragezijnl.

Capitulatie en eerste oorlogsjaar
Indachtig deroldiekardinaalMerciertijdensdeeerstewereldoorlog gespeeldhadenzijngrootprestigeinbinnen-enbuitenland,gavendeDuitsers er zich reeds voor de invalvan 10 m ei 1940 rekenschap van,datze

1Overhetalgemeenzijndereferentieshierachterwegegelaten.Zezullenineen

uitvoerige historische studie over kardinaalVan Roey jedetailleerd aangeduid
worden.Hetmoge hiervolstaan in hetalgemeen te verwllzen naarhetgebruikte
bronnenmateriaal,datzich quasiuitsluitend in Duitsearchieven bevindt,demeesteopmicrofilm aanweziginhetNavorsings-en Studiecentrum voordeGeschiedenisvan deTweede W ereldoorlog te Brussel:Bonn,Auswörti
gesAmt.Politisches

Archiv(kopie:German Recordsmicrofilmed atAlexandria:T-501,rollen 102104),TötigkeitsberichtederM ilitörverwaltungandasO.K.H.,en(T-77,rol982),
Geheimakten derPropagandaabteilung (Belgien).Ook ibid.,Innenland II,344,
Belgien.DerChefderSicherheitspolizeiunddesS.D.an vonRibbentrop.Eveneens:Institut fûrM arxismus und Leninismus,ZentralParteiArchiv,Oost-Ber-

lijn:St.3Z 3(+ -34*7:MeldungenderSicherheitspolizeiausBelgienundNordFrankreich (1943).Verder:Koblenz,BundesArchiv,NachlassThedieck,vol.5455.Naastdeeigenlijkebronnenhebbenweuiteraardook dankbaargebruikgem aaktvan de klassiekewerken van kan.Leclef,dr.A .De Jonghe,J.GérardLiboisen J.Gotovitch e.a.
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ook metM erciersopvolgerrekening zouden dienen tehouden.Hijwas
minderexuberantvan aard,maar even bewustvan zijn bisschoppelijk
gezag en van zijn moreleverantwoordelijkheid.Reeds op 23 mei-nog
tijdensde l8-daagseveldtocht-lietDr.Sieglin,generaal-majoorvan de
Oberfeldkom mandantur 672, de nuntius dan ook weten dat Duitsland
geenszins het inzicht koesterde het de katholieke gezagdragers lastig te

maken,maardathijin ruildaarvoorvan henookverwachttedatzezich
zouden onthouden van allepolitiekeactiviteitdiede belangen van deDuitse regering schade zou kunnen berokkenen.De capitulatie van hetBelgisch legeren hetdaaropvolgendeonderhoud datde koning op 31m eimet
de kardinaalhad,bezegelden - althans voorlopig hetpolitieke lotvan

België.Van Roey stelde een briefop,die op 2 juniin de kerken van
Brussel,Mechelen,Antwerpen en enkeleanderesteden en gemeenten (op
9juniin dekerkendiemen nietoptijd had kunnen bereiken)werd voorgelezen en waarin de kardinaalzich achter de beslissing van de koning

schaarde:LeopoldIIIhadopgeenenkelewijzeanticonstitutioneelgehandeld.De briefgafaanleiding toteen algemene consternatie onderde naar
Lim ogesgevluchtekamerleden,senatoren en m inistersdie,sterk onderde
indruk van de gevoelsgeladen toespraak die de Franse minister-president
Paul Reynaud op 28 m ei had gehouden, de vorst als een verrader beschouwden.Dedoorsnee-burgers- Vlamingen en W alen -verheugden zich
om hetstopzetten van devi
jandelijkheden en vondenin hetschrijven van
de primaateen bevestiging van hun spontane sym pathie voor de koning

die zijn volk nietin desteek lieten hetlotvan zijn soldaten wenste te
delen.Hitler,die nog nietbeslisthad welke de uiteindelijke politieke toekomstvanBelgiëzouzijn,maarzichiniedergevalom detweespalttussen
koning en regering m ochtverheugen,kon de stellingname van de kardi-

naalslechtstoejuichen.InBelgiëwasgeenpolitiekvacuûm ontstaanende
Fuhrer kon hetzich veroorloven hetland te laten besturen dooreen mili-

taire en nietdooreen burgerlijke administratie die zich veelvluggerde
vijandigheid vanhetvolk op dehalszou halen.Dekerkmoestnietuitgedaagd worden. Nog op 6 novem ber zal het Oberkommando der W ehr-

machtaan deM ilitörverwaltungteBrusselschrijven datbijzonderevoorzichtigheid geboden wasin kerkelijkeaangelegenheden.
De kardinaallietnietvan zich horen.In feite had de bezettereen vinniger

en uitdrukkelijkerweerstandvanwegedekerkelijkeoverheidverwacht.ln
heteerste Tötigkeitsberichtdatdoorde M ilitörverwaltung naar Berlijn
werd gestuurd wordtwelgezegddatonderdegeestelijkeneen Duitsvijandigesuistercampagnewerdgevoerd,maarookdatdeclerus,inzijngeheel
gezien,naarbuitenuitterughoudend was.Hetiszo goed als zeker datde
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kardinaal,zoalsoverigenshethele episcopaaten hetgrootste deelvan de

bevolking,aanvankelijk geloofd heeftdatDuitsland de oorlog aan het
winnenwasendaterbijgevolgopeenofanderemaniereen nieuwestaatsordezoukomen.Een corporatiefsysteem,zoalsmen erin dejaren dertig
van gedroomd had,zou een einde kunnen stellen aan deonm achtvan het
democratisch parlementarisme.Van Roey wensteuiteraard geen dictatuur

zoals in Duitsland ofItalië,maarhij zag de mogelijkheid om toteen
versteviging van hetgezag te komen,zodatdedreiging van hetcomm unis-

meafgewend konworden.Ineen briefaan PiusXII,diehijindetweede
helftvanjuli1940metdevertrekkendenuntiusMicarameegaf,vroeghij
depaustewillen bidden voorhetherstelvan hetland.M erkwaardig iswel,
dat het klad van de brief een aanvullende zin bevat die in het officiële

schrijven ontbreekten die neerkomtop:'als eenmaaloverhetlotvan
Belgiëbeslistzalmoetenworden'.Heefthijzelfseen verreallusieop een
mogelijke 'nieuwe orde'naarbuitenuitwillen vermijden? Ditneemtin
iedergevalnietweg dathijmeteen 'nieuweorde'rekening hield.In efn
toespraak totde JEC (deFranstalige katholiekejeugd)in W aver.op 19
juli1941.ginghijnaderin op deslogandatdekerk zich aanalleregimes
aanpast.De kerk,aldusVan Roey.isaan geen enkele staatsvorm gebonden,m aarze kan zich eerstaanpassen wanneer deze er zich toe verbindt

devrijheid vandekerkteeerbiedigen.Ook hierwerd demogelijkheidvan
nieuwe politieke structuren nietuitgesloten.Nog op de bisschoppenconfe-

rentievan 27-28juli1942 blijktdathetepiscopaatrekeninghield metde
eventualiteit van een naoorlogs m eer autoritair regim e.O p deze bisschop-

penconferentiewerd gesteld datin iedergevalvrijheid van onderwijsen
bestaansrechtvan eigenjeugdorganisatiesgegarandeerdmoesten worden.
Uitgeenenkeldocumentvan Duitseoorsprong blijktechterdatdebezettendem achtop de hoogtewasvan hetfeitdathetepiscopaateen nieuwe
staatsordening voorzag.Naarbuitenuitzweeg de kardinaal.De Duitsers

waren verstandig genoeg om tebegrijpen datdie zwijgzaamheid nietals
een goedkeuring van de nationaal-socialistische levensvisie gezien moest

worden.Dit konden ze overigensook opmaken uithet verbod dat hij
uitvaardigde1id teworden van 'Duitsvriendelijke'jeugdorganisaties.Het
kaneveneensopgemaaktworden uitdeantwoordendiehijgafaan particulieren die hem wezen op de kansen die geboden werden voor een ge-

meenschappelijkeinzettegen hetdreigendecommunisme.Allessamengenomenkonden deDuitsers,dieten slotteookwistendatzijBelgiëwederrechtelijk bezethielden,moeilijk een andere houding van de kardinaal
verwachten.Als ze protesteerden tegen wat ze hetpolitiek katholicism e

496

Streven/maart

noem den.wasditin dieeerste bezettingsmaanden hetnormalegebaarvan
de overwinnaardie geen tegenspraak duldt,maar onderwerping en volg-

zaamheid wil.Reeder,deM ilitörverwaltungschef in Brussel,bevestigde
lateruitdrukkelijk dathijzich eroververbaasd had.datVan Roey niet
heftigeren nietemotionelergereageerd had,zoals M ercierhetkortna de

Duitseinvalin 1914gedaanhadmetzijnpastoralebriefover'Vaderlandsliefde en Volharding'.Zelfstoen deDuitsers-in augustus 1941 Vroegen
eenlijstoptemakenvan hetaantalklokken datelkekerk bezat,had Van

Roey weliswaargeprotesteerd,maarzich ertoebeperkttezeggen dathij
zichnietverantwoordelijkachttevooreventueleplaatselijkeongeregeldheden.Verdere complicatiesdeden zich toen nietvoor,omdattot de inbe-

slagnamevan deklokken nietonmiddellijk werd overgegaan.

Toenemende spanning en onderhandelingen
ln een rapportvan 16 m aart 1942 moestReedervoorheteerstvaststellen

datde kardinaalzijn gewoneterughoudendheid had laten varen.Op 18
januarihad Van Roey dekerstboodschap vandepausgecommentarieerd
en daarbijbeklemtoond datBelgiëhetrechthad alsonafhankelijke soevereinestaattebestaan.DeM ilitörverwaltung had zich verplichtgezien de
verspreiding van de brief te verhinderen en de resterende exemplaren in
beslag te nem en.Perscom m entaren w erden verboden.Ook de vastenbrief

diezeven weken laterin de kerken werd voorgelezen,wasbijdeDuitse
overheid in slechte aarde gevallen.Hetbisschoppelijk schrijven bevatte
een oproep totsolidariteiten een veroordeling van een aantalprincipesdie
door het nationaal-socialism e gehuldigd werden. 'Geen enkele ''nieuwe

orde''-aldusdekardinaal-kan deduidelijkestellingnamevan hetchristendom in hetgedrang brengen'.
Op de bisschoppenconferentie van 10 april1942 besloten de bisschoppen
allen dezelfdehoudingaan tenemen ten aanzien van de religieuzediensten
die voordein Rusland gesneuvelde oostfrontersaangevraagd werden.De
verslaggever resumeerde hetgenomen besluit a1s volgt: 'Le principe est
qu'on ne leur refuse pas les suffrageshabituels aux catholiques décédés,
mais qu'on évite toutce quiserait un accessoire de manifestation politi-

que'.Indepraktijk betekendeditdatmeninVlaanderengeenleeuwevlaggen op dekistzou leggen en datgeen groepen in uniform aanwezig moch-

ten zijn.W asditlaatstewe1hetgeval,dan dienden depriestersdeoffer-
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gang over te slaanz.Deze maatregelzou de volgende jaren aanleiding
geventottalvan incidenten diein de'Duitsvriendeliike'persovervloedig
aanhuntrekken kwamen entothetsteedsterugkerendverwijtdatdekerk
zich schuldigm aakteaan 'politiek katholicism e'.Ookin deDuitserapporten,die hoe langer hoe grimm iger voor de kerk werden,komt deze be-

schuldigingherhaaldelijk terug.
In delentevan 1942 wasdetoestand zo gespannen en werd erzoveelheen
en weergeschreven,datde kardinaal,dieeraan vasthield nietrechtstreeks
m etde Duitsersin contactte komen,aan hetmilitair bestuurlietvragen

ofditbereid waseen hooggeplaatstgeestelijke teaanvaarden alstussenpersoon om onderhandelingen tevoeren betreffende problemen diezowel
kerk als staat aanbelangden.Reederreageerde positiefen aanvaardde de

kandidatuurvan kanunnik Van derE1st,gewezen legeraalmoezenier.Hij
benoemdeop zijn beurtalsvertrouwensman Dr.FranzThedieck,dietot
dan toe te Brusselfungeerde a1sGeneralreferentvoorpolitieke aangelegenheden.Deze benoeming wasvoor Reeder zelfnietzonderrisico.Thedieck was een gelovig en praktizerend katholiek, maar Reeder was de

overtuiging toegedaan dathijeen betrouwbaarDuitserwasen alskatholiek aanvaardbaar voorVan Roey.
Dezebenoemingwasevenwelnietnaardezin van Heydrich,hoofd van de

Sicherheitspolizei,dietotzijngroteergernisvernomen had datThedieck,
in Duits uniform,voor de kardinaalgeknield had en zijn ring gekust.
Reederprobeerdehem gerustte stellen,m aarH eydrich bleefvan oordeel
dat Reeder een verkeerde keuze had gedaan.Thediecks 'Bindungen zu

einem extremen Katholizismus'maakten hethem onmogelijk de nationaal-socialistische belangen te verdedigen.Blijkbaar was men ook zijn
verleden nagegaan :'Es zeigt sich im mer wieder,dass sich Thedieck aufgrund seinereigenen katholischen Disziplin niemalsmitnationalsozialistischen und antiklerikalen,aberim mermitkonfessionnellextrem katholisch
eingestellten Persönlichkeiten verbunden hat'.

W aterook van zij,Thedieck en Van derE1stkonden hetvrijgoed met
elkaarvinden.Eerstgenoemde vestigdede aandachtvan de vertegenwoordigervan dekardinaalop hetfeitdatReedertotdegem atigden behoorde,

maaronderzwaredruk van departijfanaticistond.Voorditstandpunt
2 Van Roey meldde ditoverigensop 5juniaan von Falkenhausen,militair
opperbevelhebbervoorBelgiëenNoord-Frankrijk:'...Lesinstructionsépiscopa1esà cesujetsontclairesetpubliques,etnoussavonsqu'ellessontobservées
exactementpar1escurés.Ellesportentqu'un servicefunèbrepeutêtre accordé à

cesdéfuntsdansIesmêmesconditionsqu'auxautresfidèles;ellesinterdisentseulementtoutce quiprend lecaractèred'unedémonstration politique'.
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begrip tonend pleitte Van derElsterbi
jde kardinaalvoor,datdekerk
eveneens een gematigde houding zou aannemen om te voorkomen dat
Duitsland in hetbezette België een strakkerbeleid zou gaan voeren.
DedoordeDuitsersuitgevaardigde verordeningen en de daarmee gepaard

gaandemaatregelen dieelkaaropvolgden toen hetoorlogstijbegon tekeren,waren echter nietvan aard om de aartsbisschop tegenoverde bezet-

tende machtgunstigerte stemmen.Metpersoonlijkebrieven van Reeder
en pastorale brieven aan degelovigen (25 oktoberen 2 december 1942)
protesteerdehijheftig tegen deverplichtetewerkstellingvan Belgen in het
buitenland3.De militaire bevelhebber had geprobeerd van Van Roey te
bekomen dathijrechtstreeksofonrechtstreeksaan debevolking zou uitleggen dat de opeising van arbeidskrachten een noodzakel
ijkheid was,
maar de kardinaal had geweigerd.Bovendien had Van Roey geen ant-

woord gekregenopzijnverzoeken (7 februarien 12maart1942)eenpaar
Belgische aalmoezeniers naar de in Duitsland tewerkgestelden te m ogen
sturen.Niettegenstaandedetoenemendespanning bleven deDuitseautoriteiten in België nog van oordeeldat,globaalgezien,de invloed van de
kardinaalop declerusmatigend was,alwisten zezeergoed datditwelniet

uit'Duitsvriendelijkheid'gebeurde.
De positie van Reeder
Op 8januari1943 vestigdeVan derE1st-op aandringen van Thedieck erde aandachtvan de aartsbisschop op,dat België het risico liep rechtstreeksdooreen Zivilverwaltung bestuurd tezullen worden alsde doorhet
verzetgepleegdeaanslagen diein schrikwekkende mate toenam en nietop-

hielden,wantditgafaan de leidersin Berlijn deindruk datReederde
situatienietm eerin handen had.Thedieck had gesuggereerd datdekardi-

naalopenlijk zijn afkeuring zou laten blijken voorhetanti-Duitsgeweld.
Van Roey wasevenwelvan oordeeldatzulkseen eenzijdigheid zou zijn,
alshijniettegelijkertijdook hetneerschieten van gijzelaarsveroordeelde.
Inditgeval,oordeeldeThedieck.washetbeterhelemaalnietsteschrijven,
wanteenveroordelingvandeDuitsegedragslijnzoudepositievanReeder
en meteen dan ook van het bezettingsregime alleen nog wankelbaarder
3 Dejuridischeargumenten diehijin dezebrieven ontwikkeldewerden hem
bezorgd doordelateresenatorAlbert-Edouard Janssen,die in drievooroorlogse
regeringenook ministervan financiënwasgeweest.Cf.A.-E.Janssen racontépar

safille,Ia comtesse Plater-zyberk,Oyez,Brussel-Leuven-Beauchevin,1976 en
A.-E Janssen racontéparses amis,Oyez,ibid.1976.
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maken.De kardinaalkoos dan uiteindelijk een tussenweg;hijzou het
geweld van deverzetsbewegingen aR euren,maaruithoofdevan derepre-

saillesdiezeonvermijdelijk uitlokten.Zo zouden implicietdeDuitseterreurraden toch veroordeeld worden. Op 17 januari 1943 werd deze
'OproeptotonzeLandgenoten'van allekanselsvoorgelezen.Dathijdoor
de Duitse autoriteiten op gem engde gevoelens onthaald werd,is te zacht
uitgedrukt.De houding ten opzichte van de aartsbisschop verstrakte:de
rapporten van Van der E1staan Van Roey liegen ernietom .

Op 15maartvolgdeeen protestschrijven vandekardinaaltegen hetonvermijdelijk geworden opeisen van deklokken,waarin ook een hernieuwde
scherpe aanklachtvoorkwam tegen de deportatie van de arbeiders.Deze
onm iskenbareverstrakking in dehoudingvan de kardinaalvoelen we aan
alshetbreekpuntin deevolutievan deverhouding tussen kerk en bezetter.

Voorde'havikken'in Brusselen Berlijnwashetschrijven eenaanleiding
te meer om de politiek van Reeder en van de militaire bevelhebber von
Falkenhausen verder in diskrediette brengen.
Reeder riskeerde inderdaad hoe langer hoe meer in ongenade te vallen.
Halffebruarihad Himm lerhem op devingersgetikt.Een van dezaken die

hem tenlastegelegdwerdenwas,dathijThedieck-'unseligerRatgeberauf
politischem Gebiet in Belgien'- nog niet de laan had uitgestuurd.Een

anderverwijtwashetfeitdathij,bijhetvernemenvanhetoverlijdenvan
StafDeClercq,nietonmiddellijkvanuitKeulen-waarhijzich metverlof
bevond-naarBrusselwasteruggekeerd om zijn invloedtelatengeldenbij
dekeuzevaneen opvolger:'in einersolcherSpannungszeit(hat)derverantwortliche D eutsche M ann nicht in U rlaub zu sein'.

Reederhadvooreen politiekdiehijgematigd wenste,weinigmaneuvreerruimte.Van twee kanten stond hij ondereen steeds toenemende druk.
Enerzijdsvonden Himmleren Heydrich zijn optreden onvoldoende radicaalenstuurden aan op een strakkerbeleid.Anderzijdswasereen steeds
groeiendverzetvanwegedebevolking,gaandevan verholen plagerijentot
georganiseerdeterreurdaden.Dekerk,diein Belgiëzeerinvloedrijk was,
nam in hetverzeteen eigen plaatsin.Na gedurendemeerdan tweejaar
vrij gematigd te zijn opgetreden en -vooraldank zij Van der E1sten
Thedieck -toteen modus vivenditezijn gekomen.waarin de Belgische
kerkuiteindelijk toch overeengroterebewegingsvrijheidbeschiktedande
kerk in Duitsland zelf.vond kardinaalVan Roey datde maatregelen die
door de bezetter getroffen werden niet meer door de beugelkonden.In

zijnpastoralebrieven klaagthijzeaan,totgroeiendongenoegen vanReederdie maaralte goed besefte datze in de kaartvan de partijbonzen
speelden.
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Het was dan ook met de bedoeling Reederspositie te verstevigen datde
kardinaal-die principieelelk contactmetoorlogsburgem eestersweigerde
-

erop aanraden van Van derE1sttoch toebeslooteen briefteschrijven

aan deburgemeestervan Antwerpen om hem zi
jn deelnemingtebetuigen
in de rouw die de stad op 5 aprilhad getroffen doordegeallieerde luchtaanvaldie in M ortselmeerdan 8* doden en bi
jde 7* gekwetsten had

gemaakt.Reederwisthetgebaarteappreciëren,maarhijkon nietnalaten

teherhalendatVanRoeymetzijnbriefvan 15maarteenpolitiekedaab
had gestelddieuiterstongelegen kwam,gezienzijngespannenverhouding
metde partijleiding.Hij nam hetnietdatin de brief-'eine politische
Kundgebung ersten Ranges'-gesproken werd over 'barbaren'en overde
'FranseRevolutie',noch datde kardinaalongenuanceerd iederevorm van

collaboratiehad veroordeeld.Hijvroeg zich metbitterheid afofditde
beloning was voor zijn welwillende houding tegenover de katholieke
jeugdorganisatiesdiehijhad laten voortbestaan.
Reedersontgoochelingistebegrijpen.Dathijeengematigd beleid wenste
te voeren is onbetwistbaar,maar hij simplificeerde de zaken toch wel
enigszinsalshijzichalsverdedigervan dekerkging aanstellen.Deactiviteiten van KAJ en KSA waren door verordeningen van de bezettende
machtbeperkt.Andere beperkingen betroffen het oprichten van nieuwe

scholen ofklassen in hetvrijonderwijs.
Hoedan ook,dereactievandegegriefdeM ilitörverwaltungschef washeftig.Om dekerkelkepropagandamogelijkheidteontnemen werd besloten
haargeen papiermeerte lcveren en detoelating totdrukken teweigeren.

Verderwerden de geestelijken die in een Belgischegevangeniseen straf
uitzaten, naar Duitse gevangenissen overgebracht. M en verkoos deze
m aatregelboven een rechtstreeksterverantwoording roepen van de kardinaal:men m oestvan hem vooralgeen martelaar maken.Anderem aatre-

gelen werden inpetto gehouden:een lijstvan alsDuitsvijandig bekend
staandegeestelijken werd opgesteld.Men zouze,bijhetminsteincident,
ookalsergeenbewijsvan schuldvoorhandenwas,naareenconcentratiekamp sturen ;verderzou stelselmatig deactiviteitvan de katholieke orga-

nisatiesingeperktworden om zeuiteindelijk op teheffen.
DatThedieck in april1943 doorReederaan de dijk gezetwerd,heeft
ongetwijfeld ook metdebriefvan 15maarttemaken.Voorzijn aan de
kerk bewezen diensten lietvan Roey hem doorVan derE1steen gouden
kruisalsaandenken overhandigen.Destandpunten verstrakten.Dekardinaalwasin iedergevalreedsbegin meivan oordeeldatook de secretarissen-generaalzich aan een niet te dulden collaboratie schuldig maakten.

Misschien wasditmedeeen gevolg van de blijkbaarpro-Duitsehouding
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van de heren De W inter en Schuind,maar de kardinaalscheen niet te
beseffen dateen eventueelboycotten van de secretarissen-generaalonver-

mijdelijkzouleidentoteenvervangen doorDuitsefunctionarissen,watde
bevolking nietten goede zou komen.Toen Van derElsthem daarattent

op maakte,kreeg hijeen zeerkoelantwoord.
Leuvense universiteit

In diezelfdemaand aprilwerden destudenten van heteerstejaarwijsbegeerte tot verplichte arbeidsdienst opgeroepen.Van Roey moest het berichtvia depersvernemen.Onderhandelingen leidden totniets.Hetwerd

een krachtmetingtusseneen woedendeReederdiedemachtaan zijn kant
had en een koppig-vasthoudendeVan Roeydiehetrechtvoorzich opeiste.

Een maandvroegerwarendeeerstejaarsstudentenvan deuniversiteiten.in
het kadervan de algemene m obilisatie van de arbeidskrachten,opgeroe-

pen om zichvöôr20maartvrijwilligaan tebieden.In Leuvenweigerdede
rector,Mgr.Van W aeyenbergh,delijstvan deeerstejaarstegeven.Om
niemand tecompromitteren,verklaarde hijdatde lijstin veiligheid was
gebrachten hijalleen wistmaarmen zekonvinden.Reedersreactiewas
heftig.Hijlietde kardinaalweten datalsdelijsthem nietonmiddellijk
overhandigd werd,de hele universiteitgesloten zou worden ;de studenten
zouden in geen andereuniversiteiten toegelaten worden ;allen zouden naar
Duitsland overgebrachtworden ;alszeergensondergedoken waren en onvindbaarbleken,zouden represaillesgenomen worden tegen hun families.

Van Roey nam dan zelfzijn verantwoordelijkheid op.Hij lietReeder
weten dathij,samen methethele episcopaat,achterde houdingvan de
rectorstond.Op 5juniwerddezelaatsteaangehouden.Deuniversiteitzelf
werd evenwel niet gesloten en de rector zou,na drieëneenhalve maand

gevangenschap,vrijgelaten worden.W elwerdhem een verplichteresidentie in hetBrusselse opgelegd.

Gekeerde oorlogskansen
Ervolgde een periode van relatieve kalmte.De oorlogskansen waren nu
definitiefgekeerd.DeDuitseluchtmachtwasnietlangeropgewassen tegen
de geallieerde.Belgische steden werden gebombardeerd.Op 15 m ei 1944

publiceerdekardinaalVanRoeyeen herderlijkebriefoverdezebombardem enten dievaak lukraak werden uitgevoerd.Reederbeklaagdezich erover
dathetprotestzo laatkwam :deFranse bisschoppen hadden reedsop 17

februarieen dergelijk schrijven aan de bevolkinggericht.Hijstipteook
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aan dat Van Roey rechtstreeks een beroep deed op de regeringen van

Engeland en van deVerenigde Staten,terwijlhetFranse episcopaatzich
totdeEngelseen Amerikaansebisschoppen had gewend.Reedersignaleer-

devoortsdatdekardinaalnogdaagsvôördepublikatievanzijnbriefeen
audiëntiebijdekoninghadgehad,zodathetduidelijkwasdathier-zoals
bijvroegerebrieven -politiek overleg had plaatsgevonden.Ofditinderdaad hetgevalwas,kan nietmetzekerheid gezegd worden;welstaatvast
datkardinaalen vorstelkaarregelm atig ontmoetten,in een bepaalde pe-

riodebijna wekelijks,en overdeevolutievan detoestand van gedachten
wisselden.

Op7juni,daagsvoordelandingin Normandië,werd dekoning metzijn
naaste familieleden naar Duitsland overgebracht.Officieelluidde hetdat

menhem voorzijneigenveiligheiduitLakenweggehaald had.In feitewas
hetomdatmen van Duitse zijde vooreen volksopstand beduchtwasen
omdatmen vreesde datde koning gevraagd zou worden er de leiding van
te nem en.M en had Van Roey van de wegvoering van de vorst niet op
voorhand op dehoogte gebracht.Hetkwam voorhem alseen volkomen

verrassingenhijheefthetdeDuitserszeerkwalijkgenomen.ReedermelddeaanBerlijndatdekardinaal,diezichsteedsalseenbemiddelaartussen
de koning en hetvolk had gevoeld en gedragen,dit'alseen persoonlijk
affront'had aangevoeld.Eenherderlijkebrief,gedateerd 11juni,zou op
zondag 18 junivan op de kanselvoorgelezen worden.Daarin werd gevraagd speciaaltebidden voorallekrijgsgevangenen en in hetbijzonder
voor de koning.Op een vrij triomfalistische toon werd ook gesproken
overdenakendebevrijding4.In een rapportaan Berlijn zochtReederde
misnoegdheid van dekardinaaluitteleggen doorerop te wijzen datde
aartsbisschop in 1940 de capitulatie had gedekt en daarm ee de verant-

woordelijkheidopzichgenomendatdevorstin krijgsgevangenschapging
en zo naar Duitsland kon worden overgebracht.

lnjuli1944 besliste HitlerdatdeM ilitörverwaltung deplaatsmoestruimen vooreen Zivilverwaltung,watdeoprichtingvan een Gau Flandern en

eenGau Wallonien zouvergemakkelijken en aldusdeDuitsegreepophet
landverstevigen.Enkelemaanden laterevenwelvoltrokzich debevrijding
van hetBelgisch grondgebied.KardinaalVan Roey zou nu geconfronteerd
worden met twee andere netelige problemen :de koningskwestie en de
repressie.
4 'La lumièredéjà collorel'horizon;confiancefondéesurl'évolution dela
guerre--.',enz.Eenzindiehi
joorspronkelijkneerschreefdochnadienwegliet,was
nogtriomfalistischer:'Lesgravesévénementsévoquésdanscette lettre,au lendemain du débarquementdesforcesalliéesen Normandie,soulignentnettementle
faitque la Belgique està présentdirectementexposée etque la libération esten
m arche'.
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Dejoden in Antwerpen
Ludo Abicht

Voor de joodse gemeenschap van Zuid-en Oost-Europa isAntwerpen
altijd een haven geweestin allebetekenissen van hetwoord:een veilige
haven waar men kon gaan schuilen voorde opeenvolgende stormen van

vervolgingen waaruitjemakkelijkerwegkuntvluchtendanoverland,een
handelshaven voor het verschepen van ruwe en afgewerkte diamant,een
transithaven van Centraal-Europa naar Noord-Amerika,een thuishaven
ook waarde rollen van de Torah,deW et.in een tempelbewaard konden

blijven alssymboolvan een permanentevestigingbinnen een overwegend
christelijkeNederlandsegemeenschap.Entoch blijfthetdoordeervaring
aangebrachteen overgeleverde gevoelbestaan datdie veilige 'thuis'soms

weer onverwachtsnelkan verdwijnen,zodaterniets overblijftdan de
onzekerheid van deballingschap ofeen gelaten onderwerping aan hetlot.

W anneerwehetoverdejoodsegemeenschap inAntwerpenhebben,dringen zich daarom een drietalvragen op :

1.Dejoodsebevolkingsgroep in Antwerpen ismisschien welAntwerpser
dan demeesteAntwerpenaren.Alsindsde 13eeeuw zijn joodsefamilies
in de stad gevestigd en debijdragen aan heteconomische,cultureleen later -politieke Ieven kunnen nooitm eeruitde geschiedenisvan de# stad
weggeschreven worden.Toch wordt er door de katholieke meerderheid

overdejoden nogvaak alsde'anderen'gesproken,en in tegenstellingtot
b.v.deprotestantseAntwerpenarenheeftdit'ander'debijklankvan 'buitenlander'.W aarop berustdezeindruk?Iserbijdevlotte,tolerantenietjoodseAntwerpenaren dan toch van een latentanti-semitismesprake?
2.Antwerpen wileen wereldstad zijn,zoals het een wereldhaven is.
Nochtansvalthierminderinternationaalcultureelleven te bespeuren dan
in die andere,nogalkunstmatige zeehaven,Brussel.Toch heeftervia de

joodsedeelgroep almeerdanzeven eeuwenlangeenintensinternationaal
contact plaatsgevonden.H oe komthetdatdeze contacten vooraltotde

joodsegemeenschap zelfbeperktgebleven zijn,ietswatin relatiefgdsoleerdeAmerikaanse steden niethetgevalis,waardejoden juistde brug
tussen de buitenwereld en de restvan de bevolking vormen ? Ofzoalsin
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hetDuitsland van deW eimarperiode,datzonderdejoodseinbreng grotendeelseen provincialemaatschappijzou zijn gebleven?
3.Terwijlde Antwerpse kinderen terechtgdnformeerd worden overde
hoogten en laagtepunten van onze geschiedenis,is hetm erkwaardig dat

hetfeitdatnogonlangsmeerdandehelftvandeAntwerpsejoodsebevolkinguitgeroeid werd,weinigaandachtin hetonderwijsschijnttekrijgen.
Een grondig besefvan dierealiteitzou wellichthet spontane gebruik van

discriminerende uitdrukkingen ('jodenstreken'en dergelijke) een ander
perspectief geven.Isdeze verwaarlozing loutertoeval?

Hetantwoord op dezeen daarmeeverwantevragen kan volgensmijniet
gevondenwordenzonder1)een overzichtvandegeschiedenisvandeAntwerpsejoden en 2)een korte analysevan enkele belangrijke kenmerken
van dejoodsegemeenschap vandaag.

Een andere kijk op de vaderlandse geschiedenis
Hetisgeen toevaldatheteerste documentoverde joden in Antwerpen
tijdensdemiddeleeuwen,hettestamentvan HertogHendrik Illvan Brabant(1261),hetoverdeuitdrijvingvan dejoden heeft.Dejoden,dieniet
tot andere am bachten werden toegelaten,werden welals geldschieters geduld.m aar ditdubieuze privilege kon elk m om ent m et theologische en

andere argumenten tegen bijvoorbeeld 'woeker'worden ingetrokken.ln
een antwoord op een vraag van Hendriks weduwe,Hertogin Adelheid,

schreefThomasvan Aquino ('Deregiminejudaeorum')o.m.datdejoden,zoalsalleongelovigen,deslavenvan hertogen enprinsenzijn;aangezienhunwinstennoodzakelijkeengevolgvanwoekerzijn,kunnendieook
altijd alsboetedoordevorstopgeëistworden;welmoesthun hetnodige
gelaten worden om te overleven en onder geen beding m ocht hun het

katholiekegeloofofdedoopwordenopgedrongen,datwasstrijdigmetde
door de natuurwet vastgelegde ouderlijke wil.Hetbleefechter niet bij
financiëleverdrukking.IndejarennadeZwartePestvan 1348werdende
jodenervanbeschuldigd,debronnentehebbenvergiftigd (een beschuldigingdienogdoorDr.Goebbelsherhaaldzalworden)en werden eronder
Hertog Jan IIIvelejoden 'gehangen,verbrand,doodgeslagen ofverdronken'.Dezejoden,diehiervanafde 13eeeuw woonden,waren Ashkenazi,
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afkomstig uitCentraal-Europa.

Nadevervolgingenvan 1350en 1370,waarbijvooralinLeuvenenBrussel
de eveneens klassieke beschuldiging van hostiediefstalen heiligschennis

velejoden hetleven kostte,duurdehetbijna 150 jaar,vooreropnieuw
joodse immigranten naar Antwerpen kwamen.De oorsprong van deze
tweedeimmigratiegolflagin Spanjeen Portugal.In 1391vondendegrote
moordpartijen op Spaansejoden plaats,en in 1492 werden allejoden er
totuitwijking ofbekering gedwongen.Deuitwijzing uitPortugalvolgde
in 1497.Uitdegeschiedenisvandejoodsefilosofieen mystiek (Maimonides,Abulafia,deZohar)wetenwewelk rijkcultuurleven doordezemaatregelen werd stukgeslagen.De Spaanse bloeiperiode was een historisch

uniek voorbeeld geweestvan eengeslaagdesymbiosetussenjodendom en
islam,ietswatin hetlichtvan dehuidigesituatieeen bijzonderpijnlijke
herinnering is.

DeeersteSpaanseen Portugeseinwijkelingen waren Marranos,joden die
zichonderdwanguiterlijkbekeerdhaddenen zichindeAntwerpsePortugese kolonie vestigden.Naarbuiten waren ze christenen,maarthuisvier-

den zein hetgeheim dejoodseliturgie.Zewaren ergbelangrijk voorde
opbouw van Antwerpen alsinternationaalhandelscentrum .In verschillen-

de edicten dwong KarelV,die in de geschiedenisvan de joden in de
Nederlanden helem aalniet de populaire en legendarische Keizer Karelis,
deAntwerpse m agistraten ertoe.die 'valse christenen'te vervolgen en te
verbannen,wat in de eerste helft van de 16e eeuw dan ook regelmatig
gebeurde. Vooralw egens het econom ische belang van de Portugese aanwezigheid ontstond ereen langdurig connicttussen de Antwerpse burgervadersen deam btenaren van de Inquisitie,zoalsb.v.E.H .Vuystink,die
het doen en laten van alle M arranos liet controleren :vierden ze in het
geheim hetjoodsePaasfeest,kochten zeronddieperiodenieuw eetgerei?
O ndanks de voortdurende bedreigingen, verbanningen en doodstraffen

slaagde een aantalAntwerpse joden erin,belangrijkepositiesteveroveren :er waren dokters,wetenschappers...,alwas er nergens sprake van

bijdragen aan de joodse theologieen de bijbelstudie.Een speciale AntwerpseIndex,strengerdan dievan hetConcilievan Trente (1562),verbood in 1571hetdrukken van boeken in hetHebreeuwsofteksten dieover

hetjoodseleven en dejoodsegodsdiensthandelden.Ditverbodgoldzelfs
voordetweededruk vandeAntwerpseBijbel(Polyglot)van Plantin.Het
werd danook bijnanormaaldatveleMarranen zichtothetanti-katholiekecalvinismeaangetrokkenvoelden.Zoalsookonderniet-jodenhetgeval
was,vond men joodse aanhangersvan hetreligieus en sociaalradicale
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anabaptisme slechtsin delagereklassen.Schmidtlverm eldtdenaam van

Pieter de Soussa,die jammer genoeg in L.P.Boons Geuzenboek ontbreekt.Hijwerd in 1566alsketterin deScheldeverdronken.
Na de afscheuring van de Verenigde Provinciën vertrokken veleM arranos

naarhetNoorden,zodatmendeoorsprongvandebelangrijkeJoods-portugese kolonie van Amsterdam in Antwerpen moet zoeken. Toch bleef
nog een kleine groep in Antwerpen wonen.Ze waren verbonden metde
diamantindustrieen bleven in contactmethun geloofsgenoten in Holland.
Interessantisde poging van Aartshertog Leopold W illem in de 17e eeuw

om van de koning van Spanje de voorwaarden te vernemen waaronder
gelovigejoden zichinAntwerpenkondenvestigenenerzelfseen synagoge
konden bouwen.De aartshertog weesop de financiële voordelen voorde
schatkist, maar de koning wilde van geen toegevingen weten.Ook een
poging om in Borgerhout,dus extra muros,een synagoge te mogen bouwen mislukte.Toch vinden we een bericht over de ontdekking van een

geheime synagoge in Antwerpen in 1682,een bewijsdaterwelvan een
ondergrondsjoodsreligieusleven gesproken kan worden.
Tijdensde Oostenrijkseperiode werd dieambiguïteitverdergezet:in de
18eeeuw wordteen Toleranzgeldingevoerddatdejodenmoesten betalen
om in de steden van het Rijk te mogen wonen,en datook diende als
controlemiddelom dejoodseaanwezigheid beperkttehouden.W anneer
deAntwerpsemagistraten eenpaarjodeninhetPoortersboek inschrijven,
verdedigen zedezeongewonetolerantie in een briefaan deOostenrijkse
gouverneurdoortewijzen op hetbelang van de kleinejoodse gemeenschap voordehandelin diamant,kanten tabak.Dejoden konden zich
dusdank zijhun economischepositiealsburgershandhaven.DehervormerJozef11hooptedoortolerantieallejoden totvolledigeassimilatiete
bewegen.OoktijdensdeFranseperiodebleefdesituatievoordeongeveer
800joden in België dubbelzinnig.o.m.dooreen decreetvan Napoleon,
waarbijalle leningen van joden aan 'minderjarigen,vrouwen ofmilitairen'onwettig verklaard werden.Deze m erkwaardige maatregelwerd niet
verdertoegelicht,maartoontnog eensaan,hoe fragielde situatie van de

joden bleef,ondanksdewettelijkeemancipatie.

1 Voorhethistorisch overzichtheb ik me,naastalgemenewerken overdege-

schiedenisvanhetjodendom.hoofdzakelijklaten leiden doorEyhraïm Schmidt,
L'Hi
stoiredesJ/W àAnvers,Antwerpen,1969(Nederlandseultgave:1962),en
SergeKlarsfeld,MaximeSteinberg(uitg.),DieEndlösung derJudenfrageinBelgien,BeateKlarsfeld Foundation,New York,z.d.(1981).
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D em ografische doorbraak

DejoodsegemeenschapinAntwerpen,dieeengroterolgespeeldhadinde
16e eeuw,was in 1729 teruggevallen op 6 tot8 families,en nog in 1817
waren ernietm eerdan 38gezinnen.Toch wordtin 1832,onderhetnieuwe
Belgische regim e,de eerste synagoge op de Paardenm arktgeopend,die
laterverhuisdenaardeGrotePieterPotstraat.Vanaf1880begon de derde

immigratiegolf,vooralOosteuropesejoden diedepogromsontvluchtten
en werk vonden in de diamantsector.Zodaterin 1901al8.e joden in
Antwerpen woonden.De vroegere M arranos en Portugezen waren een

kleineminderheid geworden.Dezeimmigratiesteeg van 15.% (1913)tot
35.5* (1927)en tenslotte tot55.% in 1933.Veruitde meesten (80 tot
85%)werkten in en m nd dediamantsector,terwijlanderen actiefwaren
in dedienstensedor,de banken en de eigen religieuze en sociale instellingen.Deze bevolkingsaangroeibrachteen uitgebreid netwerk van scholen
en culturele en politieke verenigingen metzich mee.
Naastde gewone indeling van linkstotrechtswashetpolitieke spectrum
vooralgekenmerktdoor dehouding tegenoverhetzionisme.Netalsin de

W eimarrepubliekzwaren dejoden in hetvooroorlogse Antwerpen evenmin uiterstconservatieve 'joodse plutocraten'alsextreem linkse 'judeobolsjevisten',alblijven dergelijkeverkeerdeen tegenstrijdigevoorstellingen nogsteedshetbeeldvan dejoden in depubliekeopinievertroebelen.
Ondanks hetfeit datde meerderheid van de imm igranten naastYiddisch

en HebreeuwsvooralFrans sprak,waren er ook bekendejoodse Raminganten (ondermeerM arten Rudelsheim,Nico Gunzburg,Jozefen Moses
Friedman,MauritsPolak,LouisFranck).Samenvattend kan men zeggen

dat,vöör 1940,dejoden in Antwerpen een actievesubgroep vormden.
waarvan hetmeervrijzinnigeofgematigd religieuzedeelvolledig in het
A ntw erpse leven gdntegreerd was.H etgeorganiseerde anti-sem itism e begon in Vlaanderen pas metde opkomstvan rechtsradicale en fascistische

partijen en verenigingen zoals hetNationaalLegioen, Volksverwering,
Verdinaso,FN Fenzovoort.Zijherhaaldenvanafhetmiddenvan dejaren
dertigdeslogansvan deDuitsefascisten.Daartegenwerdeenaantaljoodseenchristelijkeverdedigingscomitésopgericht,ondermeerhetKatholiek
Bureau voorIsraël,ketVEVA (Verbond voorEconomisch VerweerAntwerpen),dietoteenboycotvanDuitseproduktenopriepen.Hetanti-semi2 BerntEngelmann,Deutschland ohneJuden.EineBilanz,Goldmann,M ûnchen,1979.
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tisme van die rechtse en nationalistische groepen wasvirulent,maarm en

kanonmogelijkbeweren datdemeerderheid van deAntwerpsebevolking
vöér 1940 uitgesproken anti-semitisch was.

D e H olocaust
M et de Duitse invasie in mei 1940 zou de Holocaust ook in België en

Antwerpen toeslaan.Hetisonmogelijk,detragedievan dejodenvervolging in ons land kort sam en te vatten. Op basis van het werk van E.
Schmidten dedocumentenverzameling van Klarsfeld en Steinbergnoem ik
enkele hoofdelementen van hetdrama:
1.DeDuitse bezetterm aakte handig gebruik van deverschillen binnen de

joodsegemeenschap:tussen gedoopteenniet-gedooptejoden,jodendieal
dan nietmeteen niet-joodsepartnergehuwd waren,jodenvan Belgische
nationaliteiten 'vreemde'joden(vluchtelingen,recenteimmigranten).Elk
van dezecategorieën werd andersbehandeld,tenminstein hetbegin,zodat
de indruk ontstond van een selectieve vervolging en de mindervervolgde
groepen de hoop bleven koesteren,misschien toch nog gespaard tezullen

worden.Nu weten wedathetdeeigenlijkebedoeling was,allejoden uit
Belgiëtedeporteren en uitteroeien,maartussen december 1941en juli
1944 wasdathelemaalnietzo duidelijk.
2.DeDuitse propaganda maakteeen merkwaardig (en macaber)onderscheid tussen de deportatienaareen 'concentratiekamp',datalseen verzam elplaats en w erkkam p werd voorgesteld,en 'serieuze strafm aatregelen',

zodatmen de indruk had dathitbeterwaszich toch m aarvoordatwerkkam p aan te m elden,om erger te voorkomen.

3.Uitde documenten blijktdatde bezetterzich ergerde overdeslappe
houding van de niet-joodse bevolking diedejoden probeerdetebeschermen,en inderdaad duizendenjoden inprivé-huizen,kloosters,scholenen
weeshuizen verborgen hield.
4. M instens vanaf decem ber 1942 gaven illegale publikaties van o.m .het

Onafhankelqkheidsfrontgedetailleerde beschrijvingen van de werkelijke
toestand in deze zogenaamde arbeidskam pen.Alsgevolg daarvan wordt

hetmoeilijker,dejoden vrijwillignaardeDossin-kazernein Mechelen te
lokken, en moeten er razzia's en huiszoekingen georganiseerd worden.
Gewoonlijk met de actieve medewerking van Vlaamse collaborateurs

(VlaamseSS,VlaamseW acht).
5. De bezetterwachttetot 15 maart1942 methetverplichtmaken van de

jodenster,omdatze,naareigen zeggen,bang waren vooreen 'beweging
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van medelijden'in debevolking.Van diedatum afdrongBerlijn op een
bespoediging van de Endlösung aan.

6.DeDuitsersgebruikten de doorhen opgerichteJoodse Raad (Judenrat),die als taken toegewezen kreeg:joodse emigratie, het onderwijs
Uoodsekinderen werden uitdeofficiëlescholengegooid),socialediensten
en hetorganiseren van dedeportaties.Alsvoorbeeld volgthiereen uittrekseluitzo'n oproepingsbevel,afgeleverd door de Joodse Raad :
Brussel,8 augustus 1942

Oproepingsbeveltotarbeid Nr.5687

M ej.LeaW arth,geb.17/2/26

Antweryen,Wolfstr.32

M oetzlch op woensdag, 12 augustus vöör 12 uur aanmelden in het
verzamelingskamp M echelen,Dossin-Kazerne,Lierschesteenweg.
M eebrengen:

1)eten voor 14 dagen (alleen eten datnietkan bederven zoals b.v.
peulvruchten.meelenz.)
2) 1paarstevige werkschoenen?2 paarsokken,2 hemden,2 onderbroeken, 1 werkpak of werklurk,2 wollen dekens,2 bedovertrek-

ken,eetschaaltje,drinkbeker,1lepel,1pullover
3) levensmiddelen-en kleerkaarten,identiteitskaarten andere papieren.

(...)

Eventuele bezwaren tegen dit bevelkunnen in het verzamelkamp zelf

uitgesprokenworden.AlsU zich niettijdigin hetkampmeldt,wordt
U gearfesteerd en naareen concentratiekam p in Duitsland gevoerd en
worden aluw bezittingen aangeslagen.

get.Ehlers

Detoen l6-jarigeLea isnooituitAuschwitzteruggekeerd.
7.Tussen 4 augustus 1942en 31juli1944.dusvlak voordebevrijding,
zijn vanuitdeDossin-kazernein Mechelen 26 konvooien vertrokken.Bestemm ing: Vittel, Buchenwald, Ravensbrûck en 18 ervan direct naar
Auschwitz.H etwaren 10.591 mannen, 10.282 vrouwen,4.758 kinderen;

25.631van de42.% ingeschrevenjoden.Teruggekeerd:1.244.W anneer
wenu vanjoodsevrienden horen datzijde integratie/assimilatiewelgeprobeerd hebben,maardatdeuitroeiingvan tweederdenvan dejoden in
Europa en meerdan 50ç: van de Belgischejoden daardoor nietwerd
tegengehouden,ishetgoed dezecijfersin gedachten tehouden.
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DeAntwerpsejoden vandaag
OverdeAshkenaziuitdeBrabantsem iddeleeuwen weten we vooraldatze
na 1370 ten gevolge van verbanningen en terechtstellingen uit hetstads-

levenverdwenenzijn.DeM arranen vande16eeeuw wareneen belangrijke minderheid geworden binnen de Antwerpse bevolking,maarook zi
j
werden doorhun omgeving uitgestoten en toteen bijna onzichtbaargeworden restgroep gereduceerd,ondanksdepogingen van een paarverlichte en economisch sensitieve lokale magistraten.W anneer we het hebben

over'de Antwerpsejoden vandaag'3,moeten weeronsvan bewustzijn
datdezevierde 'vestiging'nietbesproken kan worden zonderde herinnering aan de voorafgaande periode van ongekende bloeien historisch ongeëvenaarde vervolging.Alleen aleen blik op hetstadsplan van Antwer-

pen toontaan dathetjoodsewoongebied,datzich vöör1939ten oosten
enten westen vandespoorlijn uitstrekte,nu gereduceerdistoteen aantal
stratenrond deDiamantwijk,hetstadsparkendeBelgiëlei,meteenkleine
orthodoxe koloniein W ilrijk.Terwijlmen vöör1940 ongeveer45.% in
Antwerpen wonendejoden telde,deduizenden vluchtelingen op doorreis
niet meegerekend, woonden er in 1966 nog 10.5* , in 1969 12.% en
vandaagtussen de 13 en 15.e .Ditisminderdan 1/3van devooroorlog-

se bevolking.Ongeveer 60% van de huidige inwonerszijn familiesdie
vroegerinAntwerpen woondenofhunafstammelingen,terwijlmen schat
datbijna 40b bestaatuitimmigranten uitOost-Europa,vooralPolen.
Daarnaast wonen er ook joden uit Nederland, een aantal Sefardim uit
Zuid-Europa en een groep Israëli's.
Doordeze vermindering van hetaantalinwoners isde relatiefgrote min-

derheidvandeHassidim (ongeveer10tot12% ,dushoogstens2.e mensen)methunopvallendekledijhetimagovan denieuweAntwerpsejoden
gaanbepalen.DezeHassidim ('vromen')zijnvolgelingenvandereligieuze
hernieuwingsbeweging,die in 1736 in Polen begon methetoptreden van

RabbiIsraelBaal-shem-Tov en zich nog geen 15jaarlater,bijde dood
van destichterin 1760,overheeldejoodsegemeenschapin Oost-Europa
had uitgebreid.Kort sam engevatheefthet Hassidisme de volgende kenmerken:
3 DeanalysevandehedendaagsejoodsegemeenschapinAntwerpensteuntop

de volgende bronnen:Sylvain Salomon Brachfeld, Uw J//A e buurman, Stan-

daard.Antwerpen/Amsterdam,1975;SylvainSalomonBrachfeld,Hetjoodsonderwl
jsin België,B'naiB'rith,Antwerpen,z.d.(1966);JacquesGutwirth,Het
AntwerpseA#lià-evandaag,in VlaamsMcrxgfl
àc: Tl
jdschrvt,juni1968,pp.
85-1* ,engesprekkenmetjoodsevrienden,waarbijikvooralEphraïm Schmidten
Eva Freund voorhun medewerking danken wil.
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erbestaateendirectewegnaarGod ('cognitio Deiexperimentalis')buiten degeleerdheid van derabbijnsebijbelstudenten om ;
-

de ervaring isweerspiegeld in debelevenissen van degrote kabbalisten :
'door gebed en gebod,voorbereid en metenthousiasme uitgevoerd,wor-

den wemetdehogerewereld (van demystiek)verbonden';
deze religieuze vreugde moetletterlijk begrepen worden (gebedshewegingtegenoverzzbzdshoudingl;
deleerbeklemtoontdepersoonlijkeethischewetteneerderdan degrote
theorieën en wordtdaardoortoegankelijk voorgewone mensen;
deleerwordtverdieptdoorhetcontactmetde meesters(Zaddiks),de
-

-

erfgenamen van verschillende hassidischedynastieën.In Antwerpen leven

erbijvoorbeeld zeshassidischegroepen,waarvan eréén deleiding volgt
van de in Antwerpen wonende RabbiIsaak Gewirtsmann.
De Hassidim leggen zich toe op de beoefening van alle wetten en voor-

schriften,waarbijzeingevalvantwijfelaltijdvoordestrengsteinterpretatievan de wetzullen opteren.DitVerklaartb.v.de opvallende kleding en

haardracht,dieslechtsuiterlijketekenszijn van hetbelang van deregels
dievoordeovertuigdeHassidim uitdrukkingzijn vandemystiekeverbondenheid van devrom en metGod.Doorhetbeleven van dewetheiligteen

Hassid nietalleen zijn eigen leven,maarverkorthijook deballingschap
van zijnvolk en werkthijmee aan hetherstelvan deschepping.
Ondankshet feitdat het hier om een numerieke minderheid gaat,is het

toch opvallend hoe streng religieusde hele na-oorlogse joodse gemeenschap isin vergelijking metde periodevôörde oorlogofm etdejoodse
bevolkingsgroepen in andere Europese en Amerikaanse grootsteden,en

zelfsin Israël.Zo waren erin 19391.484 kinderen opjoodsescholen,en
vandaag m eer dan 2.2* ,hoewelde totale bevolking nietm eer dan 1/3

van die in 1939 bedraagt.Vandaag gaan meerdan 85ç: van dejoodse
kinderen naar eigen joodse scholen,waardoor hetmogelijke informele
contactmetdeniet-jodendrastisch verminderten men inderdaad vaneen
grotereafzonderingvan deAntwerpsejodentegenovervroegerkan spreken.Uitgesprekken met orthodoxe en niet-religieuze Antwerpse joden
werd hetduidelijkdatditvooralwordttoegeschreven aan dedominantie
vandestreng-religieuzesectorin dejoodsegemeenschap.aaneenblijvend
diasporagevoeldat sinds hetontstaan van de staatIsraëlversterktis.en
aan een grote gevoeligheid tegenoveralleechteofvermeende uitingen van
anti-semitisme.Jacques Gutwihrt beschouwt Antwerpen daarom als een
uitzonderingsgeval,omdatdeafzonderinghier,in tegenstelling totdealgemene historische trend,eerder grotergeworden isna 1945.
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W at het culturele en lingukàtische profielbetreft,is er naasthetgebruik

van Hebreeuwsalshoofdzakelijkliturgischetaaleensterketerugkeervan
hetYiddisch,nietalleen alstaalvan deTalmoed-commentaren maar ook
alsgewone omgangstaalbinnen de orthodoxe en de Hassidische subgroepen.Ook in de diamantwereld neemt het Yiddisch als handelstaal een

centraleplaatsin.DaarnaastblijfthetFransdeoverwegendederdetaal
vandeAntwerpsejoden,alwordterindejoodseverenigingen enpublikatieseen steedsgrotere nadruk gelegd op de kennis en hetgebruik van het
Nederlands in de nieuwe socio-politieke realiteitvan een gefederaliseerd
België en een economisch doorwegend Vlaanderen4.Deze vernederlandsing ismedeeen gevolgvan dealgem enevernederlandsingvan hetopenba-

releven en hetonderwijssindsheteindevan de oorlog.
Ondanksdedemografischeverschuivingen tussen 1939 en vandaag zijn
opnieuw 80% van deAntwerpsejoden rechtstreeksofonrechtstreeksmet
de diamantnijverheid en dediamanthandelverbonden,terwijldeoverige
20e/overdeeld isoverdeservice-sector,devrijeberoepen en dereligieuze
ambten.ZoweldeDiamantbeurs(voorgeslependiamantenexport)alsde
Diamantkring (voorruwediamanten import)zijn belangrijkecentravan
hetsocialeenzelfsjuridischelevenvan degemeenschap.Naastdeofficiële
ofexternejurisdictie,waaraan alleburgersonderworpen zijn,bestaater
een actieveinternejurisdictie,waaraan deleden vandegemeenschapzich
vrijwillig onderwerpen,en waarmeestalverzoenendeproceduresworden
afgewikkeld.Dezeinternerechtspraak,voorgezeten doorderabbijn en de
dayan(rechter)alsbijzitter,wordtgeregeldvolgensdebijbelsetraditie,die
totvôördeemancipatieop heteindevan de 18e eeuw de enige richtlijn
wasvoorhetsocialegedrag binnen de diaspora.Dezetraditieheeftdaar-

om zoweleen ideologischefunctievoorhetbewaren van deeigenjoodse
identiteitalseen praktische functiein hetbijleggen van zuivereconomischeen financiëlegeschillen binnen dejoodsebevolkingsgroep.
JacquesGutwirth analyseerthetleven van dejoden in Antwerpen alseen
merkwaardige synthese van de socio-politieke structuren van de Oost-

europesegetto's(shtetl)van vöördetweedewereldoorlog,diegekenmerkt
waren doorhetambachtswezen en de traditionele handel,metde traditie
van hetm oderne handelskapitalisme,dat via de M arranen vanaf de 16e
eeuw naarAntwerpen gekomen is.Devertrouwensfactor,diein dewereld
van dediamanthandeleen essentiëlerolspeelt,gaatwonderwelsamen met
4 Ephraïm Schmidt,Hetgebruik doorJoden van deplaatselqke taal,inDe
Centrale,7 februari1979,pp.11-12;id.,Hebreeuwse woordenindeNederlandse
taal,in De Centrale,oktober 1982,pp.5-6.
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de cohesie van een kleine en gesloten (soms afgesloten) gemeenschap.
waardoordeze gemeenschap op haarbeurtbestendigd en versterktwordt.

A ssim ilatie -Isolatie - Integratie?

Vrijwelallegeraadpleegde auteursen gesprekspartnersuithetAntwerpse
jodendom zijn heterovereensdat,om deverschillendeaangehaalderedenen,dehedendaagsegemeenschap veelm eervan deomringendebevolking

gedistantieerd isdandatvöér1945hetgevalwas.W atdemogelijkeevolutie van deze toestand aangaat,kon ik drie sterk van elkaar verschillende
grondhoudingen vaststellen :

1.Voordemeesteorthodoxejoden iseen afzonderingdieberustop wederzijdseerkenningvan hetanderszijneen aanvaardbaarperspectiefvoor
denabijetoekomst.Eentegrootcontactmetdeniet-jodenzou,o.m.door
gemengdehuwelijken,toteen opslorpen van dekleinejoodsegroep kunnen leiden,waardoor de eeuwenoude,onder alle vervolgingen bewaarde
identiteitverloren dreigt te gaan.De voorstandersvan deze welwillende
afzondering gebruiken de recente geschiedenisvan hetDuitsejodendom,
hetmeestgeassimileerdein degeschiedenis,alsvoorbeeld om aan te tonen
hoe zelfseen totale geloofsafvalniemand van de ondergang gered heeft:

zowerddebekeerdekatholiekezusterEdithSteintochalsjodininAuschwitz vergast.

2.Lijnrechtdaartegenover staat de opvatting van een in Antwerpen ui-

terstkleineminderheid,dievindtdatheteindelijktijdwordtdatdejoden
zichassimileren.Dezegroepheeftdereligieuzepraktijkenendeculturele
tradities resoluutopgegeven en wordt dan ook nietmeer door de joodse
meerderheid aanvaard.M aarook in dezegroep ismen erzich van bewust

dat,zoalsJ.P.Sartreaantoonde,de'jood'heelvaakldoordeanti-semiet
gemaaktwordt.M etanderewoorden,waarzijzelfgeenonderscheid meer
makentussenjoodseenniet-joodseAntwerpenaars,wordtditonderscheid
meestaldoordeniet-joodseomgevingopgedrongen.Dezesocialeisolatie
tussen de groep die ze zelf verlaten hebben en de nieuwe groep. die hen

nooitvolledigalsgelijkeaanvaardde,maaktdezekeuzeweinigaantrekkelijk.
3.Een derdepositie,tussen afzondering en assimilatie,isdeintegratievan

dejoodsegemeenschapineenpluralistischemaatschappij.Gutwirth argumenteertdeze positie m etde vaststelling datdoor de evolutie van de om-

ringende maatschappij ook de technisch-economische omstandigheden
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binnendejoodsegemeenschapzullen (moeten)evolueren,waardoordenu
nog leelare isolatie onhoudbaarzalworden.Overde draagwijdte van
deze integratiezijn erbijna evenveelmeningen alsauteurs,onder meer
wegensde houding tegenoverde staatIsraëlen de Israëlischepolitiek ten

opzichte van de Palestijnen,die zowelde conservatief-orthodoxe a1sde
vrijzinnigejoodsegroepen emotioneelverdeelts.
M aar emotionaliteiten individuele psychologie spelen evenzeereen rolin

de moeilijke wantreële keuze tussen dezedrie opties:er issprake van
vrees voor het open of subtiel anti-semitisme, van een verlangen naar
veiligheid en geborgenheid binnen de grotere groep.van zell aatwegens

'detegrotelastdiejealsjood vanafdegeboortemeegekregenhebt',van
sterke loyauteittegenover de oudersen grootouders,waarvan zovelen om

hunjood-zijnafgemaaktzijn,vaneendefensieveresexdieineenhouding
van schijnbaresuperioriteitomslaat,van demoeilijkemeerduidigheidvan
het begrip 'uitverkoren volk'.
De vragen die aan hetbegin gesteld werden,kunnen daarom slechts ge-

deeltelijk beantwoord worden,zolang we nietuitde onbevredigende vicieuze cirkelgeraken van vervolging en wantrouwen,dat dan weer tot
nieuwevormen van discriminatie leidt,enzovoort.Hetheeftgeen zin,de
ogen tesluiten voordezedubbelerealiteiten deschuld voorhetgebrek aan

vruchtbare wisselwerking tussen maatschappijen minderheidsgroep naar
de ene ofde anderezijde afte schuiven.En het helptevenm in.uit een
verkeerd begrepen schuldgevoelom te slaan in een sentimenteelfilo-semi-

tisme,datdan weerallem ogelijkheden toteen kritischebenadering uitsluit.W antook datbetekent,datmen de leden van dejoodse minderheidsgroep als'de anderen'blijftbeschouwen,die men zo de facto op
afstand houdt.Hetisveelnuttigerzich teinformeren en in tezien,hoezeer

dejoodsegeschiedenisdeverwardeontwikkelingvandealgemenegeschiedenis weerspiegelt,en hoezeerhetprobleem van de integratie in feite het

probleem isvan een maatschappijdie dezeintegratieook reëelmogelijk
moetmaken.Zo isb.v.dekennismaking metdejoodsefilosofieen mystiek,zoalsdievandaaginAntwerpenleeft,eenbijzonderverrijkendeervaring,alwashetmaaromdatzeeen beterinzichtgeeftin deonvermijdelijkebeperktheidvan deeigentraditie.Eenstelling diehoogstwaarschijnlijk
ookopdejoodsegemeenschaptoegepastkanworden.ln een tijdperkvan
5 Decontroversein en rond hetantiracistischeAntwerpsemaandblad InNaam

VJNdeVrl
jhei
din 1982isdaarvaneensprekendvoorbeeld,omdatjuistopditpunt
(lsraël)desamenwerkingtussenjoodseenniet-joodseantifascisten afgesprongen
is.
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kritisch-culturele verarming en vervlakking kan geen enkele groep,meer-

derheid noch minderheden,zich ongestraftin een sociaalen geestelijk
getto blijven opsluiten.
Zoudenwebijvoorbeeldnietarmerzijnzonderhethassidischeverhaalvan
dejonge Yaakov-Yitzak,de latere Rabbivan Lublin,die alskind van
schoolwègliep om in hetbostegaan wandelen?Zijn vadervraagthem :
'Waarom loopjealtijdnaarhetbos?'-'IkzoekGod'-'MaarisGod niet
overal?'-'Ja,pa'-'En isHijnietoveraldezelfde?'-'Ja...maarik,ik
ben nietoveraldezelfde'6.

6 ElieW iesel,Contrela Mélancolie.Célébration HassidiqueII,LeSueil,Paris,
1981,p.128.
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V ertaalde literatuur
O nderzoek van functie vervangt vraag naar essentie
Raym ond van den Broeck

Toen Oscar W ilde hetmondeling examen in de theologie asegde in Ox-

ford,waarhijvan 1874 tot1879 alsbeursstudentaan Magdalen College
verbleef,moesthijeen gedeelteuitdeGriekseversievan hetNieuw Testam ent van het blad vertalen.De keuze van de examinatoren was op een
passage uithetPassieverhaalgevallen.W ildevertaalde heelnauwkeurig en

schijnbaarzonderenigemoeite.Deexaminatoren waren spoedigtevreden
enmaaktenhem duidelijkdathijkonvolstaan.M aarW ildedeed alsofhij
nietsgemerkthad en ging door met vertalen.Toen de exam inatoren,na

herhaalde pogingen,er eindelijk in slaagden hem te doen stoppen,zei
W ilde:'Oh,do letm e go on.Iwantto see how itends'.

DezeanekdotetypeertdeongeloosijkebravourewaarmeeW ildeindergelijkesituatieskon uitpakken.Maarzijzegtook iets,zijhetdan onrechtstreeks,overhetvertalen.Vertaling isaltijda1shetmeestprobatemiddel
beschouwd om na tegaan ofeen studentdevreemdetekstweldegelijk
begrepen had.W as dat het geval,dan moest dat uit een zo adequaat

mogelijkeversie in demoedertaalblijken.W ijmoeten onsoverdeverwachtingen van W ilde'sexam inatoren ten aanzien van diensEngelseversie

geen illusiesmaken;watzij verlangden,was een pijnlijk nauwkeurige
weergave van de Griekse brontekst.De vertaling mochtoverhetjuiste
inzicht van de examinandus in de structuur van de vreemde taal geen

twijfellaten bestaan,en daarom moestde moedertaaldesnoods maar
enigszinsgeweld worden aangedaan.OfW ildein ditsoorttekstverwerking

nu echtgvnoegen schepte,doethierweinigterzake.Zijn occasioneletoehoordersnamen ergenoegen mee,en dattelde.Een heelandere vraag is,

ofzijn vertaling een 'normaal'Engelspubliek vertrouwd in deoren zou
hebben geklonken.M aardatweten we niet.

Buiten dergelijke bqzondere vertaalsituatiesmaaktvertalen deeluitvan
een communicatieproces,waarbijheterin normale omstandigheden op
aankomt,dateen boodschapdoorhaarbestemmelingten)efficiëntwordt
ontvangen. Vertalen is feitelijk een onderbroken communicatieproces,

waarindevertalerhetoorspronkelijkeberichtalsontvangerdecoèeerten
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het,opzijnbeurtalszenderoptredend,voorzijnnieuweontvangersineen
code omzetdie zij verstaan.De intermediërende rolvan de vertaler is
eigenlijk dubbelzinnig,ofop zijn minstambivalent.Daarhijgeen eigen
boodschap pretendeertdoorte geven,lijkt hij aan hetoorspronkelijke
berichtzoalseen kopiistaan zijn modelgebonden.Maar aangezien hij
voorzijnomzettinggebruikmaaktvaneen codedie,alsuitdrukkingsmedium,van de oorspronkelijkegevoelig afwijkt,en deboodschap bovendien vooreen andersgeaard doelpubliek bestemt.kan men moeilijk verwachten dat de vertaling van het origineelop geen essentieel punt zou
verschillen.

Originele bronteksten vertaalde doeltekst
Alshetom vertaalde literaire teksten gaat,heeftditnietalleen te m aken

methetfeitdatervoordeformuleringvandebrontekst,respectievelijkde
doelteksttweeverschillendenatuurlijketalen -d-w-z.tweeasymmetrische
codes-werdengebruikt.Ookdesituatie(plaatsentijdstipvandecommunicatie)en deliterairecontext(hetgeheelvan teksten en tekstconventies)
waarin dedoeltekstterechtkomt,verschillen van deoorspronkelijkecontexten situatie.En bovendien ziethetnieuwepubliek de teksthaastvanzelfsprekend met eigen verwachtingen aangaande literatuur,een literair
genre,taalgebruik,thema's,motieven en vormen tegem oet.A1sdevertaler
dezelaatstefactoren m iskent,kan datfatalegevolgen hebben :delezer,in

zijn normaalleesgedraggestoord,dreigtin devertaaldetekstnog weinig
teherkennen van wathijin literaire teksten waarmeehijvertrouwd is,
gewoonlijk aantreft.Voorzoverhijop conventiesstuitdiehem bevreemden,kanhijdevertalingalsietsonaantrekkelijkservaren enhaardaarom
verwerpen. In tegenstelling met de bovengenoemde examinatoren,voor

wie OscarW ildedeste beterzalhebben vertaald naarmatezijn Engelse
tekstadequaterhetGriekseorigineelweerspiegelde(en erdusookformeel
mee overeenkwam),zijn normale lezerswaarschijnlijk nietbereid voor
vertaalde teksten ingewikkelde decoderingsnorm en te hanteren.Voor lite-

raireteksten lijktdita fortioriwaarte moeten zijn.Een tekstisliterair
wanneerhijalszodanig functioneert,wanneereen groep lezershem als
zodanig leest.Erzijnvooralsnoggeen redenen om aan tenemen,dathet
modalelezerspubliek ten opzichtevan vertaalde literatuuranderereceptie-

normen zou aanleggen dan ten opzichtevanoorspronkelijkeliteraireteksten.
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Dehistorischefeiten lijken ditvermoeden tebevestigen.Behalvewaarhet
vertalen in dienststond van extra-literairedoeleinden(zoalsgeleerdekennisoverbrengen,alsfilologisch hulpmiddeldienen bijhetbegrijpen van
vreemdeteksten,taaldidactisch inzichtbijbrengen,enz-),leverteen verkenning in de literatuurgeschiedenis maar weinig voorbeelden van vertalingen op die adequaatmethun originelen samenvallen.In de meeste gevallen gedragen vertalingen zich min ofmeerin overeenstemm ing m etde

canonsdiehetliterairepanoramaop een bepaald tijdstip in een bepaald
gebied beperken.Enditgebeurtaltijdten kostevan deprincipieelvereiste
ofvermeende 'trouw'dievertalersten aanzien van hun originelen in acht
zouden nemen.

Onmogelijkeequivalentie
Vaneen wetenschap diezich op destudievan debetrokken verschijnselen
toelegt,zou men normaaleen verklaring voordezefeiten mogen verwachten.Toch heeftdedisciplinedie nu aleen drietaldecenniaten aanzien van

deverschijnselen vertalen en vertaling wetenschappelijkepretentieskoestert,zich metditprobleem totnu toenooiternstigingelaten.W aarschijnlijk onderinvloed van een eeuwenlange traditie waarin vertaalbeschouwing hoofdzakelijk normatiefgerichtwas(W atisde 'beste'maniervan
vertalen?),en alsgevolgvan recente ontwikkelingen in de taalwetenschap
waardoor aan de mogeli
jkheid vanhetadequatevertalentussen natuurlij-

ketalen eentheoretischebasiswerd bezorgd,zijnindevertaalwetenschap
deaccenten vooralop essentialistischevragen blijven liggenl.Aan welke
eisen moeteenvertaling,gegeven dieendiepremissen,voldoen?W atzijn
de voorwaarden waaronderoptim aalvertaald kan worden? W elke facto-

ren dragentotditoptimalevertalen bij?Enz.Denadruk ligtbijditalles
duidelijkophetvertaalrrocex,waarovermeninfeitenogheelweinigweet.
Doortestellen datvertalen een omzettingsprocesiswaardooreen tekstin
de brontaalwordtvervangen dooreen semantisch en pragmatisch equiva-

Ientetekstin de doeltaal.beperktmen dete onderzoeken verschijnselen
1 Hiermoetvolledigheidshalveaan wordentoegevoegd,datdiebijdrage,met
inbegrip vandepragmatiek,hoofdzakelijktothetzinsniveau beperktbleef.Pas

sindshetontstaan van de tekstwetenschap isdaarverandering in gekomen.Maar

dezedisciplineisnogzojong,datzijaandestudievanvertaalverschijnselentotnu
toenauwelijksmeerdanenkeletheoretischebeschri
jvingskadersheeftbijgedragen.
Voorverdere ontwikkelingen valtuitdie richting wellichtmeerteverwachten.
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uiteraard tot doelteksten die aan de gestelde voorwaarde voldoen.M aar

intussen gaatmen aan dieverschijnselen voorbijdieop datingewikkelde
procesvooralsnog enig lichtkunnen werpen,metname de vertaalde teksten zelf.Hetvoornaamste euvelvan dezenormatievebenadering bestaat

erin,datdefeitelijk interessanteteksten alsperifere,nietterzakedoende
verschijnselen('bewerkingen',vrijeversies,enz.)wordenafgedaan,endus
buiten hetbereik vandedisciplinevallen.Op diemaniersnijdtdevertaalwetenschapperzich in feitevan hetmeestpertinentedeelvan zijn onderzoeksobjectaf.Iedere tekstdie zich als vertaling kenbaar maakt,zou
immersobjectvanvertaalonderzoekmoetenzijn,ongeachthetfeitdathet
om een 'goede' of 'slechte', 'trouwe' of 'ontrouwe' weergave van een
brontekstgaat.
Beoefenaren van de literatuurwetenschap hebben ditintussen welbegre-

pen.Dateengrootaantalonderhen zich delaatstejaren voorvertalingen
isgaan interesseren,heeftzekernietuitsluitend m eteen bewustersociale
ingesteldheid van de onderzoekers, met verruimde wetenschapskritische
inzichten ofeen vernieuwdemethodologietemaken.Ook in deliteratuurstudiewordtdetoon bepaald doormodesen trends.Sindsdeopkomstvan

hetreceptie-onderzoek in de jaren zestig isde nadruk in deze discipline
maar alte felop het effecten de functie van literaire teksten kom en te
vallen.Zo isheto.m .totde 'bon ton'gaan behoren om vertaaldeliteraire
teksten in hetonderzoek van tekstverwerkingsprocessen te betrekken.De

tijd datvertaling hetstiefkind van deliteratuurwetenschap was,lijktdus
welvoorgoed voorbijz.
V ertalingen,bestand-deel van de doelcultuur

Vandeliteratuurwetenschappelijkebijdragenwaarophethedendaagseonderzoek van vertalingen theoretisch gefundeerd is,komtde hypothesevan
het 'literairpolysysteem 'alsde meesttoonaangevende naar voren3.Vol2 Toen deauteurvan ditartikelin 1970aan deuniversiteitvan Leuven zi
jn

doctoraalgroefschriftDeproblematiekvandeliterairevertalingverdedigde,was
deacademlschebelangstellinjvoorditsoortonderwerpenzowelin deLageLandenalseldersnoguiterstkleln.Sindsdien iseraan enkelevan onzeuniversiteiten

(Amsterdam,Antwerpen,Leuven)eenlevendigeinteressevoorvertaaldeliteratuur
ontstaan.

3 Dehypothesevan hetliterairepolysysteem gaatop hetwerkvan deRussische

Formalisten(o.m.Tynjanovsvoorstellingvandeliteratuuralseensysteem)teruj.
ZijwerddoorItamarEven-zoharverderuitgewerktenopnieuw indeactualitelt
gebracht.Zie o.m.Itamar Even-zohar,Papers in HistoricalPoetics,TelAviv,
1978.
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gens deze hypothese is een nationale literatuur geen monolietm aar een

gediversifieerd en gestructureerd samenspelvan allerleikrachtlijnen,een
polysysteem .Van datsysteem m aken naastdegecanoniseerdewerken,die
een centralepositieinnemen,nog een aantalsubsystemen deeluit.Eén van
die systemen bestaatuitvertaaldeliteraireteksten.Deze functioneren binnen hetpolysysteem op een eigen m anier.Deroldievertalingen binnen het

literairepolysysteem spelen,kan aldan nietbelangrijkzijn.Deliteratuur
van een grotenatiemeteen hoog cultureelprestigevertoontdeneiging om
aan vertaalde literaire werken een secundaire plaatstoe te kennen.M aar

datislang nietaltijd zo.Ookalkomenvertalingen meestalindeliteraire
periferieterecht,tijdens periodesvan crisisofovergang kunnen zijeen
belangrijkeinnoverendebijdrageaandeliteraireontwikkelingleveren.De
literatuurvaneenkleinenatieenvooraljongeliteraturendienog naareen
eigen identiteitop zoek zijn,kennen aan vertalingen eerdereen primaire
plaats toe.
Alnaargelang vertalingen in hetliteraire polysysteem ofweleen secundaire ofeen primaire rolvervullen,komtin devertaalde produkten meestal
een andere ingesteldheid tot uiting ten opzichte van de manier w aarop
bronteksten doeltekst,bronsysteem en doelsysteem totelkaar in verhouding staan.In heteerste gevalhebben vertalingen de neiging om van hun

originelen aftewijken op een aantalkarakteristiekepunten,dieklaarblijkelijk meteisen en beperkingen (constraints)van deliteraire canonsvan
hetdoelsysteem verband houden.W illenzijalsliterairewerkenontvangen
worden,dan moeten zijzich aan die canonsonderwerpen,ook aldient
daarvoorde tolvan 'ontrouw'aan de originelen te worden betaald.

In hetanderegevalvertonenzijdetendensom dieorginelen nauwgezetter
weertegeven,doordatzijdegangbare normen van hetgecanoniseerde
bronsysteem gemakkelijker in het doelsysteem binnen kunnen loodsen.
Tussen deze twee extremen in liggen er talvan schakeringen,m aar de
nadruk ligtm eestalop één van beide polen.

Ofmen hetvanuitde polysysteemtheorie bekijktofniet,één ding staat
vast:literaire vertalingen zijn doelteksten.Zij maken deeluit van een
grotergeheelvan gelijksoortigeteksten in een taal-ofcultuurgebied op
een bepaald momentvanzijn ontwikkeling.Demeestzinnigemanierom
zetebestuderenisduszeaIsdoeltekstenteidentificerenentebeschrijven.
Totnu toeheeftmen veelaandachtbesteed aan hun vreem deherkomst,en
ismen in de studie ervan zelden verdergekomen dan de linguïstische en

stilistischevergelijking methun bronteksten.Daaruitvolgdeonvçranderlijkdeconclusiedatzijvandiebronteksten maaralteopzichtigafwijken.
Deverklaring van dieafwijkingen werd zelden eldersgezochtdan in het
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m anifeste gebrek aan isomorfie tussen detalen,de psyche van devertaler
en hetverschiltussen diensliteraire poëtica en depoëticavan zijn auteur.
M aarintussen bleef de vraag onbeantwoord hoe hctkomt,datbepaalde
teksten vertaald worden en andere niet;ofdatbepaalde vertalingen als

literaireteksten in dedoelcultuurfunctioneren,terwijlanderedatduidelijk nietdoen.
Pasrecent,nu men hetvroegere essentialistischestandpuntvooreen func-

tionalistische visie op vertaalde literatuur heeftingeruild,lijkthetantwoordopzulkevragenmogelijk.Vanuitdefunctionalistischevisieworden
vertaalde teksten immers gezien in relatie tothun functie in de doelcul-

tuur.en heeftmen oog voorde voorwaarden waaronderzijaldan niet
kunnen functioneren.Dezevoorwaarden gelden nietvooréénsen altijd,
maar hangen grotendeels van lokale om standigheden af.Dithoudto.m .

in,datverdergetheoretiseerdaarovereen ijlebezigheid moetblijven,als
debestaande hypothesen eerstnietgrondig aan deconcrete feiten worden

getoetst.Sommigeliteratuuronderzoekershebben ditingezienenzijnzich
opdebeschrijvingvanhelecorpussenteksten diebinneneenbepaaldtijdsbestek werden vertaald,gaan toeleggen4.

Nederlandse Iiteratuur in Engelse vertaling
M ethaar doctoraalproefschriftFiction in Translation:Policies and Options heeftRia Vanderauwera aan ditonderzoek van vertaalde literatuur

op een originelemanierbijgedragen.Nietdooreennieuwetheorieteontwerpen,wanterisop hetstuk van vertalen en vertalingen volgenshaaral

teveelgetheoretiseerd.HaarbijdragebestaatineencasestudyvanNederlandseromansdiedelaatstetweedecenniainhetEngelszijnvertaald.Dit
corpusblijkta1skeuzegoed uittevallen.Reedsverscheidenekeren werd
demeninggeopperd datdeAnglo-Amerikaanse(netzoalsdeFranse)literatuurmeerafwijzendstaattegenoververtalingdanbijvoorbeelddeDuitse ofRussische,die haareen belangrijkerplaatstoekennen.Bovendien
m ag men veronderstellen,dateen prestigieuze literatuur van een in politiek,economisch en cultureelopzicht superieure natie als Amerika het
m indervan bevruchtendecontacten metkleineliteraturen,zoalsdeNeder4 BijvoorbeeldhetonderzoekdatonderleidingvanProf.J.Lambert(Leuven)
gedaanwordtmetbetrekkingtotdebeschrijvingvandeNederlands-Franseliterairecontacten in de 19eeeuw.ZieJ.Lambert,Deverspreiding van deNederlandse

IiteratuurinFrankrqk:enkelebeschouwingen,inOnsErfdeel,XIII(1980/1).
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landse,zalm oeten hebben. dan vice versa.Als dat zo is,dan moet dit
voorbehoud in de selectie van Nederlands werk datin het Engels wordt
vertaald,tot uiting komen.En verder moeten de verwachtingen van het
Anglo-Amerikaanselezerspubliek ten aanzien van dievertalingen ook gro-

tendeelsaan de manierwaarop ervertaald wordtte merken zijn.Deze
intuïtiesdienden alsuitgangspuntvan hetonderzoek.Vrijwelpretentieloos,d.w.z.zonderdatde onderzoeksterze totde statusvan wetenschap-

pelijkehypothesen wilverheffen,wordtvanuitdieintuïtieshetfeitenmateriaalbenaderd.Debetrokken gegevens(de twee literaire systemen en de
contacten ertussen,deteksten zelf,de manierwaarop zeworden gepresenteerd,hetgetuigenisvan vertalers,uitgeversrapporten,kritischeverslagen

en recensies) worden door Vanderauwera in een boeiend systematisch
overzichtbijeengebracht,geïnterpreteerden geëvalueerd.Doorditteleologisch feitenverslag wordtbestaandeintuïtieve kennis van vertaalde literatuur 'hard'gemaakt.Ook de benadering zelf wordtintussen kritisch op
haarwaardegetoetst.Hieruitontstaan vernieuwende methodologischeinzichten.

Aan zgn.vertaalfouten (saters te wijten aan gebrekkige kennisvan de
brontaalofverkeerdeinterpretatievandebrontekst)wijdtVanderauwera
slechtsterloopse aandacht.Veeleer worden bron-en doelteksten vergeleken met het oog op verschuivingen die het vertaalproces heeft m eege-

bracht.Hierbij ligthet accentop de literaire en expressief-esthetische
functie van wat er zoalverschuiftinzake woordgebruik,zinstypen,con-

structies,hetgebruik van tijden,soorten rede,interpunctie,eigennamen,
beelden,narratieve procédés,enz.

En waarom grijpen zulkeverschuivingen dan welplaats?Klaarblijkelijk
nietalleen omdatvertalers van Nederlandse romansnogalwatschipperen

tussen hunbekommernisom detypischestijlen toon vandeoorspronkelijketeksten te handhaven én de neiging om de verwachtingen van hun
lezers toch maar nietteleur te stellen.Deze laatste geeftin gevallen van

twijfelmeestaldedoorslag.W atbijdeEngelstaligelezera1svreemd,oneigen,cultureelongebruikelijk,in literairopzichtonconventioneel-en dus
on-Engels/Amerikaans-overdreigttekomen,wordtdrastisch aangepast
of weggelaten.Typisch Engelse clichés worden ter vervanging ofverster-

king van bepaaldeeffecten toegevoegd.VoornamelijkdoorAmerikaanse
uitgeverijen bezorgde vertalingen leveren hiervan verbluffende staaltjes.
Ook deuitgevershebben immersdehand meein hetspel.Verkoopsbelan-

gen blijken in dit procesvan tekstverwerking een gewichtigerrollen te
spelen dan men doorgaansgeneigd iste denken.W aarde rollen van verta-
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ler/bewerkeren uitgeverin één persoon verenigd zijn,zoalsin hetgeval
van de zestiende-eeuwse Brusselse boekdrukker en uitgever Thomas van
derNoots,kan de onderzoekerde intentiesvan debetrokkeneindirectuit
detekstkeuzeen debewerking en presentatievan deteksten aseiden.Om-

dathetvoorhaarnietaltijd duidelijkwaswelk aandeeldeuitgeverin de
selectie en adaptatie van de teksten had,en wat op de rekening van de
vertaler gesteld moestworden.heeftVanderauwera er goed aan gedaan

een zoruim mogelijk 'vertalersconcept'tehanteren.('Mynotion oftranslator should therefore be understood as a convenient shorthand for the
''processor''who consistsoftheactualtranslator,theeditorand al1those
who contributed to the production and presentation of the finaltarget

text',p.90).Hetwasdeonderzoekstertrouwensnietzozeerom dereconstructie van intenties te doen.W elom de presentatie van feiten in hun
verband en van de mechanismen die bepalen hoe die feiten er uitzien en

waarom zijzich zo voordoen.
Sommigevan dezefeiten zijn voorwieoverhetprestigevan onzeliteratuur in het buitenland nog illusieskoesterde,nogalonthutsend.Hetvol-

gende bijvoorbeeld.Hetsuccesvan onze letteren in de Angelsaksische
wereld wordtnietdoorhun intrinsieke(ofvermeend intrinsieke)waarde
bepaald. Het wordt daarentegen bepaald door de manier waarop onze

literatuurEngelstaligelezerswordtvoorgeschoteld.Daarbijwordtin de
eerste plaats rekening gehouden metwatdie lezersa prioriaanspreekten
interesseert.Vandaarde selectie.Geselecteerd voorvertaling worden -op
een paar uitzonderingen, onze 'klassieken' met name,na - niet zozeer

werkendievooronzeletteren in artistiekopzichtbelangrijk,vernieuwend,
ofstilistischvan hoogstaandekwaliteitzijngeweest.Gebeurtdittoch,dan
isondanks de hierboven beschreven ingrepen in de doeltekst(iedereen,
klein ofgroot,moeteraan geloven!)deverkoop dikwijlseen Sop -feit
waarmee het selectiemechanisme voortaan rekening zalmoeten houden.

Voorfeitelijkeselectiekomen vooralromansin aanmerkingwaarvan het
thema bijhetdoelpubliek aanslaat,ofwaarvan hetprocédéaan dedoelcultuurzelfisontleend.Ishetnietverbijsterend,datwijdeBritten en de
Amerikanen alleen maarblijkentekunnengevenwatzijalhebbenofwat
wij zelfvan hen hebben gekregen of,op z'n zachtstuitgedrukt,'ontleend'?

Bijnauitsluitend watbijhenin deliterairemodeis,schijntopeen werkelijkgoedereceptietekunnenrekenen.Ditverklaarthetgeringesuccesvan
5 ZieHerman Pleij,De wereld volgens Thomas van derNoot,Muiderberg,

1982.
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W .F.Hermans(TheDark Room of Damocles),devrijruimebijvaldie
Geeraerts(Gangrene)oogstte en de (ook naarAmerikaansemaatstaven)
enorm hogeverkoopcijfersvan t Jan Cremer,een stuk epigonaleschriftuur,duidelijk en sluw op massaconsumptie gericht. Vandaar ook de
adaptatienormen.Zelfshetalzo op Amerikaanse maatgeknipteIk,Jan

Cremerwordtdoorhetvertaalmechanismeinzijn rauwevrijpostigheid en
bravourenOg m aarCCnSextra gdntensifieerd6.Vandaartenslotte de reactiesop onzeliteraireprodukten in Engelsevertaling,zoalsdie in recensies

totuiting komen.Datrecensenten somszondereigenlijkekennisvan zaken overdievertalingen allerleiprietpraatkwijtwillen,blijkto-m.uitde
door Vanderauwera aangehaalde recensie van W olkers'H orrible Tango

(p.201).UitrecensiesblijktverderhoevertaaldeNederlandseromansmet
stereotiepereminiscentiesaan onzecultuur(Bruegel,Rembrandt)worden
geassocieerd.Men moetdezereactiesongetwijfeld in een brederperspectief plaatsen :welk beeld hebben de Britten en de Am erikanen van de

hedendaagse Nederlandse cultuur? En welke behoeftewordterbijhen
gewektom m etdie cultuur in haar eigenheid kenniste maken;?

Totbesluit
Ik heb al opgemerkt,dat Ria Vanderauwera zich expliciet van de vele
bestaande theorieën over literaire vertaling distantieert,en bewust voor
een benadering van de feiten kiest die niet door methodologisch gezeur

wordtvertroebeld.Devraagisechteröfzijvan aldatgetheoretiseerwel
zosterk afstand neemtalszijbeweert.M ethodologisch lijkthaaraanpak
vanhetfeitenmateriaalmijveelmeerdoorgangbaretheoretischeinzichten
tezijn bdnvloed dan zijzelfwi1toegeven.Datzijwetenschappelijk ondeugdelijkecategorieën,zoals'vertalingsequivalentie'uithaarrepertoire
schrapt,isnietmeer dan norm aal.M aaraan de theorie van hetliteraire

polysysteem (diewelwatmeerinhoudtdan hieruitdedoeken werd gedaan)iszijzeerverplicht,ook albetwistzijterechtde ontologische of
absolute statusvan zulke systemen en erkentzijhun waarde louterals
'heuristisch model'(p. 13).Ook de theorie van de normen die bij de
produktie van vertalingen gehanteerd worden,heeft haar presentatie en
6 Dezekarakteriseringen van Jan Cremersboek zijn louterbeschrijvend be-

doeld en houden geen enkelmoreelwaarde-oordeelin.
7 Cfr.PaulVincent,DeNederlandsecultuurin Grootm rittannië.
.enkelerecen-

teervaringen,in OnsErfdeel,XX (1977/3).
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interpretatievan de feiten kennelijk gdnspireerd,zonietgrotendeels bepaald8.En alszijverderbeweert,metde gebruikelijkeclassificatorische
indelingen van verschuivingen die zich tussen bronteksten doeltekstvoor-

doen,geen land te kunnen bezeilen,vergistzijzich.Zo had zijbijvoorbeeld het traditionele onderscheid tussen obligate en optionele verschuivingen toch maarbeternietnaastzich neermoeten leggen.Van dezetwee

kunnen namelijk alleen deoptionelebewering steunen datvertalersarbitrairvooreen bepaaldestrategiekiezen,teweten.metopzetdelezertege-

moetkomendoorzijnverwachtingenintelossen.Obligateverschuivingen
worden devertalerdoorde doel/lc/norm opgedrongen,en beantwoorden

dusaan hiërarchisch lagere(d.w.z.moeilijk temanipuleren)constraints.
NulijktVanderauweravandepremisseuittegaandatalleswatineentaal
geschreven kan worden,in een andere taalop identieke m anierkan worden herhaald.Dezenegatie van de asym metrie moetuiteraard totde con-

clusieleiden:alsdedoeltekstvan debrontekstafwijkt,dan isdatalleen
aan bijzondereintentiesvan de vertalerte wijten;dan wijstdatop een
willekeurige strategie.Paswanneerverschuivingen dooranderedan louter

linguïstischeconstraintsgedicteerd worden,kunnenzijalsbewijsmateriaal
voor de bedoelde stelling worden aangewend.Op ditstuk had de auteur

watmeerduidelijkheid aan dedag mogen leggen.
Deze kritiek doetechtergeen agreuk aan dewetenschappelijke waarde
van haar bijdrage,die in tegenstelling methet meeste van wat op het
gebied van de literatuurwetenschap wordtgepresteerd,ook -alzij het
im pliciet-een praktischeconclusieinhoudt.Alsondanksdeinspanningen
van officiële vertaalprom otoren en alleswatuitgeversen vertalers er aan
energie inpom pen,onze in het Engelsvertaalde literatuur zo weinig belangstelling kan wekken,laten we dan een vertaalpolitiek voeren die op
kleinereen minderprestigieuze cultuurentiteiten isafgestemd.Datzalniet
alleen minder kosten,maar ons prestige in het buitenland wellicht ook
meerten goede komeng.

8 In ditverbandverwijsiknaardebelangrijkepublikatiesvanGideonToury
(TelAviv)dieinhetboekInSearchofa Theoryof Translation(TelAviv!1980)
zijnsamengebundeld.Jammergenoegontbreektdezetitelindeliteratuurlilstvan
R.Vanderauwera.
9 Deze mening werd reeds in 1974 in een brederverband vertolktdöor Mark

GrammensinzijnartikelEenbuitenlandsepolitiekvoorVlaanderen,inOnsErfdeel,XVII(1974/2).
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D e verw ondering en de oplossingen van
W alker Percy
Ria Vanderauwera

W alkerPercy(01916)groeideop inhetAmerikaanseZuiden,inAlabama,
MississippienGeorgia,enwoonternuinLouisiana.Hijkreegeenartsenopleidingen wou psychiaterworden.Tijdenseen stageliep hijlongtuberculose op en uiteindelijk moest hij de geneeskunde opgeven.Achteraf
bleek datnog zo geen slechtezaak voordeAmerikaanseliteratuur.Zijn
eersteromanpubliceerdehijnochtansvrijlaat,in 1961.lnmiddelshadhij
zich ook tothetkatholicismebekeerd.In 1971veroverde hijdeAmerikaanse kritiek en de Amerikaanse campussen meteen vreem de toekomst-

roman:Lovein theRuins.DaarnavolgdeLancelot(1977)enhijdeedzijn
succesnog eensovermetTheSecond Coming (1980).
VooralPercy'seerstewerk (TheM oviegoer,1961;TheLastGentleman,
1966)wordtvaak in verband gebrachtmethetEuropese existentialisme.
Percy wastijdenszijn ziekteinderdaad een gretig lezervan Kierkegaard,
Heidegger,M arcel,Sartre en Cam usgeworden :'Ik woonde een honderd

mijlbijW illiam Faulknervandaan,maarhijbetekendemindervoorme
dan AlbertCamus(...)M isschien wasdatnog een geluk ook'l.Toch vind

ik dateerstewerk nietzo boeiend.Datkomtwaarschijnlijk omdathette
veeleen filosofie wilillustreren,en ook alomdatde literaire vormgeving

van diefilosofiein dejaren zestig alweerpasséaandoet.Percy'srecent
werkdaarentegensluitperfectaanbijde(postlmodernistischestromingin
deAmerikaanse literatuur:hetiskomisch,satirisch,en vooralonbedaar-

lijkbizar.W atnognietwilzeggendathetdiepgang zoumissen.lntegendeel.Hetgaatnog altijd om devervreemding en deontwrichting van de
twintigsteeeuwsemens.M aardeprotagonistenzijnmeerdanalleen maar
emblemen van een overjaarse filosofie.Percy heefthetschrijversvak nu
beteronderdeknie,erzitmeerspanninginzijn werkenhijheeftgewoon
eeneigenuitdrukkingswijzegevonden.Zijn aantrekkingskrachtligthierin
dathijdatmoderneleven steedsmeervanop afstand bekijkt,zoongeveer
1 Herbert M itgang,# Talk with Walker Percy, in New York Times Book
Review,20 February 1977,p.1.
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alseenmarsmannetjedatnaarbenedenkijkt.Metverwondering.W athij
ziet,is op z'n minstbizar.M aar daarmee is nog niet alles gezegd,want
Percy laboreertook aan een oplossing:geloof? liefde? OverPercy'sver-

wondering,zijn oplossingen en de manierwaarmee hijdatallestoteen
literaire belevenis maakt,wilik hethier hebben.Vooraldan m etbetrek-

kingtotdetweeromansdiebeslistop uw lectuurlijstjethuishoren:Love
in the Ruins en The Second Com ing.

The M essage in the Bottle

Percyschreefook een bundelessaysbijelkaardiemen moeilijk overhet
hoofdkanzienwilmenwatmeerinzichtkrijgen inzijnfiction.Deondertitelvan TheM essage in the Bottle (1975)2 maaktdeaard van Percy's
verwonderingmeteenduidelijk:'Hoevreemddemensis.Hoevreemdtaal
is.En wathet een m ethet ander te maken heeft'.Datis volgens Percy

precieswateen marsmannetjezich zou afvragen a1shethiereen kijkje
kwam nemen.Dievindthetgedragvan demensenmaarvreemd.Bijvoorbeeld :

'HoekomthetdatFranseen Duitseoudstrijdersvan deSlagvan Verdun,een
catastrofewaareen miljoen mensen hetleven lieten,jarennadeoorlognog altijd
terugkeren naar Verdun,er rustig in een café in Lem mes op de Chemin Sacré

zitten,zachtspreken overdieverschrikkelijketijd,enzelfseen week uitkamperen
gaan in degranaatkratersen deloopgravenwaarzedevreselijkstedagenvan hun

leven hebben doorgemaakt?'(M B,6).

Voortsmerktdatmarsmannetjedatde menshetenigeonderdelevende
wezensisdattaalhanteert,en hetligtvoordehand dathetnu verm oedt
dater misschien weleen verband bestaattussen heteen en hetander.De
verwondering overtaalleverteen aantalboeiende essaysop waarin Percy

(alsniet-linguïsten buitenstaander)zich bezighoudtmethetoeroudeprobleem overhetontstaan van taal.Taal,zo redeneerthij,istebelangrijk
om ze aan linguïsten overtelaten (cfr.M B.10).Hijrekentafmetde
behavioristen (wantdie proberen taalteverklaren alseen Pavloviaanse
responsopstimuliendatismaarpover)endetransformationalisten (want
dieleveren alleen maareen mooibeschrijvend algoritmeafen verklaren
2 W .Percy,TheMessageintheBottle.How QueerManIs,How QueerLan-

guageIs,and WhatOneJf* to Do with the Other,Farrar,Strausand Giroux,
N ew York,1975.
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verderhelemaalniks).Op eenquasi-wetenschappelijkemaniergeeftPercy
danzijnvisie:eeneigengereideversievan Piercesconceptvanhetdrieledige teken gecombineerd metvooralsnog nietbewezen inzichten uitde neurofysiologie.Taalontstaatalsereen verband gelegd wordttussen devisu-

elecortex (factor 1)en deauditieve cortex (factor2).Deleggervan dat
verband (factor3)iseen 'ik'.een 'zelf'ofeencorrelaatdaarvan datmen
misschien ooitindehersenen zalkunnenlokaliserenendatbijdierenniet
aanwezig is(M B,326-327).
W atheeftnuhetbizarregedragvan demenstemakenmethetfeitdatzij
ofhijtaalgebruikt? Simpelweg dit:taalmaaktdemensuniek.Dathad
hetmarsmannetje alvlug door,maar wijniet.W e spenderen zelfseen
bom geld aan hetsoortwetenschappelijk speurwerk datde mensonderzoektalseen dieronderdedieren,en uithetdierlijkegedrag conclusies
omtrenthetmenselijkegedragprobeerttetrekken.Preciesomdatwedat
besefvanonzeuniciteitkwijtzijn,verergerenwealleen maaronzeproblem en,want we vinden er toch geen afdoende verklaring voor.De enige

verklaringisnatuurlijkdieuniciteit,en diewastotvoorkorttevinden in
dejoods-christelijkevisievan hetmenselijkbestaan.OmdatPercydatniet
metzoveelwoorden duidelijk maaktin zijn romans,citeer ik hem hier
even uitvoerig:
'A fgezien van het feit dat zo'n opvatting waar of onwaar is, kunnen we toch
zeggen dathetom een leel aar geloofgaatin die zin dathetdecultuur animeerde

en aan hetleven zijn betekenisgaf.Mensen konden leven volgensdie opvatting,
ook alschoten zeerin te kort,en alnoemden zezichzelfzondaars.Zo'n opvatting

bestond uithetgeloofdatdemenswerd geschapen naarGodsbeeld en gelijkenis
meteen onsterfelijkeziel,dathijeen plaatsinneemtin denatuurergenshalfweg
tussen dedieren en de engelen,dathijin hetbegin een catastrofe meegemaakt
heeft,de Zondeval,en daardoorzijn weg kwijtgeraaktis,in tegenstellingmetde
dieren in staatwerd tezondigen,en een pelgrim ofzoekernaarzijn eigen verlossing werd,en dat de sleutelof hetteken van die verlossing nietin de wetenschap
of de filosofie te vinden is,m aarin een bericht over een historische gebeurtenis,

waarbijeen volk,een persoon en een instituutbetrokken zijn'(M #,18).
Hetgeloofalsoplossing dus,ongeachtofwatmen gelooftook nog waar
is,maar omdat het geloof meer dan om heteven wat in staat iszin te

geven.Uiteraard zegtPercyhiermeenietzoveelnieuws.Ook nietalshij
bijdieoplossingook nogliefdeen gezinsleven wilbetrekken.Datlaatste
lijktzelfsbedenkelijkveelophetsoort'moralmajority'-ideeën dattegenwoordiginAmerikaopgang maakt.Maarhijzou Percynietzijn alshijdat
allemaalin zijn fiction zo ongecompliceerd,ongenuanceerd ofzelfverzekerdzouzeggen.Eigenlijkdoethijnietsandersdanzijnoplossingverken-
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nen.Zo blijktheteindevan Lovein theRuinsvanwege allerleiironische
angeltjes helemaalnietzo 'happy'a1s het eruitziet,en is The Second
Comingzijn eersteroman meteen onmiskenbaarhappyend (datbeweert
hijook zel93.Ook geldtvoorbeideboeken datwe eersteen bijzonder
vreemd verhaalvolvreemde verwondering moeten passeren voorwe aan

de articulatie van die oplossing toe zijn.W ant(en hetloontde moeite
Percy nog maareensteciteren):
Watisdetaakvan een christelijk romancierdiedemaatschappijin zich weerspiegelt(...)?Hoegaathijtewerk alshijzich heeftaangesloten bijeen christendom
in diskredieten meteen verouderdewoordenschata1serfenis?Hijdoethetenige
wathijkandoen(...)hijdoeteenberoepopelkvleugjesluwheid,listenkunstdat
hijuitdedonkersteregionenvanzijnzielkan oproepen.Geweld,shock,komedie,
belediging,hetbizarre,hetgebruik ervan in fictie,datzijn dealledaagsewerktuigen van zijn vak (M B,p.118).

Ikvindhetwelbijzondermoeilijk om Percy'sbizarreschrijverijsamente
vatten op een manierdiehem rechtdoet.Van mijn parafrasen wordthij
helemaalnietbeter,tenziju hem opmijn aanraden natuurlijkgaatlezen.
Om uw leeslustaan tescherpen:zijn kunstbestaatvooraluiteen scherpe
marsmannetjesobservatie, een daarmee samengaande ironische ondertoon,een bizarverloop en ouderwetsesuspens-'ermoethetgevoelzijn
dater iets gaatgebeuren,de verwachting daterietsgaatgebeuren en de
wensdat erietsgaatgebeuren'4.

Love in the Ruins

Love in the Ruinssbegint alvreemd.Tom M ore (ThomasM ore!),de
vertellerprotagonist,ligt'in eendennebosjein dezuidwestelijkepuntvan
hetklaverbladtussentweeautowegen'.Hijverwachteenenormecatastrofe.Een Rink stuk van hetboek worden we beziggehouden metdevraag :

waarom verwachthijdie catastrofe(datheefttemaken metzijn uitvinding,deM oquoo engebeurtzeook?(Jaennee:ergebeurtweliets,m aar
op beperkteschaal.)Vreemd isvoortsde tijd waarin alles zich afspeelt:
3 Cfr.PortraitofMr.Percy,inNew YorkTimesBookReview,29June1980,

p.30.
4 # Symposium on Fiction:Donald Barthelme, William Gass,Grace Paley,

WalkerPercy,inShenandoah,27(W inter1976),p.13.
5 W .Percy,Lovein theRuins.TheAdventuresofaBad Catholicata Time
NeartheEnd ofthe World,Farrar,StrausandGiroux,New York,1971.
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een toekom st die niet zo ver af is, ergens aan het einde van het grote

Autotijdperk,zeg maarvan deAmerikaansesamenleving.Datgeeftnatuurlijk aanleiding totknappe staaltjes marsmannetjesobservatie.Want
alleslijktwe1op nu,maarhetisnetietsverderdoorgetrokken,waardoor
we ineenszien hoebizarhetis.Enkelevoorbeelden.Noteerdaarbijdat
Love in theRuinsverscheen in 1971en dathetAmerika datop de korrel

genomen wordthetAmerikaisvan deconsumptiemaatschappij,deVietnamoorlog,de Black Panthersen deprogressievekolf.Zo iserdeAmeri-

kaanse(ook onze)obsessiemetprodukten (eenreeksmerknamen passeert
derevue)en metapparatendiegeenmensmeerrepareertalszestukgaan.
Dewijk waarin Tom woont,ligttrouwensvolautowrakken:'Demeeste
van mijn vrienden zijn overgeschakeld op Toyota's.Daar zit één vervangbaar onderdeelaan'(62).Er iseen oorlog tussen hetM aoistische
Noord-Ecuadoren hetchristelijkeen kapitalistischeZuid-Ecuador.Zwarte guerrillero's - 'Bantoes'- maken het Zuiden van de VS onveilig.Ze

wordenaangevoerddoorUrdu.dieeigenlijkElijahW ashingtonheetmaar
geenjoods-christelijkenaam wil,deterugkeernaarAfrikaansegebruiken
predikt,maaruiteindelijkeenbaan aanvaardtinhet'DepartmentofBlack
Studies'aan deuniversiteitvan Massachusetts.Erzijn conservatieven en
progressieven : 'Om de waarheid te zeggen,ik zie nietveelonderscheid

tussen beiden (...)Erzijn kleine verschillen.A1sconservatief-christelijke
huisvrouwennaardestadrijdenenerhunhuishoudhulpjesoppikken,dan
zitten die hulpjesop deachterbank;progressievehuisvrouwen laten hun

hulpjesvooraanzitten'(15).EriseenLgyeClinicwaarhetseksuelegedrag van mensen onderzochtwordt(denk aan M astersand Johnson)en
een geriatrisch Rehabilitatiecentrum waar oude mensen in perfecte ge-

zondheidwordengehouden,eendagelijkseportieverplichterecreatiekrijgen en niettemin melancholisch worden.En zo gaatPercy maar door.

Ook devertellerisop z'n minsteen beetjevreemd.Moreis45,lijdtaan
angsten depressies,en istegelijk psychiateren psychiatrisch patiënt.Hij
noemt zichzelf een slechte katholiek want 'ik geloof in God en de hele
boel,maarik hou hetmeestvan vrouwen,dan van m uziek en wetenschap,

voortsvan whisky,ten vierdevan God.en van mijnmedemensen hou ik
nauwelijks'(6). (Zo ongeveer spreekt Percy over zijn eigen katholiek
zijn6-)DeM oquol,'M ore'sQualitativeQuantitativeOntologicalLapsometer',iseen klein elektronisch apparaatdat'delengte.de breedte en de

bewegingen van hetzelf'(106-107)meet.Doortoedoen van ArtImmel6 Cfr.W .Percy,QuestionstheyNeverAskedMe,inEsquire,88(December
1977),pp.190-193.
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mann,een figuurmetM efistofeliaanseallures,wordtde M oquolook nog
echttherapeutisch van nut.Hetapparaatkan nu doorgerichte bestraling

bepaaldedelen van dehersenen (lees:degeest,hetzel9 activeren en zo
denktM ore de mensheid te kunnen genezen van 'bestialisme'(lust) of
'angelisme'(abstractie van hetzel9.Het isnatuurlijk ironisch datdie
redding nog maareensvan een apparaatalankelijk is.Tegelijk isde
Moquol(de afkorting klinktalonheilspellend)ook bijzondergevaarlijk
geworden :alseronbezonnen mee wordtomgesprongen kan debestraling

dewildstereactiesbijdemensen in deatmosfeerveroorzaken.
Hoedatallemaalpreciesin elkaarzit,hoortu van Percyinverrukkelijke
quasi-wetenschappelijkeretoriek.Deliterair-culturelemotieven zijn herkenbaar:overmoed (demensheidredden)en hetaverechtseeffectvan de
wetenschappelijke droom (vernietiging).Art (M efistofeles) Immelmann
produceert en distribueert nu M oquols op grote schaal.Vandaar Tom s

vreesvooreen catastrofebijhetbegin van hetboek (hetbovenverteldeis
één langeiashback).
Uiteindelijk isdeschadediedeMoquolaanbrengtgering.Degrotecatastrofe gebeurt niet.Er is alleen m aar een kleine Bantoe-revolutie die de

rassenverhoudingen omkeert.Dan zitten wemeteen bijdeoplossing vijf
jaarlater.Tom Moreisgehuwd metde meestbehoudsgezindevan zijn
vriendinnetjes;hij leidteen rustig leventje,en verzorgtnu ondermeer
corpulenteBantoedamesop dieet.Rel
igievierthoogtij.Aanheteindevan
elkekerkdienst'worden dezonden van de kerk luidop beleden en wordter
voordehereniging van dechristenen en van deVerenigde Staten gebeden'

(4* ).Deopenbareboetedoeningisopnieuw ingevoerdenTom gaatzelfs
fierin 'zak en as'naareen tuinfeestje.
Hetishoogsteigenaardigdateenlegertjeinterpretatorendathelegedoeau
sérieux neemt,en zonderverpinken noteertdat'Tom doorgeloofen liefde

geredwordt'.TerwijlPercytoch volopsignaleertdathijhiereen pastiche
van zijn 'oplossing'schrijft.Neem deslotzin bijvoorbeeld:
'En wegaannaarbed vooreenlangwinterdutje,inelkaargestrengeld alsklimop,
nietondereen struik ofin een auto ofop de vloerofnog meervan dierommeluit

delaatstemerkwaardigejarenvan hetchristendom,maarin onshuisinbed waar
allefatsoenlijke mensen thuishoren'(403).

Percy kan hiertoch bezwaarlijk letterlijkworden genomen.
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The Second Coming

En datisnuzo bijzonderaan TheSecond Cominf .Percyslaagterin een
bijnagelijkaardigslotmotief(zeleefdennoglangengelukkig)aannemelijk
temaken.Datkomtnietalleen omdathijzo'n eindein tegenstelling tot
Lovein theRuinshieralleen maarsuggereert(allesiswelgepland maar
hetmoetnogeen aanvangnemen)maarvooralomdathethierom 'liefde'
en 'geloof'gaat,warsvanburgerlijkezelfgenoegzaamheid ofreligieusexhibitionism e.Trouwens,die laatste worden in het boek zelf sink op de

korrelgenomen.Nieuw voor Percy isverderdathijhierduidelijk twee
hoofdpersonagesop weg naarde 'oplossing'volgtin plaatsvan één.Dat
geefthetboek meerspankrachten substantie.

W illBarrettisnetalsTom Morevan middelbareleeftijd.Hijheefteen
succesrijkeadvocatencarrièreachterderug,enzoalsbijelkhoofdpersonage van Percy iserook psychisch iets nietin orde methem :hijkrijgt
vreemdetoevallenwaarbijhijhetbewustzijnverliest.Bijhetbeginvanhet
boek heefthijhetgevoeldaterietshapertmetdemodernesamenlevingen
hetvoorgevoeldaterietsgaatgebeuren.Ondertussen maken weook ken-

nismethetmeisjeAllison.Zeisuiteen instellingvoorgeestesgestoorden
ontsnapt.Ze heeft dat gedaan na een sessie shocktherapie waardoor ze

tijdelijk haargeheugen kwijtis.Daarom heeftzeeen zakboekjebijzich.
waarin zevoorafallerleiinstructiesneergepend heeft.Via Allison,dieeen
heleboeldingen opnieuw m oet ontdekken en ze voor de eerste keerziet,

krijgen we weerdiezelfde marsmannetjesobservatie.Ze verwondertzich
voortdurend overandermanstaalgebruik ('M ensen bedoelen nietwatze
zeggen.W oorden betekenenvaakhetomgekeerde',82).Haareigentaalis
ergwankel,maardaarom ookverfrissend('Latenwenietoverliefdespreken,ik ben nietzekervan hetwoord',329).Ze vindtde gangbare afscheidsformule,'Haveaniceday',bijzonderaardigenzelfzegtzedingen
als'geldzorgen zijn nietophitsend'(246)of'u zien wasnietu geloven'
(229).Allison gaat'wonen'in een serreop een terrein datzeerfde.
Barrettvan zijn kant wi1uitzoeken ofGod welbestaat.Hij ontwerpt
daarvooreen wonderlijkexperiment.Hijdaaltafin een grot,en wachter
opeen teken.Komtdatniet(God bestaatniet,ofhijvindthetdemoeite
nietwaard zich temanifesteren,maardatkomtop hetzelfde neer),dan
laatW illzich gewoon doodhongeren.Bizarisook deingewikkelde manier

(maardatleestu zelfmaar)waarop W illervoorzorgtdatmen hem zal
7 W .Percy,TheSecond Coming,Farrar,Strausand Giroux,New York,1980.
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vinden en datallestochgeenzelfmoordlijkt,zodatdeverzekeringspremie
kan worden uitbetaald.OfGod bestaatof niet,komtW illBarrettniette

weten (althans niet volgens zijn formule).W ant watgebeurter? W ill
krijgtgewoon vreselijk kiespijn !Hijhoudthetnietmeeruiten probeert
uitdegrotweg tegeraken.Hijvaltdan letterlijk viaeen ventilatiegatin
Allisonsserre binnen.De restvan hetverhaalgaatover hun ontdekking

datzeechtvan elkaarhouden en detegenkantingendiezedaarbijondervinden.
Ondertussen heeftPercy volop de gelegenheid af te geven op de Ameri-

kaansekleinburgerlijkheid,psychiatrischeinstellingen en bejaardentehuizen,en de zogeheten 'born-again'christenen.De oplossing is nu eenvoudig.Allison wilgroenten kweken en een huizencom plex optrekken op haar

lapgrond (zewilondermeer'afgeschreven'oudjesuithetbejaardentehuis
mee inschakelen).W illzelfaccepteerteen baan alsklerk.Alsik datzo
neerschrijfklinkthetallemaalnogalidyllisch en naïef.Datishetook.
M aartenslotteisPercyzoalsveleromancierseen m oralistenlezenwegeen
realistische roman m aar een parabel.
HetverschilmetLove in the Ruins is dat de ernstvan W ills en Allisons
plannen nergensdoorironiewordtondergraven.Integendeelzelfs.Barrett

wilnu ookzijn liefdemetAllison laten bezegelendooreenpriester,endat
nietzozeervanwegeeen ofandereliturgischewaarde(Wi11isweggelopen
ophethuwelijk vanzijn dochter).Depriesteropwiehijeenberoep doet,
isnietdemodernevlottejongen dienormaaldeparochieleidt,maareen
merkwaardigeplaatsvervanger.FatherW eatherbeeheeftjarenlangop de
Filippijnengewerkt:'Zegeloofdenme!Zegeloofden in hetheleevangelie
van heteerstetothetlaatstewoord en in deleervan dekerk.Zezeiden dat

hetwe1waarmoestzijn,als ik hethun vertelde,andershad ik aldie
moeitetoch nietgedaan.Toen ik weg was,gedroegen degehuwdekoppels

zich beheersten opgewektuiteigen wil'(359).Datisnatuurlijk nietsandersdan Percy'seigen opvatting over hetgeloof als iets datde samenle-

ving structureert en inspireert ongeacht zijn waarheidswaarde.Voorts
heeftW eatherbeeooknogdealluresvan eenziener('deoudeuitgemergeldepriester','één oog had een witte rand en draaide alseen wiel',331)en
datis precies wat W illBarrett nodig heeft,want 'Ik ben geen gelovige,

maarikgeloofdatikietsop hetspoorben'(358)...'GelooftudatChristusopnieuw zalkomen en datereigenlijk alonmiskenbare aanwijzingen
zijn van zijn komstin preciesdeze tijd?'(360).W eatherbee geeftgeen
antwoordendatisooknietzobelangrijk.Belangrijkis(inPercy'shierboven beschreven visie)datBarrettdatgeloofbroodnodig heeften dathij
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datbeseft:'W atishet.zo vroeg hijzich af.watik van haaren hem wil
hebben,en nietalleen wi1maarmoethebben? Iszeeen geschenk en daarom ook een teken van degever? Zou hetkunnen datde Heerhieris,dat

hijverstoppertje speeltachterditeenvoudige,onnozele,heiligegezicht?
Ben ik gek omdat ik ze allebeiwilhebben,haar en Hem ? Nee,nietwil

hebben maarmoethebben.En zalhebben'(360).
Ook hierishetnietzo zeereen zaak van 'W il1wordtdoorgeloofen liefde
gered',maar welvan 'W illBarrettwildoor geloofen liefde gered wor-

den'.Een kleinenuance,maarbelangrijk in hetlichtvan Percy'spragmatische visie op hetgeloofalszingever.Hetisook devisieen de beslissing
van een ouderwordend iem and.Hetisgeen toevaldatPercy W illBarrett,

diealeerderoptrada1sjongemanin TheLastGentleman (maartoennog
volop opzoek was,en eigenlijk nietzo veelvond)opnieuw alshoofdpersonageneemt.nu alsiemandvan middelbareleeftijd.TheSecond Coming
'gaatoverzijnlaattijdigecrisis.Voordeeerstekeerinzijnleven komthij
toteen beslissing (...).Hijstaatin hetaangezichtvandedood.Hetishet
vooruitzichtvan dedood dathem uiteindelijk in staatstelttehandelen'8.
lk vind datPercy heelwatbeterslaagtmetzulke ouderwordendepersona-

ges(ofmetde bizarre Allison)dan metde adolescente zoekersuitzijn
eerstewerk,wierproblematiekbijnakon wordengelezenalseenvoetnoot
bijKierkegaard.
Late erkenning
OverW alkerPercy en beidebesproken boeken iservanzelfsprekend nog

heelwatmeertezeggen.Zijn misleidendevertelstrategieën bijvoorbeeld
dieverantwoordelijk zijn voorallerleidubbelebodems.Zezijn erdeoorzaakvandatdenietaandachtigelezerPercyvaakletterlijkneemt,aldiens
ironischekunstjesten spijt.VoortszijnLovein theRuinsen TheSecond
Coming een gedroomdekluifvoorletterkundigepuzzelaars.Zezitten alle-

beivolcultureel-literaire verwijzingen:ondermeernaarFaust,Utopia,
ThomasMoreinLoveintheRuins('LoveamongtheRuins'isookdetitel
vaneen gedichtvan Browning)ofnaarYeats(en diensgedicht'TheSecondComing'),Armageddon en Pascal(diensweddenschap overGodsbestaan)in TheSecond Coming.
Tenslottenog dit.W alkerPercyiseen auteuruithetAmerikaanse Zuiden.
8 PortraitofMr.Percy,op.cit.p.30.
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Hijwordtdan ook voortdurend gevraagd watdatnu eigenlijk betekent.
Eenpreciesantwoordheefthijdaarooknietop.M etFaulkner,hetagrarischeZuiden,hetvertellenvan verhalen op deverandaheefthijweinig of
nietstemaken.Toegegeven,hijsitueertzijn romansin hetZuiden,een
vaag Louisiana in Love in the Ruins en North Carolina in The Second

Coming.Maardewinkelcentra,dehuizencomplexenendeleefwijzeindat
moderneZuiden lijken verdachtveelop derestvan deVerenigdeStaten.
Percy's m eest fervente bewonderaars vinden hem dan ook een van de

belangrijkstekritischewaarnemersvan deAmerikaansesamenleving.En
datishijnaarmijn gevoelook:grappig,bizar,maarvlijmscherp.M aar
hetheefteen poosjegeduurd voorhijdieerkenning kreeg.En datheeft
danweerallestemakenmethetfeitdatPercy(endeheleliteraireproduktie in hetZuiden) aan de periferie zitvan de Amerikaanse schrijf-en
boekencultuurdiezich (vooralalshetom fction gaat)om en rond New
York afspeelt.De lectuurvan recensiesoverPercy'swerk isinstructiefin
datverband.

Hetisdem oeizame weg van de auteurdiemen teonpasvoortduren4 met
Faulknerassocieert(omdatdathetvoordehand liggendeaanknopingspuntis)totde auteurdiemen naastBellow durftte noemen en diemen

langzamerhand een Pulitzerprijsbeginttoetewensen.Misschien krijgthij
diebijeen volgenderoman.
Hetliterairevakmanschap van een auteurdie op devraag wathijdoet
tegen typisch existentialistische kwalen zoals 'angst' en 'vervreemding'
antwoordt:'Overdag werken,'s avonds borrelen en naar The Incredible

Hulk op tvkijken'g,zich niettemin serieus'verwondert'overhetlotvan
de mensen aan een 'oplossing'doktert,isvan een nietgering gehalte.

9 Ibid-,p.31.
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Japan :van rijzende totstaande zon
Ivan De W itte

M etdetitelvan dezebijdragelwordtnatuurlijknietbedoeld datdegeografischeliggingvan Japan veranderd zou zijn:JapanzalwelaltijdNipponblijven,hetlanddatelkedagopnieuw deeerstezonnestralen opvangt.
M aareriseentijd geweest,vanafdeMeiji-periode(1868-1912),datmen
vad Japansrijzendezon ookin defiguurlijkezin kon spreken,omdatde
.

Japanseeilandengroep grondigehervormingen en veranderingen ten goede
onderging.Deeenheid van hetland werd hersteld:eerste grondwet1889,
eerste parlement 1890,in versneld tempo schakelde Japan over van een

hoofdzakelijk agrarischenaareen sterkgeïndustrialiseerdeeconomie.Van
een onbetekenend,feodaalnatietje reeshetop toteen wereldmachten
stààtnu in haar zenit.Hoe isdie snelle klim te verklaren ?
Een afdoend antwoord op die vraag isnietsamen tevatten in één artikel.

Overdeeigen aard vandeJapanners,hun denk-en doenwijzen dieo.m.
hun Wirtschaftswundermoeten verklaren,zijn bibliotheken volgeschrevenz. W atmeerbepaal
d de gedachtengang en gedragingen binnen de Ja-

pansezakenwereld betreft,wi1ik hier slechtsverwijzen naareen aantal
uitstekende studies over dat onderwerp van de hand van een Brusselse

jezuïet,RobertBallon,diesindsruim een kwarteeuw verbonden isaan
hetdepartementEconomievan deSophia University (in hethartvan Tokio).Ballonsboeken,waarvan heteerste15jaargeledenverscheen,behoren tothetbeste watmen daarover-in de Engelse taal-kan raadplegen

en zijn aan deuniversiteitteverkrijgen.
Van mijwordtverwachtdatikin een kortebijdrageprobeereen tipjeop
telichten van desluierdie om degrondvesten van Japansreuzenprestaties
1Mi
jn bijdragewasklaarendetitelstond vast,toen ikbegonaandelectuur
vanLesmillesentiersdeI'avenirvanJacquesLesourne(EditionsSeghers,Paris,
1981)endaarineenhoofdstukaantrofmetdetitelLesoleilIevantverssonzenith.
2 Om die overvloedige literatuur enigermate te situeren in het kadervan de

Japansepsycheen gedragscodein hetalgemeen,kan hetnuttig zijn een paar
algemene essaysdoorte nemen:GeJapaneseb.v.(tebevragenbijFujiyaHotel
teMiyanoshita,Hakone,Japan)alsookdeuitgavenvanhetJapan Culturelnstitute (Park Avenue 201,Sendagaya 1-20,Shibuya-ku,Tokyo)zoalsGuidesto Ja-

panese Culture.# Hundred Things Japanese en andere.
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hangt.Waarom zijwel,en wijniet?,datisdekernvraag.Enkeleaspecten
van hetantwoord daaropzullen wijhierin vogelvluchtoverschouwen,in
m isschien te weinig genuanceerde. wat op de spits gedreven zwart-wit-

tegenstellingen.Voorafechterdienenwijnogeventepreciserenwaternu
juistteverklaren valt.
Veelalworden deabsolute(nietrelatieve)cijfersdiedeeconomievan verschillende landen kenmerken,onderling m etelkaar vergeleken.Zo beke-

kenisJapanvandaagdedagniet(nogniet?)devoornaamsteeconomische
macht.H et kent wel de snelste groei.M en kan echter de voornaamste
economische kengetallen ook in verband brengen metanderegegevens:ze
b.v.berekenen pervierkantekilometervan detotaleen de nuttigebodemoppervlakte,per hoofd van detotale en de actievebevolking,pereenheid

rijkdom aan eigen energiebronnen en grondstoffen (beidelaatsteontbrekennagenoeggeheelinJapanen moetenvoorbijna 100ç:ingevoerdworden).W anneermen aldusrekent.wanneermen m.a.w.hetgeheelvan de
outputsstelttegenoverhetgeheelvan deeigen inputs,dan blijktzonder
twijfeldathetrendementvan deze laatstein Japan de overeenkomstige
verhoudingenvooralleanderelanden (inclusiefdievandereuzen inabsolutegrootheden,deVSA en de USSR)beduidend overtreft.W aaraan is
dattoeteschrijven?
De NV Japan
Volkshuishoudingen kanmenvergelijkenmetkinderfietsen.Alsachter-en
drijfwielmoetdan dienstdoen:dezogehetensecundairesector,denijverheid,deproduktievan allerleigoederen.Detertiairesector,deverzorging
van allerleidiensten is als het voorwiel te beschouwen. De twee kleine

zijwieltjeszijn:deprimairesectorofdeontginning vandenatuur:landbouw,mqnwezen...en dequartaire:niet-winstgevendeactiviteiten.Indie
visieen vergelijkinggaatmen ervan uitdatdekleinewieltjesonmogelijk
een lekke achterband,laatstaan een defectachterwielkunnen vervangen
ofgoedmaken :op het achterwieldient de beste band gelegd te worden,
aan deindustriemoetm en de bestezorgen besteden.In Japan nu isieder-

een,zonder uitzondering,van dejuistheid van die visie overtuigd:niemand,m aardan ook niemand,spuwtop de hand waaruitde hele bevolking m oeteten.
De lezer weet wellicht dat Japan sinds 1945 geen leger meer heeft,geen
budgetvan landsverdediging.D e econom ie en vooralde industrie nem en,
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zowelin debelangstelling van hetvolk alsin debekomm ernisvan 'slands
bestuur,de plaatsin welkehetlegereldersbekleedt.Degroetaan devlag

metdestralendezon -isindeJapansebedrijven evenfrequenta1sin de
legereenheden van een aantalanderelanden.De nijverheid van Japan is
-

niet de zaak van enkelen,maar van allen.Het is vaderlandse plicht en

welbegrepen eigenbelang,hetzijnebijtedragentotdegroeienbloeivan
's landsondernemingen.Dat is zo opvallend datniet-lapanners het ver-

schijnselgingen bestempelen alsJapan Incorporated,deN V Japan.En
inderdaad,mochtheelJapan m orgen in een enkele vennootschap samengebrachtworden,hetzou ernietveelandersaan toegaan dan nu reedshet
gevalis.

M ijn (onze)onderneming,individu en gemeenschap
Steldateen Europeaan (ofeengroepje Europeanen)een gesprek poogt
aan te knopen metJapannerl(metminderdan minstenstwee tegelijk is
datvoor een gaqin,een vreemdeling,nietmogelijk).Zelfsindien beide
partijenzichuitsluitend vanEngelsewoordenbedienen,danzullen zeaan
degebruiktewoorden nogzeerdikwijlseenverschillendeinhoud en betekenisgeven.ZegteenEuropeaanm#nonderneming(eerderdan:diewaar
ikwerk),danimpliceertdatdoorgaansdathijeigenaarisvanhetkapitaal
(ofvan een grootdeelervan),ofdathijop enigeanderegrond hetdaar
voorhetzeggen heeft.VoorJapannersevenwelisml
jn (eventueelonze)
onderneming gewoon die waar men werkt.Erte mogen werken,tothaar
personeelte mogen behoren,daar is men trots op.Het verzekert,waar
men zich ook vertoont,prestige.Daarom draagtiedereen zonderuitzonde-

ring binnen elk van debedrijven offabrieken hetondernemingsuniform.
H etuniform van de hoogstgeplaatste directeurverschilt in niets van dat

van de nederigste karweitjesman,behalvedatnaam en eventuelehiërarchischerangbovendeborstzakvermeldzijn.Eenmaalbuiten deonderneming,dragen ze ook metalle fierheid,in hetknoopsgatvan hun burger-

kleding,hetidentiekeondernemingsteken.Datallesdraagtbijtotdebevrediging van die algemeen menselijke behoefte,die blijkbaar door de
Japanners veel sterker dan door ons wordt aangevoeld :het gevoelen

bewustzijntenvolleerkend tezijna1sbehorendetoteenvoorname,prestigieuzegemeenschap,in casu:deeigenonderneming.Nauwelijksoverdreven uitgedrukt,redeneertm en in Europa:iswatdeugtvoor hetindividu

tevensgoedvoordegemeenschapalsgeheel,destebeter;zoniet,jammer,
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doch datmagnietbeletten vooralleshetwelzijnvan iederindividu nate
streven.In Japan daarentegen,wordtaltijd in deeerste plaatsgeijverd
voorhetalgemeen welzijn vandehelegemeenschap,in deovertuiging dat
ditachterafook voor iedergemeenschapslid afzonderlijk het beste zal
blijkentezijn.TegenoverhetW estersindividualismeoverheerstin Japan
de vrijaanvaarde,gewilde groepsdiscipline.En datgaatzéér ver.Het
individucijferterzichzelfvolledigwegten gunstevandegemeenschappen
waartoehetbehoort.In Europa zalniem and zich eroververwonderen dat

hem gevraagd wordt:'W atdenkjq persoonlijk daarvan?'.InJapanzou
je meteen dergelijkevraagjegesprekspartnerechtin verlegenheid brengen.Zulkevraag impliceertim mersdatéén ofverschillendeleden van een
groep ofgemeenschap zich aan haardisciplinezouden kunnen onttrekken,

ofzelfsmaareenmeningzoudenkunnenvertolken dieafwijktvandievan
de hele gemeenschap.Zo ietsdoen Japannersniet,datisvoor hen totaal
ondenkbaar.De enige zinvolle vraag,waarop een zinvolantwoord ver-

wachtmagworden,luidt:'W atdenkenjullieallemaalsamen daarvan?'.
Erisderhalveeen fundamenteelverschiltussen dehouding van W esterlin-

gen,tuk op hunonalankelijkheid,hun volkomenvrijemeningsvorming,
hunpersoonlijkebeslissingen in eigenaangelegenheden,en dievanJapanners,die zich pasgoed voelen wanneerzezich veilig geborgen weten in de

schootvan een ofandere groep (familie,reisgezelschap,arbeidsgemeenschap,natie...),wanneerzehun eigen mening ondergeschiktmaken aan
die van de groep,wanneer ze de traditie nietmetde voeten treden maar

hetoverwichtvan de oudstein jaren bijde besluitvorming aanvaarden.
Datverschilin houdingiszo belangrijk,dathetbestnogietsuitvoeriger
wordtgeillustreerd aan dehand van een persoonlijke ervaring.In 1962
reisdeik eeneerstekeernaarJapan.Zoweldedag namijn aankomsta1s
dievoormijn vertrek bezochtik deBelgischeambassade.Daarwerd me
bijmijn tweedebezoek gevraagd ofhetme nietwasopgevallen datniet
langerhetzelfdevanlevensvreugdestralendeJapansemeisjevan tweeweken voordien voorhetonthaalinstond.Dievroegeremedewerkster(dieuit

Hokkaido kwam,hetmeestnoordelijkevan deviergroteeilanden van de
Japansearchipel),werd meverteld,wasverschillendejaren op deambassade in dienstgeweest.Iets m eer dan een week geleden had haar vader

plotslaten weten datzijn keuzevaneenechtgenootvoorhaarnugemaakt
was;hetbetrofeen inwonervan Hokkaido diezehelem aalnietkende;ze
werd verzochteerstdaagsnaarhuisterug te komen om hem tehuwen.Ze

haddeheledaggehuild.maaronderwierpzichaandeouderlijkewens.Zo
iets issederttwintig jaar allichtnietmeer de regelen is intussen nog
uitzonderlijkergeworden.Hetillustreertniettemin op sprekendewijzede
fundamentele neiging totgroepsgedrag van de Japanners.
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Paternalism e en staatstussenkom st

In onze contreien werd in dejaren 1940 tot 1945 nog aanvaard dathet
ondernemingshoofdalseenvaderfiguurvoorzijn personeelzou opkomen
en hetzou helpen de oorlogsellende teboven te kom en.Sindsdien echter

lijkteen dergelijke houding steedsmeerverdachten wordtveelala1seen
poging totm anipulatie afgewezen.Nietsdaarvan in Japan.Een onderneming metenig aanzien verschafthaar ongehuwde medewerkersen gehuw-

den diehetwensen,altijd logiesin satgebouwen dieop defabrieksgronden opgetrokken worden,staatin voorhun verdere algem eneen beroepsvorming,steltuitgerusteterreinen en lokalen terbeschikking voorsportbe-

oefeningen anderevrijetijdsbestedingen,biedtmaaltijden aaninbedrijfskantines enz...Bovenal verzekert ze haar m edewerkers ononderbroken

tewerkstellingtotdepensioenleeftijd,meteenvanjaartotjaarietshogere
vergoeding voorhetzelfde werk.Op grond hiervan beschouwen trouwens
deJapanseboekhoudersalle personeelskosten alsvaste kosten,dievooraf

vrijnauwkeurigtebudgetteren zijn en dooronsamendrukbaârheidgekenmerktworden.H etiswelbekend dathun W esterse collega'sdeze kosten

altijd in de veranderli
jke uitgaven opnemen.
ln Europa verwerpen de ondernem ingen geenszins 'm oney without

strings':zijaanvaarden (gretig?)datdestaatfinanciëletussenkomstverleent.maarwillen nietdathijdaarvoorwaarden aan verbindtofop beleidsniveau tussenbeide kom t.Algemene,vooralleondernemingen geldende staatsreglementeringen,worden metnog meer klem afgewezen.In Japan iser,om redenen dieonderdevolgendehoofding worden uiteengezet,
nooitsprakevan financiële overheidstussenkomst.M aaraangezien de ondernem ingen zich wensen te gedragen alsonderdelen van de NV Japan,

achten zijhetnormaaldatdeoverheid.doortussenkomstvan hetMITI
(Ministry ofInternationalTradeand Industry),alsscheidsrechtertoeziet
op devoornaam steondernemingsgedragingen.Voorelkeassociatiedieeen
Japanseen een buitenlandseonderneming metelkaarwillen aangaan,voor

elk akkoordbetreffendetechnologischebijstand diedeeneaan deandere
ondernemingwilverlenen,voorelkenieuweactiviteitofbelangrijkecapaciteitsverhoging van een reedsbestaandebedrijvigheid,isdegoedkeuring
van het M ITI vereist.En die wordt pas verleend na een grondig onder-

zoek,waaruitmoetblijkendathetprojectnietalleenvoorbepaaldeprivébelangen,m aarvoordenatie alsgeheelgunstige vooruitzichten biedt.Zo
wordtverm eden,datervooreen ofanderprodukteen zinlozeovercapaci-
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teit en/of schadelijke mededinging tussen Japanse ondernemingen zou
ontstaan.M aarerwordttevensstreng overgewaaktm onopoliesen economisch machtsm isbruik tegen te gaan.

Financieringsnormen en -m odaliteiten

DeW esterseondernemingenzijn,om hun verregaandeautonomieen vrijheid van handelen tevrijwaren,verplichteen hogegraad van financiële
autonom ie te handhaven.Ze moeten een verhouding nastreven van de

hoeveelheid eigen middelen tothettotaalvan hun middelen die 10 jaar
geleden nog de 50ç: benaderde, nu echter wellager ligt.Alleen op die

wijzekunnen tussenkomsten op beleidsniveau van staatslichamen ofvan
financiële organismen of een catastrofe van veelergere aard voorkom en
worden.Op enkele uitzonderingen na,overtreftdie verhouding in de Japanse ondernemingen de20ç:niet.En datsteltgeen enkelvan de proble-

men dieeen soortgelijke financiëlestructuurhierzou opleveren.Japanse
ondernemingen zoeken immersnietten alleprijze volkomen onafhankelijk.om niettezeggeneigenzinnigtehandelen.Zebetrachten integendeel
optimale samenwerking metoverheid en bankwezen offinanciële wereld.

Voelenzijzichopeigenhoutjenietsterkgenoeg,dankunnenzenogaltijd
steun zoeken bijeen van dezeermachtigefinancieel-industriëlegroepen,
devroegerezaibatsu's,tegenwoordigkeiretsu'
s(eenterm waarvoorin onzetaalgeen overeenstem m end w oord bestaat;m isschien kan de betekenis
ervan hetbeste worden weergegeven doorde combinatievan twee belang-

rijkefuncties:dievan een holdingbijons-in Japan nadeoorlogverboden -metdievan eep commercialiseringsvennootschap).Hetbankwezen,
van zijn kant,ook alom nietdoorde overheid op devingerste worden
getikt,en metgeen herdisconteringsproblemen bijde CentraleBank geconfronteerdteworden,beschouwthetnietalszijn taakzich in deplaats
testellenvandenijverheidsdirecties,maarwelzetenvolletesteunen.Het
weettrouwensen vertrouwterop datslechts op grond van bekwaamheid
en verdiensten toegang totde hoogste hiërarchische echelons in 'slands

ondernemingen mogelijk is.
Hetvoornaam ste verschilin benadering van hetfinancieringsaspect zou

kunnen zijn datbijons,buiten hetoog van vadertje staat,financiëleinstellingea ondernemingea van geldmiddelen voorzien,terwijlin Japan,
ondertoezichtvan deoverheid,définanciëlewereld dénijverheidvan de
nodige zuurstofvoorziet.
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Gezamenlijke en persoonlijke doelstellingen
Hetkan nietontkend worden dataan beide kanten van de Noordatlantische Oceaan maximalisering van de ondernemingswinstën van de inko-

mensvan demedewerkersbijnatoteenobsessiegeworden zijn.Men verdedigtzewelnietlanger,zoalsin degouden jaren zestig,alsprioriteiten
op zich,maareerder:in hoofde van de onderneming,a1svoorwaarde en
middelvoorhaarvoortbestaan,haarcontinuïteit,haargroei,haarvasten

zo mogelijk toenemend werkaanbod;en in hoofdevan demedewerkers,
alsmaatstafvan persoonlijk kunnen en bekwaamheid en alsprikkeltot
een inzet die nooit mag worden ontmoedigd. In Japan worden zonder

twijfeldezelfde doelstellingen eveneensrbelangrijk geacht.Niettemin liggen de hoofdaccenten daarhelemaalanders.Voor een Japanse onderneming ismaximalisering van haarmarktaandeelprioriteitnummeréén,en
voor haar medewerkers:promotie in de ondernemingshiërarchie.
In Japan -wezagen hetreeds-worden de ondernemingen andersgefinan-

cierd dan in Europa.Bijonsspeeltautofinanciering van deontwikkeling
eenvoornamerol,moetdewinsthogedividenduitkeringenen stijgingvan
debeurswaardederaandelen mogelijk maken,wantdezezijn hetlokaas
voorhetaantrekken van m eereigen m iddelen.En deverhoudingvan deze

tothetgeheelvan de aangewende middelen mag nietbeneden een vrij
hoog percentage vallen,zonietverliest de onderneming haar wendbaarheid.In Japan maaktm en zich daaromtrentgeen alte grote zorgen,aangezien iedereen er één en hetzelfde spelspeelt.Vertrouwen moetworden
ingeboezem d aan geldverschaffende instellingen die m eteen vaste,weliswaar hoge rente vrede nem en.Die instellingen moeten worden aangezet
steedsgroterebedragen,nodig voorsnellegroei,terbeschikkingxte stellen.
W elke betere waarborg zouden zedaartoe kunnen verlangen dan een sterke en almaar sterkere marktpositie?
W atdeleidinggevenden in deindustriebetreft:naarmatezehogeropklimmen in dehiërarchie,wordteen groterdeelvan hun uitgaven nietvia hun
salaris,m aar rechtstreeks door de ondernem ing ten laste genom en.Dat
kan betreffen :de huisvesting,een wagen,eventueelzelfs een chauffeur,

lidgelden (astronomisch hoog aldaar)in allerleiverenigingen (b.v.in een
golf-oftennisclub)en veleandere.Erwordtm.a.w.eerderdan ernaarte
streven zelfmeertekunnen uitgeven,getrachtzelfmindertehoeven uitgeven voor een niettemin groeiend pakket.
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Besluitvorm ing en conflicten

Delezerzalwelhetmeestvertrouwdzijnmetsystemeninhetbedrijfsleven
waarhelem aalbovenaan een beslissing wordtgetroffen die dan,cascade-

gewijs,trapnatrapindehiërarchie,neerwaartswordtdoorgegeven.Ofer
aan debesluitvorming aldan nietwerd deelgenomen,oferparticl
patieis
geweest,in welke mate,volgenswelke modaliteiten,doorwie,hetzijn
allem aalaspecten die van geval tot gevalten zeerste verschillen.In de
Japanse zakenwereld gaatheterheelandersaan toe.Detopm an oftopin-

stantiezalhoogstensdegenen diehetnauwstbijeen probleemsituatiebetrokkenzijn -endannoghetliefstonrechtstreeks-latenvoeleneerderdan
hethuntezeggen:'Daardoetzicheenprobleem voor.Hetkomtjullietoe
een oplossing voor te stellen.Die zou bestniet alte lang op zich laten
wachten'. Doorgaans zullen de betrokkenen niet eens wachten op die
wenk van hogerhand om in gang teschieten.Zezullen,metzovelen moge-

lijk op hun hiërarchisch niveau,ondereen aantalmogelijkewisseloplossingen die uitkiezen welke hun voorkeurgeniet.Dan stellen zeeen docum entop waarin ze hetprobleem bondig stellen,de wisseloplossingen verm elden,de gekozen oplossing aanduiden,en de redenen voor die keuze

kortuiteenzetten.Datdocumentblijftvolkomen naamloos en begintte
circuleren,zijwaarts,neerwaartsen opwaarts,bijalwievan verofnabij
met het probleem en de oplossing te maken kan hebben. W ie met het

voorstelakkoordgaat,brengtop hetdocumentzijn naamstempelrechtop
aan.W ienietkan instemmen,brengtzijn naamstempelomgekeerd aan:
datishetsein voorbesprekingen van deinitiatiefnemersmethem ,meteen
aldan nietverbeterdeversiealsresultaat.Paswanneerdelaatsteversieeen

algemene consensus heeft bereikt, wanneer de vele (soms honderden)
stempelsrechtop zijn aangebracht,gaathetringisho (datisdebenaming
van hetdocument)naarde instantie die voordeuiteindelijkebeslissing
bevoegd is.Deze constateertdatiedereen akkoord gaaten zet,methaar
rechtop aangebrachte naam stempel,hetlichtop groen.

Ditringi-systeem,waarbijdeverantwoordelijkheid op allen tezamen en
niemand in hetbijzonderberust,bevredigtde neiging totgroepsgedrag
van deJapanners,isweliswaartijdrovendin devoorbereidingsfase,maar
bijzonderdoeltreffend bijdeuitvoering,diesnelen zonderenigeaarzeling
plaatsvindt.Datsysteem blijktteverkiezen boveneenhandelwijzewaarbij
misschienvluggerbeslistwordt(algaaterookin hetW estenheelwattijd
op in allerleivoorafgaand stafwerk bijvele beslissingen),maar.waarbij
men in de uitvoering,bijgebrek aan ruime raadpleging en participatie
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vooraf,vaak op tegenstand botst.
Typisch is,hoe in Japan een 'staking'verloopt.Ten teken van protest

dragen de stakerseen armband,maarwerken nietminderijverig door.
Hetbewustzijn overheerstdatde goede gang van de onderneming niet
geschaad m ag worden,wantdan komen 'slandseconomie,hetalgem een

welzijn,dewelvaartvan allen envan iederinhetgedrang.Aandeandere
kantzijndiearmbanden nietminderefficiëntdan enig andermiddel(een
stakingop zijn Europees)om deondernemingsleiding onmiddellijk,zonderhetm inste uitstel,alle nuttige initiatieven tedoen nem en ten eindede
gerezen consictsituatie, de storing in het harmonieuze samen leven en
werken,zo gauw mogelijk uitde wereld te helpen.

W erklust en produktiviteit
Ere-voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond Stouthuysen heeft
eens berekend dat in België, rekening houdend met alle gewettigde en
niet-gewettigdeafwezigheden,de totalegem iddeldeaanwezigheidsduurop

hetwerk overeen geheeljaarnogampermeerdan 1.700 uren bedraagt.
hetzij-over52 weken gespreid -ongeveer33uren perweek.W iebijons
nog op zoveelvakantiedagen rechtheeft,verklaart:'Ik m oetnog zoveel
vakantiedagen nem en'.Daartegenoverstaatdatweinig Japannersgebruik
maken van alle vakantiedagen waarze rechtop hebben :wie op zaterdag
ofzelfszondag,toevallig een van Tokio'skantoorgebouwen binnenstapt.

zaldaaraltijdeen aantalopen deuren vindenenbedienden dievolop aan
hetwerk zijn.
Het is in Japan geen zeldzaamheid datde naachines zeven dagen op de

zeven,vierentwintiguren vandevierentwintig,week in weekuitenjaarin
jaar uit,op de onderhoudsbeurten na,draaiend worden gehouden.En
wanneereen Japannerwerkt,danwérkthij.Hetisnetofdearbeidvoor
hem geen lastis,maarveeleereen soortsportbeoefening:bijnaallewerknemerswerken praktisch iederedag meeruren dan officieelgeregistreerd.
Geen wonderdusdatdeproduktiviteit,zowelvan dearbeid alsvan uitrusting,gindszoveelhogerligtdan overalelders.Hetishiernietdeplaatsom

daaropintegaan,maarerzijnhieromtrentcijfersbeschikbaardieindrukwekkend en zelfsontstellend zijn.
Deze op zichzelf reeds opmerkelijke resultaten worden nog in de hand
gewerktdoordat-althans in succesvolle Japanse ondernemingen -de ar-

beidersnietworden aangeworven vooraleerzetothun volleachttien jaar
schoolhebbengelopen,reedsopvijfenvijftigjarigeleeftijdmeteengouden
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handdruk worden afgedankt,en zich tussen beideleeftijden in bijzonder
fithouden,fysisch doorveelvuldig turnen en beoefenen van sport,intel-

lectueeldoor herhaalde bijscholing.Voorstellen totverbeteringen in de
fabricagewijzen,waaruitweerverdereproduktiviteitsverhogingvolgt,zijn
van aldusingesteldeen gevormde medewerkersvan alle rang natuurlijk
veeltalrijkerdanbijons.Erwezenogeenlaatste,inditverbandbelangrijke factor vernoemd :het aantal ingenieurs per honderd arbeiders is in
Japan een veelvoud van de hiergangbareverhouding.Hetgevolg daarvan

isdatdeproduktieprocessen werkelijktothetuiterstebestudeerdénverbeterd worden.

Hierpastwellichtnog een bijkomendeopmerkingoverhetveelgesmade
kopiëren van de Japanners.HoeveelEuropeanen hebben zich algeërgerd

aandeJapanse'hebbelijkheid'om modellenenproduktenvan hetbuitenland overte nem en en ze-op heteerste gezichtalthans -slaafste kopië-

ren!Bijnadertorzien za1evenwelaltijd blijken datertoch enigewijzigingen in aangebrachtzijn.Maarook dan nog komtdeze handelwijze als
onaanvaardbaar overbijdeop maximale originaliteitgestelde Europeanen.Zijbeseffen nietdatvoorJapanners-sindsveleeeuwen-hettoppunt
van dekunstzinnigheid ernietin bestaatm etietsvolkomen nieuwsvoorde
dag tekomen.In de grafischekunsten,dem uziek,deverschillendeliteraire genres bestaat de hoogste kunst erin, een paar verbeteringen aan te
brengen aan een meesterwerk datalgemeen alsdusdanig erkend is.W aarom opnieuw uitvinden watreeds deugt? W aarom zich nietbeperken tot
hetverbeteren van watin een kunstwerk misschien voor verbetering vatbaar is? En w aarom zou datalleen voorde kunstgelden?

Ethische aspecten
Nietzelden komen westerlingen totde conclusie,meestalna een eersteen

nog vrijbeperktcontact,somsook na langdurigereen nauwereomgang
metJapanners,datzijzich in zakenamoreelen zelfsimmoreelgedragen.
Niets is minder waar.Zij houden zich aan hùn ethische normen even
streng -zo nietstrenger-en nauwgezetalswijaan deonze.Hetmisverstand spruithieruitvoort,datde traditionele,overgeërfdemorelenormen

zélf,inJapan,veelalgrondigafwijkenvan-zelfsstrijdigzijnmet-dievan
hetW esten.Bovendienzijnvelechristenen geneigdom tussen hoogstaand
zedelijk gedrag en overtuigd geloofeen nauwe binding onontbeerlijk te
achten;hetenelijkthunzonderhetanderemoeilijkvoltehouden,hoewel
zeook zelfin hun om geving moreelonbesproken personen kennen die elk
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godsgeloofafwijzen.De scheiding,bij Japannerszo opvallend,tussen
ethosen godsdienstigheid,lijktwie er zo overdenkt,nietgeloofwaardig,
onbetrouwbaar,onaanvaardbaar.
M isschien voelen deze mensen zich in hun zienswijze gesterkt door de
ontgoocheling van sommige katholieke m issionarissen.Die hebben som s

velejaren geijverd voorbekeringen.En dan constateren zijdatsommige
van die bekeerlingen,zelfs na vele jaren voorbeeldige geloofspraktijk,
tôch nog,zoalshun ouders en voorouders,boeddhistisch wensen te ster-

ven en begraven teworden!Eerstespontanereactie:Japannerszijn veinzers,huichelaars,doen zichvooralschristenen,maarzijn hetnietin hun
hart.Dieoverijldebeoordeling ofveroordeling berustop een miskenning
van een fundamentele Japanse kentrek.Enigszinssim plistisch uitgedrukt,

staattegenoverdeW esterse(christelijkeen niet-christelijke)belijdenis:'in
dit(ene)geloof(ofongeloog wiliklevenén sterven',deJapanse:'indeze
godsdienst(shinto)ofzelfsgodsdiensten (boeddhisme,confucianismeen
anderebehalveshinto)wilik leven,maarin dieandere (boeddhisme)wil
ik sterven en begraven worden'.In Japan en hetchristendom? lezen we:
de Japanse religiositeit...is nietstatisch,consistent,nietexclusiefen

nietonverzoenlijk.DeJapannersverdelen alshetwarehunreligieuzegevoelens en praktijken.Ze krijgen alle een plaats in hetzelfde hart.De
pluraliteitvan religiesin ëën en dezeldepersoon isdaarvan hetgevolg'4.
Bekeringbetekentvooreen Japannernietnoodzakelijk hetzelfdealsvoor
Chlodoweg('Aanbid watjeverbrandhebtenverbrandwatjehebtaanbeden'),nietnoodzakelijkdeverschillendereligiesdiehijaltijd almetelkaar
verzoend heeft,afzweren voor die éne nieuwe.Bekering kàn betekenen:

ook zijn nieuwe (christelijke) godsdienst verzoenen met degene die hij
reeds aankleefde,en in geen gevalbreken met eeuwenoude gewoonten
zoalsdeverering van devoorzaten.Ditkan misschien ook een goed begrip

van watvolgtvergemakkelijken.
3 ln Dr.E.Piryns,Japan en hetchri
stendom,Lannoo,Tielt/utrecht,1971,dl

Il,p.271.IneenmededelingaanderedactiebevestigdeP.Umanss.v.d.(missio-

narisinJagan)datheelwatJapannerszichinderdaadtotverschillende'jodsdiensten'tegelilkbekennen.Velenvolgendeshintoïstischerituelenvoordevlerinjvan
blijdegebeurtenissen (huwelijk,geboorte)en bewaren deboeddhistischeultsluitendvoorbegrafenissen.Bijdeofficiëletellingvandegodsdienstigebelijdenissen
inJapan,bleekdetotalesom velemiljoeneneenhedengrotertezijndandeJapan-

sebevolkingzelf!Voljensdeofficiëletellingnoemden 5miljoenJapannerszich

christen,terwijldetelllngvanalleerkendeleden,uitgevoerddoorallechristelijke
kerken,ternauwernoodéénmiljoen opleverde.
4 Hetverschijnselistrouwensnietuniek.OokopSulawesi(Celebes)b.v.worden christenen (protestanten en katholieken)nietzelden begraven volgh
tnsde gebruiken die voorhun vooroudersgolden.
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Uw ja zijja,uw neen zijneen
Een steedsterugkerende klachtin de mond van westerlingen die nietm et

Japan vertrouwd zijn:'Zehebben nietneengezegd,en toch doen zealsof'.In Japan magjenooitneen zeggen,datisaltegrof,maarerbestaan
weltwintigmanieren om jatezeggen.Sommigedaarvanhebben vooreen
goed verstaandergeen grotere draagwijdte dan:Ja,ik heb je begrepen
(maarstem nietin).Ja,hetspijtme.Ja.daarmoetik overnadenken.
Enzovoort.Contextengelaatsuitdrukkingzijn belangrijkerdan dewoorden.Detussenkomstvan tolken (cfr.infra)en demeerbeheerstemimiek
vandeJapanners(men trachtzijnemotiesnietteverraden)maken hetde
niet-lapannersnatuurlijk nog moeilijker.Een nogveelernstigerklacht:
'Ik heb een geschreven contract met hen, maar ze lappen het aan hun
laars.En ga eens procederen in zo'n land !'Daaromtrent kan men in #

Hundred Things Japanese,geschreven doorAmerikanen die Japan vrij
goed kennen,lezen(pp.108-109):'EenwesterlingdienaarJapan komt...
zalmeestalwelandereverwachtingen koesteren dan Japannersbetreffende
dewijzewaarop menzichmoetgedragenin omstandigheden waarercontracten worden getekend...De uitvoering van de contracttermen kan,in

groterematedan in hetWesten,al ankelijk gesteld worden van aldan
niet gewqzi
gde omstandigheden.Op ''gewijzigde omstandigheden''beroept men zich in Japan zelfsveelvuldig...M eerin overeenstemming met

detraditionelegedragscode (dan deslaafse toepassing van teksten diein
andereomstandigheden zijn opgesteld)isdenotievan verplichting om de
vereisten in achttenemen vandetussenparti
jentotstandgekomen goede
relatie...Er is een uitgesproken tendens om menigsverschillen te regelen
buiten de gerechtshoven,door onderhandelingen die rechtstreeks plaatsvinden ofmettussenkom stvan een bemiddelaar. Aandringen op een pro-

ces,verzoeningen compromisafwijzen,wordtnog steedsalseen schande
of een grofheid beschouwd en zou heelnadelig kunnen uitvallen voor
toekom stige transactiesvan devreemdeonderneming in Japan'. W esterse
ondernemingen die in Japan contracten afsluiten moeten weten dat de

letterervan naenigetijdvan weinigtelis,maardatdegeeststandhoudt:
in hetnastreven van hun eigen belangen moetendepartijentenvollerekeninghouden metdievan deanderepartij,en beiderbelangenbekijkenin
het licht van de omstandigheden van het ogenblik. vooral wanneer de

onderlingesamenwerking reedsgeruimetijd aan beidebetrokken partijen

voldoening schonk.M .a.w.een contractisgindseerdereen intentieverklaring om altijddewederzijdsegoedebetrekkingenlevendigtehouden. dan

548

Streven/maart

eentekstdienevarieturin alleomstandigheden letterlijk toegepastmoet
worden.
Ik heb algezegd dat een buitenlander er zelden of nooit in slaagt een

belangrijk zakengesprektevoerenmeteen alleenstaandeJapanner:ofde
besprekingen in Japan plaatsvinden ofhier,altijd za1deJapanse onderhandelaarzich laten bijstaan dooreen tolk en alzijn antwoorden in de
Japansetaalverstrekken.Ookindien hijzelfheelgoedEngelsspreekten
in devrijemomentenin hetEngelsconverseert.Hetismijzelfsmeerdan
eensoverkomen datdezelfdeJapannerdeenedag alstolk optrad vooreen
hogere in rang,m aar de volgende dag nog uitsluitend Japans sprak en
dooreen ondergeschiktelietvertalen ;en alsde vertaling van de tolk on-

voldoendewerd bevonden,corrigeerdehijzezelf.W esterseonderhandelaarskunnen zich aan diepraktijk ergeren,wiede warebedoeling ervan
niet kent, kan ze discrim inerend vinden en er aanstoot aan nem en.De

Japanse gesprekspartner kan er namelijk voordeeluit halen:hij hoort
allestwee keer,eerstin hetEngelsen dan in hetJapans;hijkrijgtiets
meertijd om zijn antwoord voortebereiden.Alsvreemdeling kun jeje
evenwelvrijspoedig aanpassen:je denktzelfnaterwijlerJapanswordt
gesprokenenobserveerthetgelaatvanjetegenspeler,watmeestalbelangrijkerisdanaandachtigdeEngelsevertalingvanzijn woordentebeluisteren.M aarhoedan ook,hetschijnvoordeelvoordeJapansegesprekspartnerishelemaalnietdebedoelingvan dezehandelwijze:haarorigineisde
eisdateen Japannernooitgezichtsverliesmag lijden.M etbuitenlanders
dreigtdatgevaarveelmeer dan onder Japannersonderling.De vreemdeling kan onverwacht aanstoot nem en aan som m ige uitlatingen ;dan wordt
ervoorgewend datdetolk foutiefvertaald heeften iservoorde Japanse
onderhandelaar geen gezichtsverlies.Omgekeerd kan de vreemdeling,uit
onwetendheid ofgebrek aan zelfbeheersing,een uitdrukking gebruiken die

in demond van een Japannereen belediging zou zijn.Dan zorgtdetolk
ervoorin hetJapanseen interpretatie te geven diedoorde beugelkan en

doetdeJapanseonderhandelaaralsofhijslechtsdewoordeninhetJapans
heeftgehoord en begrepen,en iseropnieuw voorniemand gezichtsverlies.

Zaken doen m et Japan ?

lndezebijdragewerdenvooraldemoeilijkhedenvooreengoedwederzijds
begrip tussen Japannersen westerlingen beklemtoond.M aarhetwasallerminstde bedoeling,westerlingen dan maarte ontraden om metJapanners
zaken tedoen.Integendeel,de ervaring leertdatdaarvan evenveelvoldoe-
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ning te verwachten valtin Japan alsin enig anderland terwereld,als het
maar goed wordt aangepakt. W elvereist dit veelmeer voorstudie,een
betere en langdurigervoorbereiding,een grotere bereidheid om zich aan
lokale omstandigheden aan te passen.Succes zal bovendien slechts ge-

waarborgd zijn alsaan een paaressentiëlevoorwaarden voldaan wordt.
Ofjehierwilfabriceren om naarginderteexporteren,ofjetechnische
bijstandwilverlenen,ofvooreigenrekening(tendelealthans)hetprodukt
terplaatsewilaanmakenom hetdaarteverkopen...één belangrijkevoorwaardezalaltijd zijn:datjeietste bieden hebtdatin Japan nog geen
ingangheeftgevonden.Endetweedevoorwaardeluidt:datjebereidmoet
zijn om allefabricage-en handelsverrichtingen volledigaan deJapanners
toe tevertrouwen,m etsommigen van hen scheep tegaan,ervan afte zien

hetallemaalop eigen houtjetewillen aanvatten.Netalsbijeen huwelijk
steljebeteruittotjedeidealepartnergevondenhebt,jestortjeliefstniet
in een derm ate riskante onderneming metde eerste de beste partner die

zich aandient.Maarerkannauwelijksietsboeiendersbedachtwordendan
kennistemaken -en die kennisalsmaarteverdiepen -meteen land en een
volk die zo zeervan de onze verschillen.
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Jacques D em y : U ne cham bre en ville
Eric de Kuyper

Buiten Frankrijk isJacquesDemy (1931)voornamelijkbekend doorzijn
film LesparapluiesdeCherbourg(1963).In Frankrijkgeldtdezefilm ook
alsDemy'sgrootstecommerciëlesucces.maardaarwordthijtochvoornamelijkgeroemdvoorzijneerstespeelfilm,Lola(1960),eenvan dehoogtepuntenvande'NouvelleVague'.ZotezienlijktheteenbeetjealsofDemy
defilmerisvan één film (voorde eneLesparapluies,voorde anderen
Lolajalheefthijsedertzijn debuutaltien speelfilmsgedraaid.Hijheeft
filmsgemaaktin deVerenigde Staten (M odelShop,1968,onderschaten
te herontdekken),Engeland (The Pied Pl
/er,1971)en Japan (Lady Oscar,
1978).Een grootsprojectmetdeSovjetunieisnietdoorgegaan (Anouchka).Niettegenstaandezijn grotesuccessen-voorenkelefilmsookopcommercieelvlak-iszijncarrièrenietzo gelukkig.Meerdanzijnvriendenvan
deNouvelle Vague,Truffaut,Chabrol,Godard en zelfsRohmerofRivet-

te,heefthijtelkensopnieuw moeilijkheden gehad om nieuweprojecten
van degrond te krijgen.Zijn nieuwstefilm Une chambreen ville iseen
vanzijn oudsteprojecten.
Demy,de filmervan één enkele film ? Op een dieperliggend vlak isditniet

onjuist.Hijschrijftzelfzijn scenario's,herneemtsteedsmin ofmeerdezelfde situaties, en vooraldezelfde personages. Van de ene film in de

andere wordtgerefereerd aan een 'gemeenschappelijk verleden':alzijn
personages behoren tot één grote fam ilie, en hebben dezelfde achtergrond:deFranse provinciestad -Nantes,Cherbourg,Rochefort,Nice,en

zelfsLosAngeleswordtvoorDemy een soortprovinciestad (en de held
vindter Lola,die uitNanteskomt!).Behalve zijn sprookjesfilmsPeau
d'âneen ThePiedPiperenzijn stripfilm Lady Oscar,maken alzijn films
deeluitvan één grote film .Zoalserin de vorigeeeuw Franse romanciers

waren (Balzac,Zola)dieromancyclischreven,zo filmtDemy van deene
film in de andere eenzelfde familiegeschiedenis.Ook iemand alsTruffaut

heeftin een drietalfilmséén personage(AntoineDoinel,deacteurJeanPierreLéaud)gevolgd,vanadolescenttotdertiger.MaarwatbijTruffaut
verbondenwasmethetouderworden van één vanzijn acteurs(diehijals
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puberreedsgebruiktein Lesquatre centscoups)en dusietsmechanisch
had,van buitenafopgelegd,isbijDemygebonden aan personagesdiehij
laatevolueren,nuanceerten waarop hijvariatiesmaakt.
Hetmodelisreedsgegeven vanafLola en daarreedsop een erg complexe

wijze,alseen matrijs.Verschillende personagesuitde film zijn in feite
telkenséén figuuropverschillendeleeftijd:Lolaisaanwezig-alsjongere
versievan zichzelf-in deveertienjarigeCécile,en demoedervan Cécile
kan gezien worden alseen oudere versie van Lola (en van haareigen
dochterCécile).Hetzelfdegebeurtmetdeandere,mannelijkepersonages.
Datkomtomdathunlevendraaitronddeverliefdheidenverliefdzijnéén
grote herhaling isvan ontmoetingen en verloren gaan,wachten en terug-

vinden.Tottwintig jaarlater,in Unechambreen ville...
Gelijkenissen metTruffaut,ja,ookdetoonaardwaarinhunfilmverhalen
zich afspelen lijktweldezelfde.Overvelefilmsvan Truffauten dievan
Demy kun je bijna in dezelfde bewoordingen spreken:ze zijn intiem,
teder,kwetsbaar,nostalgisch,en kleinburgerlijkFrans.Triesten frivool.
Maartelkensopnieuw moetik bijmezelfconstaterendathetbijDemyzo
veelkrachtiger,diepzinniger,kortom geslaagder isdan bijTruffaut.Alleen...veelmeerfilmsvan Demyzijn mislukt!
Hetbegrip'sfeer'dathiermeteenvoordegeestkomt,ismoeilijktehanteren.Duslaatik hetmaaromzeilen via de film-schriftuur.Dem y'sscena-

rio'szijn prachtiggeschreven.Hijheefteen ooren gevoelvoordialogen
zoalsgeen enkelehedendaagseFransefilmer(ookhierinevenaartofovertrefthijvaak een andere 'aanverwante'filmer,EricRohmer).Een voorbeeldjeuitLola.Roland,een jongeman,maaktkennismetMadameDesnoyers,diehem naarzijn achtergrond en herkomstvraagt.Ditissowieso
een nieterg dankbare informatie en steeds moeilijk te formuleren.Bij
Demy klinkthetzo:M adam eDesnoyers..'Vousavez fait des étudesimportantes?'Roland: 'Pas plus que çà.J'ai dû travailler très tôt.M es
parentsétaientpauvres.Puisilsontdivorcé.M on pèreétaitmarin,etma

mère passait sa vie à l'attendre.Alors,un beau jour,elle ne l'a plus
attendu.Ellea épouséun employédelaSNCF quin'étaitjamaislà non
plus,d'ailleurs.Pasde chance'l.
Er steekt muziek in zulke dialogen.Ze 'vertellen'vanzelf waarover het
gaat:doorhetritme van de taal,de cesuren,de lengte van de zinsneden,

enz.Eenmaalgehoord heb je ze z6 in hetoor.Neem bijvoorbeeld een
ontmoeting tussen hetdanseresjeLola en Roland -na zovelejaren (Lo1a
1 Hetscenario van Lola verscheen in L '
A vant-scène Cinéma,no4,1961.
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moetjejedan voorstellen metdeietsonzekere,frêle-kwetsbarestem van
Anouk Aimée,van wieditmisschien debeste ro1is):
Roland.
.'Tu esmariée?'-Lola:'Non.Enfin presque...çà m efaitplaisir

detevoir.Tiensmetstamain là (zelegtzijn hand op haarhart;Roland
isverlegenen tevensontroerd).Tu terendscompte.J'ailecoeurquibat
à se rompre.Et toi?'-Roland: 'M oi quoi?'-Lola. 'Tu es marié?'
Roland.
.'Non.C'estdrôle que nousnoussoyons rencontrés'.
Nietenkeleen vlotte dialoog,maarhum oristisch ook nog.Hetwisselende

ritme,de gedachtensprongen,en vooralook de woorden die,zoalsbij
Renoir,zotreffendgekoppeldwordenaan ietslichamelijks:woordenzijn
er ook om te tasten,te bestrelen.W oorden hebben te m aken met het
lichaam ,adem haling en gevoelens. Demy laat deze scène door Anouk

Aiméehijgend spelen:jeweetnietpreciesofzebuiten adem isomdatze
zich gehaastheeft(zekomtvan haarwerk,heeftonderweghaarzoontje
opgehaald)ofomdatzeemotioneelgeschoktisdoordezenieuweontmoeting.Beide vermoedelijk.De onzekerheid geeft die scène net even iets
meer.En hierzoalsbijEric Rohmer(Lafemmede I'
aviateur,Le beau
mariage)een vreemdevermengingtussen alledaagsetaal-hetcliché,bijna
de platitudes van hetFrans -en de literaire wendingen: 'c'estdrôle que
nousnoussoyons rencontrés'in plaatsvan hetmeeralledaagse 'quenous

noussommes...'
).Degesproken taalvan destraat,maardietevenstoch
literairklinkt(viaM aupassant,naarM usseten Marivaux).
De taalbij Jacques Demy klinktalsmuziek,de situatiesworden uitgewerktalskleineballétjes.Geen wonderdatDem y dan ook echtem usicals
heeft willen m aken,Franse equivalenten van de Am erikaanse m usicals.

Maardaarbegintvoormijdemoeilijkheid.NochLesparapluiesdeCherbourg(1963),nochLesdemoisellesdeRochefort(1966),nochzijnjongste
film,Unechambreenville(1982),kanikechtwaarderendoordietoevoegingvan muziek en dans.InLola,maarook inLa baiedesanges(1962)
en in M odelShop (mijn drie meestgeliefde Demy-films) snaktde toeschouwer naar muziek :alle situaties,hoe triest of som ber ook,hebben
een muzikale dimensie;de verhoudingen tussen de personageshebben de

glijdende en afgewerkte elegantie van choreografie.Daarbij wordtveel
klassieke muziek gebruikt (Bach,Beethoven,M ozart,W eber in Lola;
Bach,Schumann,Rimsky-Korsakow,naastrock-muziek,inM odelShop),
muziek die contrasteert met de docum entaristisch aandoende opnam en

van destraten vanNantes(LoIa)ofLosAngeles(M odelShop),maardie
de 'zuiverheid'van de gevoelensuitdrukt,hun kwetsbaar anachronism e.

W antalle personageszijn frêle,sentimenteledromers,niethetminstde
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mannen,hetgeen weereen erg mooicontrastoplevertin Demy'smiskende

Amerikaansefilm,waardemannelijkeacteurtegelijkzostoer,atletischén
kwetsbaar is.

Kortom.Demy'skunstwerkthetbeste wanneerhijnietallesuitspreekt,
wanneerhij aan demuziek ietsoverlaatwathetbeeld nietkan zeggen,
wanneer de dialogen de emoties suggereren in plaats van te illustreren,
wanneerde alledaagsheid staatvoorde romantische gevoelswereld van al
die mensen.Je kuntdit'pudeur'noem en.Hetiseen zeldzame kunst,niet
alleen in de geschiedenis van de film .

Geen wonderdan,datwanneerDemy dedialogen laatzingen (zowelLes
parapluiesdeCherbourg alsUnechambreen villezijn een soortvan opera-films,in diezin datalledialogen gezongen worden)zehun verborgen
dimensie verliezen ;de lyriek wordtnietm eergesuggerereerd.maarletter-

lijk geënsceneerd.W atfrêleen kwetsbaarwas,wordtweek en wedg;het
sentim entele wordtsentimentalistisch.Ook defilmische beperkingen zelf

dragen daartoebij.Een echtemusicaleisteen moeilijketechnischevoorbereiding (play-back,gepostsynchroniseerde zangstemmen voor de acteurs,enz)...Eenmusicalfilm jeniet'zomaar'uitdelossehand,zoalshet
bijdeNouvelle-vague-filmersdegewoontewas.Allesisteduur;erdient
dan ook goed gepland,gerepeteerd.En hetlijktwelofde hele cinemaapparatuurDemy lam legt.De 'passagePomm eray',een m ooie 19e eeuwse winkelpassagein Nantes,die zowelin Lola alsin Unechambre en ville
voorkomt,nodigtin deeerste film uittotspontaan,quasigeïmproviseerd
camerawerk. In Une chambre moest alles mathematisch worden uitge-

kiend en is de passage dan ook gedeeltelijk in de studio nagebouwd.De
losheid van decamera wordthiervervangen dooreen beklemmende loca-

tie,die bewegingen opdringt,looptrajecten voorafuitstippelt.Ditheeft
natuurlijk ook zijn weerslag op hetspelvan de acteurs.Terwijlze in
Demy'sniet-muzikalefilmszogestileerd-spontaan lijken,wordenzeinde
musicalsalsstijvePoppen.
JacquesDemyisduseen filmm aker die ik metgemengdegevoelensbejegen.Hijheeftzo veelfilmsgemaaktdie menogalonverschillig laten en
die,geloof ik,weinig eertoevoegen aan de Franse fi
lm van dejongste
twintigjaar.M aarhijisookdeauteurvan eenheeleigen universum,dat
in een paargrandiozefilmswordtopgeroepen.W anneerjedan,om de
vergelijking van bijhetbegin terug op te nemen,Demy vergelijktmet
Truffaut.lijktdelaatsteDemyteparodiëren.TederheidisbijDemynooit
een uniek gevoelsregister, m aar wordt steeds gezien als een spectrum ,
waarin verschillende bittere,komische,frivole,ernstige,sensuele en intellectuele thema's elkaar bespelen.In Demy's 'tederheid' is niets mecha-
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nisch,zoalszo vaak hetgevalisbijTruffaut.BijTruffautishetslechts
éénemotiedieingezetwordt;bijDemy,eenkruispuntvanemotiesdateen
hele wereld ondersteunt.

Bovendien getuigtdevisuelewereldvanDemy van een uitzonderlijkeelegantie.Allesisglijdendenvloeiend,nietopdezelfdebarokkeen krachtige
wijzevaneenM axOphuls,aanwieLolatrouwensgewijdis.Ophulsiseen
W ener, Demy heeft het 'broze'. 'onvolledige' en onafgewerkte dat de
Franse 'sentimentalisten'kenmerkt,wanneerzehun gevoelswereld nietin

hunrationaliteitopvangen (ik denk hieraanRohmerbijvoorbeeld).Voor
mij blijftLola dan ook de mooiste film van de Nouvelle Vague:veel
bescheidener dan Godard of Chabrol.m inder vakmanschap vertonend
dan Truffaut,minder intellectueeldan Resnais (ofVarda?)en zekerin

zijntijd minderbijdetijd.Defilm handeltoverdenét-niet-gevoelensvan
deprovincie,een Franslevensgevoeldatwellichtnietzo up-to-datewasals
het m odernisme van de andere generatiegenoten, maar vreemd genoeg

wellichtbeterdetijd heeftdoorstaan.MisschienomdatDemy'sfilm zo'n
m ooie hedendaagse link vormtm eteen traditie:de filmsvan Jean Renoir

en Max Ophuls(Leplaisir,M adamede...)l.
W anneer ik nu dan Demy's nieuwe film zie,Une chambre en ville,denk

ik:jammer,maarzijn kunstiszo uniek,dathetnormaalenvanzelfsprekend isdathetnietkeerop keerkan lukken.Ik vergeetdan gemakkelijk
de zwakke weerspiegeling van Lola,La baiedesanges en M odelShop,en

die eerste filmskrijgen opnieuw meerkrachten sterkte.Je hebtin zo'n
gevalgeen zin om al rekende dingen te zeggen overeen 'toevallige'film ,

omdatDemy de auteurisvan een paaranderediezo mooiovereind zijn
gebleven.In zulke gevallen doe ik mijn werk alscriticus erg slechten
treedtdenietongenuanceerdebewonderaarnaarvoren.Een nietongenu-

anceerde bewonderaarof sympathisantiseen vriend:wathijnietgoed
vindt,loofthijniet;publiekdoethijerhetzwijgen toe.Om destesterker
deuniekekwaliteitenteprijzen.Hetisnietzo datdeverliefdedegebreken
van zijngeliefdenietzietofnietwilzien,maarhijspreektveellieverover
alle kwaliteiten.Datinspireerthem3.
2 ZieE.deKuyper,0# zoek naarverloren ruimten,in Streven,februari1973,
pp.469-474.

3 Dathetnietgemakkelijkenergondankbaarisom overhetwerkvanDemy
teschrijven,valtookoptemakenuithetlijvigeboekdatJean-pierreBerthome
aanDemygewi
jdheeft:J.-P.Berthome,Z Demy.Lesracinesdurêve,L'Atalan-

te,Paris,1982,386 pp.,FF.82.De studiebevatgeen ergverhelderendeanalyses,
m aarweleen schataan informatie en tevensvele fragmenten uitgesprekken met

defilmmakerenzijnmedewerkers.

Breek
het s • aarrecord
op3jaar.
z e
e
e
e .ze
.'
e .
z
.
#
zZ
e
E9y*
zz
-e
.
ve'
,,
, '
<
'
.
e'
'
.
,
J/
>
;j
:.',.e
e ze'
$4
zh
r
.
.
#.
' .'

%

*

:. *
.1'ee4.
$) z
zeD
.p
e
*'
.
dz
:'
.
ha
,.e.
z
#
.

e

.
J..,
e
:.
e .z
*'
#
.',

fnysz'
;
%v'

%

a

.
,.ee
.f
p'
'',
'

'e
.

.
e

*
'

k

*
p

z' e
'

Y

e
.'

z

z

,

I
'
z:

d 'Q'.
'n zVz> % Y
@
s

%
%%
yeee: .2'%
<'
AJ
ZZe
e,e

e

z
#
$

'e
.
#<

.z

4z

:
z
.

#'e
e6.

e

e
.
<e h
v
?' e #
e$

$
I.
$
Zr
'
$

$.

d
4
aP
'ze

s

z ,

'
zq
i
.N
!r
'

@

4
%

$
f
z

N >
..

j

.

%'
z

J..
e'$
ev

.

J 'ee

, #z
'

z.*
*
.

ej

,*'
.z;
'.Y
.

,z
gv.z
.e.
v
y.
s.
z,.ee
o
'e

,

l':'
*

ee

e'

e .vz'g.ed
.#e<

.x

e z
,, 4:'$h

k ''''z '' %.,
'*
z '

'

-, -'q
vz

J.Wzd
'yW
z zezz
,h

'
6 e
'JJ
.

e, '%P.e e
'
.
.'
$
,.
,
e'<W.%'
'
':
*'''
.e> *. %d.
g,4.+z
%

.
*

REC~2D

P&cordinterest in recordtiid @
*

*

*@

a

556

Streven/maart

Forum

Bewustzijnsindustrie in Vlaanderen
W ie na het eerste nu ook het tweede veroveren.Hel
aasblijfthetbijeenveel
deelleestvan Van ideologie totmacht. te korte slotbeschouwing van Servaes,

Doorlichting van de bewustzqnsindus- een conclusiedieeigenlijkeen onderligtrie in Vlaanderenl, ontsnapt niet aan gendedraad had kunnenzi
jn van alde
de indruk dat hier een overhaastige bijdragen in hetboek.Zo washetmobundeling gebeurd is van essays rond gel
ijkgeweesteenbandteleggentussen
ideologie, ideologievorm ing. De sa- de zeer uiteenlopende bijdragen over
mensteller,J.Servaes,is duidelijk de verzuiling,onderwijs,politiekemythotheoreticusdie een grondige poging wi1
doen tot materialistische ideologieana-

logie, m ode, reclam e, popm uziek en
toerisme.Nu m oet de lezer zelf maar
lyse.In deeléén gafhijvooraleen uit- de zin zoeken van een aantalartikelen
eenzetting over de structuren en de di
e zomaar naastelkaar geplaktzijn.
produktievan debewustzijnsindustrie, Bovendien dreigternogalwatbegripsgebaseerd op H .M . Enzensberger. ln verwarri
ng:een term als 'staatsagpadeeltwee wordteen kritiek gegeven op raat'kri
jgtop verschillende bladzbden
de ideologie-theorieën van Lukàcs en een andere betekenis.Interessanterzou
de Frankfurter Schule enerzijdsen van hetgeweestzijn,tebelinnenmetTherAlthusser anderzi
jds. A1s belangrijke bornsvisie op ideologletheorie en deze
derde bron,waaraan Servaesduidelijk dan te laten com mentariëren door de
de voorkeur !eeft, wordt Therborn verschillende auteurs, elk vanuit hun
aangevoerd, d1e een minder statische eigen hoek : Billiet over sociaal-cultuen m inder determ inistische visie geeft reel kathol
icisme,Heyerick over het
op ideologievorm ing. Therborn legt onderwi
js,enz.Nu krljgen we slechts
namelijk de nadruk op detweezijden een onsam enhangende reeks essays,
van dereproduktievan ideologieën,de waarvan sommige bedoeld zijn voor
passieveen deactieve,de 'sub'
Jektie'en specialisten en andere voor het grote
de 'kwalifikatie'. Hierdoor komt er publiek.Nergenswordtuitgelegd waarmeer aandacht voor de veranderings- om preciesde behandeldeonderwerpen
mechanism en van ideologieën en klas- gekozen zi
jn,tenzij dat ze 'nietmeer
sen, wat dan kan leiden tot bepaalde weg tedenken zi
jn uitonsmaatschapconsequentiesvoorde linkse beweging, pi
jbeeld'.In deeléén vormden de medie beternietwachttotna de revolutie dia de gemene noem er,in deeltwee is
om de morele, artistieke, intellectuele die noem er zoek.
en ideologische leiding van de staat te Deze kritiek neem tniet weg datde af-

1J.Servaes(red.),Vanideologietotmacht.Doorlichtingvandebewustz#nsindustriein Vlaanderen,deel2,Kritak,Leuven,1981.
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zonderlijke stukken de moeite waard nogaldram atisch afofer eerstdoden
zijn.In hetstuk van J.Billietb-v.is zullen m oeten vallen.
het interessant,m et empirisch m ateriaalaangetoondtezien dat!sinds1965,
de toenem ende secularisatle in Vlaanderen niet belet heeft dat de sociaal-

Luk Heyerick,de auteurvan een derde

bijdrage,isgeen onbekendevooralwie
temaken heeftmetdeonderwijssector.
Hij laat zien hoe de sociale klassen-

culturelestructuren van dechristelijke structuurgereproduceerd wordtvia de
zuilonverzwaktgebleven zijn.De rol school:zoweldoordeideologievan de
die daarbijgespeeld werd doordeka- gelijke kansen alsdoor hetspecifieke
tholieke zuil in de zich uitbreidende

gedragvan leerkrachten t.o.v.kinderen

sectorenvan onderwijsen welzijn,mag uit lagere sociale klassen. Op die m adaarbijnietonderschatworden.Dein- nierishetonderwijs'een spiegelvande
tegratieinde'katholieke'of'christelij- maatschappijen vice versa'.Hoe het
ke' leefwereld is stabiel gebleven tot

begrip 'dem ocratie' een conservatief

vandaag.Ditblijkthetbestuitstatis- begrip werd en hoe de W elfare State
tieken van lidm aatschappen van vereni-

een svarfare State werd,wordtuiteen-

gingen,oplagecijfersvankranten,soci- gezet door Anton Constandse: in
naam van hetvolk,m aarvaak zonder
m edeweten van dit volk, werden de
litieke bedrijf'wordtdiezelfde verzui- m ensenrechten op een onthutsendemaling bekeken vanuiteen m eerpolitieke nier geschonden,en dit bracht bovenhoek.Doom en Raes spreken van een dien nog voordel
en aan de westelijke
'belangenverkaveling'via de verzuilde dem ocratieën. Heel treffend zejt de
structuren, waardoor 'm en niet meer auteur:'datbetekende ook devrilwillibij machte is politieke problemen in ge aanvaarding van een heersende,bea1e verkiezingen,subsidiëring,enz.
In 'De burgeralsconsumentofhetpo-

hun reële draagwijdte tevatten,maar zittende,wetenschappelijke elite. Redaarvan een voorgekauwd beeld ontvangtin functie van de zuilbelangen'.
Belangen worden gegroepeerd volgens
de behoeften van hetstaatsapparaaten
coniicten worden
die manier geneutraliseerd. IAolitieke problemen
worden omgevormd tottechnischeproblemen,behandeld door de technocraten en debureaucraten van deverzuilde

geerde hetvolk ? Neen?m aar datwerd
doordatvolk nietverelst.A1shetmaar
m ocht zeggen wat het wilde, en dat

bleek ongevaarlijk zolang hetsysteem
functioneerde. Niet op de voorgrond
stond ''de machtvan het volk'' m aar

de mogelijkheid om ongestoord zijn
mond open tedoen'(p.107).
PaulDepondtzoektnaarde rolvan de

organisaties. W ie daarbij wint is de modein deeconomischewerkelijkheid
staaten de beheerdersvan de staatsapparaten. Uit deze trend is zelfs een
nieuw beroep voortgekom en, dat van

desociaalajoog,wienstaakhetisbelangenconilcten op tevangen en te kanaliseren. De burger verwordt op die
m anier tot consum ent, iemand die te
dom isom hetspelvan de parlementaire dem ocratie mee te spelen : een
prachtigelegitimerin!voor een burgerlijke hegemonie dle de bestaande
machtsapparaten in stand houdt. Zo

van gisteren en vandaag en komttotde
conclusie dat de lagere klassen via de
'complem entariteitin de kleding'de illusie kunnen hebben tot een hogere
klasse te behoren, in ruil voor dure

sjaarcenten.Meteen floreert dan de

fllrt tussen kapitaal en arbeid én de
winsten op goederen die we nietnodig
hebben.
Dat het kapitalisme afgeschaft kan
worden doorde reclam eafteschaffen,
is een politiek standpuntdatverduide-

staathettijdperk van het'Technocra- lijktwordtdoor Jan Servaeszelf.Hij
tisch Despotisme'voorde deur,beslui- gaat daarbi
j uit van de vervreemding
ten de twee auteurs,en ze vragen zich

binnen het kapitalistisch systeem ,een
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vervreemding die niet alleen econom isch, maar ook psychologisch van
aard is.Aan een tem po van 1.6* reclameboodschappen perdag laatde gem iddelde A merikaan zich steeds nieu-

lems de vraag of de toename van het
sociaaltoerisme een vorm van democratisering isofvan comm ercialisering.

we behoeften aanqraten. lnteressant

gen in ditboek even nieuw ofvernieu-

Zoalsmen merktzijn nietalle bijdra-

voorBelgiëzijn decljfersvandepubli- wend, maar in elk gevalwe1 lezenscitaire investeringen via kranten,bios-

waardig.Tot slot nog een kritiek die
tevenseen lol etuiging is:methetzelfTenslotte wordt de qopmuziek van deteam auteurshad heelwatmeerbelinkse en rechtsehoek u1tbekeken door reikt kunnen worden.
GustDe M eyer en steltRaym ond W ilM onika Abicht

coop,radio,televisie,enz.(p.136).

Kollontajin de mode
De recente opleving van de belangstelling voor het leven en werk van

klassenverhoudingen naar het gebied

van destrijd tussen deseksen.Zo ontstond een vertekendbeeldvan desituatie, een karikatuur... W aar ze zeker

hadden kunnen zijn van succesen van
Alexandra Kollontaj moet voorname- deondersteuning van m annen,lieten ze
lijk op hetconto van hetfeminisme ditna,doorhaardoelstellingen tezeer
worden geschreven. Op het eerste gezicht ligt dat ook voor de hand ;Kol-

lontaj:alsvoorvechtstervanderechten
en vrilheden van devrouw,lijkthaar

plaats in het fem inistisch pantheon
m eer dan verdiend te hebben.Toch is
die schijn bij nadere beschouwing bedrieglijk.W antKollontajstond zelfop
zeer gespannen voetm et de fem i
nisten

van haar tijd, die zij burgerlijkheid

toe te spitsen en geen algem ene klasseeisen te stellen, waaruit dan eisen op
hetgebied van de rechten van devrouw

hadden kunnen voortvloeien' (124126).
Het exclusivisme van haar tegenstanderslijkt70 jaarlaterechternog niets
aan kracht te hebben ingeboet, even-

min als de burgerlijke gebondenheid

van de feministische beweging.W ant,

verweet, in hun exclusieve fixatie op

zéker in zijn meer ideologische vor'vrouwelijke'problemen,metvoorbij- men,maar ook daar waarhetzich van
zien aan denoodzaak van een alom vat-

de toevoeging 'socialistisch' voorziet

tendepolitiekerevolutie.Destrijd van

(femsoc), houdt het feminisme zich

de vrouw diende volgens haar binnen

nog steeds in hoofdzaak bezig metide-

de strijd voor een maatschappelijke alen, problemen en preoccupaties die
omwenteling te worden gestreden. 'Er rechtstreeks voortkom en uit de denkbestaat geen apart, op zichzelf staand wereld van de (nieuwe)bourgeoisie.
'vrouwenvraagstuk',zeize in haar 1e- De canoniseri
ng van Kollontaj als
zingencycluslaan deSverdlov-universi- voortrekker van een dergeli
jke bewqteitin 1921.'De fem inistesprobeerden ging doet in dit licht dan ook wat
op naïevewijzedestrijd voorgelijkge- merkwaardig aan,en ook Cathy Porrechtigheid van de vrouw overte bren- terz,l
ijktinhaarbiografiesomswatin
gen van het stevige fundament van de verlegenheid gebracht, zoals wanneer

1Alexandra Kollontaj,Depositie van de vrouw in de ontwikkeling van de
maatschapp#.VeertienIezingenaandeSverdllov-universiteit,Wereldvenster,Bussum,1982,228 pp.,vertaald doorElsW agenaar.

2 CathyPorter,AlexandraKollontaj,eenbiografie,vertaalddoorTinekeDa-

vids,W ereldvenster,Bussum,1982,448 pp.
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Kollontajhoog opgeeftvan het moe- lijk maken'(16*.Hetlijkt,öök voor
derschap als econom ische produktie- fem inisten, toch geen prettig vooruitkracht ten behoeve van de arbeiders- zicht.
republiek, een 'arbeidsdienst' waartoe M aar hierisdan ook aldeSovjet-pol
ivrouw en s
teedsverglichtzouden moe- ticaaanhetwoord,diezenaderevoluten zijn (263). 'ZiJ ''produceert''uit tie geworden was.Zeer lang hield ze
haar eigen vlees en bloed een nieuwe heti
n denieuwe revolutionaire rejearbeidskracht,een nieuw 1id van de ar- ring overigens niet uit.Na een botslng

beidersreyubliek...Hetmoederschagis met Lenin naar aanleidinj van diens
geen prlvé-zaak, maar een soclale

Nieuwe Economische Polltiek liet ze

plicht',zegtzein haarlezinqencyclus haarministerschapvarenenwerdenile
(188-189),waarin ze haar visle op de tijd dyarna a1sSovjet-ambassadrice ln

positie van de vrouw verder uitwerkt. Noorwegen, M exico en Zweden van
Datdaarin vooral de econom ische rol het Russi
sche toneel verwijderd. Zo
van devrouw centraalstaat,lijktin de bleef ze gespaard voor de grote zuivenu verschenen Nederlandse vertaling ringen die kortdaarop zouden losbarenigszins weggemoffeld. 'Vrouwenar- sten.'Stalins persoonli
jke opvattingen
beid en de evolutie van de econom ie' Over VrouW en waren weerzinwekkend,
heetde cyclus in het boek van Porter enhi
jwaszeerbepaaldgeenaanhanger

nog,en dat lijkt beter dan de Neder- van vrouwenemancipatie, maar hij
landsetitelmetdeinhoud van hetboek

voelde een m erkwaardige ouderwetse

overçen te komen.De maatschappelij- rem ming

Om VrouW en aan strenge
ke positievan de vrouw isvolgensKo1- straffen te onderwerpen', zegt Cathy

lontajaltijddoorhaareconomischero1 Portermeteen welzeerwonderlijke1ogedetermineerd geweest,vanafde(wei- gica(345).MaarhoezeerKollontajook
nig geloofwaardige,m aardoorKollon- onderhetgeen zich in Rusland afspeeltaj,in navolgingvan Engels,doodern- de geleden m oet hebben, ze heeft de

stigalshistorischerealiteitoygevoerde) partijofhaarnmbassadeurschap nooit

periode van hetoercommunlsm etoten opgegeven. Ze trachtte, zegt Porter,
met de voltooiing van de geschiedenis '
haar zorgen te verdrijven meteindein deverwerkelijkingvan dearbeiders- loos comm issiewerk voor de rechten

staat.Datzaldaneen samenlevingzijn
die eerst en vooralgekenmerkt wordt

van devrouw-.-'(384).
Hebben de burgerlijke feministes dan

dooreen algemene arbeidsqlicht,die toch gelijk in hun afwijzing van elke

tegelijkdedefinitievebevrijdlngvan de verm enging metde politiek ofalleswat
vrouw zalbetekenen. 'Pasdoor de al- 'man'is?Ookdéérkan men zi
jn twijgem ene arbeidsplicht verandert de rol felsoverhebben.Te hopen valtin ieder
van de vrouw in de econom ie grondig gevaldat het feminisme zich nog eens

en wordtzij erkend als arbeidskracht za1beraden op Kollontajsplaatsin de
die een deelvan detotalenuttigearbeid ri
jvan illustere voorgangers.Zijkijkt
voor het collectief op zich neem t. Het
vervolg hierop de geleidelijkeerkenning van de gel
ijke rechten van de
vrouw -komt dan vanzelf'(162).Collectivisering zal dan het wachtwoord

ons,op de omslagen van beide boeken,
enigszins peinzend aan.M aar de foto
die vlak voorhaardood gemaaktwerd
en in Porters biografie is opgenom en
toonteen ander beeld :een ongenaak-

zijn:'De individuele huishoudenszul- baarenmisprijzend neerblikkendeKollen langzaam maar zeker vervangen lontaj,meteen hardetrekom demond
worden doorcollectievevoorzieningen, en vier grote medailles opzichtig op de
die economischer zijn,minder arbeid borst gespeld.Een foto die,méér dan
vragen en zo een doelmatiger gebruik wat ook,de geestademtvan hetstali-

van vrouwelijkearbeidskrachten moge- nisme.Zijwerd gemaaktin 1952.
Ger Groot
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De Kondratieff-bew eging

besteed aan de rustiger,m aarnietm in-

In de periode van econom ische crisis
die we vandaag meem aken, valt een
toenemende interesse voor de Kondra-

W at betekent dat, die Kondratieffbeweging? Laten we ervan uitgaan dat

tieff-'lanjegolf'waarte nemen.Dat
wasooklndejaren 30hetgeval,zijhet
dat men toen eerder dachtin termen
van catastrofescenario's. Omdat de

huidige moeilijkheden minder diepgaand zijn, wordt nu meer aandacht

De bijdrage van Kondratieff

der ingrijpende, lange golleweging.

ze we1 degelijk bestaat, want zelfs
daarover zijn niet alle economen het
eens.Dat is niet alleen te wijten aan
ontbrekendeen onvolledigestatistische
reeksen,maarook aan de verschillende
interpretaties die aan het statistisch
materiaalworden gegeven.

Engeland,Frankrijk en de Verenigde
Staten,kwam hijtotde conclusie dat

DeRussischeeconoom Kondratieffqu- er een patroon van op- en neergaande

bliceerdein 1926deresultaten van zljn econom ische activiteit waar te nemen
onderzoek.Op basisvan vooralprijs- was overde periode 1790-1920,zoals
reeksen van goederen en diensten in

lstelange golf
2de lange golf
3de lange golf

weergegeven in de volgende tabel:

opgaandeactiviteit
1790-1810/17
1844/51-1870/75
1890/96-1914/20

neergaandeactiviteit
1810/17-1844/51
1870/75-1890/96

Vanzelfsprekend zocht Kondratieff
ook een verklaring voor het door hem

Twee voorbeelden om Kondratieffs

de levensduurvan bepaalde duurzame

stellen datde expansiefasetelkensaan

kapitaalgoederen de oorzaak vormde.
W anneer deze goederen imm ers vervangen m oeten worden,ontstaatintense druk op de financiële m arkten,

de gang gebracht wordt door een oorlog.Op deze maniervaltde piek van de
eersteKondratieffsam en m etdeNapoleontische oorlogen (1803-1815), de
tweede m etde secessieoorlog in de VS

wijzevan redeneren te illustreren.Bevastgesteldefenomeen.Hijmeendedat paalde verklaringen van de lange golf

waardoor de rentevoet stijgt (en dus
ook hetprijspeiltoeneemt) en de ex- (1866) en de Frans-Duitse oorlog in
pansiefase wordt afgerem d en neerge- Europa (1870),dederdemetdeEerste
W ereldoorlog. Latere aanhangers van
bogen.
Kondratieffs argumentatie was tam e- deze exogene oorlogstheorie vinden

lijkzwak.lmmers,metwelkekapitaal- danin deVietnam-oorlog (1964-73)en
goederen m oet men rekening houden deJom Kippoer-oorlog(1973)hun volgende piek. Kondratieff zelf stelde
daartegenoverdateen oorlog slechtsde
resultante is van het economisch proCeS, Wanneer de economie de interne
grenzen van haar expansie heeft bereikt. De welstand is dan zo sterk getervan zijn beweging:debewegingbe- worden,dateen uitbarstingvangeweld
staatuitzichzelfen wordtnietdooreen volgt. Deze verklaring staat echter in
rechtstreekse tegenspraak m etde ervaexterne oorzaak opgewekt.
en bovendien verschillen ze van levensduur.Maarveelverderishijnietgekomen.W elprobeerdehijeen aantalandere verklarende theorieën uitzi
jn tijd
te weerleggen. vooral door de klemtoon te leggen op hetendogene karak-
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ringen van de Tweede Wereldoorlol, minerend:restrictiefin dejaren 30 en

die uitde crisisis gegroeid.(Dat w1l expansiefna W O lI.Kondratieffstelnatuurlijk nietzeggen dat de exogene de,datgoud tegen een kostwordtontoorlogstheorie zelf aanvaardbaar is. gonnen en men dus met de exploitatie
Im mers,waar plaatsen deze theoretici wachttotdeproduktierendabelis.Dat
diezelfde Tweede W ereldoorlog in hun gebeurt wanneer het pri
jsniveau van
vooropgesteld patroon?)
goederen en diensten hetlaagstligt(nl.
Een tweedevoorbeeld betreftde exoge- aan het eind van de Kondratiefg.
ne m onetaire theorie, die de verande- Technische vernieuwingen en goudontringen in de geldhoeveelheid a1s oor- dekkingen daarentegen worden het
zaak stelt.Tot 1914 (opheffing van de sterkst gestimuleerd wanneer de nood

goudstandaard) betekende dat dat daaraan hethoogstis (n1.op de piek
goudvondsten in staatwaren een Kon- van debewegi
ng).Vanwegedetijd die
dratieff-beweging op gang te brengen. verstri
jkttussen stimulansen effect,is
Nadien werd hetm onetair beleid deter- hetresultaatvan dezedynamiek slechts
in de neergaande fase waar te nemen.

Huidige crisis
Van Duijn,een autoriteitop hetgebied
van de Kondratieff-studie, meent dat
de verschillende verklaringen tot twee
basistypes herleid kunnen worden : de
basisinnovatielevenscyclus-en de kapi-

vooral'70 een innovatie-armetijd geweestzijn,waarwenu degevolgen van
dragen. Als uitzondering noem t men
hier doorgaansde elektronica,alhangt

duidelijk zeer veelaf van de manier
waarop m en technologische vooruit-

gang omschrijft.Metname is heton-

omvangrijkeovercapaciteitin een aantalbelangrijkesectoren (staal,scheepsbouw,autonijverheid,petroleumraffinaderijen,..-).Ditismedetewijtenaan

derscheid dat gemaakt wordt tussen
basisinnovaties als ei
genlijke n3otor
van de econom ische versnelling en verbeteringsinnovaties als uitbreidingen
van eenzelfde kwalitatieve sprong,heel
dikwijlseen zaak van beoordeling.Het
probleem wordtnOg subtieler als men
voor ogen houdtdatM ensch een panel
van experts 1.242 innovaties over de
periode 1953-73 liet beoordelen en dat
daaruit een classificatie in zes categorieën resulteerde:basisinnovaties,radi-

het feit dat nu nog investeringsbeslissingen worden uitgevoerd diegenomen

cale vernieuwingen, zeer belangrijke
verbeteringsinnovaties,belangrijkever-

taalgoederenverklaring.Hierbij wordt
de neergaande Kondratieff verklaard
door vertraging van de kapitaalgoederenproduktie,doorgebrek aan innova-

tiesen (minderduidelijk)doormarktverzadiging. Deze factoren zijn alle
drie relevantvoorde huidige crisis.
Ten eerste is er vandaag de dag een

zijntoendecrisisnogmaarin aantocht beteringsinnovaties, verbeteringsinnowasofslechtsa1szeertijdelijkwerdbe- vatiesen eenvoudigeverbeteringen (deschouwd. Daarnaast spelen nog twee
andere factoren mee: de ontwikkeling
van basisindustrieën in de ontwikkelingslanden ende verplichte modernisering van het produktieapparaat. Deze
onderbezetting van de kapitaalgoede-

ze categorieën kom en in toenemende

frequentievoor).Alsmen zich dan bijvoorbeeld de vraag steltwaarmen antibiotica moet plaatsen,zaldaar duide-

lijk subjectieve interpretatie een rolin
spelen.Antibiotica waren heelzekerre-

renstock leidtlogischerwijze toteen te volutionairvoordegeneeskunde,maar
geringe investeringsvraag.
washun bijdrage totde economische
Ten tweede zouden de jaren '60 en activiteitnoemenswaardig?
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Hetprobleem voorwatde basisinnovaties betreft, is hier echter relatief van

aard.Belanjrijkistewetenoferrelatiefm inderlnnovatieshebben plaatsgevonden in deperiode 1960-80 dan in de
periode daarvoor. Deze vraag wordt

baseerde groeisectoren en hun complementaire branches bereiken inlnlers op
een gegeven mom ent de m aturiteit en
geraken vervolgens verzadigd. Tevens

bestaatgelijktijdigdemogelijkheid van
concurrentie door nieuw opkom ende

duidelijk dooriedereenbevestigend be- groeisectoren a1s subsituten (b.v. de
antwoord.Dus is het minder relevant verdringing van de natuurli
jke vezels
zich tebuigen overdevraag ofde com- doorsynthetischeprodukten).
putereen basisinnovatie op zich vormt
dan we1een voortzetting van hetzelfde
transistorconcept. Interessant is het
echterte constateren datzich recentrelatief minder diepgaande technologische gebeurtenissen met beduidende
impact op het economische leven hebben voorgedaan.
Ten derde zou ook marktverzadiging

De vraag is dan ofer nu sprake is van

vraagverzadiginj a1s een macro-probleem .Van Dulln meentdatvoor Nederland geen eenduidige conclusie getrokken kan worden.W eliswaar verto-

nendevroegeregroeibedrijfstakkendi-

verse indicaties van stalnatie, maar
toch kan men nietduidelljk uitmaken

of dit het gevolg is van autonom e

oorzaakzijnvan decrisis.M arktverza- vraagverzadiging dan we1van stagnatie
diging kan a1s een verderzetting van de
innovatielevenscyclustheorie worden
beschouwd. De op basisinnovaties ge-

in de inkom ensgroei.Deze verklaringsgrond voor de neergaande Kondratieff

wordtdaardoormoeilijk toetsbaar.

pensioenverzekering

(Ga
ABB

wij zorgen voor morgen
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steeds meer door het aanhangen van
een politiek autoritaire tendensofdoor

M aar ook op niet zo direct economi-

een vluchtin de emotionaliteit (yogasche wijzehaaltde Kondratiefftegen- technieken e.d.)Hetéchtecrisisgedrag
woordig de publiciteit. Helm ut Gaus,
historicus aan de RUG , legt het verband tussen de econom ische evolutie

is echter nog niet ten volle tot uiting
gekomen,om dat de regering haar best
doet de bevolking niet het slachtoffer

en hetmenselijk gedrag.Deneergaan- te laten worden,zijhetten koste van
de Kondratieff betekentvoor de m ens
m inder vooruitzichten,m eer onm acht,
angst en onzekerheid.Omdat men als
individu de crisis niet zelf oplossen
kan, verdringt men de eigen angsten

de publieke financiën.Toch wordt de
mens voortdurend geconfronteerd met
de crisissfeer die tegenwoordig heerst

Besluit

minblijftdebewegingopzicheenbron

De eerder anekdotische uitweiding

van controverses. De waarde van de
Kondratieff ligt ons inziens dan ook
vooralin hetfeitdatze totnadenken

in de vorigeparagraafmoge duidelijk

en daardoorwordthijmeerextreem en
gefixeerd.

m aken dat de Kondratieff niet enkel
betrekking heeft op de economische

stemtover de moeilijkheden die men

wetenschappen (van louter statistische

zichtlevertde Kondratieffeen bijzondere bijdrage omwille van het histo-

discussies tot m onetaire theorie, m a-

hedentendage ondervindt. In dit op-

cro-economie,marketing,...).Niette- risch perspectiefdatze biedt.
Luc Coene
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B oekbespreking

Godsdienst

hoeverreishiersprakevan een eigen literair
bezitvanIsraëlen watisaan hetbuitenland

ontleend;hoeheeftIsraëlbijvoorbeeldbuitenlandse mythen verwerkt en aan de be-

hoeftevanzijnreligieuzeboodschapdienstA.S.van der Woude (hoofdred.),Bqbels baargemaakt?Naarheteindetoevaltdeze
Handboek.DeelIIa:HetOude Testament, bi
jdragemijenigszinstegen.ZoleesikbijKok,Kampen,1982,V + 455pp.,f 69,50 voorbeeld zéérinteressante zaken overpro(na 15maartf82,50).
fetische literatuur buiten Israël(pp.246253),terwijlhetgedeelteoverdeprofetieën
Bi
jdebesprekingvanDeelIvanditBqbels in Israëlnauwelijksuitstijgtboven een opHandboek,getiteld:De wereld vande##- somming vanallerhandeteksten zonderverbeI(zie Sfreven,maart1982,pp.581-582) der commentaar.Ook ten aanzien van de
heb ik reeds uiteengezet dat we te maken wetten -dietoch een grootstukvan dePenhebben meteen kwalitatiefhoogstaand na- tateuchbestrijken -haddeauteuraanzi
jn
slagwerk.Hetaanvankelijke plan om dit lezerswelwatméérinformatie kunnen bieBt
jbel
sHandboek indriedelentepresente- den.Ik denk alleen alaan hettiendegebod

ren isinmiddelsenigszinsgewijzigd.Naast uitde zjn.'cultischedecaloog':'Ge zult
hetthansverschenen DeelIIa overHetOu- een bokle nietkoken in demelk van zijn
deTestamentzalinDeellIbeenaantalbij- moeder'(Ex.34:26).Washetjuisthierniet
dragen worden samengebracht die betrek- op z'
njlaatsgeweestgewagtemakenvan
king hebben op deintertestamentaireperio- buitenbllbelseparallellen (ofinelkgevalte

de;detitelervan isdan ook:Tussen Oude
en N ieuwe Testam ent.

verwijzen naar:Othmar Keel,O.B.O.33,
Fribourg,1980)?

Eenvoortreffelijk artikelvan drM .J.Mul- Hetderdeen laatsteblok van hetthansverschenen DeelIIaisgewijd aan de boeken
de Babrlonische ballinjschay (pp.7-140) vanhetOudeTestamentopzich:auteurts),
derover de geschiedenisvan Israëltotaan

brengtd1tDeelIIaonmlddellllk op smaak;

ogbouw,theologie;kortom dezgn.inlei-

zowelmethodologisch alsinhoudelijk be- dlngsvrajen.Merkwaardigeninconsequent
leeftmen er a1s lezervele vruchtbare uren
aan.Degeschiedenisvan lsraëlvanafdeBa-

is de wllze waarop de redactie heeft gemeenddestoftemoetenindelen.M en heeft

bylonischeballingschap(ca.586v.Chr.)tot namelijknochdejoodse,nochdechristelijaan AlexanderdeGrote(ca.320v.Chr.)- ke canonindeling aangehouden; er is een
voorveleneen 'zwartgat' komtin debi
j- soort tussenoplossing geconstrueerd, die
dragevan drA.S.van derW oude aan bod naarmijn mening ontoelaatbaar is.Wan(pp.141-171).Voormenigeenza1kennisna- neermen ervoorkiestom deboeken Jozua,
mevan deze bladzi
jden een ware ontdek- Richteren,Samuel,Koningen,Kronieken en
Ezra-Nehemia te behandelen onderde verkingsreiszijn ineen onbekendematerie.
ln een tweede sectie beschrijft dr H.A. zamelterm 'dehistorischeboeken'(pp.336BrongershetOudeTestamentvanuitdelite- 361)endaarmeedushetchristelqkcanonberairegezichtshoek (pp.172-278).In dege- ginselvolgt,dan maj men even verderop
schriften van het Oude Testamenttreffen nietdzjoodsecategorle'deGeschriften'opwe een grootaantalliterairegenresaan die voeren (
pp.428-451).
ons uit de gehele wereldliteratuur bekend

zijn.Vragendiebesprokenworden zijn:in

Tenslotteeen paaroymerkingenbijdeafzonderli
jkebijdragenlndezesectie.Hetge-
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deelteoverdePentateuch(pp.279-335)verschiltduideli
jkvandeernavolgendeartikelen.W ie iets te weten wilkomen over de

afzonderli
jkehoofdstukkenuitGenesist/m

Deuteronomium komtbedrogen uit.Dr C.

Houtman geeft namelijk een uitgebreid
(overigenszeerinteressant)overzichtvande
geschiedenis van het Pentateuchonderzoek

(debronnentheoriee.d.).Hetiseenverkorte uitgavevan zijn Inleiding in dePentateuch (Kok,Kampen, 1980).De bijdrage
van drB.J.Oosterhoffoverdeboeken van

deSchriftprofeten (pp.362-427)bevateen
mijnsinziensvreemdedissonant.Terwijlin

de restvan DeelIIa na elke paragraafde
literatuurin alfabetische volgorde naarau-

teursnaam wordtopgevoerd,isdatbijhem
opeensniethetgeval.Jevraagtjeafwelk
systeem hijdan wé1volgt,wanthetisook
geenchronologischelijst!Deparagraafvan

drJ.P.M.van derPloe!over'deGeschriften'(pp.428-451)vind lk nogalmageruitgevallen;datgeldtmetnamevoorhetboek

Psalmen,dattochzijnspecialiteitgenoemd

mag worden. Alleen de analyse van het
boek Job ontsnaptaan deze kwalificatie.

Tenslotte nog dit:het ismoeilijk om dit
DeelIIaop zi
jnjuistewaarde te schatten
wegenshetontbrekenvanderegisters(die
inIIb zullenworden opgenomen).Ik hoop
van hartedatmen voorDeelIIaen DeelIIb

öök een registervan Bijbelplaatsen zalsamenstellen,datin DeelIzo opvallend ont-

brak.Daarmeestaatofvaltnameli
jkdetoegankelijkheid en de bruikbaarheid van dit
Bnbel
sHandboek.
PancBeentjes
A.F.J.Klijn (red.),Inleiding totdestudie
van hetN ieuwe Testament,Kok,Kam pen,

asbestcem ent:
golfplaten,leien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatiem aterialen
open haarden

1982,225pp.,f29.

J.J.Thierry,Kortegeschiedenisvandetekst
van hetN ieuwe Testam ent,Kok,Kam pen,

1982,132pp.,f 18,90.
Wiein onzeti
jd hetNieuweTestamentter

hand neemtom hettelezen en te bestude-

ren,krijgttemaken meteen grootaantal

detailaspectenvan dezebundelvroej-christelijkegeschriften.Menzalenigenotlemoeten hebben van de canonwording,van de
taal waarin het geschreven is, van de geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld

en van hetontstaan vandechristelijkegemeente.Daarnaastmoetdehedendaagsele-

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN

Tel.03/777.09.61
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zer van het NT zich enigerlei inzicht ver-
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tischeexegesealleszoabstractgeformuleerd

schaffen in de soms nogaluiteenloyende wordt.Ik vraagmijafofdezeauteurzijn
methoden van exegese en interpretatle.Er

komtkortom nogalwatkijken bijeen op
het eerste gezichtzo onschuldig lijkende
kennismaking metdatNieuwe Testament.

lezersnieteen veelbeterinzichthad kunnen
verschaffen in de geschetste problematiek,

wanneer hij enkele nieuwtestamentische
tekstvoorbeelden had uitgewerkt.

Nuzijnerinonstaaljebied-integenstelling In deze bundel,die zonder meer een goed
totbijvoorbeeld Dultsland nauweli
jksof beeldgeeftvanwaterop wetenschappeli
jk
geen publikatiestevinden,waarin tejelijk gebied allemaalgaandeisrondom debestuoveraldie aspecten zoweloverzichtelilk als

dering van hetNT,constateerik één duide-

begrijpelijk wordtgeschreven.Hetisdaar- lijke lacune.Naar het mij voorkomthad
om erg verheugend datonderredactie van

deGroningse hoogleraarKlijn thanszo'n

men aan de geschiedenisvan de tekstvan
hetNT méér aandachtbehoren tebesteden

Van eenSerie,WaarinmenVanjlanisVOOr

dan devijftien regelsdieerthansop p.30
aan zijn gewijd.De tekstgeschiedenisvan
hetNT isnamelijkbijzonderinteressanten

inleidingtotdestudievan hetNieuweTestamentverschenenis.Hetboekmaaktdeeluit
elk vakgebied binnen detheologleeen inleiding tepubliceren.Die zullen dan tezamen
een beknopte bibliotheek vormen, zodat
men deverschillendevakken binnen detheologiesnelkan verkennen.

Juistdoordateengrootaantalgeleerden(uit
Nederland en uit Zuid-Afrika) aan deze

bundel over het NT heeft meegewerkt,

debestuderingervanheeftonlangsweereen

nieuweimpulsgekregen,toen inhetnajaar

van 1979een geheelvernieuwdeuitgave van
Novum Testamentum Graece hetlichtzag.
Deze 26edruk,bezorgd door Erwin Nestle
en KurtAland biedtnamelijk een op veel
plaatsen afwijkendeGrieksetekstvan het
NieuweTestament.?kaaraanleidingvan het

krijgtdelezereengetrouw beeldvandehui- verschi
jnen van deze uitgave heeft J.J.
dige stand van de nieuwtestamentischewe- Thierry,emeritus-hoogleraar aan de Vri
je

tenschag.Elk van deaangezochteauteurs UniversiteitteAmsterdam,een boekje !egeldtm1n ofmeera1sexpertvoordatdetailgebied.Hetisinherentaanverzamelbundels

schreven waarin hijnagaatop welkewilze

datmendeenebijdrageméérzalwaarderen

totonsisgekomen.Opeendeskundigewijzeleidthijdelezersbinnenindekeukenvan
detekstoverlevering.Datbestrijkteengroot

dandeandere.Zo had ikwatméérverwacht
van het artikelwaarin degeschiedenisvan
Israëlin de Grieks-Romeinse wereld wordt

beschrevententi
jdevanhetontstaanvande
christelijke gemeente. Het beslaat thans
slechtsvierbladzijden (pp.43-46)enzoiets
had naarmijn idee nietmogen gebeuren.
Erg verhelderend isde bijdrage waarin dr
B.C.Lateganbeschrijfthoedeverschillende
methoden waarmee men het NT benadert,

leestenuitlegtgrotendeelszijnbepaalddoor

deGrieksetekstvanhetNT deeeuwen door

gebied,wanneermen bedenktdatdegeleerden worden geconfronteerd met duizenden
handschriften. Om een indruk te geven:
voor de nieuwste Nestle-Aland-editie heeft
men Ongeveer 5.3* manuscripten moeten
bestuderenensystematiseren.Inkortbestek
maken wekennismetdeberoemdste handschriftenen metdebelangrijksteoudevertalingen vanhetNT (Syrisch,Latijn,Koptisch

factorenindegeschiedenis.Ditartikel(py. e.d.).W anneerdeboekdrukkunsthaarin71-85)fungeertmijnsinziensals de basls trededoetontstaaneréndereproblemen(en
voor de zeven erop volgende bi
jdragen, mogeli
jkheden).Hetboekjesluitafmeteen
waarin telkenséénbepaaldemethode(bijv. overzichtvan waterin de 19e en 20eeeuw
de structuralistische,de materialistische,de
form-en redaktionsgeschichtliche,de exis-

aan ontwikkelinlen heeftplaatsgevonden.
W ie zich verder ln ditboeiende onderwerp
tentiale)dooreen insiderwordtgepresen- wi
1verdieyenkanterechtineenbeknopte
teerd.
In datkaderzou ik een paaropmerkingen

bibliografle.
Een registervan besproken nieuwtestamen-

willen maken. Is het eigenlijk niet wat tischetekstenrondthetboekjeaf.
vreemd datin dezebundeloverhetNieuwe
Testamentdemethodevandezgn.'Amsterdamse School' beschreven wordt door de
ou* estamenticusvan de universiteitaldaar

(K.Deurloo)? Jammerishetookdatin het
artikelvanR.Zuurmondoverdematerialis-

W ehebbentedoenmeteen heelinteressante

studie,die bijna alle problemen van de
tekstoverlevering bestrijkt en dat telkens
toelicht met concrete voorbeelden uit het
NT.Gezien de grote hoeveelheid informa-

tie,alsmededecompactewijzewaaropalles
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1982,280 pp.,BF.798.

Ta1van woorden,zegswijzen,uitdrukkingen en spreekwoorden gaan directofindi-

rectopdeBi
jbelterugenvaakzijnzez6in

ons taalgebruik verweven datwe hun oor-

sprong nietofnauwelijkskunnen herkennen.Wiebijvoorbeeld za1bij'muggen ziften'zonder dralen M attheûs23:24 noemen

ofonmiddellijk Mattheûs11:17 openslaan

alser'naariemandsjijpenjedanst'wordt?
Vtelvandezezegswllzen zbnin hetNederlandsinjeburgerdgeraaktviadezgn.Statenvertallng,die in 1637 werd voltooid en

onzetaaldiepgaand heeftbdnvloed (zoals
LuthersBijbelvertalingdeDuitsetaalheeft
herschapen).Hetisdaarom bijzonderverheugenddatthanseenzeeruitvoerignaslag-

werkopditgebiedverschenenis.Soortgelijke inventarisatiesals die van E.Laurillard

en C.F.Zeeman zijn alweereeneeuw oud
en die van J.Herderscheê,P.Katen A .C.
de Gooyer moeten gerangschiktonder 'be-

knoptewerkjes'.

Hetmeestmerkwaardigeaan ditinteressante,overzichteli
jkeentelkensweerverrassende boekwerk is de titel. De schrijver gebruiktnamelijk de term 'de tale Kanaëns'
(zieJesaja 19:18)ineenbetekenisdienogal
afwijkt van hetgeen men in het officiële
'Grootwoordenboek derNederlandseTaal'
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

Callenbach, Nijkerk/Westland, Schoten,

@

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

woorden,spreekwoorden en uitdrukkingen,

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

J.van Delden,De tale Kanaöns.Bqbelse

tel . 03/2343512

PancBeentjes
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2000 Antwerpen,

verzorgde uitgave met mooie reproducties
van oudehandschriften.

Koepoortbrug 4,

een overzichta1sditgebaatzijn.Een goed

BOEKENHUIS

'

ter sprake komt,is het boek in de eerste
plaatsbestemdvoorstudenten in detheologie.M aarook studenten en andere belangstellenden in de klassieke talen kunnen met

(dedikkeVanDale)a1somschrijvingaantreft: 'Het spraakgebruik der vromen,
meestin ongunstigezin :taaldoorspektmet

bijbeltermenen-teksten,hoogdravendedomineestaal'.Van Delden nu heeftdezedefinitie ontdaan van alle negatieve kwalifica-

ties en houdt het dus bi
j 'bijbels-getinte
kerktaal of taal van vrome mensen'; op
'hoogdravende domineestaal'en 'meestin

ongunstigezin'wensthijderhalvenietinte
gaan.
Hoofdmootvan hetboek vormtHoofdstuk
V,de alfabetische catalogusvan woorden,
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uitdrukkingen,enz.(pp.49-269).Rondom schreven voor nog-nietvaktheologen (toedithartheefthijeen zestalanderehoofd- komstige katholiekegodsdienstleraren)om
stukken van geringere omvang gedrapeerd.

hen een bruikbaarhulpmiddelin handen te
geven deSchriftbeterteleren verstaan.Het
isde auteursgeluktom dedoorgaansnogal
straffe methodenleerop een z6 speelse manieraanhunlezersovertebrengen,datdeze
er nietvoor terugschrikken,maar er integendeel door worden geboeid en meegeaan...deNieuèeVertalinjvanhetNeder- sleurd.Devele,meestfunctionele,illustralandsBi
jbelgenootschap u1t1951.Een kri- tiesverlevendigen hetgeheelop een uitste-

Zo isereen interessanthoofdstuk gewijd
aan de Statenvertaling (pp.26-40),de invloed ervan op degrammatica en destijl.
Daarom bevreemdthetdestemeerdatbijna
allegeciteerdebi
jbeltekstenindatbelangrijke hoofdstuk V in principe zijn ontleend

tischgeluidwiliklatenhorenbijHoofdstuk
I(pp.1-16)datgewijdisaan 'DeBi
jbel'en
vooral de canontwording) van Oude en
Nieuwe Testament beschrijft. Waarom
meldtdeauteuralleendaterverschillenzijn
tussendejoodseendechristelijkecanon(p.
15)zondererietsnadersovermeetedelen?
Toch ishetbestbelangri
jk datdeboeken
Jozua t/m 2Koningen dooreenjood niet

kende wijze.Dathetafdrukken van Hebreeuwsemanuscripten altijd weerrisico's

metzichmeebrenjt,bewijstdealeelding

vandeJesajarolu1tQumran(p.19)diehelaas ondersteboven is opgenomen. Didactisch zithetboek mijnsinzienserggoedin
elkaar,doordat de lezerd.m.v.vragen en
opdrachten telkens opnieuw wordt inge-

schakeld bijelke volgende fase.Eén stap

als 'historisch' worden gekenmerkt,maar

wordtdoordesamenstellersnietbehandeld,

héélandereplaatsstaandan bijons(nameli
jk inde'Geschriften')!
Binnenhetkadervanditboekismijookde
zinenfunctievanHoofdstukVII(pp.274277)tenene male onduidelijk.Wekri
jgen

zijdsbi
jdezeexegetischestap meterg veel
hypothesen wordtgewerkt(zelfsvakgeleer-

dit boek voortdurend heb zitten ergeren.
Dat is geenszins het geval; het overgrote
deelvan ditm ooiewerk kan ik u van harte
aanbevelen. Aan een aantal randkwesties

Ik zou slechts een paar kritische kanttekeningen willen plaatsen. Misschien dat de

evan deTraditionsgeschichte.Dathebben
als'grofetisch'endatboekenalsEzra,Ne- di
hemla,Kronieken,Ruth en Esther op een ze bewustachterwege gelaten,omdatenerden verstaan er allemaal iets anders on-

der!),eneranderzijdsvoortdurendviade
bi
jbelse grondtalen moet worden gewerkt
Hebreeuws,Grieks).Juistdatlaatstewordt
daar-zonderarjumentatieoverhetwaar- (
om en zonderenlgverband methetvooraf- in dit boek zo voorbeeldig ondervangen!
gaande - zeven verschillende Nederlandse Voortdurend laten zij namelijk zien hoe
vertalingen van Marcus 14:66-72 voorge- men metbehulp van goedevertalingen (in
schoteld.
Hoofdstuk9opgesomd)totverrassendereHetlijkteropalsofikmijbijhetlezenvan sultaten kan komen.

(titel,gebruikteBijbelvertaling,enz.)hadde
samenstellernaarmijn oordeelop eeneven
consciëntieuze wijze aandacht behoren te
bestedenalshijdoetinHoofdstuk V.
PancBeentjes

schrijversin een volgende druk ook enige
aandachtzouden kunnen schenken aan de
hoofdstuk- en versindeling van Oude en

NieuweTestament,dienietaltijd even geslaagd tenoemen is,maardoorgrotegroe-

pen mensen nog steeds(bewustof onbewust)alsnormerendwordtbeschouwdvoor

de afbakening van teksteenheden. In het
schema op p. 67, dat uit Barth/steck is
Claus Bussmann & Douwe van der Sluis, overgenom en, komt de afkorting BHK
DieBibelstudieren.Einfûhrungin dieMe- voor. In de lijstvan afkortingen lichten
thoden derExegese, Kösel-verlag,Miinch- Bussmann en Van derSluisdezeletterstoe
en,1982,112 pp.,DM .24.
a1s'Biblisch-historischeKritik',hetgeenmij

alsvolstrektonjuistvoorkomt.Hetisdeinln de serie 'Studienbùcher Theologie fiir geburgerdeafkorting voor:BibliaHebraica
Lehrer',dieonderredactie staatvan Theo- Kittel!Hetgeen ditboek zo aantrekkelijk
dor Eggers,geeft het onlangs verschenen maakt is dat de auteurs voortdurend en

estalvri
juitvoeriggebruikmakenvancitweededeeloqoverzichtelijkeenleesbare me
wijzeeeninleidlngopdediversestappendie taten uit toonaangevende literatuur, die
menbi
jhetlezen enbestuderenvandeBij- steedsin vertalin! worden afgedrukt.Een
belmoet(ofkan)zetten.Hetboek isge- bibliografie waarln e1k opgenomen boek
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doortheolojiestudentenvancommentaaris
voorzien slultditinteressante werk af.Het

lijktmijnietalleengeschiktvoorstudenten

op dePedagogischeAcademieenin detheologie,maarookvoorgroepen dieonderleiding van een deskundige zélf bezig willen
gaan methetbestuderen enuitleggenvan de
Schriften!

NOORDSTARFONDS
M.z.% .

PancBeentjes
M .de Jonge/H.M .J.van Duyne,Van tekst

totuitleg.Lui
steroefeningenin hetNieuwe

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

Testament, Boekencentrum , Den Haag,

1982,152pp.,f 17,90.
Ditboekjewilin aanvullingop deboeken

vanC.J.LabuschagneoverhetOudeTesta-

ment,bijdezelfdeuitgeververschenen(Wat
zegtde ##:e/in GodsNaam ?, 19805en
Godsoudeplakboek,19802),eenindrukgeven van wateraan de orde komtwanneer
men het Nieuwe Testamentwetenschappe-

lijk uitlegt.Hetboekjebevatvelewaardevolle suggestieshoe men in het vervolg zo

optimaalmogelijk het Nieuwe Testament

kan lezen.Hetinstrueertde lezerover het
gebruikvan vertalingen,hetzelfindelen van
perikopen,hetgebruik van concordanceen
commentaar.Maar ook theoretische kwes-

ties(zoalscanonen Schriftjezag)worden

U kunt
hleraan m eehelpen
ddor u
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaamse

verzekerlngsmaatschapplj

nietgeschuwd en hete hangljzers (hetgebruikvandeterm 'dejoden'bijJohannes)
worden uitvoerigbesproken.

Delezerwordtopeen prettigeen duidelijke
wi
jzebinnengevoerd in debelangrijkeexegetische methoden:de literaire kritiek.de

literairegenres,destructureletekstanalyse,
steeds gdllustreerd met een aanzienlljke
hoeveelheid voorbeelden uit het Nieuwe
Testament.Op één puntheeft dit aardige

boek mijenigszinsteleurgesteld.Datisin
hoofdstuk 6 (pp.1* -115),waareen aantal

D e N oordstar
en B oerhaave

nieuwere methoden wordt besproken.
Ronduitzwak vondik devééltekleineParagraafoverRudolfBultmann ;metdriekwart

pagina (gp. 105-106) wordtzi
jn bijdrage
aan denleuwtestamentische wetenschap af-

qedaan.Vragenhebikookbijdepresenta-

Groot BrlKannlëlaan 121,
9QQQ Gent

1o,devadervan dezemethode,alléén deti-

Tel.(091)2575 15

t1evan de zgn.materialistischeuitleg (pp.
106vv.).W aarom wordtvanFernandoBe-

telvan zijn hoofdwerk genoemd (Lecture
matérialistedeI'évangiledeMarc,1974)en

geen enkel concreet voorbeeld of uitwer-

king,terwijlaandeanderekantovervloedig
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veelaandachtwordtbesteed aan G.H.ter
Scheggets Het Iied van de M ensenzoon,
1975?Ookdebespreking van de'feministi-

Sociologie

scheuitleg'(pp.110-115)lijktmijvoorverbetering en uitbreiding vatbaar.M et name
hettentonelevoeren van drJ.deZw>an in

1.Ang,HetgevalDallas,Populairekultuur,

eenboek uit 1941li
jktmijin ditverband

sterdam,1982,141pp.

nietto the point.Samenvattend:een boek
dat-mededoorde somslange,somsmoei-

Ideologieenplezier,UitgeverijSUA,Am-

n dehand van een aantalkijkerreacties
lijkezinnen-erom vraagtinrustgelezente Aa
worden.Hetkan geen kwaad te beginnen op depopulairetv-serieDallas,probeertlen
methetlaatstehoofdstuk,juistvanwegede Ang een paar moeilijke vragen te beantwoorden diehet'fenomeen'Dallasmetzich
vele praktische wenken.W aar de auteurs
énderemethodentersprakebrengen dan de
historisch-kritische, de formgeschichtliche
of de structurele verdient hetaanbeveling
pok andere literatuurte raadplegen.

PancBeentjes

meebrenqt.Terechtzietzegeen heilin de
tegenstelllng 'amusement/kunst' waar de

massamediaspecialistenuithetbelinderjaren zestig maaraltegretig op inglngen.De
vraag isechterofze een bruikbaaralternatiefweette kinden voor deze zwart-witteenstelling,dieuiteraard de kernproblema-

tlekisvandemassamedia(en daarom misschiennietzocentraalhoefdetestaan ineen

studiea1sdeze).Metdereacties(perbrieg

wordt ook te weinig gedaan; wanneer 1.
Ang zelfde reactiesnietkan onderbrengen

Filosofie

in een duidelijkezwart-wit-categorie (waar
deschrijfstersmeestalookineersteinstantie
naar streven in hun verwoordingen) dan

Anselmus van Canterbury, Proslogion gevolgd doordediscussie metGaunilo,ingeleid,vertaald en geannoteerd doordr.CarlosSteel,W ereldvenster,Bussum,1981,171

PP.,f 24,50.
Anselm us'Proslogion behoortzekertotde

belangrijkstetekstenuitdegeschiedenisvan

de filosofie en hetwasdan ook een uitstekende gedachte deze in de Dixit-reeks in

probeertzeditoptevangen dooreenverder
alte weinig uitgewerkt begrip als 'ironie'.
Juistin deze 'tussengebieden',in de 'tegenspraken',in de'vaagheden'zouietskunnen
ontdektworden.Maar1.Anganalyseertonvoldoende tekstueelde brieven om er veel

meeruittehalen,danwatjeerop heteerste
gezichtkuntuithalen -en datisjuisthet

(voorheteerstvolledige)Nederlandseverta-

m instinteressante.
Zoals met het begrip 'ironie' probeert 1.
Ang dan in een verdere fase de aantrek-

en detekstvoorzienvan uitgebreide,verhel-

hier ontbreekt te veeleen 'theorie van het

kingstafstoot)krachtteverklarendoormidLatijningoedleesbaarNederlandsomgezet delvan een begrip als 'plezier'.Maar ook
ling uitte brengen.Carlos Steelheeft het

derendeaantekeningen.Inzijninleidinglegt plezier'opdat deze inzichten werkzaam en
hijvooraldenadrukopdetheologischeen hanteerbaar zouden kunnen worden.Kortgeloofs-betekenis van hetgodsbewijs van om :te veelproblemen lopen hier door elAnselmus, dat sinds Kant a1s het ontolo- kaar-zoalszovaak bijeendergelijkfenogischgodsbewijsteboek staat.DatAnsel- meen-opdatjezeinzo'neersteaanzetallemusdaarinookinzijneigentijdalnietge- maalde baas zou kunnen.Bovendien ontheelonweersproken isgebleven,bewi
jstde breektin demassacommunicatienog steeds
discussiemetdemonnikGaunilo,dieook in eendegelijk referentiekader(kaders)waar-

deze uitgave is opgenomen.Een jelukkij

mee theoretisch gewerktzou kunnen wor-

gegeven.

probleem.

idee,alishetjammerdatSteelinzbninlm- den.
ding vervolgens maar weinig zegt over de Een proefstuk zoalsditkanditonmogelijk
meerrecente discussies(m.n.van Kanten allemaalzelfoplossen,endannogeeneijen
Hegel)waartoedezetekstaanleiding heeft bijdrage willen leveren aan een speciflek
GerGroot

EricdeKuyper
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een aantalspelling- en drukfouten en on-

Literatuurwetenschap

juistheden (Fonsde Ridderzalzi
jn Finne
welnietleren kennen hebben op dekermis

van Bergen maarvan Berchem,p.25)ge-

Annemarie Kets-vree (red.),Over Willem

Elsschot. Beschouwingen en interviews,

corrigeerd worden.
W ieeengedetailleerdeanalysevanElsschots
laatste novelleHetdwaallichtwi1lezen kan

BZZTôH,'s-Gravenhage,1982,293pp.,f

terechtbijdestudievandeGentseGermanist R.Vervlietdie eerder algepubliceerd

39,90.
RaymondVervliet,Hetdwaallichtachterna,
Story-scientia, Gent, 1977, 1* pp-, BF.
180.

A.Kets-vree,die in 1979 zorgde voor de
uitgave vanElsschotsongebundelde teksten

onderdetitelZwqgen kan nietverbeterd

worden,is ook de samenstelster van deze
bundel artikelen over Elsschot. Zoals in

eerstgenoemdepublikatieheeftzijvooreen
rangschikking naar onderwerp gekozen en
daarbinnen een chronologische ordening

werd in het jaarboek Studia Germanica
Gandensia(1974).Deauteurneemteenlangetheoretischeaanloopvooraleerzijn mode1 voor een synthetische interpretatie te
toetsen aan hetconcrete literaire werk Het

dwaallicht.Belangrijketheoretischeinzichten m-b.t.deautobiografischeroman diein

studiesvanDorritCohnenPhilippeLejeuneindelaatste10j.naarvorengebrachtzijn
heeftVervlietin zijn onderzoek nietmeer
kunnen verwerken.Vervliet gaatervan uit

datdetekstvan hetliterairewerkaltijd in
ijncontext(d.i.auteur,lezer.taal.historiaangebracht.Erzijndrieafdelingen,hoewel z
che,sociaal-economische en culturele facdatnietuitde inhoudsoggaveblijkt:bio- sto
ren) bestudeerd dient te worden. Het
grafische artikelen, studles van algemene

aardenbesprekingenvanverschillendelenjtevanafzonderlijkewerken.Zoalszezelfln
haarverantwoordingaangeeftzijn Villades
roses,Deverlossing,Tsji
p-DeIeeuwentemmer en Hettankschl
p weinig bestudeerde

meestinteressantvond ik deuitwerkingvan
destelling dathetfundamenteledualismein

Hetdwaallichtnietbeperktblijfttotdepsychische gespletenheid van Laarmans,maar
moetworden uitgebreid totde sociaal-economische antithese van de kapitalistische

teksten,zodatdeze verzamelbundeldaaroverslechtssporadisch informatie verschaft. maatschappij-diezichinhetfascismevan
ejarendertigenveertiqtrachttetehandhaDe meeste aandacht gaat naar Een ont- d
ven - en de communlstische klassenloze
goocheling,Lt
jmen -Hetbeen,Kaas,Penatschappij.
sioen, Het dwaallichten de Verzen. Men ma
tekstanalyse van Hetdwaallichtm .b.t.
moet er ook rekening mee houden dat De
BZZTôH in 1977aleen themanummervan decompositorische,functioneleen symboliBZZLLETIN geheelaan Elsschotheeftge- scheaspectenisvrijschoolsenbevatsoms
eveel(zo wordtbijdebespreking van de
wijdwaarvanslechts4vande30bijdragen t
eceptie van Hetdwaallicht de receptiegein deverzamelbundelvan A.Kets-vree op- r
schiedenisvan heelElsschotsoeuvrebetrok-

nieuw opjenomenzijn,enverderookdat ken)en somsteweinig (hetsamenvattend
dezelfdeultgeverijin1978vooreenherdruk
gezorgd heeftvan demonografievan Frans

BuyensoverElsschot.Carmiggeltvan zijn
kant heeft geen toestemm ing gegeven tot
publikatie in hethierbesproken verzamel-

schemavan demotieven op p.59 bevatb.v.
4 motieven minderdan in de vorige pp.ter

sprakegebrachtzijn).Gecombineerdmetde

studies van Hetdwaallichtvan Jean W eisgerber in Aspecten van de Vlaamse ro-ca
werk vanzijnin 1976 bijLoeb teAmster- 1927-1960 en van M .Janssens in Tachtig
dam verschenen Notities over Willem EI
silontsluithetboekvanVerschot.Ook van W esterlincks opstel 'Over jaarna Tacht
v
l
i
e
t
op
de
g
e
l
ke wijzede zeergroteri
jkWillem Elsschot,deschrijver,en Alfonsde dom van Elsscil
hotslaatstewerk.
Ridder,mijn vriend'isgeen spoortevinJ.Gerits
den.Ondanksdie beperkingen mag gezegd
worden datde samenstelster in haar opzet D.F.Bouchard (ed.).Language,Countergeslaagd is 'het uitgebreide terrein van de M emory, Practice, selected essays and inElsschot-kritiek enigszins in kaart te bren- terviews by MichelFoucault,CornellUnigen'.Die kaartisnu behoorlijk ingevuld. versity Press,Ithaca,1980,240 pp.,$ 5,95

Bijeen eventuele nieuwe druk mogen we1 (PaPer),18.50(cloth).
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Een verzamelingbekende en minderbekende opstellen van M .Foucault.De bekommernissen van Foucaultmettaalen litera-

tuur (Hölderlin, Flaubert) en filosofie
(Nietzsche,Deleuze).De 'historicus'Foucault komt minder rechtstreeks aan bod.
Verderook een gesprek metDeleuzeoverde

intellectuelenenmetjongerenover'revolu-

tie'en 'transgressie'.Geen onaardige selectie, doch vanwege de afwezigheid van de
thematieken diein Foucaultsboeken aange-
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opgeklopte smart gaat. In deze verzamel-

bundelleidtdedichterzijnlezersrondinde
serrevanzijntreurigheid waarallevariëteiten van droefenismetvaardigeen vli
jtige

handgeteeld,geënt,verplant,gepooten!ekruistwordentotalti
jd nieuweverschijnlngen van hetzelfdeleed.Zo kri
jg je inderdaad vlug 'Een huisvol':'Ik ben getrouwd

metTreurijheid,/woon samenmetVerdriet./Kri
lg somsbezoek vanEenzaamheid

cietaanwezi!zijn)kanhettochnietalseen

/maarhelpendoetdatniet'(p.40).Isdie
poëzieechten belangrijk?Ja,wantartificieelleed isevenzeerwezenlijkleed en wie

Literatuur

Paul Snoek, Verzamelde gedichten, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1982, 782
pp.,BF.1.275.

roerdworden(enhiernatuurlijkookimpligoede inleidlng op het oeuvre van F.beschouwd worden,we1 als een aardig leesboek.
Eric de Kuyper

Lévi W eemoedt, Van Harte Beterschap,
BertBakker,Amsterdam/Kluwer,Deurne,
1982,156 pp.,BF.360.

za1trouwens uitmaken waarhetzgn.echte
leed ophoudten hetimaginairebegint?
J.Gerits

In hetnawoord totde Verzameldegedichten
geeftHerwig Leus,desamensteller,depoëtische evolutie van Snoek aan in zes perio-

den:nahetchaotischzoekenvan deleerjaren komteen romantische rijpingsperiode,
gevolgd dooreen agressieve,somscynische

VanHarteBeterschap bestaatuitdebundels

revoltetegendemensendemaatschappeli
jGeduldig /##ea (1977), Geen bloemen ke orde. De visionaire symboliek op het
(1978)enZanderover(1981)diein 1982sa- hoogtepuntvan zijndichterschap(deeerste
men uitgegeven werden alseen kleine trilo- helftvan dejaren zestig)maaktin deGegie dertreurigheid.FrançoisHaverschmidt,

drichten plaatsvoor ontluisterende spoten

alias Piet Paaltjens, leverde het motto: inzijnlaatstebundels(Welkom in-#non-

'Ook komen deengelen,maarzijgaan we- derwereld (1978)enhetin '82postuum jepubliceerdeSchildersverdriet)vooreenmls'
... . Op z
ijn carrousel-pegasusrijdtWee- antropisch en berustend pessimisme. De
moedtrond op de Vanity Fair van deze in poëtischepotentievan Snoek lijktmijhet
crisis gedompelde wereld waar zinloos ge- grootstetezijn geweesttoenzijnvluchtin
der:/ strakswordthetweerdonkeren stil

feestwordt,dichtersevenalshun minderbegenadigde generatiegenoten na gedane studiesin deW .W .terechtkomen en hetlezen
van boeken afwisselen met hetbeluisteren
van platen, waar vrienden en bekenden
trouwen,scheiden en begraven worden en

waar de minnaar op hetnaaktstrand zijn

Jeanette zoekt,van de andere vrouwen alleen te onderscheiden door haar badmuts

metbloemetjesmotief.
RutgerKoplandheeftooitbeweerddatzijn

ideaalerin bestond netnietsmartlagpente

de verbeelding hem als een alchemist in
staatstelde de dingen te transformeren tot
woorden,dieparelswerden en documenten

van hetlicht(p.347)ofwanneerdeliefde

hem totextasebrachtenmeteen op deeigen
eenzaamheid teruggooide zoals in de Gedichten voorM ariaM agdalena.Snoek issa-

men metPernath en GustGilshetboejbeeldjeweestvandeVijfenvijftigers,dieln
het tildschrift Gard-sivik aan het woord
kwamen.De invloed van de experimenteel
Lucebert is in Snoeks bundel Noodbrug

schrijvenom eropeenironischemanlerheel (1955)duidelijk aanwijsbaar.Maar derodichtbi
j te bli
jven omdatje dan mensen mantischecomponentvanzijndichterschap
aanspreektin hun eigen situatie.W eemoedt heefthem vrijvlug hetexperimentstricto
gaatbewusteen stapverder.Hijvoertzijn sensudoenoversti
jgen.
lezersmet'broodjesleedspeciaal',zijn ge- In Snoek gaan dedood en hetkind een rodichten,wetenddatdelezerweetdathetom
mantisch verbondaan,wordenpijn enver-
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drietsamen metdeliefdedagelijksegrond- hetookgeformuleerdstaatin hetmotto van
stofvoorhetgedicht,terwi
jlde stilte,de RenéCharop p.75:'lepoème estl'amour
slaap,de droom,de onderwaterwereld,het
luchtkasteelen degleuven van hetlichtgekoesterd worden a1s geprivilegieerde ver-

blijfplaatsen.Deevasiedrangvandedichter
wordtafgeremddoorzijnironie,diein Gedrichten enFrankenstein somstoteen niets
ontziend cynismeevolueert.Dieverbittering

isgeen eijenschap van deouderwordende
Snoek.Z1Jkon alafjelezen wordenuitde
Soldatenbrieven, poëtlsche prozateksten of
prozaïsche gedichten geschreven aan Per-

réalisédu désirdemeuré désir'.

J.Gerits

Mensje van Keulen, Overspel, De
Arbeiderspers,Amsterdam,1982,227pp.,f
26,50/BF.420.
Overspeliseen knap geconstrueerde roman

waarinMensjevanKeulenverhaalthoeAnton Hofman uitdegeldproblemen trachtte

nathtijdensSnoekslegerdienst(1957).Op geraken ontstaan doorzijn misbruik van
12sept.'57schreefhijvanuitSoestaanPer- vertrouwen bijhetbeheervandegoederen
nath,zijn broeder vroeger zo nabi
j: 'Ik van een barones,op sterven na dood.Antracht niets meer,ik trachtzelfs nietmeer

tons zus Laura is met een psychiater ge-

mijdegeurvan devrijheid teherinneren. trouwd dieervooruitkomtdathijmeteen
Misschienvergisikmij,maardroejdevrij- vanzijnpatiënteneenrelatieheeft,metalle
heid nieteen beetjedewrangeprlkkelvan emotionele scènes vandien tussen hem en
eenonrijpedruif?'DieSoldatenbrievenzijn Laura.EnzijndochterAnna,diein Engeniet in de Verzamelde gedichten opgeno- landverblijftalsaupairgirl,wordtophaar
men, hoewel ze m.i. veeleer tot Snoeks

poëziedantotzijnprozadienenteworden
gerekend.

kamerbezochtdoordeheerdeshuizes,zeer
tothaarzinoverigens.lnBiarritz,waarAn-

tondoortegokkeninhetcasinozijnfinan-

De Verzameldegedichten zijnhetmuseum
van Snoeksonvergetelijk mooiebeeldenen
van zijn woord geworden verlangen,zoals

ciële tekorten probeert aan te zuiveren,

komthijzelfsindepolitiecelterecht.Terug
thuisbi
jzi
jnvrouw luidtdeslotzinvan het
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verhaal:wie weetwatonsnog te wachten
staat.VoordeEngelsePenny Masefield en
voor Laura Hofman hoeft de vraag niet
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Haarkleineboekjeoverhetlevenenwerken

van deze heilige iseen eerste aanzetom te
komen toteen volledigererkenning van de

grootheid van deze middeleeuwse ('laatmiddeleeuwse'li
jkteen watinadequateterm
tjegeqledenenln eengrachtverdronken. voorde12eeeuw)vrouw.OfzijdaarinheleAanBlbeb heeftMensjevanKeulen in Fr# maalisgeslaagdmajdevraagblijven.'TeNederlandvan 4sept.'82verklaard:'Mijn genoverdeenormerl
jkdom vanhetmateriboekiseenromanwaariniedereenbedriert aal,tegenoverdeoverweldigendeinspirerenmeer:deeen isvan de trap gevallen (geduwd?)endood!deandervaneen brugge-

en wordt bedrogen. Ik kies geen partl
l,
maar ik kies we1 voor een paar mensen'.
M isschienisdatdereden vanhetsuccesvan

de kracht die van haar persoon uitgaat,
staat men a1s auteur en commentator per

handig verpakteingrediëntenzullen ook wel

de figuur van Hildegard opgelicht. Etty

definitiemachteloos',schri
jftzeinhaarnaditboek datop nauwelijks2 maanden al woord.Inderdaadwordtinditboekjenauaan 3 drukken toe was. Maar de literair welijksméérdaneentip vandesluierrond
eendeelvandeverklaringzijn:hetverhaal Mulderciteertveelvuldiguithaarbrieven en
speeltzich nu eenmaalaf in de betere mi- visioenen,maardesondanksbli
jftzea1sperlieusvan dokters,kunstenaars,bankiersen
baronessen.Geld- en hartsproblemen van

soonnogoygroteafstand.Men krijgtvol-

anderen zijn altijd gretigleesvoer.En met
uitspraken a1s 'hetopofferende zit in een

doendetezlen om teweten datmen meteen
intrigerende figuur te maken heeft, maar
'een genie', 'een van de grootste brief-

vrouw,nietineenman'(p.129)kunnende
geëmancipeerdevrouwelijkepersonageszo-

schrijfstersuitdewereldliteratuur'komtuit
dezebladzijden nognietnaarvoren.

we1hun ontgoocheling als hun nood aan

Toch mag men bewondering hebben voor

mannelijkebelangstellingkwijt.DatMensje het werk van Etty Mulder. Vooral daar
van Keulen kan schri
jven hoeft niet be- waarzijzich,ondankshaarduidelijk femitoogd,maardat neemtnietweg datOver- nistische belangstelling,bi
jdebeoordeling
spellezen toch maar soep lepelen uit een

van de figuur van Hildegard niettotover-

platbordblijft:jezitmeteenopdebodem. haaste conclusies en schematiseringen laat
J.Gerits lei
den,bewijstzijeenevenwichtig historica
tezijn.
W at dat betreftmag men hopen dat deze

Biografie

eerste kleinepublikatie,zoalszijzelfaan
hetslotvanhaarboekjezegt,nietméérdan
'een aanzet,een beginsignaal'zalblijven.
GerGroot

EttyMulder,Hildegard,een vrouwelqkgenie in de late middeleeuwen, Ambo,
Baarn/W estland, Schoten, 1982, 143 pp.,
BF.410.

F.Domela Nieuwenhuis, Van christen tot
anarchisten ander werk,geselecteerd door
Albert de Jong, W ereldvenster, Bussum,
1982,227 pp.

'Een van degrootste en meestgeniale persoonlijkheden uit de Europese geschiedenis',noemtEttyM ulderde lze-eeuwsemys-

Deautobiografie Van christen totanarchi
st
van DomelaNieuwenhuismoetoorspronke-

ticaHildegard van Bingen.Zi
jmoetongetwijfeld een vruchtbaarschrijfstergeweest
zijn,geziende'vijftienboeken,driehonderd

lijkvelehondrrden pagina'shebben geteld.
Indezeuitgaveisdietotzo'n130bladzijden
bekort,zodatmen eigenlijkeerdervaneen

brieven,een kleinetachtig muziekwerken en

eenaantalgedichten'diezijnaliet.Haarerfenisheeftechtertotaanonzetijdmaarzelden weerklank gevonden; een minachting
ten aanzien van deze grotevrouw,diedoor
EttyM ulder,ondankshaarvoorzichtigeuit-

latingen op ditpunt.tochvoornamelijk op
rekening van het mannelijk chauvinisme
lijkttewordengeschreven.

selectiemoetspreken.Hetgevolgdaarvanis
dat de levensloop nogal fragmentarisch
wordt weergegeven;bepaalde gebeurtenissen worden in details verteld, maar men
mistde schakelsdie deze onderling verbinden,zodat m.n.de ontwikkeling van het
denken van Domela Nieuwenhuis nogalin

deschaduw blijft.Datdoetaan decharme

van hetboek overigensnietaf;een vaak al-
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gevaltesterk;korte tijd na hetschrijven
ondanks(zowelgeografisch alshistorisch) van haar memoires pleegde ze zelfmoord.
nogzeernabijeverledenkomterinopboei- Foucaultheeftnu detekstvandeze(ineen
endeenzeerdirectewijzetotleven.Deau- typisch lge-eeuwse jongejuffrouw-stijlgetobiografie werd aangevuld met o.a. een schreven) herinneringen opnieuw uitgegeweergrotendeels vergeten stuk van het,des-

aantal toespraken van Domela Nieuwen-

ven,vergezeldvan een klein dossiervan of-

soon,en een tweetalkarakterschetsen door

zijnzoonCesarDomelaNieuwenhuisende

enigszinsranzigeverhaal'Een schandaalin
het klooster' van Oscar Panizza die zich
doordezezaaklietinspireren.Hetmeestin-

G.Groot

teressantedeelvan hetboekjewordtechter

huis,eigentijdsecommentaren op zijn per- ficiëlestukken rond hetgeval-Barbin en het
samenstellerAlbertde Jong.

Vada

gevormd door het commentaar van Foucault zelf,die de vraag naar de seksuele
identiteitinenkele korteopmerkingen tegen
haar historische achtergrond en ontwikke-

lingplaatst,ongeveerop dewi
jzezoalshij

datt.a.v.andereclassificatiesalin LesM ots
etIesChosesdeed.In dekleinetien pagina's
van hetnawoord kan datuiteraard slechts

HerculineBarbin,M #n herinneringen,van

een nawoord en een dossiervoorzien door
M ichel Foucault en aangevuld met 'Een
schandaalin hetklooster'van OscarPanizza!vertaald door Kees Jongenburger,Ar-

belderspers,Amsterdam,1982,203 pp.,f

zeerschetsmatiggebeuren,maarhetzijnwé1
dezenotitiesdieervoorzorgen dathetverhaalvan Herculine Barbin enigszinsboven
datvan dehistorische curiositeitwordtuitgetild.
GerGroot

34,50.

'Hebbenwijwerkelijkeenechtgeslachtno- H.J.Franken,Grondstoffenvoordematedig',vraagtMichelFoucaultzichinzijnna- riëlecultuurin Palestina en omliggendegewoord(oorspronkelijkinleiding)bijdeme- bieden, Kok, Kampen, 1982, 99 pp.,
moires van Herculine Barbin af.Adelaïde /19,50.
HerculineBarbin,in 1838a1smeisjegebo-

renenverderalszodanigopjevoed,ontdekt Archeologie en wat daarmee samenhangt
in de loop van haar puberteltdatze eigen- wordtnietzeldenbeschouwdalseen lieleblijkeenmanis.Eenontdekkinjdieook1a- berijvooreen kleine kringingewijden.Nog

ter juridisch haar beslag krllgt; Barbin
wordtdoorhet bevolkingsregister a1s man

maaralte vaak zietmen in de archeoloog
iemand die over het vermogen van helderziendheid beschikt,dienietalleen desleutel

erkend.Maarishijweleenman?Heefthij
weleenechtgeslacht(mano/vrouw)?Fou- derwijzenzoékt,maardezeook schi
jntte
caultwijdtin zijn nawoord enkeleinteres- vinden,wanneerjealthansdenogaleensop
sante beschouwingen aan de noodzaak die

de modernetijd hechtaan hetalakenen
van het geslacht. W erden herm afrodieten

sensatiebelustepersmoetgeloven.Teneinde
hetpubliek beterén directerte kunnen informeren overdestand van zaken heefthet
Werkgezelschap voor de Archeologie van

vöördien alsdubbelgeslachtelijk aanvaard,
indeloopvandeinlijvingvanhetindividu Palestinaeenserieinhetlevenjeroepen,die
in de moderne staatwerd deze ambiguïteit

luistert naar de naam Palaestlna Antiqua.

steedsminderaanvaard.'Iederzijn funda- Jaarli
jksstaatdeuitgavevan tweecahiers
mentele,bepaaldeenbepalendegeslacht'En

op hetprogrammawaarin allerhandefacet-

datbetekentdatdemedicusnu 'wilontcij- tenvandearcheologievanhetOudeNabi
je
feren welk ware geslacht schuilgaatachter

Oosten door deskundigen belicht zullen

die schijnbare verwarring... Een menqsel worden.HetW erkgezelschap hooptmetdevan geslachten is slechts een vermommlng
diemen dooreen goed onderzoek kan door-

zecahiersveelaantrekkelijkstudiemateriaal
te verschaffen aan een breed scala van be-

zien:hermafrodietenzijnaltijdpseudo-her- langstellenden.
mafrodieten'.
Voor Herculine Barbin was deze verscheurdheid tussen beidegeslachten in ieder

Heteerstedeelvan deze nieuwe serie isgetooid meteen nogaldeftige naam ;hetbehandeltinhetkortgrondstoffen die in oud-
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testamentische tijd gebruikt werden,voor
zoverzijdoormiddelvan oudheidkundig
bodemonderzoek aan hetlichtzi
jn gekomen.DePalestijnsegrond heeftvrijwela1leen die grondstoffen bewaard die sterk be-

schiedenisvandetheoretischekrijgskunde.
Hetonvoltooid gebleven geschrift vormde

deresexieopdeingrijpendeveranderingen
diedeoorlogvoeringti
jdensdegroteNapo-

leontischeveldtochtenonderjing;veldtoch-

standzijntegenverweringenafbraakdoor ten die Clausewitz persoonlilk meemaakte,
micro-organismen,in hoofdzaak dusanor- zijhetaltijd op enigeafstand en altijd als

!anischegrondstoffen.Naasteenverhande- tegenstander van Napoleon. Van de acht
llngoverhetvoorkomen en hetgebruikvan

boekenvanhetgrotewerkzijnnudeeerste

steen(yp.15-37)ishetovergrotedeelvan drieopnieuw vertaald,nadaterin hetmiden van de 19eeeuw aleenseen (vrijwel)
hetcahlergewijdaandegrondstofklei(pg. d
digeeditiein hetNederlandswasuitge37-91).Delezerwordtgrondijingewi
jdln vbroallceht
.Men vindt er het dictum in terug
deverschillendesoorten,hun elgenschappen
en verwerking.W athetmeestopvaltin dit
cahiervan deLeidsehoogleraararcheologie

waarmee Clausewitz onlosmakelijk isverbonden: <oorlog is enkeleen voortzetting

iszijn telkensterugkerende waarschuwing vandepolitiek metandere middelen',maar
daterbijde-doorgaansheelcruciale-date- vooreen verdereuitwerking daarvan wordt
ring van aardewerk gemakkeli
jk vérstrek- men verwezen naarhetachtsteboek,zodat
kende fouten kunnen worden gemaakt.Zo

pleithijero.a.voorom nietalleenbepaalde

opvallende eigenschappen van gevonden
aardewerkteonderzoeken,maaröök dege-

men hetin dezeuitgavemoetstellen metde
kortenotitiesdieClausewitzdaaroverin het
eersteboek maakt.W elgaatdeuitgeverin

zi
jn voorwoord ietsverderop dezegrond-

bruikte kleizelfen de soms gemakkelijk
waarneembarebi
jmengsels.

stelling,en metnameog haarverhouding

schestudie.Somsheb ik mebi
jhetlezen

zoalstrouwensheeldeinleidingweinig concessiesdoet aan de in militaire zaken wellichtweiniggdnformeerdelezer.M erkwaardig istenslotte dathetstandaardwerk van

Diteerste cahier iseen gedegenarcheologiervan afgevraagd of het niveau niet ietste
hoog isin relatietotde beoogde doelgroep

totdefabsoluteoorlog',ln,maarblijftook
daarbi
jnogaanderijkelijkeabstractekant,

(predikanten,theologiestudenten,aardrijksk
un
n,
Ee
ndteel
remrar
çe
gl
yptia
ek'
mab
te
ij
ur
vo
aor
rche
beoeld
ogwo
enrdt
e.d.
nie
)t
. Raymond Aron (Clausewitz -Penserla guerre) in de korte bibliografie onvermeld
nader geïntroduceerd of uitgelegd. Het blijft.
GerGroot
overzichtvantypen aardewerk (pp.65-70/
isvoor de doorsnee lezerveelte chaotisch
gevuld metallerhande cijfers, terwijl déze

Lord Drogheda,K.Davison & A .W heat-

f
ijurenjuisthetkernjrobleem van hetca- croft (eds.),The Covent Garden Album,
hlermoeten verduidelllken!

250 Years of Theatre, Opera and Ballet,

W ilmeneen zogrootmogelijklezerspoten-

Routledge & Kegan Paul,London, 1982,
geen paginering,f5,95.

?elstaande onderwerpen verdienen name-

ln woord en vopralin beeld wordtde geschiedenisvan het RoyalOpera House geschetst.Een reekszeermooie foto'suitvnl.
recentereproduktiesen etsen,tekeningenen

tieelbereiken,dan zalde redactiemetname
aan het onderdeel leesbaarheid de nodige
aandachtmoetenschenken.Dereedsop sta-

lljkeenzogrootmogelijklezerspubliek:er
wordt gewerkt aan studies over de steden
M ari,Ugariten Jerusalem.

PancBeentjes

afbeeldingenvanschilderijenvoordevorige
eeuwen.Hetisjammer dat-vooraldan
voordena-oorlogsejarenendelatereontwikkelingen - zo weinig aandacht besteed

Carlvon Clausewitz, Over de oorlog vertaald doorHansHom,HetW ereldvenster,

wlerdaandeschouwburjzelf,dearchitec-

Bussum/standaard WetenschappelijkeUitgeverij,Antwerpen,1982,240pp.,/23,50.

R.O.inneemt in het Londense stadsplan.

CarlvonClausewitz'Vom Kriegegeldtwellicht alshetgrootste monument uitde ge-

tuuren deapartestedelbkesettingdiede

Ook had ik we1enigezakelijkeinformatie

m.b.t.deleiding,definanciële situatieenz.
nuttig geacht.
EricdeKuyper

Personalia
Dr. Ludo Abicht,
geboren 1936. Behaalde het doctoraat Germaanse talen
aan de Universiteit van Cincinatti,
V S A , met een studie over Der Prager
Kreis. Verbonden aan het Instituut
voor Marxistische Vorming, Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610
Wilrijk.
Dr. Monika Abicht, geboren 1941. Licentiaat klassieke filologie, doctor in
de sociologie aan de Universiteit van
Cincinatti, V S A . Actief in feministische en andere bewegingen. Lerares
Arbeidershogeschool Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610
Wilrijk.
Dr. Robrecht Boudens, geboren 1920.
Hoogleraar kerkgeschiedenis (hedendaagse tijd) aan de theologische faculteit van de K U Leuven.
Adres: Bondgenotenlaan 3, B-3000
Leuven.
Luc Coene, geboren 1960. Licentiaat
T E W ; onderzoeksassistent aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen, momenteel werkzaam aan
een project inzake warmte-energie op
het Studiecentrum voor Economisch en
Sociaal Onderzoek (SESO).
Adres: Frere Orbanstraat 315, B-8400
Oostende.
Dr. Eric de Kuyper, geboren 1942. Studeerde theaterwetenschap, filosofie en
communicatiewetenschap te Brussel.
Studeerde semiotiek aan de Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Promoveerde er met Pour une S&miotique du Spectaculaire. Onderzoeker bij
het Centre Pompidou en de Groupe de
Recherche Semio-Linguistique (Parijs).
Wetenschappelijk
hoofdmedewerker
Dramatologie aan de K U Nijmegen.
Medewerker van La Libre Belgique,
Kultuurleven,
Skrien,
Adres: Bijleveldsingel 73, NL-6521 A P
Nijmegen.
Dr. Georges De Schrijver s.j., geboren
1935. Doctor in de godgeleerdheid, licentiaat in de klassieke filologie. Is docent (fundamentele dogmatiek) aan de

faculteit Godgeleerdheid van de KU
Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
Ivan De Wine, geboren 1912. Studeerde toegepaste wetenschappen en economic aan de K U Leuven. Emeritus buitengewoon docent aan de afdeling Industrieel Beleid van de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de KU Leuven. Bezocht een groot aantal keren
Japan.
Adres:
Kortrijkstraat 208, B-8550
Zwevegem.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert theologie aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
Vertaler van Filosofie als strenge wetenschap van Husserl (Boom, 1980).
Adres: Borneostraat 11, NL-1094 C E
Amsterdam.
Raymond
van den Broeck,
geboren
1935. Studeerde Germaanse filologie
en promoveerde aan de K U Leuven op
het proefschrift De problematiek
van
de literaire verta/ing (1970). Sinds 1978
hoogleraar aan de sectie Vertalers en
Tolken van de Katholieke Vlaamse Hogeschool te Antwerpen. Co-redacteur
van Literature and Translation (Leuven, 1978) en auteur (met A . Lefevere)
van Uitnodiging
tot de vertaa/wetenschap (Muiderberg, 1979).
A d r e s : Ruytenburgstraat 77, B-2600
Berchem.
Ria Vanderauwera,
geboren 1953. Studeerde Germaanse filologie aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen en de Universitaire Instelling Antwerpen, en Comparative
Literature in de Verenigde Staten. Doctoreerde op Fiction in Translation : Policies and Options. A Case Study of the
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579
Collectiefbezitofbeheervandeproduktiekrachten volstaatgeenszinsom devervreemdende
gevolgen endecrisissenvan hetproduktivismeteverhinderen,zolangdatproduktivismezelf
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M inder arbeid, m eer w erk ?
Dank zij M arx overM arx heen (,1883-1983)
Louis V an Bladel

A1s vooruitgang en economische groei opgevat en nagestreefd blijven
wordenzoalsthanshetgevalis,stevenen wijregelrechtop een maatschappijafwaarin deautomatischeproduktievan goederen en diensten intoenemendematedeplaatszalinnemenvandemenselijkearbeid.Hetevenwichttussenvraagenaanbodop dearbeidsmarktschijntnietslechtstijdelijk,maarvoorgoed verstoord te zijn.Metdederdeindustriële revolutie
zijnwehettijdperkingetredenvan de'dodearbeid'endecybernetischeof
stuurkundige techniek.Deze techniek moetnog we1door mensen geprogramm eerd worden,maar datzalofwelnog slechts weinigen arbeid verschaffen,ofwel als de beschikbare arbeid ruimer verdeeld wordt -de
meeste m ensen nog slechts enkele uren arbeid bieden.Slechts een klein

deelvan onzetijd zullen wenog aan arbeidkunnen ofmoeten besteden.
Inditlaatstezinnetjezitheeldeproblematiekwaarvoorwestaan.Zullen
we nog slechts een klein gedeelte van onze tijd aan arbeid kunnen of
moeten besteden ? Is arbeid een rechtofeen dwang?
Die vraag komtop heteerste gezichtoveralseen belediging aan hetadres

vandemiljoenenmensendievandaagom arbeid schreeuwen.W ie,inonze
maatschappij,geen plaatsmeervindtinhetprocesvan dewaren-endienstenproduktieisuitgerangeerd,lijdtaan waardeverlies,begintzelfsaan de
zin van zijn leven tetwijfelen.
Beseffen weechtergenoegdatdearbeidwaarnaarwijschreeuwenenzonderwelkewijop hetogenblik inderdaad nietmeeraan de kostkunnen
komen,hoofdzakelijknogenkeleenactiviteitisdieweuitoefenenmethet
oog op loon ofwinst,op watwe ermee kunnen kopen,nietmethetoog

op watweerzelfmeevoortbrengen oftotstand doen komen (opus.oeuvre,werk)? Hetiseen on-eigen,uitbestede,verhuurdeactiviteit,dieniet
aan haareigen voortbrengsel,maaraan de warenmarkthaarwaarde ont-

leent,een uitbesteding van tijd diezelfkoopwaarop dearbeidsmarktis
geworden,geen autonomeen reëelsociale bedrijvigheid,geen zelfredzame,zinvolle en bevredigende activiteit.Ons werk isgrotendeels en wordt
voortdurend meergereduceerd totarbeid.Algaatdeetymologievan Iabor

580

Streven/april

(moeite,last)en travail(tripalium,foltertuig)fysisch nietmeerop,het
werk datnog te verkrijgen is(werkgeverx en wzçknemersjwordtmetde
dagmeer:economisch zogenaamd onvermijdelijke,technisch onontbeerIijke,sociaalgenoodzaakte,maatschappelijkafgedwongen,zijnwetmatigheid van buitenuit(heteronoom)aan deindividuen opdringendearbeid.
W ie zonderzo'n arbeid valt,valtzonderwerk.En wie zonder werk valt,

wordtberoofd van wathijondermeerbroodnodig heeftom zin aan zijn
leventegeven.Entoch,aIsdeautomatiseringvoortschrijdt,a1sdetechnologische produktie van goederen en diensten rendabeler, in de zin van

winstgevender wordt.als de monetaire meerwaarden door een billijker
sociale politiek overgeheveld worden naardezogenaamd niet-produktieve

sectoren en denietmeerin hetproduktieprocesbetrokken werklozen (het
ideaalvan de verzorgingsstaat? loskoppeling van arbeid en inkomen?),
alsm.a.w.persoonlijkevrijetijdsbestedingvooreengrootgedeeltevande
bevolkingfinancieelmogelijkwordtgemaakt,gaan wedangeenrooskleurigetoekomsttegemoet? W e zien grotendeelsafvan onsrechtop arbeid,

en meteen ook van onsrechtop werk.Levede vrlje /##?
In datgevalzou dehuidigeeconomischecrisisgeen cultuurcrisiszijn,een
teken aandewand datermetonzeWesterse(ofNoordse)beschavingiets
triestigsaan de gang is.Hetzou slechtseen tijdelijk dramatische,maar
uiteindelijk hoopvollezwangerschap zijn:erwordtdank zijdetechnologisch-industriële ontwikkeling een nieuw type van cultuurgeboren datwe
vertrouwvoltegem oetkunnen zien.Ditiseen voorstelling van zaken die,
paradoxalerwijze, zowel door marxisten als door liberalen wordt
gehuldigd.

M arx ging niet ver genoeg

Marxkwam metzijn liberaletegenhangershierin overeen,dathijvan de
ongebreidelde ontwikkeling van de produktiekrachten,metname van het
technisch potentieel,alle heilvoor de toekom st verwachtte,m its de opbrengstvan de produktie maar in handen van de geassocieerde m eerder-

heid van dearbeiderskwam.Inditlaatste puntverschildehijnatuurlijk
welvan zijn liberaletegenhangers.Diewillen nog altijdvan geen 'geassocieerde arbeiders'ofeconomische democratie weten.In hun ogen zalde

'OnzichtbareHand'devrijemarkt-economievanzelf-dank zijdesnoods
enkele grenscorrecties -in hetbelang van allen doen evoluerenl.Heton1Omtrenthetliberalisme:cfr.PaulValadier,Lajusticesociale,unmirage.,4
proposduIibéralismedeJ.A.Hayek,inEtudes,januari1983,waarvanvolgende
maandeenvertalinginStreven verschijnt.
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derscheid is nietzo groot.Tenslotte komthethierop neerdatM arx -in
tegenstelling totde liberalen -welde pçodukLizverhoudingen, de eigendoms- en machtsverhoudingen wilde revolutioneren, maar - volledig in

overeenstemming metzijn liberaletegenhangers nooitgetwijfeld heeft
aan dewenselijkheid en vruchtbaarheid van een zo grootmogelijkeontwikkeling van deproduktiekrlcA/en,in hetbijzondervan hettechnisch
potentieel.Hijzagwelin datdeongebreideldeontwikkelingvanhettechnisch potentieel,deniettestuitenen volgenshem toetejuichen automatiseringdedood van demenselijkearbeidzou betekenen (hijgebruiktezelf
dieuitdrukking).maarhijwaszonaïeftegeloven dathetvolstond datde
arbeiderszich hettechnisch-industriëleapparaatwederzouden toeëigenen,
om die dode arbeid weer in levende te veranderen.De arbeiders zouden

danimmers,ik citeerhem letterlijk,ophoudenondergeschikteschakelsin
hetproduktieprocestezijn,inplaatsdaarvan beheerdersworden van het
produktieproces,en hetbelangrijkste van al grotendeels buiten het
produktieprocesvrijen rijkelijkhun individualiteitkunnen ontplooienz.
Nietarbeidmaarvr#e/##wasdusookvoorMarxhetideaal?Hoezithet
danmethetzgn.arbeidsethosvan Marx,metzijndefinitievandemensals
arbeidend wezen,metzijnophemelingvandearbeidalsdewerkzaamheid
waardoordemenszichzelfobjectiefindenatuurkanrealiseren,totzelfaffirmatieenontplooiingkankomen?Hoezithetdanmetzijnkritiekopde
vervreemdingdietussendemensenzijn arbeidisteweeggebracht?W aarom beschouwde hij die vervreemding als een fundamentele menselijke
zelfvervreem ding? En wordtdie vervreem ding ineens opgeheven als het
produkt,ten slottederuilwaardevan dearbeid,aan de arbeiders-con/ro/e
wordt onderworpen ? W at verandert er dan intrinsiek aan het tot
vervreenade arbeid gereduceerde werk van de naensen?

IkgeloofnietdathetmogelijkisdeambiguïteitvanM arx'arbeidsfilosofie
te ontwarren3. Enerzijdsval
tniette loochenen dato.a.in zijn Parijse
manuscripten(Economieenfilosofie),maarookin sommigevanzijnlatere geschriften,een 'arbeidsfilosofie'tevinden isdieeen onderscheid fun-

deerttussen arbeid -zoalswijdezethansnoodgedwongen opvatten -en
werk zoalsdatantropologisch veelpositieverzou kunnen worden opgevat.

Anderzijdsvaltnog moeilijkerteloochenen dathijin zijn kritiek op de
arbeidsvervreemdinghalverwegeisblijvensteken.Hijiszelfdegevangene
2 Grundri
ssederKritikderpolitischen okonomie(1857-1858),Dietz,Berlin,
1953,pp.592-6* .
3 Vooreen uitgebreiderbesprekingvan dezekwestie:W illyCoolsaet,Produceren om te 'produceren'.Hetkapitalisme en de ontwikkeling van deproduktieve

krachten volgensM arx,afz.uitgavevanhettijdschriftKritiek,Gent,1982.
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geworden van demodern-economischevernauwingdiehetbegrip werk tot

hetbegrip arbeid heeftondergaan.Hetiswaar.hijheeftdeIoon-arbeid
als een vervreem ding of onteigening van de arbeid gehekeld.M aar wat
hem a1seigen werk voorogen stond -alsde automatisering eensvolledig

gerealiseerd zou zijn -wasnietmeerhetwerk dathij,in hetspoorvan
Hegel,in sommigevan zijn geschriften had opgehemeld:een antropologischbegripvanwerkalsvrijezelfobjectiveringenzelfcommunicatie.Het
werd de arbeid waartoe het werk in de technologisch-industriële bescha-

vingverworden was:een volledig vermaatschappelijkte,ruilwaren producerende activiteit.

Hettreurigebewijsdaarvan isdathijgewoon van een wedertoeëigening
door de arbeidersvan het produktie-apparaaten van een consum enten-

maatschappijalle heilverwachtte.Daardoorzou opeenshetrijk van de
vrijheid,vandezelfbeschikking,vandeonvervreemdearbeid,dusvan de
echtewerkzaamheid mogelijk worden.
Dathijin zijn kritiek op het kapitalisme en in zijn prognose van een
menselijkemaatschappijhalverwegeisblijven steken,iso.m.tewijtenaan
hetfeitdathijdepremissen zelfvanhetliberaleindustrialismeen produktivisme nooitfundamenteelterdiscussieheeftgesteld.Hoezouden -alleen
maardoordeovernamevan de'eigendom 'overhetintrinsiek heteronoom
produktie-apparaat - alle mensen ineens kunnen 'voortbrengen volgens
hun capaciteiten en verbruiken volgenshun behoeften'?

D e heteronom ie van het huidige produktiesysteem

VolgensMarxzelfzijn hetnietdeproduktieverhoudingen diedeproduktiekrachten,maar de produktiekrachten die de produktie-ofeigendom sverhoudingen conditioneren en misschien zelfsdetermineren.Ditbetekent
dathetproduktiebestelzelfnietalleen de grenzen van de eigendom ofde
controle die erover kan worden uitgeoefend bepaalt,maar ook de aard

vanhetwerkdaterdoorgenoodzaaktwordtén deaardvan debehoeften
die erdoor kunnen worden bevredigd.
W atdeeigendom ofdecontrolebetreft:erwordtnietipso facto dem ocratischerovereen uiterstcom plex,nationaalen internationaalgdntegreerd,

maatschappelijk produktiemechanisme beschikt als het door een zogenaam d geassocieerd collectivum wordtbeheerd.Dat weten hedendaagse

marxisten ook.Zijdenken daarom aan gedecentraliseerd zelfbeheer of
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gedecentraliseerdearbeiderscontrole.W e kunnen een heeleind methen in

dierichting denken en ijveren.Maarde kwestiewaarhetin onze werkloosheid om tedoen is,wordtdaarm eenietopgelost,zewordtintegendeel
verdrongen ofverdoezeld.Zolang hetproduktiebestelalszodanig,d.w.z.
devervreenldearbeid en degem anipuleerdebehoeften zelfnietaangepakt

worden,veranderter niets wezenlijks.Meer arbeiderscontrole overhet
intrinsiek heteronoom blijvende produktiesysteem brengtons geen stap
dichterbijhetideaalvanM arx 'datallemensen zouden kunnenpresteren
volgenshun capaciteiten'ofdat'werken'een autonome,vrije,psychisch
ensociaalbevredigendebedrijvigheidzouworden.AndréGorz,aanwiens
Adieux au prolétariat.A u-delà du socialisme,in dit nummereen aparte

bespreking wordtgewijd,schrijftm.i.terecht:
'Inelkecomplexemaatschappi
jzijndeaard,deuitvoeringswi
jzen enhetvoorwerpvande
arbeid verregaand bepaald door noodzakelijkheden,waarop deindividuenen de ploegen
slechtseen zwakkegreep hebben.Ze kunnen erzekerin slagen ffzelfbeheertevoeren''over
de produktiewerkplaatsen,de arbeidsomstandigheden zelfte bepalen,hetontwerp van de

machinesen deomschrijvingvan detaken medetebepalen.Maardezeblijven daarom in
hungeheelnietmindervanbuitenafbepaalddoorhetmaatschappelijkeproduktieproces,dat
wilzeggendoordemaatschappijinzoverrezijzelfeengrotemachineis.Dearbeiderscontrole(tenonrechtebetiteldalsarbeiders<<zelt-beheer'')bestaaterinwerkelijkheidalleenindat
men zelfdeuitvoeringswijzen bepaaltvan watvan buitenafbepaald wordt:de werkers
verdelenzichenomschrijvenhuntakenbinnenhetkadervaneenarbeidsverdelingdietevorenopdeschaalvandehelemaatschappijisvastgesteld.Zestellennietzelfdezearbeidsverdelingvastnochdefabricagenormenvoorbijvoorbeeldkogellagers.Zijkunnenhetverminkendekaraktervandearbeiduitbannenmaarhem geenkaraktervaneenpersoonlijkescheppingverlenen.W ehebben hiertemaken meteen vervreemdingdienietalleen inherentisaan

de kapitalistischeproduktieverhoudingen,maaraan devermaatschappelijking van hetproduktieproceszelf:aan hetfunctioneren van een com plexesam enleving.Dezevervreemding
kan men in haaruitwerkingen verzachten,maarze kan nietworden opgeheven.

Zeheefttrouwensnietalleennegatievegevolgen,alsmenmaarhaaronoverwinnelijkerealiteiterkent.En haarrealiteiterkennenwi1vööralleszeggen:erkennen datergeensprakevan

kanzi
jndathetindividuvolkomenmetzijnmaatschappelijkearbeidsamenvaltendatomgekeerddemaatschappelijkearbeidnietaltijdeenpersoonlijkeactiviteitkanzijn,waarin het
individu zich volledig ontplooit.De ççsocialistischemoraal'',die eistdatiederhelemaalin

zijn werk opgaaten hetlaatsamenvallen metzi
jn persoonlijke doelstellingen,isin zijn
diepstewezenonderdrukkendentotalitair.Hetiseenmoraalvandeaccumulatie,gelijkvormigmetdeburgerlijkemoraaluithetheldenti
jdperkvan hetkapitaal.Zevereenzelvigtde
morelewaarde metde liefdevoordearbeid,terwijlzetegeli
jkertijd de arbeid doorzijn
industrialisatieenvermaatschappelijkingontpersoonlijkt:zeeistdusdeliefdevoorontpersoonlijkingop,datwilzeggen zelfopoffering.Zeverzetzichtegendehelegedachtevande
Sdvri
je ontwikkeling van iederalsdoelvan en voorwaarde totdevrijeontwikkeling van
allen''(M arx).Zegaatintegendemoraalvandebevrijdingvandetijd,dieoorspronkeli
jk
deboventoon voerdein dearbeidersbeweging.Dewegnaardeverzoeningvan deindividuen

metdearbeidgaatdusoverdeerkenningdatdearbeid,zelfsalshijaandecontrolevande
arbeidersonderworpenis,niethetwezenlijkevanhetlevenisendatooknietmoetzi
jn.Het
moeterslechtséén vandepolenvan zijn.Dewegnaardebevrijdingvandeindividuenen
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vandemaatschappijevenalsdeteruggangvandeloonarbeid enderuilverhoudingen,gaan
dusvia hetoverwichtvan deautonome activiteiten overde heteronome'4.

Ook debevrediging van demenselijkebehoeften blijftillusoirzolang alleen m aar de eigendom sverhoudingen veranderen en niet de produktie-

krachten zelf.Hetwasongetwijfeld Marx'droom dataan de associatief
wedertoegeëigende produktiem iddelen een anderebestemm ingzou worden
gegeven :zezouden nietm eermethetoog op de winstvan een minderheid
maar met hetoog op de behoeften van de meerderheid worden ontwik-

keld.Devraagisechterofhetûberhauptmogelijkiseenproduktiesysteem
eenanderebestemmingtegevenalsmendeinnerlijkedynamiekervan niet
terdiscussie stelt.

Zolang hettechnologisch produktiemechanisme onderworpen blijft en
datmoethet.andersstorthetineen -aan de wetten van hetproduktivisme, de rendabiliteit,de efficiëntie, in één woord aan wat er rationeel

noodzakelijkisvoordetoenamevandemeerwaarde-blijvendebehoeften
dieerdoorbevredigd kunnen worden,geprogram meerdebehoeften,om de
eenvoudige reden dat zo'n 'economische' rationaliteit een voortdurend
meer gestandaardiseerde produktie vereist.Zo'n produktie heeftgestandaardiseerde'behoeften'nodig en zaldieookzelf,kan die ook zelfproduceren en voortdurend handiger reproduceren.

W atzalereigen zijn aan debehoeftenbevrediging,watzalereigen zijn
aan hetgrotergedeeltevrijetijd datonsmisschien mogelijk zalworden
gemaakt,zolang aan hetmonopolievan hetheteronoom produktiemechanism e geen afbreuk wordt gedaan? D oor hetzgn.van eigenaar te doen
veranderen,verandertm en deeigen aard van datmechanismeniet.Zolang
economische democratie alleen m aargeassocieerd beheer-nogmaals,ge-

steld datdatreëelmogelijk zou wezen -van hetzelfde systeem betekent,
blijven weveroordeeld tothoofdzakelijk vervreemdearbeid,blijven onze
behoeften heteronoom gemanl
puleerdebehoeften,zalookdevrijetijd die
wewellichtovervloedigerzullenkrijgen,hoofdzakelijkgecommercialiseerde,geprogrammeerde vri
je/## zijn.Ikgeloofbijgevolg datweevenmin
bijMarxalsbijdeliberaleneenbevredigendantwoord vindenop devraag
waarhetmetonze 'hoog-ontwikkelde'beschaving heen moet,willen wij
hetprobleem van de werkloosheid oplossen.

4 André Gorz,Adieux au prolétariat.Au-delà du socialisme, Galilée,Paris,

1980.Ned.vert.Afscheid van hetproletariaat,Van Gennep,Amsterdam,pp.
15-16.
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M eer autonoom w erk
Indrukwekkend is het groeiend aantal auteurs - economen,sociologen,

filosofen,cultureelantropologen,historici-dieindelaatstejaren,vanuit
verschillende benaderingswijzen naaréén fundamenteelnieuw grondinzichtconvergerens.M en kan twisten over de termen die ze gebruiken of
overdebegrippen -b.v.'arbeid'en 'werk'-dieik aanwend om hun ideeën

teverwoorden,maarwatzijbedoelen,komtingrotetrekken op hetvolgende neer.

Er isgeen menswaardige toekomstmeer denkbaar,tenzij er tussen de
drastisch verminderde vervreem de arbeid en de -laten we hopen - over-

vloedigervr#e/##,meer werk-gelegenheden totstand komen in sociaaleconomischegemeenschappen waarin vrijeindividuen autonomerhun leven en samenleven,ook hun dienstaan demaatschappij,kunnen 'produceren'en regelen.Néést het heteronome produktiemechanisme m oet er
een gedecentraliseerd,sociaalkleinschaliger,zelfsin grotem ategedesintegreerd produktieveld kom en,datm eereconomische autonomie.meereco-

nomischevrijheid,meereconomischeverantwoordelijkheid,inéénwoord,
meerwerk voormeermensen mogelijk maakt6.
Ditisgeen afwijzingvan deheteronomegroot-industriealszodanig,wel
een pleidooivoordeerkenningvan degewelddadigeeenzijdigheid ervan,
een pleidooivoor meer evenwicht tussen heteronom e en autonome pro-

duktiemogelijkheden,enzelfsvoorhetstellenvandeheteronomeproduktie in dienstvan de autonom e.Datisde revolutie die we m oeten nastreven.

Ditisook geen afwijzing van detechnologie alszodanig ofeen pleidooi
voor een terugkeer naar algemene ambachtelijkheid.W at hier bedoeld
wordtisjuistpasmogelijkdankzijhedendaagsetechnologischeontwikkelingen:voorheteerstmaken zijmisschien op grote schaalkleinschalige
technieken voorveelmeerindividuen en groepen mogelijk.
De idee van watAndré Gorz een duale maatschappij noemt,met een
verder ontwikkelde heteronome, maar daarnaast een ruimer verspreide
autonom e produktie,is niet utopischer dan de liberale of marxistische
illusiedatwe in de beste van dewerelden terechtzullen komen,alsalleen
maar de heteronome produktie wordt opgedreven en de vruchten ervan
aan de passieve consum enten van de welvaartsstaattoe zullen stromen.

W atookinonsland doorsteedsmeermensen,alskortetermijn-oplossin5 Cfr.beknopte bibliografieachteraan.
6 Cfr.P.Erbrich,Devalstrik van dewelvaart,inStreven,oktoberen november
1979.
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gen die ook binnen hetvigerende produktiebestelmogelijk zijn,wordt
voorgesteld -andere 'arbeiderscircuits'.bevorderingvan deKM O's,andere,ethisch en sociaal meer verantwoorde regelingen van het 'recht op

arbeid';-zijnmeerdan alleen maarlapmiddelen,àlszeworden gezien in
hetperspectiefvan meerautonoom ,zinvolen bevredigend werk voorm eer
mensen.(Datmen hetonderscheid tussen 'arbeid'en 'werk'nietgelukkig

vindt,maarlieverblijftsprekenvan (vervreemdeofeigen)arbeid lijktme
tenslotte bijkomstig.Hetonderscheid tussen arbeid en werk speeltons
alleen m aarparten als we onderwerk iets verstaan datmeteconomische

activiteitnietsmeertemaken zou hebben.)
D e reconversie waar het om gaat

lnplaatsvan hunhoofdteblijven breken op devraaghoedezgn.sociale
welvaartsstaatén de miljoenen arbeidslozen gefinancierd zullen kunnen
worden, zouden de wetenschaps- en beleidsmensen hun genie en hun
m achtbeterbesteden aan de oplossing van de vraag hoe de vruchten van
de technologisch hoog-ontwikkelde industrie besteed kunnen worden aan

dereconversievan deproduktiekrachten zelf(d.w.z.van waterbewerkt
wordt,waarmee gewerktwordt,wie erwerkten waarvoor),aan hettot
stand laten komen van een vrijerproduktieveld,een ruimermiddenveld
van econom ische,socialeen culturelewerkzaamheden diezinvollersam en-

leven mogelijk maken.Hetgaathiernietom een anti-economisch model,
maarom een andereconomisch bestel,dateen anderepolitieke wilvereist

en vooraleen anderideevan wateconomischeontwikkelingeigenlijk zou
kunnen betekenen.Maarwillendemeestemenseneigenlijkwelweten van
zo'n andereconomischbestel,van meerzelfwerkzaamheid,vanmeervrijheid,meerverantwoordelijkheid,meerbevredigingwaarvoorzenietmeer
zoveelgeldvanelderszullen moeten 'verdienen'?Zullenwijdan tochniet
blijvenuitziennaarhoedanook steedsmeerteverwerven geld,hoeslaafs
we onsdaarvoorook aan de 'welvaartsproduktie'm oeten onderwerpen ?
M isschien kunnen wevoorlopig alleen m aarideëeltewerk gaan,ik bedoel
onszelfen onzem edem ensen proberen bewusttemaken van anderemoge-

lijkheden.M isschien kunnen we voorlopig alleen maarkritisch te werk
7 Cfr.o.a.B.J.De Clercq,Politiek en hetgoede Ieven,Acco,Leuven,1981,
zesde hfst.:Werkloosheid en rechtop arbeid,pp.259-293.BertVerbrugghe,Fe-

werkstellingincri
sistqd.Eenkansvoordewerknemersom hunwerkenIevensomstandighedenzeC /egaan bepalen,inKultuurleven,1983,2,pp.136-150.
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gaan, ik bedoel de heersende antropologie, die economie en werk vernauwttot kwantitatieve vooruitgang en onteigende arbeid,fundamenteel
ter discussie stellen.

Econom ie en antropologie

Deheersende'economische'wetenschapenpraktijksteunen opeenindividualistische, utilitaristische, produktivistische antropologie. Centraal
daarin staat de verhouding van hetvrije,behoeftige,m aar in principe

machtigeindividu totde schaarse natuur.Desociale relatieszijn secundair.Erkan immers maarsociaalgedeeld worden alser economisch voldoende is geproduceerd.Dàter moetgedeeld wordvn isnietprimair:er
moeteerstgeproduceerd worden.Vööralles moetde schaarste overwonnen worden.W antde schaarste zetde mensen gewelddadig tegen elkaar
op.Duseerst'economie',eerst'produktie',dan socialiteit.Daarom werd,

natuurlijk niet theoretisch,maar welpraktisch,geproclameerd dat alle
mensen gelijk zijn in...demogelijkheid elkaarteverdringen.Maar,hoe
'schaars'isinfeite'denatuur'?Zijndemensenwolven voorelkaaromdat
denatuurschaarsis,ofisdenatuur,zijnde'middelen'schaarsenworden
zijvoortdurendschaarsergemaaktomdaten in dematewaarindemensen
wolvenvoorelkaarzijn,concurrenten8?Isdemens-natuur-relatieprimair
of de mens-mens-relatie?

W atvolgtdaaruitvoorde 'econom ie'? Zijwerd toegespitstop de individuele mens-materie-relatie,vernauwd totde kunde om zoveelmogelijk
baten uitzo weinig mogelijk kosten tehalen.totdeindividuelerationele
kundeom zo vlug mogelijk rijk teworden (chrèmastikè).De kunde,de
'rationaliteit'werd tothetdoelzelfvan de economieverheven.Economie,

huishoudkunde (oekonomia) heeftooit iets anders betekend,kan ook
morgen ietsandersbetekenen :bewerking en aanwending van dem ateriële

werkelijkheid tot nuttigheid of uitwendige bruikbaarheid voor het gemeenschappelijkmenselijkleven,ditbetekentzorgvoordenatuurenvoor
deuitbouw,de bewoonbaarheid,de beleefbaarheid en de verfraaiing van
de m ateriële wereld,zorg voor verstandhouding en bevrediging,althans

voordemateriëlemogelijkheidsvoorwaarden vanverstandhoudingen bevrediging,van vrijheid,vrede,vriendschap envreugdetussen demensen.
8 Cfr.LouisVan Bladel.Geweld,religieen chrt
btendom volgensRenéGirard,
in Streven,oktober1980,pp.10-25.
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Vrije tijd,zoalswe diethansopvatten en in detoekomst-dank zijde
ongebreidelde ontwikkeling van de huidige economische machine m is-

schien nog ruimer'toebedeeld'zullen krijgen,ismindervruchtbaar,minderbevrijdend en bevredigend dan werk datin een anderantropologisch
en economisch klimaat,in andere structuren mogelijkzou worden.
M arx'behoeftenfilosofie
Fundamenteel voor een ander antropologisch en economisch klim aat,

voormenselijkerstructuren,isechtereen anderebehoeften-en bijgevolg
ook een andereschaarste-filosofie.Hiermoeten we M arx deeergeven die

hem toekomt.Hierligtdereden waarom ik 'dank zijMarx overM arx
heen'alstitelaanmijn overwegingenhebgegeven.Ikneem nietsterugvan
mijnbeweringdatMarx'kritiekophetkapitalisme.opdepolitiekeeconom ie in het algemeen,op de vervreemde arbeid en de geproduceerde be-

hoeften halverwegeisblijvenstekenen datbijgevolgzijnoplossingvande
maatschappelijke,menselijke problematiek,de zgn.associatieve wedertoeëigening van hetm assieve produktiem echanisme,ontoereikend is.Dat

neemtnietwegdatMarxdantoch ook eenarbeidsfilosofie,eigenlijk een
antropologie,ofalthanseen aanzetervan,heeftgesuggereerd diedemoeite van hetoverdenken waard is.

Debehoeften,dearmoedeen derijkdom waarhetM arxom tedoen was,
m ogenallereerst(enterecht!)materieel-economischebehoeften,armoede
en rijkdom zijn geweest.W aarhethem uiteindelijk om ging,wasechter
veelm eer,w asietsanders.W athi
j-b.v.indeParijsemanuscripten(1844)
aanklaagtisdatjuisthetkapitalismedemenselijkebehoeften totpuur
-

materiële,utilitaristisch-economische behoeften heeftgereduceerd,datde

veralgemeendewarenruilookdedingenhuneigenheid,hunmenselijk karakter heeft ontnomen,datde verhoudingen tussen de mensen tot puur

hebzuchtig-economischeverhoudingen zijn verworden.
'Deprivé-eigendom heeftonszodom eneenzijdiggemaaktdateenobjectpashetonzeisals
wijhethebben,a1shetdusvooronsbijwijzevankapitaalbestaatofdooronsonmiddellijk
bezeten,gegeten,gedronken,aanonslijfgedragen,dooronsbewoondenz.,kortom gebruikt
wordt.Tochvatdeprivé-eigendom aldezeonmiddellijkeverwerkelijkingenvanhetbezitzelf
alweerslechtsalsIevensmiddelen op,en hetlevenwaarvoorzijdienenishetIeven van de
privé-eigendom,arbeid en kapitalisering. In de plaatsvan alle fysischeen geestelijke
zinnen isdan ook eenvoudig devervreemding van allezinnen,de zin van hethebben getre-

den. Voordeuitgehongerdemensbestaatdemenselijkevorm vanhetvoedselniet,doch
enkelzijnabstractbestaanalsvoedsel;hetkanhem gerustonderdegrofstevorm worden

voorgezet,en hetisnietuittemaken welkverschilerbestaattussen dievorm van etenendie
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van de dieren.De metzorgen overladen behœ ftige mensheeftgœ n zin voor hetmx iste
schouws- l;de koopman in mineralen zietenkeldemercantielewaarde.nietdeschoonheid

endespcifiekeeigenheidvan hetminernnl;hi
jheeftgeen mineralogischezin...'9.

Behoeften,armoedeenrijkdom warenuiteindelijkookvoorMarxsociaalmenselijke categorieën.
'Menziethoeindeplaatsvandeeconomischer#kdom enellende,denjkeve> enderijke
menselnkebehoeftetreden.Derijkemensistegelijkertijdeenmensdiebehoefteheeftaan
eentotaliteitvanmenselijkelevensuitingen.Demens,diezijnmenselijkeverwerkelijkingals
innerli
jkenoodzakelijkheid,alsnoodbeleeft.Nietalleender#kdom,ookdearmoedekrijgt
alshetsocialismegerealiseerdis-eenmenseli
jkeenbijgevolgmaatschappelijkebetekenis.
Zijisdepassievebinding,diedemensdegrootsteri
jkdom,deanderemensalseenbehoefte
doetervarenlo.

Naareen menselijkerwerkbestel?
W atvoorzo'n andere,menselijke maniervan leven en werken nodig is,
heeftongetwijfeld ook Marx nietvoldoendedoordacht.Zijn overtuiging
dat niet de ideeën van de mensen hun maatschappelijk leven bepalen,
maardatomgekeerd 'deproduktiewijzevan hetmateriëlelevenhetsociale,politiekeen geestelijkelevenspatroonin hetalgemeenconditioneert'll,
isvoldoendebekend.Bijhetveranderen van demateriëleproduktiewijze
heefthijzich,zoalswezagen,bovendien nogbeperkttothetrevolutioneren van de produktieverhoudingen.Gaan we verder en streven we ook

naareen verandering van de produktiekrachten zelf,dan kunnen ook wij
alleen daarvan geen 'menselijkerrijkdom en armoede',verwachten.Of
juistergezegd:een menswaardigeverandering van hetproduktiesysteem,
in dezin van een relativeringvan deheteronomeen een uitbreidingvan de

autonome produktiemogelijkheden,is maarmogelijk vanuiteen andere
antropologie,vanuiteen anderinzichtin wateen 'goed'economisch,poli-

tiek en sociaalleven zou kunnen zijn.Misschien noopt de huidige (en
toekomstige?)werkloosheidscrisisonsdan toch totbezinning,misschien
worden wedoordefeitelijkeontwikkelingzelfvan onzemaatschappelijke
geschiedenis,zoals Groen van Prinsterer het reeds in 1831 schreef,'ge-

9 NationalökonomieundPhilosophie,M EW ,Ergënzungsband 1,Dietz,Berlin,
1961ff.,pp.533-546,vertaald in:L.Van Bladel,Kerngedachten van KarlMarx,
DNB,Antwerpen/Amsterdam,19814,pp.213-214;216.

10 Ibid.,q.219.

11 ZurKrltik derpolitischen Oekonomie,M EW ,XIII,p.8,in vertaling,ibid.,
P.270.
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noodzaaktgoed te wezen',genoodzaakt uittezien naareen mensel
ijker

economie,een menselijkerwerk-en levensbestel.
Laten we niet vergeten dat het huidige probleem van de veralgemeende

westerse werkloosheid aan hetzelfde zogenaamd rationeelnoodzakelijk
produktie-mechanisme iste wijten aIsdeonzinnigebewapeningswedloop
endealleen maarschijnbaarnietop telossenhongerindeDerde Wereld.
M iddelenzijndoelgewordenlz.Economismeisietsandersdan menselijke
economie.W eworden gewoon genoodzaaktanderstelevenom teblijven
leven,en vooralopdat andere m ensen,de mensen na ons en de mensen
buiten OnS,geWoon nOg verder zouden kunnen leven !Ditis geen doemdenken,maar integendeeltoekomst-denken !
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H oe nieuw is het 'principe van een
nieuw e econom ie'?
Rudolf Boehm

Reedsbijverschillendegelegenhedenlhebikhetvolgendeprincipevaneen
'nieuwe'econom ie voorgesteld:ze moetzich totdoelstellen in de volle

matevan hetmogelijkedemateriëlebehoeften vandemensentebevredigen en de daarmee verbonden belangen te behartigen.Op heteerste ge-

zichtlijktditevident,zelfstriviaal.Hetlijktallichtalmindervanzelfsprekend alsik erhetvolgende aan toevoeg.Ditprincipe houdtnietalleen in

datelke economische bedrijvigheid die nietbeantwoordtaan werkelijk
aanwezigemenselijkebehoeften.stilgelegdmoetworden,maarvooraldat
men doelbewustmoettrachten zoveelmogelijk economische activiteiten
stilte leggen,doorde behoeften van de m ensen in de volle mate van het

mogelijkeeensen vooraltijd tebevredigenen dedaarmeeverbonden belangen veiligtestellen.Ditprincipe van een nieuwe economiekan evenwel
slechtsals'nieuw'beschouwd worden,VOOrZoveraangetoond kan Worden
dathettegenwoordig nog heersende economischesysteem erabsoluutmee

strijdig is.Alsdan bovendien nog aangetoond kan worden dathierin de
oorzaak van de tegenwoordige economische wereldcrisis ligt,dringt het
nieuwe principe zich op als de enige uitweg uitdie crisis.

Enkele basisbegrippen
1.Er m oet een onderscheid gemaakt worden tussen 'behoeften'van de

mensen en daarmee verbonden 'belangen'.Behoeften zijn (volgenseen
definitie van Feuerbach)daadwerkelijk 'aangevoelde alankelijkheden'.
belangenzijn-terechtoften onrechte-'begrepen','gestelde'afhankelijkheden.Ik voelb.v.debehoefteom een slok watertedrinken;ikbegrijp
-

maarik voelnietaan -datdebeschikkingovereen glas,een waterleiding

enz.inmijnbelang is.Aangevoeldebehoeftenhebbenhetvoordeeldatze
1Cfr.b.v.Overhetprincl
àevaneennieuweekonomie,inLinksevisiesop de
krisis,Epo,Berchem,1982.

592

Streven/april

eigenlijkonbetwistbaarzijn;gesteldebelangenhebbenhetvoordeeldatze
voorrationelediscussievatbaarzijn.Ik geloofechternietdathetmogelijk
ofookmaarwenselijkis,opgrondvan 'objectiefwetenschappelijkonderzoek'een 'lijst'op temakenvan demenselijkebehoeftenaan deenekant
en onze daarnaee verbonden belangen aan de andere.Het gaat osa een
'structureel'onderscheid,alleen nuttig om een iederen de gemeenschap te

helpen bij zichzelfna te gaan wàtmen daadwerkelijk alseen behoefte
aanvoelten waarin men alleen maar(vanwegeeen aangevoeldebehoefte)
belang stelt.Dit onderscheid isdan ook iets anders dan het onderscheid

dateventueelgemaaktkanwordentussen zijnelementaireencultureel-historisch geconditioneerde behoeften.
2.De behoeften en belangen van de mensen doen zich voor op drie veelvoudig in elkaarlopende-gebieden :deverhoudingvan dem ensen tot

dedingenofdeniet-menselijkenatuur(materiëlebehoeften en belangen),
deverhouding tussen demensen onderling(politiekeen socialebehoeften
enbelangen)endeverhoudingvaneen iedertotzichzelf(morelebehoeften
enbelangen).Economischeproblemenhoudenindeeersteplaatsverband
metde materiële behoeften en belangen van de mensen.
3. De kennisvan de geschiktemiddelen om een gegeven doelteverwezen-

lijken heet,in deruimstezin van hetwoord,techniek.(DeGrieken duidden m ethetwoord 'technè'zowelambachten en kunstalswetenschappen

aan.)Indezezinisook economieeentechniek.lndehedendaagseengere
betekenisvan hetwoord is'techniek'dekennisvan de geschikte middelen
om een bepaald produkt voort te brengen :produktie-techniek.O ok in
deze meer bepaalde betekenis is techniek niet hetzelfde als technologie.

Technologieisdekennisvan mogelijketoepassingenvan gegeven middelen,m eer bepaald op het produktie-gebied.Produktietechnieken kunnen

opzichzelf,loutertechnischgezien,goedzijn,maaroneconomisch,d.w.z.
ondoelmatigten gevolgevan een wanverhoudingtussen devereisteinspan-

ningenenhetuiteindelijkedoeldatslechtskan liggenophetgebiedvande
bevredigingvanmenselijkebehoeften endeveiligstellingvandaarmeeverbonden belangen.Economie in de ruimste zin van het woord is dan de
kennis van een geschikte keuze en aanwending van produktietechnieken
voor het doeldat erin bestaatop materieelgebied de behoeften van de

mensen tebevredigen en hun belangen tebehartigen.(Produktietechniekenofproduktiemiddelenzijnergbelangrijk,maarerbestaatgeen aangevoeldebehoefteaan).
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De ve- ording van de econom ische wereldtoestand
In hetlichtvan dezeruim ebegrippen isde economischewereldsituatie op
hetogenblik,globaalgezien,catastrofaal.Er is geën rationele,doelmatige,economischeverhouding meertussen degebruiktemiddelen en degele-

verde inspanningen enerzijdsen de bereiktedoeleinden ofde opbrengst
van deinspanningen anderzijds.
Demiddelen waaroverwebeschikkenzijn 1)denatuurlqkebasisvan al
onze bedrijvigheden,2) de menselijke (geestelijke en fysische)arbeidskracht,3)produktiemiddelendiehetresultaatzijnvaneenreedstotstand
gekom en verbinding tussen beide voorgaande. W at gebeurt er met die
middelen?

W everbruiken massaalnatuurlijkehulpbronnen,wetastendenatuurlijkegrondslagvanonsbestaanopeenhoogstgevaarlijkemanieraan(ecologischecrisis),webrengenvernietigingsmiddelen voortdiein staatzijn die
grondslag helemaaltevernietigen (kernwapense.a.).
W ebuitenongeremddemenselijkearbeidskrachtuit;welatenzeanderzijdsook massaalonbenutbraak liggen (wereldwijdesocialecrisis).
Ook reedsbeschikbareproduktiemiddelen blijven massaalbraak liggen
(overcapaciteiten);aan de andere kantworden ze -evenals de arbeids-

-

plaatsen - steeds vlugger door nieuwe produktiemethoden vervangen en

vernietigd (economischecrisisin deengebetekenisvan hetwoord).
En watstaatdaartegenoveralsdeopbrengstvan aldiebedrijvigheid?
W ezijn nietin staatdemateriëlebehoeftenvan demassadermensheid
tebevredigen.nieteens(indeDerdeW ereld)demeest'elementaire'.Daar
Waar werkelijk aanwezige behoeften bevredigd kunnen worden,zijn de
beschikbaremiddelen vaak van slechtekwaliteit(levensmiddelen.geneesmiddelen enz.),oftekostelijk.Veeliszelfsbijna voorgeen geld meerte
kopen:water,lucht.stilte,een leefbare woonwijk ...Tegelijk worden
-

'nieuwe'behoeften kunstm atig geschapen -waaronder illusie-behoeften
die dan bevredigd m oéten worden.De restvan de 'opbrengst'van onze

bedrijvigheid staataan dekantvan deingezettemiddelen,d.w.z.van de
kosten.Tegenovergeweldige,zelfs schrikwekkende inspanningen (waar
ook deverkwistingen bijhoren)staateen tamelijk beperkte,zelfsmeestal
negatieve opbrengst.De levensbasisvan de mensheid ismetvernietiging
bedreigd.Diebedreiging was reedseen realiteitvöörde 'economische cri-

sis'in de enge betekenis van hetwoord (in de jaren van de 'Afsuent
Society').Diebedreigingiseen realiteit,ookalsdekernraketten nog niet
directgelanceerd worden.En zeblijfteen realiteit,ookalsdeecologische
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en grondstoffenproblemen nog niet onmiddellijk volop acuutworden;
ookverspilling van overvloed blijftverspillingwanneerzezinloosis.
De oorzaak van de economische wereldcrisis
M et het bovenstaande heb ik een globale 'econom ische' crisis van de

mensheid beschreven.W atmen gewoonlijkonderdehuidigeeconomische
crisisverstaat,vormterslechtseen deelaspectvan,zoalsook devredesproblem en, de ecologische problematiek en de Derde W ereld-problemen.
Toch kan een analyse van deeconomischecrisisi
n demeergebruikelijke
betekenisnuttig zijn om de oorzaak van de wereldcrisis op het spoor te
komen.Die econom ische crisisdoetzich vooralseen neerwaartsespiraal-

beweging.Dekoopkrachtdaalt(doorinsatie,werkloosheid en schuldenlast).Gevolg:demarkten krimpen.Datverscherptdeconcurrentiestrijd.
Diedwingttothetontplooien van steedsnieuwetechnologieën.Daarvoor

iskapitaalvereist;kapitaalwordtschaars,derentestijgt.Denieuwetechnologieën verhogen de produktiviteiten vernietigen arbeidsplaatsen.Gevolg:m eer koopkrachtverlies.De staatwilsubsidiesverlenen aan de on-

dernemingenom hunconcurrentievermogenteverbeteren,en krijgtanderzijdssteedsmeersocialelasten te dragen.De staatmoetleningen opnemen:derentestijgtverder;hijmoetmeerbelastingenopleggen:dekoopkrachtwordtverderaangetast,enzovoort,enzovoort.

Ik gabijdezebeschrijving uitvan dedalendekoopkracht.Dievoelteen
iederaan.Inallefasenvandespiraalbewegingverschijntzeweeropnieuw.
W ekunnenzebeschouwen alsdéglobaleverschijningsvorm van decrisis.
Deoorzaak van die crisis kunnen weaanduiden alswe de oorzaak van de

dalende koopkrachtvinden.Koopkrachtisnietsandersdan de (in geld
uitgedrukte)totaleopbrengst.onderdevorm vanconsumptiegoederen en
diensten,van de totale som van de inspanningen van de natuur en de

arbeidskrachtvan de werkende mensen (deresultaten van reedsvroeger
geleverdeinspanningeninbegrepen).Dalendekoopkrachtisdan een noodzakelijkgevolg van watmen een technologischeproduktiewijzekan noemen.Boven heb ik technologiegedefinieerd alsdekennisvan mogelijke
toepassingen van gegeven m iddelen.Onder een technologische produktie-

wijzeverstaikeen ongebreideldeontplooiingvan produktiemiddelenzonderenig uitwendig doelwaaraan zeondergeschiktis:een produktiewijze
waarbijhetdoelvandeeconomischebedrijvigheid(debevredigingvande
menselijkebehoeftenendeverwezenlijkingvandaarmeeverbondenbelangen)vervangen en verdrongen wordtdoordeloutereaanwending van de
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beschikbaremiddelen.Hetiseen produktiewijzewaarbijstelselmatigvergeten wordtdatélk werktuig,op zichzelfgenomen,een verliespostvoorstelt;dathetm aken en gebruiken van werktuigen meestalnuttig en zelfs

noodzakelijkis,maarslechtsinzoverrededaarvoorvereisteinspanningin
een redelijkeverhouding staattothetnagestreefdedoel.('Ratio'betekent
eigenlijk nietsandersdan -'redelijke'-verhouding).
Nu zou ikdooreen eindelozereeksvoorbeelden duidelijk kunnen maken
dat onze tegenwoordige 'economische'bedrijvigheid inderdaad gekenmerktisdoorzo'ntechnologischeproduktiewijze.Slechtseen paarvoorbeelden uit de actualiteit.Philippe M aystadt,de Belgische minister van
Begroting,W etenschapsbeleid en hetPlan,liet onlangs weten :'Als het

waarisdatdewezenlijkedoelstelling van hetwetenschapsbeleid erin bestaat de inschakeling van de nieuwe technologieën in onsindustrieelpatroon tebevorderen en teontwikkelen.dan ishetook waardatbiezondere
aandacht moetgaan naar de sociale en econom ische gevolgen daarvan'

(De Standaard, 7 januari 1983).Normaalzou men verwachten dat'de
nieuwe technologieën'eventueel'ingeschakeld'zouden worden op grond
van bepaalde sociale en economische doelstellingen.M aarneen,de tech-

nologischeontwikkelingis(voorhet'wetenschapsbeleid'en 'hetplan')een
doelop zicbzelfgeworden ;in plaatsvan socialeen/ofeconomische doelstellingen is er nog alleen sprake van sociale en econom ische 'gevolgen'
van de aanwending van nieuwe technologische middelen.
Steedsopnieuw wordtonsverteld datwe allesmoeten doen om 'deecono-

mie'teherstellen,alsofwijin dienstvan 'deeconomie'en nietdeeconomie in dienstvan dem ensen zou moeten staan.M en maakterzich ernstige
zorgen over dateen 'verzadiging'van de autom arktde auto-industrie in

het gedrang kan brengen,alsof wij auto zouden moeten rijden om de
auto-industrietedoen bloeien i.p.v.datdeauto-industrieeralleen m aaris
om m ensen die er een nodig hebben van een auto te voorzien.Zelfs de

manierwaarop de meesten hetprobleem van de werkloosheid bekijken,
pastindezemerkwaardigezienswijze.Ermoetwerkgelegenheidgecreëerd
worden,zegtmen,om mensen werk te verschaffen,alsofniet slechtsge-

werktmoetworden in dematedatdatnodig isom in demenselijkebehoeften en de daarmee verbonden belangen te kunnen voorzien ;anders

houdtwerk op werk te zijn en herleidthetzich totloutere bezigheid.
Sommigen zijnzelfsophetideegekomendatmilieuproblemeneengepaste
werkgelegenheid zouden kunnen verschaffen, alsof men die problemen

eigenlijk zou moeten 'creëren'om ietsvoordewerkgelegenheidtedoen.
Inhetheersendeeconomisch systeem zitten wewerkelijkmeteen produk-
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tiewijze die letterlijk hettegenovergestelde beoogtvan wat volgens het
vooropgesteldeprincipehetdoelvandeeconomiezoumoetenzijn.Enhet
verband tussen dateconomisch systeem en een technologische produktie-

wijzeisduidelijk.Dateconomischsysteem ishetkapitalisme,een systeem
dat-wellichtonalankelijk van deeigendomsverhoudingen -deaccumulatievan kapitaalen de ophoping van kapitaalgoederen centraalstelt.Dit
isheteconomisch systeem datvereistisom een technologische produktie-

wijzemogelijk temaken en steedsverderteontwikkelen.Heteigenlijke,
radicaleprobleem ligtop hetvlakvandetechnologie(enhet'wetenschapsbeleid').
H etprincipe van een nieuwe econom ie

Tenopzichtevandeheersendetechnologischeproduktiewijzeishetvooropgestelde principe van een nieuwe econom ie echt revolutionair. Het

houdtprecieshettegenovergesteldevaneentechnologischeproduktiewijze
in.En het is ook revolutionair in deze zin,dat het op grond van dit

principemogelijk moetzijndenutoenemendewanverhoudingtussenmiddelen en doelen oftussen inspanningen en opbrengsten geleidelijk,door
een omwenteling,rechttezetten.Datnieuwe principe richtzich niettegen
de techniek -in de boven bepaalde betekenis,maar slechtstegen de alles

overwoekerendetechnologie.Hethoudtookgeen 'Ludditisme'in(vernietiging van 'm achines',zoalsdoorEngelsearbeidersin hetbegin van de 19e

eeuw).Datkan metveelmeerrechtdeheersendetechnologischeproduktiewijzeverweten worden.Ik haalnog eenseen recentkranteberichtaan.
HetNationaalInstituutvoorde Statistiek heefteen onderzoek uitgevoerd

overdeinvesteringenindejaren 1977,1978en 1979.Daaruitblijktdathet
jaar1979(hetlaatsteonderzochte)'hettweedebelangrijksteuitdeperiode
1964-1979'was;m aarwatdenetto-investeringen betreft,stelthetNIS een

'spectaculaire daling'in dejaren 1977-1979 vast.en ditten gevolge van
'een gevoelige toeneming van de waarde der verkopen,vernietigingen en

buitengebruikstellingen'(De Standaard, 18 januari 1983).Hetprincipe
van een nieuweeconomie richtzich ook niettegen elkevorm van 'markt-

economie',maar alleen tegen die waarde heersende produktiewijze bepaaltwaterop demarktkomt;een werkelijkemarkteconomiezou betekenen datin de eersteplaatsde consumenthetvoorhetzeggen heeft,niet
de producent.Hetprincipe van een nieuwe economie komtook nietop
vooreen nieuwe arm oede;diewordtintegendeelbevorderd doorhetheer-
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sende economisch systeem en zou overwonnen kunnen worden indien we

leren uiteindelijk economischerom tegaan metonzehulpbronnenen arbeidskrachten.
Hoe kunnen we dit principe van een nieuwe economie ingang doen vin-

den? Erzijn enkele dingen waarmee ieder voorzichzelfeen begin kan
maken.W e kunnen op allegebieden de klemtoon leggen op onderhoud en

herstelvan de dingen.in plaatsvan onophoudelijkevervanging en vernieuwing.W ekunnen,iederopzijnwerkplaats,erop staankwaliteitswerk
televeren datzo lang mogelijk meegaaten desnoodsherstelbaaris.W e
kunnen,als kopers,weigeren prullen te kopen,in plaats van soliede pro-

dukten meteen langelevensduur.Vooralechterzalhetmaatschappelijk
gezien erop aan komen datdearbeidersbeweging haarinternationalistische
traditie weer opneemt en de arbeiders zich overal verzetten tegen elke

poging van om heteven welk land (ook heteigen land)om zijn crisisop
een anderland aftewentelen.Dezepogingen komen erslechtsop neerdat
door rationaliseringen steeds m eer werklozen worden gemaakt, eerst in
eigen land,dan,doorde druk van de concurrentie,in de andere landen ;
daar verm indertdan de koopkrachten de markten die heteigen land er
veroverd heeft,gaan weerverloren.De internationale arbeidersbeweging

zaldezeallesvernietigendeconcurrentiestrijd moeten kunnen stopzetten.
W aarschijnlijk zalhet,tijdelijk tenminste,toteeninternationaalovereengekomen investeringsstop moeten komen.Daarmeeverliestook hetwinst-

bejagzijnvoornaamsterechtvaardiging.Inplaatsvanwinstenzullenprijsverlagingen kunnen treden,ofde winsten zouden uiteindelijk gebruikt
kunnenworden om maatschappelijknoodzakelijkofnuttigwerktebekostigen datvoor hetnu heersendeeconomisch systeem niet 'rendabel'is.

W aarschijnlijkvoorondersteltditallesinderdaadeen mentaliteitsverandering,waarvan alsindsjarenzoveelsprakeis.M aardanmoetenweonswel
eensafvragenwélkeeigenlijkdiementaliteitisdiezoumoetenveranderen.
Ik denk dat hetom hetvolgende gaat.Sinds de Griekse oorsprong van

onzeW estersebeschaving hebben talloze denkersen schrijverszich erop
toegelegdvoornamelijkdievormenvanmenselijkeactiviteitoptehemelen
en terechtvaardigen die geen doelbuiten zich hebben,maardoelop zich-

zelfzijn.In meerrecentetijden werd hetstrevennaardergelijkeactiviteiten zelfsbijna alseen plichtvoorgesteld -b.v.in deKantiaansemoraal:
'Degoedewil',zegtKant.'isnietgoed doorwathijbewerkstelligtoftot
stand brengt,nietdoorzijn geschiktheid om een ofandervoorgenomen
doeltebereiken,maarhijisgoed alleen doorhetwillen,dusop zichzelf'.
Datsoort'moraliteit',datgeenszins ouderwetsis.maar integendeelont-
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zettend modern,die mentaliteit moeten we bestrijden.W e hebben een
andere wilnodig,een 'wiltot m acht'.de m acht om m etterdaad iets te
doen ten voordele van de bedreigde mensheid.

Geld rotsvast beleggen.
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Kerk en nlarxisnze in Latijns-Amerika
Peter H ebblethw aite

Hetrecente bezoek van de pausaan Centraal-Amerika vielsamen metde

1* everjaardag van dedood van KarlM arx.(14 maart).Een aanleiding
om even stiltestaanbijdevraag in hoeverrehetdenken en doen van de
Latijnsamerikaansekerkendoorhetmarxismebdnvloed zijn.Datisgeen
gemakkelijkevraag.Marxisten zelfzijn hetlang nietaltijd eensoverwat
zepreciesondermarxismeverstaan.Alswijdan,ookinonzerechtsepers,
horen datkerk en theologie in Latijns-Amerika doorhetmarxismezijn
aangevreten.moetdeeerstevraagsteedsweerzijn:watvoormarxisme?
Een paardistinctieszijn hierwelop hunplaats.Eenhistorischoverzichtje
van deontwikkeling kan hierbijmisschien dienstig zijn.
KeerpuntM edellin

Een keerpuntwasongetwijfeld hetjaar 1968.Meernog dan hetTweede
VaticaansConciliewasdebijeenkomstvan deCELAM ,deLatijnsamerikaanse Bisschoppenconferentiein M edellin, Colombia,'hetnieuwe Pink-

steren'voorhetLatijnsamerikaansecontinent.Oververlossingsprakende
bisschoppen daarin term en van Iiberacinn, alleen zo had verlossing voor
hun verdruktevolken nog enigebetekenis. 'God heeftzijn Zoon gezonden

om,mensgeworden,allemensentebevrijdenuithunslavernij,uitzonde,
onwetendheid,honger,ellende,verdrukking,kortom uitonrechten haat

dievoortspruiten uitmenselijk egoïsme'.Maarzonde,ook structureleof
maatschappelijkezondetoeschrijvenaan 'menselijkegoïsme'wasallesbehalve een marxistische gedachtengang.

Debevrijdingstheologiedankthaarontstaan natuurlijknietaan dezeopstelling van de bisschoppen in M edellfn, ze was aleerder aan de gang,
m aarwelkreegzehiereen slogan mee -'voorkeurvoordearmen'-en een
rechtvaardiging.Detheologen bleven voorhetcomplim entdatze daarmee
van de bisschoppen kregen nietongevoelig. Een van de meestopvallende
dingen in het fameuze werk van Gustavo Gutierrez, De theologie van de
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bevrqding(Lima,1971)isheteindelozeaantalcitatenvanbisschoppelijke
uitspraken uitallehoekenvan hetcontinent.Een nogalsaaiprocédé,m aar

hijmaakteertweedingen meeduidelijk:debevrijdingstheologiewortelt
in diverse lokale situatiesen hetzijn de bisschoppen,de leidersvan de
officiëlekerk,geweestdievan 'devoorkeurvoordearm en'hetvoornaam -

stepuntvan hun pastoraalbeleid hebben gemaakt;jekan ditniet,zoals
nogaleenswordtgedaan,in Leuven gevormdesociologen verwijten.
Theologen begonnen nu quasi-marxistische argumenten te gebruiken om

debisschoppenteverdedigen.Bijvoorbeeld,inextremesituatiesis'revolutie' gerechtvaardigd, de bestaande onrechtvaardige orde is im mers
'geïnstitutionaliseerd geweld'.M aardatmaaktevan hen nog geen marxis-

ten.Er bestaat immers ook zo iets als een christelijke traditie van de
'rechtvaardigerevolutie'.Diewaszo pasopnieuw geform uleerd doorPau-

lus Vlin Populorum Progressio (1967):revolutionaire opstand isniet
gerechtvaardigd 'behalve in het gevalvan een evidente en voortgezette
tirannie,die de fundamentele rechten van depersoon ernstig zouden aan-

tasten en hetalgemeen welzijn van hetland gevaarlijkeschadezou toebrengen'.Alsdatmarxisme was,goed,dan wasook PaulusVIeen mar-

xist.Ensommigerechtsekrantenin Latijns-Amerikavondendatdanook.
Rond 1971zag heternaaruitdatdeideeën van de bevrijdingstheologie
hunwegvondenindekerkoverheeldewereld.Latijns-Amerikaontwaakte;nietlangerpassiefobjectvan 'missie',werd hetzich bewustvan zijn
eigenoriginelebijdrageaandewereldkerk.In mei1971verscheendeencycliek OctogesimaAdveniens.Zijhieldnietlangervastaandepretentieals
zou er een alles overkoepelende sociale leer van de kerk bestaan,die op

allesituatiesindewereldvan toepassingzou zijn.Voortsgafzeeen nogal
subtiel overzicht van verschillende vormen van 'socialisme'.Ze onder-

scheidde vier aspecten van hetmarxisme:de strijd tegen uitbuiting.de
uitoefening van politieke machtin een één-partij-staat,een filosofie of
wereldbeschouwingen tenslotte'eenwetenschappelijkeaanpakvan desociale en politiekerealiteit'.PaulusVIvond nietdatjedezeverschillende
aspecten vanelkaarloskonmaken.Hijzaghetmarxismealséénpakket:
wiezich voorde'wetenschappelijkeanalyse'laatwinnen,laatzich onvermijdelijk ook doordewereldbeschouwing inpalmen.
Veel Latijnsamerikanen deelden die koppelverkoop-theorie echter niet.
Hunervaringleerdehunanders.Zijwensten helemaalnietdemarxistische
ideologie totdehunnetemaken:materialisme en athdsme zijn nu eenmaalonverenigbaarmetchristendom,datspreektvanzelf.Evenm in kwam

hetookmaareen ogenblikbijhenop,deSovjetuniealshetmodelvaneen
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bevrijde samenleving te beschouwen.Maar a1s de marxistische analyse
echt'wetenschappelijk'was,dan hoefdenchristenenereven weinigschrik
van tehebben als,latenwezeggen,van debiologie.Zijblevendusverder
werkenindezelfdelijn,drukgebruikmakendvanwatinhun ogenmarxistische wetenschappelijkeinzichten waren.
De Bisschoppensynodevan 1971hield zich nietformeelmethetmarxisme

bezig.Maarzijverklaardeweldatdebevorderingvanderechtvaardigheid
een 'wezenlijk bestanddeel'wasvandegeloofsverkondiging,nietzo maar
eenbijgedachteofeenvruchtvannaastenliefdedus,maarietswatwezenlijkdeeluitmaaktvan deevangelisering.Dejezuïeten namen ditterharte
en stelden in het fameuze 4e Decreet van hun Generale Congregatie in
1974:'Deopdrachtvan deSociëteitvan Jezusvandaag isdedienstaan het
geloof,waarvan de bevordering van de rechtvaardigheid een absolutever-

eisteis'.DeSynodevan 1971endeGeneraleCongregatievan dejezuïeten
in 1974markeerdeneenhoogtepunt:nooittevoren wasdebevrijdingstheologie zo algem een doorde hele kerk aanvaard.

Reactie

DevolgendeSynodein 1974 maakteevenwelduidelijk datereen reactie
op gang kwam .Hetofficiële thema wasde 'evangelisatie',hetnieteenszo

erg verborgen thema de bevrijdingstheologie.De Latijnsamerikanen bleven lustig hun opvattingen uiteenzetten alsof er niets aan de hand was.
Dom HelderCam ara riep deSynode op totinkeer:'W e moeten toegeven

datwijerzozeerom bekommerdgeweestzijn(entotopzekerehoogtenog
altijdzijn)hetgezagvan debestaandeordetehandhaven,datwijnieteens
merkten dat het een structurele wanorde is...M et het gevolg dat onze
voorstelling van hetchristendom veelte passiefwas.In zekere zin hebben

wijM arxgelijkgegeven:wehebbendeverdrukten zowelinderijkealsin
de arme landen opium voor het volk in de handen gestopt'.Som migen
zullen ditweleen provocerende uitlating gevonden hebben,voor Helder
Camara washeteen waarheid alseen koe.M aarwildatzeggendathijnu
ook een marxistwas?
Hettoevalwilde -wàshettoeval? -datde verslaggevervoordetheologi-

schesectiedatjaarKardinaalKarlW ojtyla,deaartsbisschopvanKrakau,
was.Hijmoesthetantwoord op de discussieformuleren.Hijmerkteop
datde accenten nogalverschillend lagen.Som migebisschoppen,vooraluit

deDerdeW ereld,beklemtoonden de 'temporele'bevrijding,hieren nu;
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anderen,vooral uit de Eerste en Tweede W ereld, de 'eschatologische'.

nu-nog-altijd-niet,aan heteinde dertijden.M aardegrenstussen beide
partijen laggeografischnietzoduidelijk.Erwarenookbisschoppen uitde
Derde W ereld die 'sterk,ja polemisch.de eschatologische dimensiebeklemtonen'.Deverslaggeverschaardezich aan hun kant.Datmaaktehij
duidelijk in zijnconclusie:'W athetverbandtussen bevrijdingenevangeliebetreft.zijn sommigen van mening datwerken voordebevrijdingvan
de mens samenhangtmethetwezen van hetevangelie;anderen beschouwen hetalsde testvoorde geloofwaardigheid van de verkondiging:''armenwordthetevangelieverkondigd'';weeranderen tenslottebeschouwen
heta1sdevruchtvan dedeugd van naastenliefde.Dezelaatsteopvatting is

demeestaannemelijke.Hetgevaarbestaatimmersdatsocialerechtvaardigheid,alszenietgedreven wordtdoorliefde,nietin dienstvan dem ens
Staat'l.

Niemand schonkdaartoen veelaandachtaan.Nu,achterafkanjeereen
profetische aankondigingvan hetbeleid van Johannes-paulus'pontificaat

tezien.Hoedanook,demeestverwoedetegenstandersvandebevrijdingstheologie,onderwieKardinaalSebastiano Baggio en Aartsbisschop (nu
ookKardinaal)LopezTrujillo,realiseerdenzichtoenreedsdatzijhiereen
bruikbare bondgenootgevonden hadden :hierwaseen kardinaaluit een

TweedeW ereld-land,Polen,een die hetmarxisme(zoalswerd aangenomen)uiteigen ervaring kende en die deverdwaalde Latijnsamerikaanse
herders weer op hetrechte pad kon brengen.D e frontliniesvoor de toekomstwerden in deSynodevan 1974 uitgezet.Hetvoornaam stepuntwaar
hetom ging -evangelisering - lag vast,de protagonisten hadden positie
genonAen.

De Latijnsamerikaanse theologen hadden hetveelte druk om het ook
maarte merken.Ze gingen gewoon doormethetgebruik van marxistisch
gedachtengoed.Eén voorbeeld uitde duizenden.ln 1980 sprak Leonardo

Boffvoor hetGenootschap van Kerkelijk Rechtin Fribourg.Thema:
m ensenrechten.Demensenrechten van de Am erikaanse en FranseRevolu-

tieswaren abstracten individualistisch,betoogdehij.Zewaren zogezegd
universeel.M aardesoorten rechten diedaargepromulgeerd werden :pri-

vé-eigendom,vrijheid van persen meningsuiting,rechtsgelijkheid -wat
kunnen mensen diehelemaalgeen eigendom hebben,dienieteenskunnen

lezen ofschrijven ermeeaanvangen? W anneerhetrechtop privé-eigen1 G.Caprile,ed.,KarolWojtylaeilSinododeiVescovi,VaticaansePers,1980,

pp.222-223.
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dom op verschrikkelijk ongelijke situatiestoegepastwordt,kan hetgemakkelijk eennieuwevorm van 'geconsacreerdeonrechtvaardigheid'worden,gesanctioneerd uitnaam van de mensenrechten.in feite die mensen-

rechtenondermijnend.IndeLatijnsamerikaanserealiteitzou men daarom
nietmeervan individuele,maarvan sociale rechten moeten spreken :'Kiezen voorsolidariteitmetde armen betekentkiezen voorde grote meerderheid die verdrukt en vertrapt wordt.Over democratie moeten we leren

denken vanuitdemensendieaanderandvan demaatschappijleven'.Het
iswaar,zulkedingenzoudenbijBoffmisschiennooitopgekomenzijn als
hijnietvertrouwd wasmetMarx'kritiek op de burgerlijke revoluties.
M aar,nogmaals,datmaaktvanhem noggeenmarxist.Hijisnueenmaal
totditinzichtgekomen.Datkan hijnietongedaanmakenzonderzicheen
blinddoek voorde ogen te binden.

Een diffuusmarxisme wasaldusdiep in de Latijnsamerikaanse cultuur
binnengedrongen.Dit was iets watPedro Arrupe,toen generaal-overste

van dejezuïeten (totin hetnajaar,wanneerereen nieuwegeneraalgekozenwordt,ishijdat,juridisch,nogsteeds)goed begrepenhad.Eind 1980
schreefhijeen briefOverdemarxistischeanalysel.Voorafhad hijeen
aantaljezuïetendiezowelmetdemarxistischetheoriea1smetdiverselokale situaties vertrouwd waren, geraadpleegd en hun een precieze vraag

voorgelegd:'Kan een christen,eenjezuïet,demarxistischeanalyseovernemenzolanghijdezemaaronderscheidtvan demarxistischefilosofieof
ideologie en van de marxistischepraktijk in haargeheel?'Arrupe'santwoord was'neen'.Teneersteomdatook hijhetmarxismealséénpakket
beschouwde:theorieen praktijk zijn van elkaarnietloste maken.Ten
tweede omdat het m arxisme alles reduceert tot de econom ische onderbouw :'politiek,cultuuren religieverliezen hun zelfstandigheid en worden

nogslechtsgezien alsrealiteiten dietotaalalankelijkzijnvanwatzichin
deeconomischesfeerafspeelt'.Bijgevolg:'Nietalleen maarsommigeelementen ofmethodologischebenaderingswijzen,maardemarxistischeanalysein haargeheelovernemen,datisietsdatvooronsonaanvaardbaaris'.

M aarditvolstondblijkbaarnietom hem vooreen schrobberingtebehoeden.Zijn ogenschijnlijk fermeafwijzing van demarxistischeanalyseliet
demogelijkheid open dat'sommigeelementen ofmethodologischebenaderingswijzen'toch welbruikbaarwaren.En ditwaseen van deredenen
waarom dejezuïeten op 5oktober 1981een 'persoonlijk delegaatvan de
H .Vader'opgelegd kregen om de inmiddels zieke Arrupe voorlopig te
2 Cfr.Jezuièten en marxistische analyse,in Streven, juli1981,pp.867-874.
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vervangen.Demaatregelkwam kortnaeenbijeenkomstvandePauselijke
CommissievoorLatijns-Amerika,bijeengeroepen doorKardinaalBaggio,
8-12 juni1981.
Tweeconclusiesvandezebijeenkomst3hadden debriefvanArrupeophet
oog : 'De verschillende aspecten van het m arxisme - m et name leer en

analyse-zijn nietvanelkaarlostemaken'.-'Een objectieveevaluatievan
de concrete realiteit moet steeds gebeuren in het lichten op grond van

christelijkewaarden en principesen moetdusonderscheiden worden van
andereanalyses,dieopniet-christelijkelevens-engeschiedenisopvattingen
steunen'.Om ditduidelijktemaken,werdverderuitgelegd dat'devoorkeurvoor de armen'nietexclusiefverstaan m ag worden,'ze sluitandere
vormen van armoede nietuit,die devoorranggeven aan liefde en dienst'.
Er isook arm oede en eenzaamheid van hart,nietalleen materiëlearmoede.

W ataldezeuitsprakenduidelijkmakenis,datindehuidigeopvattingvan
het Vaticaan marxisme gewoon een verleiding is.De allesoverheersende

zorgis:hoevermijden weelkevorm vanintellectuelecontaminatie?Hoe
kritischjeooktegenoverhetmarxismeinzijngeheelstaat,gebruikjelosse
elementenvan demarxistischeanalyse.dan begeefjejeop eengevaarlijk
gladdehelling en glijdjebijnaonvermijdelijk afnaarvolkomen secularisatie.Kortom ,geen enkelgebruik van het marxisme is valabel.En als
daarm ee een leegte ontstaat,dan zalde 'sociale leervan de kerk'diewel
opvullen.Hopen we.

Zeker,depersoonlijkeervaringvan depausmetdePoolsekarikatuurvan
het marxisme heeft hem ten opzichte van het marxism e als zodanig de

nodigescepsisbijgebracht.Maarhetprobleem waarhetinheeldezekwestie om gaat,is niet zozeer het marxism e.Het probleem is.of de kerk

ûberhauptiets van anderen,van 'de wereld'te leren heeft.Indertijd is
gezegd datdatzo is.Gaudium etSpes(1965)zei:'De kerk weethoeveel
zijuitdegeschiedenisen ontwikkelingvan demensheid heeftmeegekregen...zijerkentzelfs dat zij juist uitde tegenstand van hen die haar
vijandig zijn ofhaarvervolgen veelvoordeelheeftkunnen putten ofdit
nog steedskan'.En de keuze tussen 'temporele'en 'eschatologische'verlossing werd door deze Constitutie van Vaticanum 11'overde kerk in de

wereld van onzetijd'afgewezen:'De christen diezijn tijdelijkeplichten
verwaarloost,verwaarloostzijn plichten tegenoverzijn naaste,ja tegen3 Gepubliceerd in Osservatore Romano, Spaanse weekeditie. 29 november
1981.
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overGod zelfenbrengtzijneeuwigleveningevaar'.Datsoorttaalhoorde
thuisin de optimistische stemming van dejaren zestig,begin zeventig.
Toen kon Helder Camara nog zeggen dattheologen vandaag de dag met
M arx zouden m oeten doen watThomasvan Aquino m etAristotelesdeed.
M aarofficieelisdie onderneming voorlopig stilgelegd.
Toch zalzevoortgaan.Nietomdattheologen en bisschoppen nietnaar de

pauswillen luisteren,maaromdatjeeenriviernietbergop kan doen strom en.

pensioenverzekering
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wij zorgen voor morgen

Jeugd in C hina
Dries van Coillie

HetChinesetijdschriftBeqingInformationschreefop 11aug.1980:'Zeshonderd miljoen mensen werden in onsland geboren nade(communistische)bevrijding.Degemiddeldeleeftijd van onzenatieisslechts26jaar.
Zeisdejongstevan dewereld.Eriseen zonderlinge situatieontstaan:
terwijldegemiddeldeleeftijdzolaagligt,zijndeleidersendesteunpilaren
in elk domein oud.Vandaarrijsthetprobleem hoeonzehouding moet
zijntegenoverdejeugddieeen grotebronvan energievertegenwoordigt'.
DeCECC (Catholicsin EuropeConcerned with China),gesponsord door
Pro M undiVita,heeftzich op een congresvan 8 tot10 september 1982 in
Leuven-Heverlee beziggehouden m et het probleem hoe het nu m et de

jeugd in Chinagesteldis.Onderde25deelnemerswarendrieChinezen en
vertegenwoordigers uitBelgië,Nederland,Frankrijk,ltalië,Ierland en
Duitsland.

Ondergrond- en 'Iitteken'literatuurl

Erzijn vele soorten van literatuur.Er zijn de officiële en de parallelle
(ondergrondse)tijdschriften.Erisde metde hand geschreven literatuur
verspreid onder de m ensen.Er isde literatuurvan de diaspora-chinezen

en van deChineseRepubliek (Taiwan).Erzijn deChineseromansen de
'litteken'-literatuurdiedewondenbeschrijftvanhetonderdrukteChinese
volk,vooralgedurendedeCultureleRevolutie.Belangrijk isdeliteratuur
waarin het volk zijn eigen ervaringen weerspiegeld zieten die daarom
graag gelezen wordt.Vooraldeondergrondsepublikatiesen demuurkran-

ten (1978-79)onderdeleidingvandejeugd hebbenveelbijgedragentotde
bewustm aking van het volk, dat de bureaucratische controle verfoeide.
Hetvolk waswoedend om wateromging in decultuurdie aan een strenge
1 Hetthema 'Jeugd en de moderne Chinese literatuur'werd behandeld door

Lloyd Hart(VSA),professoraan de universiteitte Leiden.

Driesvan Coillie / Jeugd in China

607

censuuronderworpen werd en gebonden wasaan deengerichtlijnen van
dePartij.Deregeringvond dekritiekophaarbeleidgevaarlijk,oordeelde
datde overdreven hang naardemocratie,diezijalsbourgeoisbestempelde,de pan uitreesen naaranarchieleidde.Zekritiseerde,veroordeelde en

strafteschrijvers.Maarbelangrijkishetfeitdatdeze'vrije'literatuurniet
meerongedaan kan worden gemaakt.
Ook depoëziebloeide.Vooraldeliefde-poëzie wasin.Jongepoëten kwa-

men op hetvoorplan zoals Gucheng metzijn gedichtLuchtbellen:'Ik
slaagde er nietin,de luchtbelterug te brengen op de gave grond van de

werkelijkheid'.Shu Dingisdedichteresvanhet'Ego',dieop humanistische wijze op ontdekking gaatvan het 'Ze1f'.Hetiseen poëzie in de
experimentele fase,waarmee nietiedereen gelukkig isom datze te duister
isen te slaafshetW esten navolgt.

UitdewijdewaaiervanChineseliteratuurkunnen wedriefeitenaseiden:
de wrede behandeling van hetvolk dievooraltotuiting komtin de 'litteken'-literatuur,hetsuccesvan de liefdeverhalen en deverkenning van het

'ik'op zoek naarbewustzijn.
Dejeugd heeftdie literatuurgelezen.Zehebben daarbijhun eigen ervaring.Zehebben allesm eegemaakt:de politieke veranderingen,de vervolgingen,degoede en deslechtedingen zoalsde 'Grotesprong naarvoren'
en de 'CultureleRevolutie'.Iedereen heefterondergeleden.Ditheeftaan-

leidinggegeventoteencynischehouding.Dejeugdzoektnaarwaardendie
somshetaardseoverstijgen.Zezoektnaarhetbeeld datdemensen zouden moeten hebben vanhun toekomst.DeChinesejeugdgaatechterniet
zovera1sdeW estersejeugd.Zeisnietzo rùcksichtslos.
Culturele revolutie en nieuwe klassentegenstellingenz

Opheteindevandejarenzestigzijn velelandeninhetWesten geconfronteerdgewordenmetjeugdopstanden.Europesestudentendievochtenin de
straten van Parijsen Berlijn voelden zich geïnspireerd door water in
China gebeurde,namelijk deCultureleRevolutie(CR).Zijverkeerden in
demeningdatdeCR (andersdanin deSovjetunie)een pogingwasom de
democratiete verwezenlijken in een socialistisch land.China scheen het
enige land tezijn waardecommunistischepartijgesteund wasdoorhet
2 Hetthema'DeChinesejeugdendeCultureleRevolutie'werdbehandeld door
SusanneW eigelin,professoraandeuniversiteitvan Bochum (DBR).
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volk en waarde partijbijmachtewasom hetvolk temobiliseren voor
politieke doeleinden.Nu beschouwen de leiders in China de CR als de
grootste catastrofe in de geschiedenis van de Chinese Volksrepubliek en
hetW esten weet nu ook welbeter.

Hoe kan men verklaren dat de jeugd in China zo enthousiast M ao's
oproep 'Bombardeerde hoofdkwartieren'beantwoordde en hoereageerde

zeop dekronkelingenvandepolitiekgedurendedeCR ?Om dittebegrijpenmoetenweeerstdesituatiekennen vandeChinesejeugd vöérdeCR.
Op heteindevan dejaren vijftig ging het,ten gevolgevan de mislukte
'Grote sprong naar voren' en de scheur in de Sino-sovjet-betrekkingen,
bergafwaartsmetde econom ische expansie.In deze situatie van economi-

schecrisis,werd deideologischeindoctrinatiekrachtbijgezet.DeChinese
jeugd werd opgesplitst in verschillende groepen naarmate hun klasseafkomsten hun uiteenlopende reacties op de druk waaraan ze blootstonden.

Erwaren dezonen en dochters van deofficiëleambtenaren.Hun positie
was de beste.Zij leden nietzoveelonder de economische crisis als de
anderen en de toekom st lag voor hen open :hun klasse-achtergrond gaf
hun toegang totdemiddelbare scholen en universiteiten.De tweedegroep

wasdievandemidden-klasse(burgerij),vooraldekinderenvanintellectuelen.Ze werden niet beschouwd als revolutionairen, maar ook niet a1s
contra-revolutionairen.Gediscrimineerd zolang de klasse-achtergrond de
maatstafwasom totde universiteiten teworden toegelaten,groeiden hun
kansen toen m eernadruk gelegd werd op bekwaam heid en politiek gedrag.

Velen konden zelfslid worden van de 'communistischejeugdliga'en zo
hun toekomstkansen vergroten.Ditgafdan weeraanleiding totconRicten
metdejongerenuitdeeerstegroepdieoverhetalgemeen nietzo bekwaam
w aren.

Dekinderen van dearbeidersklassevormden de derde groep.De meesten
van hen wilden arbeiders worden zoals hun ouders.M aar het wasm oeilijk,werktevinden in deindustrie.Ofomdatze nietgeoefend waren en
daarom nietals norm ale arbeidersbeschouwd werden,lag hun loon laag.

W ieernietin slaagdenaardeuniversiteittegaanofeen job in destad te
vinden,wasgedwongen naar hetplatteland te trekken.De boeren waren
arm en beschouwden de nieuwkomers meerals 'eters'dan a1sarbeiders.

Devierdegroepbestond uitafstammelingen vandeslechteklassen.kinderen vanvoormaligekapitalisten,vanrijkeboeren en grootgrondbezitters,
van personen die na de cam pagne 'Laat honderd bloemen bloeien' a1s
'rechtsen'bestem peld werden,van contra-revolutionairen ofm isdadigers.
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Zewerden alsbuitenstaandersbeschouwd en kondenmoeilijk ergensbinnen geraken.Daarze geen kans kregen om politiek te presteren,zaten ze

gevangen in hetnetvan hun klasse.Slechtsin tijden waarin depolitieke
factoren sterk verwaarloosd werden,hadden ze een kans om hun studies
aan de universiteitvoortte zetten.

Kortom,de situatie van dejeugd vöördeCR wasereen van slinkende
kansen.Ondanksaldezeproblemen mispreesdejeugd demaatschappij
waarin ze leefde niet,ze was gewoon een onderdeelvan een sociaalsysteem .Hun gedachten waren vollediggeconcentreerd op devraag:hoe kan

ikdepositiebehoudendiemijnoudersbereikthebben,of:hoekan ikop
de sociale en politieke statusladderhogerop geraken,metalde econom i-

scheen cultureleprivilegesdie daaraan verbonden zijn?M aardieopvatting strooktenietmetwatdePartijwilde.DePartijwilnamelijk datwie
derevolutievolgt,iemandiswaaroverzevolledigvrijkanbeschikken.Het
gevolgdaarvanwasdatdeChinesejeugdhaarverwachtingen opeen meer
politiekemaniertotuitingbracht:metenthousiasmevolgdezijderichtlijnenvan dePartijop.Zo konden zijhunpersoonlijkebelangen combineren metde politiekeen ideologischeeisen waarmeezegeconfronteerd wa-

ren.Ofhetgemeend wasofniet,wasbijzaak.Zeker washun politiek
enthousiasme nietuitsluitend ingegeven doorliefdevoorM ao en geestdrift

voorzijn visieop deopbouw van een socialistischemaatschappij.
In de eerste fase van de CR,toen hethoofddoelnog was:'alle monsters

en geesten uitte drijven'en de zuiverheid van de revolutionaire maatschappijteverdedigentegen 'bourgeois'en 'slechte'elementen,vormden
de zonen en dochters van kaders de m eest actieve groep.Fier over hun

nieuweopgangen erop belustom dittewettigen,lanceerdezijdeslogan:
'W anneerdevadereen held is,isde zoon een m anhaftige kerel.W anneer

devadereenreactionairis,isdezooneenbastaard'.Zijwarenhetookdie
deeerste'Rode Garden'-organisatiestichtten op de middelbareschoolvan

deQinghua-universiteit.Ze werden daarin volledig gesteund doorM ao
Zedong.De kinderen van de middenklasse waren er zich van bewustdat
deze beweging hun belangen schaadde.M aar aangezien de anderen de
steun hadden van M ao,durfden ze ernietstegen ondernemen.

Maarreedsin mei1966kwam ereen koerswijziging.Een richtlijn van 16
mei1966 deelde m ee datvan nu af het hoofddoelvan de beweging was:

tevechtentegen de'aanhangersvanhetkapitalismebinnendePartij'.Dit
washetbegin van detweedefasevan deCR.De zonen en dochtersvan de

kaderswarenontgoochelddatdemaatstafvandeklasse-afkomstnuopzij
werdgeschoven om zonderklasse-onderscheid een beroep tedoen op alwie
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zich wilde inzetten voorde politiek van de regering.Ze waren hun voor-

rangs-positie kwijt.Alleen de meestactieven onderhen deden nog echt
mee.De kinderen van de middenklasse stichtten hun eigen RodeGarden-

organisatieen noemden zichzelf'rebellen'.Anderegroepen van jongeren
begonnen zichzelfteorganiseren.Deparia'suitde gebrandmerkteklassen

van grootgrondbezitters,kapitalisten en rijken grepen de kansom door
extreem-actievedeelnameaan deCR tebewijzen datzedieveroordeelde
klasseontgroeid en nu echte proletariërswaren.Ze hoopten nu ook lid te

kunnenworden vandecommunistischejeugdligaofvan dePartij,verder
te m ogen studeren,prom otieste maken in hun werk...
H et consict tussen de Rode Garden en de Rebellen mondde uit in een
m ini-burgeroorlog. M ao zelf verklaarde: 'Het begon m et stokken, dan
m etgeweren en tenslottemetkanonnen'.Vandaagbekennen dem ensen in
China dater geen enkele fam ilie is waargeen doden ofgewonden te be-

treuren zijn.
In 1967 kwam hetBevrijdingslegertussenbeide.Hetlegersteldezich op
aan dezijdevan de Rode Garden tegen de Rebellen.Tenslotte werd de
jeugd naarde scholen,fabrieken ofvolkscommunesteruggestuurd.Tussen 1968 en 1975werdentwaalfmiljoen jongerennaarhetplatteland gestuurd. Alleen leden van de Rode Garden of voormalige leden van de

communistischejeugdligakregenwerkindesteden.Hetzagernaaruitdat
dezonen en dochtersvan partij-kadersde'kinderoorlog'hadden gewonnen .

Vele studenten,vooral die uit de m iddenklasse,waren ontgoocheld na al

diejaren vanintensestrijd.Sommigenonderhen behoorden totdegroep
die in 1974 in Canton m uurkranten schreven m etradicale kritiek op het

socialesysteem vandeChineseVolksrepublieknaM ao'sdood.Velen zijn
gearresteerd,gedood ofgevangen genomen gedurende het Tien-an-menincidentop 5 april1976.Desterkem an Deng Xiaoping vond ze tegevaar-

lijk.
DeChinesejongeren in devroege en latejaren zestig hoopten nog dat,
indien nietdePartij,dan tenminsteM ao een oplossing kon vinden voor
hun veleproblemen.DegeneratievanjongerenwietengevolgevandeCR
detoegang totdeschoolverboden werd endievandaag werklooszijn,is
onverschillig geworden.Ze willen hun radio en zonnebriluitH ong Kong.

AanwatdePartijzegt,hechtenzijnietveelbelangmeer.Zebeschouwen
zichzelfalsdeslachtoffersvan demaatschappijendaarom weigerenzeer
deelvan uittemaken.Alzijn ernog altijd weljongeren diezich goed
voelen en hopen in dezemaatschappijvroegoflaatteslagen.
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Jeugd en dem ocratiseringsbewegingen3
Er hebben in China twee dem ocratische bewegingen plaatsgevonden.De
eerstein 1956 :debeweging 'Laathonderd bloem en bloeien'.Hetwaseen
klassieke beweging, geleid door intellectuelen. Ze werd in de kiem gesmoord.De grote 'anti-rechtsen beweging'van 1957 zuiverde China van
de leiders van de intellectuelen die streefden naar democratisering. De
tweede vond plaats in 1978-79.Het was een beweging uitsluitend geleid

doordejeugd.M eestaljongearbeiders,opgevoedin hetmaoïsme,stelden
hetsocialismeterdiscussie.Factorendiedejeugdhaddenwakkergeschud
waren :de Culturele Revolutie.decatastrofale toestand van de economie
en de ondergrondseliteratuur.In hetbegin werden ze gesteund doorChina's sterke man Deng Xiaoping die de muurkranten op de m uurvan de
dem ocratietoeliet.De reden wasdatde kritiek op de Culturele Revolutie

endeBendevanVier(waaronderM ao'svrouw JiangQing)inzijnkaarten
speelde,wanthijzelfwastweemaalslachtoffergeweestvan deCR en de
Bende.Zelfs de opstand van 5 april 1976 op het Tien-an-men-plein in

Beijing,dietoen metgeweld onderdruktwerdengevolgd doorvelearrestatiesvan opstandelingen die als contra-revolutionairen bestempeld werden,heeftDeng Xiaoping uitgeroepen toteen nationaalfeestom de martelaren van deze opstand te gedenken.
In B,ei
jing alleen verschenen een vijftigtalparallelle (ondergrondse)tijd-

schriften,waaronderDeIentevanBeqing,Exploratie,Tribunevande5e
april, Verlichting,enz.H un aanvallen w erden steeds driester.D e dissident
W ang Xizhibeschuldigde M ao van stalinisme en grootheidswaanzin.De

beroemdste dissidentiszondertwijfelW eiJingsheng,dejongeuitgever
van Exploratie, die democratie en de oprichting van partijen naast de
communistischepartijeiste.'HetisnodigdathetChinesevolk zijn rechtenverovertdoorgeweld...Inonslandwerddealleenheerschappijvanhet
marxisme en hetmaoïsmetoegepasten daardoorgenieten de arbeiders,de

boeren en desoldatengeen enkelepolitiekevrijheid...Decommunistische
partijisdictatoriaalgeworden en dientnietlanger de belangen van het
volk'.ZelfsDeng Xiaoping werd scherp bekritiseerd.Ditging te ver.Dat

jedingenuithetverledenentheorieëndiederegeringookafkeurt,aanvalt
isdik in orde.Maardatjedeactueleleidersenhun actuelepolitiek aanvalt,isongeoorloofd.WeiJingsheng werd tot15jaargevangenisveroor3 Hetthema'Chinesejeugd endemocratischebeweging'werdbehandelddoor
professorQinDaixevandeUniversitéDauphineteParijs.
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deeld om daarnanogvijfjaren vanzijnburgerrechtenberoofdteworden.
Velen werden na hem gearresteerd.De m uren van de democratie werden
afgeschaften de parallelle ti
jdschriften verboden.De'viergroterechten'
vrijspreken,vrijuitzijn opinie uiten,grote debatten houden en m uurkranten schrijven -werden in de Constitutie geschrapt.Van nu af moest
elke burgerzich onderwerpen aan de vierbasisprincipes:de socialistische

weg,dedictatuurvan hetproletariaat,deleidenderolvan dePartij,het
m arxisme-leninisme en de M ao Zedong-gedachten.Deactiesvan devechters voor democratie werden bestem peld als anarchisme en uitingen van
bourgeois-mentaliteit.
Parallel met deze dem ocratische beweging kwamen groepen aanklagers

vanoveralin hetlandnaarBeijing,nestelden zich in destratenofvoorde
gebouwen van de ministeries.Zepoogden aanklachten in tedienen aan de

hoogsteleidersom hersteltekrijgen vanhunverlorendemocratischerechten,voorde onrechten aangedaan gedurende de CR.Studenten enjonge
stedelingen die gedwongen werden naar het platteland te gaan werken,
eisten het rechtop terug naar de stad te keren of hun studies voort te
zetten.Regelm atig trokken demonstranten in lom pen door de straten en

scandeerden:'W ij hebben honger!'Ze werden geduld,zewerden door
lagerekadersgesust,maarkregen geen toegangtotdeleidersvan hetvolk.
Karakteristiek voordezetweede democratische beweging wasdatde oude

intelligentsia volledig afzijdig bleef.Zehad vroegerreedsteveelgeleden.
De angstvooreen herhaling daarvan heeftdoorgewogen op haargedrag.
D e dem ocratische beweging had enthousiasm e en hoop gewektonderde

jeugd.Maareenechtedemocratieisdodelijkvooreentotalitairregime.Ze
werd onderdrukt.M aarisdaarom nietdood.De nog smeulende assekan

weeroplaaien alsdeomstandigheden gunstigzijn.
Jeugdwerkloosheid4

Hetprobleem vandejeugdwerkloosheid isreëel.DengXiaopingzelfverklaarde:'Erzijn problemen dieonsland op hetogenbliknietbijmachte
isop te lossen.Zo hebben we nog nietdevolledigewerkverschaffing gere-

aliseerd'.In hetChinesecommunistische tijdschriftBejing Information
4 Hetthema 'Problemen van jeugdwerkloosheid en socialemoraal,zoalszij

weerspiegeld worden in de Chinese communistische pers'werd behandeld door
Driesvan Coilliec.i.c.m.,('e auteurvan hetartikel.
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van 27 september 1982 stond te lezen :'Op heteinde van de Culturele

Revolutie in 1976teldemen werkzoekenden metmiljoenen.Tussen 1977
en 1981kwamen daarnog vele werklozen bijdie hettotale cijferlieten
oplopen totmeerdan 40 miljoen'.
Deoorzaken van de werkloosheid zijn velerlei:1)Degebreken van het
systeem :iedereen rekentvolledig op de staat,zodatindividuen geen mo-

gelijkheid hebben om zelfwerktezoeken om metenthousiasmetearbeiden.Daarbijkomennogdetekortenvandeeconomischestructuren.2)De
Culturele Revolutiedie denationale econom ie op derand van de afgrond

bracht.3)Dejeugddievanhetplattelandterugkeerdenaardestedenwaar
ergeen voldoendewerkgelegenheid was.4)Erzijn teveeloudekadersen
arbeidersdienietop rustwillen gaan.5)Tekortaan mogelijkheden voor
hogeronderwijs.6)Delagetechnische kennisvan dejeugd.
Hoekan hetprobleem van dejeugdwerkloosheid opgelostworden?Ten
eerstedoordejeugd naarde staatshoeven en collectieve ondernemingen
(volkscommunes)op hetplatteland te sturen.Ten tweede doordejeugd
toetelaten initiatieven tenemen totprivé-produktieen zich teorganiseren

in coöperatiesen teamsdie verantwoordelijk zijn vooreigen winsten en
verliezen.Dan zou de staatze niethoeven tehelpen en zou dejeugd bl
ij
en met geestdrift werken.Ditsysteem heeftthans in China veelsucces.

Ten derde:door de jeugd kansen te bieden om zichzelfop scholen te
ontwikkelen.En ten vierde:doorvoordejeugd mogelijkheden tescheppen om zelf hun werk te zoeken en voor de onderneming om zelf hun
arbeiderste kiezen.

Dezeoplossingen hebben ongetwijfeldresultatenopgeleverd.Maardecijfers die in de Chinese pers geciteerd worden spreken elkaartegen,zodat

niemand metzekerheid kanwetenhoeveeljeugdwerklozen erop hetogenblikzijn.Eéndingstaatechtervast:erzijnnu veelminderwerklozendan
enkelejaren terug.
Jeugd en sociale m oraal

InChina betekentsocialemoraaleen goedmenselijkgedragtegenoverde
omringendegemeenschap:eerlijkheid,dienstbaarheid,hoffelijkheid,netheid,vlijt.Specifiek voorChina isechterdatdezemoraaleen socialistischemoraalis,gdnspireerd doorhetm arxisme en intiem vervlochten m et
de fundamentele politieke optiesvan de leidersaan de macht.Trouw aan

hetmarxisme,volgzaamheidtegenoverdePartij,medewerkingaandever-
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wezenlijkingvan deVierM oderniseringen...zijn bewijzen van goed sociaalgedrag.Een grote campagne werd opgezetvoor hetnaleven van 'de

vijfklemtonen'(decorum,goedemanieren,gezondheid,disciplineen goedezeden)ende'vierschoonheden'(schoonheidvangeest,taal,gedragen
omgeving).
De Beqing Information van 27 juli 1981 schreef:'Onlangs gebruikten
meerdantweemiljoenjongeren in Shanghaihunvakantieenvrijetijdom
hetverkeerte regelen,bejaarden en kinderen te helpen,de omgeving te
verfraaien en informatie over hygiëne te propageren. Honderdduizend

jongeren werden georganiseerd in 6.0* teamsvan vrijetijdsbesteding om
foto'stenemen,haartekappen,kleren tenaaien en dagelijksevoorwerpen te herstellen,gratis of tegen een zeer kleine vergoeding.Ze werden

door het volk zeergewaardeerd...Deze activiteiten laten het geestelijk
gelaatzien van de huidigejongegeneratie'.Maarerzijn ook negatieve
uitdrukkingen van sociale moraaldie door de leidersstreng afgekeurd en

bestredenworden.Depersklaagtzebijnadagelijksaan:schijnheiligheid,
oneerlijkheid,jachtop geld,zelfzucht,hetnaëpen van vulgaireen decadente westerse zeden.
En hier worden we dan geconfronteerd met het grote probleem van de

jeugdcriminaliteit.Jiao Kun,adjunct-directeurvan deveiligheidin Beijing
bekende(zieBeqing Information,23 febr.1981)datdithetbelangrijkste
probleem wasvan de openbare veiligheid :'Neem nu de misdadigersdie

wegearresteerdhebben tussen 1977en 1980.Eengoede80e/pwarenjongeren onderde25jaar'.Demeestvoorkomendegevallen zijn diefstal,bendenvorming en straatschenderij.Moord enverkrachtingenkomen minder
voor... Buitensporig alcoholverbruik is eerder zeldzaam.Er zijn geen
drugverslaafden.
DeChinese persvindtdatdecriminaliteitni
ettewijtenisaan hetsocialistisch systeem ,maarweleen gevolg isvan de sabotagevan Lin Biao en de
Bende van ViergedurendedeCultureleRevolutie.'In diejaren werd het
wettelijk systeem metde voeten getreden,de sociale moraalslonk en het
anarchisme groeide.Herrieschoppersen mensen diezich bezighielden m et

slaan,verbrijzelen enroven werden als''revolutionairehelden''geprezen
(#.f.,2 nov.1979).Hetfeitdatallescholen praktisch tien jaargesloten
waren,datdejeugdwerkloosheid steegendatdoordeopeningvanChina
de nefaste invloed van de decadente westerse bourgeois-mentaliteit bin-

nendrong hebben ook feltotdejeugdmisdadigheid bijgedragen.
Hoe worden nu dejeugdmisdadigers heropgevoed? Dejeugd wordtop
groteschaalingelichtoverhetbestaandewettelijk systeem enaangespoord
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dewetteeerbiedigen.W ieditnietdoetwordtgestraft.Daarbijworden in
allegrotesteden 'heropvoedingsscholenvoordejeugd'opgerichtmethet
doelze te hervormen doorarbeid en ideologische vorming,zodatze zich

bekerentoteen nieuw levenom dooreerlijk werkhun broodteverdienen.
Hetpercentagevanhervormdejongerendienahunvrijlatinginhunkwaal
hervallen is6% .

BeqingInformationvan 15maart1982schetsteeninteressantbeeldvande
jeugd in het districtLonghai(Fujian),datalsrepresentatiefwordtbeschouwdvoordehelelandelijkejeugd die80ç:van dejongeren telt.'De
jongeren kunnen onderverdeeld worden in drieideologischecategorieën.
1)Degenen dieenthousiastz#a vormen 25eâ van hetgeheel.Zehebben
hogeidealen en steken volenergie.Zestuderen metijverwetenschap en
technologie en wenden gewetensvolhun arbeid en kennisaan om de produktiete ontwikkelen.Velenvertonen mooiekaraktertrekken,zoalsgraag

anderenhelpen,somsten nadelevan huneigenbelangen.2)Jongerendie
noch gethspireerd,noch cynisch z#a maken de meerderheid uitvan de
landelijkejeugd.Zehebbendefijnetraditiesvan hunoudersgeërfd:hard
werkenen soberleven.Zesteunen hetsocialismeen zijn gelukkigmetde
moderniseringscampagne.Sommigen onderhenzijn doorhun arbeid rijk
geworden.Hun hoogstebetrachting ishun eigen levensstandaard teverhogen.Anderen stellen zich tevreden met een status quo en doen geen inspanning om hun ontwikkelingsniveau teverhogen en meermoderneland-

bouwtechnieken te beheersen.3)Jongeren die zich afzndig houden en
zich niets aantrekken, vorm en slechts een kleine m inderheid. Anderen

hebbengeen belangstellingvoorhardestrijd.Zezijn alleen uitop economische voordelen voor zichzelf en laten zich nietsgelegen liggen aan de
belangen van de staat.hetcollectief en de medemens.Een klein aantal

jongerenzoekenpersoonlijkewinsten doormiddelvanbedrog.Zeovertreden zelfsde wet'.

Uitdit alles blijktdatde Chinese pers in haar verklaringen een zekere
eerlijkheid en openheid vertoontdie er vroeger niet waren.M aar toch
moeten weallesmeteen korreltjezoutnemen.Vrijwetenschappelijkonderzoek door buitenlanders in China is immers totaal uitgesloten. De

jeugd iszich bewustvanhetfeitdaternog altijdeen kloofbestaattussen
deobjectieverealiteiten dedroom van eenvolmaaktesocialistischemaatschappij.Zijiskritischergeworden.Zesteltzichvelevragenenneemtniet
alles watofficieelgeschreven ofgezegd wordtklakkeloos aan.De slechte
ervaringen die ze in het verleden heeft opgedaan hebben geleid tot een

zekere frustratie en politieke apathie.M aarondanksdit allesblijft de
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grote meerderheid vaderlandslievend en is ze bereid een steentje bij te
dragen voor de opbouw van het land die moet leiden naar een betere
levensstandaard.

Jeugd en religieuze oplevings
Zoweldenieuwsberichten uitChinaalsgetuigenissen van toeristen,vooral

Chinezen die hun familiesbezoeken,wijzen op een algemene religieuze
opleving nietalleen bijde christenen maar ook bijde boeddhisten,de
taoïsten en de islam .

Door de nieuwe,meertolerante godsdienstpolitiek van de regering zijn
reeds ongeveer 180 protestantse en 120 katholieke kerken heropend.De

religieuze diensten worden er goed bijgewoond,op de grote kerkelijke
feestdagen zoals Kerstdag en Pasen zelfs massaal.Telkens werd vastge-

stelddatereen betrekkelijkgrootaantaljongerenbijwas.Erwordtcatechismusonderrichtgegeven.Doopselsvan volwassenen en jongeren worden toegediend. Biechten worden gehoord. M eestal gebeurt dit in het

kerkgebouw.M aarook dikwijlsin dehuizen van dechristenen waarook
kinderen gedooptworden,hoewelderegeringverbiedtjongeren tedopen
onderde 18jaar.Erzijn bedevaarten georganiseerd waarmeerdan tienduizendkatholieken aan deelnamen.In Nanjing werd in 1981een protestantse domineeschoolopgerichten in Beijing werd in oktober 1982 een
katholiek priestersem inarie geopend.Er bestaan plannen om ernog twee

te openen:een in Sheshan (bijShanghai)en een in Noord-oost-china.
Honderdenjongekandidaten komenzichaanmelden.Maarmenwilvoorzichtig tewerkgaan.Daarom heeftm en voorhetpriesterseminarie in Bei-

jing slechts40kandidatenovergehouden.Ergebeuren somsvreemdedingen.Zo b.v.werden op twee plaatsen in dekuststreek in klaslokalen catechism usgegeven aan 40 kinderen en op een m iddelbare schoolgodsdienstonderrichtaan 20 volwassenen,ondanks het feitdathetstreng verboden
isgodsdienstlessen in descholen te geven.M en mag echterlokaletoestanden nietveralgemenen.
5 Het thema 'Jeugd en godsdienstige opleving'werd behandeld door Paul
Pang,professoraan de Urbaniaanse Universiteitte Rome en directeurvan het

'Centrum voorChinesestudies'enhet'Apostolaatonderdediasyora-chinezen'.
Voormeerinformatieoverdegodsdienstin deVolksrepubliek,z1e N.Standaert,

Godsdienstbeleid in China,in Streven,juli 1982,pp.915-924; D.van Coillie,
TaoiàmeindeChinese Volksrepubliek,inStreven,juli1982,pp.925-929.
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De regering is gealarmeerd wanneer ze vaststelt dat na meer dan dertig

jaarathdstischepropaganda,somsgepaard metgodsdienstvervolging(gedurende de Culturele Revolutie),de jeugd belang blijftstellen in godsdienst.De Qingnienbao Ueugdkrant)van 26 april 1982 schreef:'Hetis
onmogelijk problemen op te lossen metde hulp van God.Alleen een
gestructureerd com munistisch systeem kan ze oplossen'.Dezelfde krant
protesteerde heftig tegen hetfeitdat sommige leden van de Communistische Jeugdliga gelovig waren.Hetisim mersstreng verboden datgelovige

mensen lid worden van deJeugdligaofvan dePartij.
PaulPang (Chineesfranciscaan)bezochtzijn familiein 1980en 1981.In
1980lashijdemisthuisbijzijn familie.Deassistentievanvolwassenenen
jongeren steegvan 60deeerstedagtot1.500devierdeenlaatstedag.Bij
zijntweedebezoek in 1981waarschuwdezijn familiehem zich teonthoudenvanreligieuzeactiviteitenomdathetverboden en gevaarlijkwas.Vele
jongeren vroegen om katholiek gedoopttemogen worden.
M en steltzich bijditverschijnselvan religieuzeopleving onderdejongeren vele vragen.Hoe verklaartmen dit?Voorjongeren in familiesmet
christelijketraditiesisditlichtverklaarbaar.Maardeanderen?ln Shandungwordenvelejongeren katholiekuitbewonderingvoordevolharding
van degelovigen.M isschien isdereden ook tezoeken in de ontgoocheling

van dejeugd,hetzoeken naardezinvan hetlevenofwellichtuitnieuwsgierigheid.
Volgens Jonathan Zhao,protestants dominee in Hong Kong,is de aangroeivan protestanten in China enorm .M isschien isditte verklaren door
het feit datde protestantse kerk m eer liberaalis in tegenstelling met de
katholieke kerk die ereen strenge leer op nahoudt.

N abeschouwing

Dejeugd in Chinaworsteltmeteenvertrouwenscrisis.ErheerstwantrouwentegenoverdePartij,hetmarxismeentwijfeltegenoverdesuperioriteit
vanhetsocialisme.Depersenontmoetingenmetjongeren in Chinatonen
aan datertenminste drie groepen in de maatschappij te onderscheiden
zijn.Ditkomtduidelijk totuitingin een studievan YvesNaletin Projet
(september-oktober1981).Tussen detweeuiterstenvan,aan deenekant,
de 'weldenkenden'en aan deandere kantde 'tegenstanders'bevinden zich
de 'onvoldanen'.

Deweldenkenden gelovenin dePartij,erkennenhaarleidenderolenheb-
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ben ervolledigvertrouwen in.Zezijnnietzotalrijk.Onderdetegenstanders vinden we ten eerste:de dissidenten die democratie en eerbeid voor
dem ensenrechten eisen.Hun getalsterkte isniette onderschatten,alheb-

ben nietallen de moed openlijk voorhun opvattingen uitte komen.In
deze tweede groep horen ook de profiteursthuis,die zich weinig inlaten

metideologieenpolitiek.Hun enigdoeliszoveelmogelijkgeld teverdienen en gemakkelijkerteleven doorgebruik te maken van dezwakheden
van hetsysteem ,de privilegesvan de kaders en de contradicties van de
bureaucratie.De onvoldanen tenslotte vormen de overwegende meerder-

heid van de minder dan dertigjarigen.Ze hebben hetallemaalbekeken,
verwachten geen verrassingen meer.Ze verwerpen daarom hetsocialisme

ofhetmarxismeniet,maarzezijn nietgelukkig metdevorm waaronder
ditzich nu voordoet.Alles watmen hun voorschoteltwordta priorimet

argwaan terkennisgenomen.W elblijven zebezield doorliefdevoorhet
vaderland,dienstbaarheid tegenoverdemedemensen deopbouw van een
moderne en sterkenatie.Ze dragen in zich dehoop en de beloftevoorde
toekom stvan China.
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D e Spaanse rom an na de burgeroorlog
Lidwien van den H out-H uyben

Dedood van Franco in 1975en delangzameen systematischeontkapseling

vanzijn politiek apparaathebben in Spanjegroteverwarringen wanorde
tot gevolg gehad op alle niveaus.Geldt voor de onder het franquisme

geprivilegieerdegroepen 'conFranco vivlàmosmejor'(onderFrancohadden wehetbeter),in de rijen van de oppositieleefthet 'contra Franco
vivlàmosmejor'(tegen Franco .....).Zegevendaarmeeuitingaan de(bijna)nostalgienaardatnognietzo verreverleden waarin dieoppositienog
een hechten solidairblok vorm de,metdedemocratiehoog in hetvaandel.

Toendezedaneindelijk kwam,bleken dezeantifranquistischeintellectuelennietinstaattezijnzichtebeschermenentewapenentegendeontnuchtering,de 'desencanto',die in vrijwelheelhetSpaanseleven intrad.De
hooggespannen verwachtingen zijn naFranco'sdood nog nietin vervulling gegaan.Datgeldtvoorde politiek,deeconomie,maareven sterk voor
hetcultureleleven.Zo bevindtook de Spaanse romanliteratuurzich mom enteelin een vacuiim ,zoekend naareen nieuweidentiteit.Iserzichtop
datm en deze impasse zalkunnen doorbreken ? Kortom ,wat is de toe-

komstvan deroman in Spanje?

Heteindevan de burgeroorlog (1939)
Nadeburgeroorlog(1936-1939)vielSpanjeterugin een 18een 19eeeuwse
situatie.De burgeroorlog had degrootsteintellectueleslachting totgevolg

gehad die Spanjeooitgekend heeft.HetdoorFranco ingestelderegiem
leidde totinternationaalisolem ent.De censuurwerd ingesteld.Erheerste

groteeconomischeschaarste.Deconsequentieshiervanzijngemakkelijkte
begrijpen.
Deschrijversin Spanjehadden dekeuzetussenzwijgen ofzich aanpassen
aan de nieuwe situatie.Toch kon er een verzetsliteratuur ontstaan in die

tijd,ondanksdecensuur.ln dezetijd publiceerdeCamilo JoséCela(1916)
zijn eerste romansLafamilia dePascualDuarte(1942)en La Colmena
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(De h#enkorx (1951).Dezelaatste.vertaald doorJ.G.Rijkmansin 1962
isonlangsin tweededrukbijMeulenhoffverschenen.Overdezeroman is
de laatstetijd ook in Nederland hetnodigegeschreven,zodatik erhier
nietmeerop in hoeftegaanl.Hoeweloorspronkelijk in Buenos Aires
uitgegeven,circuleerde La Colmena onderhands druk in Spanje.Cela
kwam erbijdecensuurnogalredelijkgoedvanaf.Hijkonrekenenopveel
clementiedank zijeen uitgebreid vriendennetbinnen degelederen van de
censuur.zoals blijktuitdocumenten gevonden in de archieven van dit
orgaan2.

Dezeromans,waarvanCelazelfzegtdatzezijnpersoonlijkevisieweergeven van de harde,vernederende en schrijnende realiteit van alle dag,
vormden hetuitgangspuntvan een helegeneratie van schrijvers,die de
literatuur beschouwde als 'de verdediging tegen de aanvallen van het leven'. Dewerkenvan dezegroepschri
jvers,waarvandebelangrijksteverte-

genwoordigerszijn RafaelSénchezFerlosio,JesûsFernéndezSantos,Juan Goytisolo,Ana M aria M atute,Carmen M artin Gaite en DanielSueiro,

vatten wesamen onderdenoemersocialeroman (hetwerkalsspiegelvan
de samenleving).De reden zo'n realistische 'getuigenisroman'te willen
schrijven was dathetpubliek in deze tijd volgend op de burgeroorlog
nauwelijkskon beschikkenoverbetrouwbareinformatiekanalen ten aanzien van de problemen waarvoor het land zich gesteld zag.De kranten

waren alleen gevuld metgedetailleerdeverslagen van voetbalwedstrijden,
corridasen buitenlandsnieuws.De romanliteratuur kwam als enige aan
dit gebrek tegemoet door haar poging een zo getrouw en rechtvaardig

mogelijkbeeldteschetsen vandeSpaansewerkelijkheid.Zohaddeliteratuurin Spanje in dezejaren de signaalfunctie diein andere landen toekw am aan de pers.

Desituatie in Spanjeaan heteindevan deburgeroorlogen de wensvan
eenradicaleomwentelingop kortetermijn eistevan deschrijversdetotale
inzetvan alhuncapaciteitenenenergie.Hierdoorkon hetliterairebedrijf
deelworden van een algemenestrijd en hetliterairewerk een instrument
van hetverzeten van de antifranquistische solidariteit.De sociale rom an

wasdaarmee vooralinhoudelijk interessant.Hetmeestgeslaagde voorbeeld ervan isEIJarama (DeJaramarivier)uit1956 van RafaelSénchez
Ferlosio (1927),datveelSpaanseschrijversgedurendetien jaarna publi1Zieb.v.G.Groot,Bl
jeen heruitgavevan Cela'
sBl
jenkor
h inStreven.jan.
1982,p.374.

2 M anuelL.Abellén,Censuray creaci6n Iiteraria en Espaha (1939-197% Barcelona,1980,p.113.
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katietotmodeldiende.EIJarama gaatovereen groepjejongeluiui
tMadrid dieeen zondag doorbrengen aan de Jarama.De plaatsvan handeling

isafwisselend derivieroever,waardejongeluizwemmen en zonnebaden,
eneen café,waardedorpelingen elkezondag bijeenkomen om nieuwtjes
uitte wisselen en dom ino te spelen.De rom an heefthetkaraktervan een
documentaire.Devertellerwendtzich van deenenaarde anderekantom

dealledaagsedialogen van deverveeldejongerenendeberustendedorpsbewonersteregistreren,waarbijFerlosioinruimemateputuitdelevendige,alledaagse uitdrukkingen van de spreektaal.Hierdoorvormthetboek
een zeergeslaagdvoorbeeld van socialeliteratuur.Sterk komtdewanhoop

naarvoren,hetgebrekaan illusies,demonotonieenonmenselijkheid van
hetleven,waaruitdemensengeenanderontsnappenziendandeuitstapjes
op zondag.

Beginnende politieke openstelling

Aanheteindevan dejarenvijftigbreektereen nieuwetijd aaninSpanje:
de statische samenleving van de afgelopen jaren,maaktplaatsvoorde
dynamischevan dejaren zestig.Dezesituatiewordtgekenmerktdooreen
eerste voorzichtige poging om het land zowel politiek, economisch als
sociaal-cultureelmeeropen te stellen.Zo iserhetopkomend toerisme,de

groeiendebuitenlandsebeleggingenin hetSpaansebedrijfsleven,depogingen van Franco om Spanje in de EEG te krijgen.Hetisdetijd dathet
regiem zich opensteltvooreen 'm ini-pluralism e':m eerderestrom ingen op
iederterrein werden schoorvoetend toegestaan.H iermee in verband staat
ook de groeiende m acht van 'Opus Dei',een technocratische organisatie

dieliberaliseringalsonvermijdelijkestapbeschouwdeopweg naareconomischegroei.Hetgevolg van ditalleswaseen toenemende vrijheid op
politiek en economisch gebied.Deze had ook zijn weerslag binnen de
censuur.In 1966 werd hetpluralisme gelegaliseerd in de 'Ley de Prensa e
Imprenta'(Pers-en drukwet)van ministerFraga de Iribarne.Deze wet,
vooralontworpen m et hetoog op hetbuitenland,brachtogenschijnli
jk
een zekereliberaliseringop gang.Hetverplichtvoorleggen van teksten aan
de censuur,alvorenstotpublikatieoverte gaan,werd afgeschaft.Aan de

praktijk van decensuurveranderdedewetechternauwelijksiets.Aangezien strafvervolgingzwaarderwasgeworden -decensuurbehieldnamelijk
haarrechtom boeken in beslag tenemen,boetesuitte delen, aanklachten

in tedienen gingen schrijverszelfcensuurtoepassen door hun werken
toch teblijven voorleggen aan decensuur.
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Binnen denieuwe Spaanse realiteitmoetde rom an gaan zoeken naareen

nieuwe vorm.In de veranderde,kapitalistischer samenleving,zijn geen
verzetsthema'sweertevinden.Bovendien isdaarhetgroeiend contactmet

hetbuitenlandenzijn cultureleprodukten,waarmen zichsederthetbegin
van deze eeuw al richtte op de vernieuwing van het romangenre. De

Spaanselezergaatzijn smaakaan dievan hetbuitenland aanpassen en de
schrijverwordthierinmeegesleurd.Hijneemtdenieuwetechniekovervan
vooralFranseen Latijnsamerikaansecollega's.
Methettoekennen vandePremio Seix-Barral(indietijd eenvan Spanjes
belangrijksteliteraireprijzen)aan MarioVargasLlosa,in 1962,isdeontdekking en ten gevolge daarvan debdnvloeding van deZuidamerikaanse

literatuurin Spanje een feit.DeZuidamerikaanse schrijverszijn hetdie
vrijspelgavenaandeverbeelding.In Spanjedachtmendatergeenandere
romanmogelijkwasdanderealistische,totdatdeZuidamerikaanseschrijversde Spaanse lezeraantonen datervoor een goede rom an meernodig

isdan goed tekunnen schrijven,namelijk een grote verbeeldingskracht.
En dezenieuwe,subjectieveremaniervan schrijven blijktdeSpaanseauteuruitstekendvandiensttezijninzijnweergavevandegroterecomplexiteitvandesamenlevingwaarhijdeelvanuitmaakt.Hetiseensamenleving
geworden zondereigen identiteit.En hetindividu datbinnen dezesamen-

levingwilfunctioneren,zietzich gedwongendeeigenidentiteitookprijste
geven,om de rolte spelen die hem opgelegd wordt.In deze 'pérdida de

identidad'heeftdeSpaanseroman zijn nieuwethemagevonden.Een belangrijkeexponentvan dezenieuweetappe,van de'nuevo climaestético'
wasTiempo desilencio (Tijd van stilte)uit1962 van LuisMartin Santos
(1924).Ditboekvormteenfelleaanklachttegendeintellectueleenartistiekearmoevan zijntijd.Deinvloed van Tiempo desilencioopdeliteratuur
in Spanjeisenorm geweest,vooraldoordesuccesvollemanierwaaropdit
werk de nieuwe realiteitweetom te zetten in esthetischeervaring,doorde
vakkundige beheersing van de nieuwe rom antechnieken.

De laatstejaren van hetfranquisme
Hoewelde werkelijke omwenteling in de regering pasplaatsvindtna de
dood van Franco,komtdeze alop gang vanafhetbegin van de jaren
zeventig,als een onafwendbaarproces.De moord op Carrero Blanco en
de zwakke gezondheidstoestand van het staatshoofd,die i
n een van zijn
crises zelfs de leiding over de staat voor een ogenblik overgeeft aan de
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huidigekoning.Juan Carlos(zomer1974),laten ergeen twijfeloverbestaandathet'antiguo régimen'zijnlangstetijdgehadheeft.M aarjuistde
nabijheidvan deveranderingéndeskepsisoverwathetnieuweregiem zal
brengen,creëren een sfeervan ongeduld in Spanje,op dramatischewijze
totuiting gebrachtin de steedshardere en gewelddadigeractiviteiten van

deETA en soortgelijkeorganisaties.Naastdepolitiek-socialeveranderingenzijnerook dewetenschappelijk-technische,dieradicaalafrekenenmet
detraditioneleopvattingen overwerkelijkheid en fantasie.Alleswateerst
fantastischedromenwaren,komtnu dankzijtelevisieen deanderemedia
dagelijksdehuiskamerbinnen,zondernogalsbijzonderop tevallen.Het
isjuistdeze koele afstandelijkheid van de massamedia diede schrijvers
lijkt te inspireren.Zij willen de sfeer van ongeduld en revolutie.de
sprookjesachtige veranderingen in tastbare realiteitomzetten,in plaats
van zich te beperken tothetpure waarnemen.

Juan G oytisolo

Deschrijverdieerhetbesteingeslaagd iszichaantepassenaandenieuwe
tijd endeeisendiedezeaandekunstenaarstelt,isJuan Goytisolo (1931).
Goytisolo,die alin 1957 in 'vrijwillige ballingschap'in Parijs isgaan
wonen.waardoorhijdeculturele ontwikkeling van Europa op de voet
heeftkunnen volgen,heeftmetzijn laatsteromansdeSpaanseliteratuur
op het peilgebrachtvan die van de andere westerse landen.

SehasdeIdentidad (Persoonsbeschrijving)uit1966 betekenteen radicale
breuk metde eerdere maniervan schrijven van Goytisolo en heefttot
thema het'collectieveverleden'van Spanje.Tot1966een van debelangrijksteproducentenvan deeerderbesprokensocialeroman,richtGoytisolo zich in deze roman nu op de taalzelf. De handeling van Sehas de
Identidad beslaatdrie dagen,waarin de hoofdpersoon Alvaro M endiola,

fotograafvanFrancePresse,in vrijwillige ballingschap levend in Parijs,
enonafgebrokencriticusvan zijnland.probeertom vanuiteen Catalaans
landhuismetvriendendeverlorenjarenin tehalen,waarbijallestersprakekomtwatmetzijn persoon.familieen generatiete maken heeft.Het
themavanderomanishetdubbelezoekennaardeidentiteit,namelijkvan
een volk en van een individu.Om deze identiteitteontdekken bedientde

verteller-hoofdpersoonzichvantweeverteltechnieken,deeenobjectief(3e
pers.enkv.),deanderesubjectief(2epers.enkv.).Deobjectievepresentatievan de politiek-sociale omstandigheden vindthaarbasisin hetgebruik
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van documenten endestemmen van dem assamedia.M aarop debeslissen-

demomentenwordtdezedocumentairelaagonderbroken doordesubjectiviteit.Die wisseling van perspectief maakt van het lezen van Sehas de

Identidad een dynamische ervaring.Slechtsdeze subjectievemaniervan
schrijven maakthetde verteller-hoofdpersoon mogelijk om aandachtte
schenkenaanzijneigenrealiteitendievan zijnland,om op diemanierde
definitievebreuk tebewerkstelligenmetzijn Spaanseoorsprong.Sehasde
Identidad beschrijft,evenals Tiempo deSilencio een aantaljaren eerder,
de complexiteitvan de Spaanse samenleving die alle 'sehas de identidad'

uitwist,op perfecte wijze.Alleswatin Sehas nog parodie en sarcasme
was,isin Reivindicaci6n delcondeDon Julidn (Rehabilitatie van graaf
Don Julién), de volgende roman van Goytisolo,verschenen in 1970,
geïntensifieerd totin hetabsolute.Aan beidewerken ligtdezelfdepsycho-

logische,existentiëleentegelijkertijdhistorischeconflictsituatietengrondslag:destrijdvandeenkelingom zichstaandetehoudeneneeneigenweg
tevinden ineenuitgesproken vijandigesamenleving.M aar,waarin Sehas
nog sprake was van de noodzaak om de eigen identiteit te ontdekken,
neemtin dezerom an hetthem avan hetzoeken naardebevestigenderealiteitde vorm aan van een symbolische,totale destructie.Hetis niet voldoende om de institutiesvan het 'Heili
ge Spanje'-religie,politiek,cultuur,geschiedenisen taal- te vernietigen.De ondergang van de verteller-

hoofdpersoon zelfwordtgeëist.Om zich vanzijn wortelsteontdoen moet
hijzich losmaken van alleaspecten van zijn verleden,van alleswathem
verbindtmet 'la madre patria',om deze vervolgenste vernietigen.

N a de dood van Franco

In 1970 zeiJuan Goytisolo nog datdegetuigenisliteratuurin Spanje de
functieheeftdieinanderelanden,metnameinFrankrijk,toekomtaan de
pers3.ZozaldetoekomstigegeschiedschrijvervandeSpaansemaatschappijeen beroepmoeten doen op literairebronnen,alshij,hetspoorbijster
geraaktinhetdikkerookgordijn van dedagbladen,hetdagelijksleven in
Spanjewilreconstrueren.Metdedoodvan Francoenhetverdwijnen van
de censuur isin deze situatie verandering gekom en.De roman en de pers
3 Juan Goytisolo,La novelaespaholacontempordnea,eenlezinggehoudenaan
deColum bia University,novem ber1970,in druk verschenen inLibre,dec.1971,
no.2.
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vullen elkaarsedertdien aan,in plaatsvan tegenover elkaar te staan.De

roman blijftonmisbaarvooreen grondigekennisvan hetbestaan en de
waarden van hetSpaanse volk,maar vormt niet meer de enige bron die
hieroverinformatie verschaft.

Alswe de overzichten doornemen diejaarlijksgepubliceerd worden en
waarin een beeld geschetstwordtvan de staatwaarin de Spaanse cultuur

zich bevindt,wordtduidelijk datdeoordelen en analyseszichzelfjaarin
jaaruitherhalen.Vooralop hetgebied van deliteratuur.Zo zijn erieder
jaardegebruikelijkebestsellers,exponentenvan deconsumptieliteratuur,
hetbijprodukt van een industrie die met schreeuwerige verkoopcijfers
haarpotentiëlelezersom deorenslaat.DeSpaanseschrijversdiehetbeste
lopen,zijniederjaardezelfden,enzijdienietverkopenuiteraardook.De
jaaroverzichtenvan deromanproduktiein Spanjezijn sindsdedood van
Franco gewoonlijk een subtiele mengeling van gematigd pessimisme en
beschaamd optimisme.Desintegratie isde fundam entele karaktertrek van

dehuidigesituatie.Delaatstejaren isdecultuur-endusookderomanliteratuur -in ontbinding en ontwrichting.Tevergeefs zoektmen naar de
illusiesvan de stroom clandestiene boeken die onstuitbaarzou losbarsten
na de valvan de dictatuur.
M aar ondanks alles is de Spaanse roman zeer dui
delijk aanwezig in de
de
voe
t.De nieuwe golven
etalages.De literaireprijzen volgen elkaarop
lossen elkaar af.Van het enorme aantalliteraire pri
jzen dieperjaarin

Spanjetoegekendworden,zijndetweebelangrijkstedePremioPlanetaen
dePremio Eugenio Nadal.DePremioPlaneta,van degelijknamigecommerciëleuitgeverij,krijgtdemeesteaandachtindepers.Deprijsbiedtde
winnaardan ook degrootstesom geld en betekentdathetbekroondewerk
een absolute hitwordt.De Premio Planeta streefteen benadering van het

boek a1smarktwaar na.Voor deze uitgeverij iseen werk aantrekkelijk
wanneer het de 19e eeuwse rom antraditie voortzet,de lezer een verhaal
biedt en dan nog het liefst een actueelof sensationeel verhaal,wat de

laatstejaren -paradoxaalgenoeg -steedsdeburgeroorlog ofhetdaarop
volgend franquisme totthema heeft.Vooralde burgeroorlog zelf,zijn
oorzakenengevolgen,blijveneenonuitputtelijkebron vaninspiratievoor
een helegeneratie schrijvers.
Een voorbeeld is Fernando Vizcafno Casasdie in 1978 meteen bestseller

kwam,waarvan dank zijde franconostalgie 500.000 exemplaren werden
verkocht:...y altercerJHoresucitn (...en in hetderdejaarishijherrezen),waarin gefantaseerd wordtoverde gevolgen van een wederopstanding van Franco voor Spanje.Ook de in 1978 metde Premio Planeta
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bekroonderomanvan JuanM arsé(1933)heeftalsthemahetfranquisme:
zijnLamuchacha deIasbragasdeoro (hetmeisjemethetgoudenslipje)
waarvanM eulenhoffafgelopenjaardeNederlandsevertalingheeftuitge-

bracht -illustreert afdoende welk peil beloning vindt m et deze literaire

prijs.La muchacha ishetverhaalvan deschrijverLuisForestdie eind
jaren zeventig -werktaan zijn biografie.Zijn nichtje helpthem bijhet
uittypen van ditnaarstig van allefranquistischetrekjesgezuiverd en aan
de nieuwe situatie aangepastbeeld van hetverleden.HoewelJuan M arsé

metdezebest-sellerbijlangenanietdekwaliteitgehaald heeftvan zijn al
twintig jaar geleden gepubliceerde debuut Ultimas tardes con Teresa
(LaatstemiddagenmetTeresa,1965).eenuitstekendesocialeroman,overschreed de derde druk in 1978 toch alde 150.000 exemplaren.
Finalistin datzelfde 1978 voordePremio Planeta wasAlfonso Grosso met

Losinvitados(Degenodigden).Hettalentvandezeschrijveriseenuitzonderlijk gevalvan rekbaarheid,aangezien Grosso zich aan bijna alle romantheorieën doordejaren heen heeftaangepast.Van hetsociaal-realismevan zijnbeginjaren totdethrillerinzijnlaterewerken,viadeverbeeldingswereld van de Zuidam erikaanse roman en het dialectisch-realisme

van iemand alsLuisM artfn Santos(Tiempo desilencio).MetLosinvitadosschijnthijaangeland tezijnbijde'roman zonderfictie'van Truman
Capote.Grossodefinieertzijnwerk zelfals'een benaderingvandewaarheid ofmisschien de waarheid zelf,wie zalhetzeggen,vanuitde droom '.

Hoedanook,zijn huidig werk vormteen goed voorbeeld van de 'docum entaire roman'. Eveneens een goed voorbeeld van deze manier van

schrijven isderoman uit1979 van Rosa Montero,Crnnica deIdesamor
(Kroniek van deliefdeloosheid).
Detweedeliteraireprijs,dePremioEugenioNadalisveelmindergenereus
metzijn geldelijkebeloningdan dePlanetaen volgt-misschien weldaarom -een veelonalankelijkerlijn,datwilzeggen onalankelijk van de
verkoopcijfers.DitbetekentechtergeenszinsdatdemetdeEugenioNadal
bekroonde boeken nieteven goed lopen alsdie m eteen Planeta.
Naastde ruime produktie van subliteratuurwaarmeede com merciëleuit-

geverijen demarktoverstromen.isereen sterk teruggrijpen naarschrijversen werken die gedurendedelangejaren van hetfranquismeSpanje
nietkonden bereiken,dooronderanderedewerkingvan decensuur.Hier-

ondervallen de boeken van bijvoorbeeld GuntherGrass,Henry Miller.
Joseph Conrad,Henry Jamesen VirginiaW oolf,dienu volop in vertaling

tekrijgenzijn.Zo warenerookinmeivorigjaaropdejaarlijksinM adrid
gehouden FeriadeLibros(boekenbeurs)weerveelvertalingen,o.m.M e-
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m orias de Adriano van M arguerite Yourcenar, vertaald door niem and
minderdan Julio Cortézar,werk van SimonedeBeauvoir,Verity Bargate,
Sylvia Plath.Ook de andereSpaansetalen,zoalshetCatalaans,Gallicisch

en Baskisch leveren recentelijk talvan vertalingen in hetCastiliaansop.
Zo zijn alle werken van belangrijke Catalaanse schrijfsters als Merced
Rodoreda en M ontserratRoig in hetCastiliaanste krijgen.
DevruchtbaarstewegindeSpaanseromanlijkttotnutoeingeslagendoor
een aantalvandealwatoudereschrijvers,datwilzeggen deschrijversdie
in dejaren vijftig en zestig hun eerste realistische werken op de markt
brachten,sindsdien geenszinsstilgezeten hebben en van derom anvernieu-

wingendieSpanjeuiteindelijkvanuithetbuitenlandkondenbereiken,hun
graantjehebben meegepikt.W ijzeren ervarener,meteen groterebeheersingvan hun instrument,doen zijnu een goede,vaak zeergeslaagdepoging zich op devoorgrond teplaatsen.Een voorbeeld van dezegroep isde
aleerdergenoemde Juan Goytisolo.die in 1980 metM arbara kwam ,een
werk waarin de stilistische structuur boven het informatieve aspect uit-

gaat.In 1982 verscheen zijn roman PaisajesdespuésdeIabatalla (Landschappen na de strijd)die,hoewelietsminderverrassend dan zijn voorgaande publikaties,toch interessantgenoeg is om kenners en liel ebbers

van Goytisolo'swerk verlangend tedoen uitziennaarzijn volgendeboek.
EnverderisdaarCarmen Martin Gaite(1925),vanwierhand in 1978het
uitstekende EIcuarto de J/rl: (De achterkamer)verscheen.Een andere
belangrijkeexponentvandezegroepisGonzaloTorrenteBallester(1910),
eenschrijverdiemetzijnruim zeventigjaarookallangermeedraaitinhet
literairebedrijf.Hijbegon zijn literairecarrièrealin 1943metderoman
JavierM ariho en een reekstoneelstukken,dieechternooitopgevoerd wer-

den.In zijn eerste,realistischewerken kanmen aldetrekkenonderscheiden dietotopditmomentdeconstantenvormenvanzijnliteraireproduktie,zoalszijn intellectualisme,de sterkeverbondenheid metzijn Gallicischeachtergrond dieuitalzijn werken spreekt,zijn voorliefdevoormythenen zijn appélaan deverbeeldingskracht.Zijn besterealistischewerk
wasdetrilogieLosgozosyIassombras(1957,1960,1962)(Devreugdeen
haarschaduwzijde).diealstelevisieseriein Spanjehetafgelopenjaarhoge
kijkcijfershaalde,waardoorditboek metéénklap weerin deboekentoptienbelandde.In 1972verscheena1seengroteverrassingzijnLasaga/fuga
deJ.B.(Desage/fugavan J.B.),datevenalszijndaaropvolgendewerken
Torrente'sappélbevestigdeaanhetimaginaireinderomanen zijnvernietigingvanallemythen.In 1980verscheen zijntotnutoelaatsteroman,La
isladeIosJacintos Cortados(Heteiland van deAfgesneden Hyacinten).
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Een hoogleraargeschiedenisaan een Amerikaanseuniversiteitverwekteen

grootschandaaldooreenstudietepublicerenwaarin hijdoormiddelvan
detoepassing van bepaalde linguïstischeen hermeneutischetheoriëen pre-

tendeertaantekunnentonendatNapoleonnooitin werkelijkheidbestaan
heeft,maar slechtseen uitvinding is van de historiciom een samenhangend beeld tekunnen schetsen van hetEuropa van na deFranse Revolutie.

Ook 1982leverdeweereen zeerinteressantetekstvan zijn hand op,Los
cuadernosdeun vatevago (Notitiesvaneen dolend dichter),geen roman
deze keer,maareen zeerpersoonlijkegetuigenis.Ditboek isdeneerslag
van een grootaantalbandopnamen,dietotin detailsregistreren watTor-

renteBallestergedurendezo'n vijftienjaar-van 1961totenmet1976,de
jaren waarin een aantalvan zijn romanshetlichtzagen,dietoch totde
meesterwerken van de moderneSpaanserom anliteratuurgerekend mogen

worden -bezig gehouden heeft.Ook in deafgelopen tweejaren washet
weerdezegroep oudereschrijversdiehetbeeld bepaalde:MiguelDelibes
(1920),JesûsFernéndez Santos (1926),José ManuelCaballero Bonald
(1928),Jorge Semprûn (1923),Juan Garcia Hortelano (1928)en Juan
M arsé (1933)kwamen allen meteen nieuweroman,diegezamenlijk een
goed beeld geven van derecente literaire oogsten tegelijk aangeven hoe
vitaalde Spaanseroman nog is.JesûsFernéndez Santoswistin 1982 zelfs

dePremio Planeta tewinnen metzijnJaquea IaDama (Schaak voorde
dame).M etdezelaatsteromanheeftFernéndezSantoszekergeentypische
Planetaromangeschreven,hoewelookhierdeburgeroorlog,zijhetslechts
op de achtergrond,toch weeropduikt.

Van Juan Marsé(Premio Planeta 1978)verscheen in 1982 Un JI9 volveré
(Op een dag zalik terugkeren).Dezeroman vormt,na hettoch welals
mislukttebeschouwen experimentvan La muchacha deIasbragasdeoro,

deterugkeernaarzijn eigen terrein van derealistische,enigszinstraditionele rom an.

Keerzijdevan demedailleisnatuurlijk weldatin dehuidigesituatie-en
eigenlijkgeldtdatvoorheelhetcultureleleven-een nieuwe,jongegeneratielijktteontbreken.Debestewerkenzijnallevan de hand van de oudere
generatie,zoals we hebben gezien.Zij zijn hetdie voor de technische
vernieuwingen gezorgd hebben die de Spaanse literatuur zo nodig had,

terwijldittoch veelmeer in de lijn zou hebben gelegen van een jonge
groep.Maarwaardejonge,debuterendeschrijversalpogingen ondernemeneenvernieuwenderichtinginteslaan,verzandenzijinhun stilistische
experim enten waarmee het lezerspubliek eerder afgeschrikt dan bereikt

wordt.Veelbelangstelling iserechterweldelaatstetijd voordejongste
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generatie vrouwelijke schrijvers.Zo verscheen onlangsde bundelDoce
relatosde mujeres (Twaalfverhalen van vrouwen),waarin o.m.werk te
vinden isvan Rosa M ontero,Ana M arfa M oix,EstherTusquetsen LourdesOrtiz.Van LourdesOrtiz isin 1982 Urraca verschenen,een historische
roman over koningin Urraca,door de criticiover hetalgem een gunstig

besproken.Een andere vrouwelijke schrijvervan het afgelopen jaar is
Consuelo Garcia,die in 1982 zelfstweeromanswistte publiceren,nam e-

lijkLuisen el#JIàdeIasmaravillas(Luisin wonderland)enLascdrceles
deSoledad Real(Degevangenissen van Soledad Real).Hoewelbeideromanszeervan elkaarverschillen,oogsttezemetbeidedelofvan decritici.
LuisSuhén,literatuurrecensentvan ElPais,vergeleek haarzelfsmetCar-

menMartin Gaite,debelangrijkstevrouw indemoderneSpaanseromanliteratuur.

De toekom stvan de Spaanse rom an

Uithetvoorafgaandeblijktduidelijk datdeverwachtingendiemen hadin
detijddatFranco nog Ieefdeen men zuchtteonderhetzwarejuk van de
censuur,nietzijnuitgekomen.Eenechteoplevingisuitgebleven.Deliteratuurlijkt,netalshethelecultureleleven,ingeduttezijn.Dedesencanto
heerste alom gedurendeheteerstelustrum na dedood van Franco en met
hem ,hetfranquism e.De censuur isweggevallen.M aar watbetekentdat

nu werkelijk voor de culturele produktiviteit? Grotere mogelijkheden?
Dan blijven deze welonbenut.Zoals Juan Goytisolo alraak stelde in
1967:'Spaanseschrijvers-zeieen Parijsecollegaeenstegenmij-hebben
enorm veelop onsvoor.H et bestaan van de verplichte censuur vooraf,
van de gecontroleerde,geleide pers en de starheid en onbuigbaarheid van

demaatschappijwaarin zijmoeten leven,zijn allemaalfactoren dieeen
vrijeen moedigegeeststimuleren'4.
lnSpanjeishetaantaluitgeverijenzeergroot.Een adequatecommercialisering vandemeerderheid van deboekendieverschijnen,blijftdaardoor
onmogelijk.Hierdoorisnoch depromotie,noch debibliografischeinformatieverschaffing van de boeken serieusgeorganiseerd.Depers,diena de
doodvandedictatorlangzaam maarzekerweerhaareigenlijkerolop zich
genomen heeft,vormtnu voorduizenden mensen deenigebron van infor-

4 JuanGoytisolo,EIfurgdn decola,Barcelona,1967.p.41.
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matieopcultureelgebied.Depersisvaakhunbelangrijkstegidsgeworden
bijhetvaststellenvan waardeoordelenen meningen.Toch lijktdecultuurkritiek vaak te komen van weinig gespecialiseerde mensen die vaak zeer

partijdig en lichtvoetig tewerk gaan.Metbetrekkingtotboekbesprekingen spreekt men welvan 'solapismo',oftewel'sappisme'.een term ge-

bruikt voorrecensenten wier blik bijte beoordelen boeken nietverder
reiktdan de boekomslag.
Karakteristiek voordecultuurpagina'svan dedagbladen isdenieuwetaal,

vaak kwaad,vrijmoedig.ironisch,imaginairen zeerlevend,dietotware
kunstvorm isgeworden in deartikelen van iemand alsFrancisco Um bral,

vastecolumnistin EI#JI
:,hetbelangrijkste Spaanse dagblad,en daarnaastookschrijvervanromans.In 1975kreeghijzelfsdePremioEugenio
Nadalvooreen van zijn boeken.
OndankshetbetrekkelijktriestebeelddatdeSpaanseliteratuuronstoont,
mag deze zich verheugen in een groeiende belangstelling in binnen- en
buitenland.Zelfs in Nederland is dit merkbaar.M eulenhoff haalt oude
vertalingen van stalen laatnieuwe romansvertalen.De Spaanse romanliteratuuris dan ook niethelem aalzonder toekomst.
In 1981en 1982hebben deeerstetekenen van oplevingen vernieuwingzich

alaangediend.Dewerkelijkeoplevingmoetechterkomen en zaldatook
hopelijk doen van een jongegeneratieschrijvers,diehetfranquisme kan
zienalsietsuiteenververleden.Dehistorischesituatiewaarindezeschrijversleven,vereistdatde'cultura deresistencia'eindelijk eensvervangen
wordtdooreen 'cultura parala democracia's.Dan paszaldewerkelijke
opleving kunnen inzetten :doordeSpaansecultuurteherkennen én erkennen alshetproduktvan een samenleving opgebouwd uitdiverse cultureel

autonomeenlinguïstische'regiones',dietegelijkertijdzichopenblijftstellen voor de ontwikkelingen in de andere Europese en Amerikaanse cultuurgebieden.

5 JoséLuisAbellân.EIpensamiento,inEIaho culturalespahol197% Madrid,
1979,p.92.
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H etuurvan Dino Buzzati(t 1972)
J.van Ackere

Hetisnu ruim tienjaargeleden datdeschrijvervan 11deserto deiTartari
opzijnsterledin dePortaRomana-kliniekteM ilaan een spiegelvroeg zoverteltonszijnvriendAlberico Sala-om dekleuren hetgelaatvande
dood tezien.Hijdie de tijd zo vaak omschreven had alseen onvatbaar
mysterie,noteerdenuop eenvan delaatstebladzijden van zijn dagboek:
L'ora è venuta,hetuurvan deverlossing uiteen ongeneeslijke kwaal.
Maarhetuurvan deschrijverwasvoorgoed aangebroken.M ededank zij
desteedstalrijkervertalingen zou in versneld tempo deerkenning doorbreken:Buzzatieen van de sterkste persoonlijkheden van de moderne
Italiaanseliteratuuren van de m oderne literatuurzonder meer.De naam

Buzzatiblijftm.i.teveelverbondenmetzijn eersteroman.Hetthemavan
11deserto keerttrouwensterug -kernachtigerbehandeld -in L 'inaugura-

zionedellastradaen noganderekortverhalen.Hetzijn Buzzati'skortverhalen waarop wijhiernaderwillen ingaan;deromanskomen slechtsterloopstersprake.Buzzatiwasvoorallesdeauteurvan onvergetelijkeracconti,geschreven meteen heelandereinktdan dievan b.v.een Pirandello.

Hijweetaan dehand vanheelnormale,doodgewonetoestanden,gebeurtenissen,ingrediënten,een hallucinante sfeerte scheppen waarin hetm ys-

teriepulseert.Hetverloopvanzijn verhalen kanmen vergelijken meteen
parabooldie op een zekermomenteen denkbeeldigegrensoverschrijdt,
aandeoverzijdewaarvan wijin het'parareële'belanden.A1sik hetover
'pararealisme'heb,wilik geenszins aan een pedantgetheoretiseertoegeven -ietswaaraan Buzzatizelfzo'n hekelhad -maarprobeerik alleen met
één woord te benoem en wat anders telkensweer alshetpolyvalente,het

literairrealismeoverstijgendeverloop van Buzzati'sverhalen omschreven
zou moeten worden.

Tijd en ruimtezijn deeerste fenomenen waarin Buzzatiaan dehand van
vertrouwde gegevens het mysterie van het onbekende aftast.De tijdl
1Zieook dereeksSmagliature deltempo (Ontrafelingen van detijd)in de
bundelLenottid@ficiliofnogNessuno micrederà.
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wordtnietafgeteldmaarin zijn roerlozeoneindigheidaangeduid doorhet
wachten ;deverwachting ook van ietswatmaarnietkomtofnietgebeurt.
In 11deserto heefthetverlaten fortgeen anderebetekenisdan hetvruchte-

loos wachten:de tijd is,net als het 'water'op hetwoestijnzand,een
illusorische spiegeling,aangeduid metvagetermen alsdilatarsidella notte

(het uitzetten van de nacht). incerto tempo, scadenza della sua attesa
(anoop van zijn wachten).Alseen doffeklokkegalm keertdeterm attesa
voortdurend in deromanterug.EvenvruchteloosalsBuzzatidetijdzoekt
tepeilen,tasthijookderuimteaf.Ikwilnietvaneeninvloedgewagen die
Buzzatizelfheeftontkend,maareen passusuitKafka'sDerAufbruch
geefttoch heelsuggestiefdestemm ing weervan datonbereikbare 'elders'
datin vele van Buzzati'sverhalen voorkomt:
W ohin reitestdu,Herr?
Ich weisz es nicht,sagte ich,nurweg von hier.Im merfortweg von hier,nur so
kann ich m ein Zielerreichen.
Du kennst also dein Ziel? fragte er.
Ja,antwortete ich,ich sage es doch :W eg-von-hier,das istmein Zielz.

Datweg-van-hier:in L 'assalto algrandeconvoglio ishetderuimtewaarin
derovershun leideralsm aarkleineren doorzichtigerzien worden,op weg

naarhetbetererijk;inL'inaugurazionedellastradaishetnog alleen het
glimmen van de zon op M ortimersuniformknopen in de verte waargeno-

mendoordemannendieeenwegaanleggendiedoodlooptin dewoestijn;
in Isette messageriishetde ruimte waarin Domenico verdwijntop zoek
naarde zeer verre stad om er een nutteloze boodschap te brengen.

D e vele gezichten van de angst

Een van de hoofdthema'svan Buzzati'soeuvreisdeangstmetzijn derivaat,hetbangevoorgevoel(praesagium):deangstvarieertvan depuur
atavistische,instinctieve angst totde over-beredeneerde vrees.Buzzati's

schildering vandeangstligtindelijn van Jeroen Bosch -aan wiehijeen
studiewijdde -Breughel,Grûnewald,Goya,MM Ernst.Somswordtde
angstalseen themaop zich behandeld.Datishetgevalin Qualcosa era
successo(Erwasietsgebeurd).Eensneltreinraastdoorallestations,waar
telkens weer mensen op de perrons door middelvan geloop,geroep en

2 Vgl.vroejerevoorbeeldenalsG.SchmidtvonLiibeck:DerWanderer(Dort

wo du nichtblst,dortistdasG1iick...)ofBaudelairesproza-gedichtL'étranger.
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misbaar de reizigersproberen diets te maken dater ergenseen catastrofe
aan de gang is of dreigt te gebeuren,een catastrofe die nooit genoemd

wordten nooitgekend zalzijn doordereizigersnoch doordelezers.En
nooitzullenwijteweten komen watdeschreeuw 'help'betekentwanneer
detrein tenslottestilvaltin een doodverlaten station,datDelvaux geschilderd had kunnen hebben.Zo trachtBuzzatiaan de hand van volkomen
natuurlijkeen alledaagserealia diebevreemdende 'parareële'sfeer op te
roepen3.
Louterpsychologisch wordthetthema van de angst in Una cosa che co-

mincia perelle (Een ding datmetL begint).Totaan hetslotvan het
verhaalvraagtmen zich afwatdatding m ag wezen datmeteen L begint

en waarmeedeaanvankelijk nietsvermoedendehandelsreizigerSchroder
te maken heeft.Schroder wordtgeleidelijk toteen uitzinnige angstgebrachtdoordevan een doktervergezelderechterM elito,diehem tenslotte

zalmeedelendathijlepraheeft.Men zou hetpsychologisch 'andamento'
grafisch kunnen weergeven doortwee oplopende krommen aan weerszij
van deevenwichtslijn doorde tussenpersoon van dedoktervoorgesteld:
totdielijnenelkaarinhetkritiekeeindpuntontmoetenendetweetemperamenten tegen elkaar losbarsten.De sluwe rechter evolueert van koel
beleefd,over zelfgenoegzaam , naar agressief grinnikend,sarcastisch en

tenslottewreedaardigcynisch.Schrodervanzijnkantisaanvankelijkzelfzeker,enbijnagrof,raaktontstemd,wordtwrevelig,vertoornd,woedend
en stortineen in een panische angst.Unacosa checom inciaperelle speelt

opeendissonantcontrapunt:netzoalsin eenkaartspel,spelendepartijen
tegen elkaarm aar toch sam en.

Hoedeangstonssociaalgedrag en onzelevensaanvaarding kan wijzigen
illustreertBuzzatio.m.in denovelleL'ascensore (Delift).Bijtoevalbevindteen jonge vrouw zich samen meteen man uithaar firma in een
dalendelift.Hetiseenmandiezijnietkanluchten.M aardanblijftdelift
dalen,onderdeaarde:datisopnieuw hetfantastischeelementdatBuzzati
hanteertals een voortzetting van -en een doordenken op -hetvolstrekt

normale.Hetisonslotdatwijkùnnen doordenken:doorangstbevangen
wordtdevrouw vriendelijk,toegeesijk,belooftzelfshethuwelijk.Zodra
echterdeliftopnieuw schijnttestijgen,wegvanhetgevaar,wordtzijnors
en norseren bedreigtde man tenslottem ethetindienen van een aanklacht

tegen hem !lgaalNiddam heefteen gelijkaardigthemabehandeld in zijn
3 Vgl.ook hetangstthem ain dem oderne muziek:Schönberg,Erwartung;A1ban Berg,G ozzeck,Lulu enz.
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dram atische film De derde kreet.Daar speelt alleszich af in een hermetisch afgesloten atoom schuilkelder.Declaustrofobischesfeernooptieder-

een om vanuitzijn panische vreesviabeheersing toteen zekervergelijk
metde anderen te komen,een vergelijk datdoorallerleispanningen bedreigdblijft4.Tussenhaakjes:hetderde,nietteidentificeren personagein
L'ascensore komt mijin dat pararealistisch gebeuren nogaloverbodig
voor:temeerdaarhetoverijldbeloofdehuwelijkdatditpolyvalenteindividu,plots als priesteroptredend,wilinzegenen,toch nietzaldoorgaan.

Die persoon is eigenlijk nutteloos in de spannende confrontatie tussen
Esteren Dino -hetverhaalwordtin deik-vorm verteld -en wasook niet
nodig om hetm ysterie van de alsm aardalende liftte verklaren.
Een van devoornaamstevariatiesop hetthema van de angstisdievan de
atoomverschrikking.Een hele serie verhalen gaan overdie onomkeerbare

uitlopervan heelonsdenken,die onmerkbaar,zowelonze persoonlijke
instelling a1s ons sociaalverweer beheerst.De angstvoorde kernoorlog
krijgtin hetmeesterlijkeL'armasegreta een onverwachte,echtBuzzatiaanse wending, die deze angst,schi
jnbaar althans.vergeefs maakt.De
derdewereldoorlog isverklaard -omwillevan een itukgrondgebied ergens

indeAntarctischezone,dichtbijdeFalklandeilanden!Zowelindeschuilkeldersvan hetKrem lin alsin die van hetW itte Huis-ook dààr -wacht
men metontzetting hetogenblik van deapocalypseaf.Een reeksontplof-

fingen in de lucht.bijna gelijktijdig boven Rusland en Amerika,doen
wittevlokjesnaarbeneden sneeuwen.Een soortgasdringtoveral,totin
de schuilkelders door...M aar er gebeurt niets:geen verbranding, geen

verschrikking,geenpijn.Dewetenschapsluivanbeidelandenhadden,ongeveertegelijkertijd,een 'overredingsgas'uitgevonden datdeAmerikanen
voorhetcommunisme,deRussenvoorhetvrijekapitalismewint:'Kameraden,verklaartde presidentvan de VSA,dàtis de oplossing.Die lieve

jongens,God zegenehen.Pardon,ikzeiGod bijwijzevan spreken.Onmiddellijkvredesluiten.'In deKremlin-kelderoreertdepartijleider:'Kameraden,pardon,mijneHeren,hoehebbenwijdatidiotecommunismezo
langkunnenverdragen!Onmiddellijkdewapenstilstandaanvragenbijdie
sympathiekeAmerikanen!'Op de eersterondetafelconferentieblijven de
afgevaardigden van beide kampen...van steen.De rollen waren om gekeerd en de koude oorlog herbegon.Van louter narratief standpuntuit

bekeken kan menzichafvragen ofdieschrijnendesatireopdepolitiekhet
4 Vgl.M arquis de Sade:de natuuris.cynisch weg,gerichtop uitschakeling.
moord.Wreedheid.
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welnodig had dat aan het 'gas'zo'n buitennatuurlijke,de hersenen
bdnvloedendekrachtwerd toegedicht:zou onseen pijnloze,onschuldige
werkingniethebbenvolstaanom beidepartijenteovertuigen?M aarerzit
weleen denklogicain,totin hetabsurdetoe,netzoalsb.v.inhetschilderij
van De Chirico,waarde stralende zon een ronde schaduw op hetstadsplein werpt,m etstraalvorm ige schaduwbalken die de zonnestralen voorstellen.
Een van de merkwaardigste verhalen overde atoomangstdraagtdesatirische titelRigoletto.Hetisbovendien typerend voordem anierwaarop de

auteurzijn 'effect'gradueert.Hetverhaalbegintzonderhetminstepathos
metderustigebeschrijvingvan eenmilitaireparadetergelegenheidvan de
verjaardagvan 'slandsonafhankelijkheid.En danhaperterwat.Uiteen
van de wagens,die kernwapensvervoeren,stijgteen rookpluim op.De
leidervan de groep gaatmetonrustige gebaren watdiets maken aan een
ondergeschikte.Honden beginnen teblaffen,ratten vluchten dekeldergaten uit.Eersteen geheimzinnige stilte,dan geroezemoesonderdemenigte,
tenslotte een panischeangstkreet:één van dievele dievanafde onbepaalde 'kreet'waarmee Edvard M unch het expressionisme inzette,tot in de
m uziek van Berg en Bartök de moderne angstuitdrukken.M aar Buzzati

staltgeen pseudowetenschap uit.Men vraagtzich af:hoezalhijhetaan
boord leggen om de onbeschrijflijkeverschrikking te 'beschrijven'.Hij
doetminder en beter.Eén slotzin van enkele woorden,een zin die ieders

verbeeldingdevrijelooplaatenelkelezermetzijnvisieachterlaat;eenzin
suggestieverdan welkerealistischebeschrijvingook,dieonderdewerkelijkheidmoetblijven:yPoiaccaddecio
- chetuttisanno',entoen gebeurde
watallen weten.
Ook in hetverhaalBoomerang keerthetmotiefvan GoethesZauberlehrIing terug :de m ensdie speeltmetkrachten die hem te boven gaan.Om-

willevan een keffertjewordt,langseen helereekstoevalligheden.deuniversele oorlog ontketend:datisnietzo maarschrijversverbeelding,het
herinnertaandegruwelijkewaarheiddatdemeestontstellendedrama'sen
situatiesuitzeeronbenulligevoorvallen kunnen ontstaan.Buzzatibeschul-

digtniet,hij constateertzonderde schuld,de verantwoordelijkheid,de
'zonde'metdevingeraantewijzen.M aarookalheefthijnooitmoreleof
didactischeoogmerken.danzoekthijevenminooitnaarschijnheiligeverontschuldigingen voor hetmenselijk gedrag.Hetkomt de lezer toe de
gevolgtrekkingen te maken.De ongelovige Buzzatizegthetnergens met
zoveelwoorden.maarerstaatveeltussen de regelste lezen :zo aanvaardt

hijgewoon nietdatmen bij de eerste proefneming in LosAlamos een
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kruisbeeld in deatoombom had gestopt-Gottmituns!-terwijlOppenheimerzelfheefttoegegeven datmen toen niethelemaalzekerwasofniet
dehele atmosfeer zou ontvlamm en en de planeetaan diggelen zou vallen.

Een bijzonderevorm van angstspreektuitDolcenotte(Vredige nacht).
Een man en eenvrouw zijn naeenreisinhetoudelandhuisaangekomen.
Hetiseen heerlijke,maanlichtezomernachtvolpoëzie.Na hetstadsrumoerdoetdevolstrektestilte haastbeklemmend aan.Z# heeftzich ter
ruste gelegd,hijwilnog na-genieten aan hetraam datopenstaatop de
geurendetuin :deschoonheid van denachtwektin hem een diepe moedeloosheid,een van die paradoxen waar Buzzati's oeuvre volvan is.Ondanks de geruststellende woorden van de man,wordt de vrouw alsm aar
onrustiger en angstiger.Steeds hevigerprangthaar de vrees dat daar,in

diestille,geurendetuinbijnacht,'iets'aan hetgebeurenis,'iemand'zich
wellichtschuilhoudt.M aarerisniemand,ergebeurtniets.hetiseen zalige
nacht.Tevergeefs tracht de man haar gerust te stellen. En dan schuift

Buzzatiplotseen 'vergrotend'scherm vooronzeperceptie.W ijkomen in
eenmicrocosmosterechtdieonslaatervarenwaterzichwerkelijkafspeelt
indieidyllischetuin:deonophoudelijke,wreedaardigeslachtingonderde
insecten en de kleinste dieren,die elkaaropvreten en vernietigen zonder

wroeging of medelijden.Buzzatibeschrijfthetgebeuren metde wetenschappelijkenauwgezetheid vaneenzoöloog,een entomoloog.eenparasitoloog.Hijtrektgeenenkelbesluit,hoogstensdoethijoflaathijdelezer
nadenken :overde fataliteitvan hetnatuurgebeuren.de onverschilligheid
en onberoerdheid waarm ee de natuur haar weg gaat;over één verschil
wellichttussen dier en mens:de dieren handelen uit noodzaak, de met

verstandbegaafde(!)mensvernietigtookuitberekening,list,beredeneerdevijandschap;ofnogoverhetmerkwaardigefeitdatdekerkelijkewetten ons steedsmaar aanm anen niettegen de natuurwetten in te gaans!
Er isook de vrees voor de fysische aftakeling,voorhet oud en berooid
worden.Vooralnu de rollen omgekeerd werden :de eerbied voor de ou-

derdom maaktplaatsvoordeangstvoorde-wreedaardige-jeugd.Niet
dejongeren hebben deouderen nodig,hetisnetomgekeerd.Ook toneel
enfilm (IngmarBergmann)hebben hetgetoond:oudworden iseen smet,
een schande.In Cacciatoridivecchi(Jagersop ouderen)isde 'oude'in
kwestiewelpas45:hijmoetzijnautoenzijnvriendinindesteeklatenom
tevluchtenvooreen bendeteppistiUongeschoften),eenvan dieneologis5 Vgl.noginverband m etditthema o.m .Ivecchiclandestini,Teddy boys,La
polpetta.
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men waarvan de nieuwe journalistieketaalwemelt.algebruiktBuzzati
zelfhethierniet.Tenslottekan Saggini,dooreen steen getroffen en zwaar

bloedend,zich in een grachtverbergen totzijn achtervolgersverdwenen
zijn.Hetenigewatzijhem verwijteniseen man'opleeftijd'tezijn.Onder
zijn belagershad hijzijn eigen zoon herkend.In de stad teruggekeerd
verklaartdebendeleider:Hijheefterzijn huid we1nietbijgelaten,maar
zeistochbehoorlijkgelooid.Een vandebendeleden bekijktzijnleideren
merktverbaasdop:'M aar,wathebjij?'Regorabekijktzichin een spiegelendewinkelruitenzietmetontzettingdatzijnbeurt-plotseling-gekomen is:grijzeharen,verschrompeld gezicht,uitgevallen tanden.Op dat
momentstormen enkeleteppistiop hem afen slaan hem korten klein :in

éénnachtwaszijnjeugdverteerd.Heeldespanningvanhetverhaalzitin
datverspringenvandetijd,datparareëlemomentvolgendopeenuitermaterealistisch relaas.Allesisechtbehalvedieelasticiteitvan Buzzati'stijd,
waardoornu eenseen inkrimping (cfr.Igiovanl
jdan weereen uitzetting
(cfr.Ragazza chepreclpita)ervangebeurt,een procédédatook doorhet
huidigetheateren vooralde film veelvuldig uitgebaatwordt.
Ook andereverhalen ontlenen hun spankrachtaan dekloofofhetconiict
tussen de generatiess.Een symbooldaarvan is wellichtde 'gestalte in de

mantel'in 11mantello:zijwachtaan de deurop dejongeman die nog
even zijn moederisgaan groeten,welkevruchteloospoogthem teweerhouden.Hijwilweg,eldersnaartoe,verder...Aan heteindevan deweg
van deouderdom iserooknogdeonvermijdelijkeopwachter,tenzijdieal
eerderzijn slachtoffertegemoetgekomen is.Bijweinigeauteurskomthet
woord 'dood'zo zelden voora1sbijBuzzatien ishetding zelfzo vaak
aanwezigalsin zijn oeuvre.De'dood',men hoorthem in debelvan Una
cosa che com incia per elle; m en ziet hem in de in een zwarte mantel
gehulde gestalte diedaarnetGiovanniopwachtte aan dedeurin 11mantel-

10,.menvoelthem lijfelijkindeijselijktragevalvanhetmeisjeinRagazza
chepreclpita;hijkijktmeedoordebrilvan demanuitIvecchiclandestini...

De 'Inferni'van onze tijd
Buzzati'hallucineert'(G.Gramigna)dedimensiestotinhetfantasmagorischetoe.Zijn verhaalisgespannen tussen een uiterstpreciesrealismeen
een hallucinante fantastiek,diezeerverschiltvan b.v.dievan Italo Calvi-

no.Balancerend op hetevenwichtskoord kijktBuzzatiaan beidekanten
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uitop de afgrond van hetmysterie,m aarhoudtzich staande op dedraad
van een logisch verloop der dingen.

In Suicidio neIparco (Zelfmoord in hetpark)verlooptallesnormaalbehalveop één punt:nadatdevan verdrietuitzinnigeFaustina hetbed verlaten heeft. omdat haar m an Stefano steeds en alleen maar aan auto's

denkt,verandertzijbijdedoorgangvandekamerdeurin desplinternieuwe wagen waarvan Stefano droomt.Verschillende detailsverwijzen onmerkbaar naar de metamorfose waarvan wij pas aan heteinde kennis
hebben:Faustina isauto geworden omdatzijzich volkomen wilidentificeren metStefano'sliefde-object.HetvolstaatFaustina alsonzichtbare
bestuurder in de wagen te situeren in plaats van haar m et de auto te

identificeren.om van dedodelijkerittegen demuurin hetpark een alledaagsvoorvalin hetverkeersgebeurentemaken,datvolisvan dergelijke
ongevallen.Daarzitde logica van hetverhaal:hetgebeurtnietzo m aar,
het is niet gratuiet zoals m aar al te vaak het gevalis in het moderne

verhaal.Eriseen aanwijsbareoorzaak:(Faustina's)overmaataan liefde.
Hetiseen surrealisme datde dingen nietwillekeurig opeenstapelten door

elkaarhaspelt.Buzzati'ssurrealisme,datwijlieverpararealismeheten,is
'onmogelijk'maarbegrijpelijk.W atdaarentegen een schilderalsLabisse
op hetdoek brengtiswelmogelijk.maarwatstelthetvoor? Een reeks
van tien volkomen op elkaargelijkendevrouwen dieeen trap afdalen is
een schildersfantasie,waaraan m en tevergeefseen betekeniszoekttehech-

ten.M en zou alsobjectvan Suicidio neIparcoook deauto kunnen aanwijzen -de moderne passie voordattuig,een bijBuzzatiherhaaldelijk
voorkomend them a.M aarachterdat'voorwerp'erkentmen toch als 'onderwerp'de 'liefde'die totzelfvernietiging leidt:dietragiek van hetver-

haalwordtevenwelbijwijzevan een journalistiek verslag -in kleinere
letter-meegedeeld6.

Buzzatiheeftvaak zijnsatirisch mesgeslepen op deplagen van onzetijd.
La peste m otoria is zo een van die verhalen,waarin de zeer nuchtere

auteureenvande'helseplagenvan onzeeeuw'(InfernideIsecolo)hekelt.
H etthem a van de auto-plaag,reedsaangesneden in Suicidio,wordt hier
verder ontwikkeld.De auto wordtmeteen virusbesmet.M en weet niet

waterschort,maargeleidelijk takelen alleauto'saf,aangetastdooreen
m ysterieuze ziekte.De 'm otorpest'isde kankervan hettuig datsym bool

enideaalvandemodernemaatschappijgewordenis:waarmeedemensop
speciaaldaartoe aangelegde wegen naar de dood raast,en dat hem niet
6 Vgl.b-v.Lecittà invisibili.
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meerdetijd guntom denatuur-ofwatervan rest-tezien en tebe-zien.
Maarhetverhaalheeft,zoalswelvakerbijBuzzati,een dubbelebodem :
hetistegelijk eenparodieop destijlvan Manzoni'sIpromessisposi,dat
depestbeschrijftdieomstreeks1620 Lombardijeteisterde.Buzzatineemt
spottenderwijzehelezinnenvan Manzoniover,diehijnauwelijkshoeftte
retoucheren.Lezen wijin het33stehoofdstukvan Manzoni:'Unanotte
verso la fined'ottobreproprio ne1colm o della peste...';dan begintBuzza-

tieen alineametidentiek dezelfdezin waarin hijoktoberdooraugustus
vervangt.Sommige tegenzetten in de dialogen -'Dite meposso fidare? -

Diavolo!' neemthijletterlijk over.Buzzatibedrijfteen soortstijlnabootsende collageszoalsook Lautréamontdie gepleegd heeft.

Hetthemavandeauto keertterugin Vecchiaauto (Oudeauto),Ilproblemadeiposteggi(Hetprobleem van hetparkeren),deverschillendeStorielIe d'auto (Autogeschiedenisjes).In Solitudine lijktde auto,paradoxaal
genoeg,hetenigemiddeltezijn om aanzichzelfendeoverrompelingdoor
datdingteontsnappen,doorermeedewoestijn in tetrekken!Deironie
doordrenktvelevanBuzzati'sverhalen zondererdaarom dedrijfveervan
tezijn.In Lapestemotoriazegthijvan hetdoordemotorpest'geteisterde'Milaan:'debinnenstad raakte vrijwelverlaten en dezo vaak aangeroepen stilteovermandenu de stad.werd een obsessie:o feestelijketoeters,o knetterende uitlaatkleppen van de mooie dagen !'

Een bitterepolitiekesatirebrengtLa IezionedeI1980 (Delesvan 1980).
Een onverklaarbare,plotsedood overvaltde politici,en weldeste sneller

alnaargelangzijeen hogerefunctiewaarnemen.Gevolg:iedereen weigert
de hogere am bten.En aangezien de drang naar macht en de ambitie ophielden te bestaan, begon overal rechtvaardigheid en vrede te heersen.
Buzzati, die zelf heelkritisch tegenover de kritiek stond,heeft ook die

bedrijvigheid vaaktotschietschijfgekozen:heteigentijdsekunstsnobisme
b.v.in11criticod'arte,waareencriticuseententoonstellingvan onbegrijpelijke abstracte schilderijen meteen even onbegrijpelijke recensie verslaat, en dan au sérieux genomen wordt en tot de geniale critici wordt
gerekend.Ook dedoktersm oeten hetvaak ontgelden :in Equivalenza b.v.

enDaImedico.En Contro IefrodiuitdereeksPrecauzioniinutiliiseen
meedogenloze satire op de bureaucratie.Buzzati'ssatireverzuurtnietzelden toteen wrangsarcasme,datechteronderhuidsin hetverhaalaanwezig

is,omdathijniets willeren,nietsverbeteren.W reedaardig opgedreven
wordtdezwarte humorin Ragazza cheprecipita:hetmeisjedatvan de
top van een wolkenkrabbernaar beneden stort,ontloktaan detoeschou-

wersbijhetraam vaneen tussenverdieping-tussen tweekoffieslurpjesin
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debemerking 'datdemensen op hetgelijkvloersdevalwelzullen ''ho-

ren'''. Even zwartisde humorin Letteranoiosa,een typischeverm engi
ng

van hetalledaagse en hettragische.In de brief deelteen vrouw aan haar
vriendin meehoe zijeen pulloverbreit,zoveelgram shetlandwol,zoveel
steken links,zoveelsteken rechts,zestien naalden metjersey,enz...en

vertelttussendoorhoezijhaarmanvergiftigdheeftmaarverzekertdatze
hetlijk nietzullenvinden.Sarcasmeenverhaalzitten in elkaargevlochten
als de m azen van de gebreide pullover.
Alis Buzzatiallesbehalve een lyricus,toch ziternaastde zwarte hum or

ook een soortzwarte 'poëzie'in zijn werk verborgen.In L'arma segreta
wordtdepoëtischecharmevan dem eestalledaagsedingen pasaangevoeld
op hetm omentvan hethoogste gevaar,wanneer alles dreigtvernietigd te
worden.Eigen-aardig isook dathijzijn thema vaak a contrario behandelt,uitgaande van de afwezigheid ervan:in Suicidio nelparco kon het
evengoed 'liefdeloosheid' als 'liefde'heten,door het ene of het andere
personage belichaam d.In hetsarcastiche All'idrogeno uitzich die liefde-

loosheidindeijverwaarmeedeiatbewonerselkaaromhelzennadatzijop
hetbompakketdenaam ontcijferd hebben diemeteen Btuzzati!)begint,
waaruitblijktdathettuigdusvooriemandandersbestemd is:alsofdaardoorhetgevaargewekenwas!InLapolpettaheefteen grijsaardtoevallig
een gesprekvan zijnkinderen gehoord dieazen op zijn dood en zijn geld,
enneemthijvrijwillighetvergiftigdegebakjeindatzijhem alsgeschenkje
hebben opgestuurd.Derom an Un amore,waaroverwijel
dersreedsschreven,is evenzeerde geschiedenisvan Laide's liefdeloosheid als van Dorigo's passie.

Structuur

OpmerkelijkbijBuzzatiis:een verhaalblijfteen verhaal,dedraad loopt
gespannen doortotop heteindpunt,ietswatvele huidigeauteursblijkbaarnietm eerkunnen ofwillen presteren.Heteindeisnog heteinde,het
begin nog een begin,en er is steedseen elementdatde nieuwsgierigheid
gaande houdt.De som s onopvallende m aar hecht sluitende en logische
structuur vloeitrechtstreeks voortuitde aard van hetnarratieve verloop

enuitzich tegelijkindeliterairecompositie.lnverhalena1sSettepianien
Isette messageriis datverloop aluitde titelafte leiden.De zevendelige
graduering in Sette pianihoudt verband met het telkens verder afdalen
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langsdeverdiepingenvaneenkliniek,naderbijdeonvernoemdedood.De
spanningzithem nietindevraag'W atkomter?',datwetenwijal,maar
in het 'hoe',op welke manierhetoverbrengen van de zich goed voelende

ziekenaarde(dodenlkamerop hetgelijkvloerstegenoverdepatiëntverantwoordzalworden.InIsettemessageriis(zoalsW .Geertsineenonuitgegevenstudieaantoonde)denarratieveopbouw zo gestructureerd dathij
m athematisch meetbareverhoudingen aanneemt.Elkebode,doordeprins

uitgestuurd om degrenzen van zijn rijk teexploreren,doorloopteen afstand diegeometrisch strengbepaald isten aanzien van deafstanden door
de prinszelfen door de volgende bode afgelegd.Zelfs de nam en van de
boden volgen een systematische-alfabetische-orde:Alessandro,Bartolomeo,Caio enz.Ook L 'inaugurazionedellastrada vertoonteen progressieve opbouw.In La canzone diguerra wordtde structuurgeritm eerd door
de telkens hernomen triomfzang op de nutteloze overwinningen,die de
soldaten alsm aar verder naar onvoorstelbaar afgelegen gebieden meevoe-

ren.InEquivalenza isheteen tijdslimietdiekeerop keerverlegd wordt:
dedoktermoetomwillevan verkeerdediagnoseszijn zieketelkensweermettegenzin!-uitstelvan...overlijdengeven!Vaakgaathetookom een
echte clim ax :in elf alinea's van hetverhaalCrescendo wordt de aanzet

hernomenmettelkenslichtjesgewijzigdewoordenen details,waardoorde
eenzaam heid van hetpersonage steeds dieper aangeboord wordt,telkens

alshetgeklop aan dedeureen gehoorsbedrogblijkttezijn.
Blijftdoorhetheleverhaaleen logischedraad lopen-hoefantastischook
de gevolgde weg mochtzijn -dan dientmen toch toe te geven datin
sommige verhalen de spanningslijn verbroken wordtofneervalt.Hetis
som s als een losgesprongen veer,zoals in 11cane che ha visto Dio, La

goccia...Hettypevaneen verhaaldatparallelmetdepsychologische(gevoelslcurvevoortstuwtisUnacosachecominciaperellewaaringeenenkel
pararealistisch gegeven voorkomt.

InzijnantiliterairehoudingisBuzzatideantipodevanGabrieled'Annunzio:nergenslyrisme,nooiteen doorbraak van het persoonlijk gevoel,
geen autobiografie,nieteenseen 'beschrijving'.Buzzatiisnooitop zoek
naar de m ooie zin. Geen enkel overtolig woord, de leestekens tot een

minimum herleid ofzelfsgeheelweggelaten(cfr.b.v.11registratore).Buzzati'svocabularium iseven accuraatalselliptisch.In Dolce notte isin de

beschrijvingvandeslachtingonderdedierengeenenkelevergissingaan te
wijzen vanuitzoölogisch standpunt.In Suicidio neIparco kan men,zo
m en wil,de uiterstnauwkeurigeterm inologie van de auto-onderdelen be-

studeren.En deaanduidingen van hetbreiwerk in Letteranoiosa zijn zo
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precies,datmen deindruk krijgtdatBuzzatiooitzelfdiebezigheid gepraktizeerd moethebben.
Zelfshetfantastischewordtopgediend in een heelsimpele,verslag geven-

de,haastdocumentaristischetaal.Buzzati,een 'koud'schrijver?Ja,inde
zindathijdelezerkouderillingen bezorgt.Men kan hem vergelijkenmet
Guy de M aupassant,die eveneens,aan dehand van een sobervocabularium en een bondige syntaxis.een fonkelende taal heeft gecreëerd...en

trouwensookvaakophetmotiefvan deangstvariatiesmaakte(Lapeur,
LehorIa...).
W elke toe-kom st?
Vage horizonten,luchtspiegelingen, wegvluchtende treinen, onbepaalde

dreigingen,hetzijn voorBuzzatieven zovele symbolen van de ondoorgrondelijkheidvan onsbestaan.Hijiseenvan demeestterneerdrukkende
schrijvendegetuigen.Om demensen zijn onbegrijpelijkevoorbijgaan te
verklaren vindthijgeen anderantwoord dan datvan de kapitein uit11
deserto deiTartari.'CosilaFortezza no èmaiservitaa niente? A niente'.
Hetheefttotnietsgediend.Datantwoord isnietalleen een sam envatting
van 11deserto,de rom an van devruchteloos wachtende op roem ,liefde,

rijkdom,wetenschap,hetresumeertook Buzzati'spersoon,die gelaten,
geen vertrouwen kentnoch in God,noch in demaatschappij,noch in de
m edem ens.G een religieuze ervaring -deenige angstdieBuzzatinietkent

isdereligieuze-geenmoraal,geenidealen.nieteensdatbeetjemedelijden
dàtvaak bijPirandello opwelt(cfr.CertiObblighi
).Buzzati'ssymbolen
zijn erbeslistgeenvan hoop.W atzou een achtstebodeinL'inaugurazione della strada anders kunnen doen dan rechtsomkeer te maken? En de
veroveraarsin La canzone diguerra ? Hetishetverhaalvan hetlied dat

zijvan overwinningtotoverwinningzingen,ijlend naarongeloosijkverre
gebieden,z6 ver datover de eerstveroverde terreinen intussen opnieuw
bosisgegroeid.Buzzatisuggereertonserm eeop tehouden deoverwinningen te bezingen van een techniek die zichzelfvernietigt,van een God die
iedereen -ook de kerk -alsvoorwendselm isbruiktom oorlog en m oord te

bedrijven,vaneensamenlevingdiedeluchtverpest,hetzeewatervervuilt,
de muziek tot lawaaihinder doet ontaarden.Om het met een Italiaanse

woordspelingtezeggen,'canzone'ligtdichtbijhetwerkwoord 'canzonare', voor de gek houden :de zangerswerden zelf'canzonati',de zegezan-

gers van de toekomstige technische overwinningen wachthetzelfde lot.
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In hetontstellendeverhaalCheaccadrà il12 ottobre?uitdelaatstebundel

LenottiJcWcï/t maaktBuzzatidebedenking datdemens,dattegelijk
zwak,uiterstintelligenten sterfelijk,enderhalvenoodzakelijkongelukkig
wezen,slechtseen toevalligprodukt,een 'vergissing'isvan denatuur,die
talloze andere wegen had kunnen opgaan.Er had even goed iets totaal

anders kunnen 'gebeuren'.Qualcosa era successo.W atza1erde 12de
oktobergebeuren? De datum kan men willekeurig wijzigen.Ishetniet
betergeenantwoord tezoeken?Zolang wijdevraag nogkunnen stellen,
léven wijnog,en isdecatastrofe(hetantwoord)nog nietgebeurd.
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Botsw ana, een Iand tussen

Kalahari-woestijn en Zuid-Afrika
Een gesprek m et Lieve Jacques

W e hebben Botswana niet zelf gekozen.W e hebben onsgemel
d bij de
Stichting NederlandseVrijwilligersen zijn door hen naar daargestuurd.

Ikwerkineenonderwijsproject,mijnmangeeftbouwkundigtekenen.een
soortvoortgezette opleiding,aan jongensdie als metselaar oftimmerman...in een zogenaamde brigade werken.M et het werk datze leveren
kunnen zezelf hun opleiding betalen.Datbrigadesysteem komtuitGhana,in Botswana ishetopgezetdooreen schoolhoofd in Serowe,de vroe-

gerehoofdstadvan Botswana.Erwasgeentechnischonderwijsinhetland
en evenmin geld om hette creëren.Hijisdan maarbegonnen meteen
bouwbrigade,werk en opleiding ineen.Vanzelfzijn erdaaruitbrigades
voorloodgieters,timm erlieden enz.ontstaan.Die werken nu in vele dor-

pen,meteigenleraars.eigen materialen.Buitenlandsevrijwilligersvinden
hetsysteem niet ideaal,maar de m ensen willen hetbewaren,ook nu er
inmiddelsweltechnischescholen zijn gekomen.Hetgrote voordeelervan
is,datde leden van een brigade in hun eigen dorp ofin de buurtkunnen
werken en wonen.Ze staan er heelerg achter.

Zelfgeefiklesaankinderenuitdelagereschooldieachteropgeraaktzijn,
vaak doorondervoeding.Ik leerzelezen en schrijven;alsik eraan toekom,rekenen en Engels.Vanafde vierde klasis alle onderwijs in het
Engels.Daardoor vallen er heelveelaf.M aardatzalwelnooitverande-

ren.Botswana heefteen tijd lang onderEngelsprotectoraatgestaan,de
geschiedenisdiedekinderen op schoolkrijgen,gaatnog altijd overwat
Engeland grootgemaaktheeft,weinig overAfrika ;overBotswana alleen
ietsals de opvolging van de hoofdm annen.
De intellectuele bovenlaag is verengelst?

Voorzoverervan een intellectuele bovenlaag sprakeis.Eén van de stam-

men,deKalanga,dieuithetnoordenkomenen oorspronkelijk geenBotswana waren,staan op een wathogerintellectueelniveau.Gewoon om dat
zetraditioneel...geen koeien m ochten houden.Ze gingen zich specialise-
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ren in handelengeldzaken,zekondenalleen maareenvrijberoepuitoefenen.Overigens hebben m ensen die overwat financiële middelen beschikken dekans om watte studeren,en erwordtveelgesponsord om mensen
naarhetbuitenland te sturen.Deenigeuniversiteitvan Botswana staatop

nietzo'n hoogpeil,datvanhethogermiddelbaarbijons.lndevierdeklas
lagereschoolgebruikikrekenboekjesvanonzeeersteklashieren datgaat
nog heelerg m oeizaam .M aarvelen gaan in het buitenland studeren,in

Engeland,Amerika,ook in Rusland.Maaromdaternogalwatzijn die
daarblijven hangen,stuurtmen ze nu lievernaarZambia ofTanzania,
waardesituatie welveelslechteris,m aarwaarallangeropleidingsmoge-

lijkheden zijn dan in Botswana.Die komen zekerterug.
Je vertelde ons datjullie schoolhoofd een blanke vluchteling uitZuidAfrika is.Blùft:# buiten hetbereik van Zuid-Afrika?

Ja,datgaatwel:zo'n soortingrijpen vanuitZuid-Afrika istotnog toe
nietvoorgekomen.Botswanaisaltijdaleenonal ankelijkgebied geweest
(afgezien van een tussenperiodeonderEngelsprotectoraat).Erisnu een
parlem entaire democratie,alis 'regeren'hier nog maar weinig 'politiek

bedrijven'.In hetparlementzetelthetHouseof Chiefsdateen vrijgroot
beslissingsrechtheeft.Velebeslissingen worden nog steedsin stamverband

genomen.DiestammenkunneninBotswanavrijgoedmetelkaaropschieten.Eriséén grote stam -in Serowe-dieoverweegt,terwijldehuidige
presidentuitde Kanyestam is,in hetzuiden.D atis een stam die doorde

Boeren naarhetnoorden verdreven werd.DeSerowestam beweertdatzij
deoorspronkelijkebewonerszijn,hetéchteBotswana.Maardatkloptal
evenmin:de oorspronkelijkebewonerswaren Bosjesmannen.
Botswana metz#a 600.372 km2(een kleinetwintig maaldeoppervlakte
vanBelgië)isvrl
jdun bevolkt?
Er wonen zo'n 800.0* mensen.In onsdorp zo'n 10.e ,datisdan een

grootdorp.M aardiezijnernooitallemaal.Wijzittenvlakbijdegrensen
heelveelmensen gaanindeZuidafrikaansemijnenwerken.Erwordtveel
geronseld:met grote bussen komen ze de jongens ophalen.Alleen de
hoogstgeplaatsten,dieovereen auto beschikken,kom en iedereweek over

naarhuis.Deanderen blijven ersomsvooreen jaar.Zeverdienen daar
veelmeer,m aarde behandeling laatnog veelte wensen over.Zezitten in

kampen,zienhunvrouw enkinderennietgedurendedatjaar;demedische
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verzorgingisbeperkttoteen gespreidecontrole;krijgen zetuberculoseof
een zware ziekte,dan worden ze naar huisgestuurd.M aar datvinden de
Zuidafrikanen aleen goedeverzorging.Overigenswonen ze erwelgraag.
In kampen komen ze nietin aanraking methetapartheidssysteem . Hetis

een redelijk bestaanenzeverdienen goed geld.Hetisophetogenblik het
grootste inkomen van hetland.

Botswana heefttoch ook diamant?

Zehebben een heelgrotemijn in hetnoorden voorhoofdzakelijk industriële diamant en een nog grotere in het zuiden waar ook sieraden uit
komen.Ze verwachten in 1985 de grootste produktie van heelAfrika te

hebben.MaardeexploitatiegebeurtdoorZuid-Afrika,Botswanakrijgter
alleen een grootpercentagevan.DatgeeftZuid-Afrika natuurlijk nooit
uit handen.Botswana heeft geprobeerd een akkoord af te sluiten m et
Australië dat ook een grote diamantontginning heeft.M aar Zuid-Afrika
heeftdaarm eteen tegen opgeboden metwatgunstigervoorwaarden.Van

de eerste mijn krijgtBotswana 50% van de opbrengst,van de tweede
75% .M aarZuid-Afrika winter nog een fortuin op bij de bewerking,
terwijlhettoch alzelfdeprijsbepaald heeft.
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Economisch isBotswana dus toch nietzo onafhankelqk?
Alleswatweeten,drinken,aantrekken,alleskomtuitZuid-Afrika.Alsde
presidentZuid-Afrika eens voor het hoofd stoot,gaan de grenzen voor

een paardagen dichten komterbijvoorbeeld geen gasmeerdoor.Dan
moetdepresidenthetweergaan goedmaken.Zezijn aan handen en voeten gebonden dooreen douane-unie metZuid-Afrika,waardoorproduk-

ten uitofvooranderelanden zo belastzijn datergeen handelmeermee
te voeren is.

Is er ondervoeding ?

Hetzoueigenlijk niethoeven,maarhetkomtwelvooralszebijvoorbeeld
teveeldrinkenen alhetgelddaaraanopgaat.Erzijn geen socialevoorzieningen.Doorhetfeitdatde mannen in Zuid-A frika zitten beredderen de
vrouwen hetgezin.Als de mannen geen geld oversturen,hebben ze dik-

wijlsgeeninkomen.Hetfamilieverband isgelukkigdanweerzo breed dat
eraltijdweliemand vooreen redelijk bestaan kanzorgen.Zeetenhoofdzakelijk maïspap,watzeeten isnietzo duur,zeproduceren hetmeeste
zelf.Maarhetland isdroog.Ditjaarb.v.kwam deregen nietinseptember maar alin augustus;in de illusie datheteen heelgoed jaar zou
worden,zijn ze erg vroeg gaan ploegen en zaaien.Maarderegen bleef
verder uittotapril.Dus helemaalgeen oogst.

Erzijnwat'farms'van Zuidafrikanen,eenenkelevanmensenuitBotswana.Ze liggen in hetgebied van de Limpopo;m aar dat is een beperkte

oppervlakte;daarbuitenisernietsmeerdan delanderijendiealtijdweer
vandedroogtelijden.Vandaareigenlijkiederjaarweervoedseltekort,wel
geen hongersnood.ln hetnoorden hebben ze dan een of anderDraught

Reliefprogram,waarbijgelduitgedeeldwordtom hetjaardoortekomen.
MaaroorspronkelijkzijndeBotswanaveehouders.Voorde800.000mensen zijn er3mln koeien.Maarin een droogjaarsterven erveelvan.Ze
hebben doorlopend lastvan mond-en klauwzeerendeveeteeltisaltijd al
op eenweinig economischewijzegevoerd.Erisoverbegrazing.Hetaantal
koeien datjebezitisbelangrijk,nietwatzeopbrengen.Ofeen koe iets
opbrengtofniet,hetblijfteen koe.Derijkeboeren kunnen hun koeien
verkopen aan de slachterijen;datis,naast de arbeidersmigratie en de
diam antdelving,een van de bronnen van inkom sten.Hetvleeswordtaan

deEEG verkochtdiedeprijzenopeenofanderewijzeopgetrokkenheeft,
alseen soortsubsidie.
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W ordter ietsgedaan om de veeteeltte verbeteren ?
Eriseen programma opgezetom demensen aan trekdieren te helpen voor
de landarbeid, er worden demonstratoren opgeleid die naar de dorpen
gestuurd worden.Erisbestwelwataan de hand,maardegrote veehou-

derszijn meestalmensen dieop de ministerieszitten en die ondernemen
natuurlijknietsdathun eigen inkomsten in gevaarkan brengen.In sommige dorpen hebben de mensen zelf coöperaties opgezet,m et eigen de-

monstratoren.Deleden vandiecoöperatieszijn sterkgemotiveerd omdat
zedevruchtenvanhun inzetdirectin dehandkrijgen.Intussenworden de
mensen dievanoudshunmaïskweken,nietgeholpen om b.v.ophetjuiste
tijdstip tezaaien.Ditjaarbegonnen zetevroeg maarvorigjaar,toen er
welvoldoenderegen was,ploegden zetelaaten de maïswasnietvolgroeid

voordewinterbegon.Alleen wieoptijdgezaaidhad,hadtoeneen goede
oogst.Ze kunnen regen en droogteook nietvoorzien.Toch zijn erdie
altijd weer een behoorlijke oogsthebben.Die weten blijkbaar hoe het
moet:dievolgenb.v.ookdehoogtelijnenbijhetploegen.Maardemassa
moethetnog leren.Daar ligtde taak van die demonstratoren.

Zl
jn datbuitenlanders?

Inlanders,die oorspronkelijk doorbuitenlanders opgeleid zijn.De ontwikkelingshelperszijnhoofdzakelijk Nederlanders.Denen,Duitsers,Zweden,een paarNoren,Canadezen en hetAm erikaanse Peace Corps.Hetis
onderhetim pulsvan ontwikkelingshelpers,dieondervonden datnietsvan

officiëlezijdebehoorlijkliep,datercoöperatiesopgerichtzijn.Sindskort
isernu ook een ministeriëleorganisatie van coöperatiesen een coöperatieve bank.

PasdeIaatstejaren iserietsop ganggekomen?

Ja,in de driejaar datwijdaarnu verblijven zijn er heelveelnieuwe
projecten opgezet.Er komtveelmindergeld van het buitenland en ze
moeten steedsmeer eigen bronnen gebruiken.Zo te zien is de werkloos-

heid teruggelopen.zijn de voorzieningen verbeterd,metnamedewatervoorziening.Dekrottenwijken ronddestad worden opgeruimd,erissubsidievoor eenvoudige hygiënische verbeteringen.Hetzijn kleine dingen
maarzeveranderennuvrijsnel,medeomdatdemensenerzininhebben.
Datmaaktde werksfeer heelgoed.
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Jehad hetJ//## overde yongens'in de brigades.Watmetdemeisjes?

Erzijn meermeisjesop schooldanjongens.Datkomtomdatdemensen
hun bestaan vinden in de veeteelt:dejongens zijn koewachters op de
'cattle posts'.Lagere schoolis in principe welverplicht,m aar daar valt

geencontroleopuitteoefenen.M iddelbaaronderwijskostteveelgeldom
erallekinderenuiteengezinnaartoetelatengaan.Bijvoorkeurwordteen
jongengestuurd,tenzijeen meisjeduidelijk beterbegaafd is.
Er heersen hiertrouwensvrij'feministische'opvattingen:vrouwen zijn
vaak gezinshoofd,beheren hetwerk op hetland,de mannen richten niet
veeluit.De vrouwen hebben dan ook rechtvan spreken.In debrigadesis
hetheelnormaaldatvrouwen opgeleid worden totmetselaars en timmer-

lui.W atnietwilzeggendatdevrouweninallesgelijkgesteld zijn.Zo heeft
een vrouw geen rechtop haar eigen kinderen :datheeftde m an,ook op

dekinderen diezijvöörhethuwelijk had.Om diereden overigensblijven
een aantalvrouwen ongehuwd :om hetrecht over hun kinderen niet te

verliezen.Op datpunthandelenzijheelbewust.Demensentrouwen hier
redelijkvrij.Demeestealleenburgerlijk,ook alszetoteenkerkbehoren.
Ze trouwen nog vaak op de traditionele manier en dan wordterniets op

papiervastgelegd.Detraditievan debruidsschatwordtvan officiëlezijde
tegengewerkt,blijkbaarvooraluitmisprijzen voorde eigen cultuur.Al
hoorje nog geregeld zeggen:'Ik moetnog zoveelkoeien betalen voor
mijn bruidsschat'of'ik ben ervooraan hetsparen',hetweegtnietalte
zwaarop de situatie van de jonggehuwden.De jongen betaalt aan de
oudersvanhetmeisjehoofdzakelijk dekostenvanhethuwelijksfeest.Het
bedragvan de bruidsschatisindeeersteplaatsafhankel
ijkvanhetaantal
kinderen datde vrouw alheeft,ongeachtofhet kinderen van deze m an

zijn...Hetisdevruchtbaarheid dietelt.De kinderen worden in deregel
door een grootm oeder opgevoed,zodatde m oeder niet veellast van ze

heeft.Kinderen gelden als rijkdom,zij verzekeren de toekomstin een
maatschappijzondersociale voorzieningen.Toch hebben zijnietzoveel
kinderen.De kindersterfte ligtlagerdan in de meeste andere Afrikaanse

landen,erzijn behoorlijkemedischevoorzieningen,metbuitenpostentot
indewoestijntoe.Hoezeméérgeboortesvoorkomen,isnietduidelijk.Of
de voorlichtingscampagnes vooranticonceptie,die in de ziekenhuizen gegeven worden.échtaanslaan ishelemaalnietuittem aken.Overtraditio-

neleanticonceptieofabortuskom jenietsaandeweet.Daarovermagniet
gepraatworden.Kinderen m ogen ook nietweten waar kinderen vandaan

komen.Voorlichtingisuitden boze.Evenmin duidelijk isofvoortgezette
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borstvoeding,tweeen meerjaarlang,een effectieve anticonceptieis:wel
gaat een vrouw die gebaard heeftdrie maand in afzondering,maar dan

herneemthetgewonegezinsleven.Vermoedelijkgaatmen uitvan deidee
datte gauw opnieuw in verwachting geraken nietgoed isvoor hetvorige
kind.

Polygamiemagofficieelnietmeer.Hetschijntweltotdetraditiebehoord
tehebben,en in dekrantzijn discussiesgevoerd overhetopnieuw invoeren ervan. Het was leuk om de gehanteerde argumenten te lezen. Het

voornaamste wasaltijd:veelkinderen geven een verzekerde toekomst.
W eliser nog een dorp waarde polygamie 'in ere gehouden'wordtdoor
een hoofdman die er alle traditiesin stand wilhouden.En zo iets vindt

danweerinstemmingbijderegering,wantopeenaantalpuntenwensenze
hun traditionele cultuur toch welte respecteren.

Behoortdaar ook nog toe datz# de dood beschouwen aIssteedsdoor
iemand veroorzaakt?Hebje weetvan ceremonies,waarbv men op zoek
gaatnaar de 'schuldige'?

Zijstaandichterbijdedooddanwij,accepterenhem veelmeer.Dedood
hoortbijhetleven.Zo'n ceremonieskomen nog welvoor:erzijn nog
mensen die de medicijnman opzoeken.Maarin deregelheeftdie geen
grootgezag.Je kuntnietzeggen datditsoortdingen hun leven ofreligie

beheerst.Op heteerste gezichtzijn ze welstukken Afrikaanse traditie
kwijtgeraakt.M aarna een tijdjeleerjekleinetraditieszien waarvan zij
zelfde oorsprong noch deachtergrondkennen,netzominalswijvanonze
tradities.

A Is de meesten nietvoor de kerk trouwen,isde invloed van de kerk niet
erg groot?

Bijeen kerk horen ishiertoch welietsandersdan bijons.Lutheranen
worden bijvoorbeeld katholiek omdatzijin de lutheraanse kerk moeten
betalen.Deceremoniesvindenzijwelmooi;envooral:scholenenziekenhuizen horen nu eenlnaalbij de kerken.Vergeet niet datEngeland in
Botswana nooitietsmeerheeftgeziendan een van dedoortochtposten op
de weg van Kaïro naarde Kaap.W asde missie ernietgeweest,dan bezat
Botswananu geen infrastructuurvan scholen en ziekenhuizen.Erisvanuit
hetlutheraanse hospitaaleen rondreizende gezondheidszorg en rond een

grotercentrum metzijn ziekenhuiszijn erposten voorverzorging in de
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kleineredorpen.Nog verderafgelegen dorpen worden eenmaalperm aand

bezocht.Datisoorspronkelijk allemaalwerk van de kerken.Hetenige
staatshospitaalheeftgeen altebestenaam en desalarissen liggen erhoger.

Indeziekenhuizenvandekerkwerkenzustersengeestelijkenvoorminder
geld,en de meeste privé-ziekenhuizen hebben buitenlandse dokters,vaak
ook nog door de missiesbezorgd en uitgezonden.De geneeskundige zorg
isdus erg goed,m aardan weldoor de missies opgezet.Van de scholen

geldthetzelfde:toen Botswanaonafhankelijk werd,waren erslechtseen
paar lagere en m iddelbare staatsscholen.Toch is de daarmee verbonden

invloed van dekerk nietgroot.De Botswana zijn op diemanierdoorde
kerk niette bereiken ofte winnen.Invloed op hun gevoelsleven heeftde

kerk niet.Zegaan naardekerk,omdatjenooitweetwaarhetgoedvoor
is.Maarzezijnwelheelgelovig:zeggen datjenietgelooft,isdegrootste
vloek diejekuntuitspreken.Zegeloven in een god,een boom,de zon.
H etreligieuze isveelintenserdan bi
jons,hethoudthen veelmeerbezig,
dag in dag uit.

HebjeinBotswanaooktemakenmetdeinAfrika weIvakervoorkomendemassale verstedelvking en ontvolking van hetplatteland?
Datheefthiernietde rampzaligeomvang aangenomen alsb.v.in Zaïreen
Kenia.W iliemand naardestadtrekken,danmoethi
jaanbepaalderegels

voldoen diegoed verantwoord zijn.Hijzalgrond terbeschikkingkrijgen
maarmoetereenbehoorlijkewoningop bouwen dievoldoetaandeeisen
van dehygiëne.Hijmoetdusoverenig geld beschikken.Erbestaatook
stedelijkeplanning.Denieuwehoofdstadisdaarhetduidelijkevoorbeeld
van.De oudere hoofdstad M afeking moestworden vervangen omdatzij
binnenZuid-Afrikalag.Zijhebbeneen stad gebouwd op een plaatswaar
nieteens een dorp was.Zo werd niemand bevoordeeld.Verschiltussen

stad en platteland isernatuurlijk wel-watdeaanwezigheid van winkels
en banken betreft-m aardatverschilisnietzo grootalsin vele Afrikaanse

landen.W atervroegeraankrottenwijkenbestondisookalopgeruimd.In
diewijkenwerd overigensnietinarmoedegeleefd:erwasdaarveelminderinbraak en doodslag en debewonersnamen zelfmeerinitiatiefdan wie
ook in Botswana om werk te zoeken en iets te presteren.
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Vlhden ze in de stad ook werk ?
Nietzo veel.Erzitten daar enkele ambtenaren,erzi
jn garages,winkels,
een elektriciteitscentrale.Vergeleken met Europa heeft zo'n stad weinig

mensen nodig.Industrieiserniet,en komterookniet.Zijzoudenkleine
industrieën kunnen opzetten om b.v.tevoorkomen datdezonnebloem pitten naarZuid-Afrika gaan om daartotolieverwerktopnieuw ingevoerd te

worden.M aarzezetten geen oliebedrijfop.'Hetgaattoch goed zo-'En
datisheelergjammer.Iniedergemeentehuisziterookweleen 'industrial
ruralofficer'diekleinedingen helptopzettenzoalseenrestaurantjeofeen
confectiebedrijfjedatstoffenuitZuid-Afrikaverwerkt.In onsdorp werd
zand gevonden datgeschiktisvoordeglasbereiding:aldriejaarlooptnu
een discussieofzoietswelkan vooreen prijsdie kan wedijveren metde
fabricagein Zuid-Afrika.Datishetsteedsterugkerendeprobleem :datze

nietopkunnen tegen de Zuidafrikaanse prijzen.Hetland bezitook nog
watkolen en koper.M en verwachtook aardolie te vinden in de Kalahari-

woestijn die hetgrootste deelvan hetland inneemt.M aarwie zaldie
natuurlijkerijkdommen ontginnen?Datisdevraag.
Van datrestaurantjegesproken,watkan datvoorstellen in zo'n dorp ?
Dat bedientb.v.de mensen die op het gemeentehuis werken en overdag
niet naarhuiskunnen.M en serveerter de traditionele voeding...en ook
welfrieten !O ok schoolkinderen lopen daarbinnen om een soortsm outebollen te kopen,wantzi
jwonen vaak een tientalkm van de schoolvandaan.En wat die scholen betreft.toestanden als in Zaïre b.v.waar de

kinderenheteenjaarlangmetéénschriftjemoetenstellen,dievindjehier
niet.Hetland kan vrijveelverschaffenomdathetdeopbrengstheeftvan
dediamanten omdatveelvaderseen betrekkelijk hoog loon uithetbuitenland binnenbrengen.Botswana hoortnietmeerbijde25 armstelanden.Toch isernog steedseen toevloed van buitenlandsevrijwilligersen
deskundigen.Hetkomthier dan ook zelden voordatzo'n vrijwilliger
gefrustreerd naarhuisgaat.Alsjein deopleiding gewerkthebt,kan dat
nietmeerongedaangemaaktworden,zelfsalshetprojectteneindeloopt
often gronde gaat.

Hetmoettoch eenreusachtigeopgavez@ een behoorlqkeinfrastructuur
te ontwikkelen in een dunbevolktIand aIs Botswana metz#a 800.000
inwoners? Is een andere onafhankelqkestaataIsLesotho b.v.metzljn
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meerdan een mi#oen inwonersop een oppervlakteaIsdie van België,er
misschien wezenlqk beteraan toe?
Hetisminderergdan hetopheteerstegezichtlijkt.Botswanaisvoor60
tot70ç:woestijn metalleen Bosjesmannen ineen soortreservaat.Alleen
hetoostelijk deelis vrij dichtbevolkt.Lesotho isinderdaad nog zo'n
onalankelijke staatwaarvan heelduidelijk blijkt waarom hij niettot
Zuid-Afrika behoort.Als je doorde groene Zuidafrikaanse heuvelsen
landerijen rijdt.stootje plotsop moeilijk toegankelijk bergland.Datis
Lesotho,waarde Basoeto naartoe gevluchtzijn vanuitZuid-Afrika,en
waar ze verder met rustgelaten werden.Het springt in het oog hoe de
Zuidafrikanen hetgoede land ingepalmd hebben,en de restlieten liggen.

Nu heeftmen echterook in Lesotho diamantontdekt,en waarschijnlijk
zullen nietdeZuidafrikanen zeontginnen,wanterwordtnog metanderen

onderhandeld.Australiëlijktdevoorkeurtekrijgen.
Ivan Illich verteldedat:# ooituitgenodigd werddoorM oshoeshoeII,de
koning vanLesothodieenkelevanIllichsideeëninpraktqk wo&brengen.
Dathield o.m.in:hierin -#n r#k komen nooitauto'
s,geen industrie,
geen vliegveld;w# z#n r##genoegmetonzetraditionelecultuuren Iandbouw.M aardeEngelsen en denuntiatuurhebben dieplannen verljdeld.
Ze hebben ereen eerste ministeraangesteld diealvast6M ercedessen kocht

voorzl
jn kabinet.
De mensen van Lesotho leven inderdaad nog veeltraditioneler:ze leven

vanhunkleinstukjeland.van alleswatmaarenigszinsbewerktkan worden,om er m aïs of watdan ook te telen.Lesotho is helemaalom ringd

doorZuidafrikaansgrondgebied.Hetlijktmewelveelmeerkanstotontwikkelingtehebbendan Botswana.Erisalheelveelkleineindustrie.W ij
hebben ereen stelDuitsersontmoetdiede kleineindustriemoesten onder-

zoeken enzijhadden erheelwatgevondendiehuidenenmetalenverwerken.Lesotho voorzietgrotendeelsin eigen voedsel,heefteen behoorlijke
infrastructuuren onderwijs.Hetisoverhetalgemeenwatarmerdan Botswana,maaromdatde mensen nog zo traditioneelleven hebben zijhet
soortrijkdom van bijonsnietnodig.Auto'szijn ernatuurlijkwel,want
wateraan voedselingevoerd wordtm oettoch op een ofandere manierin

de dorpen geraken.Dewegen zijn ervreselijk slechten jeraaktnergens
zondervierwiel-aandrijving.Erzittendaarookheelveelvluchtelingen uit
Zuid-Afrika.Zijkunnen daarmakkelijkerbinnen dan in Botswana,om-
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dattussen onsen Zuid-Afrika hetzogenaamd onalankelijke thuisland
Bofoethatswana ligt,waarde Zuidafrikanen voortdurend controle uitoefenen en waarvan alle inwoners in Zuid-Afrika werken.

HebjezeC weIvakercontactmetZuidafrikanen?
In Botswanazelfeenbeetje,metnamemetZuidafrikaansevluchtelingen.
Wijzijnwe1eenseenkijkjegaannemeninZuid-Afrika.Overigenshebben
Zuidafrikanen dienaarBotswana kom en,zich daaraan dewetten tehou-

den.Zijmoeten hetnietwagen een zwartevoorkafferte schelden:dat
wordt een rechtszaak en zo iem and wordtprompthetland uitgezet.lnvloed van de apartheid is erin Botswana niet:er is daar dan ook geen

agressiviteittegen de blanken.Zijzullen weleens opmerkingen maken
overonsracismemaarhetklinktnieterggemeend:zezijnblijdaternog
een aantalblanken zijn die proberen heteen en anderteveranderen.
M erkjedaarietsvanpogingen om hetIand binneneen bepaaldeinvloedssfeertetrekken,ofhettebetrekken in deoppositietussen Oosten <eJ/?
Zuid-Afrika heeftzo'n pootop hetland dater nietveelinvloed van buitenafbinnenkomt.Ook hetnieuwskom tvan Zuid-Afrika.En wanneerde

Botswanahoren datdeRussen daarnietgeliefdzijn,willen zewelgraag
wetenwatdeRussen eigenlijk zijn:hetinteresseerthen wel,een volkdat
nietgeliefd isdoorZuid-Afrika.Veelverdergaathetniet.Zijzien nu b.v.
ookweldatZimbabwedoorlinksgesteund wordt-wielinksisweten zij
ook nietprecies en hebben hetpolitiek spelweldoor.M aartotnog toe
isdatvoorBotswana nog zonderbelang.Alserooiteen soortopstand of

omwenteling komtin Zuid-Afrika,dan zullenzijook we1partijkiezen...
Als het ooit zover komt...Aan de ene kanthoop ik het.aan de andere

kantzou ik het ook weerjammerlijk vinden.Ik denk daterveelkan
veranderen op hetogenblik datNamibiëvrijwordt,wantdan zullen de
frontlijnstaten zich waarschijnlijk nog sterker organiseren.M aarzover
zijn we nogniet.En intussen blijftBotswana bedreigd metboycotdoor
Zuid-Afrika.W ijhierin Botswana wensen geenszinsdatvanuitEuropa
een boycottegen Zuid-Afrikagevoerd wordt,asjebliefniet,wanthetzijn
Botswana,Lesotho,Swaziland dieb.v.geen petroleum meerzullen krijgen.Zuid-Afrika heeftdaargeen lastvan.Hetproduceertgenoeg petroleum uit steenkool.Zuid-Afrika mag afgesloten worden,het mankeert
niets.En hetgekkeisdatdie reële 'zelfgenoegzaamheid'hun hele -op de
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bijbelgebaseerde -systeim nog versterkt!Hetfeitdatze alleshebben
geldtalseen bevestiging datzejuistzitten.Datishetrampzalige,omdat
zijzelfnietmeerbeseffen daterietsnietklopt.God bewijstdatzijhet
goed doen en daarkanjenietstegen in brengen.Degewoneblanke man
kanjeinprincipenietseensverwijtenmaken,wanthijisovertuigddathij
volgensGodsregelsleeft.Hetisonvoorstelbaarhoediep datsoortgeloof
zit.

Kandeboycotvan Zuidafrikaanseprodukten hen niettoteen koersverandering brengen ?

M .i.kanZuid-Afrikazijn produktenwelaltijdergenskwijt.In principeis
een boycotnatuurlijk welgoed om mensen bewustte maken van water
elders gebeurt.M aar W est-Europa maaktgeen kans meteen boycotvan
Zuid-Afrika.Heelandersligtde kwestievan Namibië.Hetkan nietlang
meerduren of Zuid-A frika moetdaarweg onder Amerikaanse druk.En
dan kan er veelveranderen. M aar hoe? Za1 oorlog vermeden kunnen

worden?Misschien verwachtmen ookteveelvan een onafhankelijk Namibië,zoalsdestijdsvandeonal ankelijkheidvan Zimbabwe.Dehuidige
situatieinZimbabwestemtnietzo tothoop.En datisvrijlogisch,omdat
erzoveelblanken vertrokken zijn en dezwarten,ofschoon beteropgeleid
danin Botswana,nietzo bekwaam zijn om deindustrieënaan degang te
houden.En daarkomen nu ook nog deconsicten tussen stamm en bovenop, die nog eerst uitgevochten m oeten worden. M aar ach, stam m enge-

schillen hebben wijin Europa ook gehad en wiezegtdatweernietnog
altijd meebezig zijn?
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A ndré G orz en de derde sociale revolutie
In een belangwekkend interview m et

-

Tussen loonarbeid en zelfbepaaldeac-

PietDe M oor(DeNieuwe,3 februari tiviteit bestaat hetzelfde verschil a1s
1983) zei de Antwerpse arbeidssocio- tussen ruilwaarde en gebruikswaarde.
loog Roger Kesteloot: 'M en kan zich

'M inder werken' betekent niet 'meer

zelfsde vraag stellen -maar hierbijis uitrusten'm aar 'm eer leven'.
naarmijn meningheelveelvoorzichtig- De afschaffing van de arbeid is een
heid geboden of onze sam enleving
zich nog zalkunnen permitteren om te

blijven vasthouden aan arbeid als de

centrale toegang tot sociale status en
inkom en'. Reeds in 1980 had André
Gorz zich ill Adieux au prolétariat.
A u-delà du socialisme, dezelfde vraag

gesteld,nietzo voorzichtil,maarmet

onomkeerbaar proces. De keuze gaat
niet m eer tussen tewerkstelling en
werkloosheid, maar veeleer tussen een
beleidsm atig afschaffen van de arbeid

dat leidt tot een maatschappij van
werkloosheid en een anderdatleidttot

een maatschappijvan de bevrijdetijd.
De vervanging van de gedwongen

dezelfde brutale eerlijkheld waarmee loonarbeid door een 'maatschappelijk
M arx en Engels in H et comm unisti
sch

inkom en' naar Noordeuropees, soci-

manfesten andereteksten debestaan- aal-dem ocratisch m odel bestendigt
de sociale bewegingen en theorieën te sl
echtsdeafhankelijkheid,onmachten
lijfgingen.HetisvolgensGorz name- ondergeschitkheid van de individuen

lijkveeltelaatom no!voorzichtigof ten opzichte van de centrale m acht.
omzichtig te zijn, bljvoorbeeld uit Daarom moetde zelfproduktie van gevrees dathet patronaat elke linkse kri- brui
kswaarden een reële mogelijkheid

tiek op de tewerkstellingseisen van de voor elke basisgem eenschap worden.
vakbonden als wapen zou kunnen ge- Dit recht op zelfproduktie gaat regelbruiken.In het voorwoord tot de Ne- rechtin tegen industriële,handels-,bederlandse uitgave van zijn controver- roeps-,privé-ofstaatsmonopolies.H et
sieelboeklpreciseert Gorz de centrale afsterven van hetkapitalistischeonderstellingendievoljenshem inhetdebat scheid tussen 'nobele loonarbeid' en
rond automatiserlng,werkgelegenheid, laag gewaardeerde 'huishoudelijke ar'zelfbeheer'en arbeid behandeld m oe- beid'zaleen belangrijke stap zijn op
ten worden :
weg naar de reële bevrijding van de
- De oude e
is van de arbeidersbewe- VrOuW .
ging,deafschaffing van deloonarbeid, - Het'
maatschappelijksubject'van de
moet opnieuw actueel gem aakt wor- afschaffinjvandearbei
dzalnietmeer
de traditlonele arbeidersklasse m et
den.

1AndréGorz,Afscheid van hetproletariaat,VanGennep,Amsterdam,1982,
179pp.,f 30.
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haar vakbonden zijn,maar watGorz pig een open vraag, waarop het antnoemt een 'niet-klasse'!de werkelijke woord nog gevonden moetworden.
ofpotentiële m eerderheld van de actie- Deze provocatieve stellingen, die niet
ve bevolking die de arbeid beleefta1s alleen de ro1van arbeid en tewerksteleen verplichting van buitenafwaardoor ling,maartevensdestratelieendethemen 'zijn leven vergooitvoorzijn da- orie van de huidige arbelderspartijen
gelijksbrood'.Dateendergelijke'niet- en vakbonden op de helling zetten,
klasse'onmogelijk demachtzou kun- steunen op tweehoofdthesen die in het
nen grijpen, is op zichzelf geen be- boek uitvoerig geargum enteerd worzwaar,omdathethelem aalnietzekeris den: 1) het klassieke proletariaatvan
datde macht 'gegrepen'm oetworden Marxbestaatniet(meer),en 2)hettrain plaatsvan beperkt,gecontroleerd en ditionele socialism e -in Oosten W est
afgeschaft.
is niet langer een bevredigend streefNietalleen kan de heteronome arbeid doelvoorde meerderheid van de bevolnooitm eervolledig door autonomie of king.A lleen a1s deze thesen aanvaard
'zelleheer'(kleinschaligheid,ambach- worden,kan dediscussieovereen nieutelijkheid)vervangen worden,maarhet we strategie van 'links'-hierte ver-

isjuistdeze heteronomie,die een je- staan alsbevrijdingsethosen-beweging

volg is van de vermaatschappelijklng
van dearbeid,diedebevrijding vande
tijden deuitbreidingvan deautonome

beginnen.Laat ons deze argumenten
even doornesaen :
-

1.Afscheid van hetproletariaat.Vo1-

activiteiten mojelijk en wenselijk gensGorzwasdeideale(enideële)promaakt.Gorz plelt hier voor een naast
en m etelkaar bestaan van de twee sec-

letariërvan M arx in feitedeveralgeme-

toren.

beider uit de tweede helft van de 19e
eeuw.M aar de steeds complexer wordende m echanisatie en automatisering
van de arbeid heeft, tegen alle verwachtingen in, niet geleid tOt een
kwantitatieve groeivan deze groep bewuste en op sleutelposities werkzame

De vervreemding is niet alleen inherent aan de kapitalistische produktieverhoudingen,maar aan de verm aat-

schappelijking vanhetproduktieproces
zelf. M en za1 deze vervreemding dus
nooitvolledig kunnen overwinnen.W e
moeten leren erkennen dat de arbeid,

ning van de veelzijdigegeschoolde ar-

arbeiders. lnteqendeel, zoals Harry

zelfsalshijdoordearbeidersgecontro- Braverman in zljn reeds klassiek geleerd wordt!niethetwezenlijkevan het worden studie Labor and M onopoly
leven is. D1t betekent concreet dat er Capital(1974)overtuigendaangetoond
een overwichtm oet komen van de autonome activiteiten over de heterono-

heeft,is debehoefte aan geschoolde en

m e.

derd. Zodat een trotse leuze als b.v.
'Heelhetraderwerk staatstil.als onze

De nieuwe sociale beweging wilgeen
nieuwemaatschappelijkeordevestigen,
maarisdeontkenningvan deorde,van
-

veelzijdige arbeiders drastisch vermin-

machtijearm datwil!'nietmeervan

toepasslng is op de huidige arbeiders-

demacht,van hetmaatschappelijksys- klasse en haar voorhoede. Daardoor,
teem ,op grond van het onaantastbare

argumenteertGorz,isook de collectie-

rechtvan iedermensop zijn eigen le- ve toeëigening van de produktiem iddeVen.

len door de georganizeerde arbeiders-

Deze nieuweautonom ie kan onm oge-

klasseonmogelijkgeworden:'Destrijd

lijk binnen de kayitalistische ruimte

van dearbeidersklasse voorhetveroveren van de macht wordtteruggebracht
tot massa-acties teneinde vertegenwoordigers van de arbeiders in de
m achtspositiestebrengen ;dedictatuur

-

ontstaan.Daarom ls naastde ethische
en existentiële inzet ook een politiek

enjagementnoodzakelijk.Hoeditpolitlek handelen er za1uitzien isvoorlo-
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van het proletariaat als overgangsfase
naar het comm unisme wordt teruggebracht tot het van staatswege zorgen
voor de behoeften van de arbeiders,
doordeaanwezigheidvanvoorstanders
van een fiscale herverdeling van hetnationaal inkomen aan de comm andotoetsen van destaat'.W e moeten daar-
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schappijmetzich meezou brengen,is

het vandaa! deze niet-klasse die de

produktivistlsche rationaliteitdoor een
andere rationaliteit kan Vervangen. In
tegenstelling tot Rudolf Bahro,die in
de individuele sfeereen 'com pensatie'

ziet,waaraan de behoefte zalverdwijnen methetafschaffen van de 'vertica-

om afstand (afscheid)nemen van het learbeidsdelinq',gelooftGorzdatde
klassieke begrip van hetproletariaatals ni
euwerationallteitjuistop debevredide dragervan de revolutionaire verandering, omdat dit begrip niet m eer
functioneelis.De praktische gevolgen

ging van de individuele behoeften ge-

richtza1zijn.Men mag ditpost-indus-

triële socialism e echter niet opvatten
van deze theoretische stelling zijn vér- alseen veralgem ening van de sfeer van
reikend, om dat daardoor onder m eer de eenvoudige consum ptieverlangens
het leninistische parti
jmodel funda- die m in ofmeerbinnen hetbestaande
m enteel wordt aangetast, terwi
jlmen systeem lerealizeerd kunnen worden.
zich evenm in kan keren naar de refor- H etgaatlntegendeelom een produktie
m istische strategievan Bernstein totde zonder economisch oogm erk, om behuidige Tweede lnternationale.
zigheden die doelin zichzelf geworden
Hierwordt,m etbehulp van debegrips- zijn,om hetomkerenvan derangorde,
m atigeinstrumenten van hetmarxisme, waarbi
jdemaatschappelijkearbeid uit
een van de pijlers van het orthodoxe economisch oogpuntondergeschiktgem arxisme aan het wankelen gebracht. m aaktwordtaan deuitbreiding van de
Gorzsteltzich bewustOp buiten hetre- bezigheden in de sfeervan de individuformism e-revolutiedebat, dat al sinds e1e autonom ie.
heteinde van de vorige eeuw de arbei- Zoalsaluitde centralestellingen bleek,
dersbeweging verdeeld hield. Tegelij- is dit geenszins een pleidooivoor een
kertijd pleithijnoch vooreen terug- totale omschakeling van de economie
keernaarheteveneensvoorbijgestreef- naar de 'zachte sector',om dat Gorz
de anarcho-syndicalisme, noch voor het metM arx eens is,dat de ontplooi-

een lijdzaam aanvaarden van de kapi- ingvan diesfeervandevrijheidslechts
talistische status quo.
mogelijkgeworden isdoorhetbestaan
2.Hetsociali
smevoorbq.In deplaats van de heteronome maatschappelijk
van hetproletariaat stelt Gorz dan de noodzakel
ijkearbeid.M aarandersdan
enige groep die binnen de realiteitvan Marxgel
oofthijnietdathetindividuede post-industriële ofderde industriële le en het maatschappelijke zijn ooit
revolutiealshistorischsubjectkan fun- volledig zouden sam envallen, en stelt
geren, de 'niet-klasse van post-indus- hi
j daarom een 'dualistische maattriële proletariërs'. Deze meerderheid schappijvorm'voor,waardetweesfevan de bevolking bestaat uit 'mensen ren el
kaarnoodzakelijk aanvullen.
zondermaatschappelijkestatusenzon- Afscheid van hetproletariaatisalspoderklasse.die onzekere baantjesheb- litiek essay zowel stim ulerend als
ben a1s hulpkracht,tijdelijke kracht, (vooralsnog) onbevredigend. Stimulegelegenheidsarbeider, uitzendkracht,

rend, om dat Gorz niet vervalt in de

deeltijd-employé;banendiein een niet retorische 'M arx is dood'-polem iek,
zo verre toekomst goeddeels door de omdatzijn kritiek op de bestaandear-

automatisering opjeheven zullen wor- beidersbeweging nietleidttot een alte
den'.En netzoalsln hetklassieke marxism ede emancipatie van hetproletariaat de opheffing van de klassemaat-

gemakkelijke verheerlijking van half-

doordachtebejrippen als'zelleheer',
'kleinschaligheld'en 'dezachtesector',
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omdathijnietgelooftdatdederdein- in de praktijk moet uitzien.Maar de
dustriële revolutie noodzakelijk total- discussie over dit cruciale punt is buigem ene werkloosheid en resignatie ten en (gelukkig langzamerhand ook)
m oetvoeren.Hetisook onbevredigend

binnendearbeidersbewegingvolopaan

omdathij welalle vragen stelt,maar
ergvaag blijftin hetschetsen van wegen naar mogelijke antwoorden. iets
wathij,ironisch genoeg,metMarx ge-

de gang,getuige hiervan de bijdragen

van RudolfBoehm en Louis Van Bladelinditnumm er.Hetisdezediscussie
die, na de demystifiërende analysen
m een heeften om dathetop grond van van Gorz en anderen, m eer dan ooit
zijnanalysemoeilijkblijft,zichvoorte aan deordeis.
stellen hoe die nieuwe politiekeinzeter
Ludo Abicht

Istcetera
Er wordtm omenteelin Vlaanderen erg stellen.Zo hoorthet,zelfsalshetafen
veeltheater gemaakt.Naast de geves- toe wathardschreeuwsgebeurt.Je kan
tigde gezelschappen bloeien aan alle er in elk gevalnietlangsereen opinie
kanten kleinegroepjesop die zich met in telezen.En datreedsisvoorVlaaneigenzinnige projecten te kijk stellen. deren zoiets alseen klein wonder.
De betekenis ervan is niet zondermeer Lay-out,illustratie, bladspiegel, selecte achterhalen ; in dag- en weekblad ti
e, medewerkers, het zijn natuurlijk
wordt e1k nieuw initiatief m eteen ge- vanzelfsprekende facetten van een eivierd a1s een voldoende volwassen on- genti
jdse publikatie;in dittijdschrift

derneming. De betrekkelijke waarde zijn ze echterlogisch temerken en ze
van aldeze pogingen blijktmaarheel schrageneengeorganiseerdepogingom
sporadisch. De verslaggeving en de een doorbraak te realiseren.De plichtscomm entaar,hetbeleid en hetperspec- getrouwe prem ière-avond staat hier
tiefverstikken in een constante grauW- nietvoorop ;hetisbegonnen om continuïteit,om inzicht,om een mening,om
beurd.Een stelJongeluiheeft het ini- een sti
jl,om een functie,om een zin

heid.Wattehogen was,isthansge-

tiatief genomen en een theatertijd- vantheaterinditland indezetijd.W at
schrift opgericht dat zich als Etcetera aljaren broodnodig was om eni
g te-

ineen eerstenummeraan hetgubliek gengewichtte geven aan de alte excluheeft voorgesteldl.De publikatle oogt
prima.De zorg is onsaai de taalvaar-

sieve aandachtvoor de standpunten en

re opstelling tegenover het theater in

schouwer om wie het allem aalbegon-

werkwijzenvan theaterproducenten,is
digheid isfris-potig,erblljkteen ande- voortaan een instrument voor de toe-

dezetijd uit.Een periode iskennelijk nen zou moeten zijn.Bestendigin zijn
afgesloten.Deze groep verkondigtluid
en helderhaar ontevredenheid overhet
theater dat wordtgem aakt.bevordert
een andere opvatting en behoefte,doet
er meteen wataan doorhaareigen criteria en waarden ter beschikking te

behoefte en verlangen in de steek gelaten,vindthijnu een forum van waarop
hetonbehagenevengoedalsdebijvalin
verstaanbaretermen uitgedruktkunnen
worden.
De redactie bestaatuiteen steloverwe-

1Etcetera.Driemaandelijkstijdschrift,Uitg.Kritak,Leuven.Abonnement5*
BF./J 30,t.n-v.Etcetera,abonnementendienst,Vesaliusstraat1,B-3e Leuven,
rek.nr.* 1-1356916-12.
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gendjongemensen;diezijnvrijrecent geboden;hetloontnietdem oeitedaar
binnen detheatersfeeractiefgeworden, kritisch kruit aan te verspillen. W at
maarzezijn allen beheptmetdewiltot aan Vlaam stheaterwe1wordtdoorgeverandering ofverlegging van de waar- nomen,zi
jn dan vrij marginale proden.Ze wensen zich niet vakidiootop dukties.De toon daarvan isbeslistniet
alleen maar het spreektheater te con- ophemelend maari
stoch beminnelijk,
centreren m aar.m etcentrale aandacht een gunstig apriori. Er spreekt enige
voor deze oudste van de podiumkun- lobby-geestuit,wellichtzelfseen klieksten,plaatsen ze alledenkbare aspecten verbondenheid ; een bepaald streven
voorop die hetm edium van de uitbeel- wordthiergevierd,ook alsdatnog niet
dende kunsten zo integraal mogelijk totbehartenswaardige resultaten heeft
helpen te verstaan en te begrijpen.ln geleid.Hetvertrouwen in een weg-van-

dit eerste nummer blijkt ditprincipe het-gebruikelijke weegtzwaarder door
dan hetgehalte van hetreedsbekende.
Isditdeeuforie van een nieuwe generatie?
Een derde brandpunt staat haaks op
het tweede. Nogal wat Noordnederlandse produkties worden ontleed en
ring wordtop de snijtafelgelegd;het nagenoeg alle blijken ze doordemand
nummeropentmeteen bericht(Johan te vallen.Ook hiergaathetnietom de
Callens)dattrachttebundelen waarin nleer conventionele gezelschappen,
en waardoor tijdstrends, overzichts- maaraltijdom dietroependiederepuwaarden, ontwikkelinjsaspecten en tatie hebben verworven zich iets m eer
herkenningsgegevensbiJhetspelen van vooraan in het bewegingskam p op te
Shakespeare jesijnaleerd worden. stellen.De kritische toon is hier al te
HiertoetrekthiJvilfproduktiesuithet vaak ongenuanceerd! partipris, onNederlandstalige theater aan die hij rechtvaardig.Een stallnorgelvan harde
vergelijkt en evalueert; deze zelfde recensiesschiethetNederlandsetheater
produkties worden vervolgens afzon- devernielingin.Isdezedualiteitzo loderlijk door telkens een ander recen- gisch ? lk proef hier nog een m indersentdoorgenomen en ook bijhen valt waardigheidscom plex dat zichzelf
reedshetniveauverschilmetde krante- meent te overwinnen door wat heim ereedsuitde behandeling van de opera,
de m oderne dans, de representatielichamen OP internationaalvlak.
Vanzelfsprekend echter staathet theatercentraal.En daarvallen drie brandpunten op.Nietdegdsoleerdeenscene-

tekstop.Op dezewijzewordtnieteen lijk alsreedsverworvenheid wordtbeeenzijdige stroomlijning aangeboden; oordeeld, een Nederlands theaterididevariatiein benaderinj,gewichtsver- oom dat aljaren geleden begon met
deling,schrijfvorm en elndoordeelver- watbijderedactienog alseen terealitegenwoordigt voor de zelfwerkzam e
lezernu reedseen zowelbontea1sboeiende waardenschaal.
Een tweede brandpuntis hetopvallende gegeven dat de gevestigde gezelschappen in Vlaanderen nagenoeg volstrekt afwezig blijven in het gesignaleerde spectrum .Dat gem is wordt niet

seren behoefte leeft, luidkeels te verloochenen.Datkan uiteraard allemaal,
en hetm ag nog ook.M aar is het nuttig? Vooralwaar deom standige en nuancerendeargum entering van heteigen

gelijk toch meer stellerig dan aanto-

nend neergeschreven wordt?
Scenarium, dat nergens de actualiteit
verantwoord,hetis blijkbaarevident. vooropstelt,isthansreeds aan aneve-

De redactie hecht duidelijk weinig ring7toez.Hetiseenbundelogstellen

waarde aan watdaaraan theaterwordt geworden die alle geschreven ziln door
2 E.Alexandere.a.,red.,Scenarium 7,DeW alburg Pers, Zutphen,1983,123

PP.,f 24.
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oudstudenten van Prof.Dr.H .H .J.de

tief.TenzijdeUtrechtsevertegenwoorLeeuwe!tot voor korthoogleraar bi
j digers van juist die andere behoefte
hetInstltuutvoortheaterwetenschap te ni
et aan deze toch wat onfeestelijke
Utrecht.De teksten zijn prettig lees- verzam eling hebben meegewerkt.

baar,nigpenaandewetenschap,delen ln Dramatisch A kkoord 15 wordteen

velehartlgeweetjesmee,maarzegetui- gunstig bericht verzanaeld over de
gen van een grotere behoefte aan het
historisch terugroepen zonderveelverdiepen ofreliëfdan aan een systematischeen m ethodischegretigheid totkennen. De variatie is erg ruim en reikt
van topoivan het lge-eeuwse Neder-

landsedrama (R.Faassen)via theaterdoctrineen dramatischgenre(melodram a, televisiedrama, vredesthema) tot
actuele theatermode (circensisch drama,vormingstheater).Hetmaatschappelijke reliëf dat in een enkel opstel
toch teproeven valt,lijktmeoverigens
meerhetresultaatvan buiten hetcurriculum of de opleiding om verworven
opvattingen dan dat ze evident en logisch worden uitde benadering van het
thema theater zelf. Het geheel m aakt
me wat peinzerig over wat te Utrecht
preciesisgebeurd.EnigereflectieOP de
discipline van theaterwetenschap valt

nauwelijks te merken; de aansluiting
bijrecentevernieuwing binnen ditvak

stand van hetpoppenspelin de Neder-

landen. In behoorlijke dubbelvorm
worden enkele them a's afgewerkt:de
geschiedenis van het poppenspel na
1945 in Vlaanderen en Nederland,de
verruim ing van kinder- naar volwassenentheater,het samenspelvan poppen
en acteurs,depoppen in hetspreektheater en in de dramatische teksten,de
houding van de overheid tegenover het
poppentheater.Een apartaccentvormt
de aandachtvoor de aanwezigheid van
hetW ayang Kulit,het Javaanse scha-

duwspel,inNederland,terwijlfenomenologische beschouwingen over het
poppenspel een diepere achtergrond
helpen op te bouwen.Tenslotte geven

een Vlaamse(F.Neirynck)en een Nederlandse(S.Kuiper)dramatischetekst
voorpoppentheaterinzichtin de wijze
waarop auteurs naar dit m edium toewerken. Een voortreffel
ijk geheeldat

de smaak scherpt.

is opvallend afwezig. Te veel intuïtie
tochnog,teWeinig Systeem en perspec-

C.Tindemans

3 R.Erenstein e.a.,samenst.,Dramatisch Akkoord 15.A.W .Bruna.Utrecht,
1982,192 pp.

*2

Streven/april

B oekbespreking

Godsdienst

weTestament.R.Beurmanjerlaatzienhoe
de uiteindelijke keuze van de nieuwtestamentische geschriften een weerspiegeling is
van deontwikkeling diede orthodox-chris-

RiëtteBeurmanjer/Maria de Groot, Fwee telijkebewegingdoormaaktevan charismaemmerswaterhalen.Vrouwen Iezen hetJo- tisch naar ambtelijk leiderschap,waarbij
hannes-evangelie, Uitgeversmaatschappij voorvrouwen uiteindelijk geenplaatsmeer
Holland,Haarlem,1982,176pp.,f 24,90. was.Hoofdstuk VIII,handelend overgnostiek,feminismeenanti-judaïsme(pp.113Twee vrouwelijke theologen,Riëtte Beur- 154),sluitdaarnaarmijn gevoelnauw bi
j
manjerenMariadeGroothebbengeduren- aan. Dit deelvan het boek is wat moeide elf maanden een onderzoeksplaats ge- li
jkter)telezenendatisgrotendeelshetgedeeld aan de universiteitvan Utrecht met volg van hetfeitdatMaria de Groothierin
een project 'feminisme en exegese'. Dit eenenormehoeveelheid(nieuwe)informatie
boek bevatde bevindingen van beider on-

moestverwerken.Metname in de bestude-

derzoek.Deschrijfstersgaano.a.inophet ringvan delnostieklijkteendoorbraakte
ontstaan van denieuwtestamentischecanon gaan plaatsvlnden.Precies daarom had ik
en op eentevolgen methodiekvoorbijbel- hiergraag watduidelijkeren overzichtelijuitlegin eenbevri
jdingstheologiealsdefe- kergdnformeerd willen worden.
ministische.Maarin hetbijzonderhouden Hetaspectdatmijhetmeesttrofinditboek
zijzichbezigmeteenuitlegvanJohannes4 isdebi
jherhalingtersprakegebrachtever(Jesusen deSamaritaansevrouw)enJohan- houdingtussen OudeenN ieuweTestament,
nes20(M ariaMagdalenaa1sapostelvande dieindefeministischetheologiealstamelijk
verrezen Heer).
problematisch wordt ervaren. Maria de
W ehebben een publikatiein handen waarin Grootsignaleertterechtdatvrouweli
jketheveelvraagtekenswordengezetbijvaststaan- ologen ervoor moeten waken in antide theologischeopvattingen (meestaldoor judaïsme te vervallen.Waarde deelneemmannen bedacht).Datbetekent overigens sters aan een leesgroep veronderstellen dat
geenszinsdatwete maken hebben meteen
negatiefboek;integendeel.Hetcreatieveer-

nieuwtestamentische verhalen niet door
oudtestamentische verhalen behoeven te

vanis,datbeidetheologenbijvoortduringuiteraard tastenderwijs-openingen zoeken
naardewerkelijkheid,zoalsdezethansdoor
vrouwen (én mannen!)gezien en beleefd

wordenverhelderd(p.111),iszijveelvoorzichtiger.Metnamedebladzijden 148-154

wordt.
De nauwgezette,tekstgetrouweexegese van

getuigen van haar grote bekommernis dat

vrouwelijke theologen op hun beurtweer
niet andere groepen gaan verdrukken of
stigmatiseren.

Joh.4(MariadeGroot)en Joh.20(Riëtte DitverslagvandeworstelingmetmannelijBeurmanjer)heeftmijeenstemeergecon- kecommentaren op hetJohannes-evangelie
fronteerd metdevelevooroordelen diein de en meteen mannelijk theologisch denkklitraditionele(mannelijke)uitlegvandezepe- maatzalvelen (en zekernietalleen vrourikopen alsvan-zelf-sprekend worden geac- wen!) een bevrijdend perspectief bieden.
cepteerd wanneermen nietalertis.Heelintrigerend vond ik ook hoofdstuk Il, dat
handeltoverde canonisering van hetNieu-

Eén ding staatvast:erzalnog heelwatwaterm oeten worden aangedragen.
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Willem Barnard,Hebdomadarium of Ze- lijkhetliturgischjaarrondzullenmaken.
PancBeentjes
vendagenboek.Eendagboek##deSchrlt-

Iezinqenuithetaloudebrevier(vanZondag

IIIu1tdeti
jd van EpifanietotaandeAswoensdag),Protestantse Stichting totBevordering van het Bibliotheekwezen en de
Lectuurvoorziening in Nederland, Voor-

burg,1982,99pp.Bi
jintekeningJ9,75;bij
losseverkoopf9,75 + verzendkosten.

Filosofie
Plato,The Collected Dialogues, Including
theLetters, edited by Edith Hamilton and
Huntington Cairns,with Introduction and

Hetiseilenlijkeenheelopmerkelijkfeiten

Prefatoq Notes, Princeton University

meninprotestantsekringen bijhetvoorbe-

$ 18,50.

een ontwlkkeling dieaandachtverdient,dat

reiden van de zondagsliturgie steeds vaker
gebruik gaatmaken van hetM i
ssaleRomanum.Alduswordtmen erzich in katholieken huize steeds meer van bewustdat dit
liturgisch boek qua opbouw,dynamiek en
inhoud méér te bieden heeftdan men zich

Press,Prlnceton 198010,XXV + 1.743 pp.,

Onlangs verscheen de tweede druk van de

Nederlandse vertaling van Plato's werken
doorXaveerdeW in.DeAmerikaansever-

talinqonderredactievanEdithHamiltonen
HuntlngtonCairns,waarvandeeersteeditie

toentertijdklaarblijkelijkheeftgerealiseerd. ongeveer tegelijk met de oorspronkelijke
Een soortgelijke ontwikkeling begintzich publikatievan deWinsvertalin! verscheen
ookvoortedoen ten aanzienvan hetBrevi- (1961),was toen alaan haartlendedruk
arium, het uit de eerste eeuwen van onze toe.InhetNederlandstaalgebruiklijkendejaartellingstammenderoostervanbijbelle- zetweevertalingenmomenteelwelongeveer
zingen voordenocturnen,de nachtgebeden
in de kloosters.De 'leestradities' die erin

als de 'standaard'-edities te worden ge-

bruikt.Tochisereen lrootverschiltussen
ide:isdeW insvertallnghetwerk van één
vorm hebben jekregen zijn oeroud, en bmean,
de Hamilton-cairnseditieissamengewaarschijnlijkzlnerzelfsverbindingslijnen

tetrekken naarde gewoonten van de synagoge;nietvoornietsleesthetBreviervoor-

steld uit vertalingen van zeer verschillende
auteurs en van zeer verschillende data,

namelijkuithetOudeTestament!
BijdezelezingenuithetBrevierisdominee
Willem Barnard-bijvelenwellichtbeterbekend a1sdedichter Guillaum e van der Graft
- b
egonnenzijn'Zevendagenboek'teschrijven.Diteerstedeeltjebegintmetdelezing
op dederdezondag in deverschijningsti
jd

waarvan de oudste (die van Benjamin Jowett)zelfsuit1871dateert.Een zekere dis-

en Iooptdoortotaan Aswoensdag.Gedeelten uit verschillende brieven van Paulus

(Gal.,Ef.,Filip.,Ien 11Thess.)alsmedede

paraatheid in aanpakentaalgebruikisdaarvan uiteraardwe1hetgevolggeweest,ook al

wordtdeze nooitechtstorend.In tejenstel-

ling totde editievan de Win zijn ln deze

vertaling alle teksten in één band opgenomen,wat,ondankshetdundruk-papier,het

bo
ek nojalonhandelbaar maakt.Of het
forse prilsverschildeze ongemakken recht-

eerste 12 hoofdstukken van hetboek Genesisworden doorhem gelezen enop deeigen

vaardigt,zaldaneenpersoonli
jkeafweging
zi
jn.

associatieveenpoëtischewi
jzeuitgelegd.
Diteerstedeeltjeiszeerdemoeitewaard;ik

GerGroot

zou iedereen willen aanraden er eens een

poosjeintegaanlezen!Eriséénuitlating
van de auteurwaarmee ik hetnieteenskan

zi
jn.ln hetcommentaarbijGen.12:1-20
(Zondag Quinquagesima) suggereert Bar-

Psychologie

MarcelPloem,Magik:#jouwenen?over
hetHebreeuwser-a-h(zien)entorah(p.79), verdrieten troost, Lannoo,Tielt/Bussum,
hetgeen echteronjuistis,omdattorah af- 1982,171pp.,BF.350.
nard dat er een samenhang bestaattussen

komstig isvan hetHebreeuwse werkwoord

j-r-h,dat'onderwijzen'betekent.Metspan- Ditboekjebestaatuiteen collagevantekning zieik uitnaarnieuwe aneveringen van
dit 'Zevendagenboek',die samen uiteinde-

sten waarin verdriet en troost op velerlei
toonaarden worden verwoord.Meteen gro-
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tefijngevoeligheidregistreertdeauteurdoor der gevalwél het grote vakmanschap van
middelvan gedichten,verhalen en essayisti- Barendregt,waardoorzijn rechtvan (krischeschetsenzijnontmoetingenmethetver- tisch)spreken nogeensextrawordtbevesdriet in hemzelf en in zi
jn medemensen. tigd.
'Zovele soorten verdriet'krijgen hiereen Daarnaastbezit hetboek enige juweeltjes
naamrwaardoordelezeruitgenodigd wordt van schrijverskunst,zoals het verslag van
zijn elgen verdriette(hlerkennen,heteen BarendrejtsreisnaarChinaenhethoogst
anderteschenken oftroostendaanwezig te

persoonli
lkeslotartikel'Overdezin van het

zijnbijdelijdendemedemens.Hetisjam- leven na de dood'.Barendregt schreefniet
merdatde auteuraldeze ervaringen geen alleenmetalleernstoverzijnvakenaanverlangereincubatietijd heeftgegund.Nu zijn wanteonderweryen,hi
jschreefook metde
develehoofdstukjesa1sevenzoveelvinger- grootste elegantle.En datlaatste is,temidoefeningen waarbij het motief weleven den van hettrieste proza datonsvanuitde
doorklinktmaarzelden wordtvoltooid.
H.Roeffaers

menswetenschappen zo vaak bereikt, mis-

schien nogwe1hetmeestopmerkelijke.
GerGroot

J.T.Barendregt,Dezielenmarkt.Overpsychotherapie in alle ernst, Boom , M eppel/Amsterdam -Denis,Borgerhout,1982.
184 pp.,BF.525.

Hetmoeterweltamelijk beroerd m et een

wetenschap voorstaan,wanneermen in de
ondertitelvan een boek daarover expliciet
moetvermelden daartoch in alleernstover
te willen spreken.En inderdaad wordt de
psychotherapielangzamerhand ruimschoots

Sociologie
L.Frank van Loo, 'Den arme gegegen...

Een beschrqving van armoede,armenzorg

en sociale zekerheid in Nederland, 17841965, Boom,M eppel/Amsterdam Denis,
Borgerhout,1981,277 pp.,BF.755.

Herman Nijenhuis,Volksopvoeding tussen

doortwijfelsenzelfsogenlijkeridiculisering eliteenmassa.Eengeschiedenisvan volwas-

belaagd.Hetwonderlilkeisdatde psychologie-professorBarendregtin heteerstegedeeltevan dezepostuum verschenen artikelenbundelmetkwistigehand noghetéénen

seneneducatie in Nederland, Boom, Meppel/Amsterdam - Denis,Borgerhout,1981,
138pp-,BF.455.

anderaanhetbestaandejarcasmetoevoegt.
Datschijntinovereenstemmingmetzijnkaraktergeweestte zijn (zo kan men uitde
inleiding van A.D. de Groot opmaken),
maarhetdoettoch lichtbevreemdend,zij

Armenzorgenvolksopvoedingzi
jnsindsin

Nog plezieriger ls wellicht dat Barendregt

teverschillenin aanpak hebben tenslottetot
twee gescheiden publikatiesgeleid,dieech-

1784deVereniginjtotNutvan'tAlgemeen
ven geweest.Oorsqronkelijk was dan ook
debedoelin!vanNljenhuisenvanLooéén
hetnietonplezierigaan iemand zo vernieti- boekteschrljven,waarinbeideaspectenafgendoverzijneijenvaktehoren praten. wisselend belichtzouden worden. Altegrovoortreffelijk schrijft.Zijn sarcasmeisa1tijd doeltreffend,zijn ironie opluchtend,
maarook deernstigerwendingen krijgen,
mededankzijhunerudieteensomsliteraire

werdopgerichtaltljdengmetelkaarverwe-

ternogsteedsdichtbijelkaaraansluiten en

elkaar veronderstellen. Ook de periode-

indelingvan hetbehandeldetijdperk isin

verwoordinl,een extra diepte mee.Want beideboekengelijk.VanLooheeftzijnstuBarendregtlsnietalléénmaarcynisch;men die meer de vorm van een handboekjegekanzelfsvermoedendathijindegrondvan Ven,
metveelstatistisch en cijfermaterlaal,
zijnhartzelfshettegenovergesteldewas.In- Nijenhuis is beschrijvender gebleven.Een
houdeli
jkkomtdezegrotezorjvoordepsy- zeergepassioneerdverhaalkrijgtmenechter
cho-therapie hetduidelijkstln hettweede ookvan hem nietvoorgelegd,ookalhad de
deelvan ditboekje naarvoren,waarin de materie daar0P zichzelfwelaanleiding toe
wat'technischer'artikelen (mn.op hetge- kunnen qeven.M en is echter de academibiedvandefobieën-leer)zijnverzameld.De sche tradltie trouw gebleven,en een Ongeuiteenzettingen worden hier soms zelfs zo twijfeld zeerinformatieve,maarsomswe1
technisch, dat ze voor de leek nog maar érgkleurlozevorm vangeschiedschrijvingis
moeili
jktevolgen zijn.Zeillustreren inie- daarvan hetgevolg geweest. Delezerzaler
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zelden opgewonden vanraken,maarkrijgt
inbeideboeken in iedergevaleen grootaan-

talfeitenopeen rijtjegezet.

GerGroot

NOORDSTARFONDS
VA.W.

Iqtllitielt
Emma Goldman,Essays en Brieven,uitgegeven en vertaald door Janneke van der
M eulen,W ereldvenster,Bussum, 1982,232
pp.

Steuntvooddurend
hetVlaam se KuRuurleven

'Essays'iseen WatgrootWoord VOOrde artikelen van Emma Goldman die in deze

bundelzijn bi
jeengebrachten dievoorhet
merendeelin de eerste decennia van deze

eeuw voorhetanarchistischetijdschriftMotherEarth werden geschreven.EmmaGoldman was geen theoretica zegt vertaalster
Jannekevan der Meulen ln haar inleiding,
en een systematische behandeling van het
anarchisme mag in haaropstellen nietworden verwacht.De artikelen hebben dan ook

voornamelijkhetkaraktervandirecte,persoonli
jkegeloofsbelijdenissenenstellingnamen,dieechterzelden boven hetniveau van

eenwatjournalistiekeoppervlakkigheiduitkomen.Zezi
jneerderinteressantalskennismaking metde persoon van Emma Gold-

U kunt
hleraan meehelpen
ddoru
te laten verzekeren

bijde
Vlaam se

verzekerlngsmaatschapplj

man,daninhoudelijk belangwekkendebi
jdragen totde politiekegedachtenvorming.

H etzelfdegeldtvoorhettweededeelvan de
bundel,een selectie uit de gigantische hoe-

veelheid brieven die zijschreef.Ook hier
treftmen een wonderli
jke mengeling aan
van privé-aangelegenheden (vooralin haar
brieven aan AlexanderBerkman)en meer
politiek getinte opinies.Hier en daar stuit

menweleensopeenwatafstandelijkerstuk
(zoalshetopsttl'LeoTrotskiprotesteertte
veel'en haarbrievenoverSovjet-Rusland),
maar overhetalgemeen blijft hetbelang

De N oordstar
en B oerhaave

van deze bundeltoch beperkttot dat van

illustratie bijhaareerderverschenen autobiografie(M#n /evea,2 dln,Baarn,197879).
GerGroot

Literatuur
C.Buddingh'en Eddy van Vliet,Is ditge-

noeg:een stuk of watgedichten.DeelII,

Groot Brl/annlëlaan 121,
9000 Gent

Tel.(Q91)2575 15
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Elsevier Manteau,Amsterdam/Antwerpen,
1982,3* pp..BF.455.

ken,moetzich totde erven Jotie T'Hooft
wenden.Hethierbesproken Verzameldproza bevat 15 autobiografische verhalen, 11

Samen met het eveneens in 1982 gepubliceerdeeerstedeelbevatdezebloemlezing nu

stukjeskortprozaen9bijdragen vanallerhandesoort(herinneringen,notities,documenten).Drugs,rockmuziekensciencefic-

30thema's(van 'Afscheid'tot'Moeder'in
deel1envan'Muziek'tot'Ziekte'indeel2) tion staan in hetbrandpuntvan T'Hoofts
behandeld door bijna 3* dichters vanaf belangstelling.Zijn kritische evaluatievan
Gezelle en de Tachtigers tot W .J.Otten,
Erik Verpalee.a.tachtigersvan nu.Criteria
voor de selectie waren o.m.datperthema
nooitmeerdan één gedichtvan dezelfdeau-

depoëtischeqroduktenvanzijntijdgenoten
ismerkwaardl!zuiverenad rem.

gedichten moesten sneuvelen wegensplaatsgebrek en in dehoop datdelezersook hun
bloemlezingvan 1978alaangeschafthebben
ofhetnogzullen doen hebben desamenstellersgeen gedichten uitPoëzie is een daad

J.Gerits

Zijn kritische lngesteldheid stond deeigen
bezetenheid voor het schri
jven blijkbaar
teur genomen werd terwijlanderzi
jds ge- nergensindeweg.Terechtmochthijdan
poogd werd allebelangrijkestromingen in ookschrijven:'Dedichteriseengedicht,24
elk themaaan bod telaten komen.Langere uurperdag'(p.215).

v
anbevestiginqopgenomen.Indeinleiding, LouisFerron,Hoorzn#aIied,Violetta,De
dezelfdein belde delen,betogen de samenBezige Bi
j,Amsterdam,1982,232 pp.,f

stellers dat hun bloemlezing niet voor de 32,50.
specialist maar voor de 'common reader'
bestemd is,daarom is o.a.de spelling van In vorigeromansalheeftFerron denadruk

ouderejedichtenaangepast.MetSlauerhoff gelegd op depsycho-pathologie ('de erotihopenz1jongetwijfelddatvelelezersalleen scheverkniptheid')alsverklaring voorhet
maarin gedichten zoudenkunnenwonenen
nergensandersonderdak vinden.Zeverdienen hetdatdie verwachtingvervuld wordt.
J.Gerits

ontstaan van een fascistische mentaliteit.In

zijn laatste roman wordtdie lijn doorgetrokken in de grimmigeen tragische figuur
van M artha,een vrouw die bereid isvoor

gelijkwiedebenentespreidenalshethaar
kind Elsa in de barre oorlogsjaren maar

meereten,kleren,brandstofkan bezorgen.
JotieT'Hooft,Verzameld proza,Manteau, Deroman sgeel
tzich afin hetvolkseen
Antwerpen/Amsterdam,1982,223pp.,BF. kleinburgerlilkemilieu tijdenshetinterbel545.
lum en de oorlogsjaren.Ferron schetstde
mentaliteit van eep echtpaar dat maar één
Tussenzijnzestiendeenzijneenentwintigste bedoeling had: er doorheen spartelen. Ze
heeftJotieT'Hooftbehalvezijn gedichten collaboreerden dan ook probleemloos om-

ookzowat4* blz.yrozageschreven.Een datinoorlogstijddeoverlevingskansenvergedeelteervanisbijzlnlevenofpostuum in groten doorte heulen metdebezetter.
diversetijdschriften gepubliceerd.In dese- Methet thema van de collaboratie om het
rie M anteau M arginaalwerd in 1978 Heer
van dePoorten gepubliceerd,5 verhalen en

pure materiële voordeel heeft Ferron het
thema van de nutteloosheid van de oude

drie stukjes over jeugdervaringen. Jotie ziensen VerW even.
T'Hooft:een witboek(RestantIX,1,voor- De nu 7o-jarige echtgenoot van Martha
jaar1981)bevatteeendoorLukDeVosge- voeltzich duidelijk teveelen borreltover
maakteselectieuithetongepubliceerdeproza van T'Hooft.En nu in 1982 heeft de

van sarcastische opmerkingen over de 'ondankbare'generatievoorwiealdieopoffe-

schoonvader-uitgevervandejongjestorven ringengebeurd zijntijdensdeoorlogen de
dichter,Julien Weverbergh,die zljn naam

als samensteller vergatte vermelden,voor
de uitgave van het Verzameld proza gezorgd.Hetis,zoalstrouwensookde Verza-

moeili
jkejarenerna.Alseenvloedgolfgaan
Ferrons zinnen over de lezer heen waarin

plattetaalafwisselt metverheven,bijbels
gekleurde uitspraken. Een grimmig boek

meldegedichten(1981)onvolledig.W iehet metallure.
nog nietgepubliceerde materiaalwi1inkij-

J.Gerits
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J.M .A.Biesheuvel,Brommerop zee,M eu-

venkooi,had M aarten Biesheuvelin hetbe-

O
N
O
o

gin van dejaren zestig in Leiden Rechten
gestudeerdenerviahetbijvakRussischKarelvan het Reve leren'kennen.Vanaf het

middenvandejarenzestigdwingenangstgevoelenshem geregeld totopnameineen psychiatrischeinrichting.

2000 Antwerpen,

Deautobiografischeverhalenenzi
jnfantastische vertellingen (zowat125 in tien jaar
tijds)behoren tot hetbeste datgeprodu-

*

Q

*
k

ceerd werd in de romantische stroming die
hetNederlandse proza het laatste decennium beroert. Biesheuvel is een auteur die

'Bonjourtristesse'zegttegendezewaanzin-

nige warrige wereld met 'nieuwe inzichten,
veelten dienstevan hetleger,ingewikkelder
fabrieken,gekleurdepillen,viezerderivier
en de zee,verwarrender de berichtgeving,

o
o
o

Koepoortbrug 4,

meervri
jetijd,martelingen...'(p.91).Alleenzijngrenzelozeverbeeldingen zijn ab-

*
c

surde humorbehoeden hem voorhetergste
en vergastendelezeropeenfeestvanwoorden die onverwachte 'realiteiten'onthullen.

>
u
r

Ineennawoord bijdezeselectievanverha1enuitzijnzesbundelswijstKarelvanhet

u

Q
Q

Reve op een overeenkomsttussen Biesheu-

velsverhalen en dievan Tsjechov,nl.het

Q

vanzelfsprekende gebruik van het cliché.
M aaralshet cliché nietals zodanig opge-

merktwordt,hoewelheterduidelijkstaat,
misschien hebben we dan meteen klassiek

auteurtedoen.BijBiesheuvelisdatongetwijfeld hetgeval.
J.Gerits

HansW arren,Ditiswerkel#kvoorjouge-

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

O

delijkbekroondeverhalenbundel,Indebo-

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

G

.

Vooraleertedebuteren in 1972 meteen da-

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

tel . 03/2343512

12.50.
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lenhoff, Amsterdam, 1982, 220 pp., f

schreven, Bert Bakker,Amsterdam, 1982,
217pp.,BF.270.
i9
?

Op de ;ap van Een roos van Jericho,een
bundelvan 1966,schreefPaulRodenko dat

î. h''r,e:<e,
é g

z

HansWarren'eenvanonzebelangrijksteen

origineelste moderne dichters is'.Datoor-

deelwordtlerelativeerd doorR.L.K.Fokkema,die zljn bespreking van deook bij
Bakker verschenen Verzamelde gedichten

1941-1981eindildemetdezezin:'Zijnontboezemingen mlssen geheimen,diede ti
jd
trotseren'(cfr.VN,21.11.81).Deinleiding
vanGerritKomrijbijdezebloemlezing uit
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W arrens poëzie eindigt dan weer met dit
hommage: 'Er is bij Hans Warren geen
grenstetrekken tussen parlando en poëzie,

Dezebundelis hetresultaatvan een vraag

van de samensteller aan een vijftigtal
Vlaamsedichtersom één totdrieonuitgege-

tussenpersoonlijkeadem enpapieren regel- ven gedichten in te zenden.32 van hen rea-

val,tussen bloed enlood.Inéén rejelvan geerden. Freddy De Vree schreef er een
hem zitmeeroprechtheid dan in ml
ln hele

werk.Daarom beni
jdikhem '(p.17).Komrij'sappreciatie isnietverwonderlijk,zi
jn
bundelszijninDeZeeuwseCourantookaltijd entoesiast door Warren ontvangen,
waarmeeiknietwilsuggererendatKomrij's
appreciatiehierniette rechtzou zijn.De
esthetischverfijndegedichtenmetverwijzingennaardeklassiekeOlymposenhetaltijd
aanwezige verlangen naar zuiverheid en
schoonheid staan ver af van onze 'wereld

voorwoordbi
jwaarinhijopéénblz.dejaren 50,60,70en 80 karakteriseerten enkele
vaststellingen van algemene aard formuleert:hetontbrekeninVlaanderen van goede oratorische poëzie,hetmodernisme van

Van Ostaijen totPernath,hetzoeken naar
een verklaring waarom in Vlaamse poëzie

makkelijkeromantiek,emotionelejeugdperikelen en seksuele motieven veel voorko-

men.Enhijstuurtdelezershetliterairebos

in metdeopmerkingdaterindedichtkunst

vangraqjesenjenever'(186).Depoëzievan meerpseudoniemen zijn dan waredichters

Warrenlseenpalimpsest:alsjezacht-met in bloemlezingen.Voor 475 BF word je
dewoorden van een dichter-overdezewe- overgezetnaarditVlaamseeiland.Bijna10
reld wri
jftkomtereen anderebloot.Lees ?p.bio-enbibliografischegegevenshouden
dan'Voorjou'(148)metdatheelduidelijk Jezoettijdensdeovertocht.
J.Gerits

homo-erotisch accent,metdiewarmemen-

senliefdegeschreven en je wordt doorde

woorden vandezedichteraangesproken,al-

lecriticitenspi
jt.

J.Gerits

Literatuurwetenschap

DimitriFrenkelFrank,Lievemeisjes,Man- Hansvan den Bergh e.a.,Kritisch akkoord
teau, Amsterdam/Antwerpen, 1982, 160
PP.,BF.275.

1982, Manteau, Antwerpen/Amsterdam,
1982,161 pp..BF.395.

Alseengsychologe,dieinhaardagelijkse Met vreugde hebben de samenstellers van
praktijk ln dePsychowinkelleukoplastop

dezielen van geestelijk geschramdemedeburgerskleeft,en alseen produktie-assisten-

tebijmode-commercialsmetde sprekende

naam BibiAssegaai,samen hetbesluitnemen om één man te'veroveren'diea1sideale partnervoortaan beiderleven zalvullen,
watgebeurterdan?

Datkanjelezen inLievemei
sjes,een verhaalvo1slapstick,overdrijvingen,spetterendedialogenin eenmodieusjargon,aardige
woordspelingenenopz'nti
jdwatgemijmer
overhetgelukdatopelkeleefti
jdeenandere inhoud kri
jgt.Dimitri Frenkel Frank
hoeftniettebewijzendathijonderhoudend
kan schrijven en doet hethier opnieuw.
W aarom ?Om mensen op diversestranden,

Kritisch Akkoord 1982 geconstateerd dat

hetkritisch schrijven in Nederland bloeit.
Aandachtwerd ditm aalvooralgeschonken

aandefeestelingen:Ruusbroec(1381-1981),
P.C.Hooft(1581-1981),Gezelle,vanwiein
hetGezellejaar1980heteerstedeelvan de
nieuwe uitgavevan zijn Verzameld Dichtwerk verscheen en Conscience die in 1983

zijneeuwfeestkrijgt.VerderzijnernogbijdragenoverPietPaaltjensalsdubbelganger
van Haverschmidt,Frederik van Eeden als

psychiater,degrotesken van Paulvan Ostai
len en de muziek in Vestdijks romans.
Gegevensoverdegeciteerdetijdschriftenen

biobibliolrafischegegevensoverdeauteurs

van de bljdragen,n1.A.Westerlinck,M.
Spies,A.Demedts,H.Speliers,M .M athy-

inclubs,hotelsenvakantiehuisjesallerhan- sen,Ilse N.Bulhof,P.Hadermann en R.
debijelkaargedreven,detijdtehelpenom- Schouten, besluiten zoals gewoonlijk het
Kritisch Akkoord.
krijgen.
J.Gerits

J.Gerits

Harry van Tienen (samensteller), Een

ChristopherNorris,Deconstruction,Theory
A Practice, M ethuen, Londen/New York,
1982,157pp.,f2,95.

Vlaamseiland,HollandiaBV,Baarn/W estland,Schoten,1982,118 pp.,BF.475.
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Eengoedeenook voorniet-ingewijden be-

grijpelijkeinleidin!inhetwerkvanJacques
Derridabestondbljmijn weten totnu toe

nog niet.ChristopherNorris heeft metdit

boekje nu in deze hoognodige behoefte
voorzien.Hijzetdegrondlijnen van Derrida'sdenken helderen nuchteruiteen,zondervoordeverleiding te zwichten de derri-

diaansestijlofvirtuositeittewillennaëpen,
eenzwakwaaraanditsoortinleidingen(en
nietalleent.a.v.Derrida)nogwe1eenswillenlijden.UiteraardgaatveelvandesubtiliteitvanDerrida'swerkwijzeen van dezeg-

!injskrachtvanzijntekstenineenbeknopte
lnleldinga1sdeze verloren.M en kan datbe-

treuren,maarzoietslijktnueenmaalonvermijdelijk,wi1men voorde onvoorbereide
lezernog verstaanbaarblijvenen zijn doel
nietvoorbijschieten.Binnendemogelijkheden en grenzen dieaan een inleidinggesteld

zi
jn heeftNorris hetdenken van Derrida

echterzeerzorgvuldigen getrouw weten samen tevatten -een prestatiedienietgering
mag worden genoemd.

Hetboekjeisduidelijk geschrevenvoorde

Amerikaanse markt,waar de 'deconstruc-

tie'grotefuroremaakt.Norrisbegintzijn

uiteenzetting in Amerika,metde behande-

ling van de New Criticism,die hijsamen

methetstructuralismevan o.a.Saussure en
Barthes a1s voedingsbodem van de decon-

structiebeschouwt,en eindijtook weerin

Amerika,met een behandellng van enkele
van Derrida's leerlingen,waarvan Paulde
M an welde bekendste is.De Am erikaanse
deconstructie-schoolisin Europa nogmaar

nauwelijksbekend,en Norrismaaktduidelijkdaterdaarnogalwatkafonderhetkoren schuilt.Zijn dezeAmerikaanseuitweidingenvoordeEuropese lezerduswatminder interessant, zonder meer uitstekend

asbestcem ent:
golfplaten,leien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim at platen
novex platen
isolatiem aterialen
open haarden

blijftzijnuiteenzettingvanhetdenken van
Derrida zelf,dat,binnen het korte bestek

van ditboekje,metverbazendeprecisieen

trefzekerheid wordtweergegeven.
GerGroot

Theater
L.de Vose.a.,Blackstage,Bulletin van de
Afrika-vereniging van de R.U.G., 9/2-3

(1982),82 pp.

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN
Tel.03/777.09.61

2700 Sint-Niklaas
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Een bundelvlotte schetsen,waarin een lite-
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daarentegen is gericht op voorafgegeven,

rair-kritischhoogstaandeinhoud schi
jnbaar langswelbepaaldebanen tebereiken,oplosmoeiteloos samengaat met een ook voor
niet-specialisten voortdurend toegankelijk
taalgebruik; hoogstens kan men aarzelen
voorsommigemisschien nietonmisbare ne-

singen.Hetistoch niethetzelfde zich in te

leven'actingin'(p.14)inzijneigensubjec-

tiviteitdan welin een socialenorm ...
P.Pelckmans

ologismen als 'inschatting'(p.3),'omlarven'(p.5)of'theatricaal'(p.22).
Na een algemeen artikel (P.Wymeersch)
over verbanden en verschillen tussen mythisch ritueel,psychodrama en theatervol-

I?illll

gen bijdrajen overvier-naarik aanneem
representatleve-stukken.In drievandevier M .Eaton & S.Neale (eds.),Cinema and
gevallengaathet,zoalseiqenlijkteverwach- Semiotics, Screen Reader 2, SEFT (Lonten was,om deconfrontatletussenculturen.

don),1982,197pp.,f4,95.

DuroLadipo'sOba Waja(J.Pauwels)accentueertde tragiek van zo'n consict,dat
betrokkenen grondig kan desoriënteren:de
opperstalmeester van de koning van Oyo,

Ilezereader-reedszolanjaangekondigd,
ennuqasverschenen-schi
lntopeenietwat

de BritseDistrlctOfficer-maardezebreuk
metzijnvoorbepaalderolontwrichthetPersonagezozeerdatwanhopigezelfmoord uit-

Society forEducation in Film ,een zusterin-

symbollschewijzeeenperiodeaftesluiten.
traditioneelverplichtzijnheerindedoodte Eenperiode-dejaren70-waarinhetBritse
volgen,wordtjereddooreengoedbedoelen- filmbladScreen(kwartaalpublikatievanhet
stelling van hetBritish Film lnstitute)tot
héttoonaangevend filmblad gerekend dien-

eindelijk de enige haalbare uitweg blijkt. dete worden.Men leunde sterk aan tegen
W ale Soyinka herneemt dezelfde plot in watvoornamelijkdejaren60geproduceerd
Deathandtheking'shorseman(A.Lefeve- hadden op hetvlak van defilmsemiotische
re)ensuggereertdebreekbaarheidvan alle enmeerbepaald filmtekstueleanalpe,en
cultuurpatronen,'in laatste instantie pover

ontwikkelde een eigen benadering dle ook

lagwerk'(p.52).Ngugi'sThetrialofDedan de Franse psychoanalytische theorieën assiKlmathi(K.Pelsmaekers)lijktprobleemlo- mileerde.Erwaseen poging om de achterzerjeëngageerdineenAfrikaanseonalan- stand op filmtheoretisch vlak -in Engeland
kelilksdroom.Hetvierde stuk,Song of a

bedroevend groot - in te halen, en men

goatvan J.P.Clark (L.Delcourte /A.Dillen),biedteen originele synthesevan ele-

slaagdedaaropbriljante,zijhetnietsteeds

menten uit de Attische tragedie en uit de

'vanzelfsprekende'manierin.

Demedewerkersvan Screen (vooreen deel
nv.
orale Ijaw-traditie.Een en ander bewijst h
aa
lsdde
bij
zezelfsinFrankrijkgestudeerd zozeerovertuigend de onvermoede diversiteit
Stephan Heath)slaagden erin de
vaneen buitenvakkringen weiniggekend re- Fransebijdragebijeen -nietgewillig-Anpertorium.Het laatste artikelvan de bun-

del,Moussems in de laqe landen (P.de

gelsaksischpubliektelaten accepteren.Hun
werk wasnooitschoolsnoch didactisch.En
de vruchten ervan kan men momenteel

toneelactiviteitvan M arokkaanse gastarbeidersin Brusselen Amsterdam.

merkendiegeheelen alonderhetteken van

Tocheen vraagteken bijhetartikelvan P.
Wijmeersch.Mythischritueelenpsychodramadieneninderdaadbeideom persoonli
jke
ofgroepsproblemen op telossen.Hetlijkt
menochtansfundamenteelonjuistdat 'in
demodernehulpverlening (...)deeffectivi-

staat.Hetisechteralsofdeeducatieve,politiek-emancipatorische tendens onder de
druk van devrouwen-en homobewegingen,
de(eerdergramsciaanse)marxistische basis
van het blad -van binnenin heeft onder-

Bruyne)biedtenkelerealla overde,eveneens'efficiëntverzwegen'(p.65),groeiende voornamelijkindeAmerikaansefilmtheorie

teitvan deze oeroude rituelen herontdekt'

deze dubbele (Franse en Britse) invloed

mijnd.Hoedanook de(nieuwe)Screen is
een stap achteruit,en hetisalsof-in Enge-

(p.13)wordt.Deanoopvaneenpsychodra- land althans-deserieuzearbeid van deoumaisperdefinitieonvoorspelbaar:dedeelnemers worden immersuitgenodigd,hoogstens op basis van een los scenario, hun
emotiesen complexen te vertolken.Ritueel

de Screen-redacteurs voor een groot deel
inefficiënt geworden is. Deze reader laat
zich dan ook,voor de trouwe Screenlezer
die ik steeds geweest ben - a1s een eerder
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nostalgischeeerbetuiginglezen.Mentrefter
rond enkele opstellen van Metz -uiteraard
referentiepuntvan dezetheoretischeontwikkeling beschouwingen aan van S.Heath

die C. Metz'werk op intelligente wijze

plaatsten tevensnuanceerten verderdoor-

denkt.Jammerdathijzich nietdemoeite

getroostheefteen nieuw overkoepelend op-

vallijeprojectheen wijzen.Datdeopera

tradltioneelbijdejeugd (vooraldan.zoals

hier,uitdeniet-bevoordeeldemaatschappe-

lijke groepen) nieterg aanslaat,was een

startvlak waarop de didactische impulsopgebouwd werd;datzehun leerlingen totbelangstelling én kenniswisten tebrengen,via

deervarinqmaarookdeverderreikendestu-

stelteschrijven,waarinhijzelfdezeevolu- dieenverdleping,ismeerdan enkelartistiek
tie zou hebben geëvalueerd.W ant veelbeschouwingen - niet enkel die van Heath

prima.

C.Tindemans

zijnaan eencorrectietoe.Velevandeopstellenzullendejongerelezersmisschien op
eenverkeerdspoorzetten(detitelzoubeter
geluidhebben:Cinema and semioticsin de

seventies).Deeerderlakoniekeinleidingvan

Eaton en Nealeschieten op ditvlaktekort.
Naastde fundamentelepogingen totuiteenzetting met Metz,treft men nog een paar
stukken overde 'auteurstheorie'die in die

Vada
Greg Philo,John Hewitt,PeterBeharrell&

jareneenboeiendereëvaluatiekende;maar Howard Davis, Really bad news, W riters
ookhiermisik (maarwieniet?)een meer and readers,London,1982,170 pp-,geill..
hedendaagsebenadering en verdere uitwerking van de perspectieven dietoen geopend

werden.A1bija1,een zeerbetekenisvolle

readermaarook enigszinseen erg frustre-

f 2,95.

Daarwaarer massa's analysesvan de be-

richtqevinginkrantofweekbladvoorhan-

rende,omdatjuistzovele aanzetten blijk- denzljn,staathetonderzoeknaartelevisieieuwsuitzendingennoginzijnkinderschoebaarindedaaropvolgendejeriode-om vele n
redenen,w.o.de belangrilkste waarschijn- nen.Daardientsnelwataan gedaan,want
lijk ietstemakenheeftmetdemalaisevan detelevisieheeftdeyersalsbelangrijkste
deEngelseintellectueelin hetalgemeen -de (en vaak ook enige)lnformatiebron reeds
huidige,niettotderesultaten hebben geleid

langverdrongen.
Deze vaststelling leidde tot de oprichting

d
iemen hadkunnen/mogen/willen hogen.
Maarmisschien ishetnogtevroeg.en lsal van deGl
asgow University Media Group,
datboeiende werk toch niet tevergeefsgeweest.

Eric de Kuyper

M uziek
Christine Albert & Eva-M aria Lagerstein,
Die Oper al
s soziale Tatsache, Metzler,
Stuttgart,1981,117 pp.

Zonder zich belangrijker te willen maken
dan mogelijk en verantwoord is,brengen

waarvan bovengenoem de auteurs deelultmaken.Methaar vorige publikaties -Bad

newl(Routledge,1976)enM orebad news
(Routledge,1980)-heeftdezegrœ p reeds

heelwatdiscussiestofdoen opwaaien in het
Britsemediawereldje.Aan de hand van gedetailleerde case-studies werd immers de,
ook in het buitenland,hoogaangeschreven

'objectieve'BBc-verslaggevingopdekorrel
genomen.

Dit boek bevat studies over de avondnieuwsuitzendingenop BBC en ITN,dieda-

gelijksdoorgemiddeld 16 miljoen mensen
bekekenworden.(Terinformatie:hetBRTtv-nieuws van kwart voor acht 's avonds

beideauteursverslag uitvan een didactisch

wordt door zo'n 1,6 miljoen ki
jkersgeexperimentineenBerlijnseschoolklaswaar- volgd.)Steeds komtdezelfdeconclusie boineen muziektheatraalprojectop hetyro- vendrijven:hetnieuwsbiedteenpartieelen
grammastond.Zehebbendevoorbereidlng,
deuitvoeringendeverwerkingopgevatbin-

vertekendbeeld van de realiteit,en iseerder
op een behoud dan weleen verandering van

nen een kunstsociologisch qatroon waar- demaatschappelijkestatus-quogericht.Met

doorde resultaten,behalve ulteraard meetbaar.ookalswaardenindicatieoverhettoe-

anderewoorden:insocialeconiictenwordt

dezijdevan hetpatronaatgekozen,inbe-
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richten over geschillen binnen de Labour-

te maken van hetkostbare materiaaldatin

partijkomtdemeergematigderechtervleu- hetbisschoppelijkarchiefteHaarlem wordt
gelbeteruitdeverf,enz.Totbesluitgeven
deauteursenige suggesties vooreen betere
en meerdemocratischeberichtgeving.
J.Servaes

bewaard.Hetismede daarom eengeschied-

schri
jving geworden waarin de mensell
jke
kantvan hetGodsvolk onderweg zichtbaar
wordt.De auteurheeftgekozen voor korte

hoofdstukjes,gewijd aan een bepaald onN.Evenson,Panà:2 century of change,

1878-1978,Yale University Press,London,

1981,382pp.,f8,35(pb).
lnformatiefen vlotgeschreven studie over

deontwikkeling van hetParijsestadsbeeld
ti
jdensdelaatsteeeuw.Boeiendzijndeontwerpen voor'andere Parijse'stadsbeelden
dieinhetverledennooittotstandzijngekomen;zokrijgtdelezernaasteen beeld van
hetParijsvan nu en zoalshetgegroeid is,
ook een imaginairbeeld van hoehetverder

ofandersookhad kunnen jroeien,indien
bepaalde projecten totontwlkkelingwaren
gekomen.Ikmispersoonli
jkeaccenten,en
zoiets a1s 'urbane emotie'9 waarvoor een

stad a1sParijstoch een mooie aanleiding
konzi
jn.

Eric de Kuyper

B.Voets,Bewaarhettoevertrouwdepand.
Hetverhaalvan hetbisdom Haarlem,Gooi
en Sticht, Hilversum/scriptoria, Antwer-

pen,1981,432pp.,f 45.
Zoalsbekend werd in 1853-naeen 'abnormale'toestandvan tweeen een halveeeuw -

derwerp ofeen bepaalde gebeurtenis.Door
dezeaanpak ishetboek erg hanteerbaaren
leesbaar.Erisechteréén nadeelaanverbon-

den;doordatdeschrijverdoorgaansthematischtewerkisgegaan,vindenerbijtijden
wi
jlechronologischmoeilijktevolgenstappenplaats.Zoisbijv.J.P.Huibersoppp.

227-228nogdekenvan Hoorn,maaropj.
230 opeens bisschop van Haarlem,terwlll
pasop p.259 wordtgemeld datde beroemde mgr.Aengenent sterften doorHuibers
wordt opgevolgd !W aar ik pastoor Voets

zeerom moetprijzen is,dathi
jkritiekop
zijn eigenbisdom nietschuwten moeilijke
vraagstukken-zoalsbijv.deomstredenverschi
jningenvandeVrouwevan allevolken
te Amsterdam

niet uitde weg is gegaan

(pp.333-343).Naasteen prettig lees-boek
maakt een uitgebreid namen-register (pp.
417-425)hetook toegankelijkenbruikbaar
a1s naslagwerkje.Twee opmerkingen tot
slot.Wanneerhetgaatoverdebijbelvande
LeidsepastoorJ.C.H.Mure(p.112)weet
deauteurtevertellen datdezetweedelentot
1940werden gebruiktvoordegodsdienstlessen op het klein-seminarie Hageveld te

Heemstede(p.120.noot12).Hiervergistde

schri
jverzichinelkgevaltenminstetwintig
jaar,wantook ondtrgetekendeheefterin

in Nederland debisschoppeli
jkehiërarchie dejaren 1958-1961noqvoloplesuitgekrehersteld.Vanafdattijdstip beschri
jftpas- gen op bovengenoemd lnternaat.Jammeris
toorB.Voetsde geschiedenis van hetbis-

voorts, datergeen bibliografie is opgeno-

dom Haarlem,dattotaanhetjaar1956niet men.Nu moetenwebijvoorbeeld allevoetalleen de provincie Noord-Holland, maar noten doorlopen om enigszinseen beeld te
ook de Zeeuwse eilanden en geheel Zuid- krijgen van alle eerder publikaties van
Holland omvatte.De titelvan het boek is B.Voets(endatzijnerheelwat!).Hetboek
hetdeviesvan hetbisdom :Depositum custodi.Hetboek isvan meerdan gewoon belang,omdatdeauteurin 1976van bisschop
Zwartkruis toestemming kreeg om gebruik

alsgeheelverdientalle1ofen wordtdan ook
warm aanbevolen.Tevenshoop ik datveel
bisdommen ditinitiatiefzullen volgen.
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W at in de rest van W est-Europa nog steeds hetvoorwerp is van verhitte discussies -de

oprichting nl.van een kernwapenvrijezone -is,althansin vredestijd,in Noord-Europa
allang een voldongen feit.WaardeSovjetuniebli
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Noord-Europa/or-ee/eenkernwapenvrijezonemoetmaken,verlangenveleScandinavische
partijeninruildaarvooreentegenprestatievandeSovjetunieindeBaltischerepubliekenen
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Sociale rechtvaardigheid :
een hersenschim ?
H et econom isch Iiberalism e van J.A .H ayek
PaulValadier
Economie heeftnietste maken metethiek.Economen en politicimoeten
zich nietlaten storen door een begrip als 'sociale rechtvaardigheid'. 'De

bestedienstdieik mijntijdgenoten nogkanbewijzen.iservoortezorgen
datde term Msociale rechtvaardigheidp uithun vocabularium wordt geschrapt.W illen we toteen serieuzepolitiekediscussie komen, dan moeten

weerkennen datheteen term vantwijfelachtigintellectueelallooiis,dat
hijthuishoortin demagogieofgoedkopejournalistiek;verantwoordelijke
m ensen zouden zich m oeten scham en de term nog ooit in de mond te
nem en'@

Dat zegt een van de leidende figuren van het neo-liberalisme, de nu
84-jarige J.A.Hayek,NobelprijsEconomie 19741.In de Angelsaksische

wereld geniethijeen geweldige reputatie,zijn leerlingen en volgelingen
(MiltonFriedmanendiensschoolb.v.)zljndeminofmeerdirecteinspiratoren van deReagan-economieen worden dooreen aantalLatijnsamerikaanse landen zoalsChilib.v.aangetrokken om ook daar 'ordeop zaken

te stellen'.Hetomvangrijkeoeuvrevan dezeeconoom-filosoofheeftinderdaad de am bitieom de'liberaleprincipesvan rechtvaardigheid en politieke economie:op nieuwe grondslagen te vestigen. Op een ogenblik dat

vanallekantenkritiekrijsttegen eenbuitensporigestaatsinmengingenhet
echecvandiversesocialismendeimpassetussentheorieenpraktijkschijnt
blootteleggen,wordtzijn theoriegretigaangegrepen om hetliberalisme
nieuw leven in te blazen.
Op welkegronden verwerptHayek de notievan sociale rechtvaardigheid?

W aarzitten dezwakkeplekken in zijnbetoog? Metdezevragen begeven
wijonsineenfundamentelediscussieoverwatnueigenlilk 'hetsociale'en
dusook watpolitiek is.Hetheledebatkomtim mersneerop devraag :in

1 J.A.Hayek,Law,LegislationandLibert
y.# New Statementof theLiberal
Princt
plesoflusticeandPoliticalEconomy.Vol.1,RulesandOrder;Vol.II,The
MirageofSocialJustice;Vol.111,ThePoliticalOrderofaFreePeople,Routledge& Kegan Paul.London and Henley.1973-1979.Bovenstaand citaat:lI, 97.
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welke m ate kunnen mensen hun samenleving veranderen en hun lot in
eigen handen nem en?

Sociale rechtvaardigheid :een superstitie
Er bestaat volgens Hayek een principiële onverenigbaarheid tussen de
notie 'sociale of distributieve rechtvaardigheid' en de principes van het
nieuwe liberalisme.De orde van de markteconomie - de term waaraan

steedsweergerefeerd wordt- wordtgrondigverstoord alsjeerhetprincl/evan wanordedat'socialerechtvaardigheid'heetinbinnenbrengt.Een
opvatting a1sdezehangtsamen meteen helemaatschappijvisie.
Demodernemaatschappijisin Hayeksvisie een M aatschappq van vr#e
mensen,A.Sm iths GreatSociety,KarlPoppers Open Society.In tegenstelling met de tribale samenlevingen van vroeger hebben individuen en

groepenindemodernemaatschappijgeen gemeenschappelijkedoeleinden
meer,doeleinden die door de structuur van het geheelworden opgelegd.

Datsteltdeindividuen in staatvrijteoordelen en tebeslissenoverwatze
zelfwillen.In vroegere sam enlevingen werden desocialeverhoudingen,de
zeden,deindividuele moraalbepaald en gestructureerd dooreen gemeen-

schappelijke finaliteit.ln tribale samenlevingen isdie finaliteitzelfsvan
die aard, dat ze door de leden a.h.w.intuïtief aangevoeld wordt.Het

maatschappelijk gedragwordtgeleid dooreen sterkeemotionele betrokkenheid.

Datisnietmeermogelijk in een maatschappijvan vrije mensen.W aar
geen gemeenschappelijke finaliteitmeerbestaat,wordtgeen onmiddellijk
verband meergezien tussen een bepaald gedrag en deweerslagervan op de

helegroep ofop ditofdatindividu.De socialerelatieszijn zo complex
geworden,datjegeen duidelijk zichtmeerhebtop degevolgen van een
beslissing,ja,hetwordtonmogelijkdeoorzaakvan eenbepaaldedaadof
situatienoginverbandtebrengenmetdeintentieofdeverantwoordelijkheid van enigehandelendeinstantie.ln een kleinschaligesamenleving kan

men nog proberen aantewijzen wieverantwoordelijk isvooreen sociale
wantoestand ofonrechten dezeterverantwoording roepen.In een moder-

nemaatschappijisdatuitgesloten;wiehettoch wildoen,geeftblijkvan
een archaïsche mentaliteit,leeft nog in een primitief ontwikkelingsstadi-

um,waar men hetnog mogelijk achtte de sociale werkelijkheid in één
coherente visie onder te brengen.Om die reden is hetbinnensm okkelen

van hetbegrip 'sociale rechtvaardigheid'in de Grote M aatschappijeen
nostalgische en bijgelovige aangelegenheid:nostalgie naareen gesloten

PaulValadier/Sociale rechtvaardi
gheid.
.een hersenschim ?
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maatschappijdienietmeerbestaat,bijgeloofdatuitgaatvandeveronderstelling dat er in de sociale verscheidenheid 'iemand' aan het werk is,
'iemand'die men aansprakelijk kan stellen,zoals een naïeve mentaliteit
zich op een God beroept tegen de zogenaamde onrechtvaardigheden van
de natuur.

Een schadelijk bijgeloof
'Sociale rechtvaardigheid'iseen leeg begrip geworden.W ie hethanteren,

weten nietwaaroverzijhethebben.Vantweedingen één:ofweldromen
zijvan een maatschappijdienietmeerbestaat,waariederindividu vertrouwd wasmetde aard en de invloed van de handelingen van alle ande-

ren,ofwelpraten zijom nietste zeggen.Hoe kàn men immersnog te
weten komen wat'sociaalrechtvaardig'is,welkehandelingen nodigzijn
opdathun gevolgen metzekerheid diegenen ten goedekomen diewijde
minst bedeelden achten? 'Op internationaalniveau is het totale gebrek
aan enig algemeen aanvaard referentiepunt,aan enig principe in functie
waarvan 'sociale rechtvaardigheid'bepaald zou kunnen worden,onmid-

dellijk evident'(11,p.90).Datalleen alzou onstotvoorzichtigheid moeten manen.M aarhetberoep opsociale rechtvaardigheid spiegeltonsvoor

datwij,op grondvan eenmythischevoorstellingvan demaatschappijdie
zogezegd dooreen verantwoordelijkewilgedreven wordt,wéloverzulke
criteriabeschikken en wélkunnen ingrijpen.W elnu,datinterventionisme
verstoorten vernietigthetspelvan deregelsdiedeGroteMaatschappijin
evenwicht houden.
Vooreen goed begrip van Hayeks kritiek ishetnodi
g hiereen duidelijk
onderscheid te m aken tussen wathi
j'gedragsregels'en wathij'organisa-

tieprincipes'noemt(Vol.1,Rulesand Orden hfst.1en 2).
Heelzijn analyse berustop een sociaalevolutionisme:elke samenleving
ontwikkeltzich via discontinuekleinewijzigingen in een complex samenspel van microscopische, onm erkbare aanpassingen. Deze permanente
evolutie wordtop gang gehouden door de initiatieven van individuen en
groepen,maarvoltrektzich onbewust.Alsindividuen en groepen een initiatief nem en,doen ze datnietom dathun een globale verandering voor
ogen staat,maargewoon om datzeop een gegeven situatiewillen reageren
vanuitde belangen en noodwendigheden van hetleven.Ditprocesbrengt

eenspontaneordevandemaatschappijvoort,diehaarbeslagvindtineen
geheelvan 'gedrags-of spelregels'.Doordetraditie overgeleverd,door
niemand ooitingesteld,wezenlijknegatiefvanaard.algemeen,abstracten
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vooriedereen gelijk.bepalen zeonderwelke voorwaarden een handeling
geoorloofdenmogelijkisofnieten doenzeons,om hetfeittecompenseren datwijnooitàlleelementen vaneen gegeven situatiekunnen kennen,
eenalgemeen referentiekaderaandehand,waarbinnenweverdervrijblijven en zelfkunnen uitmaken watwe concreetwillen.
Hetgevaar nu is grootdatwe die 'gedrags-of spelregels'verwarren met

'organisatie-ofinterventiiprincipes'.Dan dreigen wehetoriginelekarakter van de Grote Maatschappij te miskennen.Deze heeft haar uiterste
com plexiteitslechtsverworven doordatze zich losgemaaktheeftvan een

maatschappijtypedatalseen organischgeheelwerdopgevat;zeheeftzich
ontwikkeld tot een niet gehiërarchiseerde,niet door een gem eenschappe-

lijk doelgefinaliseerde'spontaneorde'.Dezeordedreigen wegrondig te
verstoren als we in de 'gedragsregels'organisatieprincipes,principesvan

een bewusteen gewildeinterventieinvoeren.diepreciesvoorschrijvenwie
waten hoem oetdoen.Alswe 'socialerechtvaardigheid'a1szo'n interventieprincipehanteren,maken weonsaan dieverwarring schuldig en verstoren we de spontane orde van de gedragsregels;we stellen er een andere,
voluntaristische orde voorin de plaats.die iedersgedrag totin de details

wilregelen methetoog op een gemeenschappelijk doel.'Een dergelijk
project maakt hetonmogelijk dat de verschillende individuen nog op
grond van eigen inzichten en vooreigen doeleinden handelen,terwijldit
toch hetwezen van devrijheid is;hetverplichthentehandelen,zoalsde
autoriteitvoorschrijft,volgenshaarinzichten en voordoeleinden diezij
vaststelt'(11,86).
Een totalitaire m ythe
'Gedragsregels'en 'interventieprincipes'zi
jn even onverzoenlijk alsb.v.
de regelsvan tweeverschillendespelen.Je kuntdenadelen van devoetbalregels nietopheffen doorerdie van hetbasketballaan toetevoegen;het

gevolg zou totale subjectieve willekeur zijn.Het betere is ook hier de
vijandvan hetgoede.Om bepaaldeechteofvermeendewanordelijkheden
wegteruimen,riskeertmendemaatschappijin eenprocesteverwikkelen
dathetprincipevandevrijheid vervangtdoorhetstorendeprincipevande

inmenging.Ditverstoortnietalleende'spontaneorèe',maargaatbovendien gepaard met een voortschrijdende bureaucratisering en een steeds
grotereuitbreiding van de politiekemacht.En deze verlammen alleinitiatieven,en vooral:zegaan uitvan een verkeerde opvatting van 'politiek':
ze gaan ervan uitdatdem achthebbersdeconcrete situatiesvan de econo-
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mischeagentenkennen,datzijkunnen uitmaken watdezenmoeten doen,
datzijde concrete informatiemogelijkheden waaroverdeindividuen beschikken (ten aanzien van investeringen,nieuwe dienstverleningen enz.)
kunnen vervangendoordezogezegd betereinformatieenoriëntatiediezij
voorogen hebben.'Interventieisaltijd onrecht:zeoefentdwang uitop
hetindividu(veelalten batevaneenderde)inomstandigheden waaranderenvrijuitgaanenvoordoeleindendienietdezijnezijn...depersonendie
zo'n specifieke dwang ondergaan worden verhinderd hun activiteiten aan
tepassen aan dedoorhen gekendeomstandigheden,en zien zich verplicht

doeleindentedienenwaaraananderennietonderworpenzijnendieslechts
gerealiseerd zullen worden ten koste van onvoorzienbare gevolgen'

(11, 129).
Bovendien maakthetinterventionisme de sam enleving totéén grootslagveld waarop de verschillende groepen en individuen hun eigen belangen
gaan proberen op te dringen en teverdedigen.In plaatsvan deinderdaad
riskante onderlinge com petitie, die de bron is van algemene welvaart,

komtnudepogingvaniedereenom zijn profijttetrekken uitdegemeenschappelijkerijkdom.Van de weeromstuitwôrdtook dedemocratiebedreigd:de meerderheid,in plaatsvan aan de wetonderworpen tezijn,
verheftzichzelftotoppersteweten legthaarverlangensop aan degemeen-

schap alsdeopperstenorm (vooralhfst.12 en 16).Omdatdespelregels
verstoord zijn,kunnen nog alleen desociaalgeprivilegieerden ofdeluidruchtigste schreeuwers hun belangen verdedigen. Het maximum aan
'sociale rechtvaardigheid' brengt een maximum aan onrecht voort:als

enig mogelijkewetgeldtopnieuw dewetvan depressiegroepen.Via het
waanbeeld van een doelgerichtorganisch geheel,datalle delen bepaalten

beheerst,knoopthetinterventionismeopnieuw aanbijhettribalisme.Het
socialisme is 'a revivalofthose tribalsentiments'(11, 134).Hetis een
filosofie die in de praktijk tottotalitarisme leidt,d-w-z.toteen steeds
grotere greep van de politieke m achten de tirannie van de m eerderheid.

ZijontwrichtdeGroteMaatschappij,doordatzedeconsicten en derivaliteiten tussen de belangengroepen aanwakkert,de onderlinge competitie,

bron van allevernieuwing,verstiktenmeteenookdemogelijkheidvaneen
progressieve verbetering van de welvaart voor iedereen. Verre van de

rechtvaardigheid tebevorderen.ondermijntzedegrondslagen zelfvan de
weergalozeontwikkeling van de Maatschappijvan Vrije Mensen.

2AnderwerkvanJ.A.Hayeko.m.TheRoadtoFreedom,TheConstitutionof
Freedom,Individualism andEconomicOrder,TheH reTheoryofCapital.
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Reële kwalen als aanknopingspunt

Hetzou een grovevergissingzijnHayeksideeënwereldteherleidentotde
hierbesproken kritiek.M etdiekritiek verbindtHayek zelfpositieve,con-

cretevoorstellenophetvlakvan deeconomie(een pleidooivoordemarktcompetitie,voor méérmaatschappijen en vennootschappen)en van de
politiek (hijschetstzelfin grote trekken een Constitutie...).W atmen ook
mogedenken van zijn nu eensernstige,dan weerbuitenissigevoorstellen
(destaatzou geen muntmeermogen slaan,iedereen zouvrijmoetenzijn
demunttegebruiken diehijverkiest),men dientgoed in tezien datzijn
kritiek steuntop een coherentesocialefilosofie.Dààrdienthetdebatzich
te situeren,want die filosofie bepaalt Hayeks kritiek op de 'verdelende

rechtvaardigheid',die hijmetde 'socialerechtvaardigheid'identificeert.
W elnu,die filosofie knooptaan bijheelreële kwalen van onze samenlevingen,diewijhieronderdriehoofdingen kunnen onderbrengen.
Overtrokken beheersbaarheid

WatHayekindeeersteplaatsbetwist,metnameinheteerstedeelvan zijn
standaardwerk,iswathijhetconstructivismenoemt,deideedatdemaatschappijeen soortmaterieisdiewijnaarbelieven kunnentransformeren
en modelleren.Hetconstructivism e betoogt'datdemenseli
jkeinstituties
slechtsmenselijkedoeleinden dienenindien zijbewustmethetoogop die
doeleinden ontw orpen worden ;vaak zelfs dat alleen alhet bestaan van

een instelling bewijstdatzemeteen bepaaldebedoeling ingesteld is,en
steedsdatwijdemaatschappijen haarinstitutieszo opnieuw temodelleren hebben,dat alonze activiteiten volledig geleid worden door gemeen-

schappelijkedoeleinden...Maardeopvattingdatwijalleheilzameinstitutiesaan een bewustontwerp tedanken hebben en datalleen zo'n ontwerp
ze tot nuttige instituties gemaakt heeft en kàn m aken - is grotendeels

fout'(11,p.8-9).
Hayek is nietde enige die gewezen heeftop de noodlottige gevolgen van

diegrotemythevan een maatschappijdiemen naarbelieven kan omvormen al naar gelang de utopische idealen die men aankleeft. M aar de

krachtvan zijn betoog dwingtonsin te gaan op de simpele maarvaak
verzwegen vraag:watbedoeltmen eigenlijk wanneermen hetheeftover
'demaatschappijveranderen'?OverallepolemiekheendwingtHayekons
tevragennaardenatuurvan hetsociale,zijn structureneneigenregelmechanismen:hijnoopttoteen ontmaskeringvandemin ofmeerdenkbeel-
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dige schem a'sdiem en op datgebied pleegtte hanteren zonderze op hun
waarde te toetsen.

Alle simplismeisook hieruitden boze,metnamedebedrieglijketegenstelling tussen de enen - de socialisten - die de maatschappijwillen
veranderen en de anderen - deliberalen - diehardnekkig zouden zweren

bijhetstatusquo.Hayek zelfiseen overtuigdvoorstandervaneen maatschappij-in-ontwikkeling en steltdatdeOpen M aatschappijvoortdurend
evolueert.Meernog,hijbetoogtdathetjuistdebewusteinmengingvande
politiek isdie,dooronbegrip van denatuurvan hetsocialeofin naam van
een gebrekkig rechtvaardigheidsideaal,die evolutie blokkeerten de maat-

schappijdoetverstarren onderdedompervandebureaucratieofhettotalitarisme.M en doeterverkeerd aan,na een vluchtigelectuurvan Hayeks

compromislozestellingname,dereëleproblemen diehijsteltuitdewegte
gaan.Valtelk ontwerp van maatschappeli
jke verandering onderde veroordeling van hetconstructivism e? Bestaater zoiets als een centrale instantie die voor dieveranderi
ng instaat? Zijn erin hetcomplexegeheel
van de sociale verhoudingen toch nietenkele van een fundamenteler en

meerdoorslaggevendeaard?IndematewaarinHayekstheoriedergelijke
vragen opnia w opwerpt,dwingthijonseen aantalkrachteloze en ontmoedigende mythes los te laten voor een genuanceerder en klemm ender

benaderingvan desocialewerkelijkheid.
Overtrokken politieke macht
H ayeks hardnekkige veroordeling van elke vorm van staatsinmenging is

slechts te begrijpen vanuitzijn grondige argwaan ten opzichte van de
macht:'Deeffectieve beperking van de machtishetbelangrijkste probleem vandemaatschappelijkeorde'.Ditverklaartzijnonverzettelijkewil
om destaatsbureaucratieënteontmantelen,demodernestaatzijn geprivilegieerdepositiein desamenleving teontnemen,dedemocratietebevrijden van dewillekeurvan demeerderheden.Hijwilvooraleen eindemaken aan heeldie machtsuitbreiding,dietenslotteberustop deintellectuele

dwaling van een antropomorfischevoorstelling van demaatschappij:de
politiekemachtzou decommandopostzijn diedemaatschappijmoetopbouwen en verenigen onder hetgezag van één coherente wil.
Ook alis Hayekspleidooivoor een containmentvan depolitieke macht

ingegeven doorbetwistbare sociale opvattingen,dan nog dwingthijons
totde erkenning van het 'insatoire'karakter van de heersende idee en

praktijkvan depolitiekemacht.Hetpolitiekeisniethetcentrum noch de
top van hetsociale,niethethoofd noch de hersensvan hetlichaam ,van-
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waarde impulsen en energieën neerdalen over een vorm eloze en ongeor-

dendewerkelijkheid.'Depolitiek onttronen'(hoofdstuk 18)betekentniet
ervan dromen datzegeheelverdwijnt.maarweldatmen erdewezenlijk
relationele natuur van Ieert inzien.De politieke macht is niet het enige

bewustzijnsniveau vaneen samenleving:wieopdatniveauverkeert,heeft
nognietvanzelfeenbijzondereengeprivilegieerdewetenschapomtrenthet
goed van degemeenschap en hetzijn nietvanzelfdebestecoördinatoren
van deactiviteitenvanhetgeheeldiedaarzitten.De(politieke)machtmag
nietdepretentie hebben deanderekennis-en beslissingsniveaustevervan-

gen:hetisnietzo datdeandereinstanties(ondernemingen,regio's,verenigingen)alléénhettriestevoorrechtzoudenhebbenvan een slechtspartiële visie op hetgeheel.H ayeks anarchiserende kritiek leertons beterzien

datdemachtgeenszinsbovenhetsocialezweeft,dathaarwezenlijkefunctieernietinbestaateenblindemaatschappijvoorteschrijvenwatermoet
gebeuren maardemaatschappijtehelpen ont-dekken watzijwil,uitgaandevanderijkeverscheidenheid en de com plexiteitvoltegenstellingen die
in diemaatschappijvoorhanden zijn.Machtweetnietméérdan om het
even wie:zeisslechts- ofzou moeten zijn - deinstantiemetbehulp
waarvan een samenleving,met haar consicten en haar onzekerheid over

zichzelf,poogtteontdekken watzijkàn willen.
Overtrokken rationaliteit

Hayekskritiek op deuitwassen van de democratie ofhettotalitairegevaar

en zijn ophemeling van de vrije marktcompetitie krijgen pashun volle
betekenisen gewichtin hetlichtvan zijn nog fundamentelerfilosofische
houdingten aanzien van demenselijkekennis,dieten grondslag zou liggen aan het constructivisme:m en mééntte weten watde natuurvan de

maatschappijis.welkewetten haarontwikkelingbeheersen,welkedebehoeften en voorkeuren van hetindividu zijn.Hayeksliberalismezetzich
sterk af tegen het optimisme van de Verlichting en berust zelf op een
rationalismevan hetniet-weten.Hetsocialisme meentteweten waarin het

goed van de maatschappijbestaat,en leidtdaarvan een voluntaristische
politiek van sociale verandering af.Hayeksliberalisme daarentegen gaat
uitvan het postulaatdatniemand hetgeheelverm ag te overzien en elke

kennisbegrensd is;hetindividu vergaartzijn altijd partiële informatie
vanuitzijneigenstandplaatsin hetgeheelenmoetderhalveriskanteinitiatieven nemen in een onmogelijk te overwinnen onzekerheid omtrentde
gevolgen daarvan vooranderen.Dewetten van devrijemarktgeven wel
aanwijzingen,signalen (deprijzen b.v.)maarvormen nooiteenvolmaakt
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systeem .Het gaat zoals in een spel: waar een winnaar is,is ook een

verliezer,maardeverliezerweetdathijeen vorigekeergewonnen heeft,
een volgende keer misschien weer winnen kan.W ie de wetten van de

markthun onvolkomenheid en eventuelefrustrerendegevolgen verwijt,is
hetslachtoffervan demythevan de onbereikbareperfectieen droomtvan

eenorganische(totalitaire)maatschappij,waarin alleindividuelewilsuitingen volmaaktop hetgeheelafgestemd zouden zijn.
Hayeksrationalismeisdusallesbehalvedatvan een triomfantelijke,alles
beheersenderede.Hetishetrationalism evan een beperkte,concrete,voor
zichzelfondoorzichtige rede gevangen a.h.w.in een traditie dieze gekre-

gen heeften nietzelfbepaald,in depedagogischeregelsvanjuistgedrag
waarvanzijnietaltijddegegrondheidkandoorzien,in een sociale,economischeen geografischesituatiediezijnooitvolledig beheerst.'M an isnot
and neverwillbethemasterof hisfate:hisVdrl reGsonJ/WJN progresses
by leading him into the unknown and unforeseen where he learnsnew
things'(de laatstezin van hethelewerk,doorHayek zelfonderstreept).
Tegen het willekeurig constructivisme steltHayek dat de maatschappij
evolueertdank zijmenigvuldige invloeden die niemand alszodanig wil,
volgens een systeem van subtiele aanpassingen zoals een organisme zich

stapsgewijzeaanpastaanhetomgevendmilieu.Hetsocialistischconstructivismebrengtverlamdeen onbeweeglijkemaatschappijen voort,waarin
dewetenschappelijkeen economischevooruitgangstagneert.Deprincipes
van deGroteM aatschappijdaarentegen scheppen devoorwaardenvan de
voortdurendeveranderingvandemaatschappij.Alleen eengetemperd rationalism e geefthetindividu opnieuw zin voor- en m oed tot- risico :
hetwaarborgtgeen succes.maar neemtevenm in alle initiatiefaf ten behoeve van een zogenaam d verlichte algemene wil.

D e blinde vlekken van een theorie
In sommigelanden inspireren H ayekstheorieën nu reedseen aantalecono-

mische projecten.De kansziterin datditeveneensbijonszou kunnen
gebeuren,alwas hetm aaruitreactie tegen de toenemende staatsinmenging.Om die reden is een fundamenteeldebatgeboden.M et name een

debatoverhetsluitstuk van Hayekstheorie,zijn kritiek van de sociale
rechtvaardigheid.Deze kritiek isimmers onlosmakelijk verbonden met
zijnverwerpingvanhetpolitiekeinterventionismeenzijninterpretatievan
demaatschappijalseen spontaneorde.
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W e gaan hiernietverderin op sommigevan Hayeksergerl
ijkesimplificaties:elk verzettegen zi
jn theorieën isin zijn ogen blijkbaarnietsanders
dan een louterem otionele reactieofsuperstitie.Even arbitrairen simplis-

tischisdemanierwaarophijallevormenvansocialismevereenzelvigtmet
totalitarisme.En hetschijnthem helemaalniette verontrusten dateen
'maatschappijvan vrijemensen'en een relancevan devrijemarkteconomiekennelijk nietmogelijkzijnzondereen krachtigmilitairregimealshet
Chileense.

Hetwezenlijk zwakke puntin Hayekstheorie iszijn opvatting overhet
socialewezenvan demens.Ondankszijnbewonderingvoor- enerkende
schatplichtigheid aan - decultureleantropologie,schijnthijgeenbesefte
hebbenvan deongemenecomplexiteitvan demaatschappelijkewerkelijkheid.Zijn interpretatieschema'sstammen overigensnueensuitdebiologie
(demaatschappijalslichaam),danweeruitdecybernetica(demaatschappijalsinformatiesysteem),ofde fysica(demaatschappijalseen evenwicht
tussen krachten).Aldieschema'szoeken demerkwaardigeideetebevestigen van een spontane.zichzelfregulerende orde.Tevergeefszoektmen

naarenigedemonstratie ofillustratievan een dergelijke orde:hetuitentreuren herhalen van hetthema moetde afwezigheid van enigeargumentatie goedmaken.

Hetenige aanwijsbare fundamentvan de spontane orde schijntuitde
traditietekomen:doorhunactiesen reactiesontwikkelen en wijzigen de
mensen gedragsregelsdieerkend engevolgd worden omdatzijhun deugdelijkheid bewezen hebben.M aarHayek schijntniette beseffen hoezeer
hetproduktvan de traditieeen uitermate bontgeheelis,volverscheidenheid en contradicties, bestaande uit gedragsregels, mythen, historische
voorstellingen.vooroordelen Faarin lang nietallegroepen ofklassen zichzelfherkennen.Nietsvan datallesheeftietsspontaans:hetishetprodukt
van eeuwen, getekend door geschiedenis en collectieve voorstellingen.
Nietsvan datallesvertegenwoordigteen ordewaarvan men hetimmanente regelmechanisme te respecteren zou hebben.W atHayek van diespontane ordezegt,spruiteerdervoortuiteen theoretischewensdan uitempirische waarneming van de concrete evolutievan ingewikkelde maatschap-

pijen.Men zou heelveelmoeite hebben om hetdoorhem gepostuleerde
mechanism e ook maar ergens aan het werk te vinden.
Juist om dat die zeer verscheiden tradities en regelspietin een spontane
orde resulteren,moeterin datdisparategeheeleen ordevan rechtvaardig-

heidaangebrachtworden.Alswedeveelvormigesocialewerkelijkheidaan
zichzelf overlaten, mondt dit uit in een sociale en politieke chaos, in

schreeuwende sociale ongelijkheden,in de verbrokkeling van de maat-
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schappijin elkaartegengestelde groepen die zich achterhùn regels,hùn
gewoonten en gebruiken verschansen...Omdatdemaatschappijen.zoals
zeonsdoordetraditieovergeleverdzijn,alszodanignietvolkomen geordend zijn,behoorthettotderoepingvan demensereen menselijkeorde
inaantebrengen.Natuurlijkmoetdaarbijrekeningwordengehoudenmet
deverworvenheden van detraditie:zelfsM arx kon zich geen verandering

vandemaatschappijvoorstellen dienietzousteunenopdeerfenisvan het
verleden.M aarde eigenlijke politieke taak van de gesocialiseerde mens
bestaaterin een menselijkezin tegevenaan wathem overgeleverd is.Dat
isdegrondslag van desocialerechtvaardigheid en debestaansreden van de
sociale en politieke actie.

Een politiek zonder m oraal
H ayeks verwerping van de idee van verdelende rechtvaardigheid vloeit

voortuitzijn mechanistischeopvattingvan maatschappijen politiek.Indien immersdemaatschappelijke ordegeregeld wordtdooreen delicaat
mechanisme alsdatvan een horloge (een vaak door Hayek herhaalde
vergelijking),dan kan elkeoverijldeingreep inderdaad nietsandersdoen
dan ditsubtiele evenwichtverstoren.Dezelfde mechanistischezienswijze
beheerst Hayeksvisie op de politiek :deze hoeftslechts de regelsvan de
spontane ordete doen respecteren en m oetzichzelfelke storende inm enging ontzeggen.De politiek stelt zich garant voor het geregelde sociale
leven en verdedigt hettegen de verstoringen van de regels die haar zelf
ontgaan.
Hayeksfantasm avan de 'spontaneorde'sluitalduselkesocialeofpolitie-

keactievoor(meer)rechtvaardigheid uiten reduceertdehelepolitiektot
een controle-apparaatdatmoetwaken over de goede werking van de regelsvan de spontaneorde.M aarwiealleactie ofinvloed op degeschiedenisuitsluit,sluitmeteen de m oraaluitde politiek uit.En dan wordt de
idee van sociale rechtvaardigheid vanzelf een loos begrip. De politiek
hoeft zich dan niet in te laten met de aldan niet gegronde aspiraties en
verlangens van de mensen,dat leidt alleen m aar tot 'moralisering'. Ze

moetnietde smeltkroes zijn waarbinnen menselijke verwachtingen met
elkaarin consictgeraken en elkaarkunnen verhelderen.Ze dientuitslui-

tendderegelsvanjuistgedragterespecterenzonderzich tebekreunen om
bestaande m orele opvattingen,verlangens en idealen.In die zin kan m en

zich nauwelijks een treffenderen overtuigenderdemonstratie indenken
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vandeonverenigbaarheidtussenliberalismeen moraal(rechtvaardigheid)
dan de theorie van Hayek.

In werkelijkheid echter bestaateen dergelijke onverenigbaarheid tussen
een maatschappij van vrije mensen en de verdelende rechtvaardigheid
niet:Hayek construeertzeopgrond van zijnimaginairevoorstelling van
een spontaneordeen zijnaleven denkbeeldigeopvattingvandeverdelenderechtvaardigheid,diehijzondermeeridentificeertmeteentoenemende
staatsbureaucratie.Zijn onbegripvan demoraal(endusookderechtvaardigheid)leidtertoedathijinelkeinterventietenbatevanrechtvaardigheid
eenuitbreidingvan destaatsmachinerieziet.Terechtklaagthijdetendens
in onze samenlevingen aan die alleen van de staat de verdediging van
belangen en deverzekering tegen risico'sverwacht,m aardatwi1nietzeg-

gen dat verdelende rechtvaardigheid onvermijdelijk neerkomt op (nog
meer)bureaucratie.Hetisintegendeeljuistde rechtvaardigheidsideedie
onso.m.ook in staatsteltde onbillijke verstaatsing te kritiseren en te
bedwingen.Hetisdan ook verbazend,datHayeknergensin zijnwerkde
traditionele definitie van de rechtvaardigheid vermeldt:ieder het zijne
geven.Misleid doorzijn mechanistische visieop hetrecht,vereenzelvigt
hijdeverdelenderechtvaardigheid zondermeermetdevermenigvuldiging
van autoritaire reglementen en de verlamming van hetindividuele initiatief.

H et geweld van de 'spontane orde'
Op één puntbreekt Hayek met hetklassieke liberalism e.datsamenhing

methetutilitarisme:hijdistantieertzichvan elk optimistischgeloof.Zijn
rationalisme van het niet-weten gafonsalte verstaan daternooitenige
min ofm eer spontane overeenstemming te verwachten isvan een verzoening tussen de veleparticulierebelangen en opties.Zelfshetm arktmechanisme wordtdoorHayek helemaalnietvoorgesteld alseen mirakeloplos-

sing:men dientheteerdertevergelijken metderegelsvan een spel,dat
winnaars en verliezers aanduidt volgens principes of toevalligheden die
nietsvan doen hebben metmoreleverdiensten.Geen enkelebeslissing kan
ooitmetzekerheid voorzien welke gevolgen ze voor anderen zalhebben.

En op dat stramien van onoverkomelijke onwetendheid dient volgens
Hayek een maatschappijvan vrijemensen zich teontplooien.Jezou verwachten dathijten minsteindezecontextenigeplaatszouinruimen voor
de consicten en tegenstellingen als beslissende mom enten van een maat-

schappelijkleven datzoektnaareen moeizameovereenstemmingoverge-
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meenschappelijkedoeleinden.M aarin een mechanismevan economische
mededinging datverlooptvolgensderegelsvan een spontaneorde,isdaarvoorgeen plaats:de com petitie speeltzich afbinnen de vastliggende regels,ze steltdie regels zelfnietter discussie.

Hoe getemperd en bescheiden Hayeksrationalisme ook lijkt,hetgetuigt
allesbijelkaarnogvan eennaïefoptimisme.Allesverlooptalsofmensen
geen belangen te verdedigen hadden,geen waarden aankleefden waarvoor

zijwillen leven en strijden.Alsofdemensin deeersteplaatseen econom isch wezen was,en nieteen wezen gedreven doormoreelverlangen,op
zoek naar he/erleven en naarzin.Die miskenning van 'smensen diepste

wezen isde uiteindelijkeverklaring van Hayeksmiskenning van hetgeweld.Zijnmechanistischschemaignoreertvolkomenhetfeitendeanalyse
van 'smensen verlangen om goed te leven.om een waardevolbestaan te

leiden,enom derhalve,waarhetnodigis,voor(meer)rechtvaardigheidin
het geweer te komen.Als de kunst van de sociale rechtvaardigheid er
uitsluitend in zou bestaan de gevestigde spelregels te doen respecteren,
zoalseen scheidsrechterop een sportveld,dan ishethelemaalnietm eerte

begrijpen waarom mensen tochzoveelmoeitehebbenom heteenstewordenoverdeordeningvan hun gemeenschapsleven.Diemoeilijkheid spruit
juistvoortuithetfeitdatmensen hetnietoverabstracteregelsmoeten
zien eensteworden,maaroverwaarden van sam en-leven alsrechtvaardig-

heid,vrijheid,vrede...en daaromtrentbestaandegrondigstemeningsverschillen.Detragischegrootheid van hetmaatschappelijk leven isjuistdat
individuen engroepen slechtsenige(overigensnogbetrekkelijke)eenstemmigheid overdiewaarden kunnen bereiken inen doordiscussieen strijd.
Endatfundeertnogeensdesocialerechtvaardigheid alseennoodzakelijke
ondernem ing,een nooit voltooide en ook riskante onderneming,om dat
hetverlangen om eensen voorgoed dierechtvaardigheid tevestigen inder-

daad kàn leiden totbarbaarstotalitarisme,daarin heeftHayek gelijk.
Noodzakelijk blijftzeechter,omdaterin demensoneindig meerisdan
hetverlangen om heteenste worden overabstracte regels:hetverlangen

om doordeandererkend teworden inzijneigen waardigheid.Paradoxalerwijze isjuistdatverlangen tegelijk debron van de meestongenadige
consicten.Een liberalismedatalsantwoordophetmenselijk zoekennaar
zin nietsanderste bieden heeftdan een oproep totrespectvoorde abstracte regels van de sociale orde,maakt bitter weinig kans om gehoord te
worden.
Socialerechtvaardigheid,een m ytheen een superstitie?Alleen voorwiede

maatschappijbeschouwta1seen produktvan een spontaneorde,depoli-
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tiek als de instantie die alleen maar voor hetrespectvan die orde moet
zorgen.de menszelfalseen wezen dataltevreden is als hetin hetmaat-

schappelijk speleenplaatskrijgteninitiatiefkanontplooien.Hayeksevolutionistisch liberalisme hangtsamen meteen antropologie die hetm orele
verlangen en hetdaarmee verbonden geweld ignoreert.Hetisblind voor

zijn eigen theoretischeen praktischegewelddadigheid,kortom voorzijn
fundamenteleonrechtvaardigheid.Hetisdan ook nietzo verwonderlijk
dat het,waar hetdoor een m ilitair regime wordt doorgedrukt,niet een

spontaneordemaareen onmenselijkechaosvoortbrengt3.

3 Deoorspronkelijke,uitgebreiderversievan ditartikelverscheen eerderin
Etudes,januari1983.
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C hili's neoliberaal econom isch
experim ent
Renato H evia

De resultaten van het in Chilibeproefde neoliberaaleconom isch model

geven veelstoftot nadenken.NadatChilitientallen jaren lang in zijn
bestaansmiddelen had zoeken te voorzien aan de hand van een ontwikkelingsmodeldatvooral stoelde op eigen produktie ter vervanging van de

import,markeerdehetjaar1973een totalekoerswijziging naareen open
ontwikkelingsmodel:Chilizou zich voortaan open stellen voordeinternationale markt,de im portvan vreemde goederen en kapitalen bevorderen,

en meedoen aan de vrije competitie op de wereldmarkt met de eigen
produkten die goed in die m arktlagen.

Tijdensdeanderhalveeeuw democratiedieaan datkeerpuntwasvoorafgegaan,hadden deeen na de andersteedsbrederelagen van de bevolking

(middenstand,arbeiders,vrouwen,boeren,jeugd)alsmaaractieverdeelgenomen aan hetnationaleleven.Chilibegon neteen ontwikkelingsstadium
te bereiken datbevredigende resultaten opleverde,alwaren lang nietalle

problemen vandebaan.Indatruim gespreideprocesvanvoortschrijdende democratisering had de staataltijd een belangrijke rolgespeeld als
verdedigervan hetalgem een belang en bevorderaarvan denationaleont-

wikkeling ten batevan allen.Vooralsindshetbegin van dejaren veertig
ontpopte de staatzich totde grote promotorvan de nationale ontwikkeling doorde onderneming van grote werken waartoe geen enkele particuliere instantie in staatwas.Die hebben de vooruitgang van hetland ten
zeerstebevorderd.In diecontextkwam de Vereniging terBevordering van

deProduktie CORFO (Corporaciön deFomento de la Producciön)tot
stand,die de ontwikkeling stimuleerde van degrote nijverheden van de
petroleum ,hetstaal,deelektriciteit,decellulose,de petrochemiee.a.Sa-

men metde aanleg van hetnationale wegennetwerden dijken gebouwd,
werd de elektrificering totin de versteuithoeken doorgetrokken,schoten
scholen,hospitalen en woningen uitdegrond aan een tem po datsom sdat
van de bevolkingsaangroei overtrof. Ondertussen investeerde men ook

voorde toekomstin dehoutnijverheid,degroenteteelten nieuweindustrieën.Er kwam eveneens een betere - weliswaar nog vaker falende -
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inkomensverdeling totstand samen meteen groterbewustzijn van nationalesolidariteiten medeverantwoordelijkheid.
De breuk
Dat alles kon evenwelniet verhinderen dat het tot een nationale crisis
kwam .De republiek wasnietopgewassen tegen deeisen van medezeggen-

schap en bevrediging van nog steeds onvoldaneprimaire behoeften:zij
slaagdeernietin een vreedzame consensustebewerkstelligen omtrentnog

radicaler en noodzakelijke hervormingen.De landbouwhervorming liep
uitop een chaos.Desociale en econom ische eisen werden op een dermate

onredelijkewijzeopgeschroefd datwateenechte,democratischevolksrevolutiewasgeweest,in hetgeweld ten onderging.Demilitairen namen de

machtoveren bleven daar,tegen alleverwachtingen in.Zijbesloten het
land een andergezichttegeven.En nietalleen een andergezicht,maareen
andere mentaliteit.

Zijwilden ordeop zaken stellen,een nieuwelevensstijlingang doen vinden,een eindemaken aanveleoudetradities.Stap voorstap kwamen zij
ertoe zich volledig te engageren voor het nieuwe modelvan neoliberale

ontwikkeling datLatijnsamerikaanse afgestudeerden in Chicago hadden
opgestoken.Datmodelpasteperfectbijhun anticommunistischementaliteit en bij hun opvatting van de 'Nationale Veiligheid' als de eerste
opdrachtvan hetnationaalgezag.

Vanafdatmomentbegon deChileenseregeringgeleidelijkalle(staatslinmengingin heteconomischproceswegtewerkenom alsmaarvrijerspelte
laten aan de wetten van het marktmechanisme.Het kwam erop aan het
forse deficitin de staatsbalanste drukken en de staatte verlossen van de
lastvan honderden ondernemingen die slechtsverliezen produceerden.In
beide voornemensism en grotendeelsgeslaagd.Bedroegen de staatsuitgaven nog26 ç:van hetBNP in 1974,dan waren zealop 19,7çeteruggeval-

len in 1979.Deprivatisering van de staatsbedrijven kende eveneenseen
snelverloop:van de 507 staatsbedrijven van 1973 restten erin 1980 nog
slechts15,debelangrijksteweliswaar,zodatdestaatnogsteedsdegrootste ondernem er en arbeidgever van hetland is.
De Chileense industriedievoordien overmatig sterk tegen debuitenlandse

concurrentie beschermd wasgeweest(door buitensporige invoerrechten
tenbedragevan93çnin 1973!),werdnuopenkelejaren tijdsgedwongen
op praktisch gelijkevoetde internationalemededinging aan tegaan:de
invoerrechten waren in 1979 gereduceerd toteen eenvorm ige 10ça voor
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alle ingevoerdeprodukten behalveauto's.Jammergenoeg vieldieperiode

juistsamen meteen alsmaarsterkereprotectionistischeresexvanderijke
industrielanden,die hun eigen produkten wensten tebeschermen.Landen

alsdeVS,Japan en deEG hebben zich delaatstejaren tegen een aantal
Latijnsamerikaanseprodukten te weergesteld metsteedshogereinvoerrechten :diebedragen thansgemiddeld 40 l voortextielprodukten,15tot
20 % voor industriële produkten en voor afgewerkte voedingsmiddelen

22% in deVS en 68l in het(liberale?)Japan!W aardusdeChileense
industrieeertijdseen overdreven bescherming had genoten dieeenzekere
inefficiëntiein dehand werkte,werd zijnubrutaalopengegooid voorde
buitenlandse m ededinging.Daartoe diende men vreemd kapitaalaan te
trekken. De hele economische politiek berustte op het beginsel van de

volkomen vrijemarkt,vooraldan metbetrekking totdeprijsvormingen
hetverkeervan kapitalen.Daardoorkwam een financiëlemarkttotstand

die vrijaanlokkelijk wasvoorhetbuitenlandskapitaal,datdan ook althansvooreen tijdje- overvloedigbinnenstroomde.
Tegelijk met de nieuwe,algemene lijnen van de economische politiek
werden maatregelen uitgewerktom de economische activiteitin de privésectorte stimuleren en hetm axim ale rendem entvan de ondernemingen te
bevorderen.Een aantaldirectebelastingen op hetkapitaalwerden verminderd ofopgeheven.De belasting op hetwerkinstrumentwerd verminderd.
De belastingen op het patrimonium en de kapitaalwinst werden afgeschaft.W aarhetvoorderegeerdervöörallesop aankwam was:deeconomiete stabiliseren en opnieuw hetvertrouwen te winnen van de ondernemerswereld en deinternationale financiële kringen,diehen denodigemiddelen aan de hand moesten doen om in de competitieve sectoren de pro-

duktieoptedrijven,indestagnerendesectorendekostentedekken,ende
op de toekomstgerichte investeringen te vermeerderen.Tegelijk echter
nam de Chileense buitenlandse schuld voortdurend toe:van 4 miljard
dollarin 1973liepzijoptot15miljardin 1981(waarvan4,8voorrekening
van destaaten 12,2miljard voorrekeningvan particulieren).
M aar daarm ee is lang nog niet alles gezegd.De forse omm ezwaaiin het
economisch beleid diendegepaard tegaan m etverreikendesociale enpolitieke ingrepen :deafkondiging van een nieuwearbeidswetgeving,een sub-

stantiële hervorming van hetstelselvan demaatschappelijkezekerheid,
nieuwerichtlijnen voordesocialediensten (onderwijs,gezondheid.huisvesting),nieuwesystemenvan administratievedecentralisatieen regionalisatie en daarbovenop,a1soverkoepelenden allesbevestigend sluitstuk,de
autoritaire ai ondiging van een nieuwepolitieke grondwet.
Hetneoliberale model.gdnspireerd op theorieën van M ilton Friedman en
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de schoolvan Chicago, werd in Chiliop zo'
n uiterstrigoureuze wijze
toegepast dat men kon gewagen van een laboratoriumexperiment. De
m achthebbershebben hun hele machtin deweegschaalgeworpen om over

allenodigemiddelentebeschikken en allevan henalankelijkeprocesvariabelen onder controle te houden.In Chilizijn de resultaten van die
economischepolitiek totop vandaag hetvoorwerp van debaten discussie,
metop deachtergrond hetalgem een gevoelen dathetslechtgaat.Deenen

blijven erbijdatderesultatenuitstekendwaren endatdehuidigemoeilijkheden slechtsvan conjuncturele aard zijn.Voordeanderen daarentegen
warenderesultaten rampzaligenzijnzetewijtenaandestructuurzelfvan
hetmodel.In feite hangtallesafvan de indicatoren die men uitkiestom

hetmodelop zijn waardetetoetsen én vandecriteriawaarop dieselectie
berust.

A pologie van hetm odel
De verdedigers van de consequente politiek van niet-inmenging in het
marktmechanism e kiezen bepaalde m acro-economische indicatoren uit,

aandehand waarvanzijhetsuccesvan deondernemingmenentekunnen
aantonen.De iniatie die in 1973 een rampzalige 6* b bedroeg.was in
1981 teruggevallen op m inder dan 9 % en bedroeg in de eerste helftvan
1982 slechts0,4ça!Na hetdieptepuntvan 1975 waseropnieuw een forse

groeivan de produktie:tussen 1977 en 1980 bedroeg de gemiddelde jaarlijksegroeimeerdan8% .Hetdeficitindestaatsbalansnam opbeduiden-

dewijzeafen verzwond zelfsgeheelin 1979!Deuitvoerindeniet-traditionele sectorenl kent een dynamische groei en was in 1980 drie maal
groter dan in 1974.De internationale financiële reservesnamen dermate

toedatzijtussen 1978en1980eenoverschotbezorgdenopdebetalingsbalans.Datwasten deletedanken aan detoevloed van buitenlandskapitaal,

diein dejaren 1978-1980jaarlijksgemiddeld 2 miljard dollarbedroeg.
Volgensaldieindicatoren,die trouwensvooralvoldoening schenken aan
de internationale kredietinstellingen en privé-banken,heeftde Chileense
economiezich terdegeversterkt.isdynamisch geworden en houdtnogveel

beloftenin voordetoekomst.W elzijn ersindsdetweedehelftvan 1981
neteligeproblemengerezen,maardieschijnenveroorzaakttezijntendele
1 Groenten,fruit,hout,ingevrorenweekdieren,mineralegrondstoffen(behalve
koper,Chili'svoornaamsteexportprodukt),vloeibaargas,polyethyleenenz.
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dooreenabnormaledalingvandekoperprijs,tendeledoordeinternationalerecessiedieveellanden ertoebrachthun markten aftegrendelen voor
onze produkten en onzemarkt binnen te dringen met hun,doorhen gesubsidieerde produkten.Die handelspolitiek heeftalhonderden,totvoor
kortvoorspoedigeondernemingen faillietdoen gaanz.Erwasook nog de
verkeerd gdnspireerde m anipulatie van de wisselkoersen,waardoor men

haast driejaar lang op kunstmatige wijze de dollar ondergewaardeerd
heeft,terwijlop hetzelfdemomentde binnenlandse iniatie snellersteeg
dan deinternationale.Die wisselpolitiek veroorzaakte een ernstig onevenwichtop de handelsbalansen brachtveleChileense produkten in dusdanig

grotemoeilijkheden datdestaatzich welverplichtzag een aantalfinanciële instellingen te steunen om hun failliette voorkom en.

Deverdedigersvan hetmodelbetogendatdierecentemoeilijkheden niets
afdoen van hetfeitdathetmodelgoederesultaten opgeleverd heeft.M en
hoeftslechtste wachten op de oplossing van de wereldcrisisen een betere

koperprijsom opnieuw hetgroeiritmevanweleerop gangtezien komen.
Moeilijk te situeren in dieoptimistischevisieishetforsetekortvan 4,8
miljard dollarop de lopendebetalingsbalansvan eind 1981,en hetzeer
hoge tekortip de staatsbalgnsvan 1982,datzonder de harde 'correcties'

van aprilll.ongeveer1,5miljarddollarhad bedragen.Noghachelijkeris
devraag hoeChiliooitinstaatzalzijn om dejaarlijkse3,4miljard dollar
te betalen,die het als rente op de hoog opgelopen buitenlandse schuld
verschuldigd is:datbedrag alleen alkomtovereen met57% van detotale
uitvoer!En intussen is de invloed van buitenlands kapitaal sinds vorig

jaarsterk verminderd.
Kritiek van het m odel
W anneermen andere economischeindicatoren kiest,dan zietdeappreciatievan hetChileense economischebeleid erheelandersuit.Dekritiek op
het model erkent in het algemeen weldat Chili de iniatie m et succes

bedwongenheeft,temeerdaarditsuccesbereiktwerd tijdenseen periode
vanveralgemeende.stijgendeinsatiein derestvandewereld.Vergeleken
methetinsatieritmevan deandere Latijnsamerikaanse landen,washet

2 Deofficiëlefaillietverklaringen(erzijnerméér)bedroegen82in 1975,132in

1976,228in 1977,324 in 1978,369in 1979,427 in 1980,433in 1981en 362in de
eerstezesmaanden van 1982.
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Chileense succeseen opmerkelijk buitenbeentje.Maarinnatie isnietde
enige indicator.

Veelbelangrijkervooreen land iszijnreëleeconomischegroei.Endieis,
afgezien van dejaren 1978 tot1980 (waarin de economie zich herstelde
vandezwareterugvaldiehetmodelreedshadteweeggebracht)maarpover
geweest.Van 1974tot1981bedroegdegemiddeldejaarlijksegroeivan de
economie4% .En datgroeipercentage wasgeringerdan hetvoordien tien-

tallenjaren lang volgehouden groeipercentage.Sinds1981isdegroeiopnieuw sterk verm inderd en in een recessiebeweging terechtgekomen,diein

1982 vermoedelijk een produktievermindering van 8 tot 10% met zich
heeftgebracht.Eenaantalanderecijferszijneveneensalarmerend:tijdens
de eerstevijfmaanden van 1982 vielde industriëleproduktieterug met
15,6ç: ten opzichte van dezelfde periode in 1981.Sinds 1981 is de land-

bouw verlamd.De bouwnijverheid is aan het vastlopen:de bouw van
nieuwewoningen vieltussen nov.1981-jan.1982 terug met64,5Taten
opzichte van dezelfde periode een jaarvoordien.Tijdensde eerste zes
maanden van 1982 gingen 362 ondernemingen failliet(vergeleken metde
433 faillissementen voorhethelejaar 1981).In feitewasde bescheiden
groeivan delaatsteachtjaarvooraltedanken aan degroeivan dedienstensector,dietoenam meteenjaarlijksgemiddeldevan 5,6% ,terwijlde
produktie van goederen slechtsaangroeide meteen jaarlijksgemiddelde
van 2% .W anneermen dan tenslottedeinkomensgroeiperhoofd onderzoekt,dan zietde hele Zaak er nOg slechter uit.Kan m en nog van een
SUCCCSgewagen,Wanneerde inkomensgroeiperhoofddelaatsteachtjaar

gemiddeld slechts0,4% perjaarheeftbedragen?Enzoalsdezakenernu
voorstaan zalzelfsdieminim ale groeinietbehouden kunnen worden,om-

dathetniveauvan denationaleinvesteringendelaatstejarentelaagwas.
Van 1974tot1980haaldehetternauwernoodeenjaarlijksgemiddeldevan
ongeveer15% :alleeninhetjaar1980kwam hetopnieuw in debuurtvan
de historische investeringsniveausdie tussen 1960 en 1970 een jaarlijks
gem iddelde van 20,2 hadden bereikt.

W ijhebben temaken meteen 'kortzichtig'modeldatweinigoog blijktte
hebben voor de langeretermijn.Er wordtnietmeergdnvesteerd in de
koperontginning,deinfrastructuren,dewegen-endi
jkenbouw,descholen
en ziekenhuizen.De enige redplank zijn de bui
tenlandse investeringen,
maar die bedroegen nietmeerdan 200 tot 3* miljoen dollarperjaar,
terwijlhetland thanseen goede6 miljard dollarnodig heeft(en in feite
slechts4,6miljard perjaarinvesteert).Hetdeficitin destaatsbalans,dat
in 1979 geheelverzwonden was,dook in 1980 opnieuw op.En dehandels-

balansvan 1981slootmeteentekortvan 2,6miljard dollar.Datbetekent
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datdestaatveelmoetuitgeven in een land datjaarlijks4miljard dollar
met de export verdient maar 6,6 miljard uitgeeftvoor gdmporteerde
goederen.

Enerismeer.Erbestaan n1.nogandere,heelbelangrijkeindicatorenom
dedeugdelijkheid van eeneconomisch beleidtebeoordelen.Een daarvan
is de tewerkstellingsgraad die ermee bereiktwerd.En het lijdtnietde
minstetwijfeldatdeomvangvandewerkloosheid,dieinChiliisontstaan,
een van dekwalijkstegevolgen isvan ditmodelvan open economie.
Ten opzichtevan debekendehistorischecijfersisdewerkloosheidinChili
delaatsteachtjaarverdrievoudigd.Bedroegzijin 1973nog4.8% vande
beroepsbevolking(hetgemiddeldevandejarenzestigwasom enbij6,3%
geweest),dan varieerde ze de laatste achtjaar tussen 14,5l in 1975,
14,1% in 1978en 11,2çein 1981.M aaropgepast!Bijdie'officiële'werklozen dientmen de vele anderen te voegen,die ondertussen ingeschreven
werden in het zogeheten Programm a van M inim ale Tewerkstelling, het

PEM (Programma deEmpleo Minimal).Houdtmen daarmeerekening,
dan steeg de effectievewerkloosheid van 4,8çein 1973tot16,1% in 1981.
M ét de werklozen ingeschreven in het PEM bedroeg de werkloosheid in

maart-juni1982 22,3ç: van de beroepsbevolking!ln Santiago liep de
werkloosheid,zönderde ingeschrevenen in hetPEM ,in maart-mei1982 al

optot19,1b van deberoepsbevolking,volgensdeofficiëlecijfers...van
hetNationaalInstituutvoorStatistiek(INE).Dieindicatorvandetewerkstellingalleenalwektgerechtetwijfelsaan dedeugdelijkheid vaneen modeldat voortdurend hoge werkloosheid als een onvermijdelijke consequentie schijntteimpliceren,metalle sociale en morele ellende vandien
voor honderdduizenden gezinnen.
Naastheteconom isch onevenwicht,naasthetpovereresultaatin desector
van de goederenproduktie en naastde aanslependehoge werkloosheid die

hetmodelnietheeftkunnen (ofwillen)oplossen,zijn ernog andereindicatoren die eveneens negatief uitvallen.De reële lonen van de arbeiders

zijnaldiejarenverminderd,en netophetmomentdatzijhetniveau van
1970gingenbereiken,zijnze doorderecentecrisisopnieuw sterk gedaald.
Volgensdegegevensvan hetINE waren dereëlelonen (waarvan deindex
in aug.1981 99,3% bedroeg t.o.v.de referentiewaarde 1* in hetjaar
1970),in januari1982teruggevallen op 96,6%.En hetisbekend datdie
index geenjuisteweerspiegelingisvan desituatieindelaagsteinkomensklasse,waarvan de toestand nog veelverslechterd is.Ook de consumptie

isverminderdindelagereen laagsteinkomensklassen,dietegelijkminder
toegangkrijgentotdedienstensectorvan dehuisvesting,hetonderwijsen
de gezondheid.
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Volgensdeofficiëlecijfersvan hetlNE daaldehetaandeelindenationale
consum ptie van de 20% armste Chilenen van 7,7% in 1969 tot5,2% in

1978,terwijlde20ç:rijksteChilenentijdensdezelfdeperiodehunaandeel
zagen stijgen van 43% tot51ç:.En die algemene trend heeftzich de
laatstedriejaren voortgezet.
De gelijktijdige daling van de werkgelegenheid en de werkvergoedingen
brachtop haar beurteen averechtse ontwikkeling van de inkom ensverde-

lingop gang.W ateveneenseen belangrijkeindicatoris.W anneerderijken alsmaar rijkeren de armen alsmaar armer worden,steltmen toch
terechtvragen naardedeugdelijkheid van een beleid datzoietsmogelijk
maakt.Eind 1978controleerden slechtsvijf'groepen'al53% vandetotaleactiva van de 250 grootsteprivé-bedrijven van hetland.En ook die
concentratietrend isdelaatstedriejaarnogtoegenomen.Deconcentratie
van de economische machtin de handen van enkelen wordtnog bedenke-

lijkerwanneermenin naam van devrijheid devoorzieningen afschaftdie
het gemeenschappelijk patrimonium veiligstellen. De onverantwoorde
inbeslagneming van stedelijke en agrarische gronden levertop de korte
termijn welgroteen vlottewinstenop,maarberokkentzwareschadeaan
hetgemeenschappelijkpatrimonium,waarniemandzich om bekreunt.De
levenskwaliteitvan heteconomisch zwakste bevolkingsdeelwordternstig
aangetast doorhet misbruik van enkelen die profiteren van 's lands na-

tuurlijkerijkdom.Ennogergerwordthetwanneerdenatuurlijkereserves
uitverkocht worden aan de particuliere belangen van enkele landgenoten
ofbuitenlanders.

Hetfaillietvan devrijheid
Hetmodelvan devrijemarkt-economiezoalshetinChiliwerdtoegepast,
had de fundamentelepretentie de economietestabiliseren en een continue

groeiteverzekeren dank zijhetvrije spelvan een marktdieopen stond
voor de hele wereld.

M eniseringeslaagd deinsatiewezenlijkteverminderen,hettekortop de
staatsbalansten delein dehand tehouden,een behoorlijke stock financiëlereservesaanteleggen.M aaraldiejarenwasdegroeivandenationale econom ie erg matig en is opnieuw in een diepe recessie beland sinds
einde 1981.M ét de bezwarende omstandigheid dat vandaag de dag een
groot deelvan de nationale industrie faillietis gegaan,de buitenlandse
schuld ongehoordeproportiesaanneemt,hetvertrouwen van hetvreemde
kapitaalvoorgoed ten einde schijnttezijn,afgezi
envan degevallenwaar-
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in debuitenlandsesteun veeleereen politiek karakterheeft.Hetritm evan
de produktieve investeringen neemtevenmin toe,nu op de internationale

kapitaalmarktbuitensporig hoge rentevoeten blijven gelden.Nog hachelijkerwordtdefinanciëletoestand doordeinsolvabiliteitvanvelebanken
en financiële instellingen,waar de staatreedsmet overheidsgelden m oest

bijspringen en datin denaastetoekomstnogméérzalmoeten doen.Dat
alleen aldoetgeen geringe al reuk aan de basisprincipesvan een model,
volgens hetwelk de staatnietsandershoeftte doen dan 'laisser faire'.Er
worden trouwens op ditogenblik een nieuwe reeksmaatregelen genom en

diedatideaalbeeld noggrondigerwijzigen.Detoelatingb.v.diedestaatsbedrijven kregen om hun schulden naarhetbuitenland teverleggen,en
noganderemaatregelen dringen destaatopnieuw in een regulerende rolin
het economisch proces.die voordien zo felwerd aangevochten !De con-

creteuitwerkingen vandiemaatregelen moetenwijnogafwachten vooraleerwijkunnenoordeleninwelkematezijeenheuse'domesticatie'danwel
een louterevariantblijken te zijn van de orthodoxe toepassing van het
neoliberale economische model.Jammergenoegli
jktgeen vandienieuwe
maatregelen tegen deernstvandesi
tuatieopgewassentezijn.Het'laboratoriumexperiment'is nietgeslaagd en voorhetland - dit keer het hele

land - blijven deperspectieven vrijsomber.
De globale evaluatie van het model dient bovendien nog een laatste
element in rekening te brengen: het feit nl. dat het modelslechts kon

doorgedruktworden dankzijdemachtvan eenautoritairmilitairregime.
Het land werd niet geraadpleegd, de eigenaars noch de arbeiders.Het
modelorkestreerde'slandsheleactiviteiten riep een weinig solidairecom petitiem entaliteitin hetleven.Alles werd van bovenafopgelegd.Vöören

tijdensdeuitvoering van hetplan werd hetheledemocratischeen medezeggenschapsapparaatontmanteld datvoordien in Chilibestond.Allevormen van organisatieop nationaalen sociaalvlak - vakbonden,corporaties,politieke groeperingen,beroeps-en buurtverenigingen - werden buiten spelgezet.Devrijheid van m eningsuiting werd sterk aan banden ge-

legd.Haastnegen jaarlang bevond hetland zich in een voortdurende
'noodtoestand',meteen politiek van harde repressie dievoorvelen dood,
gevangenisof ballingschap heeftbetekend.Zodattenslotte niem and zich

daadwerkelijkkonverzettentegeneenbeleiddatvoorzovelenzo'nkwalijkegevolgen had.Op hetaltaarvan deeconomischevrijheid moesten alle
anderevrijhedenvan deburgeropgeofferdworden.Datisdediepeinnerlijkecontradictievan een vrijheidsmodel,datslechtstoegepasten behouden kon worden doornaaktemacht.Handelend overhetm odel,zoalshet
in Chilitoegepastwerd,deed M ilton Friedman zelfeind 1981terecht de

698

Streven/mei

profetische uitspraak:'Veeleervroeg dan laatzal(ook)deeconomische
vrijheid bezwijken voorhetautoritairekaraktervan demilitairen'.

pensioenverzekering
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D e theologie van een Braziliaanse
bisschop
Paulo Evaristo A rns

Een van de meest dramatische ontwikkelingen in de Derde W ereld is de

enorme,niettestuiten uitbreiding van debuitenwijkenvan degrotesteden.Een absoluutrecord op ditpunthaaltSâo Paulo in Braziliëmetmeer

dan duizend inwijkelingen#erdag.van ellendeweggevluchteofvan hun
Iand verdreven arme mensen.Sâo Paulo ishetgrootstekatholiekebisdom

van dewereld.Zijn aartsbisschop,kardinaalPaulo Evaristo Arns,heeft
ziehsindszijn ambtsaanvaardingvooralmetdezeallerarmsten ingelaten.
Zijn consequent engagement voor de individuele én maatschappelijke
mensenrechten,zijnintelligenteenmoedigegeweldlozeweerstandtegende
moloch van de NationaleVeiligheids-ideologie,zijn inzetvoordetalloze
mensen die in Brazilië en de buurlanden Argentinië,Bolivië,ChiligPara-

guay,Uruguayonderdeterreurdagelijks'verdwijnen'(dedesaparecidosj
hebben hem wereldbekend gemaakt.

W leisdezeman?W atdrijfthem ?HiJvedelthetzelf,in detoespraak die
hij hield toen hem op 19 janusrijI.in Mënsterheteredoctoraatin de
theologieverleend werd.Een prachtigvoorbeeld van verhalendetheologie.

Zoalsu zietben ik een hele kleinem an,en bovendien ben ik minderbroe-

der,franciskaan.U zultdusbegrijpen datik heeleenvoudig metu wil
praten,hetwordtgeen academ ische rede.Ik zou lieverhebben datwetot

een gedachtenwisseling komen.W ij,in Latijns-Amerika.hechten erveel
belang aan datwe nietgdsoleerd geraken,vooralnietop ditogenblik,nu

onze bevrijdingstheologie van alle kanten wordt aangevallen en nogal
eensverkeerd wordtgeïnterpreteerd.Ik ben geen theoloog en za1hiera1s

bisschopspreken.M ijnwensis,daihetGodsvolkhetlotdeeltvanhethele
volk.Daarom verteliku van detwaalfjaardatikin Sâo Paulo aartsbisschop ben.Ikzaldaarinvijffasen onderscheidenendaarvan verhalenderwijsberichten zoalsBrazilianen datplegen tedoen.
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Eerste fase:onrecht in de openbaarheid brengen

Toen wijeind 1970 aan de slag gingen,waren wijeen groep van vele
pastoraalwerkers(leken)en ongeveertienpriesters.Menbetichtteonsvan
'linkseideologie':voorderegeringwaren wijmarxisten en communisten.
Degebruikelijkemethodewastoen de mensen schrik aan tejagen:wie
gevangen genomen werd,werd ook gefolterd.Hetwasde strategievan het
'grote net':alwie op een of andere m anier contacthad m etiemand die
doorde politie werd gezocht.werd maarm eteen mee opgepakt.Een van
hen isnu zelfsbisschop :Dom M arcelo Carvalheira,bisschop van Parai-

ba,diezijn leven langmetDom HelderCamaraheeftsamengewerkt.Er
warenernoganderen,o.m.vijfdominicanen,dienudoorhunpublikaties
in Brazilië naam hebben gem aakt.M aar we wilden ons nietin de eerste

plaatsom depriestersbekommeren,wevondendatallemensengelijkzijn.
H etvolk moestweten water aan de hand was.W e stonden onder een
strenge perscensuuren wisten dateroveralspionnen zaten,zowelin onze

kerkelijkebijeenkomsten alsin onze scholen,deuniversiteiten en elders.
W e namen onsvoor de strategie van de geweldloosheid aan te wenden.

Onze priesterraad - samen 21 man - kwam alle weken bijeen en dan
gingen we na hoe velen erweer weggevoerd waren en waterin die week
in Sâo Paulo weerallem aalgebeurd was.Elke inform atie werd gecheckt
en op een ofanderem anierpubliek gemaakt,vaakaan dekerkdeuraangeplaktofdoor priestersvoorgelezen,vaak in sim pele woorden in de kleine
basisgem eenschappen besproken.

Hetduurdetweejaarvoorwijeenteam van 'n twintigtaljuristen konden
samenstellen diebereid waren voordie mensen op te komen.Hetwaseen

zeergevaarlijkezaak,mensen diegevangengenomen waren,gefolterd en
dan spoorloosverdwenen.teverdedigen.Datcomitébestaatnutienjaar.
Toteervan diejuristen moetik zeggen datik nooit,ondergeen enkele
omstandigheid,overdagof'snachts(en gewoonlijk washet'snachtsof
tijdenshetweekeinde)tevergeefsgetelefoneerd heb en op hen een beroep
hebgedaan:altijdvondikeenvan hen bereid om vooreengevangene,om
heteven of het een communist,socialist of christen was,in de bres te
springen.Datcom ité,datuitlouteruniversiteitsprofessoren bestaat,heeft

werkelijk een helegroterolgespeeld.
Zo kwam ertoch een beetjelichtin onzeduisteresituatie.Devervolging
spitstezich vanzelfsprekend toeop de grootste stad,Sâo Paulo,en op de

industriestaatSâo Paulo,die25miljoen inwonerstelt(bijna 1/4van heel
Brazilië)en 51% van hetnationaalinkomen en de nationale produktie
voorzijn rekening neemt.
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Hetvolk Godsisverantwoordelijkvoorvrijheid enrechtvaardigheid van
hethelevolk.Alsikhierprof.Rahneruithetgeheugenciterenmag- zijn
taalversta ik wel,alheb ik ervaak watmoeite mee:ik miszijn broer
Hugo om hem te 'vertalen':die heeftooitgezegd:'W anneermen alleswil

samenvatten watmen overdemenskan zeggen,dan isdat:Vrvheid en
geweten,diemakendemensuit'.Toentertijdin 1970hebikdaarveelover
nagedacht,enerveelmoed uitgeput,zonderdatRahnerdatwaarschijnlijk geweten heeft.En zozijn erveelmensenin Europa dieonsgeholpen
hebben.
H eteerste watwe deden,was dushetvolk informatie geven.Vervolgens

zochtenwebuitenlandsejournalisten diedezeinformatiekondendoorspelen.W ewaren ernl.van overtuigd datalsonze inform atie ook in Duits-

land,Frankrijk ofookdeVSA bekend werd,demensen nietlangerzouden 'verdwijnen',devermisten teruggevonden zouden worden,misschien
zelfsvrijgesproken.W antvooropenbaarheidisderegeringverschrikkelijk
bang,datgeldtvanalleregimesen dictaturen.Europaheeftonsindietijd
veelgeholpen.En zobegrijptu misschien waarom wijophetogenblik in
Braziliëmeervrijheid hebben dan in andere Latijnsamerikaanselanden:
Argentinië,Chili,Paraguay.Verledenweek noghebben weeen lijstvanin
Argentiniëverdwenen mensen gepubliceerd,metdebedoeling datvia het
buitenland die informatie naardie landen zelf teruggekaatstwordten zo

hun regeringen bewerkt.Bijonsin Braziliëheeftdiesituatievan verdwenen,gefolterdeen gevangengenomenmensen6jaargeduurd.Kuntu zich
voorstellen watdatbetekent? Elke avond weten dater mensen opgepakt

zijn,en jijligtin jebed? Magjenog welslapen?
Tw eede fase:organisatie van hetvolk

PausJohannesXXIIIzeidestijdseensbijeen ontmoeting metdeBraziliaanse bisschoppen tijdenshetConcilie:'Julliegaan een periodebeleven
waarin de mensen allemaalnaar de stad willen.Dan moeten jullie een
georganiseerdekerkworden;jemagnietgewoonvoortgaanzoalsvroeger.
jehebtweinigpriestersenheelweinigmensendiein hetchristelijkgeloof
genoeg onderlegd zijn'.En hij stelde onseen heeleenvoudige strategie
voor,in drie hoofdpunten :in deeerste plaatssolidariteit,dusliefde,dan
geloofen godsdienst,geloofen geloofsviering samen,in eenheid.Diestrategie hebben we toegepastin gemeenschapscentra,vooralop die plaatsen
waarde plattelandsbewoners,de armen en allerarm sten uitheelBrazilië

toestromen.Zezijnvaakvanhungrondverdrevenen willenindestadeen
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nieuw leven beginnen.Maarzezijn daarhelemaalnietop voorbereid of
voor uitgerust.Voor die centra hadden we natuurlijk een programma
nodig.Deeersteopgavewas:voordiemensen indebuitenwijkenzorgen.
Metverloopvan tijd zijn deparochiesvanhetstadscentrum - samen 4*
-

daar overalbarakken gaan bouwen,waarhetvolk kan samenkomen,

samen zingen en samen bidden;waarhetzijn samenleven kan bespreken
en verschillende taken voorde gemeente zelf op zich kan nemen.In één
van diekerkgemeenten met49 zulkebarakken werden demensen opgeleid

voorhetwerk indestad,maarookvoordingen a1sgezamenlijk inkopen,
koken,naaien,onderwijsvoordekinderen en dejeugd.Altijdmetinitiatieinhetevangelievan Jezus.Toen deaartsbisschopverlofkreegom zijn
bisschoppelijk paleiste verkopen.brachtdat4 miljoen dollarop en dat
geld is naar die gemeenschapscentra gegaan.Het Duitse M isereor-werk

hielp onsin 1979 bijdeopbouw van 125dergelijkecentra,en zo hebben
we iedereweek twee nieuwe centra kunnen bouwen,waarmensen samenkomen en elkaarvoorthelpen.

De gemeenschapscentra hebben drie belangrijke resultaten opgeleverd.
Om tebeginnen kregen wijdaardoorcontactmetelkaaren ontstond een
netwerk van inform atie.Allenieuwsging heelsneldoorde hele stad.Een
politiechefzeime eens:'Hoe komthettoch datee: arbeider 's middags
om 5 uurwordt opgepakten dezelfde avond weten alle arbeidershet,de

dag daarop de hele wereld? Hoe isdatmogelijk?'Ik heb hem geantwoord :'Datis zo'n soorttamtam '.Een tweede resultaat was,dat onze
arbeidersnu een ruggesteun van hetvolk kregen,de gem eenschap achter
zich hadden.Alles watin de fabriek besproken werd,kwam ook in de
gemeenschapscentra tersprake.En toen dearbeiderszich in 1978 aaneensloten deden ook devrouwen en kinderen mee.Depolitiekon nietmeerop
demensen schieten.Zehadden zelfskanonnenopgesteld,maardedemonstratietrok gewoon doordestad.De soldaten kregen bloemen,ze konden

tochnietop bloemen schieten!Geweldlooskonden wijheelwatdoen.In
Centraal-Amerika wasdatmisschien nietmogelijk,maarwijhebben er
welietsmeebereikt.Hetderderesultaatwasdathetvolk zijn krachten
zijneigenmogelijkhedenontdekte.Datisietsheelnieuwsin Latijns-Amerikaen vooralin onsland.Datgingzoverdatwijdachten:dieervaring
moetenwij,a1seen soort'missie',uitdragen.Hetwerd eenbewegingnaar
destadsrandtoeén naarderandgebieden vanBraziliëzelf.Tenslottezijn
wijtotinhetAmazonegebieddoorgedrongen.Daarbegonnenwijin 1973
en daar bestaan nu ook zo'n goede 2* gemeenschapscentra of basisgemeenschappen en werken een kleine 20 pastorale werkers.W e bereiden al
een volgende stap voor:wewillen ook naarAfrika,nieta1seen missiecon-
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gregatie maar als bisdom .Een paar honderd mensen onderzoeken nu

reedsdiemogelijkheid.lnhetverleden zijn in deloopvan 3tot4eeuwen
ongeveer 5 miljoen Afrikanen naar Brazilië gedeporteerd.W ij zouden
graag ietsgoed maken van watwijAfrika hebben aangedaan.Datplan
wordtop hetogenblik ernstig onderzocht.

Derde fase:tegen de censuur en voor de m ensenrechten
In een derde faseging hetonsom de mensenrechten.W e gingen ervan uit

datburgerrechten ookderechtenvandekinderenGodszijn.Toen wijdat
de eerste keer zo form uleerden, werden we allemaalvoor comm unisten
gescholden !
Een eerste kwestie waarm ee we ons bezighielden was: amnestie voor
Brazilianen in ballingschap.Devoorzittervan decomm issieJustitia et#Jx
vond in Europa en Amerika minstens 10.e Braziliaanse vluchtelingen in
ballingschap.Diewaren ofwelzonderprocesuithetland gewezen ofwelin
paniek uitangstvoorvervolging gevlucht.Toen datrapportbekend werd,

volgdeerin hetlandeen actievooramnestie:'iedereen heeftrechtopzijn
vaderland'.Ook in de kathedraalwerd datverkondigd.De kathedraalis

hetsymboolvan hetvrijewoord vandechristenenin Sâo Paulo.In 1976
werd doormijvanuitdekathedraalen doortienburgerorganisatiesdeeis
gesteld datalleballingen zonderuitzondering teruggeroepen m oesten worden.Als het om 'misdadigers'ging.moesteerst hun misdaad maareens

bewezen worden;wantiedereen isonschuldig,zolang hij nietvoorhet
gerechtenbijgestaan dooreenvrijeverdedigingschuldigwordtverklaard.
Ditlaatste wasin Brazilië nooithetgevalgeweest:wie aangeklaagd werd,

was aleen misdadiger.Alle weerstand ten spijtbleven wij hameren op
amnestie.Ten slottezijn alleBrazilianen naarhuisterug kunnen keren.
Eenvandemeestvervolgdenvantoenisop15novembervanverledenjaar
totgouverneurvan Rio de Janeiro verkozen.Alszo ietsin Brazilië mogelijk was,zou amnestie in alle landen mogelijk moeten zijn.

Nogveelharderwasdestrl
jd tegen deperscensuur.Een klein voorbeeld
slechts.Onskerkblad steltnietveelvoor,een oplagevan ongeveer 15.%

exemplaren.M aarelke week werd dehelftvan de kopijdoor depolitie
weggecensureerd,zeer vaak uitspraken van de aartsbisschop.naaar ook
van de paus.En alsdenaam van HelderCamaraerin voorkwam ,werd die

zékergeschrapt.HelderCamaraisnl.mijn oom.Dan zeimenme:'Weet
u dan nietdat die naam in Brazilië nietgepubliceerd mag worden?'Op
grond van welke wet,vroeg ik m e af.
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W atkonden wijtegen die censuur beginnen? Op zekere dag ging een
kleinepersvan start,de Volkspers.W atdepolitiebijonsgeschrapthad,
stuurden we naar de basisgemeenten en dieverspreidden datdan,nietop
15.% maar op 5* .% exemplaren.Het hele volk 1as en besprak het.
M eestalwerd er nog een kleineuitleg aan toegevoegd:waarom depolitie
deze ofgene tekstgeschrapthad.Telkens weerdoor de politie in beslag
genomen,wistdie volkspers zich toch doortezetten,omdatzijmeestal
interessanter nieuws bracht dan alleen wat rechtstreeks van de regering

kwam.De volkspersleek mezo belangrijk datik naareen journalistenschoolben gegaan :ik wildem ewatm eer in hetvak bekwamen.Toen ik
daarin een grotezaalterechtkwam en eensom me heen keek.zag ik dat

àlle bisschoppen van Sâo Paulo (we waren toen metz'n zevenen)eral
zaten !

Vooraljournalistenindeondergrondhaddenwenodig.Hetwaseenwonderlijketijd:wevoeldenonswerkelijkmetelkaarverbondenindevrijheid
diewijonszelfnamenendeverantwoordelijkheiddiewevoorelkaardroegen.Ik kan u verzekeren:wewerden vervolgd en waren blijdatwevervolgdwerden.Ofanderendatkunnenbegrijpenweetikniet,maarhetwas
echtzo.Dag voor dag waren we verschrikkelijk bang dat er ietskon
gebeuren.M aar angstneem tde vreugde nietweg,wanneer men methet
volk verbonden is.De perscensuur werd in 1976 opgeheven.M aar onze

krantbleeftotin mei1978gecensureerd omdatzijzo gevaarlijk was.
In die jaren zijn we nog op een andere maniervoorde mensenrechten
opgekom en.W e hebben een week van de mensenrechten georganiseerd.
Gevolg :de regering heeft ons onze radio afgenomen.In Brazilië is de

radioprivé.W ijhaddendebesteradiovanhetlanddievan noordtotzuid
beluisterd werd.Die werd ons gewoon afgenomen.M aar we hebben ons
hard geweerd.W ehebben een brochure metdeAlgemene Verklaring van
deRechten van de M ensgepubliceerd op 50.% exemplaren.Datwasveel
te weinig! Hetwerden er 1* .e en tenslotte een halfmi
ljoen.In die
brochure volgden op de 30 artikelen van de mensenrechten citaten uitde
bijbelen verklaringen van de kerken :hetwaseen oecumenische uitgave.
Zewerd onderhethelevolk verspreid.DeUNO heeftnooitzo veelsucces
gehad en er zelfzo weinig voorbetaald.
Onzezorggold ook dedesaparecidos,deverdwenenen dieweterugwilden

vinden.Maardatiseenheellastig,eengruwelijkkapitel.Hetiseenschande voor een land en voor de mensheid datmensen gevangen worden en

danzomaarplotseling'verdwijnen'.Eendergelijkgevalschietmenu weer
te binnen: een pas getrouwde vrouw kwam me opzoeken zoals zovele
anderen dienaarhethuisvan de bisschop komen,waarik drie keerin de
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week iedereen ontvang diewilkom en.Zelietm eeen ring zien en zei:'Die
hebben ze vanmorgen onderde deurgeschoven.W atheeftdatte beteke-

nen?Tweeweken geleden hebbenzemijnman opgepaktennuisdiering
opgedoken'.M isschien washeteen vriend diehaartekennen wilde geven :
uw man is dood.M aar datdurfde ik haar niette zeggen.M isschien was
hethaarm an die de ring aan een vriend had meegegeven en haar zo een

teken wildegeven.En dievrouw komtalleweken terug:'Nogaltijd niets
gehoordvan mijn man,mijn zoon,mijn dochter?'Ik ken een vrouw die
zoaltienjaarlang rondloopt,opzoek naariemand diemisschien altien
jaar dood is.W e hebben zelfs enquêteurstotin Midden-Brazilië uitgestuurd om iedereen die ooitook m aarenig contactm eteen vermisteheeft

gehad naarinlichtingen tevragen.Maarhetblijftheelmoeilijk.
In 1976 hebben we een organisatie opgerichtdie zich bezighoudtm etde

vermisten en de mensenrechten in heelhetzuidelijk gebied van LatijnsAmerika.In een oecumenischegroep van onsbisdom werkteen presbyte-

riaandieheelzijn tijd daaraan besteedt.Hijwordtdoorzijn kerk betaald
maarin de ogen van velemensen ishijeen van dehulpbisschoppen van
SâoPaulo.Onlangshebbenweeen lijstvan7.4* verdwenen Argentijnen
uitgebracht.Hoogstwaarschijnlijk zijn heterdriemaalmeer.Maarover
die 7.4* konden we precieze gegevens verstrekken: naam. bijnaam,
geboortedatum,plaats van verdwijning en bijzondere kenmerken.W e
hebben ook een kalenderopgemaakt:bijelkedagwaarop een kind verdwenen is,hebben we een foto van hetkind afgedrukten op die m anier

120dagenvan hetjaardeherinneringaan diekinderenwakkergehouden.

Vierde fase:strijd om Iand en bodem
Sinds 1975 begon er nogalwatte veranderen :er kwam een zekere pers-

vrijheid en ook meervrijheid voordekerkelijkeactiviteiten.Diesituatie
hebbenwijbenutom hethelechristenvolk tevragen watzijalskerkvoor
hetvolkwildendoen,watvolgenshendeprioriteiten waren.Een halfjaar
lang werden daarover discussies gevoerd en we hebben er Paulo Freire

bijgehaald metzijn heleteam.Aan dehand van dia'sliethijzien water
allemaalgebeurd wasen hoe hetvolk zich ontwikkeld had.Datkwam in
allebasisgem eenschappen en werd overalbesproken.Volgendeprioriteiten

kwamen daarbijuitdebus:
-

inzetvoor de m ensenrechten en welvanuithetevangelie;
inzetvoor de arbeiders.Sâo Paulo is een stad van arbeiders maar de

vakbonden zijnernietvrij.Dewerkgeversverenigingen hebben veelrech-
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ten,de vakbonden geen enkel:ze zi
jn rechtstreeks alankelijk van de
regering;

verdereinzetvoordemensen indebuitenwijken vandestad.Perjaar
komen daartussen 350.% en 4* .% mensen bij;
heelin hetalgemeen:gemeenschap blijven vormen ook op religieus

-

-

gebied.

In diezin werd dan verdergewerkt.Belangrijk wasdatdearbeiderszich
alshetGodsvolkleerdenervarenendathettotiedereendoordrongdathij
ofzijuitGodskrachten de krachtvan hetvolk voorrechtvaardigheid
diende op te komen.

Devolgende en misschien belangrijkste opdrachtvoorde toekomstvan
BraziliëenheelLatijns-Amerika- misschien zelfsvoordewereld - isde
oplossingvan deconflicten overIand en bodem.Erzijn in Braziliëzo'n
duizendregio'swaardergelijkeconsictenbestaan:mensendie10,20,1*
tot2* jaarlangop eenstukgrondgewerkten geleefd hebben,maargeen
eigendomsbewijshebben,zodatdiegrondjuridisch nietvan hen is,worden van de ene dag op de andere uitgewezen telkensa1sgrote firma'shet
land opkopen.
W ehebben heelgoede en vruchtbare grond.Brazilië heeftzoweleen koud

alseen warm klimaat,bijnavanafdeZuidpooltotoverhetAmazonegebied heen.W ijzouden zoveelkunnen produceren dathethelevolk ervan
kan leven,wezouden nog kunnen uitvoeren naarwieweethoeveellanden.
M aardatluktallemaalniet,om datde kleine boeren van hun land verdre-

ven worden,in debuitenwijken van desteden terechtkomen engeen geld
hebben om eten te kopen.O m diereden kom thetvoortdurend totconnic-

ten waarbijbisschoppen.priestersen anderepastorale werkershetvoor
diemensen opnemen.Onlangsnog werden tweeFranse priestersgevangen

genomenen veroordeeld.Nietdiepriesterszijnveroordeeld,maardekerk
enhetvolk.Inaugustusjl.wasikin datgebiedom ereenretraitetegeven
aan de pastorale werkers.Een avond hebben wijin openluchteen kruisweg gehouden metzo'n 60 aanwezigen.Bijelkestatie stonden viermannen en viervrouwen en vroegen wijonsaf:watisChristusoverkomen,
watoverkomtons in onze gemeenschap? En bij elke statie werden de
namen van vierofvijfmensen vermeld.dieomgekomen zijn tijdensde
consicten om hetland.U kuntzich voorstellen watdatbetekentwanneer

een weduwe,moedervanzevenkleinekinderenzegt:'Mijn manisomgekomen omdathijzich tegen hetgerechtheeftverzet.hijisgewoon doodgeschoten'.
De regering begintnu welop ditprobleem in te gaan,zodaterm isschien
toch ietskan veranderen.Ik wilhierslechtsde aandachtvestigen op twee
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recente uitspraken :een van de paus,die nietalleen overde verdwenenen
sprak,m aarook overdehongerin dewereld,en zeidatdewereld in staat
isom diehongerteoverwinnen ;detweede ontleen ik aan de W orld DevelopmentReports van 1982,waarin gezegd wordtdatin praktisch allelanden waar de autochtone landbouw bewust bevorderd wordt een snelle
algemenevooruitgang merkbaaris.Op Brazilië toegepastzou ditbeteke-

nen datwijmetdielandconsicten in hetreinemoeten komen,zodatde
mensen ter plaatse kunnen blijven wonen en werken.De kerk zalzich
blijven inzetten voordiemensen,ook alwordtzijopnieuw vervolgd en
worden priesters en leken in de gevangenisgeworpen.

Vijfdefase:prioriteiten voorde toekomst
Devijfdefaseligtvoorons.W ehebbenmeegedaanin destrijdvoorvr#e
verkiezingenben op 15novembervanverledenjaarhebbendieook plaatsgevonden.In haastelk bisdom werd daarover een brochure uitgegeven.
Daarnaastwaren er ook voorlichtingsvergaderingen met dia's van Paulo

Freireenzijhmedewerkers.Bijnaallebisdommenhebbenzo'nactieopgezet,zodat het volk echt aan de verkiezingen kon deelnemen.M aar we

hebben ook een boekjegepubliceerd overallen diebijconsicten,vnl.de
landconsicten,om hetleven gekomen zijn.HetdraagtalstitelZ# zVn
gestorven - z# Ieven verderen geeftvoorelkedagvan hetjaaraan wie
omgekomen isen hoehijgedood werd.
Onzeprioriteiten voordetoekomstzijn eigenlijk geenanderedan dievan
Puebla.
Fen eerlfe.
- 'participaciön y comuniön'. medezeggenschap en gem een-

schap.Hetvolk mag nietlangerpaternalistisch bejegend worden,maar
dientzelf de Geschiedenisin de hand te nemen,hetmoetaaneensluiten.

Doethetdatniet.dan raakthetnooitgeorganiseerd.Daarop hebben wij
in onze brochure voortdurend gehamerd:we moeten deelnem en aan de
verkiezingen.
Ten tweede:de hele kerk m oetvooralvoorde armen zorgen en zelfarm

leven.M erkwaardiggenoeghebbenjuistdemiddenklassenditgoedopgenomen,omdat zij zoveelonder de conficten te lijden hebben gehad.
Doordathetvolk zijngeschiedenisineigen hand neemt,werkthetbevrijdend.DatwerdreedsopdebisschoppenconferentievanMedellin(Colombia,1968)voortdurend onderstreept.
Tenderde.
.rechtvaardigheid en broederlijkheid gaanhand inhand.M eevoelen metelkaaren instaan voorelkaariseen eisvan hetevangelie. Rijk
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wordjea1sjedeanderbegrijpt.Maardatkunjemaaralsjerechtvaardig
bent.
Drie m aanden geleden kwam en alle priesterkandidaten van ons bisdom

samen.Tweeuurlanghebbenwijgepraatoverwatvoorspiritualiteitonze
tijd nodigheeft.Ookvooronsislangnietallesbijvoorbaatduidelijk.W e
moeten zelfonzewegvinden.vaak zelfdieweg eerstnog bouwen.Voorop
kwam despiritualiteitvan het'm artelaarschap'ofgetuigenis.Overmarte-

laren in Latijns-Amerika zijn altalloze boeken geschreven,maar nog
nooitindeoorspronkelijkebetekenisvan hetwoordmartyrion,getuigenis
voorhetgeloofen hetlotvan hetvolk.En een tweede Griekswoord werd
daar genoemd : koinonia, gemeenschap. W e moeten gemeenschap vor-

men.Zodraweonstegen elkaaropstellen,zijnwealhalfdood.Hetderde
woord datvielwas aleven Grieks:diakonia,dienst.In die drie woorden

isallessamentevatten watwijdelaatstetwaalfjaarbeleefd hebben.Het
volk dienen opdat daaruit gem eenschap zou groeien, waarin iedereen
getuigenis asegtvan hetgeloof.
Puebla heeftnog een andere ontwikkeling ingeluid, de opkom stvan vele
ni
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miljoen inwoners, die bijna allemaal katholiek zijn, heeft niet eens 12 .000

priesters.Maarlekenapostelszijn eroveral.Daarom beslootik vijfjaar
geleden,m et de andere bisschoppen, om een faculteit voor leken Op te
richten. die dus niet voor priesterkandidaten openstaat. De opleiding

duurt5jaar,drieavonden in deweek en dezaterdagmorgen,zodatook
mensen m eteen gezin eraan mee kunnen doen.De eerstegroep van 25 is

netklaargekomen.Steedstalrijkergroepen komen naaronze faculteit:
nietom alslekenapostelsnaareen hogeresocialecategorie op te stijgen
maarom op hetniveau van hetvolk te gaan werken.

Overde grenzen heen kijken en luisteren
Een exegeet,de uitNederland afkom stigepaterCarlos M esters heeftme

ooiteensgezegd:'Ik moeteen halfjnnronderhetvolk leven om ûberhaupt
nog aan exegese te kunnen doen.W ant a1s ik aileen m aar lees wat in

Europa en Amerika verschijnt,dan wordik zo langzamerhand doorhet
volk nietmeerbegrepen'.W aarm eeik nietstegen de Europeseexegese wi1
zeggen;integendeel,ik heb er altijd van gedroomd,exegese te kunnen

studeren in Duitsland.Mestersverteltin eenvanzijnboekenhoehijooit
eengroepjemensen uithetvolkwildeuitleggen datdedoortochtdoorde
RodeZee helemaalgeen wonderwas.M en onderbrak hem m etdeopmer-
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king:'Hou dergelijkeoverwegingen maarvoorjezelf,wanterzijn toch
wonderen'.Aan dehand van dergelijkeervaringen leerthijonszien hoe
hetvolk werkelijk een theologie aan hetuitwerken isvan onderen naar
boven,een theologie gedragen door de voortdurende confrontatie tussen
geloof en leven. De theologie van de lekenapostels kan samen m et de

wetenschappelijketheologiewerkelijkietsnieuwsvoortbrengen.Dieleken
geldt de grote liefde van elke bisschop.M aar ook ordes en congregaties
passen zich aan en zoeken nieuwe wegen.Zegaan leven aan de rand van
de stad samen metde heelarme bevolking.En datis waarempelniet zo
eenvoudig.

Detaken waarvoorwijstaan worden alsmaargroter.En daarom wou ik
nogééndingzeggen:wijmoetendeuitwisselingendedialoogbevorderen,
metnameindetheologie.Vanuithetperspectiefvandebevrijdingstheologiemoeten nuzo'n 40tot50studiesverschijnen dieeen synthesevan die
theologie beogen.Daarop zou men misschien ook in Europa kunnen in-

gaan,zodatweelkaarwederzijdsbevruchtenl.Totin 1976haddenwijzelf
niet de minste interesse voor de andere (Spaanssprekende)landen van
Latijns-Amerika.M aarnu,nu wijallen lijden,allemaalondereen dictatuur,wetenwijonsmetelkaarverbonden,zodatdeArgentijnen,Brazilianen.Uruguezen,Paraguayanen en Bolivianen zich werkelijk alsbroeders
en zustersleren begrijpen.W ijvormen één front;vaak isdateerderintuïtiefdan rationeel.M aarhetgaatalsmaarverder en dieper.

Alsbisschop koosik destijdsdewapenspreuk - daaraan werd toen nog
belanggehecht- 'Ex fidein fidem ',uitgelooftotgeloof.M aarik heb die

intussen veranderd:'Ex spe in spem',uithoop tothoop.Onze tijd is
werkelijk detijd van dehoop.Hopend reikennaarsteedsnieuwevormen
van hoop,datisonsdoelen deinnerlijkekrachtvan onzeontwikkeling.

1Nvdr.cfr.achteraan inditnummer:G.DeSchrijver,Theologieineen ver-

deelde wereld.
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W at zat er achter Pacem in terris ?
Peter H ebblethwaite

Onlangsvroeg ik een lid van de InternationaleVereniging van Artsen voor

dePreventievan eenKernoorlogofhetdemoeitewaard wasin mijn tuin
een atoomschuilkelderte laten bouwen.Hijvroeg mewaarik woonde.
Oxford dus.'Totaalnutteloos',was het antwoord,'daarstaat een com-

municatiecentrum in debuurt,jebrandtkapot.Enhoedan ook',voegde
hijeraan toe,'jezou een machinegeweerbijdehand moeten hebben om
jeburenbuitentehoudenvèèriemandzichrealiseertwaterwerkelijkaan
dehand is'.Tijd dachtik,om Pacem in ferrlàeensteherlezen,deencycliek van Joannes XXIII.Ze verscheen op 11 april 1963,twintig jaar
geleden dus.Ze ismeer geprezen dan gelezen.

Daarstondeneen paarheelsimpeledingenin.Simpelisnietaltijd hetzelfde alssimplistisch.Erstond bijvoorbeeld:'In onze tijd wintdeovertuiging steedsm eerveld datconsicten tussen naties nietmetde wapens beslechtmoeten worden,m aardooronderhandelingen'.En daarop volgden

drie zinnen waarbij ik even wil stilstaan: 'Deze overtuiging is vooral
gegroeid uit het besef van de schrikwekkende vernielingskracht van de

moderne wapens.Ze komt voortuit de angstvoor de afgrijselijke en
catastrofalegevolgenvan hun gebruik.In onzetijd.diepratgaatop zijn
atoomkracht,heeft het geen zin meer te menen dat oorlog een geschikt

middelisom schending van rechtongedaan temaken'(nr. 127).
DatwasvolgensJoanneseenvan de'tekenen van detijd'.W atbedoelde
hijmetdieuitdrukking?Zegaatterug op deSchrift.In Luc.12:54-56
citeert Jezusenkele spreekwoorden overweersvoorspellingen en zegtdan

tegen defarizeeën en saduceeërs:'Hetbeeld van land en luchtweetjete
duiden,waarom dan nietdetekenen van de tijd?'De tijd washier de
'kairos'.denieuwemessiaansetijd,detekenen warendewonderedingen
die door Jezus' handen geschiedden. Joannes XXIII gaf er een ietwat

anderebetekenisaan:'detekenen van detijd',voorhem betekende het
dat de Geestvan God niet alleen via Schrift en Traditie de Kerk iets te
zeggen heeft,maarook viagebeurtenissen en ontwikkelingen in dewereld
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van vandaag.'Geschiedenis',datwatook vandaag geschiedt,sloop op die
m anier de theologie binnen.

Hetwaseen belangrijkeverschuiving in demethodevan hetleergezag.
'Onzetijdwordtdoordriedingen gekenmerkt',hadhijaan hetbeginvan
zijn encycliekalgeschreven (nr.39).In encyclieken van zijn voorgangers
zou datdepreludegeweestzijn op eenaantalklachten ofveroordelingen;
voor hem was het de prelude op een onderscheiding van de Geest.Het

waren positieve tekenen:degeleidelijke economische en sociale opgang
van de arbeidersklasse,de langzaam toenemende deelname van vrouwen
aan hetopenbareleven,hetfeitdatkolonialismeweldraeen anachronisme

zouzijn:'overweinigejaren zijn ergeen volkeren meerdieheersen over
anderen,geenmeerdieonderworpenzijnaandemachtvananderen'.Dat
waren dingen diegesteund en geconsolideerd m oesten worden.Ze leerden
ons 'wat de Geestde kerken te vertellen heeft'.

Maar'atoomwapens'(datwasdeterm toen)pasten nietin datoptimistische beeld. M et hun 'schrikwekkende vernielingskracht' riepen ze het
beeld van een apocalyps op.W elke boodschap wilde de Geest ons dan
door die kernwapens kenbaar maken ? W atwas hier 'het teken van de

tijd'?Gewoon datergeen alternatiefmeeris:praten,onderhandelen öfdevernieling ingaan.To beornotto be.Zo simpellag datin 1963.En
afgezien van alle spitsvondigheden is het sedertdien niet veelcomplexer

geworden. '
H etheeftgeen zin meer te menen datoorlog een geschikt
middelis...'.Datiseen betere vertaling dan de Italiaanse versie,diezei:

'Hetisbnna onmogelqknogtemenen...':Joanneszeinietdateen kernoorlogwelhaastonvoorstelbaaris.Hijzei:alienum aratione,irrationeel,
absurd,krankzinnig.

Hoe washijtot datinzicht gekomen? Er is iets datonmiddellijk aan
Pacem in terrisvoorafgingen erzijn dingen in zijn leven diedeverdere
voorgeschiedenisvormen.Beidenzijnvanbelangom tebegrijpenwathem
voor ogen stond.

Onmiddellijkevoorgeschiedenis:de Cuba-crisis
Deonmiddellijkevoorgeschiedenisneemteen aanvang op 23 september
1962.Diedaglieten zijn artsen hem weten dathijnietlang meerteleven
had,nogeen maand ofzes,eenjaar.Demoeizamevoorbereidingvan het
Conciliewasnetvoltooid.Op 11oktober,bi
jdeopeningvanhetConcilie,
gafhijde speech van zijn leven,zijn waarschuwing tegen de doemden-
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kersl. M aar toen gebeurde er iets datzelfs het Concilie in de schaduw

stelde.Terwijlbisschoppen en prelaten,welnietaltijd zo heelvredig,
discussieerdenoverdeliturgie.stevenden Sovjetschepen metrakettenaan
boord op Cuba afen werd de Amerikaanse vlootop 22 oktober in staat
van paraatheid gebracht.In Rio de Janeiro kondigde Billy Graham het
nakende einde van de wereld aan,voorbarig zoalslaterisgebleken.maar

helemaalonwaarschijnlijk leek hetniet.Allediplomatiekcontactwasverbroken.Eén plek was er echter waar Russen en Am erikanen nog met
elkaar in gesprek waren.In een dorp in de buurt van Andover,M ass.,

zaten enkeleschrijversen geleerden samen in een conferentie.Onderhen
bevondzich eenVlaamsdominicaan,FelixM orlion,eenman diemoeilijk
van enige sympathie voorhetcommunisme verdachtkon worden:in een
Romeinspalazzo aan de via Nomentana,waarvroegerdeChinese ambas-

sadegehuisvestwasgeweest,leiddehijeen anti-communistisch instituut,
Pro Deo.Op 23 oktoberzag de situatie erzo slechtuit,datde Russen op
de conferentie eraan dachten naar huis te gaan. Toen kwam President
John Kennedy op hetidee dateen interventievan hetVaticaan misschien

kon helpen.Hij riep de hulp in van een journalist,Norman Cousins.
Cousins polste M orlion.M orlion wassceptisch:waarom zouden de Sov-

jets naarde pausluisteren? Maar die Russen daar kenden Chroestsjev
persoonlijk: 'Het is de moeite waard,proberen!'.Een telefoon naar
Rome en M orlion kreeg contactmet twee monsignoresvan hetStaatsse-

cretariaat:Angelo dell'Aqua en Igino Cardinale(delatere,onlangsoverledennuntiusinBrussel).Enhetantwoord kwam :depauswildezijn best
doen.De Russen in Andover hadden nog nooitmeteen priester gesproken. maar ze hielpen M orlion om een gecodeerde boodschap aan

Chroestsjevoptestellen:'W ijzijn ervan overtuigd',zo luiddeze,'datu
eenvriendvan devredebenten datudedoodvan miljoenenmensenniet
Wenst'.

Dehelenachtvan23op 24oktoberwerkteJoannesondertussen aan zijn
eigen boodschap.Nu ervia denorm ale diplomatieke kanalen geen uitweg

meerwas,besefte hijdatzijn tussenkomsteen laatste kanswasom de
catastrofetevermijden.Veeltijd brachthijdoorindekapel.Hijhadge)en
macht,maardatjuistbetekende datgeen van beide partijen doorzljn
interventieklem zou geraken ofgezichtsverlieslijden.M aardan zou hij

1 Cfr.P.Hebblethwaite,Vaticanum II.Wanneerkwam JoannesXXIIIop het
idee? in Streven,november1982,pp.99-105.
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Chroestsjevweleenseintjemoeten gevendathetVaticaanzijnrigideanticommunistische positiehad gewijzigd.
'sAnderendaags'smorgenshadJoanneszijngewonewoensdagaudiëntie.
Zoalsaltijd improviseerdehij,maarhijlasteeen zinnetjeindatmaarheel
losjesmetderestvan zijn toespraak samenhing:'Depausspreektaltijd
goed van diestaatslieden,aan welkezijdeook,dieovereen willen komen
om oorlog te vermijden en de wereld vrede te geven'.Het was nogal
banaal,maarhetwaswatChroestsjevnodighad.
Giovanni'sboodschap werdChroestsjev laterin deochtend overhandigd.
'sM iddags werd ze in Radio Vaticana om geroepen.letslater begonnen de

voorsteSovjetschependesteven tewenden.Vrijdag26oktoberprijktede
boodschap van de pausop de frontpagina van de Pravda,onder de titel

'W ijsmeken alleregeerdersnietdoofteblijven voordeschreeuw van de
mensheid'.Zondag 28oktoberontving Johanneseen boodschap van Ken-

nedy om hem tedankenvoorzijn interventie.Nietalleen washetdirecte
consictomtrentde Cuba-raketten opgelost,maar Chroestsjev had een
voorstelgedaan om verderoverontwapeningen détentetepraten.Hetwas

toevalligde4everjaardagvan Roncalli'sverkiezingtotpaus.Hetwastijd
om God te dankenz.

...

en de encycliek

'H et heeftgeen zin m eer te m enen dat oorlog een geschiktm iddelis...':

Joannes'uitspraak worteldeineen existentiëleervaring:hijhadvlakvoor
deafgrond gestaan.Hetwasgeen abstractethisch principe,hetsteundeop
watin oktober 1962,metdeCuba-crisis,tegebeuren stond.Dekerk,in de
persoon van depaus,wasopgetreden alsbemiddelaarom hetgevaarafte

wenden.Hijhadzich concreetingezetvoorvredeen détente.Opdatelan
wilde hij voortgaan.Déérom besloot hij een encycliek over Vrede te
schrijven.
Hijhad hetgevoeldathijnogaltijd zijn eigen geluid niethad gevonden.
Zijn encycliek M ateretMagistra (1961)wasnog teveeldoorDomenico
Tardini, zijn slimme staatssecretaris, bdnvloed; ze was ook nog 'te
Italiaans',in depassagesoverlandbouw bijvoorbeeld.MaarTardiniwas

2 Hetvoorgaande isvooreen grootdeelgebaseerd op Norman Cousins,The

I
mprobableTriumvirate,inSaturdy Review,30oktober1971;op Giancarlo Zizola,L 'UtopiadiPapa Giovanni,Clttadella,Assisi,1973,en op elgen onderzoek.
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nudooden hetthemavandevredewasurgent.Desteurgenteromdatzijn
artsen op 16novemberdediagnosevan 23 septemberbevestigden.Erbleef

hem nietveeltijd over.Alshijde wereld zijn testamentwildebezorgen,
moesthijhaastmaken.Hijschoofeen blad papierin zijn schrijfmachine
en tikte,uit het hoofd,een citaat uit Augustinus'De Civitate Deiuit:

'Vrede isrustin deordevan alie dingen,geordendegehoorzaamheid in
trouw aan de eeuwige wet.Orde geeft alle dingen hun eigen plaats.De
vrede van de mensheid isgeordende harmonie in huis,in de staat,in de
m ens .

Hijbrachtenkelemensen samen en zettehen aan hetwerk.Eén richtlijn
gafhijhunmee:geen veroordelingen vanhetcommunisme!Hijzeihun:
'Ik kan geen van beide partijen van kwadewilbeschuldigen.Alsik dat
doe,komt er geen dialoog en slaan alle deuren dicht'.Dathelpt meteen

hetfabeltjedewereld uitdatMalachiMartin onlangsheeftproberen te
lanceren: 'Zijn nu fameuze Pacem in ferrg-encycliek, die ingegeven
scheentezijn doorzijn overtuiging datersocialeverandering moestkomen,wasvooreen grootdeelhetwerkvanzijnmedewerkersen hetiszeer
devraag ofhijzelfechtbegreep waarzeoverging'3.Datiskennelijkniet
watzijn medewerkers zich ervan herinneren.Toen een van hen,Mgr.
Pietro Pavan,de voornaam ste ontwerper van de tekst,uit die audiëntie

buitenkwam,zeihij:'W atisdieman wonderlijk heldervan geest'.
Hijwas82,hijwistdathijgingsterven.Enhijwistheelgoedwathijdeed.
Bijvoorbeeld,dathij,voordeeerstekeerin depausengeschiedenis,zijn
encycliek ook 'aan alle mensen van goede wil'adresseerde.Het Vrede op

aarde,dat hij in hetGloria zo vaak gezongen ofgereciteerd had,was
bedoeld 'vooralle mensen van goede wil'.Hetwas geen vrome form ule.

Hetwaseen dienstdiehijwildebewijzen aan allemensen van dewereld,
dieallemaalsamen oog in oogstonden methetzelfdedodelijkegevaar.
Na de Tweede W ereldoorlog :Joannes X XIII en Pius XII

De meerverwijderde voorgeschiedenisvan Pacem in terris is misschien
minderdram atisch,maardaarom nietminderinteressant.Roncalliraakte

nietpasin de kwestie van de kernraketten gdnteresseerd toen hijpaus
werd.In een briefvan 18 april1954 aan Aartsbisschop GiovanniBattista

3M.Malachi,TheDeclineandFallof theRoman Church,G.P.Putnam's

Sons,New York,1981,p.241.
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M ontini,delaterePaulusVI,preeshijeen speech vanPiusXII'tegenhet
misbruik vankernenergie,deverschrikking(spaventojvooriederdieleeft
in deze tragische en mysterieuze tijd'4.Een man die spreektvan 'deze
tragische en mysterieuze tijd':Roncalli,dedikke,goedzakkigeoptimist
waarvoorhijvaakversleten werd?Hijhadeenbesefvan hetmysterievan
het kwaad.W aarom toch storten mensen zich steeds weer,tegen beter
weten in.hals overkop in de irrationaliteit?
W athad PiusXIIin diespeech dan gezegd,datRoncallierzo op reageer-

de?Gewoonlijk wordtgezegd datPius'kernwapensin degrond gewoon
alseen stap verderindebewapeningbehandelde;hijbeschouwdezeniet
als kwalitatiefverschillend van alwattotnog toe in de oorlogvoering be-

stond's.In werkelijkheid had hij,een zondag bijhetAngelus,gesproken
van 'angstvoornieuwe destu ctieve wcper meteen nooitgezien geweld...
wapens die een ram p kunnen veroorzaken voor de hele planeet, die alle
leven van dieren en planten en alhet werk van de mens totaalkunnen
uitroeien over steedsgrotere gebieden.wapensdie m ethun lang durende

radioactieveisotopen voorlangetijd deatmosfeer,deaarde,deoceanen
kunnen pollueren,verbuiten dezonesdie directdoor nucleaire explosies

getroffen worden'6.Pius'elliptischestijlen zijn voorliefdevoortechnisch
jargon (die'radioactieveisotopen'moetenhem een kick gegevenhebben)
beletten nietdathetnogalduidelijkwaswathijbedoelde:hijbeseftedat
demensheidvoorietsnieuwsen verschrikkelijksstond.Enwatdatbetreft
was Roncallihetm ethem eens.

ln andereopzichten verschildehijmethem van mening.PiusXIIsprak
overvrede meer dan welke andere paus ook (vöörJoannesPaulus 11).
ZoalsGraham Greene schreef:W cx,pacem,pacis,pace - hetvertroos-

tendewoord luiddealseen klok dooralzijnvolumineuzeuitspraken'7.En
in hetspoorvanAugustinuslegdehijaltijdweereenverbandtussen vrede
en rechtvaardigheid.M aarvredeén recht,watbetekendedatin denaoorlogseperiode? Deakkoorden van Jalta hadden een wereldordevastgelegd
dievolgensPiusnietz6 rechtvaardig was.De Organisatievan de Verenig-

deNaties,diezich alsdenieuwewereldautoriteitbeschouwde,wasin zijn

4 L.F.Capovilla,ed.,GiovanniePaolo,duepapi
,Brescia,1982,p.69.
5 J.Bryan Hehir,TheChurch and theArmsRace,Justiceand Peace,London,
1982,p.7.

6 ActaApostolicaeSedis(AAS),1954,p.213.

7 G.Greene,PiusXII,in TheMonth,december1951,p.329.De hoofdredacteurvan TheM onth kreeg van Romeeen monitum voorditartikel.
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ogen een kliek van deoverwinnaars.DeSovjetunie had een permanente
zetelindeVeiligheidsraad,metvetorecht.Terwijldeafschuwelijkemisdaden van Stalin alom bekend waren en ongestraftbleven.HetRode Leger

had Oost-Europaonderdevoetgelopen,overaldevrijheidverstikt.Deze
naoorlogsewereldorde waseen aansuiting van de warevrede:ze wasniet
gebaseerd op rechtvaardigheid.

W atvolgdedaaruit?In zijnKerstboodschap van 1948 schreefhij:'Een
natie die bedreigd isdoor ofreeds hetslachtoffergeworden van een on-

rechtvaardigeagressie,kan niet,a1szijzich christelijk wilgedragen,passief-onverschillig blijven'(#A& 1948,p. 12).Hij dachtkennelijk aan
Polen,Hongarije,Litauen,Tsjechoslovakije...Kregen deze landen hiermeeeen pauselijkfiatom in opstandtekomenen hetjukvanhun goddelozeoverweldigersafteschudden?TotHongarije1956leekdatniettotde
mogelijkheden te behoren. Of werd hiermee het Westen, de 'Vrije
W ereld',teverstaangegevendateen 'bevrijdingsoorlog'misschien welte
rechtvaardigen was? A1s we denken aan wathij in 1954 zeiover een
mogelijke totale verwoesting van de wereld,lijktdit onwaarschijnlijk.
M aarwe mogen nietvergeten datin 1948 alleen hetW esten kernwapens
bezat,die toen misschien gebruikthadden kunnen worden om hetherstel
van een 'rechtvaardige orde'afte dreigen.

Tegen deze achtergrond begrijpen we nu beterdevolle draagwijdtevan
Paus Joannes'uitspraak in Pacem in terris: 'het heeftgeen zin meer te
menen datoorlog een geschiktmiddelisom schending van rechtongedaan

temaken'.M etdeze simpele formule maaktehijeen eind aan dekoude
oorlog in deOost-W est-verhoudingen en weeshijdetitel'Pausvan het
W esters Bondgenootschap', die Pius XlI gekregen had, af.De andere
distinctiesin deencycliek - tussen dwaling en demensdie dwaalt,tussen

communistischetheorieen praktijk(nrs.158-159)- waren noodzakelijke
corollaria en niet,zoals somm igen in de Rom einse Curie vonden,voor-

beeldentemeervanzijn sulligheid.Natuurlijk hechttehijevenzeerbelang
aan hetbeginsel,datvredeop rechtvaardigheid moetsteunen.'Alsjede
rechtvaardigheid wegneemt,watzijn koninkrijken dan nog andersdan
machtige roversbenden?',citeerde hijuitDe CivitateDei.M aarhijgeloofde datroverstotredeen toteen beschaafde dialoog gebrachtkunnen

worden.ln hetatoomtijdperk wasditdeenigeuitweg8.

8 Veelvan hetvoorgaandesteuntop E.E.Y.Hales,PopeJohn and hisRevolution,Eyreand Spottiswoode,London,1965.
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Tweede W ereldoorlog

Wekunnen nogverderin Roncalli'sverleden teruggaan om zijn houding
tegenoverdeoorlog,nog voorde kernwapensdeaard zelfervan veranderden,teachterhalen.Hetgrootstedeelvan deTweedeW ereldoorlog bracht

hij alsApostolisch Delegaatin Constantinopel,Turkije,door;totzijn
gebied hoorde ook Griekenland, dat door de Duitsers bezet werd.De

bisschoppelijkekanselierinConstantinopelwaseenFransman,Mgr.Guillois.Op 10juni1940verklaardeM ussolinideoorlogaanhetreedsverslagen Frankrijk ('dejakhalsdieop zijn prooivalt',zeiChurchill).Devolgendeochtend ontving Roncalli(deItaliaan)Guillois(deFransman),gaf
hem devredeskusen lashem voorwathijde avond tevoren had opgeschreven:'Dagvan droefenis.ItaliëheeftFrankrijken Engeland deoorlogverklaard.Oorlogiseen verschrikkelijkgevaar.Vooreenchristen.die
in Jezusen zijn evangeliegelooft,isheteen onrechten een contradictie.
Vanoorlogenhongersnoodverlosons,Heer'.En hijgingvoort:'Ikmoet
debisschop van iedereen zijn,d.w.z.deConsulDei,vader.licht,bemoedigingvoorallen.Denatuurwildatik hetsuccesvan mijn eigen dierbare
vaderland wens. de genade vervult m e meer dan ooit met de hoop op
vrede,hetstreven naar vrede'g.

Erwasin Roncalligeenzweem van nationalisme.Hijwaseen regionalist.
Zijn vaderstad Bergamo had achtereenvolgenstotde VenetiaanseRepubliek,hetOostenrijks-HongaarseKeizerrijk en hetKoninkrijk van ltalië
behoord.Hijverloochende zijn Italiaan-zijn niet,maarhethad nietveel
belang.Als 'Godsconsul'- een term die nietmeer gebruiktwas sedert

Gregoriusde Grote in de 6e eeuw - wilhijin ditconsictgeen partij
kiezen.Hijwilhetnietsieren methetetiketvan een 'rechtvaardigeoorlog':'hetisonrecht,hetis een contradictie'.

In zijnDagboek vinden wein oktober1942 een passage die vooruitloopt
op wathijin Pacem in terriszou ondernemen:'W e maken verschrikkelijkedingen mee,westaanvoordechaos.Ditm aakthetdeste noodzakelijker,datweterugkeren naardebeginselen diedegrondslagvormen van
een christelijkesocialeordeen datwe watvandaag aan degang is,beoordelen in hetlichtvan wathetevangeliel
eert'.Datisprecieswathijbedoelde methetonderkennen van 'de tekenen van de tijd'.Steunend op het
evangelie,isditmeereen christelijke dan een filosofischeonderneming.
M aarvoorzoverrezeook filosofisch is,gaathetom een onderkennen van

9 L.F.Capovilla,GiovanniXXIII.QuindiciLetture,1970,p.286.
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Godshandelen in de menselijkegeschiedenis.'Debisschop',schrijfthij,
'moetzichonderscheidendoorzijninzichtindefilosofievandegeschiedenis,ook van degeschiedenisdiezich nu vooronzeogen afspeelten bloedi-

gebladzijden voegtaan bladzijden van politiekeen socialewanorde'.En
hijnoteertdathijDe CivitateDeieensmoetherlezen.
1914-1918 en Benedictus X V

Eén laatstetrekje en hetbeeld iscompleet.Italië deed zijn intredein de
EersteW ereldoorlogaandezijdevandeGeallieerdeninmei1915.Roncalliwastoen 33.Hijwerdbrancardier(hospitaal-soldaat)enlegeraalmoezenier.Hijlieteensinkesnorgroeien.Zijnoorlogservaring:nevenvan hem
sneuvelden.broerswerden vermist;mannen die voorzijn ogen stierven
met uitpuilende ingewanden ;stoïsche boeren die hun 'plicht'deden om

redenen waarzeniksvan begrepen:immensmenselijk lijden.
Op 1 augustus 1917 zond PausBenedictusXV een vredesboodschap aan

alleoorlogvoerenden (Roncalliciteerdeeruitin een voetnootin Pacem in
terris).Benedictusriep beidepartijen op 'een rechtvaardigeen duurzame
vredete aanvaarden',nietnaareen 'overwinning'te streven en een eind te

maken aandeze'nuttelozestrijd'.Ditwasgenoegom bijnaiedereen tegen
hem in hetharnastejagen.In Italiëvonden zedatzijn gepraatovereen
'nuttelozestrijd'hetmoreelondermijnde.Hijwaseen defaitisten werd,
in plaatsvan Benedetto (degezegende)M aledetto XV (devervloekte)genoemd.In deogenvandeGeallieerden washijpro-Duits,in deogen van
deDuitserspro-Frans.Zijn bemiddelingspogingketsteafendeItaliaanse
regering besloothem buiten devredesconferentie tehouden.Gewaardeerd

werd hijalleen doordeltaliaansesoldaten die.inoktober1917bijCaporetta op de vlucht geslagen,de wapens neerwierpen en 'Viva ilPapa!'
schreeuwden.Ze werden gedecimeerd :een op tien werd eruit gepikten
doodgeschotenlo.

Hoezeerhijoorlogookverafschuwde,toendeOostenrijkersltaliëbinnenvielen,had Roncallieen opwelling van patriottisme.In een brief van 22

november1917 schreefhijaan zijn broerSaverio:'Nu devijand in huis
is,moethijeruitgejaagd worden,wathetook kost,anderszietheter
slechtvooronsuit...W ezijn allemaalschuldig,maarnuishetonzeplicht
10 WatBenedictusXV betreft,cfr.ChristopherSeton-Watson,Ital
yfrom Liberali
sm to Fascism,Methuen,London,1967,p.472 en vlg.
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alleofferstebrengen om deDuitsersItaliëuittekrijgen'll.Maarzelfsin
ditdonkerste uur - Caporetta werd vergeleken m etde ineenstorting van

Frankrijkin 1940 - wasditpatriottismemeerdoormedelijden ingegeven
dan door trots.Andersdan menig aalmoezenierin de Eerste W ereldoor-

log,andersdan bijvoorbeeldTeilharddeChardin,verheerlijkthijnooitde
tonische eigenschappen van de oorlog of de zuiverende krachtdie ervan

uitkan gaan:'W ezijn allemaalschuldig'.
W elprobeerde hij na deoorlog er- achteraf- nog enig goed in te
vinden.In eensermoendathijop 9september1920inBergamo hield,zei
hij:'Oorlog isen blijfthetgrootste kwaad en alwie de bedoeling van
Christusenzijnevangelieomtrentmenselijkeen christelijkebroederschap
begrepen heeft,kan de oorlog nietgenoeg verafschuwen...Toch wasdeze

oorlog ook een belangrijke testvoorde waarden die mensen liefzijn.
Naastde brutaliteiten deellende die sommigen van onsten deelzijn
gevallen,kunnenweookblijvenstilstaanbijtroostendemomentendieons
pessimisme logenstraffen'lz.En hijverwijlde bijdingen als:een misin
openluchtop geïm proviseerde altaren.mannen diestierven 'metChristus'
sacramentin hun harten de naam van M aria op hun lippen'en vooralde

overweging dat'hetchristelijkeItaliënietdood is'.
MaardeblijvendelesdieRoncalliuitdeEersteW ereldoorlogleerde,was
demislukkingvanBenedictusXV.Daarleerdehijietsoverdeneutraliteit
van deKerk.Eriseen neutraliteitdieerin bestaatdatmen inmenselijke
consictenzijnhandennietvuilmaaktenze,vanuitzijnveiligezelfgenoegzaamheid,aan deverdoemenisprijsgeeft.DeneutraliteitdieRoncalliuit
*

Benedictus'mislukkingleerde,wasintegendeeleen actieveneutraliteit,die
probeert de communicatie open te houden,die gesprek verkiest boven
heroïsche gestes,een profetisch spreken boven diplom atieke taal,en die

hetbeslissende momentweette verbeiden waarop bemiddeling mogelijk
en...nodigwordt.Zo'n momentkwam inderdaad,23jaarlater,toen hij
zelfpausgewordenwasen bijChroestsjevenKennedytussenbeidekwam.
Pacem in terris ishetgetuigenisvan die ervaring en de samenvatting van

dewijsheid diein zijn langeleven gerijptwas.

11 Lettureaifamiliari,vol.1,Rome,1968,p.60.

12 L.F.Capovilla,ed-,11Rosario con Papa Giovanni,Rome,1979,p.126.
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O m trent 'H et verdriet van België'
PaulClaes
'W here stood Belgia,-the Netherlands'
'O ,sir,I did notlook so low'.

Shakespeare,The comedy of Errors,111,2

Een criticus is lezer èn schrijver. Die tegenstrijdigheid verklaart zijn
paradoxale positie.W ateen criticusbijhetlezen van een boek door het
hoofd gaat,mag even verward zijn a1sde indrukken van om heteven
welkelezer,tochishijdezelaatsteuithoofdevan zijn schrijverschap een
geordend betoog,een gefundeerde interpretatie en een gemotiveerd oor-

deelverschuldigd.Hetdefinitievevan zulkeenkritiekschriktmijaf,zeker
waarhetzo'n complex boek alsH etverdrietvan België van Hugo Claus

betreft.Daarom wi1ikgraagmijn ro1vanalwetendschrijvervoordievan
geboeid lezerverwisselen.W atvolgtzijn heterogenenotitiesbijeen heterogene roman,fragmenten van een lectuur die nergens als totaliteit bestaat.

Hetverdrietvan Belgiëbestaatuittwee delen van samen bijna 800 bladzijden.Heteerste daarvan telt zowat280 bladzijden,verdeeld over 27
genumm erde en getiteldehoofdstukken.H ettweedeheeftgeen hoofdstuk-

ken meer,maarbestaatuitbijna2* doorwitvanelkaargescheidenfragmenten.Detweedelenhetenrespectievelijk 'Hetverdriet'en 'Van België'.
Inhettweededeelvernemenwedatheteerstedeeleigenlijk deautobiografieisvandehoofdfiguur,dejongeLouisSeynaeve.Overigensverschiltdit
eerstedeelstilistisch nauwelijksvan hettweededeel,waarin delevensbeschrijvingvan Louisverdergezetwordt.Zo valtdefictie (de roman van
Seynaeve)in defictie (deroman van Claus)alsfictiedoordemand.

Tussen de 'autobiografie'van Louis Seynaeve en Claus' leven bestaan

merkwaardigeovereenkomsten.Beiden zijn geboren op 5april1928,beiden brengen hun lagere-schooltijd doorin een nonnenpensionaatdataan
deHeiligeJozefistoegewijd.Hun vaderszijn allebeidrukkeren leveran-
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ciervan schoolbenodigdheden.hun grootvadersinspecteurvan hetkatho-

liek lageronderwijsin W est-vlaanderen.Beidejongensverlaten delagere
schoolbijhetuitbreken van detweedewereldoorlog.

Uitdein Claus'bundelNatuurgetrouweropgenomen bijdrage overzijn
voorgeslacht komen we te weten dat zijn grootmoeder aan vaderskant
haarheup brak en invalidewerd ;hetzelfde gebeurtmetde 'Bomama'van

Louis(102).Hetverhaaloverdemisluktevrijagevan TanteViolet(2* 202)correspondeertmetwatClausin zijn familiekroniek overzijn tante
H.,decorpulentezustervanzijnmoeder,vertelt.DeanekdoteoverLouis'
opstel'Lente in de stad'.datdoor de leraar Nederlandsten onrechte a1s

plagiaat wordtbeschouwd (384-386),is een herinnering die Claus zelf
meerdan eensin verband metzijn eigen schooltijd heeftopgehaald.In
zijn Claus-boek dateertGeorgesW ildemeersch ditopstelop23juni1944
(laterdan in deroman).DatweLouisen Hugo inderdaad niethelemaal
kunnen identificeren,blijktnu uitdeontmoetingvanbeiden opdelaatste
bladzijden van hetboek:een rendez-vousvan Dichtung und Wahrheitin
watClauslang alszijn 'familieroman'heeftaangekondigd.

Literatuurtheoretici twisten over het statuut van reële eigennam en in

fictionelewerken.Verwijzen zijnaardewerkelijkheidofnaareenverdichtewerkelijkheid? Onzeromanciermaakthetzijn criticinietgemakkelijker,wanthijgebruiktnu eens werkelijk bestaande plaatsnamen,zoals
Gent,Idegem ,Roeselare,Laarne,Veurne,Harelbeke.Schorisse,M oorsele,Hingene,dan weervervormde.m aartoch nog min ofmeerherkenbare

Vlaamsetoponiemen.Hetpensionaatvan Louisligtin 'Haarbeke'(264)
bij'Markegem'(64);datvan Hugo bevond zich in Aalbeke bijM arke.
Kortrijk wordtin deroman W alle genoemd (95),naareen straatin de
stad.Het 'Bastegem 'waar Louis'm oeder vandaan komt,is hetAstene

waardezeventienjarigeClausbijzijn grootmoederingewoond heeft.Zo
zal'Hulle'(255)welHeulezijn,'Wakkegem'(95)W akke,en 'W affelgem'(622)misschienAvelgem.Naastnamen vanhistorischepersonen zoalsChurchill,Hitleren Ratti(pausPius Xl)komen erook gefingeerde
namen in hetboek voor.

Sommige daarvan zijn op dezelfde wijze getransformeerd a1sdeplaatsnamen.In deplastische kunstenaarDolfZeebroeck (500)herkennen wij
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deeertijdsbekendetekenaarJosSpeybroeck.VoordeauteurM arnixde
Puydt (146) stond waarschijnlijk de toneelschrijver W illem Putman
model,die na expressionistisch werk oppervlakkige komedies schreefen

inspecteurwasvan deopenbarebibliotheken (573).Eendeelvanhetleesplezier kan bijoudere en ingewijde lezers bestaan in hetoplossen van
dergelijke raadsels.Verstoppertje spelen met de lezers? Spelen in elk
geval.

Zoals ereen 'Greene-land'bestu t,deidiosm cratische wereld van Grahnm
Greene,is er ook een 'Clausitanië',hetuniversum van Claus,een nietEuclidische ruimte waarin de personages moeiteloosvan hetene boek in
hetandere kunnen stappen.Erisde aantrekkende en afstotende moeder,
m et haar talloze plaatsvervangsters: grootm oeders, tantes, nonnen en

minnaressen.Hierheet ze Constance,'de Bestendige,Onveranderlijke,
Trouwe'(369):bittere antifrase of onontwijkbare werkelijkheid? De
kloosterzusterszijn dezelfde als die uitDe hondsdagen,Dorothea van
M ale,Hetteken van dehamster,D everzoeking:een van hen isonbereik-

baaropgesloten inhetslot;alleeneen kleinejongen kan haarbenaderen.
Even ongenaakbaarisdeverregeliefde op hetkasteel:M adame Laura is
nietalleen een dubbelgangstervan Petrarca'sgeliefde,nietalleen een zus-

ter van Beatrix (531,Dantes Beatrice),maarook een tweede Lise van
W erveke(HetIied vandemoordenaarjenSandraHermedam (Deverwonderingj.Eris de gehate vaderen zijn substituten:de bewakervan het
kasteel,H01st(SchrammeinDeverwonderingj,depriesterKei(Deedeein
OmtrentDeedeej.Er is vooralde zoon,de zoveelste m etamorfose van
Claus'Oedipus,op zoek naar het mysterie van de sekse,na de homofiel

getintejeugdvriendschap (Broeck in Dehondsdagen,Vlieghehier)gdnitieerd doordeouderevrouw.Bladzijdenabladzijdeherkentmendeoude
m otieven :de gele DKW uitDe hondsdagen en De verwondering,de uit-

staandeorenvanhethoofdpersonage(eveneensuitDeverwonderingj,het
bordeelTitanic(Dehondsdagen enDeverwonderingj.Clausa1splagiator
van heteigen werk.

Oedipus:onvermijdelijkemythe in elk Claus-boek.Zewordthier,zoals
ookin vroegerwerk,aangegeven metdestijlfiguurparspro toto:blindheid.De lezer,zelfziende blind,leestervaak overheen.Louisisgeobse-
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deerddoorhetthema:eenlelijkevrouw eneenvrouw metéénoogworden
door hem op één lijn gesteld (9);'Papa(..)kneep z#n ogen hafdicht.
Bl
jziende?Nee,zokeek Willem Tell,toen:# zljn kruisboogspande,naar
z#azoon onderdeappelboom '(17,devadermag nietblind,nietgecastreerdzijn);Louiswileenvanbeideogenmissen (76);tochvraagthijof
hij ze niet moet uitsteken zoals zuster Gerolf (de gecastreerde moeder,166).GeenwonderdatLouiszich in een versprekingdevadervan het
kind van zijn moedernoemt (189).Delaatste alinea van hetboek luidt:
'<egaanzien.<# gaan zien.Toch'.Vlak daarvoorzagen hethoofdpersonage en zijn alter ego een meeuw 'die hinkte' (zoalsOedipus).De
slagzin van de waanzinnig geworden NonkelOmer (690,695,vgl.711)
spiegelteen mogelijkebevrijding van hetOedipus-complexvoor.

'Dondeyne had een van de zeven Verboden Boeken onder z@ schort
verstoptenLouismeegelokt.Z#zatenonderdeslingerplanten vandegrot
van Bernadette Soubirous'.De eerste alinea van Hetverdrietvan België

verplaatstons meteen in de christelijke sfeervan verbod,verleiding en
zonde.De Index Librorum Prohibitorum verbood in deeerste plaatsket-

terseenimmoreleboeken.Geheelin degeestvanhuntijdinterpreterende
pensionaatleerlingen ditalspolitiek linkse en seksueelonoorbare boeken.

De grotwaar zijbij elkaar komen,is die van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes,van de M oeder,oord waar de wetvan deVader wordt overtreden. Claus interpreteert het christendom consequent psychoanalytisch.

Louisdraagteen scapuliervan de OnbevlekteOntvangenis (164)in hetzelfde Mariale blauw als dejurk van zijn moeder (82).De 'heilige koe
M arie'(65)baarthem in een visioen hetkinddatzijn moederterwereld
moestbrengen.Zelfslaternog,wanneerhijinfeiteongeloviggewordenis,
zalLouiszich nogmetMaria'szoon,JezusChristus,vereenzelvigen,bijvoorbeeld wanneer hijeen van de kruiswoorden 'sitio','ik heb dorst',
roept (644).

In het pensionaat vormen de 'Apostelen' (Louisen zi
jn vrienden)een
geheim e vereniging met sterk autoritaire inslag. De opstandige Vlieghe
wordt gestraft met een pseudo-verkrachting. In de middelbare school

geven Louisen Vlieghezich uitvrijewilop bijde NSJV,de NationaalSocialistische Jeugd Vlaanderen. waarin eenzelfde stalen tucht heerst.
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Vliegheza1zichcastreren en zelfmoord plegennadathijbijeen prostituee
een geslachtsziekteheeftopgelopen.Ditallesligtgeheelin delijn van de
sociale psychoanalyse van W ilhelm Reich,die m eende datde autoritaire
bewegingen hun voedingsbodem vonden in de seksuele onderdrukkings-

mechanismen van een patriarchale,vrouwvijandige maatschappij.Deze
toposin deideologiekritiek van hetfascismeverbindthier,netzoalsdatin
De verwondering het geval was, de psychologische thematiek met een
politieke.

Eenoorlogsboek.Metop deachtergronddebasso continuo vandestrijdberichten,waartegen de onwaarschijnlijke verhalen van hen dieaan het
frontgeweestzijnendeeindelozecommentarenvanhendiethuisgebleven
zijn opklinken.Een oorlogsboek zonderheldendaden,zonderdode helden,zonderstrijd haast,zonderhonger,zondertragiek en zondergrootsheid.een boek over een oorlog zoals een land van de m iddelmaat die
verdient.Zelfsde collaboratie ontstaatnietuitgrootse idealen,maar uit

schaapachtige volgzucht, boerenslimheid, kleinburgerlijke handelszin,
politiek onbewustzijn.Hetverdrietvan België.

Hetrealism evan Hetverdrietvan België isnietdatvan deweerspiegeling
datdeorthodoxem arxistischeesthetiek dierbaaris.Hetishetrealismevan

hetcitaat.Geen enkeleandereVlaamseroman (W alschap,Boon zijn namen die zich opdringen)registreertzo getrouw,zo genadeloosook,de
duizenden zegswijzen,dooddoeners,gemeenplaatsen van ons volk.Dit
boek kondan ook nietandersdan in dialectgeschreven zijn.Een dialect
datleeftbijdegratievan dialogen waarin eigenlijk nietgecommuniceerd
wordt,maarwaarin hetvan oudsbekende,hetverwachtealdoorherhaald

wordt:detaalvan deideologie.'Gi
jzijtveelschonerin hetecht'.'
Dat
zeggen ze allemaal'. 'Ik m een het'.W atis hierde waarheid? Hetheeft
geen belang:zolang hetspreken maardoorgaat.Spreken van mannen in
de cafés,spreken van vrouwen thuis,spreken van kinderen op schoolen
op straat,spreken van nonnen en priesters,spreken van leraarsen kunstenaars,gesprekken die beginnen,afbreken en weer doorgaan,olie die de

maatschappijdraaiend houdt.
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Dezinvan ditalles?Louisisernaaropzoek.en hijstuitzoalsanderen op
hetonvermijdelijkevierkantvan waarheid,geheim,leugen,fictie.Isde
waarheid de seksualiteit? De nonnen verbergen ze onder lange zwarte

kousen,Louis'moederbedriegtzijn vader,hijschrijfteen fictieoverzijn
liefde tot de moeder:een novelle overene mevrouw Horforêt (Franse
'vertaling'van de familienaam van zijn moederBossuyt).Ligtdewaarheid in de comm unicatie? M aarde enigecom municatiein hetpensionaat

isslechtsmogelijkineengeheim genootschap,enineenwereldwaarinzijn
vaderen zijn grootvadererlustig op losfantaseren en waarin zelfszijn
moederhem bedriegt'metZusterachtige leugensen beloften'(82)wordt
liegen voorde kleineLouiseen tweedenatuur.Een gedroom devoorberei-

ding,zoblijktachteraf,opeenschrijversloopbaan,waarin degroteLouis
hetgeheimeverdrietdathijmetzichmeedraagttegelijkkan verbergenen
openbaren.

Een auteurdievoorverschillendesoorten publiektegelijk schrijft.isvoor
de uitgeverswereld een gegarandeerd succes. Na De aanslag van Harry

Mulischis#e/verdrietvan'Belgiëeenromandiejeopdiversewijzenkan
lezen :a1s oorlogsherinnering, psychologische rom an,verkapte autobio-

grafie,maatschappijkritischeroman enals'tekst'.Dielaatsteleeswijzezal
weldeminstbeoefendezijn,demeestelitaire,zomen wil.Toch iszeniet
deminstinteressante,aangezien zoookde'stijl'- voordemeestelezers
waarschijnlijk nietmeerdaneen hinderlijkevertroebelingvanhetVerhaal
een bron van inform atieen een deelvan de boodschap wordt.Dekorte
hoofdstukken, de torpedosnelle dialogen, de staccato-zinsbouw, alles
-

jaagtdelezervooruitdoorditboek.M aarje kan deroman ook anders,
tragerlezenendana1sbijeenpalimpsesteenanderetekstzienverschijnen.
Een waarin metdiverse vertelwijzen en vertelperspectieven geëxperimenteerd wordt,een waarin allusies en motieven belangrijkerworden dan
gebeurtenissen,een waarin zoalsin een gedichtassociatiesen m eerzinnig-

hedendedensiteitvergroten.Leesjedetekstzo,danmerkjehoelistigde
bewustzijnsromandieheteerstedeelvan hetboek vormtonseenidentificerendelezingopdringt,diezichautomatischverderzetwanneerwijinhet
tweede deeleen onoverzienbarereeksuiteenlopendetekstfragm enten zul-

lenmoeten interpreteren.Daaronderzijn erdialogen,waarbijdeaanwezigheid van Louis soms niet vermeld wordt, monologen zoals die van

Violet (721),dagboekfragmenten,in versvorm gedrukte passages (608),
innerlijkemonologen zoalsdievan zusterGerolf(478e.v.),commentaren

726

Streven/mei

op hetoorlogsgebeuren,brieven,beschrijvingen (zoalsde autopsie van
Laura,741)beschuldigingen,bekentenissen.Voervoorliteratuurfanaten?
Oök.Zoalswanneerin deverleidingsscène tussen Louisen TanteNora -

overigensvoldoendepopulairom in deNederlandsePlayboy een plaatsje
te vinden - plotseling uitClaus'toverhoed een zinspeling op Van Ostai-

jensHetkoa#nopduikt(589,hetkonijn,eenvruchtbaarheidssymbool,is
overigens een leitmotieg.Ofde talloze verwijzingen naar auteurs (van
KarlMaytotStefanZweig).en aanhalingen uithunwerken (devillaKernam outisgenoemd naareen dichtbundelvan Johan Daisne,621;M .Roelants Komen en gaan, 767; G .Gezelle die avond en die rooze, 731:

G.Gossaert'en zeiin 'tza'elzich wendend',769;erzijntientallen,wellichthonderden voorbeelden).Ofzoalswanneereen heelfragmentopgebouwd blijktuitassociatiesop hetwoord Tijd en hintsnaardeGriekse
tijdgod Cthlronus:horloge,datum,/##,chronometreren,seconden,AIt#d en eeuwig en immer,klok,In -#a tvd,hetopvreten van de eigen
kinderen (505-510).De criticidie Hetverdrietvan België een volksrom an
ofheimatliteratuur wil
len noemen zijn gewaarschuwd.

DeMeesterhoudtervanzijnboeken metmythischeallusiestelarderen.In
Hetverdrietvan BelgiëfunctioneertdeGraallegendealszodanig.Zelag in

een boek alsdit voorde hand,aangezien vandaaruitverbindingslijnen
lopen naarhetchristendom metzijn ridders-voor-christus-idealen,naar
deMiddeleeuwen,diein Vlaanderen nognietvoorbijzijn,naarhetKeltischeheidendom (595)metdeClausdierbarevegetatiemythen,en naarhet
Nazismemetzijn W agner-verering.In plaatsvantwaalfgraalridderskan
Louisin zijn pensionaatsjaren slechtsvierApostelen rond zich scharen.
M aar in de loop van het verhaalontdekt m en andere graalzoekers m et

significante namen:de leraar Evariste de Launay de Kerchove,bijgenaamd deKei(KeiofKey iseen van de riddersvan deTafelronde);de
boerIwein Liekens(deYvain van Chrétien deTroyes);de bewakervan
hetkasteelvan deBelleDamesansMerciLaura(531),A.H01st(meteen
knipoog naardekeltofielAdriaan Roland Holst).In mijn revisie-exemplaarvan hetboek staat op p.512 de naam van hetdorp Bastegem ge-

schreven a1sBarregem,waarin wehet'barreheim'(The WasteLandvan
T.S.Eliot)van de Graallegende herkennen.Blijkbaar had Claus in een
eerste versieBarregem geschreven,maardieverwijzing laterteduidelijk
gevonden.ln ditbarreland bevindenzich zowelhetsprookjeskasteelvan
Madame Laura (de jonkvrouw.een heidense vorm van de in het 'Slot'

PaulClaes/ OmtrentHetverdriet#Ja België

727

opgesloten zusterGerolg a1sdegraalburchtzelf,waarin,bewaaktdoor
JulesdeTimmerman (Jozefvan Arimathea?),deVisserskoningverblijft
in degedaantevan degemaskerde(dusnietherkende)Konrad.Desteen
dievoorde Graalm oetdoorgaan,isechter,typisch voorClaus'ontluisterende visie op de mythe,een versteend excrement.

Bezwaren.Diezijn erbeslist.Ondanksallekunst-envliegwerkmaaktdit
boek toch een déjà-vu-indruk:Cyrille Offermanssprak in een recensie
van De Groene zelfs van 'recycling van alles watClaus eerder heeft ge-

schreven'.Is ditniethetzelfde jongetje van de verhalen uitDe zwarte
keizer? Is die afrekening met het fascisme niet alin De verwondering
vertoond ?Begintdatoedipuscom plex nietlangzamerhand zelfsdeClausfanste vervelen? En kan een romanciervan formaathetzich veroorloven

dewereld en demensen altijdweeruitéénzelfdesoortbewustzijntebekijken?Ookaan hetvertelperspectiefhaperterweleenswat.DejongeLouis
van heteerste deeliseen enerzijdste naïefen anderzijdste wereldwijj
personage.Datkun jedesnoodsnog excuseren doorhetzogenaamd auteurschap van de oudere Louis.M aarwatdoeje dan metgelijksoortige
fouten in hettweede deel?En metdestijlgelijkenissen tussen deroman
van Louis en die van Claus? Eén daarvan,die ik nogalirriterend vind

omdatheteen stijlticisgeworden,ishetgebruik van hetasyndeton:'De
ogen weken uiteen,vestigden zichop LouisaIsop een volwassene'(137);
'
H # knooptebeslistz#a gulp weerdicht,kuchte alseen non'(665).De
karaktertekeningvan Louisisnietvrijvaninconsequenties:menkanzich
moeilijkvoorstellendathetjongetjedatdemeisjesnauwelijksdurftaante
spreken (397),metzijn vader volwassen gesprekken voertover de ontrouw vanzijnmoeder (434).Louismogedan genialetrekjesvertonen,al
diedikkewoordendiehijgebruikt,hetDuitsdathijalsbijmirakelmachtigblijkttezijn,het'rad-Amerikaans'dathijmetzijnschameleschoolopleiding plotsblijkttespreken (634).tonen watteveelindulgentievan de
auteurvoorzijn personage.Detheologischeuiteenzettingen diedeleraar
Keivoor schooljongens van twaalfhoudt,zijn absurd irreëel.Ook de
monologenvan M arnixdePuydtzijnin zo'n overdreven stadhuistaalgesteld,datzezelfsalskarikaturen van literairgezwetstotaalongeloofwaar-

digzijn.Dergelijke inbreuken op hetsoortrealisme datandere passages
wèlvertonen,verzwakken detotaleindruk,en verm inderen depolitiekeen
sociale impactvan hetboek,omdatze suggereren datditallestoch maar

'literatuur',fantasie is.En dan zijn er slordigheden:Louis kan in de
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eerste klasvan de humaniora moeilijk een huiswerk scheikunde hebben
gemaakt,aangeziendatvak daarnietwerd gegeven (318);eenjezuïetop
een W estvlaamscollegeisjezien bepaaldekerkelijkeverorderingenterzakeeen onmogelijkheid;onzegrootsteVlaamseschrijverweetnietdatje
woorden a1s'elektricien'en 'mecanicien'zondertrema schrijft.

De Ensor op de stofwikkelvan hetboek waarschuwt de lezer dat deze
rom an geen foto is, maar een karikatuur, een groteske fantasm agorie
waarin vorst,kerk en vaderland alscarnavalsfiguren rondlopen,waarin
personageshetmombakkesvan leugen en bedrog dragen,waarin dromen,
nachtmerries,visioenen achterelke hoek gluren en plotsalsectoplasmen,

irreële uitstulpingen tevoorschijn springen.Hetverdrietvan België..een
lachspiegel? Ja,maardan een dienietminderonwaarschijnlijk isdande
werkelijkheid dieBelgiëheet.
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H ans A ndreus. R elativiteitspoëtica van
een gem atigd experim enteel
R ita Lam berts

De resectie in een gedichtover een gedicht,het dichten.de taalof het
woord - ofdezgn.immanentepoëtica - looptalseen rode draad door
heelhetwerk van HansAndreus.Uitdatwerk werden hiernegen poëtica-

gedichtengekozen en aan een close-reading analyseonderworpen.Bijhet
verwerken van deze analyses tot een theorie omtrent Andreus' poëtica

werd,waarmogelijk,gerefereerd naaren/ofrekening gehouden metalle
anderepoëtica-gedichten of-verzenvan Andreus.Om een mogelijkeevolutieop hetspoortekomen,werden de negen gedichten gekozen in functie
van de periode waarin ze verschenen.De periodisering die tot dat doel
werd aangebracht,isdevolgende:van 1948tot1960,van 1960 tot1970 en

van 1970tot1977.hetjaarvanAndreus'dood.Degeselecteerdegedichten
zijn:Gejaagd worden en aIswolvenjagen uitDe taalderdieren,1951;
Credo uit Variatiesop een afscheid, 1956;GevangenisuitHetland van
horen en zien, 1957;J# uitDe sonnetten van de kleine waanzin, 1957 ;
Leven metwoorden uitAIben ik een reizigen 1959;Klein boek om het

Iichtheen,1964,in zijn geheelbesproken;HondsuitDeruimtevaarderen
anderegedichten,1968;NotformeuitNatuurgedichtenenandere, 1970;
DeeluitDe witte netten van zon en maan, 1974.

Andreus'houding ten opzichte van het woord

Andreus'houding t.o.v.hetwoord isambivalent:in heelzijn poëtisch
oeuvreleesten voeltmen een gepreoccupeerdheid methetwoord en vooral
metde- voorAndreus'fundamentele- oppositietussen de machten de
onmachtvan hetwoord.Deonmachtvan hetwoord wordtdoorde dich-

teraltijd negatiefervaren,daarwaardemachtvan hetwoord negatieve
maar ook positieve kanten heeft.Het zowelpositiefals negatief ervaren
van hetwoord leidttoteen tweede tegenstelling - die voordebrooddich-

terAndreuseen reëleinnerlijkestrijd weergeeft:enerzijdsverlangennaar
en houden van datvoorde dichterzo noodzakelijke woord,anderzijds
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afstoten van datversleten woord,datnooitpreciesweergeeftwatdedichterwilvertalen.
1.De onm achtvan hetwoord

Hetwoord isonmachtig op twee vlakken.In de eerste plaatsis onze taal
ofishetde taal? - zich veelalgaan beperken tothetzeereenvoudige

systeem vanéén woord-éénbetekenis,zodanigdatbijhetgebruikvaneen
woord nieteen helebetekeniswereld opengaat,maarereen beperking optreedttoteen bekrompen wereld van algemene,ongenuanceerde 'zaken'.

Die bekrompen woordeil-wereld maakthetdichten,hetoorspronkelijk
vertalenvanalwatmen ervaart,moeilijk,somszelfsonmogelijk:'W ords
havebecometoo rigid forthepoetto beableto expressa particularvision

oflife'(Andreusin d'Oliveira,p.17).Terwijl:'A1sjegoed schrijft,als
hetluktinpoëzie,dan kaneen woord weltienbetekenissen hebben'(Andreusin Beers,p.30).
In hetgedichtRqkunst(uitVariatiesop een afscheid, 1956)wordtdeze
enge woordenwereld ge-dicht:
Zoekende iets
vreemds,vergetens,
datnam en heeftvan ruimte,

onuitsprekelijk pijndoendenamen.
verminktenverqauperd
in dewoorden dlewijschrijven.
In de tweedeplaatsiserhetbesefdaterzoveelervaringen,ontroeringen,
handelingen,gedachten,elementen bestaan die geen woorden hebben die
alleen maarnaarhén verwi
jzen.Hetenigedateendichterdan kandoenis

woorden gebruiken die ook naardieervaringen,ontroeringen verwijzen,
maardan 'You haveto stand on yourhead and inventa differentcontext
forkey-wordsin orderto m akeclearthesensein which you'reusingthem'

(Andreus in d'Oliveira,p.17).Hetonvermogen van hetwoord om de
authentieke ervaring juist weer te geven.wordt vertaald in het korte
gedichtjeGevangenisuitLand van horen en zïea,1957:
Geklonken aan hetwoord.
E1k woord het verkeerde.
Niets wordthoorbaar.
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2. De machtvan hetwoord

Positiefaan hetwoordisdatdedichtertoch,zijhetniettenvolleenaltijd
zeermoeizaam,erin slaagteen gedichtte schrijven datzijn authentiek
beleefde werkelijkheid weergeeft. Elk gedicht, dat conglomeraat van
woorden,verandertnietdewerkelijkheid,maarscheptweleen werkelijkheid binnen zichzelf. Deze positieve benadering van het woord wordt

prachtig weergegeven in hetgedichtCredo in Variaties op een afscheid,
eengeloofsbelijdenisvoordetaalenpoëzievandeexperimenteledichters:

De dichtersweten watzijnietweten.
Zijspreken in hun vreemdetaal;
zijgaan dedood in tothetbegin;
zijontdekken leven en zien de wereld aan methun

hartstochtelijkeonschuld
en veranderen de aarde

in dewerkelijkeaarde.

Dit gedicht brengt ons meteen bij Andreus'onwrikbare geloof in het
woord,datweliswaar,wilheteen identiteittotstand brengen tussen wezen
en woord,nog za1m oeten groeien tot een ideaalwoord,maar dattoch

reedszoveelechte.mooiegedichten mogelijk heeftgemaakt.Dieenorme
mogelijkheden van detaalworden o.m.bezongen in hetbekendegedicht
Gejaagd wordenen alswolvenjagen uitDetaalderdieren.Hierwordthet
woordverbondenmethetoorspronkelijke,klankrijke,geheimzinnige,zuivere...oerwoord,datop geen enkele manierdoorde cultuurisaangetast.
Ze worden echtervooralim plicietgei
llustreerd in hetgrootaantalgedich-

tendatAndreusschreef,enaltijdbeschouwdeAndreuswoordenals'sexible things(...)(having)opposing connotations'(Andreusin d'Oliveira,
p.16-17).
Metditlaatste komen we meteen bijdenegatiefervaren machtvan het
Woord:immers,'WoordengaanVer;zeblijvennietwaar/zewordenneergeschreven'(Sonnetten vandekleinewaanzinj,woordenzijn 'weigerachtig'(Laatste gedichtenj, 'vals,/woorden zijn katten die krols zijn van
wijsheid'(Zoon van Erosj.W oordenzijn bedrieglijk:zegeven deindruk
kennisweerte geven maarverraden Op die m anierde dichterom datecht

kennen onmogelijk is:
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Gevaarlijketaal

Geloofmijniet.

lksyreekdegevaarlijketaal.

Die lk nog inkleed,aankleed,
masker en m askeer,dom -

weg dichterlijk begraaf
onderde koude aarde
derhedendaagse woorden.
Die ik behang m etsierselen
en leerspelen :taal,
spring,buitelen dans.

Ofnog:'W oorden weten hetwel./W ijniet'(Tweespraakjen:'Spreken
wijduidelijketaal,/waarvanwijnietsbegrijpen'(HetIand van horen en
zienjen:'enikwerktesteedsmetwoorden,maarbegreepminder,/scheen
het,daniederander'(AIben ik eenreiziger).W oorden zijn tenslotteook
kwetsend,ze zijn een wapen,maartegelijkertijd ook een schild om de
menstegen dehardheid van de woorden tebeschermen.Aldezenegatieve
gevoelenst.o.v.hetwoord worden vertolktin hetlangegedichtLeven met
woorden in A Iben ik een reiziger, 1959.

De macht van dat 'nietsontziende woord' (Leven met woordenj wekt
angst,enerzijdsomdathetwoordeeneigenlevenleidt,losvandedichter,
anderzijdsomwillevan deonzekerheid diededichtervoeltin zijn pogingen totverwoording van watmen m isschien nietpreciesverwoorden kan.
Hetvoortdurend vechten tegen en werken metdat- hoe paradoxaalook
te starre,te onbuigzam e en te nexibele w oord,m aaktA ndreus vaak

bitterten opzichtevanzijn materie,van diewoordendiehem afzonderen
en geen menselijkeverhoudingen scheppen:
Te lang weer metwoorden alleen
en weer de woede

van buiten alleszijn...
fLachen om namen,in Natuurgedichten en anderej

Zo komen wetenslotte bijdetweedebelangrijketegenstellingdievoortvloeit uit de allesomvattende machtvan het woord over de dichter.De

dichterbestaatnietalleen dank zij,maarook ondankshetwoord.Buiten
dezeparadoxkan hijnietleven:alsdichterishijop hetwoorden alleen
maardaarop aangewezen en hijmoetmetdatvaak onmachtigofnegatief
ervaren gegeven verder.Erissteedsdedrang naarhetwoord tegenoverde

verplichtingtotschrijven,erisdehunkering naarhetjuistewoord tegenover de poging aan hetbestaande woord te ontsnappen.
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Altijd bijmij
datwoord in de weg.

Dan m aar stilte horen.

Maarbijgebrek aan geluid

kom iknerjensopuit.

(The timeof death isevery moment,ln De ruimtevaarderen anderegedichtenj.

Fundamenteel,naastalhet voorgaande,blijft echter dat Andreus het
woord liel eeft en nietzonder dichten kan :
W anneer ik hetniet meer vind in een woord,

nietineen vrouw,nietinmijnwereld,
laatmijdan een koudedode zijn,

zwervend langs hetwinterse strand van die dood.

(Wanneer, in Zoon van Erosj
Eén ding is onveranderd gebleven :
datik hetwoord liel eb,het steeds verbluffend

wondertje van lettersdiebetekeniskrijgen,
en waarvan ik denk datheteenm aalm e m eevoert
naar een vrede door geen herinnering vervalst-

(Ooitin Laatstegedichtenj
3. Hetideale en hetstille woord

Uitzijn ervaringvanmachtenonmachtvan hetwoord.uithetverlangen
naaren willen afstoten van,groeide bijAndreusdeideevan hetideale
woord.Datideale woord is eeuwig en onbederfelijk.Hetzalaltijd de
volmaakteidentiteittussen woord en wezen (blijven)weergeven.Hetleidt
een eigen leven,onaoankelijk van dedichter,maargeëntop dedichter.
Hetdruktnietéén aspectvan ietsuit,noch ishetalleen maarx en niet-x:
hetheefteigen nuancesen tegenstellingen en druktop diemanierallesuit.

Hetwordtervaren,ookzintuiglijk,a1seen woord-lichaam,ennietalseen
woord-symbool.En bovenalishetzuiver en onbedorven.

Dedichtersweten watzijnietweten.
Zijspreken in hun vreemde taal;
(Credo,in Variaties op een afschei+
Ik wilalleen
woorden waarvoor ik
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zelf nietveilig ben,die

(om hetnog eenstezeggen)
witniet wit
lichtgeen licht

doorlaten

(Notforme,in Natuurgedichten en andereq

MaaralsofAndreusbeseftdathetidealewoord te irreëelis,verwijsthij
dikwijlsnaareentweede,hoewelanderideaalwoord:hetstillewoord,een
meerrealistischesynthesevanhetbestaande,(onlmachtigeen hethiervoor
geschetste idealewoord.Datstillewoord verwijstnaareen stilte waarin
twee mensen hetzelfde ervaren,voelen, denken,beleven en waarin ook

woorden aanwezig zijn,maar dan in iedersgedachtenwereld apart.Op
dezemanierkanmenvolledigéén zijnmetzijnauthentiekbeleefdewerkelijkheid binnen eenstiltediedooriederopzijn manier,metzijnwoorden,
maarprecieshetzelfde ver-taald wordt.Naardatstille woord wordtzeer

duidelijk verwezen in devolgendeverzen:
En het woord dat nietzo is:
noem hetniet, noem het niet!
noem hetde curve,de heupliln van een stilte

onbeschrijiijk en zondermuziek.
(Leven metwoorden,in Alben ik een reiziger/eigen onderstreping)
en,heer(...)
hoemoethetnu,waarblijfik metdatlicht
van mij,van jou,wanneerhetvallen,weg in

hetonverhoedsonnoemelijkebegint?
Ofishetdatjijmeereen onverdicht
woord dat niet uitgesproken hoeftvoor vindt?

(Laatstegedicht,in Laatstegedichten/eigen onderstreping)

Hetzitongetwijfeldookinverzenals'Sprekenzonderwoorden'.'Leesdit
zonder woorden'en 'Jou die mijzondermijte lezen leest'.Zowelhet
ideale a1shetstille woord zitten verweven in hetmotto van de bundelD e
sonnetten van de kleine waanzin:
Om vissen te vangen gebruiktm en aas.Heeftm en de vissen gevangen,dan kan

men hetaasvergeten.Om konijnen tevangen gebruiktmen een strik.Heeftmen
dekonijnen gevangen,dan kan men destrik vergeten.M en gebruiktwoorden om
een betekenis uitte drukken.W ordtde betekenis verstaan,dan kunnen de woorden vergeten worden.W aarvind ik een m ens die woorden vergeet,opdatik met
hem praten kan ?

Tsjoeang-Tse
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4. Samenvatting
Sam envattend kan gesteld worden dat 'Andreus'verhouding totde taal'

(Spillebeen,p.382) nietenkel 'herhaaldelijk vrijambivalent'is,maar
altijdineen schemavantegenstellingen tussenmachten onmacht,positief
en negatief,verlangen naar en afstoten van,ingepast kan worden.Andreus'paradoxale houding tegenoverhetwoord pastook volledig binnen

zijn algemene,d.i.relativerende levenshouding:'Alsje één ding kunt
zeggenvan mij,dan isdathetrelativerende,ik relativeeralles(...).Niets
isabsoluutwaar(...).Nietsiszeker.Ikvindjuistdatditimproviserende...
datbetekentvoormijleven.Zodra ietszekerisishetdood(...).lk wi1
nooitietsabsoluutuitgesproken hebben.Ik wilaltijd een klein beetje
relativeren- dathetooknogeven anderszoukunnen'(AndreusinBeers,
p.34).
In enkelegedichten brengtAndreuszijn paradoxaleen relatievehouding
i.v.m .hetwoord totuiting:
Geeféén woord het geluk van een m ens:
Geeféén menswathetwoord nietkan verbeelden.

Ditisonmogelijk.Ditwerd mijn wet.
Ik ga nietonderm aar verder.

(Naaktstudie,in Schilderkunstj

Evolutie binnen Andreus'poëtica
Een eerste evolutiegaatvan een uitgesproken positievehouding t.o.v.het
woord in de bundel De taalderdieren naareen sam engaan van positief

en negatiefin allevolgendebundels,waarbij Schilderkunstalseen overgangsbundelbeschouwd kan worden.Vanuitde gelukzalige roes van de

debuterende dichteren zijn verliefd-zijn op hetwoord groeitgaandeweg
hetbewustzijn van hetvaak onmogelijkewerken metwoorden.Opmerkelijk is dat in die eerste, uitgesproken positieve bundelde woorden
'woordtenl'en 'taal'kwantitatiefgezien hetmeestvoorkomen.
Een tweede evolutie looptvolledig parallelmetde eerste en gaatvan een

uitgesprokenlichamelijkebenaderingvanhetwoordinDetaalderdieren
(metverzen als'woorden borstrondig tweemaaltepel'.'ikwillettersspelen',''sNachtsliggen metwoordenom mijheen'en 'ik legjeneerop het
bed van mijn woorden')naareen meercerebralebenadering,hoewelhet
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lichamelijke altijd aanwezig blijft.Tegenoverdenetaangehaaldeverzen
kan hetvolgende gedichtgeplaatstworden :
M isschien heb ik nog 't meestgeprobeerd
woorden doorzichtiger te m aken,

waarbijdanjuistextraogvallen

de donkere plekken,verdlchtingen

van wat iem and denkt,m eent,voelt,
desondanks metde bedoeling
meer het lichtzichtbaar te m aken

dan wieditschrijften zichzelf
ten slotte ook niet veelanders
dan stofen gegeven is.

(Poging,in Holtevan lichtj
Dit gedicht is tevens een prachtige illustratie van Andreus'voortdurend

zoeken naarhetideale,'doorzichtige'woord,maarwaarbijhijsteedsdat
persoons-en cultuurgebonden woord vol'donkereplekken,verdichtingen'
vindt.

Belangrijk in zoweldeeerstealdetweedeevolutie isdatereen verband
bestaatmetdelichamelijkheid alskenmerk van deexperimentelepoëzie:
'Zodradewereld alschaosbeleefd wordt,betekentditdatzich een nieuwe
kosmos, een nieuw ordeningsprincipe, een nieuw (...)werel
dbeeld doet

gelden(...).Datnieuweordeningsprincipe,uitdrukkelijk alsdynamischen
in wording te begrijpen,isde ''experimentele''lichamelijkheid'(Brems,
p. 117).Bijdeze lichamelijkheid is hetfundamenteelte weten dat:'lichaam enlichamelijkheidin destriktezina1sthemataweinigvoorkomen,
datzijdaarentegen aanwezig zijn in de meeste anderethemata.Dehele
belevingswereldvan dedichterverschijntinhetgedichtalseenlichamelijke.M .a.w.delichamelijkheidisdemodusvandebeleving.lnhetveldvan

dethematiekverschijntdelichamelijkheidalseenthematischehoudingof
attitude'(Brems,p.151).
Deze thematische,lichamelijke houding geldtook op hetvlak van het
woord en detaal.Hetwoord wordtervaren alseen woord-lichaam en niet
alseen woord-symbool.Na De taalderdieren gaatAndreusechterbesef-

fen datdatwoord-lichaam een ideaalisen datönswoord eigenlijk een
woord-symboolis.Binnen deze,reeds eerder omschreven,spanning kan
heelAndreus'houding t.o.v.het woord gesitueerd worden.M .a.w.van

eenexperimentelelichamelijkehoudinggaatAndreusovernaareen expe-
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rimentele,lichamelijke en een niet-experimentele,cerebrale houding.Of
nog:van een eenzijdige gaat hij naar een twee-polen- of paradoxale
houding,die - nogmaals - goed kadertin zijn algemenerelativiteitshouding.

Eenderdeevolutiewordtlaterindetijd gesitueerd,vanafdebundelKlein
boek om hetlichtheen.Vanafdezebundelwordtherhaaldelijk een verband gelegd tussen woord en licht: licht, dat in Andreus' poëzie het

centralegegeven isen dan ook in geheelzijn werk aanwezig.
Deoorsprong van hetthem aiste situeren in het'zoeken naarde Gcreatie-

veoergrondpvandemens'doordeexperimentele dichter(Andreuswordt
traditioneelbij de Vijftigers gerekend).Dat zoeken 'voerthem in zijn
speurtochtnaardeextatisch kosmischebeleving (hetdoorgronden van de
macrocosmos)éntevensnaardeuiterstelichamelijkesensibiliteit,naarhet
contactmetde grondslagen en deoorsprong van alleleven,naardebiologische geheim en van de microcosmos.Hetis een oneindige ervaringswereld,hetwilhetAlomvatten :van hetintiemste biologische totde duize-

lingwekkenderuimte;beidezijn aspecten van hetstreven naarhetdoorgronden van demysteriën van alleleven'(Aertsens,pp.201-202).
Hetbiologische,lichamelijke,oneindige,intieme,duizelingwekkende en
mysterischegijn alle ontegenzeggelijk eigenschappen van Andreus'licht.
Zijnbeleven van hetlichtgaatvan een louterzintuiglijk ervaren overeen
natuurkundig beschouwen naar een mystiek beleven.Hetlichtwordtverbonden methetkosmische,om dathet- paradoxaalgenoeg- de kern én

deomgevingvan allesis.vooraldan vanhetnogongerepteenzuivere(als
b.v.hetkind).Hetiseen gegeven,een wezen datwerkelijk bestaaten
aanwezig is.Hetiseen bron van hoop die onaoankelijk van de mens
bestaatmaar hetmenselijk bestaan totaaldoordringt,hetistevenseen
bron van leven waarde dichtereen verwonderde bewondering voorheeft.
En omdathetlichtaanwezig maarzich nietvan demensbewustis,vormt

zijn bestendigeaanwezigheid ookeennegatieveervaring.Hetlichtisvoor
Andreusmeerdan watstralen doorzon en m aan naarde aarde gestuurd.

Hetishetonbegrijpelijkefeitdathetlichtà1slichtdaaris,dathetstraalt
en daarom beweegten zich verplaatsten dathetde gehele wereld 'licht'

maakt.Hetlichtisde 'oorsprong en kern van alhetzijnde'(Dinaux,
p.34).Hetiseen eenheid die nietgedeeld kan worden en hetisvooral
onnoembaar,omdatalle woorden tekortschieten om hettebeschrijven.
Hetlichtiseen gedicht,zijhetzonderwoorden.
W anneerAndreuswoord en lichtsamen in een gedichtofvers gebruikt,

doethijdatdan ook vooralom hetonvermogen vanhetwoord,hetlicht
uitte drukken,weer te geven :
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Onzekeralsnooit

eerderinmijnwoorden,

loop ik in kringen
om hetlichtheen.
Ik durfhetniet,
aan de oeversvan hetlicht,
ik durfhetnietaan,
dnnrtegaan staan.

(Klein boek om hetlichtheenj
Dat onvermogen het licht te dichten, leidt soms tot moedeloosheid,
wanhoop,aR eer van het licht:

Na almijn hinderlagen
in te vlak land,
ben ik nu welgoed ziek van hetlicht.
Zeg een woord
en het breektin hetlicht.
Zeg hetwoord licht
en onderdewolken

krijsen depauwen.
fKlein boek om hetlichtheenj

Parallelmetzijnparadoxalehoudingt.o.v.hetwoordlooptdusAndreus'
paradoxalehoudingt.o.v.hetlicht:hetlichtisinzijnoneindigeaspecten
nietalleeneenenormte)positievebelevenis,hetisinzijnonnoembaarheid
ooknegatief:hetIaatzichnietdichten.Positiefen negatiefzijnhierevenwelmet elkaar verbonden:precies omdat hetlicht nooit verwoord kan
worden is hetzo oneindig verscheiden :

licht,mijn

woord van

liefde,mijn

nooiteindigend gedicht.

(Zo% in Om demond van hetlicht,1973)

W aarom schreef A ndreus?
Lieveling,zeg niets.Ik ben een vinger,

dieallesverkeerd doetzodathijkan schrijven.

Schrijvenenweerschrijven.Ikwildemijnojen

we1sluiten en slapen a1seen schip aan je huld.

Mijn redenen ken ik niet.
(In hettweeen dertigstejaar,in Zoon van Eros,1958)

Rita Lamberts/ HansAndrml.
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Andreusschreefzekernietom een boodschap meetedelen,een m oraliserend dichterkan men hem geenszinsnoemen.W elzou m en deperiodevan
1956 tot 19G een periode van - tot 1958 onbewust - therapeutisch

schnjven kunnen noemen:zijn poëzievan dietijd moetgezienworden in
hetlichtvan een tweelingentraum a en daaraan verbonden liefdesverhou-

dingenendoodservaringenl.Maardatgeldtnietvoorheelzijnoeuvre.Op
de vraag 'waarom schrijftu eigenlijk?'antwoordde Andreuszelfeens:
'Schrijvenkomtvoortuiteenbotsingtussen hetegoenhetbijnahopeloze
proberendewerkelijkheidtezuiverenvandevervalsingdoordetochaltijd
ik-gerichtezintuigen en idem denken en ervaren (in Hazeu,p.26).Zichzelftyperend alsdichter,neemthij een tussenpositie in:hijkiestnoch
voorhetsubject,nochvoorhetobject,maarprobeertbeideinzijngedichten te sm thetiseren.De relativerende Andreus,die weigert te geloven in

hetabsolute,maardeonzekerheidverkiest,zegthierdathetinzijnpoëzie
nietzozeergaatom zichzelf,maarom de verhouding,de spanning tussen

zijn persoon en dewerkelijkheid.
Zijn verlangen naar een synthese.zijn verlangen de 'werkelijkheid te
zuiveren'houdthetbesefvan deonvolmaaktheidvandiewerkelijkheidin,
terwijlzijn'ik-gerichtezintuigenenidem denkenenervaren'ookhetbesef
van de onvolmaaktheid van hetego inhouden.Methetschrijven van gedichten nu poogthijdie twee-zijdigeonvolmaaktheid teverhelpen.Zijn
poëtischewerkelijkheid wildan ookeen andere,beterewerkelijkheid opbouwen.Hijervaartechterdatzijn wenseen utopischewensis:hijkan
noch een anderewerkelijkheid opbouwen,noch de bestaandewerkelijkheid,noch zijn ik-gerichtepersoon 'zuiveren'.Zijn pogen zalsteedseen
hopeloosproberen blijven.
In het39stesonnetin debundelDesonnetten van dekleinewaanzin wordt

Andreus'paradoxalewerkelijkheid heelmooiverwoord:
Dubbele tong.En daarin de waanzin
en de zin,hethaast onuitspreekbaartasten ;
onderwoords aftasten van een begin-

nendgeluk,jelukwaar?Overalwaarik

doodgaaanlk,leefdoormijnietmeervastte
houden,- hier:in hetaardsen ruimtelijk
vuur.- hier in hetvogelvrijogenblik.
1HansAndreuswasdeoverlevende van een tweeling.Hijheeftonderhet
tweelingentraumaerggeledenenwaser- zoalshijzelfzei- psychischaankapot
gegaan,washijnietop 28-jarigeleeftijd in een rustoord dooreen psychiater
geholpen(cfr.Beers,pp.31-33).
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Andreuszegtnogvanzichzelf:'Erzijntweedingendiemereddenvan de
volslagenverveling en deweerstandbijhetschrijven.ln deeersteplaats:
het spel-element,en in de tweede plaats hetfeitdat men misschien töch

weliétswijzerwordt,alschrijvende'(Andreus,inHazeu,p.22).DetweederedensluitvolledigaanbijAndreus'paradoxale,relativerende,synthetiserende,dichterlijke houding:poolen tegenpoolvoortdurend afwegen
en steedsweermoeten besluiten datdewaarheid nietin hetm idden,maar

bijbeidepolenligt.datmoetdemenstochwijzermaken.Deeerstereden,
hetspel-element,verwijstnaardeuitdaging diehetleven en werken met
woorden inhoudt:het voortdurend ingespannen maar ook betoverend,

misschienzelfsverslavend,zoekennaarnieuwemogelijkheden,oorspronkelijke combinaties, andere betekenissen, mooie zegswijzen, prachtige
gedichten.
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N oord-Europa in het O ost-W est-conflict
L.Bartalits

De Noordeuropese lAnden hebben na de Tweede W ereldoorlog voor een
verschillende veiligheidspolitiek gekozen : Denemarken, Noorwegen en
Ilsland traden toe totde NATO ,Zweden zettezi
jn traditioneleneutraliteitspolitiek voorten Finland werd eveneenseen neutrale mogendheid die

evenweldoor een verdrag van vriendschap en wederzijdse bijstand in
zekere zin metde Sovjetunie verbonden bleef.Die toestand brachteen
zeker evenwicht tot stand tussen de tegengestelde strategische belangen
van de beidesuperm ogendheden in ditgebied,waardoordeNoordeurope-

seregio tientallen jaren lang een toonbeeld van stabiliteitwas.Handhaving van deze stabiliteitwerd dan ook vooralleNoordeuropeseregeringen
hetvoornaamste uitgangspuntvoor hun buitenlandse politiek.

Ontspanningspolitiek in Noord-Europa
Ontspanning isvan oudshereen geliefd thema in de buitenlandse politiek

van de Scandinavische landen.waarbijveiligheidsoverwegingen een zeer
belangrijkerolspelen.Elkvandezelandengeefteeneigeninhoudaan het
begrip ontspanning:hun ontspanningspolitiek speeltzich afop verschil-

lendeniveaus,namelijkopmondiaalniveau,in deOost-W est-verhouding
en de Noord-zuid-dialoog èn op hetregionale,subregionale en bilaterale
vlak.
SindsdeTweedeW ereldoorlog ishetconsicttussen de supermachten een
beslissende factor voorde veiligheidspolitiek van Denem arken en Noor-

wegen.Derolvandezelandenblijftechteroverhetalgemeenbeperkttot
het verlenen van goede diensten om het ontspanningsproces in goede
banen te leiden.Alleen hetneutrale Zweden verkeertin een positie waardoorhetinvloed kan laten gelden op hetterrein van de wapenbeheersing
in hetkader van de Ontwapeningscom missie van de Verenigde Natieste
Genève.
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Sinds 1956 nemen deScandinavische landen actiefdeelaan devredesope-

ratiesvan de Verenigde Naties.De laatstejaren wordtechter méérhet
accentgelegd op ontwikkelingshulp aan de landen van de Derde W ereld.

Ook zijn deScandinavischelanden voorstandersvan een nieuweinternationale economische orde,waarbij Denemarken echter een watminder
progressiefbeleid voert.

De veiligheid van de Scandinavikche landen hangtuiteraard ten nauwste

samenmetiespanninginEuropa.Ooknuweerreagerenzijverschillend
op deze problematiek.Het neutrale Zweden stelt zich traditioneelnogal

afstandelijk op tegenover het vraagstuk van de Europese veiligheidl.
Noorwegenbeschouwthetevenwichttussen afschrikkingenerzijdsennietprovocerend optredenanderzijdsaleenafdoendebijdragetothetEuropese ontspanningsproces.Finland en Denemarken zijn beide actiefbetrokken bij de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
Finland isin ditopzichtvooralbedachtop handhaving van destatusquo,

terwijlDenemarken zich metname inzetvoorde mensenrechten en een
voortdurende versterking van de Europese ontspanning nastreeft.
ongeacht de gebeurtenissen (Afghani
stan en Polen) die dat proces
verstoren.

De Scandinavische landen zijn het erover eens,dat aan het precaire
Noordeuropese m achtsevenwicht niet mag worden getornd.Toch kwam

Finland bijherhaling methetvoorstelom een kernwapenvrijezone in te
stellen in Noord-Europa.Ditplan beoogtdeScandinavischelanden zoveel

mogelijk buiten de kernwapenstrategie te houden.Tot 1980 achtten de
anderelanden hetFinsevoorstelirrelevant,maarna hetmoderniseringsbesluitvan de NATO van december 1979 kwam hetdebatover de kernwa-

penvrijezonein Noorwegen,Denemarken en Zweden opnieuw op gang.
Hetconceptvandekernwapenvrijezonewerdechteralspoedigeentwistappeltussen depolitiekepartijen,dieuiteenlopendeopvattingen huldigden over de draagwijdte van het planz. In tegenstelling tot de
NATo-landen verliep de discussie in de neutrale Noordeuropese landen

betrekkelijk rustig.De Zweedseregeringtoondeenig enthousiasmevoor
hetideevan eenkernwapenvrijezone.terwijldeFinseregeringerdevoorkeuraan gafeen afwachtende houding aan te nemen,zolang dedebatten

1VerdereinformatieoverdeZweedsedefensieqolitiektreftmenaanineen

artikelvanS.L.CanbyinSurvival,no.3,mei/junl1981,pp.116-123.
2 Zie vooreen nadere beschouwing overdeNoordeuropese kernwapenvrije
zonehetartikelvan Dr.N.Bozicin Review of InternationalAffairs.no.754,
5 september1981,pp. 14-17.

@ STREVEN
-

-

-X *

-#.%w

*

ê
.- .
$ %
;.
f*-.## *% ***.%e*
--. --- êe-.
.%
#
*
-

-

---

.
#

##
v

*

---

y

-

N O O R W E G E N %l
#

-

Osto

-

- -

- -

--

-

**
.

#ê
@

s:tslxxI .Z

-

-

-

-

e
-

.. -

o. .s o..
- * * œ
-

-

.

-

ê.

-

.

-

-

- *

-

--

kExjxoawo

%
-

- * *w *4
%w-<*
*

E TLA N D
*....t
..e
*+e%%*w
*
*%

-*
- --

ESTLANL.

*

--

- -* G:
HAMBUR

##

.

L- -

-

w - .

%

.

F IN L A N D

-

- -

- DENE
- MARK --.- -.

-

%

slocxHokM

--

-

#

-

#

-- -

---

e

-

ê
,*z w E D E N

-

-

-

x%

-

- ..--

*

-

-

:l

œ-

j

.xo -..

*-

v

* -

#

-

j
t
.(p
(%

.

.

- -

p

.

l
#

-

?
#
l
%

z
q

#
*#
e e1
l#

-

*x. #chl
.erel
.jong ..

5
&.
I

A@#

- -

-

q
j

.e

#

eœ-œ*

%@ - -- - ,)e.
y
.
..
-* ê
----- .- ## nr n
u o# a.& .
$
--

.&
*w

- - - -

- **

*

#
:

*.
$

y
#

y o$KQU

VWO**
,
>*

(.jygr :x
œ&.
......

in de andere Scandinavische landen nietleidden totconcrete resultaten3.

Natuurlijk wordtnietalleen doorScandinavië,maarook en vooraldoor
degrotemogendhedenbeslistwelklotdekernwapenvrijezoneuiteindelijk
beschorenzalzijn.IntegenstellingtotdeSovjetuniehebben deVerenigde
Staten vrijnegatiefgereageerd.En men kan zich nauwelijksvoorstellen
datde Scandinavischelanden in de nabije toekomst,aldan nietonder
Russische druk,een eensgezind standpuntzullen innemen.

De toegenomen rivaliteit tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten
voorspeltweinig goedsvoorde Noordeuropeseontspanningspolitiek in de

jaren tachtig.W aarschijnlijk zaldespeelruimte,die Finland steedshad
tegenoverde Sovjetunie,worden ingeperkt.En Zweden zalzich wellicht
weerverdienstelijk kunnen maken op wapenbeheersingsgebied.Maarmen
kan verwachten,datde beide NATo-landen Denemarken en Noorwegen
in de kom ende periode metpolitieke problemen geconfronteerd worden.
Ook deregeringen van dezelanden zullen ernstigrekening moeten houden
metde sterk opgekomen vredesbeweging.HoewelDenem arken en Noor3 Dedefensievan deneutraleNoordeuropeselanden Finlanden Zweden wordt
uitvoerig besprokenin hetartikelvan R.DeyinEuropöùche Wehrkunde,no.12,
december 1981,pp.541-546.
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wegen als loyale bondgenoten binnen de NATO kunnen worden be-

schouwd,willenzijookineenperiode,waarin depapierenvan dedétente
niet zo hoog genoteerd staan, gestalte geven aan hun ontspanningspolitiek4.

De Sovjetunie en Noord-Europa
Bepaalde tekenen gedurende de afgelopen jaren wijzen op een grotere
belangstelling van deSovjetunievoorNoord-Europa.TotNoord-Europa
rekentM oskou,behalve de vijf Noordse staten (Denemarken,Finland,
Noorwegen,Ilsland en Zweden)die in politiek,sociaal-economisch en
cultureelopzicht veelmet elkaar gem een hebben,ook de drie Baltische

Sovjetrepublieken (Estland,Letland en Litouwen)die binnen de Sovjetunietesameneen aparteplaatsinnemen.Debelangenvan deSovjetuniein
datgebiedvloeienvoortuitdeverschillendepositiesdiezijdaarinneemt:
alsheersende macht in de drie Baltische republieken,a1s belangrijkste
regionale m acht in zowel het Oostzeegebied als het gebied binnen de

Noordpoolcirkelenalssupermachtmetwereldwijdebelangen,waarbijde
strategische positie van Noord-Europa als directe toegangspoorttot het

noordelijk deelvan deAtlantischeOceaan van grootbelang is.
Aan depolitiekvandeSovjetunie,gerichtopuitbreidingvan haarinvloed
in deNoordeuropeseregio,zijn driesoorten doelstellingen verbonden:
1. Op politiek-ideologisch gebied streeftM oskou naarallewaarschijnlijkheid drie doelen na:a)continuering van de huidigeneutraliteitspolitiek
van Zweden en Finland;b) de verzwakking van de band van de drie
Noordeuropese NATo-lidstaten methetAtlantisch Bondgenootschap en
andere sam enwerkingsverbanden, onder andere via het uitoefenen van
diplomatiekedruk op Noorwegen en hetaanmoedigen van pacifistischeen

neutralistischestromingen inDenemarken en Ilsland;tenslottec)hetmanipuleren van binnenlands-politieke groeperingen in de Scandinavische

landen.W atditlaatstebetreftwordtdeSovjetunieernstiggehinderddoor
hetontbreken van sterkecommunistischepartijenin Denemarken,NoorwegenenZweden,deideologischeverdeeldheid bijdeFinsecommunisten
en hetsterkenationalismevan decommunistischepartijin Ilsland.

4 N. Petersen, Entspannungspolitik in Nord Europa, in Europa Archiv,
no.21,10 november1981,pp.649-658.
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2.In economisch opzichttrachtde SovjetuniedeNoordeuropeselanden
nauweraanzichtebinden.DezestatenvoerenvanuitdeSovjetuniehoofdzakelijk grondstoffen (metnameolie)in en exporteren vooralindustriële
eindprodukten (o.m.machines,schepen,papieren visconserven)naarde
Sovjetunie.Denemarken,Noorwegen en Zweden betrekken echterieder
voorminderdan 3% vanhun totaleimportuitdeSovjetunie,terwijlniet
m eer dan 1l van hun totale export er naartoe gaat.Zelfs llsland en

Finland,diesterkereeconomischebanden metdeSovjetuniehebben,zijn
ook in ditopzichtveelsterkerop hetW esten georiënteerd.

3.Militair-strategisch isNoord-EuropavoordeSovjetunievan buitengewoongrootbelang:deBaltischerepublieken en Finland zijn voordeverdedigingvan hetNoordwesten vandeSovjetunieuitermatebelangrijk.De
Sovjetunieheefterbelangbijom deinvloeden aanwezigheid van andere
maritiememachteninhetOostzeegebied zoveelmogelijktebeperkenende
havensvan Moermansk en Archangelsk (meestalijsvrijen vrijweldirect
grenzend aan Noorwegen)vormen devoornaamsteuitvalspoortvoorde
Sovjetunienaardewereldzeeën in hetalgemeen enhetnoordelijk deelvan
deAtlantischeOceaaninhetbijzonder.Ditverklaartdeaanwezigheidvan
sterke eenheden van de Sovjetstrijdkrachten in het Baltische militaire
district en in het militaire districtvan Leningrad (waaronder ook het
Kola-schiereiland ressorteert).
Ilsland neemt op militair-strategisch gebied onder de Noordeuropese
staten een aparte plaatsin :hoewelhetlid isvan de NATO heefthetgeen
landleger,geen luchtmachten geen marine,m aaralleen een kustwachtvan

bescheiden omvang.Hetland isvoorzijnverdediginggeheelaangewezen
op de NATO en metname op de Verenigde Staten die een militaire lucht-

machtbasishebben gevestigd bijKesavik.Volk en regering van Ilsland
zijnin deeersteplaatsbedachtop dehandhavingvan hethogewelvaartspeilen op de instandhouding van de Ilslandse cultuuren levensgewoon-

ten;demilitairebedreiging doordeSovjetuniewordtalsminderbelangrijk ervaren.De Ilslandse buitenlandse politiek issteedsgekenmerktgeweestdoorhetstrevennaaronafhankelijkheidzonderenigebemoeiingvan
buitenafen isdaarbij vaker in botsing gekomen met de eigen NATObondgenoten (de zogenaamde Kabeljauwoorlog tegen het Verenigd
Koninkrijk bijvoorbeeld)dan metdeSovjetunie.
De jaren tachtig zullen belangrijk zijn voor de betrekkingen tussen de
Sovjetunie en Noord-Europa.De russificeringspolitiek in de driestrategisch zo belangrijkeBaltischerepublieken isgrotendeelsmislukt,watbelangrijkegevolgenkanhebbenvoordeterritorialeen politiekesamenhang
van hetmulticultureleSovjetimperiums.
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U iteenlopende m otieven en standpunten

In hetbegin van dejaren tachtig isdediscussie overeen kernwapenvrije
zone in Noord-Europa weeropgelaaid.In Finland vindtde gedachte van

eenNoordeuropesekernwapenvrijezonebijvrijwelallepolitiekepartijen
ingang. In Noorwegen, Denemarken en Zweden liggen de zaken iets

anders:desociaal-democratische partijen staan welwillend tegenoverde
gedachte van een kernwapenvrijezone,terwijldeconservatievepartijen
hieroverhunbedenkingen hebben.Hoeweldeconservatievepartijen inde
drie Scandinavische landen niet principieel tegen de eventuele instelling

van een dergelijke zonegekantzijn,verbinden zijdaaraan toch weleen
paarvoorwaarden:eenNoordeuropesekernwapenvrijezonedientookhet
geheleOostzeegebied én noordwestelijkerandgebiedenvan deSovjetunie
teomvatten en mag nietlosworden gezien van deveiligheid in Europa als
geheel. De vredesbeweging in Scandinavië streeft naar een gdsoleerde

kernwapenvrijezoneinNoord-Europaen houdtzichnauwelijksbezigmet
devraagin hoeverredeveiligheidin ditgebie; hierdooraldannietwordt
bevorderd.

Degroeperingen inScandinaviëdiehetideevan een kernwapenvrijezone
ondersteunen, hebben daarvoor nog verschillende motieven. Bij de
Zweedse, Deense en Noorse sociaal-democraten wordt die steun vooral
ingegeven doorhun diepgewolelde scepsisten nnnzien van de huidigewesterse nucleaire afschrikkingsstrategie.Naarde m otieven van Finland kan

men slechtsraden;vrijalgemeen wordtaangenomen datmen in Finland
nietgelooftdatin tijden van een gewapend militair consictin NoordEuropa de stationering van kernwapensin Noorwegen en Denemarken de

afschrikkingwezenlijkzalverhogen.terwijlmen ooknietovertuigd isvan
dedoeltreffendheid van denucleaireoptievan Denem arken en Noorwegen
als middel om Finland in het kader van de Noordeuropese balans te
ontlasten.

Van de zijde van de Sovjetunie isde instelling van een kernwapenvrije
zone in Noord-Europa steedskrachtig gepropageerd.In de Russische pro-

pagandawerd steedsdeindrukgewektdatnietdeSovjetrussischemaarde
Amerikaanse kernwapens de grootste bedreiging vormen voor de veilig-

heid van Scandinavië.DeSovjetunieheeftbijeen kernwapenvrijNoordEuropa groot belang:naochten Denenaarken en vooralNoorwegen van

5 T.Gilberg,TheSovjet-union and NorthernEurope.Problemsof Commu-

ag-,no.2,maart/april1981,pp. 1-24.
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hun nucleaire optie afzien,dan zouden demogelijkheden om destrategischzobelangrijkenoordsankvandeNATO inoorlogstijdteverdedigen
aanzienlijk worden beperkt.Een eventuele Deense en Noorsetoetreding
toteenNoordeuropesekernwapenvrijezonezoubovendienbetekenendat
beide landen ook voor de verdediging van W est-Europa als geheelgeen

bijdragemeerzoudenkunnen levereninhetkadervan deNATo-strategie
van de 'sexible response'.En ditlaatste zou dan op zijn beurtalreuk
doen aan de gedachte van risicodeling binnen de NATO,waardoor de
reedsomstreden plaatsing van nieuweAmerikaanse kernwapensin België,
de Bondsrepubliek en Nederland op nog grotere tegenstand zou stuiten.
De angstvooreen kernoorlog onderbrede lagen van de bevolking in de
westerse landen wordt door de Kremlinleiders handig uitgebuit. Door

steeds maar weer onderhandelingen over een kernwapenvrije zone in
Noord-Europa aan tebieden,probeertde Sovjetuniebijde bevolkingen
van deNoordeuropeselanden deindruktewekken datzijhun veiligheid
kunnen vergroten wanneerzijbereid zijn bijverdrag onderalle omstandigheden aftezien van de plaatsing van kernwapensop hun grondgebied.

Uiteraard verzwijgtde Sovjet-propaganda hetfeitdaterin vredestijd in
geen enkelNoordeuropees land kernwapensopgeslagen liggen en datde

Sovjetunietotnutoenogsteedj nietonomwondenheeftverklaarddatzij
bereidisom alstegenprestatie'
haareigen kernwapensin hetOostzeegebied
en op hetKolaschiereiland op zijn minstgedeeltelijk teontmantelen.
H istorisch overzicht

A1tientallen jaren langwordtervan Russischezijdekrachtigaangedrongen op een verdrag datvan Noord-Europa formeeleen kernwapenvrije
zonemaakt.Op heteerstegezichtlijkteen dergelijk verdrag overbodig,
aangezien Noord-Europa in de praktijk alkernwapenvrijis:hetvredesverdragvan 1947metdeSovjetunieverbiedtFinland hetbezitvan kernwapens,Zweden ondertekendein 1968 hetNon-proliferatieverdrag waardoor
hetafzag van de ontwikkeling van een eigen kernwapenarsenaal,Noorwegen en Denemarken houden nog steeds vast aan hun verklaring uit 1957

om in vredestijd geen kernwapensop hun grondgebied toete laten,en
Ilsland beschikt nietover eigen strijdkrachten.De motieven achter de
Russischepropaganda vooreen Noordeuropesekernwapenvrijezonezijn
dan ook minderingegeven doordebezorgdheid overeen eventueleverdere
verspreiding van kernwapensdan weldoordewensom de noordnank van
de NATO te verzwakken.

748

Streven/mei

DekwestievaneenNoordeuropesekernwapenvrijezoneheeftin deNoorse binnenlandse politiek in hetdebatoverdenationaleveiligheid vanafhet

begineenroIgespeeld.TijdensdeNATo-bijeenkomstvanregeringsleiders
in december 1957 verklaarden de toenmalige Noorse minister-president
Gerhardsen en de Deense prem ier H ansen dat hun landen geen Amerikaansekernwapensop hun grondgebied zouden toelaten.Deze verklaring

volgdeoplangdurigediscussiesbinnendeNoorsePartijvandeArbeidvan
minister-president Gerhardsen over het nationale veiligheidsbeleid. De

toenmaligeRussischepremierBoelganinbetuigdein eenbriefvan 8januari1958aan Gerhardsen en Hansen zijn grotevoldoening overhetstandpuntdatbeidenop deNATo-bijeenkomsthadden ingenomen en lanceerdevoorheteersthetideevan een kernwapenvrijezonein Noord-Europa.
Hetstandpuntvan de Noorse regering metbetrekking totde kernwapenproblematiek werd in 1961doorhetNoorseparlementbevestigd :Noorwe-

genzou in vredestijdgeen kernwapensopzijngrondgebiedtoelaten,tenzij
de nationale veiligheid datvereiste.

Boelganins voorstelwerd in 1963 in een ietwatgewijzigde vorm overgenom en door de Finse president Kekkonen,die een verdrag voorstelde

waarbijalleNoordeuropeselanden zouden afzien vandestationeringvan
kernwapens op hun grondgebied. Het Kekkonen-plan verdween na de
terughoudende reacties van de overige Noordeuropese landen voor vele

jaren naardeachtergrond.In mei1978 herhaalde Kekkonen tijdenseen
toespraakinZwedenzijnvoorstel;hijsteldeonderhandelingenvoorom te
komen toteen kernwapenvrijezonein Noord-Europaondergarantievan
debeidesupermogendheden,dievan meetafaanbijdeonderhandelingen
zouden moeten betrokken worden.H etvoorstelvan 1978 leek aanvanke-

lijk eenzelfdelotbeschoren alsdatvan 1963.Tweeontwikkelingen gaven
dediscussieovereen Noordeuropesekernwapenvrijezoneeen nieuweimpuls:debereidheid van deNoorsesociaal-democratischeregering (in het
voorjaarvan 1981)om in principemeetewerken aan detotstandkoming
van een kernwapenvrije zone in Noord-Europa en een verklaring van
Brezjnevinjuni1981ineenvraaggesprekmeteenFinsekrantdieeropzou
kunnen wijzen datM oskou nu ook bereid zou zijn om hetaangrenzende
deelvan de Sovjetunie eveneensin een kernwapenvrije zone in NoordEuropa onder te brengen.
Het incident met de Russische onderzeeboot in de Zweedse territoriale
wateren in oktober 1981 en m eer nog het aan de machtkom en van de
conservatieven in Noorwegen in diezelfde maand betekenden een ernstige

terugslagvoorhetstrevennaareen kernwapenvrijNoord-Europa.Injuni
1982bood deconservatieveNoorseregering-W illoch aan hetparlementde
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resultaten aan van een studiediezijhad laten verrichten overheteffect
vaneeneventueletoetredingvan Noorwegentoteenkernwapenvrijezone.
Debelangrijksteconclusiesluidden datdeNoorsedeelnameaan een verdrag datNoord-Europa,zonder inbegrip van de aangrenzende Russische

gebieden en hetOostzeegebied,kernwapenvrijzou makennietalleen geen
einde zou maken aan de bedreiging van Noorwegen met kernwapens,

maartevensdeNoorseveiligheid wezenlijk zou aantasten,aangezien de
geallieerdenucleairegarantievoorNoorwegen zou wegvallen.Toch Iijkt
hetlaatstewoord overditprobleem nog nietgesproken ;hetdebatbinnen
de NATO overeen eventuele 'no-first-use'-belofte,de sterke antikernwapenbeweging in deScandinavischelanden alsmededenog steedsbestaande
gevoelensvan solidariteittussen deNoordeuropeselanden onderling doen

vermoeden dat het denkbeeld van een kernwapenvrije zone in NoordEuropa allerminstverdwenen is6.

Noorwegen:Nato'sarctischegrensmetde Sovjetunie
Tenaidden van deNoordeuropesestaten neemtNoorwegen,wegenszijn
ligging,zijn groeiendeeconomischebetekenisen denogaltijd nietopgelosteNoors-sovjetrussischegeschilpunten inhethogenoordeneencentraleplaatsin7.DeSovjetunieheeftop hetKola-schiereiland ten oostenvan
degrensmetNoorwegen sterke vlooteenheden en een grootaantalonderzeeërsgestationeerd,alsm edelanceerinstallatiesvoorraketten.H ierdooris
de strategische betekenisvan Noord-en M idden-Noorwegen m etde aan-

grenzende wateren zowelvoorde NATO alsvoorde Sovjetunie enorm
toegenomen:beheersing van deze gebieden doorde Sovjetunie zou een
ernstigebedreigingvormen voordeverbindingen overhetnoordelijk deel
van deAtlantischeOceaan tussen deVerenigdeStaten en W est-Europa.Er

isNoorwegen allesaangelegen om despanningin ditbelangrijkeen daarom zouitermategevoeligegebiedzoveelmogelijkbeperkttehouden.Teneinde de gevoeligheden van de kantvan de Sovjetunie te ontzien heeft
Noorwegendepatrouillesdoordezee-enluchtstrijdkrachteninditgebied
in eigen hand gehouden,waardoor Amerikaanse patrouilles uitde buurt

6 R.K.German,Nuclear-freezones.Norwegian Interest,SovietEncourage-

ment,in Orbi
s,Jg.26,nr. 2,1982,pp.451-476.
7 Zie watditprobleem betreftook hetartikelvan F.Brenchley,Norway and

her Sovietneighbour:NATO'
s articfrontier,verschenen in ConflictStudi
es,
nr.134.
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van de Russische basesop hetKola-schiereiland worden gehouden.Aan de

anderekantisdeNoorsedefensiepolitiekerop gerichtom demogelijkheid
van een beperkte oorlog tegen Noord-Noorwegen zo klein mogelijk te
houden,doorde kansop een treffen m etniet-NoorseNATo-eenheden in

een vroeg stadium van een aanvalop Noorwegen nadrukkelijk open te
houden.Dezetweezijdigebenaderinglijktvruchtentehebbenafgeworpen,
gezien de beperkte hoeveelheid op het Kola-schiereiland gestationeerde

Russische landstrijdkrachten.
Het hoge noorden is niet alleen in strategisch opzichtvan groot belang

geworden,maarook vanuiteconomischgezichtspuntwegensderijkevisgronden en de naaralle waarschijnlijkheid aanwezige grote voorraden
aardolie.Noorwegen en de Sovjetuniehebben nog steedsgeen overeenstem ming kunnen bereiken overde al akening van het continentaalplat

vandeBarentszZee,hetvastleggenvan degrenzenvandevisserijzonesin
datgebieden dejuridischestatusvanhetcontinentaalplaten devisgronden rondom Spitsbergen.Niettem in isNoorwegen erin geslaagd om door
middel van voorzichtig diplomatiek manoeuvreren bepaalde afspraken

omtrentdevastleggingvan dewederzijdsevisrechtenmetdeSovjetuniete
maken.Hetisvan belangdatNoorwegen en deSovjetunieook overeenstemming bereiken over een regeling omtrent hetcontinentaalplatin de

BarentszZeeen rondom Spitsbergen tegen detijd datdeoliemaatschappijen ook in ditgebied methun offshore-activiteiten beginnen8.
IndenaoorlogseperiodeishetstrevenvandeSovjetunieinNoord-Europa
voortdurend gericht geweest op het verzwakken van de banden van de

Scandinavischelanden methetWesten.Hetuiteindelijkedoelhiervanwas
en isom van Noord-Europa een neutraleof,nog liever,een pro-Russische
bufferzone te m aken die aansluit op de geannexeerde Baltische republie-

ken en Oost-Europa.Despecialeaandachtvan Moskou ging daarbijuit
naar Noorwegen,voornamelijk vanwege de belangrijke geostrategische
ligging van ditland.

Een neutraal Noorwegen ?
HoewelNoorwegen alvanaf 1949 deeluitmaaktvan de NATO en sinds-

dien een onderdeelvan degemeenschappelijke W esterse defensievormt,
8 J.J.H01st,Norway:searchforaNordpolitik,in ForeignAffairs,no.1,

1981,pp.63-86.
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heefthetvanafhetbegin een voorbehoud gem aaktm etbetrekking totde

stationeringvanbuitenlandsetroepen opNoorsgrondgebiedinvredestijd.
In 1957 werd ditvoorbehoud nog naderaangescherptdoordeverklaring

datNoorwegen in vredestijd ook geen kernwapensop zijn grondgebied
zou toelaten.HetNoorse lidmaatschap van de NATO gecombineerd m et

deverklaringdatNoorwegen invredestijdgeen Vreemdetroepenen kernwapensop zijn grondgebied zalstationerenvormen hetuitgangspuntvan
deNoorse veiligheidspolitiek:op die wijze wordtenerzijdsdeveiligheid
vanNoorwegenverzekerd,terwijlanderzijdsdeSovjetuniedeverzekering
gegeven wordtdatzijvanuitNoorwegen geen agressieteduchten heeft.
Ondanksdeinspanningen van de opeenvolgendeNoorse regeringen om de

Sovjetunie nietonnodig te provoceren,hebben de Kremlinleiderssteeds
weeropnieuw geprobeerddeNoren op allemogelijkemanierenteintimideren.Van Russische zijde ismeerdan eensde beschuldiging geuitdat
Noorwegen toestond datzijn grondgebied werd gebruiktalsbasisvoor
agressieve actiestegen de Sovjetunie.De pogingen van M oskou om de
Noorseveiligheidspolitiek tebdnvloeden zijn erop gerichtom van Noorwegen een neutraalland te maken,dus zonder militaire banden met de

VerenigdeStaten.EenneutraalNoorwegenzou hetdeSovjetunieimmers
gemakkelijkermaken Om Van dat land allerleipolitieke en economische
concessieslostekrijgen en zou demilitairedruk op deSovjetuniein het
noorden aanmerkelijk verlichten.Aangezien een Noorse neutraliteit op
kortetermijn nietteverwezenlijken is,steltdeSovjetuniezich voorlopig
ten doelom een militaireversterkingvan Noorwegen zoveelmogelijk tegen te gaan en te verllinderen dater maatregelen worden genomen die de

geallieerde versterkingen in oorlogstijd moeten versnellen.
HoeweldeNoren overhetalgemeen dedoorde Sovjetunieuitgeoefende
aanvoer Van

druk hebben kunnen weerstaan,betekenen de beperkingen die de Noren

zichzelfbijhunveiligheidsbeleidhebbenopgelegdtoch eennietonbelangrijksuccesvoordeSovjetunie.Men moetooknietvergetendatdegeografischeomstandigheden hetvoorNoorwegen wenselijk maken om de betrekkingen metdeSovjetuniezo goed mogelijk tehouden.DatwiloverigensnietzeggendatNoorwegen zijnmilitaireverplichtingentegenoverde
NATO verwaarloost:in deafgelopenjaren heefthetland zijn defensieuitgavenreëelmetmeerdandeafgesproken3l perjaarverhoogd,terwijl
ookdeNoorse bijdragen op degebieden van deonderzeebootbestrijding
en elektronischeverkenning van potewaardevoordeNATO zijn.
Hetnaoorlogse evenwichtin Noord-Europx wasvooralte danken aan de

stilzwijgendeaanvaarding in Oosten W estvan deveiligheidspolitiek die
de verschillende Noordeuropese landen sinds de Tweede W ereldoorlog
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hebben gevoerd.M oskou heeftvoortdurend pogingen ondernom en om die

statusquo in zijn voordeelte veranderen.Deopbouw van een geduchte
militaire machtop hetKola-schiereiland,hetuitoefenen van politieke en
diplomatieke druk op de Noordeuropese landen en hetsteeds maar aan-

dringen op de instelling van een kernwapenvrijezonein Noord-Europa
passen allemaalin datstreveng.

D efensiepolitiek van Denem arken
Inzakededefensiepèlitiek van Denemarken kan worden verm eld datin mei
1982 doorhetDeenseparlementdeuitgangspunten voorhetdefensiebeleid

voordekomendejarenwerdenvastgesteld.Tijdensdedebattenbleken in
hetparlementmetbetrekking totde hoogte van de defensie-uitgaven drie
stromingen te bestaan ;er waren voorstanders van de bevriezing van de

Deensedefensie-uitgaven op hethuidigepeil(de radicalen en de linkervleugelvan de sociaal-democraten),voorstandersvan een verhoging van
de defensie-inspanning van Denemarken (de liberalen,conservatieven,
centrumdemocraten,Christelijke Volkspartijen de meerderheid van de
sociaal-democraten)en voorstandersvan een drastische inkrimping van
hetDeensedefensiebudget(deSocialistischeVolksparijen delinksesocialisten).Het eindresultaat was een bescheiden verhoging:ongeveer één
procentin 1982 en een halfprocentin 1983 en 1984,in totaalcirca 2 % .

In devoorafgaandejaren wasmetnamevanuitW ashington,Londen en
Bonn herhaaldemalen kritiek geleverd op dehunsinzienstegeringeDeen-

se defensie inspanningen.In 1980 werd de taalverrijktmet hetbegrip
'Denem arkisering',waarmeewerd bedoeld deneiging van een land om de

zorgenvan zijneigen nationaleveiligheid grotendeelsaanzijn bondgenotenovertelatenzonderdaarzelfeenbehoorlijkebijdragevoorteleveren.
Tegenover verwijten uithet buitenland datDenemarken meteen reële
verhogingvanzijndefensie-uitgavenmet2çoin deperibde1982-1984nog
altijdbeneden de3% -norm vandeNATO bleef,voerdedeDeensregering
drie argumenten te verdediging aan : de slechte economische situatie in

Denemarken,derelatiefgrote Deensebijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking en het feit datde iniatie in Denemarken geen negatieve invloed heeft op het defensiebudget, in tegenstelling tot de situatie in de
meeste andere NATo-lidstaten.
9 R.K.German,Norway and the bear,in InternationalSecurity,Jg.7,nr.2,
1982,pp.55-82.
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Denemarken besteedtthansongeveer2,4% van zijn nationaalinkomen
aan dedefensie.DebijdragevandeDeensestrijdkrachtenaandegemeenschappelijkeverdedigingin NATo-verband ligtvooralop hetgebied van
het waarschuwings- en controlesysteem en de beheersing van m ilitaire

crisissituaties.In oorlogstijd moeten deDeensestrijdkrachten,zo langer
noggeenNATo-versterkingenzijn aangevoerd,deDeenseeilandenverdedigen tegeq aanvallen vanuitdezee en deluchtdoorhetW arschau-pacten

deelnemen aan deverdediging van Sleeswijk-Holstein en hetgebied rond
Hamburglo.

Hetdebatoverdedefensiepolitiek stond vanafhetnajaarvan 1979 vrij
plotseling midden in depubliekebelangstelling.Dathad verschillendeoorzaken.In de eerste plaats verslechterde de economische situatie in Dene-

marken in deloop van 1979 aanmerkelijk alsgevolgvan detweedeoliecrisis;indetweedeplaatswijzigdenzich deverhoudingenin devolksvertegenwoordiging door de parlementsverkiezingen in oktobervan datjaar,
waardoor de positie van de groeperingen die kritisch stonden tegenover
een verhoging van de defensieuitgaven nog werd versterkt;in de derde
plaats kreeg de discussie over hetveiligheidsvraagstuk door het NATOdubbelbesluiteen sterk politiek karakter.De besprekingen tussen de soci.

aal-democratischeminderheidsregering-lgrgensenen deburgerlijkepartijen overde defensiepolitiek leidden tenslotte toteen com prom isdatin de
zomervan 1982 voorhetparlem entwerd bekrachtigd.Hetbesluitom de
defensieuitgaven met2l te verhogen betekent overigens dat de Deense

strijdkrachten nietop hun huidige sterktegehandhaafd kunnen worden.
Denemarken moet net als de andere kleinere staten een keuze m aken :
ofweleen zelfstandige,volledige,nationale defensie metweinig technolo-

gischgeavanceerdemiddelen,ofweleenmodernuitgerustestrijdmachtdie
evenwelte klein isom geheelzelfstandig te kunnen opereren.De Deense

regering lijkt met de nieuwe overeengekomen uitgangspunten over de
defensiepolitiek te hebben gekozen voor een kwantitatieve vermindering

en een kwalitatieve verbetering van de Deense strijdkrachten;ditimpliceerttevenseen verdergaande integratie van hetDeense defensieapparaat

indestructuurvan hetgemeenschappelijkeNATo-verdedigingsstelsel.De
regeringswisseling in het najaar van 1982 lijkt vooralsnog geen grote
consequentieste hebben voorhetDeenseveiligheidsbeleid in de kom ende

jaren.

10 N .Petersen,D erBeitrag Dönem arkszuNA TO, in EuropaA rchiv,nr.20,
25 oktober 1982,pp.603-610.
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Theologiseren in een verdeelde wereld

Van5tot13januari1983hadteGenè- 70% van de bevolking onder hetbe-

ve een gesprek plaats tussen Eerste en staansminim um leeft,en deontwikkelDerde W ereld-theologen rond hetthe- de naties die op hun rug aan kapitaal-

ma 'Doing theolojy in a divided ogstapeling doen.Christelijkeverzoeworld'. Het initiatlef ging uit van
EATW OT, de oecum enische vereniging van Derde W ereld-theologen.Opgerichtin 1976 in Dar-es-salnm kwam
deze vereniging reeds verschillende keren samen, in Accra, Colombo, Sâo
Paulo,New Delhi.En nu was Genève
aan de beurt, het centrum van de
W ereldraad derKerken.
Die plaatskeuze was niet toevallig.
EATW OT bestaat uitsluitend uit La-

nlngwordtgeheelongeloofwaardig als
ze de ogen sluitvoorsociale antagonism en op wereldschaal: voor de toene-

mende ongelijke verdeling van goede-

ren tussen Eerste en Derde W ereld,
voor racism e,seksisme en m ilitarism e,
die golven van geweld en onderdrukking doen ontstaan. Geconfronteerd

metdergelijkefeitenvanmeedogenloze
verdeeldheid kan een theologievan de
eenmaking nietandersdan detaalvan

tijnsamerikaanse,Afrikaanse en Azia- aanklacht en ontmaskering spreken.
tische theologen.Door naar Genève te

H ierdoor neemt ze heterfgoed op van

gaan wilden zijvan de W ereldraad en M aximus Confessor, de orthodoxe
de in oorsprong Europese theologie die monnik uit de 7e eeuw,voor wie 'een

achterditcentrum staat,deyrkenninj theologie zonderactie gelijk staatmet
afdwingen van hun doelstelllngen.Z1J een theologie van de demonen',m aar
konden daarbij direct rekenen op de tevensook datvan M artin Luther,die
steun van Dr.Philip Potter,secretaris- zonder m eer stelt dat 'niet iem and die
generaalvan de W ereldraad en zelfeen leest en speculeert theoloog is, maar

kleurling.In zijn openingsrede stipte we1hijdievoordezaakvandetheoloPotter aan dathet onderwerp van het gie zijn leven geeft en veroordeeld
gesprek in het verlengde ligt van het wordt'.
opzet van de wereldraad. Oecumene,
aldus Potter. moet vandaag verder
mikken dan enkel op het bevorderen O pzeten m ethode
van de eenheid tussen verdeelde chris-

telijkekerken.Oecumenesluitookver-

zoening in,en deze m oet in de eerste Van de 80 deelnem ersvan hetcongres
plaats opgebouwd worden in het licht waren er40 uitde DerdeW ereld,gesevan de schrijnendetegenstellingtussen lecteerd volgensde verschillende contide ontwikkelingslanden,waarsomstot nenten.Er waren bekende namen bij
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enoopt. Nadien werden de factoren
uitde Latijnsamerikaanse bevrijdings- g
theologie zoalsH ugo Assmann en Clo- van verdrukking,zoalszepercontinent
dovis Boff uit Brazilië, Sergio Torres
en Enrique DusseluitChilien M exico.
Gustavo Gutiérrez en Leonardo Boff
lieten zich verontschuldigen.Uit Azië
waserSam uelRayanuitIndiaenTissa

en cultuur naar voren kwamen,sam engelegd en metelkaar vergeleken.

de Carvalho uit A ngola en Engelbert
M veng uit Kameroun. Ook James
Cohn uit New York, de auteur van
Black Theology,was aanwezig.De 40
overige deelnem ers kwam en uit Europa, de Verenigde Staten en Canada.van deacademischetheologen moeten hiervooralde nam en verm eld worden van Dorothee Sölle,Johann-BaptistM etz en deAm erikaansefeministen
Rosem ary Radford-Ruther,Letty Russel en Elisabeth Schuessler-Fiorenza.
M aardaarnaastwaren erook niet-vaktheologen uit de nog bescheiden basisgroepen van de Eerste W ereldl.Alles
samen werd ervoor gezorgd dat er
evenveel mannen a1s vrouwen waren,
evenveelmensen uitde Derde alsuitde
EersteW ereld,evenveelkatholieken als
protestanten.

uitA zië klonk de schrik door voor de
vernieling van de religieuze cultuur onderinvloed van dewestersetechnologie
die alsm aar meer gdmporteerd wordt,
zonder een echte rem edie te bieden
voorhetprobleem van deverpaupering

Interessanthierbijwas,tezienhoezich

volgensdecontinentenheelverschillende profielen aftekenden.Afrika deed

ijn verhaaltegen deachtergrond van
Balasuriya uitSriLanka,terwijlAfri- z
ger, vluchtelingenkam pen en raska vertegenwoordigd was door Bon- hon
sendiscriminatie - de apartheidspoliganjalo Goba uitZuid-Afrika,Emilio tiek van Zuid-A frika.In de verhalen

van de massa.De Latijnsamerikanen
klaagden overde druk van de m ilitaire
regim es,deuitbuiting doorm ultinationale ondernemingen van Noordam erikaanse oorsprong en het dreigende
oorlogsgeweld. En, tot heuse verwondering van de Derde W ereld,hunkerde
ook deEerste,blankewereld naarbe-

vrijding,nietzozeer uit armoede,of-

schoon ook dievoelbaarwordt,alswel
uit de greep van de patriarchale mannencultuur - de feministen - en uit
de doem van nucleair wapengeweld de pacifisten.
Maar belangrijkerdan de opsomming Op zeker ogenblik zag heterzelfsnaar
van de namen en decriteria voorselec- uitdatde feministen,vooraluitdeEertie is wellichtde beschrijving van het ste W ereld, van hun zaak een prioriopzet en de m ethodische aanpak van teitsaangelegenheid wilden maken : de
het gesprek. Van m eet af aan stond helft van de wereldbevolking bestaat
vastdatoverdeinhoud van de bevrij- im mersuit vrouwen en deze scheiding
dingstheologie gediscussieerd zou wor- looptdooralle rassen en standen heen.
den volgensde methodezelfvan de be- s4aar de gevolgde naethode bracht de

vrijdingstheologie,d.i.verhalend,ana- discussie opnieuw in hetjuiste spoor.
lyserend en bewustm akend via hetzien
van samenhangen.Zo werd elke deelnem er uitgenodigd om binnen een ge-

Ook de feministen zagen in dat hun

spreksgroep zijn levensverhaaltedoen

eendirectjevolgofneveneffectisvan

m etde bedoeling om de elementen van
verdrukking op hetspoorte komen die

hem ofhaartotinzeten strijd hadden

achterstellinj - hetgrootste gewicht
van de arbeldslastvalt op vrouwen -

dezelfde wlldgroei in industrialisering
die ook debevolking van deDerde W ereld in de onderdrukking houdt.W aar

1 Zie G.DeSchrijver,Bevrqdingstheologie in Europa,in Streven,april1982,

pp. 587-598.
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we vandaag mee geconfronteerd wor- Dorothee Sölle opriepen om plaats te
den is een (voor buitenstaanders on- nemen op de beklaagdenbank.Als het
doorzichtige) planmatige concentratie ware met voorbedachten rade werd
van kapitaal en macht in handen van hun gevraagd een schets te geven van
enkelen,o.a.de multinationale onder- de stand van zaken en de recente ontnemingen,op zulk een wijze dathier- wikkeling in de Europese theologie.
door de wet van de sterkste wordt be- Door dit them a aan de orde te stellen

ldendeLatijnsamerikanen huneigen
vestigd tejen alwiezwakisenafhan- wi
kelijk en ln alankelijkheid kan wor- superioriteitt.o.v.deEuropesetheolo-

den gehouden.De bevrijdingstheologie gen bewijzen en hun eigen meerwaarde
alswereldbeweging wi1juistfrontvor- uit de - volgens hen geen antwoord
men tegen deze ene verknechting en
haar veelvuldige vertakkingen. In

biedende - uiteenzetting van Sölle en

M etzzelflaten blijken.Voorwie weet

hoeveelgedachtengoed M etz veelZuidam erikaanse theologen heeft aangereikt had dezeenscenering ietsvan een
publlek voltrokken rituele vadermoord.
horigworden gemaakt.Inzichtbijbren- M etztoondeaandatdeEuropesetheogen in deze parallellen en verwant- logie, eens geconfronteerd met feiten
schappen is de methodische weg die zoalsAuschwi
tz,onmogelijknojvrijmoet leiden tot consciëntisatie en be- bl
ijvende,boven de werkelijkheld uitzwevende theorieën kan uitwerken.
vrijding.
Door zulke theologische theorieën

naam van God wi1 ze de structurele
vormen van verdrukking bestrijdendie
maken datslum bewoners nOg armer,
kleurlingen nog meer veracht,vrouwen
waar ook ter wereld nog meer onder-

Los van de academ ische
theologie
In het verloop van de discussie ontstond er een zekere, enigszins geënsceneerdespanningtussendetheologen
uit de Derde en die uitde Eerste W ereld.Erwas enig onbehagen omdatde
Europese en Noordam erikaanse delegatie, naast academ ische theologen,
een numerieke meerderheid van niet
academ isch geëngageerde theologische
denkers uit de basis had meegebracht.

VooralvoordeLatijnsamerikanen was
dit een doorn in het oog. Zijhadden

lievererg veelen erg grote nanlen aanwezig gezien uithetacademische milieu
Schillebeeckx,M oltm ann,Pannen-

wordthetburgerlijke subjectdatnaar

wreedheid en ongevoeligheid neigt,niet
bekeerd.Een echte gevoelige en weerbaretheologie za1van de Derde W ereld
moeten komen,te meer omdatde kerk
daar aan de kant van de arm en staat,
hetgeen in het Europa van het consumism e helemaalniet hetgevalis.An-

derzijdsechter zullen de Europeanen,
aldusM etz,bijdeze theologie van de
bevrijding kunnen aansluiten : en wel
in de matedatze zich schrap zetten tegen de verzakelijking en het nutsdenken van hun eigen cultuur die,los van
deze contestatie,in praktisch athdsm e
vervalt. Dorothee Sölle vulde deze

zienswijze aan door te wijzen op het
gevaar van de nucleaire bewapening en

opdeneurosediehierdoorbijdeEuroberg,Tracy,Cobb.Danhadden zijde- pesebevolking ontstaat.Zem eentdat
ze theologen kunnen vragen hoe zij de demonen van het m ilitarisme kunhun niet doordachte compromissen
metde wereld van welvaarten kapitaal

nen en nloeten Worden Ontnlaskerd en
dathetkritisch erfgoed van de Verlich-

duidelijk kunnen maken. Dit groots ting ons hierbijeen dienstkan bewij-

opgezetscenariokondusnietgesqeeld zen voorzover de Verlichting een
worden,hetgeen nietbelette datz1jde emancipatiebeweginj is,heeftze ons
welaanwezigeJohann-BaptistM etz,de
vader van de politieke theologie, en

geleerd tegen de elgen m echanismen
van verknechting in te denken.
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Na deze toespraken werd het spervuur
geopend.Clodovis Boff sprong op en
vroeg aan M etz op de man af, waar
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waarvan inhoud en draagwijdte door
gevestigde instellingen en machten

wordtvoorbepaald.De bevrijdingsthez@ subject van theologiseren was, ologie vraagt dat de interpretatie van
waar de achterban isin hetvolk waar- debijbelaan hetvol
k wordtteruggemeeM etzzichineen praxisvan bevrij- schonken.In ditopzichtmoet,zoalsin
ding engageert. Voor hem is dit de de Black Theology, werk worden gekernvraag die aan de Europese acade- maaktvan een rel
iqieuze traditievorm ische theologen gesteld m oetworden. ming. 3. Binnen actlegroepen m oeten
Het werd vrijwel zonder gemor aan- methodes van sociale analyse bestuvaard datBoffdezevraag stelde:naast deerd worden en aangeleerd.W antan-

zijn wetenschappelijk theologisch werk derskandegrondwiltotbevrijdinqniet
brengthijzesmaandperjaardooraan zijn kanaliseringvinden naareen lnzet
de basis om via sociale analyse, door in concrete,dagdagel
ijkse omstandighen te verrichten, de campesinos tot
consciëntisatie tebrengen.Voorhem is

heden. Zonder deze concrete gerichtheid wordt de liefde totde naaste niet

theologie wezenlijk praxis en bewustwording,totstand gebrachtbijendoor

concreet.

het volk in de basisgemeenschappen.

Dezeervaring lijktdeEuropeseacade- Consensus
mischetheologen vreemd tezijn.Vandaar ook dat hun spreken over God
veelm eeraarzelend isen abstract.daar
ze in feite geen weet hebben van de
kracht van de godsbeleving die voortkom t uit een collectief engagem ent in

De zoëven beschreven spanning wierp
na over en weer gepraatook vruchten
af.Hetopgeroepen verschiltussen een

theologievan debevrijdingin deEerste

eenstrijdvoorbevrijdinj.DeEuropese en de Derde W ereld werd welalseen

hunkering om tegen deelgen mechanis- onderscheid,maar nietals een extrem e
men van verknechting in te denken, tegenstelling erkend. De consensus
blijft ergens half weg steken tussen groeide,dat gezien de diversiteit van
droom en verlangen. Is het wellicht continentenen hunspecifiekehodeneldaarom dat men er niettoe kom tom ,

kebevrijdingsbewegingbesthaareigen
even indringend a1s de Latijnsameri- gelaat m ocht hebben. W aar het op
kaanse liturgieën,tebidden :'Christus, aankomtis datereen onbetwijfelbare
maak U solidairmetons'a1sde herm e- ernstisvan sociale inzet,analyseen geneutische vertaling van het 'Christe loofsovergave,en datdeze wordtwaar
gemaakt in een telkens onderscheiden
eleison'?
Vanuit de hoek van de Noordam eri- contextualiteit. Tot deze Consensus
kaanse zwarte minoriteiten werd Boff droegen ook de stemm en van Azië en

bijgetreden door James Cohn.In een
kortbestek schetste deze de hoofdpun-

Afrikabij,dienaastdevraag om aandacht voor hùn econom ische onder-

ten van een methodologie van bevrij- drukking ook de wens uitspraken,ook
dingstheologie: 1. Grondvoorwaarde

de inspiratiekracht van hun eigen cul-

isdatmen aan den lijvehetlotvan de tuur in de bevrijdingsstrijd te mogen
misdeelde ondervindt en nieteerst nog
gesofistikeerd - de elementen van
Onrechtm oetverzamelen.2. Hetervaren onrecht dientvoor de gelovige een

betrekken. In het kader van een we-

reldbredebevrijdingwordtaan hetou-

de, koloniale Evropa de invalshoek
van feminisme en nucleaire ontwapeeducatievekrachttehebben.ln gelijke ning gegund als sensibilisering,in de
tred met zijn en haar ontdekte veer- hoop dat men verder gaat en ook de
krachtzaldeonderdrukte gelovige niet gastarbeiders en de mensen van de
langerduldendatdebijbeleen boekis Vierde W ereld niet vergeet. Toch ble-

Fou m
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ven de Latijnsamerikanenerop hsme- dingstheologiewordenopgericht.Ditis
ren datheelin hetbijzonderde acade- œ nkwestievan fondsen,m nnrook van
mische theologie van Europa zich zou

bekeren.Eenvolgendedialoogkanqas

een andere manier van theologiseren:
de vakkundigheid van de theoloog

plaatsvinden - een datum werd nlet moetzich voeden aan zijn engagemen-

vastjesteld- alsparallelaanofinver- ten indepraxisvan bevrijding.
bindlng mettheologische faculteiten en

GeorgesDe Schrijver

instituten onderzoekscentra vanbevrij-

D e paus in Centraal-A m erika
Van ona medewerker PeterH ebblethwite kebben we,neeqthetadlkelover
Pacem fa ter+ , d*t u vooraan in dit
numm ervindt,n@g a n ander,aetueler
stuk gekregen,over de reisvan depaus

woord zalte zoeken zijn in de complexe interactie tussen watde paus ermee bedoelde en wat hetvolk ginder

ondervindtliseran vri
je bewerking
un, enermjds ingekort, anderzijds

ervan verwachtte.W at zijn bedoelingen waren,heeftJohannesPaulusbij
zijn verschillendeetappesduidelijkgemaakt:'innerlijke houdingenveranderen'(Costa Rica),de vrede dichterbij
brengen door bekering (E1Salvador),

u ngevuld met ilform ltie vln lndere

'een klim aatvan gerechtigheid'bevor-

inCentaal-Amedka,2-9maart,diehij
alsooggetuige meem u kte.W atu M er-

ooggetuigen en bijkomendeinterpre/- deren (Guatemala).de eenheid van de
ties.H etisdaarom nietdoorde auteur, Kerk herstell
en (Nicaragua).Een ambim aardoor de redaetie ondertekend.

Is dit haastige bezoek aan CentraalAmerika een succesgeweest? H etant-

tieus ProgrAmm a. De VerWachtingen
Van de arm e m ensen ginder Waren
bescheidener. De kortsluiting tussen
beide werd nergens zo duidell
lk a1s in
Nicaragua.

zich niet lieten opsplitsen in 'progressieven'en 'conservatieven'.De m ensen
wisten nietwaarze hethadden en ginIn Le6n waren een honderdduizend gen triestig terug naar hun dorpen.
m ensen opgekom en, hoofdzakel
ijk Vrouwen op de m arkt's anderendaags
boeren.W atzijverwachtten.was een 's m orgens stonden nog te huilen :
vriendelijkgebaar,een woord over het 'W at heeft de paus tegen ons? W at
lijden datzejarenlangondergaanheb- hebben we gedaan?'. En inderdaad,

NiclrlgqR

ben en demoeilijkhedenwaarin zenog hoe kon hij over opvoeding spreken
altijd verkeren. In de plaats daarvan zonderook m aaréénmaalhetalfabetigaf de paus een lezing, met rijkelijk seringsprogram ma van de Sandinisten
veel citaten uit docum enten van de
com petente Rom einse Congregatie,
over...katholieke opvoeding.De cam pesinos m oesten zien dat ze zich door
de opvoedingsinstituten van de regering niet lieten 'm anipuleren', dat ze

te verm elden,datzelfs in de ogen van

hun tejenstanders een onbetwistbaar
succes1s,alis heter dan maar één ?
M etwatdie ochtend in Leôn gebeurd

was,wisten deSandinisten watzijlater
op de dag in M anagua te verwachten
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hadden :de pauszou proberen een wig
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zegt,in eenheid ons volk beter kunnen

tedrijventussen hen en hun volk.Hun dienen.H eiligeVader,U moetweten:
vreeswerd bevestigd toen de paus over zelf noemen wi
j ons nooit tfvolksdeeenheid van deKerk begon en m et kerkp, aan de Kerk zonder meer heb-

nauwelijksingehoudentoornde'volks- ben wijgenoeg.Hetzijn anderen die
kerk',deiglesiapopularveroordeelde ons zo noemen, zij geven ons die
als een absurditelt.Alleen al de term

naam , ona dan te kunnen Zi
zeJjgkeonde
n dant
wi
j
g
e
e
n
c
h
r
i
s
t
e
n
e
n
z
i
j
n
'
z
.
'iglesiapogular'maaktedeaanwezigen
onmiddellllkduidelijkaan welkekant toch veronderstellen dat hij die brief

hij ging staan. ln nagenoeg dezelfde
bewoordingen had hijhetdaarvroeger
aleensovergehad,in zijnbriefvan29
juni1982 aan de bisschoppen van Nicaragual:'Hetisabsurd engevaarlijk,
temenen daternaast- om niettezeggen tegen - de op de bisschop gebouwde Kerk een andere kerk kan bestaan?een ffcharism atischep en niet institutlonele,een ffnieuwep en niettraditionele kerk,een alternatieve of zoals
dat tegenwoordig heet een ffvolkskerkp...zonderenigeband m etde wettige ambts- en gezajdragers'. M aar
christenen uit baslsgemeenchappen
hadden hem daarop een uitvoerige en

gelezen en begrepen had? Dathijhen
geloof
de? Hetin fors Spaansoverhet
'

plein geslingerde 'illesl
.a popularrr!y
moet hun een slag ln het gezicht ge-

weestzijn.
H etwasalmisgelopen metde inleiden-

de captatio benevolentiae.Hijwenste
'het geliefde Nicaragua, het zo beproefde,zo heldhaftige volk van Nicaragua'geluk.En er wasapplaus.M aar

d
atvielmeteenstil!toenhijvoortging:
'
... zo hel
dhaftig ln de natuurram pen
die u hebben getroffen'3.W as er niets
anders waardoor ze waren en werden
beproefd ? Juistnù weer? W istde Heilige Vader niet dat de dag tevoren op

(voorons,kleingelovigen)aandoenlijke hetzelfdePlein van de 19ejuliwaarze
briefteruggeschreven : 'H eilige Vader, nu voorhem gekom en waren,een maswijdanken U vooruw briefaan onze sale volksdemonstratiehad plaatsgehad
bisschoppen en willen U onze genegen- bi
jdebegrafenisvan de17jongemenheid betuigen.Uw briefisvooronseen sen die door contrarevolutionairen,exteken van God,een oproep toteenheid Som ozisten uit Honduras waren ver-

van onzekerk hier,zodatwij,zoalsU

moord?W ildehijdààrnieteenwoord-

1DebriefwerddoordeSandinistischecensuurpasop10augustusvri
jgegeven.

Eerstwasde publikatieverboden:'omdatsommigen,losvan debedoelingen van

ZijneHeiligheid,debriefcontrarevolutionairwildenmanipuleren'.Een gedachtengangdieweerkaatstwerd in dewaarschuwing dieJohannesPaulusinElSalva-

dorliethoren,datwijdenagedachtenisvan monseigneurRomeronietrevolutionairmogen manipuleren.

2Erwaso?datogenbliknoggeensprakevan datdepausopbezoekzou
komen.MaarIn hungelovigeopjetogenheidhaddenzijeenandervoorstel:'We

zoudenhetfantastischvinden.lsln1984bijvoorbeeldbijdevijfdeverjaardagvan
onzerevolutiedeKerkvanNicaraguabijeenzoukomenineensynode,zoalsdat
in anderelanden gebeurd is.Eensynodewaarweelkaarallemaalzouden ontmoeten,dievan destad en die van hetplatteland,dievan deAtlantischekusten die
van dekantvandeStilleOceaan,uitallehoekenvan hetland,metonzebisschop-

penenpriestersaanhethoofd,wezullenerallemaalzijn.Zo'nontmoeting,dat
zou ietsgoedszijnvoordeeenheid vandeKerk!'.
3 Heelwerkwaardigwasook,evenverderindetoespraak,een toevoeging bij
eencitaatuitdebriefvanPaulusaandeGalaten 3:28:'InChristuszijnwijallen
één:geenjood ofheidenmeer,geen slaafofvrije,geen man ofvrouw ...geen
armeofr#ke'.

Forum
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jeoverzeggen?Alleooggetuigen zijn M aar de Sandinisten pakken onbe-

heterovereens:hetwaren demoeders schaam d uitm etm arxistische begripvan die studenten,de moeders van de qen - nogalgrove,pri
mitiefmarxisduizenden jongemensendiein destrijd tlsch-leninistische frasen overigens.

tegenSomozagevallenzijn,hetwaren Daarom kun je zenietmeervertrou-

niet de 'Sandinisten', de 'comm unis- wen als ze van sam enwerking tussen
ten'die m ethettumult begonnen.Die christenen en m arxisten spreken. Ze
moeders waren het die begonnen te ontm askeren zelfhun welbekende m is-

roepen:'Vrede.wijwillen vrede'.Na- selijke identiteit.En als eriets is dat

tuurlijk.'deyausisdeeerstedievrede deze pausm eer irriteertdan hetm ar-

wil',maarh1Jhoorde nietwatzijbe- xisme zelf,dan is hetde idee dat het
doelden: een woord van m edeleven,
deernis.Totviermaaltoedonderdehet
overhet plein :'Silencio'!4 Ook na de
homilie, toen ook de Sandinistische
slogansverstomd waren,hoopten som migen nog op een geste.Een Onze Va-

marxism e ook de kerk binnensluipt.

bunenaarbeneden kom en en de moe-

leiderss.

Datdoethem,letterlijk en figuurlijk,
roodaanlopen.Datisinzijnogenjuist
de verleiding waartegen men in Polen
zich zo heldhaftig heeft verzet.En zo

werd Nicaragua in zijn geheelbestraft
dervoordedoden?Zou hijvan detri- voorhetmarxismevan enkelevan zijn

dersdie daar vlakbij stonden omhel- M et 700.000 Waren ze naar Leön en
zen ? Nee,het protocolnegeerde ze.
Managua gekomen (1/4 van de bevolEr is voor dit optreden geen andere king).In tegenstelling totwataartsbisverklaring dan datJohannesPauluser- schop Obando y Bravo de internatio-

vanovertuigdisdathijhiermetonver- nalegershad voorgelogen,alszou de
valste'marxisten'van doen had,diehij regerlng hetpausbezoek metalle middelen tegengewerkt hebben,waren alle
bussen van het land opgevorderd om
zijnogenNicaraguagewooneenklein, demensen naardepaustebrengen.Ze
arm ontwikkelingsland dat door een zouden er, zelfs nu in de kritische
grotemogendheid getiranniseerd werd, situatie waarin ze verkeren,een groot
dan had hijhetwellichtzijn sympathie feestvan maken.H etfeestwerd op een
niets m ocht toegeven dat ze voor hun
'revolutie' konden gebruiken.W as in

betuigd (zoalshijin vergelijkbareom- verbijsterende maniergerateerd.
standigheden in Afrika heeftgedaan).

4 Hebben christenenin Nicaragua,diezogewendzijn debijbeldirectophun
situatie toe te passen,ook teruggedachtaan hetverhaalin Marcus 10:46-52?
'Toen Jezusdaarliep,metzijnleerlingenennogalwatvolk,zatdaareenblinde;
diezataan de kantvan de weg tebedelen.En toen diehoorde:hetisJezusvan

Nazareth,begon hijte schreewen:ftlezus,Zoon van David,heb deernismet
mij!p.En velen snauwden hem toe:qHou je mond.Silenciolhh. Maar hij
schreeuwde nog veelharder:tflezus,Zoon van David,heb deernismetmij!B.
Jezusbleefstaan.Enzei:qzegdathijhierkomthh...'.
5 Datmarxismekwam volgensdeinternationalepersnog eenscru totuiting in

detoespraakwaarmeeDanielOrtela,decoördinatorvandejunta,depausopde
luchthavenverwelkomde:eendiatrlbetegendeAmerikaanseinterventiein Nicara-

gua.NiemandheeftoggemerktdathelepassaqesdaarvanIetterlqkecitatenwaren
uiteenbriefdieeenNlcaraluaansebisschop...ln1921,toenNicaraguadoordeVS

bezetwerd,aaneenvan zljn Amerikaansecollega'sschreef,om tesmekendat
bisschoppen en gelovigen in de VS ietszouden doen om die'interventie'testop-

pen.Watiser,zeiOrtega,in die60jaarveranderd?
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El Salvador
E1Salvadorwaseen andergeval.Daar
woedteen burgeroorlog en deregering
isnietbepaald aan dewinnendehand.
De President,Alvaro M agu a,benutte

Streven/mei

de, Romero. Toegegeven, alwat de
pausoverRomerozei,wasbeneden dr
maat.Geen woord dat kon laten verstnnn dat we Rom ero m oeten navol-

gen.Maarhetfeitdathij,ondanksde
tegenkanting van de regering. Rome-

ro'sgrafbezdcht(hijwaserdiep van

zijn begroetingstoesyraak om de vol- onder de indruk) heeft hetvolk heel
gende stappen in zlln vredesprogrlm
aan te kondigen.De pauszei- ver-

sterk nnngesproken. 'Bœlden zijn in
deze ssmenhang belangrijker dan
taald uithetondoorjrondelijke Vati- woordcommentaren bijbeelden'.
caansjargon - dathljhooptedathet Sobrino heeftgelijk.Demensen luistezou lukken.Hijscheen deregering,de rennaareentoespraak VV depausOm
parlementariërs en diplomaten, met œn algemeneindruk tekrijgen.details
wie hij sprak,nader te staan dan de en nuanceshoren zijniet.Tochhebben
guerrilleros en de armen,die hijniet diehunbelang,in zoverrezedebedoel
va
nrde
ontmoette.
Sing
alva
do
wapaus
s zijnverduidelijken.In E1
Toch m oeten we overdit bezoek niet

bedoeling zeker,de

overijld oordelen. Jon Sobrino, een regering nietalte zeervoorhethoofd
van de 'bevrijdingstheologen'aan de testoten.Hijwasvriendelijkerdanin
Universiteitvan San Salvadoren in dit zi
jnbriefvan6augustus1982,waarin
gevaldus een onverdacht getuige!gaf hi
jde'onderdrukking'ende'Nationade volgende interpretatie:'JullieJour- l
eVeiligheidsstaat'openlijk aanklaagnalisten hebtallemaaljeeigen oordeel de.Nugeenwoord meerdaarover.An-

overwaterjoedenwatmisliep.Maar dersdaninNicarajuaginghijhiermet
voor ons,dle hier moeten leven,is de

situatie helemaal anders. W at jullie
vanzelfsprekend vinden, is dat hier

de regering hoffelljk en diplomatisch
0m .

Aan deandere kantklonk deveroorde-

misschien helemaalniet'.Hijgaftwee lingvan deguerrillerosnietaltestreng
voorbeelden.HetfeitdatArturo Rive- (ofzijvoelden zich in iedergevalniet
ra y Dam as,de opvolger van Rom ero, veroordeeld).Deoproep totvrede,de
net voor het bezoek tot aartsbisschop
werd benoem d, is hier van groot be-

veroordeling van het jeweld werden

hier als norm ale ingredlënten van het

lang.Rivera heeftgetrachtde lijn van pauselijke vocabularium beschouwd.
Romero voorttezetten,hijisopgeko- Heel belangrijk daarentegen was het
m en voordem ensenrechten en voorde fei
tdathij- zijhetbijna verdronken
basisgemeenschappen,hij heeftsteeds in een heel lang citaat - het woord
zijn steun verleend aan de priestersdie 'dialoog' liet vallen : 'dialoog' is een
methun leven getuigen voor de 'voorkeurvoordearmen'.W atdepausover

guerrilla-begrip. datp
door de regering

wordtafgewezen.Allesbijelkaarbleef

aldiedingen verderookjezegdheeft. hetresultaatvan hetbezoek aan E1Salhetvertrouwen dathijRlvera betuigt, vadoraldus'onbeslist'.Zowelderejewordt hier geïnterpreteerd als een

ring alsde guerrilleroswaren 'zoalnlet

goedkeuringvan zijnbeleid.Ten twee- gelukkig,dan toch tevreden'.

Guatem ala
Na hetbezoek aan Guatem ala maakte
de 'nieuw geboren christen' en exkatholiek PresidentEfrin Rios M ontt

overderadiobekend:'Wijhebbengezondigden misbruik gem aaktvan onze

macht. W ij willen ons met ons volk
verzoenen'. En hi
jontsloeg op staande
voetzijn ambassadeurbijdeH.Stoel,
omdatdeze hetprotestvan de pauste-

Fou m

gen dedoodvonnissen dienetvoorhet
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'

gresnu wœ rkan vertellen dathetbeter
zalgaanm etdemensenrechten in Guatem ala en erdusweerwapensgeleverd

kunnen worden.Hijscoortermee bij
de katholieken,die zijn bekering aan
depauskunnentoeschrijven.Deprotestanten(30% )van de'Jezusredt-be-

keeru'-bewegin!zienin hem eenvan

dehunnen.Enmlsschienkrijgen aldiegenen diehopen dater eindelijk een
eind komtnnn dem artelingen,moord-

partijen en verdwijningen, weer wat
vertrouwen.M pnr of die éne verandering die de reis van de paus dan tot
stand zou hebben gebracht,meerdan
oppervlakkig is.valt nog te bezien.

Gijdie zoveelvan
Polen houdt
In Nicaragua in iedergevalrijzen.als
resultaat van het bezoek, ontzaglijke
problemen.De paus wilde de eenheid

van dekerk komenherstellen.Maarhij
heeftdieeenheid misschien juistin gevenrgebracht.Hijheeftdechristenen
die aan de kant van de Sandinisten
staan,om datzeovertuigdzijndaterin
derevolutiesterkchri
stelijkeelementen

aanwezig zijn, voor een dilemma geplaatst.Hetis niet erg waarschijnlijk

dathijzetotandereledachten heeft
gebracht.Een overtuiglng veranderje

niet door retoriek, zeker niet als deze
gebaseerd isop een situatiebeoordeling
die in de ogen van de toehoorders niet

juistis.W nnrschijnlijk blijven zij op
hun standpunt, in de hoop ooit eens
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zich bekeerd !
Die bekering heeftkennelijk een politieke functie. Hi
j komtermee op een

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

Centraal-Amerika ook.M nnrhijiswe1
deenigediedoorhetpauselijk bezoek
aan aanzien heeftgewonnen.Hijheeft

tel . 03/2343512

wen,m eerdan welkeregeringsleiderin
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2000 Antwerpen,

heeftzich ongetwljfeld veelte berou-
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zou hebben doorqegeven.RiosMontt
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door de H . Vader a1s volwaardige
christenen te worden geaccepteerd.In
hun boven geciteerde brief schreven

zij:'Heilige Vader,gijdie zoveelvan
Polen,uw vaderland,houdt,gijdiegeborenzijtineen land datzovaak onderdrukt en bezet is geweest,gij zult
onsbegrijpen'.Zij bevinden zich min

Streven/mei

leven.'Ditvolk dat honger heeft naar

God',schreefJohannesPaulusin zijn
brief aan de bisschoppen. 'Ons volk
heeft honger naar God en naar brood

(ofnaar tortillas,datis wat wijhier
etenl',antwoordden dechristenen (en,
schreven ze.nietmaar ook.
.alle pole-

miek was hun vreemd).'De regering

of meer in dezelfde situatie alsde Po- werkthard en wi
j doen hard onsbest
len in de jaren 1830,toen dezen een om samen uit de m iserie te geraken
donderbrief kregen van Paus Gregori- waarin dedictatuurvan Som ozaonszo
usXVI die hen waarschuwde dat ze lang gedom peld heeft.De weg is smal,
niet in opstand m ochten kom en tegen zoals Jezuszou zeggen.Ook hier hebde autocratische Russische tsaar. De ben wij behoefte aan eenheid'.In dit
Polen waren onthutst,voelden zich ge- ook hi
erzitblijkbaarde kortsluiting.
kwetst. M aar gingen door met hun Voor de bioscoop Palace in San José,
komplottçn. H et onderscheid is wel, Costa Rica, ligt een oude bedelares.
dat Gregorius alleen maar een brief Iedereen kent haar a1s Doha Aha. Ze

schreefenzijnantirevolutionairebood- wordtdooriedereen methetjrootste
schap nietop de pleinen van W arschau
ging verkondigen.
Johannes Paulus ziet Centraal-Amerika als een gebied waar de penetratie
van het marxisme in de Kerk gestopt
moet worden.De m ensen ginder zien
het als een gebied waar geweld heerst,
waar m ensen honger hebben en dage-

respect behandeld. de politle slaat

lijksstrijd moeten leveren om te over-

Redactie

graageenbabbeltjemethaar.Toende
pauskwam,hebben zehaarin een zijstraatgelegd.Doha A5a heeftde paus

nietgezien.DegausheeftDosaA5a
nietgezien.Iétsls hier misgelopen.
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Boekbespreking

inSpreuken 31:10-31op hetoogheeft.Bij

Godsdienst

t
ijd en wijle lijktde getrouw og hetHebreeuwsteruggaandevertalingmiJofwelon-

juist('lzebelzond boden',19:2)ofwelerg
versluierend ('bij vijftig man in een speonk', 18:4).Tenslotte moet mij van het
Th.J.M .Naastepad.Elia, Kok, Kampen, l
hartdatik echtnietkan wennen aan JHVH
z.j.(=1982),120 pp.f15,75.
isweergave van de onuitspreekbare Godnaam.Bijallediscussiedietochalgevoerd
Deverhalen dierondom Elia zijn geschre- s
wordtovergebruik enuitspraak van ditheiven (1Kon. 16:29-2 Kon. 2:18, minus ligTetragrammaton lijktmi
eweerjave
1Kon.20en 22)'onderbreken'infeitehet van Naastepad zeker geen pojsid
tieve bildra-

ganjbarepatroon van hetboek Koningen.
Er ls- zo betoogtNaastepad heelterecht
sprake van een dubbele compositorische

ge.

men,gezichtshoek wordtelkeperikoop gelezen,herlezen en uitgelegd.Datditgeschiedt

Vluyn und BenzigerVerlag/zûrich.Einsie-

zo kenmerktweetNaastepad ookvoorönze

tamentischeexegesesedertheteindevan de

PancBeentjes
ingreep:'terwijldeboekenKoningeninhun
geheelaleenprofetischeherzieningzijnvan
dehoRronieken,zijn hierdeEliaverhalen
ingevoegd als een extra bezinning'(p.5). RudolfSchnackenburg,Der Brief an die
Vanuit deze,mijnsinziensterechtingeno- Epheser, NeukirchenerVerlag/Neukirchendeln,Köln,1982,363 pp.,bijintekening
in deinmiddelsbijvelen we1bekendelite- DM .49,80 - 1osDM .59.
rair-archiserende stijlzalniemand verbazen.DeprofetischetoondiedeEliaverhalen DebelangrijkstekwestiewelkedeNieuwtestijdhoorbaartemaken;metnamedecrisis 18eeeuw metbetrekkingtotdebriefaan de

Efesiërs bezighoudt is die naar de 'echtheid',d-w-z.de vraag ofde apostelPaulus
zilnkritiek.Eenwetenschappelijkcommen- welbeschouwdkanwordenalsdeauteurerin onzesamenlevingen dehuidigeeconomische situatie is keer op keervoorwerp van

taarin deklassiekezin isditboekjeuiter- van.Katholiekebijbelgeleerden hebben tot
aard niet,maardathad ook niemand ver- voorkortaltijdhetauteurschapvanPaulus
wacht;daarishettepoëtisch voor,teasso-

metverveverdedigd,maarin nieuwerecom-

ciërendvanaard.Hetisdaarbi
jtrouwensde mentaren bli
jken steeds méér wetenschayvraag of 'commentaar in de klassieke zin'

perservanovertuigddatersprakemoetziln

an een na-paulijnse oorsprong (gedateerd
we1altijd zo'n comylimentis!Wiedeze v
'Verklaringvaneenbljbelgedeelte'terhand omstreeksO na Chr.en van de hand van

neemt- en ik nodig iedereen daartoebij een hellenistisch gevormd jodenchristen).
dezeuit- za1merken datöJk de Elia uit Wiedenieuwsteontwikkelingenenzienswijandere teksten in Oude en Nieuwe Testament een verrassend nieuwe belichting

zen op ditterrein wi1vernemen,mag zeker

ontvangt.
Een paar kanttekeningen tot besluit. De

kundigecommentaarvandebekendenieuw-

nietvoorbijgaanaan hetuitvoerigeen des-

testamenticusRudolfSchnackenburg,jro-

auteurheefthetafentoe(p.8,p.89)over fessorvoorNieuw Testamentaandeunlverhetnietbestaande Spreuken 32,waarhij siteitvan W ûrzburg.Aan deserie 'Evangeduidelijkdepassageover'Desterkevrouw' lisch-KatholischerKommentar'(EKK),die
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ik over het algemeen bi
jzonder geslaagd vraag van degecompliceerde relatiestussen
vind,ismethetverschijnenvanditEfesiërs- taal.werkelijkheiden dewederzijdse'kleucommentaar een deeltoegevoegd dat naar

mijn meningin denabijetoekomstals&n

van de geaghebbende naslagwerken op dit
gebied dienst zal gnnn doen.Ik denk dat
metname van het lange Excurs over 'De

ring'daarvan,zoals die in het spreken tot
stand komt.Vanuit deze basis wordt een
verdere verkenning van het terrein van de
filosofie ondernomen;0? karakteristieke

wijze&rstnogviadeloglcaen deken-en

tenschapsleer, en vervolgens naar de
Kerk'(pg.2*-319),eenthemadatnergens we
in hetNleuweTestamentzo diep wordtuit- ethiek,de antropologie,sociale filosofie en
gewerktalsjuistindeEfesiërsbrief.
tenslottedemetafysica.Hoejefundeerdeen
Schnackenburg heeftde gebruikereen uitstekendedienstbewezendoordevertalingin
eensoortcolometrieaftedrukken,zodatde

dergelijke,vanuiteen bezinmngopdetaal
vertrekkende,opbouw is,wordtalduidelijk
wanneer men bedenkt datook de filosofie

groteli
jnvanhetbetooginéénoogopslagte zichaltijdin detaalafspeelt;enwaarmen
overzien is.Hetoecumenisch karaktervan

mensen gevoeligwilmaken voorde'funda-

deze commentnnr-serie (afwisselend schrij- menteler'reikende vragen van de wijsbeven een rooms-katholiek en een reformato-

geerteligthetinderdaad zeervoor de hand

rischchristeneendeel)komtopœnwelhœl dan maarte beginnen metdeze prealabele
bijzondere wijzeaan hetlicht,wanneerer vragen naardefundamenten van hetfiloson.a-v.Ef.4:7-16(overhetambt)eenpara- fi
schsprekenzelf.0?Zchzelfzoudezeregraafisingeschoven van een derhoofdre- deneringookeenpleldooikunnenzijnvoor
dacteuren,Eduard Schweitzer,diehetrefor-

hetvolgen van precieshetomgekeerdetra-

matorischstandpunttoelicht(pp.195-196). ject:tebejinnenbijdemetafysica,waarOok aan de 'W irkungsgeschichte' van de mee van Ellck eindigt,en vandaarnaarde
tekstisnietvoorbijgegaan.Andersdanbij- verschillende filosofische 'regio's'. Dat is
voorbœld in hetprachtigeM arcuscommentaarvan J.Gnilka in deze serie- waarna
elke perikoop een overzicht volgt - heeft
Schnackenburg ereen aparthoofdstuk aan

gewijd(pp.321-355).

Almetalduseen commentaarwaarmen -

een wegdiein hetverleden ook welgegaan
is,maar men kan zich vragen stellen omtrentde pedagogische effectiviteitvan een

dergelijkeaanpak.HoevruchtbaardaarentegenvanEijcksbenaderingkanzijn,blijkt
we1uithetvoorliggendeboekje.Wanthetis

mede om zijn uitvoerige bibliografische een buitengewoon plezierige inleiding jegegevens en zijn sobere, doch efficiënte worden,die de lezerop zeerbegrijpelbke
notenapparaat- nietlichtaan>1misgrij- wijzeinvoertindeverschillendefilosofische
pen;een standaardwerk kortom !
deelgebieden en vragencomplexen.Daarbij
jck,ondankszijn duidelijk analyPancBeentjes isvanEi

tisch-jerichtesympathiek,alti
jd zeerevenwichtlg tewerk gegaan,en dragen ook een
grotematevan nuchterheid en eenzekerge-

Filosofie

voelvoorhumorbijaan deleesbaarheiden
toegankelijkheid van dit boekje. Het is
daarmeeongetwi
jfeld &n van debeste,'zo

nietdebesteinleiding die momenteelin NeJan van Eijck,Filosofie: een inleiding, de
rland bestaat,zowel t-b-v.de gdnteresBoom, M eppel/Amsterdam, 240 pp.,
BF.565.

Deopbouwvaneeninleidinjindefilosofie

seerdeindividuelelezeralst-b-v.hetonder-

wijs.waaruithettrouwensook isvoortgekomen.

o:roroot

verraadtgewoonlijk aldefllosofischeachtergrondvandeschrijverdaarvan.Datkan
ookmoeilijkanders.Enhetisdanookniet
verwonderlijk dat deze inleiding van Jan Literatuur
van Eijck duidelijk de geestademtvan de

(gematijd) analytische en taalfilosofische Koen VermJiren,De #r van Selena,Dabenaderlng,zoalsdieop veelCentraleInterfaculteiten momenteel de overhand heeft.
VanEijckbegintzijnboekmeteen hoofdstuk over 'woorden en hun betekenis':de

vidsfonds,Leuven,1983,123 pp.,BF.298.

Metdezeroman sluitS.aan bi
jdeopusschrijvers,diehetschrijfprocesa1seen op-
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heldering brengende activiteitop de voorgrond plaatsen.hetverlangen een naam ge-

ven,hetwachtenintijden ruimtesitueren,
destiltevoorbereiden en deleegtedieop de

schrijfactvolgt.
Deze opvatting van hetschrijven,diemen

b-v.ook in dewerken van Claude van den
Bergeaantreft,isdeantipodevandeopvatting datde roman nietsdan een verhaalis.

NOORDSTARFO NDS
#x w.

InVermeirensprozaisduideli
jkeenlyrische

boventoon aanwezig,maarook een mythische onderlaag.De titel verwi
jstnaar de
mythevan demaangodin Selene,verliefdop

deherderEndymion.Derealiteitinditwerk

Steuntvooe urend
h*tVlaam le KuRuurleven

iswat'zichbultenhetbereikvanjeogen,je
handenofjewoorden bevindt(p.1*)'en

niettemin de verklaring is voor de manier

waarop deschrijverdewerkeli
jkheid ziet,
beleeft,verwoordt.Deveralgemenende for-

muleringen (hetgaatover'de'kamer,'de'
vrouw,'de'lantaarn enz-),demonotonie,
deherhalingen -metvariaties-van dezelfde
grondgedachten en gevoelens maken dat
men hetmoetlezen zoalsmen naareen ab-

stractdoek kijkt.Anderzijdsisereen concretepsychologischeevolutiein de ik-figuur
beschreven,die van de roman geen louter
taal-kunstwerk maakt.Dekr van Selena is
voorde beperkte groep mensen geschreven

voorwieschrijvennogietsanderskanopleveren dan een boeiend verhaal, voor wie

schrijveneenreiectieopdeschrijfactiviteit

U kunt
hleraan m eehelpen
d* ru
te Iaten verzekeren

bIjd*
Vlaam ee

verzekerlngemaatx happlj

zelfis.

J.Gerits
LiterairAkkoord 25,Bruna,Utrecht,1982,
111 pp.,8F.475.
M et deze 25-ste anevering is LiterairAk-

koordaaneenjubileum toe.Zoalsgebruikelijk bevatheteen keuze uitbijdragen verschenen in Zuid-en Noordnederlandse let-

D e N oordstar
en B oerhaave

terkundige tijdschriften.De keuze betreft
dezekeerhetjaar1981.Deredactieheeftin
hetW oord voorafzichzelfeen compliment

gemaaktdoortestellendaterditkeerbli
jkbaar een redactie aangetreden is die zich
geen enkelekeerverschansteachteronwrikbarestellingen en diesteedsdetekstterdis-

cussiestelde,nooitdefranjeeromheen.Het
resultaatmag in ieder gevalzeer bevredigendgenoemd worden,vooralwatde keuze
van hetopgenomen prozabetreft.Hetbiedt
de lezereen interessantestaalkaartvan wat
de auteursbinnen de verschillendestromingen in hetactueleNederlandseprozatebie-

GrootBrl/annlëlaan 121,
9* : Gent

Tel.(e91)25 75 15
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den hebben.Van 45 auteurs is een prozastuk ofeen gedichtopgenomen.Een aantal
fraaie foto's of portrettekeningen van de
auteurs en de bio-bibliografische gegevens
aan hetslotkunnen hetbeeld vervolledigen

formuleertStuiveling zijn oordeeloverde
taalvanGezelle,relativeertMjZjn retorische gelegenheidspoëzie, schetst hij de
sociologische omstandigheden die gemaakt

hebben datde 'twi
jfel',zo karakteristiek

datmenzichuitdelectuurvaneenfraqment voorde 19de eeuw,Gezellein zijn poëzie
uit hun oeuvre gevormd heeft.Er zlt inderdaad nog beweging in de Nederlandse
literatuur.
J.Gerits

Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, deel

nietberoerdheeftenlichthijzowelhetconservatismealsde mystiek bijGezelle toe.
Hetuniekevan zijn dichterschap komtuit
ditlangeessaynaarvoren,maarookzijnbegrensdheid.

Indetoelichtingwijstderedacteurvan het
VerzameldDichtwerk,J.Boets,eropdathij

belanjrijkecorrectiesmetsemantische im-

4.R#- noer.DeNederlandscheBoekhan- plicatlesheeftkunnen aanbrengen door de
del,Antwerpen/Amsterdam,1982,* 8 pp. vergelijking van de twee zetsels,gebruikt
BF.1.20 .
voordeeditievan R#msnoerin 1897.Op
het bestaan van die twee zetsels had nie-

Met de editie van het vierde deel is deze
nieuwe Gezelle-uitgave halverwege.Inleider
vandelaatstedoorGezellezelfsamengestel-

mandtotnogtoegewezen.Ookheefthijde

debundel(1897)isA.van Wilderode.Hij
wijst erop datR#msnoer de meestevenwichtigebundelgenoemdmagworden.Hij
schenktookaandachtaanGezellesrijk vocabularium, zijn vermogen om alles te

duidelijkenv1adevergelijkingvanGezelles

structuurvan deop hetœrstegezichtorde-

lozeAanhanqvanRl
jmsnoerkunnen veraantekeningen op de handschriften en die.

bijdeJubileumuitgave.Metzi
jnvandevorigedelen albekendeacribie heeftJ.Boets

ook deaantekeningen in devoetnoten ge-

'poëtiseren',zijn overtuijing datGod het maakt.M ethetmonnikenwerk van decorrectiesopdebundelsnaDichtoefeningenen
uitsluitend bedoeld voor de Gezelle-filolozijngenietend enpoëtischaandachtigrond- gie.wordthetvierde deelafgesloten.
wandelen indenatuurenhetVlaamseland- Aangezien Gezelle nietalleen pelezen kan

middelpuntvanallesis,zljnbovenzinnelijk
verdrieten metafysisch heimwee maarook

schap. Van Wilderode schrijft duidelijk
voorzi
jneigengeneratie,voormensen die
citatenvanGezelledadelijk herkennenena
priorivan zijn grootdichterschap overtuigd
zijn.
Vaneenandereaard,enm.i.vanblijvender
waarde,is hetessay van Garmt Stuiveling

worden.maarvelevanzijngedkhten door
hunklankrijkdom ookheelwatmogelijkheden inhouden voor de voordrachtkunste-

naar (produktieg en de luisteraar (receptieg,wi1ik wijzen op hetbestaan van de
uitstekende fonoplaatAl
s de ziele luistert,
gedichten van Guido Gezelle,gezegd door

'Groeien grenzen'(p.367-423)waarin de Tine Ruysschaert (Discus 7025-1980). De
persoonlijkelectuurvan Gezellegeconfron- kwaliteiten van Gezelle, door de inleiders
teerd wordtmethetklassiekeGezelle-beeld

datop zijn beurtafgewogen wordttegen
figuren alsBilderdijk.DeGenestet,de gezustersLoveling.M etgrotehelderheid,met
synthetischekrachten metgenuanceerdheid

vandeverschillendedelen in deeditie-Boets
geanalyseerd en geroemd, kunnen hier in
concreto beluisterd worden.

J.Gerits

Personalia
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de National Catholic Reporter.
Werkt
aan een biografie van Johannes X X I I I .
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Renato Hevia, directeur van het tijdschrift 'Mensaje', Santiago de Chile.
Adres: Pablo Aranda 3, Madrid-6,
Spanje.
Rita Lamberts, geboren 1957. Licentiate in de Germaanse Filologie; lerares
Engels.
Adres: Sporthalplein 190, B-2610 Wilrijk.
Paul Valadier, hoofdredacteur van het
tijdschrift 'Etudes'.
Adres: 14-14 bis rue d'Assas, F-75006
Paris.

I van der poorten
| 6J4 IJOO leuven.

STREVEN

MEI 1983

Inhoud

Sociale rechtvaardigheid : een hersenschim ? Het economisch
liberalisme van J.A. Hayek / Paul Valadier
Chili's neoliberaal experiment / Renato Hevia
De theologie van een Braziliaanse bisschop / Paulo Evaristo
Arns
Wat zat er achter Pacem in terris? / Peter Hebblethwaite
Omtrent Het verdriet
van Belgie / Paul Claes
Hans Andreus : relativiteitspoetica / Rita Lamberts
Noord-Europa in het Oost-West-conflict / L. Bartalits

675
689
699
710
720
729
741

Forum
Theologiseren in een verdeelde wereld / Georges De Schrijver
De paus in Centraal-Amerika / Redactie

755
759

Boekbespreking

765

ORION/BEVEREN

JUNI 1983

STREVEN

CULTUREEL MAATSCHAPPELIJK MAANDBLAD

MAARTEN LUTHER
DARWINISME EN NAZISME
GESPREKKEN IN DE SOVJETUNIE

Slrevcn, 50e jaargang, voortzetting van Studien, 112e jaargang

Lid Vereniging van wetenschappelijke en kulturele tijdschriften

Hoofdredactie

Administratie

J. Gerits, H . Jans,
F. Van Bladel

G . Boeve,
Sanderusstraat 5,
B-2018 Antwerpen
Tel. 03-237.97.94
(Verantwoordelijke uitgever :
STREVEN V Z W )

Redactie
L.
L.
E.
C.
L.

Abicht, G . De Schrijver,
Geerts, J. Gerits, H . Jans,
Kerckhof, W . Moesen,
Tindemans, F. Van Bladel,
Van Bladel

Rekeningen, t.n.v. S T R E V E N
000-0088467-03 (Postcheck)
001-0152555-50 ( A S L K )
410-0409331-14 (Kredietbank)
Postgiro in Nederland : 4344657

Redactieadres
Sanderusstraat 5,
B-2018 Antwerpen
Tel. 03/237.97.94

Secretariaat
L. Christiaen

Nadruk van artikelen uit dit
nummer zonder verlof van de
redactie is verboden.

Abonnementen, inclusief B T W
(11 nummers per jaar,
beginnend in oktober)
Belgie : BF. 850
Nederland : / 54,G . H . Luxemburg: BF. 890
Andere landen : BF. 960
te betalen op een van de
bovenstaande rekeningen.
Afzonderlijke nummers:
BF. 120,

fl,-.

ST R E VE N

qrr.,:,,

Inhoud
ALBERT EBNETER,Maarten Luther-gemeenschappelijk leermeester?
De drebellie'van M aarten Luther (01483)had veeldiepere wortels dan hetalvaker door
anderengeuiteprotesttegenindividueleofcollectievemisbruiken indekerk.Lutherwou een

herbezinningopdegeestelijkeuitgangspuntenenhiërarchischestructurendiedeaangeklaagdemisstandeneenschijnvanlegitimiteitgaven.UithetrecenteonderzoekistrouwensgeblekendatLutherveelgenuanceerderdacht(danzijnvoor-oftegenstandersaannamen)overde
verhouding tussen schriftgezag en kerkgezag,tussen het geloof en de werken,tussen het

algemeenpriesterschap vandegelovigenenhetonmisbaargeestelijkambt.

PANC BEENTJES,In deban van de tekst.Bijbelvertalersen hun principes 783
Ookin hetNederlandsetaalgebiedblijftmenzichmoeitegevenom demeestbevredigende
bijbelvertaling.Daarbijoverheersentweestrekkingendiewelnietlijnrechttegenoverelkaar
staan maartoch nogaluiteenlopende oogmerken nastreven:de idiolecte vertaling,zo nauw

mogelijkaansluitendbijdeeigen-aardighedenvandeorigineletekstendedynamisch-equivaIentevertaling,zovolledigmogeli
jkinspelendophethedendaagsetaalgebruik.Aandehand
van een paarsteekproeven bespreektdeauteurderespectievemerites,voor-en nadelen van

beidepogingen om debijbelrechttelatenwedervaren.

H.JANS,Mein Kampf wasnietorigineel.Sociaal-darwinismeen nazisme

797

Ingeluid doorE.Haeckelen vooralgdnspireerd op de rassenleervan de Gobineau en de
Lapouge,zette een uitgesproken racistische interpretatie van het darwinisme zich om de

eeuwwisseling definitiefdoorin de Duitse wetenschappelijkeen populair-wetenschappelijke
kringen.Velevandeextreem racistischeuitsprakeninAdolfHitlersM einKampfbli
jkende
getrouweweergavetezijnvanwataldecennialangindeDuitseacademischewereldverkondigdwerdalseenrigoureuzeconsequentievanhetopdemenseli
jkesamenlevingtoegepaste
darwinisme.

ERIK FAUCOM PRET,Gesprekken in de Sovjetunie

8l0

TijdenseenkortbezoekaandeSovjetuniepeildedeauteurnaardereactiesvanallonieme
Sovjetburgersop eenaantalduideli
jkenonomwondengesteldevragenover:dissidentieen
democratie,ongelijke en onbevredigende ontwikkeling van industrie en Iandbouw.het
nationaliteitenprobleem endepositievandeislam indeSovjetrepublieken.debuitenlandse
politiek en de bewapeningswedloop.

JOS SM ETS,De Berbersin Algerije
Metwisselend succeshebben dealoude Berbersde Romeinsebezetting,deArabische over-

heersingen hetFransekolonialismeoverleefd.Alsetnischeen cultureleminderheid,tijdelijk

min ofmeergecompromitteerd methetFranse regime,vormen zijeen alsmaarroeriger
groep,diezichweltotdeislam bekentmaarzichblijftverzettentegeneenuniformiserende
en opgedrongen arabisering.

JOH AN KUIN,H etkruistekenvan LordM archm ain.EvelynW augh,Brideshead
Revisited
839

E.WaughsBridesheadRevisitedculmineertzonderenigetwijfelindeonverwachteSbekering'
van Lord Marchmain,diedan geldtalsdeultiemetriomfvan hetroomsegeloof.Volgensde
analyse van de auteursteltM archmainsgebaar-allichttegen W aughseigen bedoeling in veeleerde overwinning voorvan een uitermateversmald geloof,waarin magischeopvattingen,angstvoorverdoemenisen sociale conventiesdedoorslaggevenderolspelen.

Forum
Deautobiografievan Maarten 'tHart/ JorisGerits
W atiseen Bisschoppenconferentiewaard? / PeterHebblethwaite

849
853
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Omslagontwerp :M ark Verstoekt

M aarten Luther -gem eenschappelijke
Ieerm eester ?
A lbert Ebneter

EeuwenlangheeftMaartenLuther(1483-1546)voordemeestekatholieken
gegolden als de rebelen aartsketter,die de vloek van de westerse kerk-

scheidingop zich geladen heeftendoorzijn ketterijen tallozezieleninhet
verderf heeftgestort.Voor protestanten was hij niets minder dan een
'tweede Paulus',die hetevangelievan Christusopnieuw heeftontdekten
'ondertafel'vandaan gehaald.Dezeconfessionelepolarisering,debekladding en belastering aan de ene,en verering aan deandere kant,hebben de

toegangtotdewerkelijkeLutheropvelemanierenindeweggestaan.Elke
serieuzepoging om totde werkelqkeLutherdoortedringen moestzich
zelfsnog in hetjongsteverleden nietalleen doorhetkreupelhoutvan de
katholiekestrijdliteratuurheenwerken,maaröök doordewisselendegeschiedenisvan de protestantse Lutherbeelden,en hun 'constante verteke-

ning van Luthers ''eigenlijke''oogmerken'(Hermann Diem).Pas nu,in
hetoecumenisch klimaatvanonzedagen,ishetmogelijkgeworden onbevangenenonvooringenomentevragennaardeeigenlijkeLuther.Ooknu
paszijn dewetenschappelijkevoorwaarden daarvoorenigermatevervuld.
D e historisch-kritische G esam tausgabe van Luthers werken,de zgn.W ei-

mariana,waarmeeinhetjubileumjaar1883eenbeginwerd gemaakt,isnu
bijnavoltooid,en dankzijdezeuitgave,waarinookdepasrond deeeuwwisselingontdekte,zeerbelangrijkejeugdgeschriftenvan delaterehervormerzijn opgenomenl,kunnen de onderzoekerszich nu directvanuitde
bronnen zelfeen beeld van Luthervormen datvrijwelgeen witteplekken
meervertoont.Alleen alsinds1950zijn erzo'n 1.500 kleinereen grotere
publikatiesoverdejonge Lutherverschenen.
1Hetgaatdaarbijom heteerstecollegeoverdepsalmen(1513-1515),hetcollegeoverdebriefaandeRomeinen (1515-1516),heteerstecollegeoverdebriefaan
deGalaten (1516-1517)en hetcollege overdebriefaan de Hebreeën (1517-1518).
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Hetwetenschappelijk resultaatdaarvan iseen Lutherbeeld datinveleopzichten belangrijkewijzigingen heeftondergaan.Bernhard Lohse.dieals
hoogleraarin de kerk-en dogmageschiedenis almeerdan twintig jaar
intensiefaan het Luther-en reformatieonderzoek deelneemt,meentzelfs

tekunnen vaststellen:'DevroegereLutherbeeldenzijnnuvoorhetgrootstegedeelte definitiefachterhaald'z.Een feitisdatmen een oecum enische
studiedag overM aarten Lutheronlangsdetitel'Noch ketter,noch heilige'
heeftkunnen meegeven3.Deze formulering werd bewustgekozen alscor-

rectieopzowelhetevangelischealshetkatholiekeLutherbeeld.Hetblijkt
datzich in de wetenschap -in brederekring misschien minder-ten aanzien
van de interpretatie van Luther een beslissende oecumenische doorbraak
heeft voltrokken.En langzamerhand beginnen de nieuwe contouren van

degestaltevan Lutherzich steedsduidelijkeraftetekenen.
H et veranderde Lutherbeeld

Hetkatholieke Lutheronderzoek heefthetoude,vijandigebeeld resoluut
laten varen en ook de positievekanten in zijn figuurerkend.A1in 1939
sprakJoseph Lortz,denestorvanhetkatholiekeLutheronderzoek,inzijn
baanbrekende werk Die Reformation in Deutschland overde 'diep-religieuze'Luther,diezichonopzettelijksteedsverdervan dekatholiekekerk
had verwijderd.En dertigjaarlater,in zijnboek Reform und Reformation (1967),stelde hijvast:'Luther wcJkatholiekerdan wl
j dachten en
dan hetgrootstedeelvan hetevangelische onderzoek denkt'(p.12).In een
beroem de toespraak voorde volledige vergadering van de Lutherse W e-

reldbond in Evian (1970)zeide voorzitter van het Romeinse Secretariaat
voorde Eenheid,kardinaalJ.W illebrands:'HeefthetTweedeVaticaanse
Concilie nietdatgene gedaan w atdooro.a.M aarten Luthervan de kerk

werd geëist en waardoor talrijke aspecten van hetchristelijk geloofen
Ieven nu beterdan vroegertotuitdrukking komen ?'W illebrandsnoemde

dehervormerin ditverband een 'gemeenschappelijkeleermeester'van de
christenheid in centralegeloofsvragen en verleendeLutherdaarmeedezelfde eretitelalspaus Leo XIlIooitaan de heilige Thom asvan Aquino had

2 B.Lohse,M artin Luther,M ùnchen,19822,p.244.

3 H.F.Geisser(red.),WederKetzernochHeiliger.LuthersBedeutungJ#rden
ökumeni
schenDialog.Bevatdevoordrachtendieinjuli1981tijdenseengemeenschappelijk congresvan de Evangelische Academie Tutzing en de Katholische
Akademie in Bayern werden voorgedragen.

AlbertEbneter/M aartenLuther-gemeenschappeli
jkeIeermeester
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gegeven4.In een theologisch goed gefundeerde Hinfûhrung zu Luther
heeftOtto Hermann Pesch deze titel,'gemeenschappelijke leermeester',
overgenomen en onderbouwds.Nogeen stap verdergaatdeLuther-onderzoekerPeterM anns,dietoch metbeidevoeten in de katholieke kerk staat

en staanwil.Inzijnlaatstepublikatie,tergelegenheid vanhetLuther-jaar
1983,noemthijdehervormerzelfseen 'vaderin hetgeloof'6.
Naar de overtuiging van deze en andere auteurs heeft de W ittenberger

voorvechtervan hetevangelie nietalleen wezenlijk bijgedragen aan de
zuivering van de katholieke kerk,m aar ook aan de verdieping van de
fundam entele vragen rond de Heilige Schrift. het woord van God, het

geloof,hetgewetenen hetchristelijkbestaan.Endatisnietmeeralleende
'mening'van professoren,maarook van Lutherspecialisten in dekatholieke hiërarchie.In een lezing over 'Lutheren de oecumene vandaag'verklaarde de katholieke bisschop van Kopenhagen H .L.M artensen :'Ook
katholieken erkennen vandaag de dag datLuther,alsweinig anderen,een
geniaaltheoloog was die de geschiedepis een beslissende wending heeft

gegeven.M isschien washijeenzijdig,misschien heefthijop een aantal
punten gedwaald;maaraan dedieptevanzijngeloofsgevoelendesteeds
weernieuwetheologischeinspiratiediebijhem tevinden ismagnietworden voorbijgegaan'7.DatLutheraan katholieke kantook nog welheel
andersbeoordeeld wordt,blijktuitdeboeken van PaulHacker(DasIch
im Glauben beiM artin Luther,Graz 1966),RemigiusBëumer (M artin
Lutherund derPapst,M unster 19712)en Theobald Beer(Derfröhliche
W echsel und Streit. Grundzûge der Theologie M artin Luthers, Leipzig

1974,sterkgewijzigdenuitgebreid:Einsiedeln 19802).Inhetoecumenisch
gesprek heeftm en de puurbiografische ofpsychologischevragen naarde

persoonlijkheidvan Lutherinmiddelsachterzichgelaten enrichtmenzich
nu opdeeigenlijkevragenvantheologie,kerkenchristelijkleven.Daarbij
komen tweedingen duidelijk naarvoren:
-

ZoalsSören Kierkegaard alscherp heeftgezien,kan men Lutheralleen

alscorrectiebewegingbegrijpen,enishijdusalleenteverstaan insamenhang metdatgenewatgecorrigeerd moestworden.Lutheriseenvoudigweg

4 Dekardinaalnoemdedriepunten metname:'DatGod steedsdeHeermoet

blijven'enalsbelangrijkstemenseli
jkantwoord:'Absoluutvertrouwenendeaanbiddingvan God'(Vgl.H.F.Geisser,o.c.,pp.220en vlg.).
5O.H.Pesch,HinfûhrungzuLuther,Mainz,1982,pp.272-279.
6 PeterM annsen Helmuth NilsLoose,M artin Luther,Freiburg-Bazel-W enenLahr,1982,p.7en 87.
7 H .F.Geisser,o.c.,p.204.
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niettebegrijpen zonderhetkatholicismedathijhervormen wilde.En bij
demeesteprotestanten,ook bijvele professoren,ontbreektdeze achtergrond momenteelnogen heeftmen daarvoorde katholiekepartnernodig.

Menmoetdelutheraansehervormingsinspiratienietalleenzoeken bijde
'jonge'Luthervan debreuk en dedoorbraak,maarook bijde 'oudere'
Luther,in zijn discussiesmetdepausgezinden terrechter-,ende'Schwërmern'terlinkerzijde.De'katholieke'aspectenvandeoudereLutherbetekenden zekergeen terugval,maar een herwinning van vele in de strijd
-

verloren ofverwaarloosde waarheden.Alleen de hele Luther is de echte
Luther.

Schriftgezag en kerkgezag

Deongezouten kritiek vanLutheropde'roomsekerk'kwam zondertwijfelvoortuitallerleilnisstanden :decom mercialisering van de aiatenprak-

tijk,deontaardingvan devolksvroomheid,hetgeestelijkmachtsmisbruik
van dekerkelijkeambtsdragers,dedecadentievan detheologischewetenschap en nietin de laatste plaatshetweinig 'geestelijke'gedrag van de
Romeinse curie.M aarLuthersoproep tothervorming betrofnietzozeer

dezemisstandenin hetlevenvan dekerk.Eendergelijkeroep om hervorm ing in hoofd en leden klonk aleen eeuw lang in Europa.Luthersoproep
ging dieper,en beoogde een vernieuwing van de kerk vanuit haar eigen
oorsprong.De morele misstanden en ontsporingen van devroom heid waren slechtshetgevolg van een veeldiepere crisis.Lutherriep op vanafde

troebele 'wateren'van hetmenselijk eigen oordeelterugtekeren naarde
heldere 'bronnen'van de oorsprong,terug naar het 'zuivere evangelie'.

Zijn doelwas:reformatie van de kerk naarhetwoord van God.In dit
uitdrukkelijkgeestelijk karaktervanzijnkritiekop dekerkisLuther'volstrektorigineel',in vergelijking metde schotschriften van zijn voorgangers.De hervorm ing wordt fundamenteeleen discussie rond hetgezag en

hetverstaan van de Bijbel.Een standbeeld van Lutherzonder Bijbelis
ondenkbaar.Van hetstandbeeldvan een pausgeldtdatnauwelijks,zeker
nietindetijdvan dereformatie.Depaussteundeeerderophetkerkrecht,
uitkrachtwaarvan hij,inzijn 'absolutevolmacht',aanspraak maakteop
dehoogsteheerschappij,nietalleen overdekerk,maarook overkeizers
enkoningen.Maardatwastegelijkookzijnzwakheid.lnzijneerstegrote
program matischegeschriftA n den ch.ristlichen AdeldeutscherNation von
des christlichen Standes Besserung bestorm de Lutherde 'drie m uren'die
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de pausen zijn curie in Rome tegen elke hervorming immuun moesten
maken:
-

deopperheerschappijvan dePausoverdevorsten van hetW esten
zijn monopolieten aanzien van deinterpretatievan deSchrift
depauselijkesoevereiniteit,gesteld boven hetconcilie.

In de ogen van Lutherbleefer zodoende geen enkele instantie meerover
van waaruit het pausdom ,de Rom einse kerk.nog zou kunnen worden
hervormd.

Debazuinwaarmeehijdemuren van Jericho omverwildehalen,wasde
Bijbel,en alleen deBijbel.Alleen hetwoord van deGod van deSchrift
kon zijn wapen zijn.Zijn strijdkreet was:'De goddelijke waarheid is
meesteres,ook overdepaus'.Hetstaatbuiten kijfdathetRomezelfwas
datdoor zijn overdrijving van zijn 'volmacht'Lutherin deze richting
heeftgedreven.

Depauselijkehoftheoloog SilvesterPrieriaso.p.,dievoorde Romeinse
geloofsrechtbank heteerste advies opstelde ten aanzien van Luthers stel-

lingen overde asaat,heeftook een Dialoog geschreven,die alsbijlage
werd toegevoegd aan de dagvaarding waarmee Lutherop verdenking van

ketterijnaarRomewerd jeroepen.In deze 'dialoog'werden Luthers95
stellingen een vooreen onderdeloep genomen en doorPrieriasop zijn
eigen wijzeweerlegd.Hethelegeschriftwerd echtervoorafgegaan door
vierfundamenten,waarvan hetderdeluidde:'Wiezich niethoudtaan de
leervan de Romeinse kerk en van de Paus,alseen onfeilbareregel,waar-

aan ookdeheiligeSchriftzijn krachtengezagontleent,iseen ketter'.Op
de vier fundam enten volgde als concrete slotconclusie:'W ie ten aanzien
van de asaten zegtdatde Rom einse kerk nietZOu m ogen doen watze in
feite doet,iseen ketter'.
W erd hier de paus niet boven de Schrift gesteld? Zou alleen de paus

competentzijn om de Schriftuitteleggen? Waarblijftdan dekritische
instantie yan de Schrifttegenoverhetleerstellig en bestuurlijk optreden
van de paus? Datwaren de indringende vragen die Luthertotop hetbot

gingenen waardoorhijonophoudelijk werd gekweld.Maarhetwerd nog
erger.In maart 1520 completeerde de pauselijke holtheoloog zijn 'Dialoog' met een Epitome (Samenvatting) van de dwalingen van Luther.
Daarin stond zwartop wittelezen:'Een oprechtmatigewijzegekroonde
paus kan zelfs door de hele wereld niet, laat staan door een concilie,

rechtmatigwordenafgezetenberecht,zelfsnietwanneerhijeendergelijke
aanstootzou geven,dathijhetvolk in groten getale naardeduivelzou
voeren'8.

Deze uitlating moet Luther volledig in het harnas hebben ge-

jaagd.Ontzetschrijfthijin dekantlijn:'VerbaastU,hemelen!Huivert,
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aarde!Ziedaar,christenen,watRome is!'En hetisdeze toon die wordt

voortgezet,wanneerhijin hetgeschriftAn denchristlichenAdelschrijft:
'Hetis op deze vervloekte,duivelse grond dat ze in Rome bouwen.en
menen datmen eerderde helewereld naardeduivelzou moeten laten gaan
dan datm en hun schurkenstreken zou mogen weerstaan'.

W anneerdebulExsurgeDominevan LeoX (15juni1520)Luthermetde
ban bedreigten hem oproepttoteen herroeping van 41 dwalende stellin-

gen,kan zijn antwoordalleen maarluiden:'DeSchriftmoethierrechter
zijn'.Zo verklaartLutherophetbeslissendemomentop deRijksdag van
W ormsvan 1521tegenoverde keizer:'W anneerik nietdoorgetuigenissen

van deSchriftofop voorde redeinzichtelijkegronden weerlegd word,
(...)ben ik aan dedoormijaangevoerdewoorden van deSchriftgebonden.En zolang mijn geweten isgevangen in GodsWoord,kan en wilik
nietsherroepen,omdathetongewisisengevaarlijkvoordezaligheid om
tehandelen tegen hetgeweten in.God helpemij.Amen'.
Luther heefthetgezag van hetBijbelwoord in een totop datmoment
ongekende mate benadrukt. Het eerste wat de nu door paus en keizer

verbannen envogelvrijverklaardemonnikenBijbelminnaarinzijn geheime toevluchtsoord,deW artburg,deed,waseen Vertaling van hetNieuwe

Testamentte maken.De Bijbelvertalingvan Lutherisdebesteen meest
indrukwekkende uitheelhetDuitse taalgebied.Geen enkeleandere Duitse

vertalingismetdezegenialeprestatievergelijkbaar.Hetiseenwerkvande
hoogsteliterairerang en tegelijk vandediepstereligieuzeuitstraling.Zijn
Duitsappelleerdezowelaan deontwikkeldealsaan deeenvoudigemensen

wektebijhoogen laageen warehongernaarhetwoordvan God.Luther
heeftvoordeeerstemaaldeBijbelwerkelijk onderhetvolk gebrachten
de'gewoneman'deonvergelijkbaregrootheidvandeHeiligeSchriftlaten
zien.Deliterair-creatieveen geestelijkeprestatievan deLutherbijbelvalt
nietin de Iaatsteplaatsaftelezen aan hetfeitdatvelekatholiekevertalers

op zijn teksthebben teruggegrepen.HieronymusEmser(1478-1532),een
heftigetegenstandervan Luther,baseerdezichbijzijneigen vertaling van
hetNieuweTestamentop Lutherswerk.(W elvond hijhetnodig in een
nawoord deIeek te waarschuwen tegen hetlezen daarvan!)9.
8 Dezin van Prieriasiseen citaatuithetCorpusjuriscanonici,waarmeede
wetgeverdeonafzetbaarheid vaneen rechtmatiggekozenpauszosterkmogeli
jk

totuitdrukkingwildebrengen.Datmoetwelworden bedacht.Maardelossezin,

zoalshijdaarnustaat,'iseen monstruositeit'(K.A.Meissinger).
9 Emsernam zelfsCranachsafbeeldingen bi
jdeApocalypsover.Hetisde
ironievan degeschiedenisdatRome op diemanierin een katholiekeBijbelvertaling alsBabelstond afgebeeld.Vgl.B.Lohse,o.c.,p.128.
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Ongeveergelijktijdig metdereformatorische doorbraak rond 1518 slaat
Luther een nieuweweg in bijde uitleg van de Schrift.Vroegerhad hij
moeten zien hoe anaatpredikers als Johann Tetzelde Schrift vaak niet

andersbehandeldendan 'alseenzwijn zijn haverzak'.Hijverlaatdeoude
m ethodevan de allegorischeuitleg,die steedsnaardeviervoudigezin van

deSchrl
ftvroegendetekstvoortdurendaanvuldemetdemeningenvande
Vaders.Uitgaandevan deIetterll
jkebetekenis(buchstöblichenofLiteralsinn) probeerthijnu de afzonderlijke passagesteverklaren binnen het
geheelvan de Schrift.Hetcentrum van de Schriftisvoor hem Christus,

diegekruisigd isen opgestaan.Christusisde eigenlijke hermeneutische
sleuteltotde Bijbel.'Neem Christusweg uitde Heilige Schriften en wat
zuljedaarin dan nogvinden?'Alsvorm kiestLutherhetcommentaaren
opentdaarm ee de weg voorde moderne exegese.die ook door de katho-

liekebijbelwetenschap alsnelza1worden opgegaan.
W anneerhetTweede Vaticaans Conciliein hetdecreetover de oecumene

(nr.21)waarderendspreektover'deliefdeenhoogachting,jabijnacultischevereringvoordeHeiligeSchrift'bijdeevangelischemedechristenen,
danisdateenlate,maarduidelijkehommageaanLuther.diedeBijbeltot
het'eynigen heyligthum 'van de protestanten heeftgem aakt.En waarhet

Conciliebenadruktdathetkerkelijk leergezag 'nietbovenhetWoord van
God staat'.maardit'te dienen'heeftlo,isdateen laat,maaropenlijk
antwoord aan Luther,zoalsook de echo van zijn diepstebekommernis
doorklinktin de uitspraak datde 'door God ingegeven en voor eensen

altijdneergeschrevenHeiligeSchriftenhetwoord Godszelfonveranderlijk
bemiddelen' en dat 'in de woorden van de profeten en de apostelen de
stem van de Heilige Geest te beluisteren valt'en de Schrift 'hethoogste
richtsnoervan hetGeloof is'.En tenslotte wordt dan ook verklaard dat

'de toegang totde Heilige Schriftvoorde christengelovigen wijd open
moetstaan'.Vertalingen in demoedertaalen een 'veelvuldigelezing'worden aanbevolen,metde toevoeging :'De Schriftnietkennen is Christus
niet kennen'(Hiëronymus).

Omstreden blijfttussen dekatholiekeendeprotestantsekerkennogaltijd
deverhouding van Schriften kerkelijk leergezag,datnaardemeningvan
hetConciliebijdeverklaringenverkondigingvan deSchrift'een bijzondereplaats'(maargeensuperieurepositie)inneemtll.DathetConciliehet
probleem van de oordelende functie van de Schrifttegenovereventuele

10 Constitutieoverdegoddeli
jkeopenbaring,nr.10.
11 Oecumene-decreet,nr.21.
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ontaardingen van detraditievan dekerk nietheeftuitgewerkt,isdoorvele
com mentatoren van hetConcilie betreurd.J.Ratzingerschreefdaarover:
'Datmen ditheeftnagelaten,kan slechtsalseen betreurenswaardige leem -

tewordenaangemerkt'lz.Hierhad menheteigenlijkeaanzetpuntvoorde
vraagnaardeecclesiasemperreformanda(dealtijdopnieuw tehervormen
kerk)kunnen vinden.Toch za1men hetoverhetalgemeen eenskunnen
zijnmetdeuitspraak vanA.Brandenburg,datLutherhier'zijnconcilie'
gevonden heeft.

Rechtvaardiging door het geloof of door de werken

HoemeerjeugdgeschriftenvanLutherronddeeeuwwisselingaanhetdaglicht kwam en en in de daaropvolgende decennia met de grootste hermeneutische precisie werden uitgeplozen,des te minderwilde hetlukken de
reformatorische doorbraakervaring,de zgn.Turm erlebnis,theologisch of
chronologisch te fixeren.De dateringen lopen uiteen van de eerste psalm encollegesrond 1513totna decollegesoverdebrieven aan deRomeinen
en de Hebreeën rond 1518. W ilmen het herinneringsvermogen van de

62-jarigehervormernietalteveelgeweldaandoen,danisdelaatstedatum
demeestwaarschijnlijke.VaststaatechterdatdejongemonnikM aarten
Luther-najaren vanworstelingen rijpingen,in zijn eigen beleving,toch
ook weerplotseling -een elem entaire religieuze ervaring heeftgehad,die

hethartvan zijn schriftuitleg,zijn theologie,zijn prediking en zijn leven
zou worden.

In zijn terugblik verteltLuthereen jaarvoor zijn dood hoe een enkel
woord in heteerste hoofdstuk van debriefaan deRomeinen zi
jn begrip
van Paulus in de weg had gestaan :'Gods gerechtigheid wordt geopen-

baard in hetevangelie'(Rom 1,17).Totdan toehad hijdatopgevatals
een 'actieve'gerechtigheid.'waarmee de rechtvaardige God de zondaars
en onrechtvaardigen straft'. In deze verkondiging van de straffende of
vergeldende gerechtigheid konzijngekweldezielechtergeentroostenzi
jn
onrustig geweten geen kalmtevinden.laatstaan daarin een bli
jde boodschap,een 'evangelie'ontdekken.'Maartoch klopte ik bi
jdeze plaats

steedsweerheftig aan bijPaulus'deur,en dorstteerhevig naarteweten
watPauluseigenlijkwilde.Totdatikeindelijk,doorGodserbarmen.dag

12 LexikonJhr Theologie und Kirche:'DasII.VatikanischeKonzil',Band II,

p.524en vlg.
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en nachtpeinzend,opmerkzaam werd gemaaktop de sam enhang van de
woorden'.W ant de tekstvan Rom 1,17 gaatverder:'De rechtvaardige
zaluitgeloof leven',d-w-z.uit hetgeschenk van God.uitGods genade.
Onderdegerechtigheid van God moethierdan ook nietdeactievevergeldingsgerechtigheid van deoordelende God worden verstaan,maardepassieve,d.w.z.de genade-ofvergevende gerechtigheid,die in hetevangelie

wordtgeopenbaarden diedezondaarvan Godtengeschenkekrijgt,wanneerhijvertrouwendgelooft.W anterstaatgeschreven:'Derechtvaardige
zaluitgeloofleven'-'Toenwashetmijalsofikvolkomennieuw geboren
werd enalsofikdooropenstaandedeuren inhetParadijszelfwasbinnengegaan.DeheleSchriftkreegvoormijeen andergezicht...En zozeerals
ik daarvöörhetwoord ''gerechtigheid Gods''gehaathad,meteven grote

liefdepreesik nu datzelfde woord,datmijhetliefstegeworden was;zo
werd hetwoord van Paulusvoormijde ware poorttothetParadijs'.
De rechtvaardiging van dezondaaralleen uitdegenade doorhetgeloof:
datwerd hethoofdartikelvan heeldereformatie,hetartikelwaarmee 'de

kerkstaatenvalt'en waarvan'niettewijkenis,valledehemelendeaarde
en watnietblijven zal'(SchmalkaldenerArtikel).
In eindelozevariatiesen in de meestverschillendesamenhangen komtLu-

thersteedsweerterugop ditsleutelbegrip,datbepalendmoetzijnvoorde
grondhouding van dechristen.Hetgeloof.datleeftuitde genade,uithet
kruis,uitde verdiensten van Christus,isdeallesbepalende wortelvan het

christelijk denken en doen,isdegrond en steenrotswaarop allewerken.
woorden en gedachten van de menszijn gebouwd.Luthervergelijkthet
geloofmetde'bruidsring',hettekenvande'blijdeuitwisseling',waarmee
Christus,de bruidegom,zijn gerechtigheid en zaligheid schenkt en de
bruid.dezondigeziel(het'armehoertje'),haarzonden prijsgeeft.Ofeen
anderaanschouwelijk beeld:'Degerechtigheid van Christusisdewagen,
waarin ik ziten naarde hemelwordtgevoerd',m.a.w.:de genade,die in

het geloof ontvangen wordt,is de alpha en omega van het christelijk
leven.En detheologen die de mens nog eigen verdiensten toekennen.uit

natuurlijke kracht,worden doorLuthertamelijk grof'theologischezwijnen'fsautheologen)genoemd.
Lutherhoefdenietlangophetverwijttewachten,dathijzijnrechtvaardigingstheorie alleen omwille van het'goedeleven'had uitgevonden en dat

hijzelfnooitergtothetdoen van goedewerken geneigd was.Ditverwijt
van zijn tegenstandersisabsurd.Vanafhetbegin van zijn hervormingsontwikkeling heefthij niettegen de goede werken zelfgestreden,maar
tegendewnçk-gerechtigheidofeigengerechtigheid,waarvanhijsteedsduidelijker de schadelijke uitwerking zag, die deze op de middeleeuwse
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vroomheid had gehad.Het bouwen op eigen werken,de eigengerechtig-

heid,wordtdoorLuther,evenalsdoorAugustinus,superbia (hoogmoed)
genoemd,maartegelijk beschouwdehijde daadwerkelijke liefde alsde
vanzelfsprekende,vreugdevolleendankbareconsequentievan degeestelijkevrijheid vandekinderen Gods.W anneerhetgeloofnietwordtgevolgd
doorliefde en goedewerken,'dan isdatgeloofzekernietaanwezig ;want
waarhetgeloofis,daarisook de HeiligeGeesten moeten liefde en goed-

heid in onswerkzaam zijn'.
Lutherheeftmetzijnrechtvaardigingstheorieintheorieen praktijknieuwe
accenten gelegd.M aarook in deogen van de katholieketheologie zou het
rechtvaardigingsartikelnu geen breekpunttussen de kerken meer mogen

zijn.DedoorhetRomeinseSecretariaatvoordeEenheidendeLutheraanse W ereldbond ingestelde commissie voor de dialoog heeft hierin een
'verregaande consensus'vastgesteld.

Algemeen priesterschap -geestelijk ambt
In dejaren van de reformatorischedoorbraak (1520-1523)vochtLuther
metalle krachtvoor hetalgemene priesterschap van allegelovigen.'Alle

christenen behoren werkelijk totdegeestelijkestand,en erbestaattussen
hen geen onderscheid,dan alleen ten aanzien van het ambt'.M et deze

'bazuinvan Jericho'wildehijvooraldeklerikale,hiërarchischemuurvan
de Romeinse kerk om verhalen.Detoon klonk nieuw en brachteen hoop
in beweging,maarheeftook veelmisverstanden gewekt,nietin delaatste

plaatsbinnen het reformatorische frontzelf.Daarbij hoeftmen alleen
m aartedenken aan figuren alsM ùntzeren Karlstadt,die door Lutherals

'Schwörmer'of'Schwarmgeister'werden aangeduid.Maarjuistin dediscussiemetde 'Schwërmer'heeftLuther steedsduidelijk gewezen op de
zelfstandigeopdrachtvan hetgeestelijk ambt,zoalsdieop debijzondere
instelling doorChristuswasgegrondvest.DatLuthernooit,ook nietin de

stormachtige jaren van de reformatie,hetalgemene priesterschap gelijk
heeftgesteld methetgeestelijk ambt,blijktalleen alhieruit,dathijzich
altijdisblijvenverzettentegen allepogingenom devieringvanhetavondmaallos te maken van de binding aan hetambten degemeente en nooit
heeftingestemd methethouden van een gezins-avondmaal,een huiscom munie,onderleiding van de 'huisvader'.En zekervoor de latere Luther

bezatalleendegewijdepriesterdevolmachten hetrechtom zijngemeente
hetsacramentvan hetaltaartoetedienen.Zondergewijdepriesterszijn
dechristenenalsdejoden in Babylon enmoeten afzienvandeeucharistie.
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Daarom heeftLutherook evangelische christenen die geen deeluitmaak-

tenvan eenevangelischegemeentealtijd aangeraden hetavondmaalliever
in een 'afgodische'mis,dan bijdegodsdienstoefeningenvan de'Schwërmer'te vierenl3.
Ook terminologisch maakt Luther een onderscheid tussen het algem ene

priesterschap en hetgeestelqk ambt.M ethetbegrippriesterschap (sacerdotium)wordtdoorhem meestalhetalgemenepriesterschapbedoeld,met
hetbegrip ministerium (dienst)hetgeestelijk ambt.Hoewelhijvanaf1520
hetsacramentele karaktervan de wijding totkerkelijke dienst afwijst,
blijfthijvasthouden aanhetambtvan deverkondigingvanhetwoorden
de bediening van de sacramenten als ietsdatwezenlijk totde kerk behoort.Datblijktook duidelijk uitdelijstvan 'kentekenen'van deware
kerk,zoalsdiein hetgeschriftVonKonziliisund Kirchen (1539)isterug
tevinden.In 1535stelthijheteersteDuitsewijdingsformulierop,volgens
hetwelkdewijdingskandidaten voortaan -naeen afgelegdexamen eneen
beroeping door een bepaalde gem eente - 'in opdrachtvan de kerk door

onsambt'in W ittenbergcentraalworden gewijd.
M en isheterin hetLutheronderzoek in grotem ate over eensdatLuther

debisschoppelijke kerkordewilde behouden.Zekerhad hijdaarbijniet
het traditionele bisschopsam bt voor ogen, maar een bisschopsambt in
evangelischezin.Lutherwijstdetoen alom gangbareverbinding van geestelijkeen wereldlijkemachtvan de bisschop af.M aardater bisschoppen
moeten zi
jn heeft hij vele malen betoond,zoalsin de inleiding tothet

Unterrichtder Visitatoren (1528).In 1542stelthijeen eigen wijdingsformuliervoorbisschoppen op,waarna hijzelfNikolausvon Amsdorftot
bisschop van N aum burg en in 1544 vorst Georg von A nhalttot hulpbis-

schop van M erseburg 'wijdt'.Deplichten van de bisschop omvatten de
verkondiging,de bediening van de sacramenten en devisitatie van predi-

kanten.Hoevanzelfsprekend hetbisschopsambtvoorLutheris,blijktbijvoorbeelduitdeSchmalkaldischeArtikeln,heteigenlijketheologischetestam ent van de toen zwaar zieke hervormer. 'Daarom kan de kerk,' zo

schrijfthij,'nooitbeterbestuurd en instandgehoudenworden.dan wanneerwijallen leven onderheténehoofd van Christus,en debisschoppen
allen,gelijk in hetambt(zijhetongelijk in begaafdheid),metalleinzet
bijéénblijvenineendrachtigeleer,geloof,sacramenten,gebedenenliefdewerken'.Volgenshetonderzoek van Prof.P.Brunnerkan 'Luthersideaal

13 O.H.Pesch,o.c.,p.212 en vlg.
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van kerkopbouw hetbeste methetbegrip ''synodaalepiscopalisme''worden weergegeven'l4. Omtrent de opvattingen van Luther over kerk en

ambtblijven echternog vele vragen onbeantwoord.De ambtskwestie is
dan ook hét'pijnlijke'thema tussen protestanten en katholieken.
Toen in 1817 hetgrote reformatiejubileum plaatsvond,zeiGoethetegen
zijn vriend Zeltner:'Ditfeestzou zo gevierd moeten worden,datelke
weldenkende katholiek zou kunnen meevieren'.En volgens berichten uit

dietijd werd deherdenking van Lutheren dereformatieook doorbeide
confessies gevierd,niet onder het teken van een godsdienstige splitsing.
maarvan een boven-confessionele saamhorigheid.'Op veelplaatsen luid-

den ookdeklokkenvandekatholiekekerkenbijhetfeestvandereformatie,namen katholieken aan de scharen der feestvierenden deel, werden

gemeenschappelijke godsdienstoefeningen gehouden en werd in preken,
toespraken en bekendm akingen de scheiding in hetverleden afgewezen en
de saamhorigheid in heden en toekomstgeprezen'ls.
H elaaswasdetoenm alige 'dooi'-directnahetverzoenendeW eense Con-

gres maarvan korteduur.De 19eeeuw eindigde,juistin Duitsland en
Zwitserland. in het klimaat van een 'Kulturkampf'. Gelukkig valt het

Luther-jubileum van 1983middenineen periodevanoecumenischehoogzomer,en kan men hopen datook 'weldenkende katholieken'zullen m ee-

vieren.ZonderLutherofmetvoorbijgaan aanLutherkan ervanoecumenegeen sprakezijn.De 'kerkvadervan hetprotestantisme'blijfteen niet
tepasseren,zijhetnog steedshoogstongemakkelijke,kritischegesprekspartnervan de kerk van Rom e.

14 B.Lohse,o.c.,p.185.

15 A.Lindt,DasReformationsjubilöum 1817und dasEndedes'Tauwetters'
zwischenProtestanten undKatholiken im Jréhea19.Jahrhundert,in TraditionKrisi
s-Renovatio austheologl
bcherSicht.FestschriftWinfrid Zeller,Marburg,
1976,pp.347-355.
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In de ban van de tekst
Bijbelvertalersen hun principes
PancBeentjes

Inonskleinetaalgebiedisdediscussieovermogelijkheden engrenzenvan
hetbijbelvertalenonlangsweereensin allehevigheid Iosgebarsten.Binnen
hetbestek van nog geen halfjaarIieten namelijk drieverschillendegroepen vertalershetresultaatvan hun inspanningen in druk verschijnen.In
chronologischevolgordewaren dat:een vertalingvan hetboek Richteren,

een uitgavevan dePsalmen en deIang ve- achte GrootNieuwsBijbel.
In ditartikelwiIik eIk van de publikaties nader aan u voorstellen,uitgangspunten en achtergronden ervan schetsen en vervolgens-aan de hand
van enkele concrete passages - de betreffende vertaling beoordelen op
voor-en nadelen.

1. H et boek R ichterenl
In 1961werd doorprof.dr.M .A .Beek,oudtestamenticusaan deUniversiteitvan Am sterdam,onderdenaam SocietasHebraicaA mstelodamensis

(SHA) een vertaalgroep in het leven geroepen die zich in hoge mate
gdnspireerd voelde doorhetm onumentale werk datM artin Buber in sa-

menwerkingmetFranzRosenzweig totstand had gebracht:DieSchrItl.
ln deze vertaling volgtBuberde Hebreeuwsetekstop devoeten probeert

hij de eigen zeggingskracht,dus ook de eigen-aardigheid van de He-

1Richteren,een vertaling om voor te Iezen,Nederlands Bi
jbelgenootschap,
Haarlem /KatholiekeBijbelstichting,Boxtel,1982,65pp.,J12,50.
2DieHebröische Bibel.D* Alte Testamentverdeutscht(Band I:Die/Ja/
Bûcherder Weisung, 19769;Band 11:Bûcherder Geschichte, 19797;Band III:

BûcherderKûndung,19787;BandIV :Di
e'
Schrftwerke,19809,UitgeverijLambertSchneider,Heidelberg.
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breeuwse taalmetzijn veelheid aan stilistische middelen,in zijn Duitse
weergavete laten voortleven.Vaak genoeg komthetdan voordathijjuistterwillevan despecialezeggingskrachtvanhetHebreeuws-woorden
moetcreëren die volgensde officiële Duitse lexica helemaalnietbestaan !

W e spreken in ditverband van een idiolecte vertaling (afgeleid van het
Grieks:idios= eigen,Iegein = lezen):heteigenevan degrondtekstwil
men zoveelmogelijk ook in de ontvangendetaalbehouden.
Vertalersdievanuiteen dergelijk beginselaan hetwerk slaan,achten het
bijvoorbeeld tothun plichtom hetzelfde Hebreeuwse woord ook steeds
methetzelfdeNederlandsebegrip weertegeven.om aldus(meer)aandacht
tekrijgen voorde'resonantievandewoorden'.Mettweekortevoorbeelden wilikdatverduidelijken;ik ontleen ze aan hetboekje datalseen
soortcommentaargeschreven isbijdebovengenoemdeidiolectevertaling
van Richteren3.M en vindter niet alleen een exegese van de betreffende

verhalen (K.Deurloo,A.van Daalen),maarookeen historisch overzicht
(L.Smelikl4,geografischenotitiesen overzichtskaarten (H.Blok)alsmede
een verantwoording van deidiolectevertaalwijze(F.Hoogewoud).
Een heel belangrijk woord ('Leitwort') in het boek Richteren is het
Hebreeuwseverbum jasja'.Hetis-zoluidthetstandpuntvandeAmsterdamse groep -dus de plichtvan de vertalerts)om overalFaar ditwerkwoord voorkomthetsteedsmetbevrqden weerte gevens.Men spreekt
dan welvan :concordantvertalen6.Een tweede voorbeeld isontleend aan
Richteren 19,waarhetwerkwoord Ian hetmotiefisdatheelhethoofdstuk

structuurgeeft:overnachten.TerwijldeStatenvertaling(1637)en hetNederlands Bijbelgenootschap (NBG, 1951)consequent'overnachtengweergeven,treftmen bijvoorbeeld in deW illibrordvertaling(1975)naast'overnachten'ook formuleringen aan als'langerblijven'en 'voordenacht'.

3 Hanna Blok e.a.,Geen koning in die dagen.Over hetboek Richteren als

profetischegeschiedschri
jving,TenHave,Baarn,1982,192pp.VoorBelgië:Uitg.
W estland nv,Schoten,BF.470.

4 TerwijlSmelik hetliedvan Debora(Richt.5)inde9eeeuw v.Chr.situeert
(pp.119-120),denktDeurloo aaneenvééljongeretijd(p.44).Delaatsteiseen
ferventaanhangervan de theorie dateen zeergrootdeelvan deSchriftwording
zich heeftafgespeeld in ballingschapskringen teBabel.

5 In devertalingvanhetNBG (1951)kom jeernooitachterdat'bevrijden'
(Richt.3:9):'helpen'(6:31)en'redden'(12:2)inhetHebreeuwssteedshetzelfde
werkwoord ls.
6 Concordant: in overeenstemming met elkaar. W ie Hebreeuws kent zou
eens moeten proberen om Ezechiël37:1-14 concordantte vertalen!Hetwoord

ruach kan nameli
jk zowel'geest'als 'wind'betekenen (hetprobleem ook van
Genesis 1:2).
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Hetzalde lezer nietverwonderen datmen,stoelend op deze principiële
uitgangspunten,herhaaldelijk een vertaling in het Nederlands gepresen-

teerdkrijgtdienogalweerbarstigisenbijvlagenzelfsvreemdaandoet.Zo
ishetin onzetaalbijvoorbeeld zeerongebruikelijk om een zin teopenen
met:'Niet...'.Maaromdatietsdergelijksin hetHebreeuwsvrijgewoon
is,wordtin Richt.1:27 een tamelijk 'onnederlandse'constructie in het
leven geroepen:'Nietonterfde M anasse:...'.Zo creëertmen eigenlijk
bewust een sterk archaiàche stijl. Ik zou dat willen illustreren aan
Richt.8 :18.ln de W illibrordvertaling lees ik:'Hoe zagen de mannen er

uitdieU op deTaborvermoord hebt?Zijantwoordden:Zeleken op U ;
iedervan hen had hetvoorkomen van een koningszoon'.Heteindresultaat
van de Am sterdamse vertaalgroep luidt:

'W aarzijn diemannen diegijgedood hebtop deTabor!
ze zeiden :

Zoalsgij,zo waren zij:enerlei,
in gestalte koningszonen gelijk'.
Ikvraagmijwerkelijk afofdevertalershunpubliekbijditsoortvertaalconstructiesnietschromelijk overschatten.Degenediebovenstaand citaat
hoortvoorlezen,moetmijnsinziensin een veeltekrappetijdspanneniet
alleen deinhoud van dewoorden begrijpen en verwerken,maartegelijk
öök nog orde scheppen in die ongewone zinsbouw.

O m voor te Iezen ?

De typografische vormgeving van hetlaatstgenoemde citaatzalu onge-

twijfeld zijn opgevallen.W estoten daarmeeop een anderbelangrijk uitgangspuntvan de Am sterdamsevertaalgroep.Zoalsreedsuitdeondertitel

vanhun publikatieblijkt,vormthetvoorlezeneen cruciaalpunt.Teksten
zo betogen zij-zijn in de Oudheid geschreven om hardop gelezen te
worden en dusteworden gehöörd.Ditbetekentdatdetekst-en dusook

devertalingdiemen eropbaseert-moetworden ingedeeld innatuurlijke,
doordewetvan demenselijkeademhalinggeregeerde'spreek-eenheden'.
En aldus ontstaat,in navolging van M artin Bubers Verdeutschung, een
vertaling waarin deversregelskolometrisch staan afgedrukt:'Hetoog dat
een reekswoorden op één regelzietstaan,dirigeertadem en tong om te

spreken'(Woord voorap.
Naarmate ik meeren meerkennisneem van de werkwijze en resultaten
van de SocietasH ebraica Am stelodamensis7,raak ik ersteedsvurigervan

overtuigddatdezevertalingen veelmindergeschiktzijn om voortelezen
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danwordtgesuggereerd.Zezijndaarentegeneenuitstekendhulpmiddelen
leidraad bijeenclosereadingvandetekst;menzoudaarom lievermoeten
spreken van een vertalingom festuderen,om telezen.Vooraldegenen die

hetHebreeuwsnietmachtig zijn ishetdémanierom zo dichtalsmaar
mogelijk isbijhetorigineelte komen.
Richteren 12:4-6

Volgensidiolectewerkwijze

Volgensdynamisch-equivalentemethode

Jeftaverzamelde alle mannen van Gilead
en streed metEfraïm.
De mannen van Gilead versloegen Efraïm.
En diehadden gezegd:

Toenrie?JeftaheelGileadonderdewapens.Zi
Jbonden de stri
jd aan metde
mannen van Efraïm en versloegen hen.

De Efraïmieten hadden namelijk gezegd:

OntsnaptenvanEfraïm,datzijnjullie,Gilead, 'Watzijn jullieGileadieten andersdan
eenstelletjeweggelopen Efraïmieten?'.
midden onderEfraïm,midden onderM anasse!
Gilead bezettede Jordaanvoorden van Efraïm.
Hetwaszo:
zeiden ontsnapten van Efraïm :
Ik wilovertrekken !
dan zeiden demannen van Gilead tothem :

Benji
jeenEfraïmiet?
Zeihij:
Nee!
dan zeiden ze tothem :
Zeg eens:'Stroom'.

Gilead Iigtimmerstussen Efraïm en M anassein.
Demannen vanGilead bezettendedoorwaadbareplaatsenvan deJordaan,naar
Efraïm toe.
Telkens wanneer een Efraïmietische

vluchteling hun vroeg ofhi
j de rivier
mochtoversteken,
vroegen ze hem :

'Kom ji
juitEfraïm ?'.
Antwoorddehijvanniet,
dan zeiden zetegen hem :

'Zegeens:Sjibbolet'.
Zeihij'Sibbolet',
Zeihijdan:
'Sjtroom'
en brachthij nietsterechtvan de rechte uit- en kon hijhetwoorddusnietgoed uitspreken,
dan grepen ze hem vasten sloegen hem
terplaatse dood.
Zovielenerindietijd vanEfraïm tweeënveer- Van de Efraïmieten sneuvelden er toen
42.* man.
tigduizend.

spraak,
dangrepen zehem en slachtten hem aan deJordaanvoorden.

(Uit:Richteren,eenvertalingom voortelezen) (Uit:GrootNieuwsBqbel
)

II.De GrootNieuwsBijbel(GNB)
Wiedeinmaart1983verschenenGrootNieuws###e/terhandneemt.zal
weldratotdeslotsom komen,dataanditvertaalprojectheelanderebegin7 Eerderverschenen reeds:Ruth,een vertaling om voorteIezen,1974enJona,
een vertaling om voorte lezen,1977.Voorachtergronden:AmsterdamseCahiers

voorexegeseen bqbelsetheologie,deel1,pp.102-121(Kampen,1980).

PancBeentjes/Indeban vandetekst.Bqbelvertalersen hunprinclpes

787

selen ten grondslagliggen dan bijdevertalingvan hetboekRichteren het
gevalwas.Ook hier spreektde ondertitelboekdelen ;de GNB iseen 'ver-

taling in de omgangstaal'8.Nogalwatmensen die in deze tijd metde
Bijbelin aanraking komen,krijgen bijhethanteren van detraditionele
bijbelvertalingenvoortdurend hetgevoelvasttelopeninzinswendingenen
uitdrukkingen diehun in feitenietszeggen,omdatzetotaalafwijken van
hun eigentaalgebruik.Vooreen publiek datdeboodschap van deBijbel
graag zou vernemen,maarm etdegangbarevertalingen nietvoldoendeuit

devoeten kan,isdezeGrootNieuws-uitgavebedoeld.Daarbijisook gedachtaan mensen dienietkerkelijk (meer)zijn.Hetmogeduidelijk zijn
datdeze doelgroep niet geholpen wordtm eteen zgn.idiolecte vertaling,

diezoveelmogelijk letterlijk aansluitbij hetHebreeuwsofhetGrieks.
Dezelezers willen veeleereen tekstin handen zien diezo optimaalmoge-

lijk feelingprobeerttehouden metdedagelijksespreek-en schrijftaal.
DeGrootNieuws##:e/isdaarom eenvoorbeeld vandezgn.dynamischequivalentemethodevanvertalen.Daarbijwordternietalleenopgeletdat
dewoorden in devertaling eentrouwe(equivalente)weergavezijn van de
origineletekst.Men kijktvooralookofindevertalingdeintentievan de
grondtekst welvoldoende wordt overgedragen (dynamisch).'Het gaat
erom -zo lezen we in de Verantwoording -datde vertaalde tekstzoveel

mogelijkdezelfdeindruk maaktopdelezerofhoorderalsdeoorspronkelijketekst.Voorhettaalgebruik betekentditdatdeontvangendetaal(in
ditgevalhetNederlands)gerespecteerd moetworden in alzijn aspecten,
zoalsdezinsbouw en destijl...Alsmendeontvangendetaalnietallerecht
doet,brengtm en een vervreem ding teweeg tussen de lezeren de tekst'.

Terwijldevertalingvan hetNieuweTestamentin deomgangstaal-Groot
Nieuws voor U (1972)-door één persoon kon worden voltooid in het
tijdsbestek van driejaar,isaan hetOudeTestamentdoorvijfvertalers
(opvallend genoegalleen mannen!)maarliefstachtjaargewerkt.ledere
vertalerkreegperbijbelboek een adviseurterassistentie,eenhebraicusdie
vandétgeschrifteen specialestudieheeftgemaakt.Opdezewijzehebben
maarliefsttwintig deskundigen uitBelgië en Nederland -doorgaanspro-

fessoren en wetenschappersvan naam -hun steentje bijgedragen.Mijis
opgevallen,datditsoortinform atiedoordagbladrecensenten nooitwordt
verstrektg.Datgeldtevenzeervoorhetfeitdatdevertalingin deom gangs8 GrootNieuws Bvbel, vertaling in omgangstaal,NederlandsBijbelgenootschap,Haarlem /KatholiekeBijbelstichting,Boxtel,1983.
9 Zoishetmijtrouwenseenraadsel,hoesommigenvanhenreedsenkeledagen
na de presentatie van de GNB aan de pers een gefundeerd oordeelmeenden te

kunnengeven (doorgaansnogalnegatief!).
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taaleerstis 'uitgetest'bijeen aantallezersin Vlaanderen en Nederland,
dietotdedoelgroep konden worden gerekend;dusook bijpersonen die
weinigofnietsvan deBijbelafwisten.
Geen oecumenische uitgave

De GrootNieuwsBi
jbelisin twee editiesverkrijgbaar:een méten een
zönderdezgn.deuterocanoniekeboeken.In deprotestantse kerken houdt

menzich namelijkaan hetaantalboekenzoalsdatvoorkomtin dejoodse
canon.Voorlutheranen,rooms-katholieken,oosters-orthodoxen en oudkatholieken behoren echterook geschriften als Tobit,Judith,1en 2 M ak-

kabeeën, Wl
jsheid van Salomo,Jesus Sirach, Baruch, het Gebed van
M anasse en enkele toevoegingen bij Esther en Daniël tot het Oude
Testamentlo.H oewelin de Verantwoording wordtgesuggereerd dat deze

deuterocanonieke geschriften uitde (Griekse)grondtekstzijn vertaald,
krijg ik sterk de indruk datmen ze,op een enkeleverandering na ('gij'
wordt 'u') rechtstreeks heeft overgenomen uit de Willibrordvertaling
(1975)van deKatholiekeBijbelstichting.W anneerditinderdaad hetgeval
is,steltzich deinteressantekwestieofdezeKBs-uitgaveuit1975 dan reeds
nietbeschouwd dientteworden als'omgangstaal'!Ofhebben wegewoon
te maken meteen economisch motief:hetwas eenvoudigweg te duur om

dezedeuterocanoniekegeschriften (invertaling240bladzijden)binnenzevenjaaropnieuw telatenvertalen?Jammerdatdelezernaardiemotieven
moetblijven gissen.
Een steekproef aan indrukken

Eén vandezaken diebijhetlezenvan deGrootNieuws###e/inhetoog
springtisdetypografischevormgeving.Hetisergfijn datmen onmiddellijk kan vaststellen oferin hetHebreeuwssprake isvan proza ofvan
poëzie.W iebijvoorbeeldGenesis12openslaat-hetverhaaldatdoorgaans
getypeerd wordt als 'de roeping van Abram '-komtin deze GNB totde

ontdekking datde eerstedrieverzen poëzie zijn,terwijlderestvan het

10 Daarom isdeGNB métdeuterocanoniekeboeken een uitgavevandeKatho-

liekeBijbelstichting136,50),terwijldeuitgavezönderdeuterocanoniekeboeken
wordtverzorgddoorhetNederlandsBi
jbelgenootschap1 34).
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hoofdstuk zichalsproza presenteert.Eendergelijkeobservatieisnietvan
exegetisch belang ontbloot.Men moetnamelijkweten datGenesis12:1-3
(datpoëtischestuk dus)algemeen wordtbeschouwd alsdeouverture,het
program ma van hetJahwistische Geschiedwerk,een soortnationaalepos
datzich uitstrektvan Abram totSalom oll.M etandere woorden :poëzie

en prozahebben hiereen uitdrukkelijk functionelebetekenis.
Merkwaardig vind ik dan bijvoorbeeld weer,datdeaanhefvan hetboek
Spreuken (1:1-7)alsproza wordtafgedruktin dezeGNB,terwijlin de
Hebreeuwsegrondtekstheelduidelijk sprakeisvan poëzie.Om nog even
in Spreuken te blijven:erg intrigerend vind ik dewerkwijze die tussen
22:22 en 24 :22 isgevolgd.ln Spreuken 22:20 lezen we:'Dertig spreuken

heb ik voorjeopgeschreven,wijze,goederaad'.Dooreen goedespatiëring en een extra num mering heeftdevertalervisueelweten te maken om

welkedertigspreuken hetgaat.Een dergelijkedienstaandelezerverdient
alle lof.

Devertaling van Spreuken 21:21daarentegenlijktmijuiterstonbevredigend.Ze luidt:'W ie rechtvaardigheid en liefde nastreeft / zalhetleven
zelfvinden,en rechtvaardigheid en eer'.Ditnu isin feite een voortreffe-

lijk voorbeeldvaneen ...idiolectevertaling/In hetHebreeuwseorigineel
staat tweemaalhetwoord sedaqa,datin vertaling dan ook beide malen

wordtweergegevenmet'rechtvaardigheid'.Nuishetmijnsinzienszonneklaardatsedaqa de eerste maalgebruiktwordtin de betekenis 'een daad

vangerechtigheid stellen',terwijlhettweedesedaqahetgevolg beschrijft
van die activiteitlz.De vertaling van de tweede vershelftzou dusmoeten

luiden :'zalhet leven zelfvinden,en heilen eer'(cfr.KBS).
Aangenaam verrast was ik toen ik het boek M icha doorlas.De vertaler

heeftzich namelijklatenleidendoorhetimposanteenmijnsinziensbaanbrekende commentaarvan drA .S.van derW oudel3.Om de proefop de

som tenemenllezemenMicha2:1-11eerstindeNBG-uitgave(1951)ende
KBs-vertaling(1975),en daarnaindezeGrootNieuwsBqbel.W ieeerlijk
is,zaltoegeven datin dezelaatsteeditiede profetischeteksteerstgoed tot
spreken kom t.

11Hetisinderdaad nietonmogelijk om in Gen.12:1-3reedstoespelingente
lezen op deregering van Salomo!
12 Uitvoerig over'DieKorrespondenzvon Tun und Ergehen':Kl.Koch,Gibt

eseinVergeltungsdogmaim AltenTestament?inZ.Th.K.52(1955),pp.1-42,met
name pp.26-27.

13 A.S. van der Woude,M icha (De Prediking van het Oude Testament),
Nijkerk,1976.
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W eglaten en toevoegen

Bijandereboeken in dezeGNB heb ikdaarentegen kritischevragen.Zo is
mijbijvoorbeeld in deGideonverhalen ietsmerkwaardigsopgevallen.ln
Richt.6:32 lezen we:'Zo kwam Gideon op die dag aan de naam Jerub-

baël'.De bijbelschrijver maaktzijn lezers er dus attentop datin het
vervolg beide nam en kunnen voorkomen. M aar wat er dén in GNB

gebeurtiseigenaardig.ln Richt.7:1leesik denaam Gideon,terwijlde
H ebreeuwse tekst het heeft over Jerubbaël;hetzelfde is aan de orde in
Richt.8:29.35 en maarliefstachtmaalin Richteren 9.In ditgevalben ik
de mening toegedaan datde vertalersonnodig én overbodig werk hebben

gedaan doordienamen glad testrijken.Debijbeltekstzélfheeftditprobleem toch alopgelostin Richteren 6 :32 !

Een probleem van soortgelijkeaard doetzich voorin hetscheppingsverhaal(Genesis 1).Ik vraag me namelijk afofhetwelterechtis datde
vertalersvers16nogalingrijpendhebben gewijzigd.DeHebreeuwsetekst
vertelt:'God m aakte detweegrotelampen,degrootsteom overdedag te
heersen,dekleinsteom teheersen overde nacht'.GNB geeft:'God maaktedebeidegrote lichten,dezon om overdedagteheersen en #emaan om

overdenachtteheersen...'.Hiergaan devertalersmijnsinziensoverde
schreef.Natuurlijk ishetvooriedere lezeren hoorderduidelijk datde
Hebreeuwsetekstm et'hetgrootste'dezon bedoelten met'hetkleinste'de
maan voorogen heeft.Devraag die in zo'n gevalgesteld dientte worden

is:waarom zégtde bijbelschrijver datdan nietin Gen.1:16? En het
antwoord hierop is:omdatde zon en dem aan metname in Babyloniëals

belangrijkegodenwerdenvereerd.Hierisduseenanti-Babylonischepolemiek in hetspel:je laatGod toch geen heidenseafgoden vervaardigen!
W eraken hier,dunktme,aan belangrijkeexegetischebeginselen.Vanuit
de bijbelse gedachtengang,vanuitIsraëlsgodenkritiek mag je 'zon'en
'maan'niettoevoegen aan hetverhaal,datheeluitgewogen isgecom po-

neerd.Immers:ookhetgeenniétwordtgezegdblijkteen functietevervullen !Aan de andere kantmag m en ook nietwegmoffelen dat de hedendaagse lezeruitzichzelfnooitop die Babylonische achtergrond en lsraëls

kritiek erop zalkomen.In een dergelijke spanning tussen toen en nu,
tussen degrondtekstén de intentie van hetverhaal.heeftdevertalervoor
Genesis 1:16 op zeker mom ent een beslissing genomen,die totin lengte

van dagen inzetvan studie en discussiemoetzijn.
Devertaling van hetNieuweTestamentdiem en in deGNB aantreftisniet

geheelidentiek aan GrootNieuwsvoor U uit1972;erheeftnamelijk een
revisie plaatsgevonden.Deze herziening wasalleen alnodig om alle oud-
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testamentische citatenl4in overeenstemm ing te brengen metde gereedge-

komenvertalingvanhetOudeTestament.W iehetbewijsgeleverdwilzièn
datomgangstaalaan veranderingen onderhevig is,moeteenseen passage

lezeninGrootNieuwsvoorU (van tienjaargeledenalweer)envervolgens
dezelfde verzen opslaan in de onlangsverschenen GrootNieuws Bqbel.
Toen ik datvoor mezelf op M attheus 1:18-25 uittestte.kwam ik tot het

opzienbarende aantalvan elf,veelalingrijpendewijzigingen!
Vormgeving

DebladspiegelvandeGrootNieuwsBl
jbellijktergveelopdievan dezgn.
'Nieuwe Vertaling'(1951)van hetNederlandsBijbelGenootschap.Een
uitzondering vormen de profetische boeken,die in de GNB -en terecht-

alspoëziezijnafgedrukt.Decijfertjesdiedeverzen aanduidenzijn nogal
klein uitgevallen;ik kan mijvoorstellen datmenigeen erproblemen mee
zal hebben. M aar voor de rust die van een pagina afstraalt moesten

natuurlijk eldersweerconcessiesworden gedaan.
Voorprotestantse bijbeluitgaven in onstaalgebied toch een soortdoorbraak achtik hetfeit,dataan elk bijbelboek een korteinleiding voorafgaatwaarin -zo mogelijk -ietswordtmeegedeeld overde tijd van ontstaan,opvallende kenm erken en opbouw van het betreffende geschrift.
Overdeillustratiesin detekst-tekeningen van deZwitserseAnnieVallot-

ton -heb ik mijnog geen oordeelkunnenvormen;hun functionaliteitte
evalueren vraagteen langere periode van regelm atig gebruik.

111. P salm en

Toen ereind zestiger,begin zeventigerjaren driftigwerd gewerktaan de
bijbeluitgavediewijsedert1975kennen alsde Willibrordvertalingvan de
KatholiekeBijbelstichting,wildehet-doorallerleioorzaken -maarniet
lukken om voorhetboek Psalmentijdig één ofmeervertalerstevinden.
Op een gegeven ogenblik washetpuntbereiktdat,zelfsindien men alsnog

mensen bereidvond,hetgigantischeprojecteenjarenlangevertragingzou
oplopen.Nu wilhettoeval,datjuistindietijddedichteresIdaGerhardt

14 Een 'Li
jstvan aanhalingen uithetOudeTestamentin hetNieuwe Testament'vindtmenachterin deGrootNfe/w:B#belopgenomen.
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en de literator M arie van derZeyde de laatste hand legden aan een verta-

lingvan hetpsalmenboekls.En hetisdezevertolking -strak van stijlen
poëtisch van toonzetting -diein deuiteindelijke W illibrordvertaling van
de KBS werd opgenomen.
Nu deKBS onlangsalsaparte publikatie een vertalingvan de Psalmen op

demarktheeftgebrachtl6,ismen uiteraard nieuwsgierigtevernemenwat
depreciezebeweegredenen zijn geweestom dezetochwelingrijpendestap
tezetten.Ligthetin debedoeling datdevertaling doorGerhardt-van der
Zeyde op den duurvervangen gaatworden doordezenieuwe bundel? Of

moetmen eerderdenken datde KBSeen alternatief heeftwillen bieden
aan degenen diemoeitehebben metdiesterk poëtischevertaling.dienogal
vaak gebruik maakt van ouderwetse naamvallen en onverwachts opduikendeklemtonen ?Antwoord op deze vragen kan ik U nietgeven,aange-

zien deKatholiekeBijbelstichting aan dergelijkekwestiesdoodeenvoudig
voorbijgaatdoorernietsovermeetedelenl7.
De gebeden gekarakteriseerd

Depublikatie,dieerbijzonderverzorgd uitziet,opentmeteen beknopte,
zakelijke inleiding, die ons informatie verschaft over de Hebreeuwse
(tehilliemjen deGrieksenaam +salmol
jvan hetbijbelboek.W elezen er
over de onderverdeling van hetPsalterium in vijfbundels,overde opschriften.de stijlfiguren en hetmilieu waarin de liederen zijn ontstaan.
Eén opm erking heb ik in deze inleiding gem isten datbetrefteen verm el-

ding overdeplaatsvan hetPsalmenboek in dejoodsecanon.Toch lijkt
hetmijook vooreen christen van belangteweten,datmetdezegebeden
en liederende#er#eafdeling(de'Geschriften')van deHebreeuwsecanon
wordtgeopend (zieLukas24:44).
In de rubriek 'Bij de vertaling'(p. 11)had naar mijn gevoeldoorde
vertalers moeten worden uitgelegd waarom zijPsalm 42 en 43 als één
15 De Psalmen,uithetHebreeuwsvertaald doorlda G.M .Gerhardten M arie
H .van der Zeyde.Uitgave KBS-NBG,1972.Vooreen motivering van dezever-

taling:Mededelingen van de Van der Leeuwstichting,nr.41(1970).Zieook:
M .H.van derZeyde.Vreugdevan dePsalmen (Spiritualiteitnr.14),Uitg.Emmaûs,Brugge,1979.

16 Psalmen,KBs-vertaling,KatholiekeBijbelstichting,Boxtel,1982,311pp.,
/27,50(insamenwerkingmetdeVlaamseBijbelstichting).
17 Datlijktmi
jéénvandemeestvoordehandliggendeoorzakenwaarom erin
deperszo felisgereageerd.Deonbeschoftekritiekvan GerritKomrijin NRC
(19 en26januari1983)isdaarhetmeesttriestevoorbeeldvan.
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doorlopende teksthebben afgedrukt.W anneer men Ps.42:6,42 :12 en
43:5 achterelkaarleest,komtmen ergauw genoeg zélfachter;maar het

had mijnsinziensdoordesamenstellersverantwoord behoren teworden.
De vertaling van deze twee psalmen vind ik overigens erg geslaagd.

W aarderinghebikvoordewijzewaaropdevertalers(vijfexegeteneneen
literairdeskundige)elkepsalm hebben pogen te karakteriseren doorals
opschrifteen (enkeleofdubbele)regeltekiezen dieIetterlvk in depsalm
zélfvoorkomt.Op deze maniervoegen zijin elk gevalnietstoe aan de
gegevenbijbeltekst.Discussieoverdevraagofpreciesdegekozen regelhet
meestkarakteristiek is,lijktmijmogelijk.Psalm 104 bijvoorbeeld isin
deze nieuwe vertaling getooid methetopschrift:'Vervuld isde aardevan

zijn kunstenaarschap',een letterlijk citaatuitvers24.Ik zou mekunnen
voorstellen datb.v.ook vers 31 in aanm erking komtom alstitelboven

deze prachtige hymne te fungeren: 'Lof zij Jahwe voor immer en
altijd/hijbeleve vreugdeaan wathijgemaaktheeft'.
'Gelukkig de mens...'
In deinleiding brengen de vertalersonderwoorden wathun uitgangspunt

isgeweest:'In deze vertaling isgestreefd naareen weergave waarbijde
lezerzich ietskan voorstellen...'(p.7).Uitditbeginselprogrammamag
men dusconcluderen,datereen lichteneiging bestaattoteen dynamisch-

equivalentewerkwijze.Immers,delezervannu moetzichin deaangeboden vertalingop een ofanderewijzekunnen herkennen.In datkaderwil
ikmetU Psalm 1lezenin denieuweKBs-vertaling(meternaastdeGNBvertaling)en erenkelekanttekeningen bijplaatsen.

Na een eerste lezing wordt alsnelduidelijk datmetname het woord
bozeln)dehelecompositiebepaalt.W eziendataandeinclusioofomlijsting (vers 1,vers 6),devergelijking invers4 diecorrespondeertmetdie
invers 3,enhetchiasmeinvers 5en 6.Nuvindikhetnogalmoeilijk om
mezelfbijdatbegripboze(deHebreeuwsetekstheeftviermaalconsequent
een meervou+ ietsconcreetsvoortestellen.Uitdecontextisduidelijk in
welkesfeerweonsbevinden:'bozen'zijn degenen die 'binnen Godsbestel'nietovereindblijven.HetzijnmensenzonderGod,naarwiemenniet
moet luisteren.Zou in ditgevalde weergavegoddeloos (NBG)of wie
zonderGod Ieven (GNB)nietteverkiezen zijn? lk ben mijeroverigens
weldegelijkvanbewustdatdeweergavediemijnvoorkeurgeniet('diehet
adviesvan goddelozen nietvolgt')öök problemen oproept.Bijvoorbeeld
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Gelukkig wievreugdebeleeftaan de wet
1 Gelukkig de m ens
die niet treedt in de raad van bozen,
geen voetzet op hetpad van zondaars,

nietneerzit in de kring van scham pere
spotters,
2 m aar vreugde beleeft aan de wet van
Jahwe,

ja,dag en nachtdaaruitzachtreciteert.
3 Hijisalseen boom,
geworteld aan strom end water,
die vrucht draagtelk seizoen opnieuw ;

nooitzullen zijn bladeren verdorren:
alwathijdoetdraagtvrucht.
4 M aar ongelukkig de boze:
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A1seen boom aan hetwater
Gelukkig de m ens
die de raad niet volgt
van wie zonder God leven,
die nietomgaat

metwie slechtzijn,
die nietaan tafelwilzitten
metwie alleen m aar spotten.
Gelukkig de mens
die vreugde vindt
in de woorden van de Heer,
ze steeds overdenkt,
overdag en 'snachts.
Hijisalseen boom aanhetwater,
eenboom diealti
jdvruchtdraagt

alsdetijd ervooris,
waarvan nooit de bladeren verdorren.
Zo'n mens zalslagen,

wathijook doet.
M aar zo gaat het niet
met mensen die zonder God 1eVen.

hijlijktveeleerop kaf

datopgewaaid wordtdoordewind.

5 Zo blijfterdan geen boze binnen
Godsbestel,
geen zondaar binnen de gem eenschap
der vromen.
6 M etzorg volgt Jahwe het pad van de
vrom en ;

hetpad van de bozen looptuitop niets.

(Uit:Psalmen,KBs-vertaling)

Zijlijken op hetkaf
weggeblazen door de wind.

Nietsblijftervan hen over
a1s God komtoordelen.

Alshijzijn volk bijeenroept,
sluit de Heer hen buiten.
De rechtvaardigen worden
doorhem geleid,
mensen die leven zonder hem
gaan ten onder.

(Uit:GrootNieuwsBi
jbeo

hetfeitdatin devertaling 'goddeloos'de suggestie wordtgewektdatook
in het Hebreeuwsorigineeleen woord voorkomtm et 'god'erin,hetgeen
echterniethetgevalis.

Invers2 valik overhetwoord wef,dateen vertalingbeoogttezijn van
hetHebreeuwse torah.Hierwreektzich de invloed van deSeptuaginta,de

oudste(Griekse)vertalingvanhetOudeTestament,waarjetelkensnomos
leesta1sweergavevan torah.Nu ishetHebreeuwsewoord torah (afgeleid
vanhetwerkwoordjarah:onderwijzen)veelrijkerdan ohswoordje'wet'
metalzijn vervelendebijklankenl8.Torah isvoordejood devijfboeken
18 Martin Bubergeefthetdan ook treffend weermet:'Weisung'.
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van Mozes,jazelfsdehéle Schrift!In de nieuwePsalmvertalingzijn de
samenstellers ten aanzien van het woord torah concordant te werk gegaan ;overaltreffen wedushelaasdeweergave'wet'aan;deenigeuitzondering vormtPs.78:1:'watik leer'.
Vers 3 confronteert ons met een ander probleem . In de KBs-vertaling

lezenwein dederderegel:'dievruchtdraagt'enin devijfderegel:'alwat
hijdoetdraagtvrucht'.Dezeweergavewektderhalvedeindrukdatwein
deHebreeuwsegrondtekstook tweem aaldezelfde form ulering zullen aan-

treffen.Dewerkelijkheid isechteranders;deeerstemaalstaaterinderdaad'dievruchtdraagt'+irjojitten),maarindeslotregelvanvers3geeft
degrondtaaljatsliach,watzoietsbetekentals:'alwathijdoetgelukt'.

Gewikten gewogen

Ziedaarenkeleproblemenwaarmeeelkevertalertemaken krijgt,wanneer
hijofzijprobeertdeontvangendetaal(dushetNederlands)op dezelfde
frequentie af te stemm en als waarop de gevende tekst, het H ebreeuws,
uitzendt.

Ikben mijerterdegevan bewustdatik metbovenstaandekanttekeningen
bijPsalm 1deindrukkanhebben gewektvivisectieteverrichtenopwoorden diezich nietkunnen verweren.Op nogalbrutewijzelijk ik vertalers
aantepakkendiejarenvannoestearbeidachterderughebben,geleerden
dieelk woord hebben gewikten gewogen.H etprobleem isechterdatik dit

in hun vertalingvan Psalm 1nietmerk.M aarleesikvervolgensbijvoorbeeld inPsalm 58.dan krijgikwe1degelijk hetgevoeldatdevertalersop
een uiterstcreatievewijzeaan hetwerk zijn geweest.Wateen prachtige
alliteratie in vers 9,een regelrechte vondst:'verslijmen alsslakken die
smelten'!W anneerik in Psalm 4:2lees:'Geefmijruimtewaarik klem
zit',danisdatvoormijeen pakkend beeld,een formuleringwaarik mij
echtietsbij voorstel.Datzelfde geldt voor de mijns inziens sprekende
weergave van Psalm 89 :14 : 'Een en al kracht is uw arm / uw linker
gebald, uw rechter geheven'. In alle drie gevallen wint deze nieuwe
Psalmenvertaling hetvan alle andere!

Om devertalersrechttedoenzoudenweeigenlijkelkepsalm apartmoeten
bestuderen.Hetspreektvoorzich datditvoorde recensent-binnen het

bestekvandittochallangeartikel-eenonmogelijkeopgaveis.Nietechter
voor de lezer,die zich albiddend en m editerend m eer en meer zalgaan

thuisvoelen in dezenieuwePsalmenuitgave.Ik zou mijsterk moeten ver-
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gissen,wanneerdezevertaling zich nietbinnen afzienbaretijd indeliturgie.en zeker in het koorgebed,een vaste plaats za1weten te verwerven.

Epiloog

Vertalen iseen bijzonderondankbaarkarwei;voor de ene lezer ishette
letterlijkgebeurd,voordeanderejuisttevrij.Voorbeidepartijengeldtde
vertaleralseen verrader,zoalseen Italiaansgezegdeluidt.Eigenlijk zou
elkevertaalpoging metde Schriftalsinzetmoeten citeren uitdePrologos,
het W oord Vooraf,dat de kleinzoon van Jesus Sirach heeftgeschreven

toen hij het Hebreeuwse origineelvan zijn grootvader in het Grieks
vertaalde:
'
Er wordtdus van u verwacht, datu het welwillend en aandachtig zult
willen Iezen en het ons ten goede zult willen houden, wanneer het de

indruk zou maken datw#,ondanksde aan de vertaling bestedemoeite,
sommigewendingen onvoldoendehebben weergegeven.Want## deweergavein een anderetaaldrukken de woorden nietten volleuitwaterin het
Hebreeuwse origineelte Iezen staat...:19.

Dezewoordenuithetjaar132vöörChr.konden gisteren geschrevenzijn.

19 Geciteerd uitdeW illibrordvertaling.1975.
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M ein Kampf wasnietorigineel
Sociaal-darwinism e en nazism e
H enk Jans

Devijftigsteverjaardagvan demachtsovernamedoorA.Hitlerismetmin
ofmeerplichtmatige afschuw herdacht.Meestalwerd daarbijuitvoerig
ingegaan op hetfaillietvan deparlementairedemocratieen deernstvan de
economische crisis.die de opkomstvan hetnazisme in de hand hebben
gewerkt.M aarm etgeen woord werd gereptoveréén van de wortelsvan

demeestcatastrofale'prestatie'vanhetnazisme,zijnconsequentmoorddadigeracistischepolitiek.En deze komtgeenszinsalleen op rekening van

de 'psychopaat'dieA.Hitlergeweestzou zijn.Altientallen jaren vöör
Hitler hanteerde de Duitse academische wereld het darwinism e als het

wetenschappelijk fundamentvan een uitgesprokenracistisch 'sociaal-darwinisme'.Veleop heteerstegezichtnaïefen primitieflijkendeuitspraken
inHitlersM einKampf-overrassenhygiëne,ras-enbloedzuiverheid,minderwaardigemensenrassenl-warenaljarenlangscheringeninslagaande
Duitseuniversiteiteneninwetenschappelijkepublikaties.Velevandevaak
buitenissige ideeën en voorstellen (tot rasverbetering),in naam van de
wetenschap geformuleerd en gepropageerd,wachtten slechtsop de politie-

ke macht die ze in de werkelijkheid zou omzetten en in de wetgeving
inschrijven.Reedsin 1923werd aandeuniversiteitvanM ûnchendeeerste
leerstoelvoor 'rassenhygiëne'opgericht.M etmedewerking van academici

werden reedsop 1januari1934 deeerstesteriliseringswetten van kracht,
en op 15 september 1935 de fameuze we//ea van Nûrenberg,waarvan het

1A.Hitler,MeinKamph gecit.volgens671-675Auflage,Mûnchen,1941.Vnl.
Bd1,Kapit.2:VolkundRasse(pp.311-362),metonderwerpenals'DerAriërals
Kulturbegrûnder','BastardierteVölker';en Bd II,Kapit.2:DerStaat(pp.425486)metonderwerpen als:'Folgen unsererrassischerZerrissenheit','Gefahren
derRassenvermischung','VölkischerStaatund Rassenhygiëne','StaatlicheAuslesederTûchtigen'.
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Blutschutzgesetz definitiefdejodenvervolging inluidde.Op ditpuntwas
Hitlereerderdeleerling en de katalysatordan deuitvinderofinitiatorvan
een beweging.Een in 1970 teFrankfurtgehouden symposiumzheeftvoor

dezestellingovervloedigmateriaalaangedragen.Daaruitblijkthoecontinu deze ontwikkeling in de Duitse wetenschap isgeweest,vanafde eerste
confrontatie van de socialistische en liberale ideologieën met het prille
biologische darwinisme.

W ie beriep zich op Darwin ?

Vanbijdeaanvanghebbentweepolitiekestrekkingenofideologieënhevig
gevochten om hetrechtmatigebezitvan hetdarwinism e,alsfundamenten
bevestiging van hun 'W eltanschauung'.Alseersten poogden de marxisten

Darwin in tepalmen.Onmiddellijk na deverschijning signaleerdeF.EngelsOn the Origin ofSpeciesaan K.Marx alshétwerk datnu eindelijk,
wetenschappelijk,'deteleologiehadkapotgemaakt'.Enkelemaanden laterbevestigde M arx in een brief aan EngelsdatDarwinswerk inderdaad

'hetnatuurhistorische fundamentvooronzevisie bevat'3.Mettertijd bleken demarxistischeofsocialistischedarwinisten hetbiologisch darwinism e

ende'natuurlijkeselectie'minderalseenverklarend modelvandetypisch
menselijkemaatschappelijkeverhoudingen tewillen hanteren dan welals
een zeer welgekomen puur a-thdstische verklaring van het ontstaan en
bestaan van dem ens.D ealeven overtuigdesocialistalsdarw inistLudw ig

W oltmann publiceerde in 1898zijn Systeem van hetmoreelbewustzqn,
meteen aparte beschouwing van deverhouding van dekritischefilosofe
tothetdarwinism e en socialism e,waarin o.m .gesteld werd:'H etprincipe

vandestrijd om hetbestaan daagtuittoteenvergelijkingmetdefundamentele economische eisen van hetsocialisme'4.In hetvijfde hoofdstuk
kritiseerdehijzeerscherphetmisbruikdatde'burgerlijke'darwinistenz.i.
van hetbiologische darwinism e maakten :

'Defoutvan haastalleburgerlijkedarwinisten isdatzijdezoölogischetheorieën
zondermeer,mechanisch en kritiekloos,naarde menselijke verhoudingen trans-

2 Biologismus #n 1#.Jahrhundert. Vortröge eines Symposiums vom 30.bis

31.Oktober1970 in Frankfurta.M.,Ferdinand Enke Verlag,Stuttgart,1973,
163 pp.

3 K.M arx-Fr.Engels,Briefwechsel,Bd2,1854-60,pp.547-648.
4 L.W oltmann,System des...,Diisseldorf,1898,p.319.
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poneren.In hetliberale economische bedrijfheerst slechts in geringe mate een
echtedarwiniaansestrijd om hetbestaan,diedevervolmakingdient.Hetismeest-

aleenprincipevanontaarding...Indeogenvandeonbevanqenengoedgdnformeerde onderzoeker blijftde fundamentele idee van hetsoclalisme overeind op
grond vandehoogstemoreleeisen en denatuurlijkeontwikkeling.Hetsocialisme

is-verqel#kende- ijztgesproken eendarwinismeopeen hogerniveau vande

ontplooling van het leven.Het is,in biologisch perspectief.een doelgerichte en
hogere aanpassing van de cultuurmensheid aan haar bestaans- en ontwikke-

lingsvoorwaarden,zoalshetb.v.nietmeermogelijk iswinstte maken zonderte
Produceren's.

H .-G.Zmarzlik onderscheidt o-i.terecht 'hetsociaaldarwinisme van de

eersteevolutionistische fase,datnog in gelijke mate in socialistische en
burgerlijke kringen opgang maakte'van het'sociaaldarwinismevan de
selectionistischefase.datbijdesocialisten geenweerklank(meer)vond'6.
Rond deeeuwwisseling zou het'liberale'sociaaldarwinismezich voorgoed

doorzetten,metaanvankelijk nog respectabele eugenetische bedoelingen,
die echter steeds uitgesprokener racistische alluresgingen aannemen.
Hetheelvroegeverbond tussen socialisme en darwinisme loktehevig protestuitin zowelanti-alspro-Darwin gezindekringen Van Conservatieveen

liberalestrekking.Ophettoppuntvan zijnwetenschappelijkeroem haalde
de grote patholoog R.Virchow scherp uittegen hetbiologisch darwinisme

wegens zijn monsterverbond methetsocialisme.In de feestrede van 22
september 1877 te M ûnchen voor de verzam elde Duitse artsen en natuur-

onderzoekers,zeiVirchow woordelijk:
'Steltu zich m aareven voor hoe de afstamm ingstheorie ervandaag reeds uitziet

indekopvaneen socialist!Ja,mijnheren,datmagmenigeen belachelijk voorkom en,maarhetiseen ernstigezaak en ik hoop maardatdeafstamm ingstheorieniet

dezelfdegruwelenoveronsbrengtdiegelijkaardigetheorieënreedsinhetbuurland
(Frankrijk)hebben aangericht.In elk gevalziteraan deze theorie,alszijconsequentdoorgedachtwordt,eenongemeen bedenkelijkekant;endathetsocialisme
zich ermeeverbonden heeft,isu hopelijk nietontgaan'7.

Binnenhetjaarkwam derepliekvan ErnstHaeckel.In hetvijfdehoofdstuk Afstammingstheorie en sociaaldemocratie van zijn lijvige pamset
Freie Wissenschaftund freie Lehre (1878)ging hijuitdrukkelijk in op
Virchows'boosaardige diffamatie'van hetdarwinisme:

5 Ibid.,p.326.
6 Hans-GûnterZmarzlik,DerSozi
al-darwinismusinDeutschland al
sgeschicht-

IichesProblem,in Vierte#ahreshefte/ûrZeitgeschichte,11(1963),pp.246-273.
7 In RudolfVirchow,DieFreiheitder Wissenschaftim modernen Staate...,

Amtl.Bericht,Mûnchen,1877,pp.65-78.
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'Deverwijzing naardesocialeinstincten,dieik metDarwin enveleanderen alsde
eigenlijke wortels van de morele ontwikkeling beschouw,schijnt voor Virchow
reden genoeg tezijn om deafstammingsleertebestempelen a1seen socialistische
theorie,en haarmeteen hetgevaarlqksteenverwerpelqkstekaraktertoetekennen
dateen politieke theorie in de huidige omstandigheden kan hebben*.

Haeckelstegenaanvallietaan duidelijkheid niets te wensen over:'Het
selectieprincipe van de afstamm ingsleer is alles behalve dem ocratisch,

maarintegendeelaristocratisch in deeigenlijkezin van hetwoord.Alser
derhalve,volgensVirchow,eenvoordepoliticusuiterstbedenkelijkekant
zit aan het consequent doorgedachte darwinisme,kan die slechts hierin

bestaan dathijdearistocratischestrevingenbevordert'g.Haeckelbetoogdeverderdathetselectie-principeervoorzorgtdattelkensweeralleen een

bijzondergekwalificeerdeeliteoverleeft.
Franse erflatersvan de racistische interpretatie

TweeFranse auteurs,Joseph ArthurComtedeGobineau (1816-1888)en
GeorgesVacherdeLapouge(1854-1936)hebben,deeerstenàzijn dood,
detweedenogtijdenszijn leven,eenongehoordeinvloedensuccesgekend
in de Duitse wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke kringen.
Hun aanvankelijk nog buiten het darwinistisch perspectiefontwikkelde
rassentheorieënwerdenopkortetijdvolkomen in hetbiologischdarwinismegeïntegreerd.Opvallend ishoe sommigevan hun meestextreme ideeën
en praktischevoorstellen doorhetnaziregime au sérieux genomen werden
en m etongeëvenaarde Grûndlichkeitwerden toegepast.
Van 1853 tot 1855 verscheen Gobineaus Essaisur I'inégalité des races
humainesto.Gobineau onderscheidde hetblanke,gele en zwarte ras.die
dooronderlinge vermenging secundaire rassen opgeleverd zouden hebben.

Hethoogststaande.oorspronkelijkeraswasdatvandeAriërs,het'ongetwijfeldedelste','boven alleandereverheven'ras.Allebestaandebeschavingenenmaatschappijengaantegronde,nietdoordemeestalaangevoerde morele oorzaken van verval(zedeloosheid,luxe,bijgeloof...),maar

8 ErnstHaeckel,FreieWissenschaftundFreieLehre,1878,inGemeinverstönd-

Iiche Werke,Bd V,Leipzig-Berlin,1924,p.269.
9 E.Haeckel,o.c.,ibid.

10 Cfr. Gunter Mann, Rassenhygiëne - Sozialdarwini
smus (Joseph Arthur

Comte de Gobineau und seine Rassenlehre;Gobineauschule -Sozialanthropo-

logen),in Biologismusim 19.Jahrhundert,o.c.,pp.73-93.
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door (biologische) degeneratie, een gevolg van de bastaardisering door
vermenging van hetbloed.Bloedvermenging tussen de drie.in waarde zeer
verschillende rassen,verzwakt en nivelleertde goede substantie van het
hoogste ras:zin voorkwaliteiten aristocratie wordtverdrongen doorde-

mocratieen gelijkheidsideeën,dietypischedegeneratieverschijnselen zijn.
M etéén woord :bloedverm enging,hetverlies van de raszuiverheid isdé

oorzaakvanontaardingenondergang.TerwijlGobineau in Frankrijkzelf
weinigweerklankvond,zoudenhetdeDuitserszijndiehem eenlaattijdige
triomf bezorgden. 'In de jaren 1850 reeds',aldus L.Schemann,'had
Alexis de Tocqueville geprofeteerd dat de Duitsers ooit het eigenlijke
publiek van Gobineau zouden vormen.Zijalleen plachten levensvragen
van hetbestaan om hun zelfswiltotop degrond te onderzoeken,zonder

''Nebenrûcksichten und Nebenabsichten''(sic!)'11.
lndejaren80ontdektRichard W agnermet'overstromend enthousiasme'
(Schemann)Gobineauswerk,dathijin hetDuitsvertaaldwensttezienen
waarvanhij-onbewust-inzijnRingderNibelungenhetesthetischetegenstuk geleverd had. Schem ann wordt de onvermoeibare propagator van

Gobineausideeën inDuitsland:in 1894stichthijhetGobineau-archiefen
deGobineau-vereniging,tussen 1898en 1901bezorgthijdeDuitsevertaling van hetwerk.Erontstaateen Gobineau-schoolvan Duitsegeleerden,

dietientallenjarenlangvoordeverspreidingvanGobineausideeën ijvert.
Een bijkomende stimulansvoorde ontwikkeling van een 'natuurw etenschappelijkemaatschappijleer'(H.E.Ziegler,Jena,1903)wasdevoorhet
eerstin 1900 door E.H aeckel,J.Conrad en E. Fraasuitgeschreven prijsvr
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ontwikkeling en wetgeving van destaten ?Dithad een stroom publikatiesvoorgevolg. w aarvan
dealgem ene strekking luidde:verbetering -en terugkeertotdezuiverheid
-

van hetbeste(Arisch-Germaanse)rasmetbehulp van medische,econo-

m ische en politieke middelen.De Gobineau zelf kreeg nog in 1935 deeer
van een nieuw eD uitseuitgave onderde titelD erarischeM ensch in W elt-

geschichte und Weltkultur(Kampen).
Een veel groter succes nog dan de Gobineau zou Georges Vacher de

Lapouge na de eeuwwisseling in Duitsland beschoren zijnlz. Zijn

11 Ludwig Schemann,Gobineau und dieDeutscheKultur, Leipzig,1910,p.5.
12 Cfr.Eduard Seidlerund GùnterNagel, Georges Vacherde Lapouge (18541936) und derSozialdarwinismusin Frankreich,in Biologismus im 19. Jahrhundert,o.c.,pp.94-107.
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extreem racistischetheorieën waren voor hem zelfnietsandersdan 'l'ap-

plication rigoureuse'van deleervan Darwin ('cegéniepuissant')op het
ontstaan en vergaanvan menselijkesamenlevingen,beschavingen en culturenl3. VaststaatdatLapougemetDarwin correspondeerde:hi
jzou de
oudeDarwinooithebben opgezochtenvan hem vernomen hebben dathij
'mochtverwachten demartelaarspalm tekrijgen doorhetverzetvan de
machthebbersin een doorJ.J.Rousseau omneveldetijd'l4.In Frankrijk
zelfkendeLapouge een uiterstwisselvalligeen tenslotte mislukteacademi-

sche carrière (te M ontpellier,Rennesen Poitiers).Verwonderlijk is dat
niet.alsmen bedenktdathijhet'brachycephale'Franserasalshopeloos
inferieuren/ofverbasterd beschouwde en nog alleen heilzag in deterugkeernaarderaszuiverheid van het'blondedolichocephale'd.w.z.Arische
ras: 'race européenne, race noble, race supérieure par excellence'.

Lapougezettezijnversievan hetdarwinismeen depraktischegevolgtrekkingendaarvan uiteenineen vijftalwerken,dieinFrankrijkspoedigin de
vergetelheid geraakten,maarinDuitslandnadejaren 1900,ookin academische kringen, een stijgend succes kenden:Les questions aryennes
(1889),L 'origine des aryens (1893),Les sélections sociales (1896),De
l'Aryen (1899)en Raceetmilieu social(1909).
Hetkernstukvanhetop demçnselijkesamenlevingentoegepastedarwinismeisvolgensLapougedenatuurlijkeselectie.maardan welin ergpessimistische zin geïnterpreteerd.Voortdurend treedt selectie op,niet als een

factorvan vooruitgang ofeen verklaring van deoorsprong (origine)van
een soortofras,maaralseen vrijblind mechanismevan eliminatie van
soorten ofrassen,waarbij de overleving (survivance)van een bepaalde
groep hoegenaamd nietde overleving van hetbetere ofbesteras hoeftte
betekenen. Lapouge heeft helemaal geen vertrouwen in de zogenaam de

goedegevolgen van depuurnatuurlijkeselectie,die,alsmen zeop haar
beloop laat,maaralte vaak leidttot 'la plus rapide destruction desplus

parfaits'.Hijberoemterzichop'alsmedewerkervan Haeckeldeschepper
tezijn geweestvanhetselectionisme'ls,versta:vandebewusteingreep in
hetevolutieprocesom hetin de goede baan teleiden.Lapougesuitgangs-

puntluidt:hetergste wathetbetereen beste-Arische -ras(en dehele
mensheid)kan overkomen isdathetzich vermengtmetminderwaardige

13 G.V.deLapouge,Lessélectionssociales(189% pp.66-67.
14 HansF.K.Gûnther,GrafGeorgesVacherdeLapouge,inDieSonne,1929,

pp.530-533.
15 In een briefaan L.Schemann van 10.12.1934.
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rassen.Datleidtsteedstotontaardingen ondergang van dehogerebescha-

ving en cultuur.'Aangezien echterdeinferieurerassenzich blijven voortplanten en metallerleigebreken behepte ontaarde individuen voortbren-

gen,dientereen rem tebestaan':dierem isdebewusteselectie.Mogelijke
morele bezwaren zijn volgensLapougenaastdekwestie:aansluitend bij
Darwinsopvattingen overde menselijke moraall6beschouwthijde bestaande ideeën daarom trentuitsluitend als 'desidéesacquises,transmises
par l'hérédité,fixéesparlacontinuité de l'éducation'.Lapouge verwerpt

trouwensenigkenmerkendverschiltussendierlijkeenmenselijkelevensgemeenschappen :delaatsteonderscheiden zich van deeerste slechts'parun

simple caractère,l'intelligence'.En zelfsdatkleineonderscheid isbijde
inferieurerassen (vnl.dekleurvolkeren)zo miniem aanwezig,dathijvan
hen beweert:'Au-dessousiln'y a rien,saufl'animalité'.
W at te doen om aan die heilloze rassenvermenging én de bedreigende
aangroeivan deinferieure rassen paalen perk testellen? Hettoverwoord

heetselectionisme:metàllemiddelen ('natuurlijke',medische,economische en politieke)deaangroeivan deraszuivereAriërsbevorderen en de
opgang van deinferieure rassen verhinderen.VoorLapougeishet'rigou-

reusementcertain'datmenmetgeschikteselectiemaatregelenop kortetijd
hetideale nieuwe mensentype kan creëren in voldoende grote aantallen :

mendientslechtstemikken op demorfologischepeffectie(deideale,dolichocephale schedelvorm)om meteen ook 'le type psychique voulu',de
ideale hoogstecultuurdragerteverkrijgen.
Lapougeonderscheidtin zijnprogrammadenatuurlqkeselectiemechanismen (van klimatologische,pathologische...aard)van desociale selectiemechanismen(van militaire,religieuze,juridische,economischeenpolitiekeaard).Desocialeselectiemechanismen zijn volgenshem veruitdebelangrijkste.Hijstelto.m.voor.gezonde,raszuivere vrouwen hetvoortbrengen vàn kinderen alseen 'corvée légale'op te leggen.Ook de kunst-

matige bevruchting is een geschikt middeltot rasverbetering.Hij stelt
voor,minderwaardigeindividuen (ingedegenereerdefamiliesliefstalvanafdegeboorte)testeriliseren (en geeftdaartoealeen methodeaan:een
injectiemeteen oplossing van zinkchloride);wiealsgedegenereerd moet
gelden,wordt uitgem aakt door een team van artsen en rassenhygiënici.
Als 'trèsingénieux'bestempeltLapougehetonderbrengen van de 'ontaarden'in een soortgetto's,waarm en hun losbandigheid kan bevorderen en

16 Cfr.Henk Jans,Darwinismeenracisme(Darwinismeen ethiek),in Streven,
oktober 1982,pp.26-28.
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hun toch algeringe voortplantingsdrang nog meer afremm en : 'dispositionsexcellentesà encourager'!Gezonde,raszuivereindividuen dientm en

ookopeconomischvlaktebevoordelen.Indekolonieskanmen dergelijke
personen voortplantingsprivileges toekennen ten aanzien van de inlandse
bevolking: enkele Europeanen zouden een groot aantal 'Ariër-negers'

kunnen voortbrengen,die weliswaargruwelijke bastaarden zouden zijn,
maar die,beter bestand tegen het klimaat,geschikte dienaars of slaven
zouden worden van deEuropesecultuurin Afrika.De afschaffing van de

slavernijwordttrouwensdoorLapougemeermalen betreurd a1seenjammerlijke vergissing:negers zijn voorhem gedomesticeerde apen.ldeaal
zouden de (vooralsnog utopische) kruisingen tussen neger en mensaap
zijn,dieals'demi-hommes'volmaakteslavenzoudenvormen.W atintussen welkon gebeuren was 'deomvorming van de onderonsnu aanwezige
waardelozemensen'toteen 'classeinférieure,réduite au minimum psychi-

que'.Datsoort 'Unter-Menschen'zou men hoofdzakelijk handenarbeid
doen verrichten ten dienste van het hoger ontwikkelde ras,waareen ge-

brekaan handarbeidersdreigtteontstaan(volgensLapougeeen'problème
redoutable').Vermelden wijnog,om Lapougesrassenleerafte ronden,
dathijnaasthetArischeen Franseook noghet(minderwaardige)joodse
rasapartvernoemt,terwijlhijde'kleurvolkeren'inéénweiniggedifferentieerde inferieure categorie onderbrengt.

Rond deeeuwwisselinggold LapougeindeVSA (volgensMadison Grant)
als'deleidendeantropoloog'enookindeScandinavischelandenwerdhij
hooggeschat.M aarhetzou toch vooraldeDuitsewetenschappelijkewereld zijn diezijn ideeën en zijn persoon metenthousiasmebinnenhaaldeen
hem verdere publikatiemogelijkheden én een publiek bezorgde.Volgens
Schemann had reedskeizerW ilhelm 11Lessélectionssocialesopzijn studietAfelliggen.Schemanns Gobineau-vereniging werd de spreekbuisvan
Lapouge,die weldra in de uitgesproken Duitse racist Otto Ammon een

geestesverwantontdekte,metwie hijveelvuldig samenwerkte.Zelfs de
aanvankelijk nog vrij kritisch ingestelde socialist Ludwig W oltmann
(1871-1907)lietzich doorde 'biologischegrondslagen'van Lapougesracisme zozeer overtuigen,dat hij in 1902 de Politisch-anthropologische
Revue stichtte,waarin hijin ongeveer60 eigen bijdragen zich volledig
achter Lapouges rassenleerschaarde,en doorLapouge zelf'le champion
de l'aryanisme' genoemd kon worden.Vanaf 1904 verscheen als nieuw

tijdschrifthetArchiv/HrRassen-und Gesellschafts-BiologieeinschliessIich Rassen-und Gesellschafts-Hygiëneen een jaarlaterstichtten deuitgevers daarvan het Gesellschaft ./hr Rassenhygiëne, waarvan o.m.
E.Haeckelerelid werd.Zowelde Revue als hetArchiv worden dan een
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interdisciplinairforum van hoog in aanzien staande medici,juristen,sociologen,biologen en economen die,op een paaruitzonderingen na,Lapouges selectionism e ten bate van hetArisch-Germaanse ras consequent

doordenken endoortrekken.Datwetenschappelijkracismewordtnaarhet
bredere Duitsepubliek doorgespeeld doorDieSonne,hettijdschriftvan
de'vrienden van deNoordse wereldbeschouwingen levenswijze',waarin
in 1929 een aantal prominente geleerden hulde brengt aan Lapouge ter

gelegenheid van zijn 75e verjaardag.In zijn dankwoord (1930)betoogt
Lapouge nogmaals 'dat het Arische ras hetbeste is dat bestaaten sinds

duizendenjarenbestaanheeft'.LapougeoverlijdttePoitiersin 1936enin
1939verschijntdan eindelijk deDuitsevertalingvan L'Aryen:DerAriër
undseineBedeutungfûrdieGesellschaft(Frankfurta.M .).Defakkelwas
intussen doorgegeven aan de sociaal-antropoloog Hans F.K.Gûnther,

professorin Jena,Berlijn en Freiburg,in wieLapougezijn eigenlijkeopvolger,'mon bon disciple'had herkend.

De rode draad totin dejaren dertig
Van 1890tothetbeginvandejarendertigkanmeninDuitslandeenschier
eindeloze stroom van 'wetenschappelijke'werken nawijzen,die een alsmaarracistischerinterpretatie van hetdarwinismevoorstaan.Tweegeleer-

denvan naam hebbenzich daaruitdrukkelijktegenverzet,maar(te)weinig weerklankgevonden.ln zijnEinfûhrung in dieRassenhygiëne(1917)
klaagde W ilhelm Schallm ayer 'de betreurenswaardige gew oonte in D uitsland'aan 'de rassenhygiëne te vermengen m eteen rassenpolitiek van een
heelandere aard.op grond van dezeergekoesterde en verbreide leer,dat

hetNoordserasverbovenalleandereverhevenisen eigenlijkhetenigeis
datbestaansrecht heeft'l7.Maar ook Schallmayer sprak toen nog zijn
overtuiging uitdatditpolitieke misbruik van hetdarwinisme slechtseen

'kinderziekte'was,die dejongeen veelbelovende wetenschap spoedig te
boven zou komen.Een jaarlaterverscheen OskarHertwigsZurAbwehr
desethischen,dessozialen,despolitischen Darwinism us,een werk dater

evenmin in slaagdehettijvan deracistischeinterpretatiestedoen keren.
Een kleine greep uit de schier eindeloze stroom publikatiesvan sociaal-

darwinisten en rassenhygiëniciiseen vrijeentonig maarveelzeggend en
onheilspellend verhaal.
17 W ilhelm Schallmayer,inErgebnissederHygiëne,Bakteriologie...,hrsg.von
W .W eichardt,2,1917,pp.433-532.

806

Streven/juni

1891 Otto Amm on,Darwinismus gegen Sozialdem okratie.
1893 Otto Amm on,Die natûrliche A uslese beim M enschen.
1893 Alexander'Tille, Volksdienst,von einem Sozialaristokraten.

1895 Otto Ammon,Die Gesellschaftsordnung und ihrenatûrlichen Grundlagen.
Entwurf einerSozial-Anthropologie zum Gebrauch A r alle Gebildeten,die sich
mitsozialen Fragen befassen.
1895 Alfred Ploetz,Die H chtigkeitunsrer Rasse und der Schutz der Schwachen

(een probleem waaroverreedsDarwin zich zorgen maakte!)
1899 Houston Stewart Chamberlain,D ie Grundlagen des neunzehnten Jahrhun-

derts(totin 1935twintig uitgaven).
1901 W illibald Hentschel, Varuna, eine W elt- und Geschichtsbetrachtung vom
Standpunktdes Ariërs.

1O 3ArthurRuppin,Darwinismusund Sozialwissenschaft.
1903W ilhelm Schallmayer,Vererbung und Ausleseim Lebenslauf der Völker.
1904 AlbertHesse,Naturund Gesellschaft.Einekritische Untersuchung éherdie
Bedeutung derDeszendenztheorieA rdassozialeLeben.
1904 Christian Freiherr von Ehrenfels,Der Einfluss des Darwini
smus auf die
moderne Soziologie.

1904 CurtMichaelis,DiePrinzlàien dernatûrlichen und sozialen Entwicklungsgeschichte der M enschheit.

1O 5 EmilSchalk,Der Wettkampf der Völker.
1906 C.F.von Ehrenfels,DasM ûtterheim (pleidooivooreen kweekstation voor
raszuivereAriërs).
1906 Alfred M ethner,Organism en und Staaten.Eine Untersuchung ûberdie biolo-

gischen Grundlagen des Gesellschaftslebensund Kulturlebens.
1907 W alterHaecker,Dieererbten Anlagen und dieBemessung ihres Wertes/#r
daspolitische Leben.
1908 M ax von Gruber, Vererbung,Auslese,Hygiëne.

1910 W .Hentschel,Zucht,eine LebensfrageA rdie weisseRasse(pleidooivoor
'Zuchtstàtten fùrein heroisches Menschengeschlecht'),en Vom aufsteigenden
Leben.Ziele derRassenhygiëne.

1910Alfred Ploetz,Zieleund Aufgaben derRassenhygiëne.

Staan weeven stilbijditlaatstewerk.Misschien washeteerlijk bedoeld
alsslechtseen traktaatvan eugenetica -'Gutzeugekunst'had Ploetz het
verduitst. M aar waar de auteur de 'Aufgaben der praktischen Rassen-

hygiëne'opsomt(in 1910!).merktmenmeteenschokvanherkenningdat
vele van zijn aanbevelingen, een goede twintig jaar later en allicht
drastischer dan Ploetz bedoeld had,door het nazisme in de praktijk
omgezetzijn.Ploetzsteldeo.m.voor:
Bestrijding van hettweekinderensysteem,bevordering van kinderrijke
gezinnen van 'degelijke'(tuchtige)individuen...,herstelvan hetmoeder-

ideaal.
- I
nstelling van een tegengewicht tegen de bescherming van de zwakken
doorhetinvoeren van hinderpalen voordevoortplanting van minderwaar-

digen doorisolatie,huwelijksverbod en soortgelijke middelen.
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Verhindering van de im migratievan minderwaardigeen bevordering van
deem igratie van 'tûchtige'bevolkingselementen in gebieden diedoormin-

derwaardigen bezetzijn,eventueeldoormiddelvan onteigeningswetten.
Behoud en groeivan de boerenstand.
Behoud van de militaire weerbaarheid van de hoogst ontwikkelde
volkeren.
-

NogtijdensdeEersteW ereldoorlogscheidendeDuitserszich opnieuw af
van dein 1907doorhen gestichteInternationaleGesellschaft/#rRassenhygiëne (waartoe ook afdelingen uit Zweden, Noorwegen, Engeland,
Nederland en deVSA behoorden)en richten deDeutscheGesellschaftfûr
Rassenhygiëne op.Detijd wasrijp voordeeerste standaardwerken.In
1918 verschijntH.E.ZieglersDie Vererbungslehre und ihre Anwendung
auf den Gebieten derM edizin,derGenealogieund derPolitik enin 1921
hetgrotegezamenlijkewerkvanErwinBaur,EugenFischerenFritzLenz,
M enschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiëne.In 1923 bezet F.Lenz
de eerste leerstoelvan rassenhygiëne aan de universiteit van M ûnchen.
H .F.K.Gûntherontwikkelt
n talrijkepublikatieseen consequentracisti, i
sche rassenhygiëne,die de grondslag vormt van de nazistische ideologie.
Ernst Rudin bereidt in samenwerking m et de Pruisische m inisteries de

wetgeving over de sterilisering (van minderwaardigen)voor,die onder
Hitlerreedsop 1 januari1934van krachtwordt.
W anneermendeideeënvandeGobineau,Lapougeenhun talrijkeDuitse
bewonderaarsen epigonen legtnaastdevaakalsextravagantofstom pzin-

niggebrandmerkteracistischeuitspraken van Hitlerin MeinKamph dan
blijken Hitlersuitspraken degetrouweweergavetezijn van wataldecennia lang door geleerden van aanzien over datonderwerp was gezegd en
geschreven.W anneer Hitler stelt:'Alle grote culturen van het verleden

gingen slechtsten grondeomdathetoorspronkelijke,scheppenderasaan
bloedvèrgiftiging stierf...(en)hetbehoud van hetscheppenderasisgebonden aan deijzeren wetvan denoodzaak en hetrechtvan debesteen
de sterkste om te zegevieren'(p.316);'de waarachtige cultuurstichters
zijndeAriërs'(p.320);'debloedvermengingenhetdaardoorveroorzaakte zinken van hetrasniveau isdeenigeoorzaak van hetafsterven van alle

culturen'(p.324),danvertolkthijzonderenigevertekeningdeovertuiging
van talloze Duitse rassenhygiënicien sociaal-darwinisten.
W anneer Hitler zich smalend uitlaat over 'de notoire zwakkelingen van

onze dagen die vanzelfsprekend aan hetjammeren slaan en protesteren
tegen ingrepen in deheiligstemensenrechten'(hetbestaansrechtnl.van
minderwaardigeof'verbasterde'rassen)endaartegenoverstelt:'Neen,er
bestaatslechtséén heiligstemensenrecht,en datrechtistegelijk deheilig-

'
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ste plicht:ervoortezorgen dathetbloed zuivergehouden wordt,om door
hetbehoud van hetbestemensdom een edelerontwikkeling van die wezens

mogelijk te maken'(p.444),dan vertolkthijnogmaalsheelprecieseen
wijdverspreideengepropageerdemeningvan deDuitsewetenschappelijke
kringen.W anneerHitlersteltdat'devolksstaaterdientvoortezorgen dat

eindelijk een wereldgeschiedenisgeschreven wordtwaarin hetrassenprobleem een dominerendestellinginneemt'(p.468),danvolgthijdetalrijke
reeds ondernomen pogingen om de geschiedenis op die m anier te her-

schrijven.W anneer Hitlereen neger die hettotartsofleraarheeftgebracht'een gedresseerdehalfaap'noemt(p.479),dan vertolkthijzonder
enigeoverdrijving demening van Lapougeen diensaanhangers.
Alleen detoespitsingvan Hitlersracistisch betoog op hetjoodse'ras'als
hetmeestminderwaardigeengevaarlijkstevoordetoekomstvandemensheid schijntnoganderewortelsgehadtehebben dan hetsociaal-darwinismeen derassenhygiënein haargeheel.Natuurlijk waren Lapougezelfen
een Theodor Fritsch b.v.(rassenhygiënicus en stichtervan de Deutsche
Erneuerungsgemeinde) öék notoire antisemieten.Toevallig ontdekte ik
dat het antisemitisch affect zelfs bi
j E.Haeckelalkroop waar hetniet
gaan kon.Overde 'apocriefelegende,volgenswelkeeen Romeinshoofdman deechtevadervan Jezusgeweestzouzijn'zegtHaeckel:'Dielegende
is des te geloofwaardiger, wanneer men de persoon van Christus van

streng antropologisch standpuntuitkritisch onderzoekt.Gewoonlijk beschouwtmen hem alseenzuiverejood.M aarjuistdekaraktertrekken die
zijnhogeenedelepersoonlijkheid kenmerken en diehun stempeldrukken
opzijn ''Religievandeliefde'',zijnbeslistnietsemitisch;veeleerverschijnen ze als fundamentele trekken (Grundziige)van het hogere Arische
rJS'18@

E piloog

Inzijninleidingop depublikatievanhetsymposium van Frankfurtmerkte KarlSchlechta op dat de scherpste diagnose en veroordeling van het

(politieke)misbruik van hetdarwinisme reeds dooreen tijdgenootvan
Darwin wasgeformuleerd,deromanschrijver...FedorDostojevski(18211881).InDeDemonenlaatDostojevskiSchatofftegen Stawroginzeggen:
'Nog nooitisde redein staatgeweestgoed en kwaad te verklaren ofgoed

18 E.Haeckel,DieWeltröthsel,AlfredKronerVerlag,Stuttgart,1903,pp.132.

HenkJans/MeinKampf wJJnietori
gineel.Sociaal-darwinlàmeen nazi
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en kwaad ook maar afte bakenen op een nog zo approxim atieve manier.

Integendeel,steeds heeftde rede goed en kwaad op een smadelijke en
klagelijkewijze-alnaarbehoefte-metelkaarverwisseld.Dewetenschap
van haar kant heeft steeds slechts antwoorden met de plom pheid van

vuistslagengegeven.Endaarinheeftvooraldehalwetenschap zichonderscheiden,diegruwelijkstevanallegeselsvan demensheid,ergerdan pest,
hongersnood en oorlog,een geseldievööronze eeuw onbekend was.De
halfwetenschap, dat is een despoot zoals er tot op vandaag nooit een

ergereheeftbestaan.Een despootdiezijn eigen priestersen slaven heeft,
een despootvoorwiezelfsde wetenschap beeften metwie ze op schande-

lijke wijze ook nog bereid isin te stemmen uitloutertoegeenijkheid'lg.
'Halfwetenschap',dat was het Duitse sociaal-darwinisme en de Duitse
sociaal-hygiëne inderdaad geweest.Doortoedoen en/ofmedeplichtigheid

van talloze vakspecialisten,artsen,sociologen en juristen heeftzijmede
geleid toteen racistische politiek,die zonderenige literaire overdrijving
'erger was dan pest,hongersnood en oorlog'.
19 KarlSchlechta,DerFrea#desBiologismuszurWeltanschauung im 19.Jahrhundert,in Biologi
smusim 19.Jahrhundert,o.c.,p.5.
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Gesprekken in de Sovjetunie
E.Faucom pret

Een bezoek aan deSovjetunie-drieweken slechts,in dezomervan vorig
jaar-iseen opwindendegebeurtenis.NietomdatMoskou,Irkoetsk,Khabarovsk of Tasjkent,de plaatsen die ik,o.m.via de Transsiberische
Spoorweg,bezochtheb,zulkeidealetoeristischetrekpleisterszijn.En niet
omdatde vreemde gedachtenwereld van de Kremlinmeesterservoor je
openligt.W elomdatjeonderdeindruk komtvan deenormediversiteit
dieditsubcontinentkenmerkten totjeverrassing ontdektdatgidsen en
lokale bevolking,méérdan je gedachthad.vriendelijk bereid zijn je te
woord te staan,ook alsje economisch en politiek netelige kwestiester
sprakebrengt.Ikspreek geen Russisch endatisnatuurlijk een geweldige
handicap.Maarerzijn welwatSovjetburgersdiein hetEngelsofFrans
metje in gesprek willen komen.Datleiddenogaleenstot'gezellige'of
'vinnige'discussiesin cafésen onderweg,metmijn gidsen uiteraard,met
studenten.m etallerleimensen.W atu hierondervindt,isgeen weergave
van particuliere gesprekken m et deze of gene,m aar een gearrangeerde
synthese van wat ik van aldeze anoniemen zoalte horen heb gekregen.

M ijn eigen inbreng in de gesprekken heb ik nogalbreed uitgemeten:ik
wasgeen journalistdie vragen stelt,maareen gesprekspartnerdiemeepraat.

Achtereenvolgenskomen aan de orde:de dissidentenproblematiek en het
gebrek aan vrije meningsuiting -industrie en landbouw - het nationaliteitenprobleem - de betrekkingen m et de VS en met de Chinese Volksrepubliek.

Dissidenten en dem ocratie
In hun geschiedenis van de USSR onderscheiden M ichelH eller en A lek-

sandrNekrichdriesoortenvandissidentebewegingenindeSovjetunie.De
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eerlfewordtvertegenwoordigd door#.Soldenitsyn,diez@ hoop steltin
degeestel#keen religieuzewedergeboortevan hetRussischevolk.A.Sakharov zietde bron van allekwaad in hetnationalisme en hooptop dem ocratische hervorm ingen binnen de USSR.Dereformi
sten tenslotte,geleid
door de historische m arxist, Roy M edvedev, die voorlopig in M oskou

#/#T/publiceren,gelooftin deactievanniet-dogmatischemarxistendiede
intellectuele kringen beterschqnen te begrqpen dan departq-ideologen
van hetPolitbureau.

Sovjet-burgers:Hetgaat om veelmeer stromingen dan de drie die u
noemt.Een intellectueelzou geen intellectueelzijn,mochthijzich nietin
zijnvrijetijdaanhetschrijvenzettenendromenvaneenutopischewereld,
diezichalleen indeverretoekomstkan verwerkelijken.Zolangmen daarbijdewetten nietovertreedt.isditook hiertoegestaan.HetW esten wekt
steedsdeindruk dathethierom een dissidente massabeweging zou gaan ;

in werkelijkheid zijn hetenkele honderden intellectuelen.Zij realiseren
zich nietdatze doorhun anti-propaganda in de kaartspelen van hen die

de Sovjetsamenleving nietwensen teliberaliseren.Ten tweede:waarom
toch lopen westerseintellectuelen zo hoogop metSolzjenitsynsdenkbeelden ? Die horen toch eerder thuis in het- allesbehalve democratische tsaristische Rusland? En waarom loopt de kapitalistische bourgeois zo
hoog op metM edvedevsvisie:deoprichting van een democratische klas-

senloze maatschappij? Die wordttoch ook door de Euro-communisten
bepleit? Ten derde:hetSovjetrussischevolk isin de eerste plaatsbekom merdom eenverhogingvanzijnmateriëlewelvaart;intellectuelesteekspe-

lenblijven voorbehoudenaanmensendiealwatbezithebbenvergaard.Al
ishetnieteervolvoorom heteven welk land intellectuelen tezien vertrek-

ken,en alzaliederestaatzoveelmogelijkproberentebelettendatwaardevolle arbeidskrachten emigreren,uiteindelijk krijgen vele Sovjet-burgers
eenuitreisvisum.InhetrijkeW estenkunnenzedanmeteenvaststellenwat
voorproblemen daarallem aalbestaan.M aardedissidenten dieu vermeldt

zijn in onze ogen landverradersdie overeenkomstig onze wetten moeten
worden gevonnist.Hetismogelijk datwijteveelgeloofhechten aan wat
deofficiëlepartijkranten onsdienaangaande voorhouden.maaris datin
hetW esten zoveelanders?

InhetWesten iserdiversiteitin depubliekeopinie.Ikgeeftoe,hetbeleid
van deene coalitieregering verschiltnietzo veelvan datvan deandereen

ook :# onsheeftdeburgernog nauwelljksgreep op datbeleid.
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Sovjet-burgers:De Sovjetburgerverkiestcontinuïteiten verfoeitveelvuldigewijzigingen indesamenstelling van deregering.Hijinteresseertzich
meer voor een goede baan dan voor partij-ideologie,en in zijn ogen
beschiktde Sovjetunie overeen democratisch bestuurlijk apparaat.De
bevolkingkiestrechtstreeksdeleden vandeOppersteSovjetraden van de
vijftien republieken,evenals de leden van de 'Opperste Raad van de
USSR',die op zijn beurt,via de ministerraad,een reële inbreng heeftin
hetPolitbureau,hetfeitelijkegezagsorgaan in hetland.
Maardebevolkingheeftgeen enkelezeggenschap indeverkiezing van het
congres van decommunistischepartq,noch in desamenstelling van het
centraalsecretariaat.AIsging hetom een ontwikkelingsland,oefentde
overheidbovendieneenbelachelqk bevoogdendeinvloed uit.Enkelevoorbeelden.informatieoveronaangenamegebeurtenissen offeiten wordtde
Sovjetburgeronthouden (ongelukken,emigratiecùfers,armoedeindegrotesteden).VanhetWestenkr#gfhijeenvals,totaalnegatiefbeeld voorgehouden.Terwi
jltwintigjaargeleden Chroestsjev,ti
jdenszl
jn bezoek aan
Pennsylvania,reeds verklaarde:'Ik heb gezien hoedeAmerikaansearbei-

derIeeft,:# leeftgoed',gelooftmen hiernogsteedsdatonzewerknemers
uitgebuitworden.ZeC maakteik hetmeehoeeenonschuldigefilm alsde
Palma'
s Obsession gekarakteriseerd werd aIs tekenend voor de 'rotheid

vanhetkapitalisme'.DeminderfraaietrekkenvandeSovjetsamenleving,
prostitutie,alcoholisme,racisme,onverschilligheid,zwarte markten cor-

ruptie-beschouwtmen,ironisch genoeg,aIsoverblùfselen vanhettsaristisch tqdperk,doorvreemdelingen in stand gehouden.Erheersthierbovendien een uitgesproken klassensysteem ; niettegenstaande de grote'opzichtigheid waarmeehetaan de dag treedt,schqntdegemiddelde burger
zich daarvan ni
etbewusttezl
jn.De'beriozka's'(winkelsvoorbuitenland-

sevaluta)methunbewakers,despecialeri
jstroken voordewagensvan de
parti
jbonzen,devoorkeurbehandelingwaarvan buitenlandersgenieten....
'
nietalleen in een kapitalistische maatschappV z#a ereerste en tweede
klasse-mensen.Totde eerstecategorie,de zgn. 'nomenklatoera',behoort

de7% vandebevolkingdieIid z#n van dePartq.Zo'nmilitantisin het
algemeenjonger,beteropgeleid,stedelqkerdan degemiddeldeburger.
T.o.v.tienjaargeleden isdeIevensstandaarderbeslistop vooruitgegaan,
maarde Ionen Iiggen toch nog steeds een flink stuk onderhetmodale
inkomen vaneen westersearbeider(gemiddeld maandloon in deindustrie
omgerekend 13.000fr.,in de Iandbouw 10.0002.Een Russischearbeider
werkt41uurinde week,heeftjaarlvksslechts 14dagen vakantie.WerkIoosheidsvergoeding bestaatniet;hetmottoIuidt.iedereenheeftwerk.De
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pensioengerechtigdeleeftl
jdligt5jaarIagerdan## ons,endekosten voor
huur,onderwqsenmedischeverzorgingbedragenslechtseen kleinefractie
(12%)vanhettebestedeninkomen.M aardepnjzenvananderegoederen
endienstenliggengevoelig hogerdan inhetWesten.M ljn vrlcgisdus,of
degewoneSovjetburgerz@ situatienietgaatvergelljken metdie van de
fortuinli
jkeelite,of metdievan de Westeuropese,zell#e Oosteuropese
man in destraat? Ten tweede.heeftdezeachterstand t.o.v.hetWesten
nietveeltemaken methetfeitdateen inefficiëntestaatsambtenarq met
alle geweld Iandbouw en industrie wiIbesturen ?

Industrie en Iandbouw

Sovjet-burgers:DeOktoberrevolutiegreepplaatsineen landdatzowelop
landbouwgebied alsindustrieelonderontwikkeld was.Niet'
de spanningen
in deeconom ischeonderbouw haddentotderevolutiegeleid,welm oestde

doctrineeen nieuwesamenleving creëren.M etzijn zinvoorrealiteitpaste
Lenin dusdetraditionele marxistische theorie aan.Denieuwem aatschap-

pijzou erandersuitzien dan deW esterse,wantin dezelaatsteheefteen
beperktaantalindividuen en concerns de machtover anderen en verliest

debevolking haar economische vrijheid.Produktiemiddelen dienden te
worden gecollectiviseerd,hetpolitiek-economisch bewind zou rechtstreeks
in de handen van hetvolk worden gelegd.M etditdoelvoorogen ontwik-

keldedeSovjetuniezichnogingeen vijftigjaartijd totdetweedebelangrijksteindustriëleen militairemogendheid terwereld,ook op hetgebied
van deruimtevaartheeftze uitzonderlijkeprestatiesgeleverd.W elheeft
het te lang geduurd voor men zich om de verhoging van de levensstandaard van de individueleburgerging bekom meren,alwerden decollectie-

vevoorzieningen op hetvlakvan gezondheidszorgen onderwijsbeteruitgebouwd dan b.v.in de VS.Omdatwijook weleenswesterse kranten
lezenofBBc-programma'sbeluisteren,zijnwijonshiervanin toenemende m ate bewustgeworden.

DeSovjet-industriebestaatuittweedeelsectoren,A enB.Deeersteomvat
de produktie van investeringsgoederen ;de tweede,,verbruiksgoederen in

destriktezin.Sindshetbegin vandejarentwintigbeheersthetzgn.A/Bdebatde discussies binnen het Politbureau,en een essentiële wetvan de
zgn.stalinistische econom ie bepaaltdatde produktie van sectorA,zowel
in absolute waarde alsqua groeiritme.deproduktievan sectorB overtref-

fen moet.Enerzijdskon dank zijderegelmatigeexpansievan hetbruto
sociaalproduktde outputvan consum ptiegoederen toenem en,watdever-
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betering van het welvaartspeil van de modale Sovjetburger verklaart,
anderzijdshielden Stalinsopvolgersstriktdehand aan debovenverm elde

wet,zodatanno 1982sectorA nogsteeds75ç:vandeproduktievoorzijn
rekeningneemt.Gevolghiervanisdatluxegoederen alleentegenhogeprijzen verkrijgbaarzijn;kan overigensiedere westerling zich om heteven
welk luxegoed aanschaffen ?
W athetlaatste deelvan uw vraag betreft,de ondernemingen hoeven niet
langerbepaaldecontingenten aan deoverheid televeren ;watvoortaan telt

zijn verkopen en winsten (hetverschiltussen opbrengsten kosten;deze
laatsteomvattenookeenvergoedingvoorhetingezettekapitaal).Metzijn
winstaandeeldathetmag houden,legteen bedrijffondsen aan terfinanciering van socio-culturele activiteiten en investeringen,alsook voor aan-

moedigingvan dewedijvertussen arbeiders.
Uitvrees voorhetontstaan van surplus-koopkracht, bepaaltde overheid

autoritairdeprljzen,en deondernemingisnietvr# watbetreftinvesteringen en Iokalisatie.Hierligtwellichthetbelangrl
jksteprobleem waarmee
deSovjetindustrieindetoekomsttekampen zalkrqgen:degrootstepotentiëler#kdom zowelaan mankrachtaIsaangrondstoffenenenergieiste
vinden in Aziatisch Rusland, terwvlde industriële kern zich nog steeds
concentreertin hetwesten van hetIand,gebied op dekoop toegekenmerkt

dooreen weinig mobielearbeidsbevolking (traditionelereservebronnen
tewerkstelling van vrouwen en Iandbouwers -geraken uitgeputen bestaande industrieën houden een aantalextrawerknemers in dienst,om aan hun

leveringsverplichtingen te kunnen voldoen).Om diteconomisch deelvan

onsgesprek af teronden zou ik even in willengaan op hetprobleem van
deIandbouw.IederebezoekermerktonmiddellVk datdeUSSR metgrote
moeilqkheden te kampen heeftop hetgebied van voedselbevoorrading.
Hiervangetuigen nietalleen deerbarmelqkekwaliteitvan watjeinhotels
teeten #rW /,of delanger# wachtenden voorvoedingszaken,maarook
hetfeitdatb.v.dezemaand inAziatisch Ruslandduidell
jkeen overvloed
aan versfruitis,terwl
jlerinM oskoupraktisch geen tekrl
jgen is.Nu wil
ik weIgeloven dathetgebrek aan moderne uitrusting (machines,kunstmest) een van defactoren isdie hetverschilinproduktiviteittussen de
Amerikaanse en deRussische Iandbouwerkan verklaren:deeersteproduceertvoedselvoor47personen,de laatstevoor11,.en bio-klim atologisch

gezien bedraagthetpotentieelaanIandbouwgrondhierslechtsde:eC/van
hetwesterse.M aarditneemtm.i.nietweg,datmen deIandbouwproduktie beter zou trachten op te voeren door verhoging van de inkom ens van

deboeren,dan doorhetart6cieelIaaghouden vanprqzen,viaoverheids-
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subsidiëring.Ik begrl
jp weldateen verregaande,overigenspsychologisch
onverteerbaredecollectivisering toteengroteversnl
àpering vanhetterritorium in inproduktieve kleine arealen zou Ieiden...

Sovjet-burgers:...en totfrequentvoorkomende perioden van hongersnood,zoalsmen dieonderhettsaristischregimegekendheeft.Hetisjuist
datStalinspolitiek de massale trek van boeren naardesteden veroorzaakt
heeft;onzenieuweleiderstrachten echterdezetendenstegen tewerken,en
op hetCongresvan hetCentraalComité,in maart1965,werden hiertoe de

basisprincipesvastgelegd.Voortaan ontvingen de collectieveboerderijen
hogere prijzen voor hun produkten,dete leveren contingenten werden
realistischerberekend,restrictiesop hetprivé-bezitversoepeld.Verderzou
men streven naartoename van investeringen,uitbouw van de mechanisering,specialisering en cultikering van braakliggende gronden in Kazakhstan.Alle landbouwers kregen hetzelfde loon alsde leden van de staats-

boerderijen.M en mag tenslottenietvergeten datin delandbouw 24 miljoen mensen zijntewerkgesteld(waarvanongeveerdehelftin sovchozen).
endatdeinfrastructuurslechtslangzaam kanwordenuitgebouwd.Terwijl
demeeste kolchozen en sovchozen metde steden werden verbonden,geldt

hetzelfde nietvoordeafzonderlijkeboerderijen binnen elk dezercentra.
De gemiddeld af te leggen weg bedraagt 1.000 km en vanzelfsprekend

bepalen dehiermeeverbonden opslag-en transportkosten deprijsvan het
eindprodukt.

H et nationaliteitenprobleem
In watvolgt wiIik ingaan op hetprobleem van de zgn.collectieve dissidentie.In haar boek L'empire éclaté beweertH.Carrère d'Encausse dat

hetcentraalgezagin de USSR,dieinfeiteuitmeerdan 100verschillende
natiesbestaat(naarhetwoord vandeGaulle'deIaatstovergeblevenkolonialemogendheidterwereld'
),mettoenemendedesintegratietendensenzal
ni
wordengeconfronteerd.In et-Russische gebieden aIsOekrakhe,de BaltischeenKaukasischerepubliekenhoordemen recenteisen voormeerze#:
bestuur;injoodseen Tartaarseterritoriaisreedsgeruimetijd sprakevan
agitatie;misschien hetbelangri
jkstvan al:in een /## van toenemend
islamitisch bewustzi
jn gr##/een explosieve bevolkingsaangroeiplaats in
Centraal-Azië,in de republieken aandeIraanseof Afghaansegrens'.
1Cfr.J.Broun,Islam indeSovjetunie,inStreven,februari1983,pp.422-430.
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Sovjet-burgers:Iederestaatdieverschillendenatieshuisvest,kamptvroeg
of laat met secessieproblem en. Denk aan de VS, India, Joegoslavië of
België.De westerse media benaderen echter ook deze problematiek zeer

eenzijdig,en weten blijkbaarnietdathetpolitiekeapparaatvan deUSSR
ingenieuswerd uitgebouwd.Zo bezitin elkerepubliek detweedesecretaris

van de PartijdeRussische nationaliteit;hetzelfdegeldtvoorhethoofd
van deplaatselijkeKGB-afdelingen voordebevelhebbervan demilitaife
streek.Daarentegen isde eerste secretarisafkomstig uitde deelrepubliek,

maarhijontleentzijn machtaan hetPolitbureau.EuropeesRusland investeertnog steedsmassalegeldsom men in deoverigegebieden,diein feite

een zwarelastbetekenen voorzijn begroting.Deeconomischeontwikkeling van de deelstaten gaat de centrale overheid dus zeer ter harte, en

wanneerwedelevensstandaard vergelijken van b.v.Oezbeken,Kirgiezen
en M oldaviërs metdievan de inwonersin de Arabische buurlanden,dan

ishiereen merkwaardigevooruitgangteconstateren.Sovjet-burgershoeven zich tenslotte nietals'Russen'te gedragen,welalsloyale onderdanen
van de USSR.

Een vandevrqhedendiehetWestenc//##methartenzielverdedigdheeft
isdievan godsdienst.Geen staatterwereld heeftditfundamentelemensenrechtzo metde voeten getreden aIs de Sovjetunie.De staat waakt
exclusief over de opvoeding van de kinderen; de propaganda is
athekàtisch; kerken en m oskeeën werden gesloten.

Sovjet-burgers:ln onsland bestaan nog zo'n 7.000 kerken,300 moskeeën,
3seminaries(Odessa,Moskou,Leningrad)en 2 academies(Moskou,Leningrad)voordevormingvangeestelijken,verdernog2medersas(Bouk-

hara en Tasjkent).Destaatcontroleertzorgvuldig dezeinstellingen,omdatinhetverleden,bijherhaling,bleekdatpriestersofmullahsdeelnamen
aan doorde wetverboden activiteiten.Ook genieten eerstgenoemden van

geenenkelprivilege:zijmoeteneennormalejobhebbenom inhunlevensonderhoud te voorzien.ln ruimer perspectief:de USSR wileen nieuw

revolutionairmensbeeldcreëren,terwijldeorthodoxekerkzichsteedsaan
dezijdevan onze vijanden plaatste.Departijvervulteen leidinggevende
opdrachten Lenin isonze Allerhoogste.Een voorbeeld :daarstrakszagen
wehoe pasgehuwden bloemen neerlegden aan hetmonumentvan de gesneuvelden,nietvervan Leninsmausoleum .Beidegedenkplaatsen sym bo-

liseren deopoffering van miljoenen mensen diehun leven verloren in de
strijd voordeopbouw van een rechtvaardigersamenleving,tégen deverdrukking van tsaar én kerk.Onze mensen zijn,in tegenstelling totde
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Poolseb.v.,helemaalnietgodsdienstigvan natureen.alspijthetmehet
u te moeten zeggen,de westerlingen geven onshelemaalgeen inspirerend

voorbeeld.Handelen zijdan volgensdegeestvan hetevangelie? W atde
moslimbevolking betreft,in grote mate isook zij ongelovig en met de
mullahsslootderegeringbijzondereakkoorden af.Tijdensdewerkuren
m ag m en nietritueelbidden,de ram adan mag nietworden onderhouden,
aalmoezen kan men alleen in de moskee geven.Aan de moslim feestdagen
geeftde overheid een socialistische inhoud.

Buitenlandse politiek
OverPolen gesproken,u zulttoch welweten datdeevolutiedaaronsgrote

zorgen baart.In devoorbije150jaarisditIand vierkeerverdeeld,en het
Poolsevolk heeftonnoemll
jk zwaargeleden onderdebezetting van Hitlersen Stalins troepen.Een westers georiënteerdenatie verwerpthetdoor
M oskou gepropageerdecom munisme,tochpoogtuw regering zich tem en-

genindebinnenlandseaangelegenheden vandatIand.Weldlàlomatischer
dan voorheen in Hongarqe (1956) of Tsjechoslovakqe (196% maar de
onrechtvaardigheid is ernietgeringerom.

Sovjet-burgers:Imperialistischeenwestersgezindekringen inspireerdende
actie van 'Solidariteit'en bedrogen de goedgelovige Polen, die nietbegrepen dateen com munistisch regime uiteraard gerichtisop de verdediging
van de belangen der arbeiders. M .a.w.in volksdemocratieën behoeven

werknemersgeenonalankelijkevakverenigingentebezitten,zewetendat
alleofficiëleorganenvoorhen optreden(partij,Komsomol,officieelsyndicaat).Het gaat er bovendien nietzozeer om watvoor regim e Polen
heeft,essentieellijkthetonsdathettotde Sovjetrussi
scheinvloedssfeer
blijftbehoren,zoalsovereengekomen op deconferentievan Jalta(februari1945).DitsoortpolitiekwordtookgevoerddoordeVS.Ookzijkomen
tussenbeide,telkenswanneerze oordelen datdemocratisch verkozen regimesin landen die tothun invloedssfeer behoren,sympathie beginnen te
koesteren voor M oskou,en zogezegd hun belangen schaden (Guatemal
a
1954,Cuba 1961,deDominicaanseRepubliek 1965, Chili1973).Hoekijkt
U aan tegen de militaire steun die deNAVO aan de M iddellandse Zee-dictaturen betuigde?Nu m aaktReagan zich druk overderechten van Poolse

vakbondsmilitanten,maarhijzwijgtover de massaprocessen tegen hun
kameraden in NAvo-lidstaatTurkije.
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Inderdaad, de grote mogendheden voeren geen nucleaire oorlog, maar

verdelen de wereld in invloedssferen,zoalsde Viervoudige Alliantiedat
een eeuw vroegerdeed.Iemand aIsKissinger wJx voorM oskou de ideale
onderhandelingspartner.Europa verdedigtalleen regionale belangen,en

ontwikkelingslandenz#a enkelnuttig alsbevoorradingsbron voorgrondstoffen.Wathethegrl
/ 'ontspanning'betreft,meenik echtereen contradictiein deAmerikaanseen deSovjetrussischevisieteonderkennen.Volgens Kissingeren Nixon betekende 'détente'de bevriezing van de respec-

tieveinvloedssferen ineen wereld beheerstdoorde FS.Aan een kernoorIog verbonden risico en kosten zoudengevoelig verm inderen,en de wester-

seeconomieënzoudennieuweafzetmarktenverwervenin hetoostblok (het
kapitalistisch systeem had dringend behoefteaan nieuweproduktieveinjecties).M oskou interpreteerdede 'détente'echterop een anderemanier.
In Europa werd de Jalta-verdeling bestendigd, maarin de Derde Wereld

zouden de ideologische J/r## en depoging om de Sovjet-invloed uitte
breiden voortgaan.Op diemaniermoestdeontspanningspolitiekvroeg of
Iaatop een mislukkinguitlopen,z#hetdoordemensenrechtenpolitiekvan
presidentCarterof hetzgn.Jackson-Vanick-amendementm.b.t.deemigratievanRussischejoden,z# hetdoordeCubaansesteun aanhetAngoIeseofEthiopischeregime.Uw Iand benadertoverigensdeinternationale
betrekkingen op eenrelatiefsimplistischemanier.Alsof b.v.devanRussischesteun genietende bevrqdingsbeweging I
#Jofacto diegene is die het
bestde 'revolutionaire'belangen van hetvolk dient...

Sovjet-burgers:Alswesterlingschijntu de specifiekeideologischeeigenheidvan deSovjetpolitiekteonderschatten.ReedstentijdevandeOktoberrevolutie werd de basis gelegd voorwat men later Koude Oorlog zou
gaan heten.Op hetAmerikaansecontinentbestond sedert1776 een nieuw
samenlevingsmodel,datweliswaarvan een vooruitstrevenderkaraktergetuigde dan het Europese 'Ancien Régime', maar waar de wet van het
individuele bezitals hoogste goed bleefgelden,meteen beloning voorde

persoonlijkeinnovatiekracht,ook algaatditten kostevandeeconomisch
zwakkeren.In 1917 vond een ander soort omwenteling plaats:de USSR

zou streven naar een coöperatieve maatschappij.gebaseerd op strikte
gelijkheid.
Hetbuitenlandsbeleid van zijn land zag Lenin daarom intweeparallelle
richtingen evolueren :
1. Zonderdatafgestaptwerd van hetprincipe 'dictatuurvan hetproletariaat',zou deUSSR methetW esten vredesverdragen ondertekenen.Lenin
beloofdesteun aan de arbeidersklasse van de geïndustrialiseerdestaten in
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haarstrijd tegen dekapitalistische bourgeoisie.Hulp dieuiteindelijk gerichtwasop devestiging van een wereldomvattendecommunistischemaat-

schappijorde.Deze dreiging wasde reden waarom na 1918 hetW esten
steunbleefverlenenaan de'Mensjewieken',waarom deUSSR uitgesloten
werdvan deParijsevredesbesprekingen (1919)en waarom deFransen en
de Britten aanvankelijk Hitlersleger in oostelijke richting trachtten te
stuwen (1939).
2.DeUSSR zouallebevrijdingsbewegingeqhelpendiezichindekoloniën
metgeweld verzettentegen dewesterseonderdrukking (cfr.deverklaring
van hetCominterncongresvan de 'oosterse verdrukte volkeren'te Baku,

1920)...

In ditverband geloof ik datNw Iand voor een fundamenteeldilemma
staat.M oet de USSR eerst haar m ilitair-industriële matht consolideren

(Stalin),en dus bqstand geven aan reactionaireregimes,in de hoop op
dezew#zeaan invloed tewinnen?Of dientz# van meetaf aandewereldrevolutieuitte dragen,m .a.w.weigeren sam en tewerken mettraditioneel-

feodaleregeringen(Trotzky),zodatpasveelIater,viasteun aandeIokale
communistischepartqen,in dielanden naardemachtkan worden gegrepen?Datbeidestrategieënniethelemaalzonderrisicoz#a,ondervondhet
Kremlin b.v.in hetNJ#@ Oosten.Eigenaardig in dezeevolutie/#k/me
hetfeitdatde FSeenaantalIeidersvanDerde Wereld-statenbeschouwden
aIs'lakeien vanM oskou'
,terwqlzl
jalleenmaaropkwamen voordeongebondenheidvanhunIand.Ditbrengtonstoteenbelangrijkconflictdossier
dathedentendagedeinternationalepubliekeopinieberoert:Afghanistan.
Sovjet-burgers:Beginnen wemeteenoverzichtvan defeiten.Tot17juli
1973 heerstin dezeaan onze zuidergrensgelegen staatdeM oskou-gezinde
vorst.Zahir Shah.Op 27 april 1978 komteen vleugelvan de Dem ocrati-

sche Volkspartij aan de macht,onder leiding van M ohammed Taraki.
weldra opgevolgd doordebloeddorstigeHafizullah Amin.Eerstem isreke-

ning van hetPolitbureau:een poging totverwijdering van Amin slaagt
nieten hetlandzoekttoenaderingtotChina.Tweedesater:hetPoljtbureau brengtdeandere vleugelvan de Democratische Volkspartijaan de
macht(deParcham onderleidingvanBabrakKarmal)maarmisluktineen
poging totverzoening tussen detweefracties;deSovjetunieisaldusgedwongen militair tussenbeidete komen,watm eteen een gewapend verzet
in het leven roept.De westerse media vertekenen de inform atie over de

strijd tegen deze 'M odjaheddin',terwijlhetware probleem zich elders
situeert:de verslechtering van het im ago van deUSSR,vooraldan in de
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Arabische landen en in India.M ochten de buurlanden en de VS zich er
echtertoeverbinden hun steun aan derebellen stop tezetten.dan behoort

neutralisering van Afghanistan tot de mogelijkheden en is het Kremlin
bereid zijn troepen terug tetrekken.In geen gevalmogen de verwezenlijkingen van de revolutiegevaarlopen.

TotAfghanistansbuurlandenbehoortChina.Toen ikdaartweejaargeledenop bezoek wcs,kwam ik nogalonderdeindruk vandeanti-sovjetgezindheiddieerheerstz.NustuurtdeUSSR bll
jkbaaraanop een toenadering en de Chinezen schl
jnen dezepogingen te waarderen.Al/#k/de
kwestie-Taïwan,alsook hetgebrek aan westersetoegeeflljkheid op commercieelgebied in ditproces mee te spelen.Degraderen de twee overige

mogendheden de Sovjetunie tot di
plomatieke pion in hun bilateraal
schaakspel?

Sovjet-burgers:Gezien deveranderlijkheid en instabiliteitvan hetregime
lijken voorspellingen inzake hetChinese buitenlandsbeleid riskant.De
USSR vraagtnietbeter dan debetrekkingen metPeking te normaliseren,
maarChina probeertzowelin deDerdeW ereld alsbinnen dem achtsdriehoek metW ashington druk op onsuitteoefenen.Alleen in deverbeelding
van enkele Chinese leidersbestaatereen zgn.bedreiging vanuithetnoorden ofeen om singeling doorin Viëtnam ,M ongolië en Afghanistan gele-

gerdeSovjet-divisies.Onzedefensiezou demassaleaanwezigheid vanzulketroepen noodzakelijk maken,wantChina'sagressiviteitblijktweluit
het verleden en op de koop toe wenst het nu een m ilitaire alliantie te

vormen metde NAVO.Hetzgn.Chinees-Sovjetrussisch consictmist
elke ideologische of territoriale basis, m aar is alleen het gevolg van
Pekingsstreven naarhegemoniein hetVerreOosten.AlshetW esten overgaattotde ondertekening van m ilitaireverdragen metdeVolksrepubliek,
speelthethoog spel.

Daarstraks vermeldde u Solidariteit. U onderschat de reële aanhang die

dezebewegingnogsteedskentinhetPoolsevolk.Zoz@ erin het'
Westen
ookmensendieM oskoubetichten vanfinanciëlesteunaandevredesbewegingen,terwqldeze m.i.eveneensdemening van brede bevolkingslagen
vertolken.EendergelqkebewegingIl
jkt-# ineendictatorialestaataIsde

2 Cfr.E.Faucompret,HetChinees-sovjetrussisch conflict,in Streven,juli
1981,pp.906-917.
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USSR onmogelqk.Behoortuwjeugd niettotdezgn.Pioniers,een soort
paramilitaire organisatie metsterk nationalistische inslag, waarvan de Ie-

den de wachtoptrekken ## oorlogsmonumenten,in unl
form ën metgeweerin de aanslag? En een nog belangrl
jker vraag:ontkentu datde
USSR meteenjaarlijksbudgetvan17minardroebeleenmilitairapparaat
in stand houdtdatde behoeften van een normale verdedigingscapaciteit
verovertreft?Geletop Washingtonsrqkdom aangrondstoffen,technologieen mankrachtweethetKremlin ## voorbaatdathetdebewapeningswedloop nietkan winnen.Vandaarz#npogingen derespectievekernarsenalen op hethuidigepeilte bevriezen, vandaar ook hetzaaien van tweedrachttussen de FS en hun Europese bondgenoten....

Sovjet-burgers:HetW estenmagnooitvergeten datdeSoyjet-burgerzich
bedreigd voelt,met nam e door het Europese integratieproces,en vooral

doordealliantievandeVSmetdeDBR.W erdinhetverledenzijn territorium nietbijherhaling aangevallen vanuithetwesten?Stierventijdensde
TweedeW ereldoorlog geen 20miljoen Russen?KwamendeVSero.a.in
hetzgn.'NSC 68'-document nietvoor uitdatze de Sovjetunie wilden
dwingen deelte nemen aan de bewapeningswedloop,zodat ons economisch systeem ineen zou storten en onze bevolking in opstand komen ?

Liepen de VS in de hele na-oorlogse periode nietsteedsvoorop bij de
produktie van steeds meer gesofisticeerd wapentuig? En hoe moeten we
hun embargo's op graan-en technologieleveringen en hun bewapenings-

budgetvan 157,5 miljard dollar(1981)interpreteren? Uitaldeze feiten
besluiten wijdatde VS nog steedseen zondebok zoeken om hun interne
economischeen politiekeproblemen op telossen,en demeningsverschillen
binnen deNAVO uitde wereld te helpen.W est-Europadaarentegen hoeft

zichgeenzorgentemakenoverdeintentiesvanzijngrotebuurstaat.Dank
zijleveringvan modernetechnologieenhetopzetten vangemeenschappelijke projecten (b.v.de Siberische aardgaspijpleiding)zaldeUSSR zich
verder ontwikkelen tot een industriële natie waarvan de bewapeningsinspanning alleen een defensiefkarakter bezit.

Besluit

Zesmaanden naeen kortverblijfin Europeesen Aziatisch Rusland valt
hetmenog steedsmoeilijk een rodedraad tevinden in de veelheid van
indrukken en waarnemingen.DeUSSR blijfteen moeilijk tevatten entiteit.Vandaar slechts drie voorlopige conclusies.
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1.Hoewelhijweetdatdesamenleving waarin hijleeftnietovereenstemt
methetbeelddatdoorhetmarxistisch maatschappijmodelwordtvoorgehouden,gelooftdedoorsnee Sovjet-burgerin de bekwaamheid van zijn
leiders.Zijn patriottismeinspireerthem daartoe;ook stelthijvastdatde
laatste tien jaarzijn levensstandaard aanzienlijk isverbeterd.In laatste
instantie vreest hij de repressie waaraan hij zich blootstelt als hij het
regime openlijk afkeurt.De overheid zorgtervoordatcontacten tussen
Sovjet-burgersen westerlingen zoveelmogelijkworden vermeden.
2. Al vertoontEuropees Rusland een grote culturele verwantschap met
onzelanden -deGaullesprak van 'een Europa gaandevan deAtlantische
Oceaan tothetOeralgebergte'-alkan een deelderAziatische republieken

nauwelijkszijn islamitisch karakterverbergen,toch geloofik datbinnen
deze supermacht een eenheid bestaat, zelden aan te treffen in andere
staten.Een band nietdoor revolutie gesmeed,zoals de gidsen beweren,

weldoorde beproevingen die het Sovjetrussische volk alscollectiviteit
gedurende de Tweede W ereldoorlog heeftdoorstaan.

3.Dezesterielemaatschappij,dienooitopenstondvoordevooruitgangsideeën van Renaissance en Verlichting,vreestom een ofandere reden de
agressieveintentiesvan hetW esten en iservan overtuigd dathaarregering

allesinhetwerk steltom een nieuw gewapendconsicttevermijden.M ilitair-economischedruk kandeeenheid binnen deSovjetsamenlevingalleen
steviger maken,en sorteerteen tegengesteld effect.Alleen een zich niet

bedreigd voelendeSovjetunie,bevrijd van haaromsingelingscomplex,nu
doorde Amerikaans-chinesetoenaderingspolitiek in stand gehouden,zou
zich bereid kunnen tonen haargreep op derde landen te verzachten -niet

directtelossen.Belangrijkernog:degeschiedenistoontaandatdeeconomische ontwikkeling van een dictatoriaalbestuurd land gepaard kan gaan

metgeleidelijke politieke liberalisering.Ofin marxistische termen uitgedrukt:een nieuweeconomischeonderbouw vormtde basisvan een andere

politiekebovenbouw.Restdevraag of65jaarna deOktoberrevolutiede
USSR zichzalblijven gedragenalsvoorhoedeinderevolutionairewereldbeweging,ofalseen m in ofm eer 'normale'staat.Hetantwoord hierop is

fundamenteel,maaralleen detoekomstza1hetuitwijzen.
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De Berbersin Algerije
Jos Sm ets

Sedertdeambtsaanvaarding van ChadliBendjedida1spresidentvanAlge-

rije (9 februari1979)kendedebeweging voordeherwaardering van de
Berber-identiteitbinnendeAlgerijnsestaateennieuw elan.Indiecultuurstrijd vormden deradicalemanifestatiesvan 1980ongetwijfeld een hoogtepunt.In 1981en 1982,hetjaarwaarin Algerijede 20e verjaardag van
zijn onafhankelijkheidvierde,keerdederustterug,ookalomdatdeoverheid de eisen van de Berber-activiteiten niet langer blind negeerde. Het

lijkt een gunstig ogenblik om het bestek op te maken van de recente
ontwikkelingen (1979-1982)in een AlgerijewaardeArabisch-islamitische
cultuur domineert,maar de Berberm inderheden hun nog oudere cultuur
willen bewaren en erkend weten door de Staat.

Van Jugurta tot de Franse kolonisatie
Vöör de 7e eeuw waren er in de M aghreb geen moslim s of Arabieren.
Er werden uitsluitend Berbertalen gesproken.De bevolking was heidens,

maarerwaren ook belangrijkejoodseen christelijkegroepen.Erzijn al
sporen van een Berberbeschaving vanaf4.e V.C.M aarheteerste grote

Berberrijk is dat van Carthago (vanaf 11* v.C.)dat in 146 V.C.het
onderspitmoestdelven voorde Romeinseexpansie. Vijfeeuwen langzou
Rome de Berberterritoria blijven controleren.Van de5e totde 7eeeuw
waren respectievelijk deVandalen en deByzantijnen demeesters.Pasin
de 7e eeuw begon de Arabische expansie vanuithetM idden-oosten, m et
als voornaamste wapen de militante islamitische godsdienst. Vanaf de
8e eeuw wasde Arabische dominantie in de M aghreb een feit.
In deloop dereeuwen kwam en de Berbergebieden dusonderde hegem onievan verschillendem achtscentra.M aarnietalle territoria werden daad-
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werkelijk bezet:erbleven eigen Berberkoninkrijken bestaan en reedstijdensdeRomeinseexpansieluiddehetdeviesvan deBerberleiderM assinissa !:'Afrika aan deAfrikanen'.Jugurta,een andereBerbervorst.maakte
deRomeinseprovincieCarthago hetleven zuur.M aardeArabischeover-

heersing (vanafde 8eeeuw)duurde lang genoeg om in de Berberstreken
een nieuwe cultuur en godsdienst in te voeren.Grote delen van de oor-

spronkelijkebevolking namen deArabischetaaloveren bekeerden zich
tot de islam .Etnisch gezien bleefechter het Berberelementoverheersen.
De cultuur van de 'bezetter' werd dus overgenomen,m aar de weinige

Arabierendiezich in hetverreAlgerijekwamen vestigen werden geabsorbeerd doordeBerbers.In deeerste eeuw van deArabischebezettingvolgden 23Arabischegouverneurselkaarop en in Kairouan heerstetot908 een
Arabische dynastie.M aar van 763 tot de invasie van de Turken in 1534
waren er 9 Berberdynastieën, die zich evenwel tot de'islam hadden
bekeerd.

NadeineenstortingvanhetTurkseRijkinNoord-Afrikakondekoloniale
expansievanuitEuropa beginnen.Van 1830 tot1961wasAlgerijeFrans
bezit.Aanvankelijkprobeerden deFranseneen 'Berber-beleid'tevoeren:
dooreen relatieve erkenning van hun cultuurhoopten zijde Berbersop
hun hand tekrijgen.VolgensW .B.Quandt,die onderzochtin hoeverre
Berbers(vooren na deonafhankelijkheid)totdepolitieke elitevan hun
landzijngaanbehorenl,haddezestrategienietveelsucces.Naeentijdliet
men hethele plan varen (een generatie later zou hetweer uitgeprobeerd
wordenin Marokko).Veleauteursmenen echterdathettijdelijkinspelen
doorde Fransen op hetBerber-elementeen,zwarehypotheek gelegd heeft

op de Berberbeweging na de onal ankelijkheid. De Fransen hadden
ondertussen ook al voor een Franstalige elite gezorgd. In een speciaal

overzichtn.a.v.de 20e verjaardag van de Algerijnse onafhankelijkheid
meenthetblad van dei
llegaleAlgerijnsecommunistischepartijEl-oumam idatereen band bestaattussen deze Franstaligeeliteen degroep diena

deonafhankelijkheid (1962)pleitvooreen alleenrechtvan de Arabischislamitischecultuurz.DaarbijzouhetFransetaalgebruikslechtslangzaam

1 W.B.Quandt,TheBerbersin theAlgerianpoliticalelite,in E.Gellneren
C.Micaud (uitg.),Arabs and berbers.From tribe to nation in North Africa,
Londen,1973,pp.286-287.
2 Spk ialbilan d'
une indépendance.L '
oppression culturelle, in El-oumami.

Organeduparticommuni
steinternationalenAl
gérie,4ejaargang,juli-aug.1982,
nr.26,p.15.
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worden teruggedrongen.El-oumam imeentdatdegroepen diein dekolo-

nialetijdeengeprivilegieerdstatuuthadden,naardeArabisch-islamitische
cultuur'vluchtten'om hun positieook na deonalankelijkheidtehandhaven.Zo ontstond een nieuweupper-classdiegeboren wasin deschaduw

vandekolonialemaatschappij.Nadeonalankelijkheid zoudenze'derol
van de kolonisten overgenomen hebben'en 'dem assa's sociaalen econo-

misch verdergemarginaliseerd hebben'.Belangrijk hierbijisdestelling,
dat'tegelijkertijdook detalenvandemassa'sverderwerden gemarginaliseerd'.El-oumam i onderkent dus een relatie tussen 'de kapitalistische

ontwikkelingenvanhetonalankelijkAlgerije'en 'deculturelemarginalisatie'.Ondanksdepamsetstijlgeeftdezeanalysetochweleen verklaring
voor de principiële terugkeer naar een exclusieve Arabisch-islamitische

cultuur in het onalankelijke Algerije. W aarom erkenden de
revolutionaireleidersbijdeonao ankelijkheid niethetbelangvandeBerbertalen,terwijlzetoch beklemtoonden deAlgerijnse identiteittewillen
herstellen en eronderhen ook talvan etnischeBerberswaren,alsKrim Bel
Kacem ,AïtAhmed,Boudiaf? AïtAhmed,nu in ballingschap in Frank-

rijk,heeftdaarzelfovergezegd daterin deperiodevan debevrijdingsstrijd een sfeervan exaltatie heerste en datde drang naar eenheid zo
domineerde datalle 'patriotten,ook de Berbersonder hen,zich eensgezind rond deArabische taalschaarden',in dehoop dat,wanneerdeAlge-

rijnsestaateenmaalstabieleren 'democratischer'zou zijn,ervanzelfeen
eigenplaatsvoordeBerbercultuurzou komen.W .B.Quandtmeentdater
welheelwatindividueleBerbersonderdemilitaireleiderswaren,m aardat
ze nog niet echteen groep vorm den die bestaansrechtvoorde eigen cul-

tuurkon eisen.In juni1962wordfdan ook doordeNationaleRaad van
de Algerijnse Revolutie het Programma van Tripoliaangenomen, dat
alleen pleitvoorhetherstelvan een Arabische cultuur.

H oe zwaar weegt hetculturele elem entdoor?

Erbestaatweinig eensgezindheid over hetaantalAlgerijnen dattotde
Berbercultuurgerekend magworden.Sommigen zeggen 5miljoen,anderen hebben hetover25e/:van debevolking;officiëleAlgerijnse cijfers
zeggen:nieteens20% .Hetprobleem isechterdatjestriktgenomen niet
vanéén Berbercultuurkuntspreken:erzijn erverschillende.Degrootste,
meestgeëm anicipeerdeen cultureelmeestbewustegroep vormen de onge-

veertweemiljoen Kabyliërs.Zijleven vooralin hetgebergteten oosten
van Algiers.De tweedegrootsteBerbergem eenschap wordtgevorm d door
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deShawiyas(Shaouias);zijzijn metminderdan één miljoen en leven in
Oost-Algerije;zezijn meergdsoleerd gebleven en minderdan de KabyliërsnaardeAlgerijnseenFransesteden geëmigreerd.Eigenlijkzijn alleen
de Kabyliërs en de Shawiyas de dragers van de Berberbeweging.Twee

kleinereBerbergroepen,deMozabietenuitdestreek rondGhardaia(meer
Centraal-Algerije)en deToearegs,nomadenin hetzuiden,leven in gesloten gemeenschappen en leggen politiek nietveelgewichtin de schaal.De

Berberszijndusnietalleengeografischverspreid,maarooksociaalonderscheiden.Tegenstandersvan eenemancipatievandeBerbercultuurwijzen
er nietgeheelten onrechte op dat de 'Berbertaal' niet meer is dan een
groep van dialecten.Veelgeschreven taaliserniet.Van een gemeenschap-

pelijkeliteraire taalisgeen sprake en hetzou bijvoorbeeld erg moeilijk
zijn om die dialecten in hetonderwijste integreren.Een goederesectie
daarvan vormteen lezersbriefin LeM ondeover'die tweedetaaldie som migen willen'.W ordtheteen van de Kabylischedialecten ofhetM ozabi-

tisch,ofhetShawiya,vraagteen Algerijnslezerzich af.
Hetidentiteitsprobleem van de Berbercultuursteltzich ook op een ander

vlak.M etuitzonderingvandeMozabietenzijndemeesteBerberssoennitische moslims,netzoals alle andere Algerijnen.Eris een nauwe band
tussen de islam en deArabischetaal.Deislamisering ishierechtersneller

gebeurd dan dearabisering.DeBerberszijn dustebeschouwen a1snietgearabiseerde moslim s.Voortsiser een grote groep Berbersdietweetalig

(Arabisch/Berber)ofdrietalig (Frans,Arabisch,Berber)is.
De eeuwenlange overheersing vanuitverschillende machtscentra heeft de
Berbercultuur voortdurend in haarontwikkeling geremd.Ze isechterniet
gefossiliseerd toteen louter liturgischetaal,zoalsb.v.gebeurd ism ethet
Syrisch,datook in degroteArabische 'natie'isopgenomen.Devoormali-

geAlgerijnseleiderAhmed BenBellabeklemtoontmeerdecomplementariteitvan deArabischeen deBerbercultuur:'DeAlgerijnen zijn in grote
m eerderheid Berbers;sommigen spreken alleen Arabisch,anderen alleen
een Berberdialect,nog anderen spreken beide,naaarin overgrotenaeerder-

heid behoren deAlgerijnen totdeArabischecultuur';deBerbercultuuris
nietheterfgoedvanenkeleregio's,maareen inbrengindeheleAlgerijnse
maatschappij.'Een Berbertaaldie zich ontplooitnaasthetArabisch,is
geen amputatiemaareen verrijking'.Zo wilBen Bella duidelijk hetbestaansrechtvan deBerbercultuurerkennen,zolang hetglobalecultuurstreven maar niet tot desintegratie en regionalisme leidt.Leopold Senghor,
voormalig Senegalees presidenten vermaard cultuurspecialist,noemt het
Berberelem entzelfseen constituerend bestanddeelvan deAfrikaanse cul-

tuur.'Africanité'omschrijfthijals'eendialectiektussenhetnegerelement
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en hetBerberelement'.W athijbeschouwtalsdedrieessentiëlekenmerken
van denegerkunst(hetsymbolischebeeld,depolyfonischemelodieenhet
ritmebestaandeuitasymmetrischeparallellismen)vindthijookterugin de
Berberkunst.

InditverbandishetechterdevraagwaterinAlgerijevandieBerberkunst
nog overblijft.Uitingen van Berbercultuurwaren totvoorkortonmogelijk.Vooralinitiatieven aan dejongeuniversiteitvan Tizi-ouzou (in het
BerberdistrictKabylië)werden tegengewerkt.In heteerstejaarvan haar
bestaan verhinderde de overheid hetoptreden van een Kabylisch zanger,

AïtMenguellat.Hetjaardaarop werd een toneelstuk van Kateb Yacine,
De Oorlog van 2000jaar,verboden.Metdeopschorting,in maart1980.
vaneen optreden van deschrijverM ouloudM ammeriliep hetechterverkeerdaf.Hijzoueen lezinghoudenoveroudeKabylischepoëzie.Datwas
hetstartsein vooreen periodevan onrustin heelKabylië.Een jaarlater
mochten erwelenkele culturelem anifestatiesaan deuniversiteitdoorgaan
en op radio en tv werd we1eenswatBerbermuziek gehoord.AïtM enguellat,overigens een van de meest bekende en meestcontestataire zangers,
gafzelfseen reeksvan voorstellingen in hetnationaaltheatervan Algiers.
In 1982 werd opnieuw een culturele manifestatie aan de universiteit van
Tizi-ouzou verboden.

W e1kunnenvragenrijzen omtrenthetsoortvan Berbercultuurdataaneen
wederopleving toe is.B.Etienne en J.Leca3 spreken van een 'folklorise-

ring'.Zijwijzenb.v.opdeverwordingvandeBerbermuziek:enerzijdsis
ze gdntegreerd in hetnationaalpatrim onium ,zewordtgeabsorbeerd als

'Algerijns'of 'Arabisch'en haarculturele eigenheid wordtnietlanger
beklemtoond;anderzijdswordtze,zoalsin hetrepertoirevan een aantal
Zuidalgerijnse orkesten,louteralstoeristische attractie gebruikt.In nog
andere gevallen wordt ze getransformeerd en gemoderniseerd, en zo

ontstond,metnamevoorde stadsjeugd,een soortvan 'Kabylische popmuziek'.
Dieaftakeling van de Berbercultuur,gevolg Van deeeuwenlangemarginalisatie.de verdeeldheid in diverse subculturen en de beperkte profilering
ten opzichtevan deArabisch-islamitische cultuurleggen een zware hypotheek op de beweging die de culturele erfenis van de Berbers wil herwaarderen.

3 B.Etienneen J.Leca,LapolitiqueculturelledeI'Algérie, inCultureetsocié-

/ëauM aghreb,Pari
js,1975,p.69.
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De arabiserende stroming :een antagonism e m et de
Berberbeweging

In Algerije iser ook een sterke tendenstotintegrale arabisering,vaak
uitgaandevan studenten en intellectuelen diezichvoorbijgestoken voelen
door een nog in hetFransgevormde elite.Zijzetten zich aftegen het
gebruik van hetFrans,b.v.in deadm inistratie,en pleiten voorhetklassieke Arabisch.M aar dit laatste betekentdatzi
jook hetgesproken volksArabisch en deBerbertalenterugwillen dringen.Dearabiserendestroming
en de Berberbeweging staan dusdiametraaltegenover elkaar.
Toen in november 1979 een staking uitbrak onder de studenten van de
stad Constantine,breidde deze zich spoedig uit naar de universiteitvan
Algiers. De studenten eisten een volledige arabisering van hetopenbare
leven,zodathun opleiding ook werkgelegenheid zou garanderen.Een paar
weken lateralkondigdehetcentraalcomitévan hetFLN m aatregelen aan

om dearabisering van hetonderwijste bespoedigen.Begin 1980 waarschuwdepresidentChadliBendjediddestakendestudenten:erwasplaats
voordialoogmaarnietvoorordeverstoringopgroteschaal.Deonderwijscomm issie van hetFLN werkteen plan uittot arabisering van hethoger

onderwijs,deopenbaredienstenendeeconomischesectortegen 1985.Het
Arabisch za1deenigetaalzijn.Erwordtdaartoeverwezen naarhetNationaalChartervan 1976,datdeorganisatievandeAlgerijnsestaatregelten
in principe reeds een exclusief rechttoekent aan hetArabisch.Daaraan

kannietsmeerworden gewijzigd;discussieskunnen alleen nog gaanover
devraag hoedevolledigearabiseringop demeestadekwatem anierbereikt
kan worden.W elwordt nog eens onderstreept dat de arabisering zeker
niethetvolks-Arabisch wilwegdrukken.
M aar aan de universiteitvan Algierswasook een tegenstroming aan het
werk: een niet-arabiserende tendens die bestond uit verdedigers van de
Berbercultuur,voorstandersvan een officiële plaats voor hetvolks-Arabisch en diegenen die hetFransin hetopenbaarleven bewaard willen zien,
een de facto-coalitie dusvan aldiegenen dieeen monopolie van hetklassiek Arabisch vrezen.Hierwerd de Berberbeweging duseven opgenomen

in een meerglobale stroming.M aardatwasalleen in Algiersmogelijk,
waar de Berberproblem atiek niet centraalstaat.Aan de universiteit van
Tizi-ouzou,in Kabylië,daarentegen zalze helemaalnietste m aken heb-

ben metdebeweging die de privilegesvan deFranse taalwilvrijwaren.
Het ontstaan van een militante Berberbeweging aan de universiteit van
Algiers kan zekerm ede verklaard worden alseen reactie op hetoptreden

van de Arabische 'monopolisten'.De inschikkelijkheid van de overheid
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jegensdearabiserendestudenten,diehaardoordeBerberswordtverweten,vooralomdatzij zelfbijna geen gehoor vinden,kan alsvolgtverklaard worden.De arabisering wasten slotte alofficieelgepland.De studenten eisen alleen dathetsnellergaat.Verderwildeoverheid voorkom en
datde moslim -integristen zich metde zaak gaan bemoeien.Immers,ook

in Algerije bestaaternaar Iraansvoorbeeld een tendensdie wildatde
islam de hele openbare orde weer gaatdom ineren.De radicale moslims

zouden de zijde kunnen kiezen van de arabiserende studenten en zo de
taal- en sociale beweging doen aanzwellen tot een politiek-religieuze
stroming.

Tizi-ouzou :kloppend hart van hetBerber-activisme

Op heteindevan dejaren zeventig wordtin Tizi-ouzou,in Kabylië,een
universiteituitgebouwd.Van meetafaan ijveren studenten en docenten
voor een erkenning van de Berbercultuur.De culturele manifestaties en
protestactiesaan deze universiteitvormen dem otorvoorhethele Berber-

activisme.Zijbeogen tweedingen:hetbevorderen van deBerbercultuur
en hetuitoefenen van druk op de nationale overheid opdatdeze een officieelstatuut aan de m inderheidsculturen zou toekennen.Vooralin 1980

slagen de studenten erin om heelhetdistrict Kabylië bijhun actieste
betrekken.(Kaart:ziepag.838)
In 1978,1979 en 1980werd hiertelkenseen culturele manifestatie doorde
overheid verboden.In m aart 1980 kwam het toteen grote dem onstratie
m etleuzen als'H altaan decultuur-repressie!','W ehebben genoegvan de
onrechtvaardigheid'en 'hetBerbersisonzetaal!'ln aprilgaan destudenten in staking en zetten een eerstestructuurop.Structurering wastotdan
toe in de Berberbeweging verte zoeken.De 1.500 studenten van de faculteiten rechten en letteren richten een 'anti-repressiecom ité'op.De leden

wensen anoniem teblijven.Hetcomitélegtdenadrukop hetgeweldloos
karaktervan hun actiesen op hetfeitdatzedoorniem and worden gemanipuleerd zoals de overheid beweert.Er wordt contact gezocht met de
Internationale Liga voorde Rechten van de M ensen metAmnesty lnternational,waaraan gevraagd wordttussenbeide te komen ten voordelevan
enkele gearresteerde Berber-activisten.Een bezoek van de minister van

hogeronderwijsBerheriaan destakendeuniversiteitverandertvoorlopig
niets aan de situatie.Enkele dagen laterneemtde zaak een dram atische

wending.De ordestrijdkrachten ontruimen de campus en pogen zo de
stakingtebreken.Volgensdestudenten zoudenerdaarbijslachtofferszijn
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gevallen.Deautoriteitenomschrijven diebeweringen als'valsepropaganda'en uitgetuigenissen van burgersblijktook datdeontruiming zonder
alte veelincidenten verliep.Een dem onstratie na de ontruiming mislukt

doordehardereactievan depolitie.HetAlgerijnsepersagentschap APS
maakt'devoorlopigesluiting vandeuniversiteitvan Tizi-ouzou'bekend.
Eenentwintig studenten worden gearresteerd,omdatze contacten zouden
hebben m et verdachte niet-universitaire organisaties. Op beschuldiging
van 'rebellie en vernietiging van openbare goederen'worden ze veroor-

deeld totgevangenisstraffen van één totachtjaar.
Slechtslangzaam keertderustterug.Op 15maart1981doetvrijwelheel
de stad Tizi-ouzou meeaan een stakingsdag op initiatiefvan de universitaire gemeenschap.Hetis de bedoeling de overheid te herinneren aan de
eisen van deBerbersen dediscussieop nationaalvlak op gang te brengen.

De vorig jaargearresteerdestudenten worden in voorlopigevrijheid gesteld.In aprilwordteen aantalculturele m anifestaties doorde overheid
toegelaten.De woelige dagen van 1980 worden herdacht.
Dit betekende echter niet dat het bestaansrecht van de Berber-cultuur,
althansaan de universiteitvan Tizi-ouzou,nu door de overheid was er-

kend.Hetlijktslechtseen tijdelijk pacificerendestrategietezijn geweest.
Toen in april1982 Tizi-ouzou de tweedeverjaardag van de 'Kabylische
lente'van 1980 wilde vieren,werd netvoor de aanvang van de 'culturele
week'die daarvoor georganiseerd was,hetuniversitaire centrum door de
overheid gesloten en doorde politie bezet.W anneer het op 24 aprilop-

nieuw geopend wordt,zijn er geen noemenswaardige incidenten,alleen
wordtin vlugschriften 'dewillekeurige en schandelijkebeslissing van de
overheid'aangeklaagd en worden deandereAlgerijnse universiteiten tot
solidariteitopgeroepen.Datishetvoorlopige eindpuntin een reeksm anifestatiesaan de universiteitvan Tizi-ouzou voorhetbestaansrechtvan de

Berbqrcultuur.Het belang ervan wordt duidelijk als we nagaan welke
invloed ze hadden op hetomliggende Kabylië.

D e beweging deintuit over Kabylië
HetBerberprotestbeperktzich niettotwatagitatie aan de universiteiten.
Vooralin Kabyliëwashetgrootste deelvan debevolking directofindirect

bijhetgebeuren betrokken.In 1980,toendeactiesaandeuniversiteiteen
hoogtepuntbereikten,waren ervoortdurend berichten oversolidariteitsactiesin diversem iddelbarescholen,o.m .aan hetlyceum van Arbat-Aït-lrathen.Een van de meestspectaculaire actieswas die in april 1980 van de
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700 leerlingen van hetlyceum Ben-Boulaïd in Aïn-el-Ham mam ,50km van

Tizi-ouzou.Zijstapten dertig km vernaarArba-Aït-lrathen om deaandachttevestigen op de eisen van deBerbers.Op enkelehonderden meters

vanhuneinddoelkeerdenzijopverzoekvandepolitieterugen dedemonstratie werd vreedzaam ontbonden.

Debeweging bleeftrouwensniettotonderwijsinstellingen beperkt.Een
eigen,radicale rolheefthetpersoneelvan de kliniek van Tizi-ouzou gespeeld.Hun actiein april1980 schiep meteen een precedent:voorheteerst
werd ereen publieke instelling in hetconiictbetrokken.Deagitatie in de

kliniek,die nabijde universitaire campusgelegen is,ontstond toen de
leidingvan deinstelling een schriftelijke 'steunbetuiging aan depolitieke
leidingvan hetland'opsteldeen zich aldusopenlijk distantieerdevan de
woelingen aan de universiteit.Toen bleek dathetpersoneeldaaroverhele-

maalnietwasgeraadpleegd.brak een hevige reactie los.Onmiddellijk
stelden 150 personeelsleden een briefvan solidariteitmetde studenten op.
Er werden m otiesgestuurd naar de president en naar hetministerie van
gezondheid om een eindetemaken aan derepressieen een onderzoek van
de studenteneisen te vragen.Ook na de grote stakingsdag van 16 april

1980 bleefdekliniek in staking.Paseind april,bijde ontzetting van de
universiteit, werd ze onder dwang weer geopend. Artsen die de actie
hadden gesteund,zouden zi
jn vervangen doormilitaireartsen.
Ook de arbeiderswereld van Kabylië was totop zekere hoogte bijhet
consictbetrokken.Hetisevenwelniettoteen gecoördineerd arbeidersver-

zetgekomen.Erwaren manifestatiesvan arbeidersin individuelebedrijven en een zekere globalisering naar aanleiding van de stakingsdagen in
heelTizi-ouzou en Kabylië.Begin april1980 was er een eerste actie van

arbeidersvan een coöperatiein Aïn-el-Hammam,hetstadjevan waaruit
dejongerenmarsvertrok.Op destakingsdag van 16 aprillag heelTiziOuzou lam .Ook de voornaam ste fabrieken uitde streek staakten ;o.m .
hettextielcomplexvan Dra-ben-Khedda waar4.000m ensen werken.In het

bedrijfSonelec(SociétéNationaled'Electricité,1.000arbeiders)begonde
staking zelfsvoor 16 april,nadatenkele mensen die vlugschriften hadden
verspreid,waren opgepakt.Kortna 16 aprilwordt op initiatief van de
universiteiteen 'populaircoördinatiecomité'opgericht,waarin naastver-

tegenwoordigersvandeuniversiteiten hetmiddelbaaronderwijsook afgevaardigden van de voornaamste fabrieken uitde streek zetelen.
Deontzetting van deuniversiteitluidteen nieuwe fasein.H etverzetwordt

grimmigeren blijftnietlangerbeperkttotdeomstrekenvan Tizi-ouzou.
Hetkomt totregelrechte gevechten tussen jongeren en politie in TiziOuzou,Aïn-el-Ham mam ,Boghni,Beni-Douala,Larb-Naïtlrathe.Erval-
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lengewonden.Ookin hetSonelec-bedrijfkomthettotrellen en detechnischeuitrusting wordtgedeeltelijk vernietigd.Een bedrijfsbezetting volgt.
Deonrustduurtvan 21tot25 april1980.Buitenlandsejournalisten werden uitKabylië geweerd en de telefoonverbindingen metde streek waren
verbroken.Onder de gearresteerden waren er ook twee vakbondsleiders.
Hetfeitdatdetv beelden van deonlusten lietzien,betekendeeen officiële
erkenning van de feiten.Tevoren had deoverheid geprobeerd dezete minimaliseren.Eén keerwaszelfsgepoogd een actie van 'steun aan de politieke leiding van het land'te ensceneren :leden van officiële organisaties

defileerden doorTizi-ouzou.M aardevolledige staking kortdaarna (16
april)maakte de optochttoteen lachertjeen ontmaskerdehetartificiële
karakterervan.

Ook een jaarlater,in maart1981,wasersprakevan een actieoverheel
Kabylië.Het zwaartepuntlag weer in Tizi-ouzou.Op 15 maart riep de
universiteit op tot een stakingsdag. In heel Kabylië bleven de lycea
gesloten.

Berberbeweging aan de universiteit van Algiers

BuitenKabyliëisdeuniversiteitvandehoofdstadAlgiershetbelangrijkste
centrum van deBerberbeweginggeworden,alzijn deBerberactivisten hier
in de m inderheid.Tot 1973 doceerde hier de dichter M ouloud M am meri
de Berbertaal.Toen werd hetvak zonder meergeschrapt.Er bestaatwel

een grotegelijkenistussen deactiesaan deuniversiteitvanAlgiersen die
van Tizi-ouzou,m aar dat wilniet zeggen datde beweging in Algierste
herleiden is toteen betuiging van solidariteitmetwat in Tizi-ouzou gebeurt.Algiers neemt ook eigen initiatieven.De Berberstudenten hebben
hiernietalleen metde politie afterekenen,maarook metde arabiserende
fractie onder de studenten,die hierveelaanhangersheeft.
Op 16 m aart 1980 had een eerste demonstratie plaats.Slechts een 200-tal
jongeren namen eraan deel,hetgrootste deelvan de studenten liep erniet
voor warm .Toch vond de politie hetnodig ongeveer veertig mensen te
arresteren.Op 7 aprildemonstreerden er alenkele honderden studenten
m eer. De politie greep hardhandig in ; volgens de studenten zouden er

tientallen gewonden en zelfs één dodelijk slachtoffer zijn gevallen;dit
laatste werd doorde overheid gelogenstraft.Nieuwe manifestatieswerden

aangekondigd en een staking om devrijlating van de(honderd)arrestanten teverkrijgen.Enkeledagen na hetuitbreken van destaking mislukte
een betoging.Een duizendtalmensen zettede staking voort,nog altijd
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langnietdemeerderheid van destudenten van Algiers.Ook hierwordtnu

(netalsin Tizi-ouzou)een coördinatiecomitéopgericht.En wanneerberichten binnenkomen datdestakendecampusin Tizi-ouzou metgeweld is
ontzet,komt hetop 21 en 23 aprilook in Algiers toteen nieuwe uitbar-

sting.SpoedigechterwordthetduidelijkdatdeBerbergezindeendearabiserende fractiestegenover elkaar staan.Die tegenstelling za1in de daarop
volgende maanden de ontwikkeling van een Berberbeweging in Algiers
belemm eren.Toch heefter op 12 meiweer een luidruchtige sit-in plaats
om te protesteren tegen de 'repressie van de Berbercultuur'.De arabiserende studenten verzetten zich tegen een verdere staking.

Eenjaarlater(april1981)worden ook in Algiersdegebeurtenissen van
1980herdacht.AaneengesprekoverdeBerbercultuur(meto.m.deschrijveren dramaturgKateb Yacine)op decampusnemenbijna2.e studentenen docenten deel.Een m aand eerderwastrouwenszowelin Tizi-ouzou
alsin Algiers weer een leerstoelin de Berbertaalopgericht.In mei1981

zijn erweerincidenten:21militantenvan het'cultureelcollectief'worden
gearresteerd,beschuldigd van verboden wapendrachten hetaanzetten tot
opstand via vlugschriften; 122 leden van het universitaire personeel en
docenten ondertekenen een petitieom hiertegen te protesteren.In oktober
gaan degearresteerde studenten in hongerstaking om 'hun willekeurige en

onrechtvaardigeopsluiting'aan teklagen;hunenigemisdaadwasteijveren voordeerkenning en hetonderwijsvan deBerbertaalen hetvolksArabisch en een 'echtedem ocratische organisatievan deuniversitaire studies'.Volgens officiëleberichten werd dehdngerstaking enigedagen later
opgeheven,toen de arrestanten debeloftekregen datze snelvoorde rech-

terzouden verschijnen.
Een geladen politieke achtergrond ?

In dejaren 80-81probeerde deAlgerijnse overheid debeweging voorde
Berberrechten te discrediteren door haar in verband te brengen met de
illegaleAlgerijnse politiekeoppositie.M et nam e vanuit de universiteiten
van Tizi-ouzou en Algiers is erevenwelherhaalde malen op gewezen dat

de Berberactivisten niets te maken hebben metpolitieke ballingen (in
Frankrijk).W elwerdtoegegevendatdepolitiekeoppositieinderdaad pogingen onderneemtom vattekrijgenopdecultureleminderheden.Alswe
hetovereenmogelijkepolitiekedimensievanhetBerberactivismehebben,
ishetin deeersteplaatsnatuurlijk duidelijk datstrijd voordeerkenning
van een cultuurvanzelfaleen politieke activiteitinhoudt.H ierwillen we
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echterspecifiek ingaan op demogelijkebanden metdeillegaleAlgerijnse
oppositie ofop devraag in hoeverredeopposanten erin slagen deBerberbeweging naarhun ideeën te 'politiseren'.

Eeneerstebelangrijkeoppositiefiguurdieherhaaldelijkwordtgenoemdin
decontextvandeBerberbewegingisHocineAïtAhmed,destijdseen van
degrote leidersvan de Algerijnse revolutie,op hetogenblik in ballingschap in Parijs.Toen in maart1980 op muren en borden langsde weg
Algiers-Tizi-ouzou overalopschriften verschenen met leuzen als 'Dem o-

cratie!'en 'AïtAhmed in hetland!',washetduidelijk datAïtAhmed
preciesin diestreek waar ook hetBerber-activisme bloeit,op aanhangers

kan rekenen.Immershetwaren waarschijnlijk militanten van hetFFS
(FrontdesForcesSocialistes)van AïtAhmed dieverantwoordelijk waren
voordeopschriften.Dadelijk begrepen deop datogenblik agerendestudenten van Tizi-ouzou dat hierdoor verwarring kon ontstaan met hun
beweging.Ze beschuldigen de 'salon-revolutionairen'van het FFS ervan
de Berberbeweging te willen 'gebruiken'.Op 7 aprilwerd in Algiers een
vlugschriftverspreid datde oprichting bekendmaaktevan een comité dat
'deBerberkwestie op hetpolitiekevlak wilbrengen'.Volgensdestudenten
kwam ook deze,té radicale tekst weer van FFs-militanten.En op een

meeting,een dag later,vonden juistdiesprekersveelbijvaldie'mannen
alsAïtAhm ed,diedebeweging gebruiken voorhun politieke come-back'
veroordeelden.

Tochblijfthetdevraagofergeengedeeltelijkeoverlappingbestaattussen
FFs-militanten van AïtAhmed en Berberactivisten.Hetisb.v.opvallend
hoede kleine Kabylischestad Aïn-el-H am m am ,hetbastion van hetFFS in

deonafhankelijkheidsstrijd,ookindeBerberbewegingeenprominenterol
speelt. In Tizi-ouzou werd ook m elding gemaakt van een 'comité van
steun aan destakende studenten en arbeiders'.Onderdie naam werden in
april '80 een reeks pam setten verspreid waarvan de stakende studenten

zichdistantieerden.DiezelfdemaandrichtteAïtAhmedvanuitzijnFranse
ballingsoord aan zijn landgenoten een oproep totkalmte en rust:'Alle
patriotten moeten hetgeweld van deoverheid beantwoorden metpacifistische vastberadenheid'.In een gesprek metLeM onde,een soortvan verklaringvan zijn oproep,legdeAïtAhm ed weleen verband tussen cultuur
en politiek.Debevestiging van deculturel
eidentiteitomschrijfthijalseen

'machtigebron vanbevrijding':'Zo wordtdenationalestaatdeverplichting opgelegd de Berbertaalin dezelfde mate alsdeArabische taalpolitiek

en financieelte steunen'.Toch blijfthetmoeilijk de juiste rolvan Aït
Ahmed in het Berberactivisme te evalueren.

DeAlgerijnseregeringblijftvasthoudenaaneen 'FrenchConnection',een
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bandtussendeBerberactivistenendepolitiekeballingeninFrankrijk.Een
editoriaalvan hetpersagentschap APS op 8 april1980 draagtdetitel:'De
duistere plannen van het neo-kolonialisme' en houdt een scherpe aan-

klacht in tegen 'bepaalde broeinesten en organisaties in Frankrijk die
voortdurend pogen dezaak van derestauratievan denationaletaal(het
Arabisch)toteen twistappeltussen deAlgerijnen temaken'.Een andere
oppositieleiderdiedoordeoverheid steedsweerwordtgenoemd,isRachid

AliYahia,een Kabylisch advocaatdievanuitFrankrijk een oppositiebewegingleidt,hetFUA (Frontd'UnitéAlgérienne).Reedsin dejarenveertigbotstehijmetdecentraleoverheid in Algiersomdathijteveelaan de
rechten van deBerbersdacht.De Algerijnsetv heefteenseen leraarten
tonelegevoerd diein Tizi-ouzou wasgearresteerd en uitgebreid verklaarde

hoe hij door het FUA werd gemanipuleerd.Het Algerijnse weekblad
A lgérie-Actualités uitte zelfs vage beschuldigingen tegen de Franse geheime dienst en ook werd de betrokkenheid van de M arokkaanse koning
Hassan en de voormalige Egyptische president gdnsinueerd. Volledigheidshalve kan hieraan toegevoegd worden dat er heel wat Kabyliërs in

Frankrijkverblijven.Enkelemalen kwam hetzelfstotBerbermanifestaties
in Parijs4.
Ookvan een anderezijdewordtgewezenop depolitiekeachtergrond van
de Berberbeweging.El-oumami,hetorgaan van de communistische par-

tij,wijstop desocialeonvrededieinherentisaan dezecultuurbeweging,
getuige de explicietpolitieke inhoud van bepaalde slogansen de betrok-

kenheid van dearbeidersvan grotefabrieken bijdestakingen.
W .B.Quandtwijstervoortsop datergeen trans-nationaleBerberbeweging bestaat.A lleen in M arokko leeft er nog een grote Berbergem een-

schap,maarerzijn vrijwelgeen contactenmetdeAlgerijnseBerbers.Hij
analyseertook de mogelijkepolitiekeslagkrachtvan deBerberbeweging.
Enerzijdsmeenthijdateen dergelijke cultuurbeweging nietmag worden
beschouwd alseen relictvan een traditionele maatschappij;eerderisze
een produktvanmodernisering.Denieuwemaatschappijmaaktlinguïstische,religieuze,socialegroepenbewustvanhunidentiteit.Anderzijdsiser
geen echte aanzettoteen gecoördineerd leiderschap bijde Berbers.De
politieke slagkrachtvan de Berberbeweging zou kunnen toenemen als de

regering de Berbercultuur radicaalzou willen uitschakelen (té radicale

4 In ParijskomtdeBerbercultuuro.m.aanbod in een groduktiecoöperatie.

OokwordtereeneigenkrantLien en eentijdschriftTl
burasultgegeven.Erbestaat
een 'ComitéterverdedigingvandeAlgerijnseculturelerechten'.
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maatregelen)of anderzijds wanneer hetregime liberaliseert en minderheden gemakkelijkeraan hetwoord komen.
B.EtienneenJ.Lecapogen deverschillendemachtsgroepen(zowelaande
zijdevandemachtshebbersa1saan dezijdevandeoppositie)ineenmodel
onderte brengen.De politieke machtin hethuidigeAlgerijeberustvolgenshen bijtweegroepen.Deeerstegroep omschrijvenzijals'deorganische intellectuelen van hettype 1'.Deze groep belijdtalsideologie een
'nationalisme metm arxistische inslag'en stelt de staat en de industriële
ontwikkeling voorop.De tweede machtsgroep wordt gevorm d door 'de

traditionele intellectuelen van hettype 1'.Zij worden gedomineerd en
opgenom en doordeeerstegroep enworden als'legitiem 'beschouwd.Hun

waarden zijn de soennitische islam en de Arabisch-islamitische cultuur.
Daarnaastzijnereen aantalbelangrijkegroependienietonmiddellijk aan
het staatsgezag participeren,o.m.de 'traditionele intellectuelen van het

type3'.Hun waarden zijn 'berberisme'en 'lokalisme'.Zijbevinden zich
in een defensievepositie.Nu kan dezegroep alliantiesgaan vormen metde
'organische intellectuelen van het type 2', die ook buiten de bestaande

ordemoetageren.Hetzijn de marxistischenationalisten diealshoofdwaardedeklassestrijd stellen.Hetresultaatvaneen dergelijkealliantieis
een soortvan gauchistisch streven om de sub-culturen teverdedigen.In de

jarenzestig zou volgensdeauteurseen pogingtoteen dergelijkealliantie
zijn ondernomen.
N aar een nieuw e houding ?
In 1982 iserin deBerberkwestieeen relatieverustgekomen.In deofficiële
massam edia wordteen beperkte aanwezigheid van de Berbercultuurgetolereerd.Ondertussen houden deofficiëleinstantieszich bezig methetcultureeldossier.Vaak wordternog gescherm d m ethet 'NationaalCharter'
dathetprincipiële primaatschap aan deArabisch-islamitische cultuurtoekent.Toch wordtook op het niveau van de overheid heelwat gediscussieerd.Datop zich isaleen vooruitgang.Erwordtimmersdooreen brede

basisdeelgenomen aan de discussie.In elk van de 'kasmas'(cellen)en
'dairas'(onderprefecturen)moeteen verslagworden opgesteldvan dedebatten tussen de leden.Op een hogerniveau wordtdaarvan een synthese

opgesteld en datvormtdan weerhetbasisdocumentbijdeeerstvolgende
sessievan hetcentraalcomité van hetFLN .H etheledebatwordtopgevat

alseen ware'bezinningop denationaleAlgerijnsepersoonlijkheid'.Herhaaldelijk wordtgerefereerd aan hetverreverleden van groteBerberhel-
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den als Jugurta en ook weerklinkt vaak de eis totoprichting van centra
voor Berberstudies aan de universiteiten.Het Berber-dossierisbli
jkbaar
bespreekbaar geworden. Gewelddadige betogingen en wilde stakingen
worden daarm ee overbodig.M aarde kalmtein Kabylië betekentnietdat
hetBerber-activisme dood is.
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H et kruisteken van Lord M archm ain
Evelyn W augh,Brideshead Revisited
Johan Kuin

In een studie overde ro1van hetkatholicisme in de Engels-Amerikaanse
literatuurvan dezeeeuw verdientBrideshead Revisited van Evelyn W augh
ruimeaandachtl.Deze rom an uit 1945 bergteen fundamenteledubbelzinnigheid in zich die ook ten grondslag ligtaan dehedendaagsegeloofsproblematiek.Ditbleek bijvoorbeeld uitde uiteenlopendereactiesop detelevisiereeks die van ditboek isgemaakt.Ook intelli
gentekijkersmeenden

oprechtdatW aughinzijnverhaaleen persinagehad willengevenvaneen
soortkatholicismedathijverwierp,terwijluitalles(kritischeanalysevan
de roman en uiterlijke bronnen als dagboeken en brieven) blijkt dat
W aughzijneigengeloofsovertuigingheeftwillenuitbeelden.Inditartikel
zalhetechternietgaan overdetelevisiereeksmaaroverde roman zelf.De
literaire kritiek op hetboek voerteveneenstoteen scheiding dergeesten.

M eningsverschil m etFens
Toen de televisieserie in Nederland draaide.schreef de bekende criticus

KeesFenseentweetalboeiendebeschouwingenoverderoman,waarin hij
zich nogalgelukkig toonde methetbeeld datW augh van hetkatholicisme
oproept. Ik ben het hier heftig met hem oneens. Op zulke m omenten

wordtdeliterair-kritischebedrijvigheid pasechtspannend.W atiseraan
de hand wanneer een criticus die men zeer hoogachteen uitspraak doet
overeen literair werk en men zelfmeentdie uitspraak te m oeten verwerpen? Dan gaathetnietm eerover theoretische problemen,maar overde

1 Overderolvanhetkatholicismein deEngels-Amerikaanseliteratuurheeftde
auteurhieralmeergeschreven.Zieo.m .Eenderdegeneratiekatholiekeromansin

Engeland,inStreven,november1981,enJamesJoyceendeGeestel#keOefeningen,in Streven,november 1982.

840

Streven/juni

waardering van een concreetwerk,de bron van alleliteratuurwetenschap.
Deeerstebeschouwing van Fensverscheen inD e Volkskrantvan 4oktober

1982 onderdetitel:Dekinderjuf aIsschatbewaardervandetraditie.Het
blijktdathijeen vruchtbaar gebruik heeftgemaaktvan de brieven en
dagboeken van W augh.Dezehebben hem t1erechtversterktin zijn opvatting datde rom an overGod gaat en 'gedrenktis in theologie'.Dan stelt

Fensdevraag:'W elkeGèd stond modelvoorGod?'.Zijn antwoord is:
'Eenvolksgod,dievanderoomskatholiekekerk,diezijngenadezichtbaar
trachtte maken in een groep stumperds,lichte en zware zondaars...de

god van de doorsnee mens'.De formulering verraadt een begrijpelijk
gevoelvan sympathievoorzo'n God.Ditgevoelwordtbenadruktdoorde

centraleplaatsdieFensinruimtvoordekinderjuffrouw NancyHawkins:
'deindrukwekkendste figuurvan allen,...de eenvoudigegelovige,diealle

jaren doordeschatbewaarderisgeweestvan deenigetraditiewaarom het
in hetboek isbegonnen :die van God en hetgeloof'.

Dezekarakteristiek klinktmijnuteidyllischindeoren.Hetgeloofdatin
Brideshead Revisited wordtbeschreven is grimmiger en gecompliceerder

dan uitdeanalysevan KeesFensblijkt.Voorhandszou hetalverbazing
wekken dat eenvoudig 'volksgeloof' centraalzou kunnen staan in een
boek datop verschillendemomenten keihard snobistisch is.Van Sykes,de
biograaf van W augh,m ag m en niet beweren dat het katholicism e van

W augh ietstemakenzouhebben metdienssnobisme.Datmogewaarzijn
voorW aughsleven,m aar Sykes'oordeeloverBrideshead Revisited moet
metterughoudendheid worden bekeken.Alle personagesin de roman die
zich nietvolgenshetlevenspatroon van de Engelseadelgedragen,w orden

metkolossaaldedain beschreven:devolksjongenHooper,dedocentSamgrass en vooralde verloofde van de oudste zoon van Lord M archmain,
BerylM uspratt;hetarme mensis 'maar'de weduwevan een zee-officier
en woontnietin een landhuis,hoevulgair!Sykes'materiaalisonvervang-

baar,maarhijistenauw bijW aughshandelenwandelbetrokkengeweest
om steedsa1seen betrouwbarebeoordelaarbeschouwd tekunnen worden.

De tweede beschouwing van Kees Fensiste vinden in De F## van 31
december 1982,waarhijonder zijn pseudoniem A.L.Boom zijn vaste
rubriekwijdtaan:Detrouw van Cordelia.Hijdraagthiernieuweconfirmatiesaan voorzijn visie.MaarwatbetreftCordelia,dejongste zuster
vanSebastian,ishijdoorhetbekijken van detelevisiereekstoteen nieuw
inzichtgekomen.'Bijhetlezenenherlezenvanderomanbleefzijvoormij
meereen ideedaneenpersoon.Haarverschijnenin detelevisiereeksheeft
haar gestalte voor mij definitiefvastgelegd...'.Fens oordeeltnu over
haar:'Cordeliaheeftnietalleenhethartopdejuisteplaats...zijkentook
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een heelgrotetrouw'.Ik denk datook derom an zelfditbeeld van Corde-

liakanbevestigen,maardathetboekookeenformidabeleonverbiddelijkheid in haarkaraktertoont.

Dezeopmerkingen zijn echterslechtsschermutselingen.Een meningsverschiloverdebetekenisvan een rom an kan alleen worden beslechtdoorna

tegaanofallebelangrijkegegevensvanverhaalenstijlzijnverwerktenof
zijop hunjuistewaardezijngeschat.Dezetweevragenhangen echterten
nauwstesamen.Geen enkelecriticusgeeftallefeiten;hijhaaltslechtsdie
feitennaarvoren diehem totzijn oordeeloverhetboek hebbengebracht
en daarom belangrijk voor hem zijn geworden.Ik zaltrachten aan te
tonen datKeesFensbelangrijke gegevensover hethoofd heeftgezien,
zodatvoorzijn idyllisch volksgeloofnauwelijksruimteoverblijft.

De grotelijnen van hetboek
Uit de gegevens van de brieven en de dagboeken heeft Fensaangetoond
hoe waarhetisdatde gehele roman naarde sterfscène van Lord M arch-

main istoegeschreven.Men herinnertzich degrotelijn van hetboek die
doorFensin zijn artikelisgetrokken.CharlesRyder,deverteller,raakt
alsstudentbevriend metde hoog-adellijkeSebastian Flyte,tweedezoon
van markiesLord M archm ain.Sebastian raaktin de verloedering van de

drankzuchten belandtuiteindelijk in Noord-Afrika.Jaren later wordt
Charles verliefd op de zuster van Sebastian.Vlak voordat Charles m et
Julia zalgaan trouwen keert de vader terug naar het familieslotBrides-

head.Lord Marchmain was wegenszijn vrouw rooms-katholiek geworden,maarnadathijhaarhadverlatenenmeteenmaîtresseinVenetiëwas
gaan wonen,had hijzijngeloofoverboord gegooid.Alsblijktdatdeman
ongeneeslijkziek is,spantdefamiliesamen om eenpriesterbijzijnsterfbed tehalen.MetPasen lijktdattelukken;maarLord Marchmain,nog
volopbijkennis,wijstdepriesterhoffelijk maarbeslistdedeur.Halfjuli
iszijntoestand zoverslechterd dathijelk momentkansterven.Alleen aan
zijnoogopslagisteziendaternogenigbewustzijn aanwezigis.Opnieuw
wordtdepriestergehaald.Dezegeeftdesprakelozeoudem an deabsolutie

en hetH.Oliesel(zoalstoen werd gezegd).Dan maaktLord M archmain
een kruisteken datinstemming beduidt.Even latersterfthij.
Voorzijnoudstezoonenjongstedochterisdezewijzevan stervensbegeleiding overeenkomstig de gegevensdie wijin de roman overhen hebben
gekregen.M aarvoorzijn dochterJulia ligtdatanders.Zijheeftaljaren
niets meer aan haargeloofgedaan,is buiten de kerk getrouwd,geschei-
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den,en staat nu op het punt te hertrouwen m et de agnosticus Charles.

Toch dringtookzijaanop dekomstvaneen priester,zelfsten kostevan
een grootpersoonlijkoffer.Alsgevolgvan hetzichtbareteken van Lord
Marchmainsbekering wilzijnietmetCharlestrouwen.En zelfsCharles
heeftterwille van de geliefde vrouw gebeden totGod,'alsGod tenminste
bestaat',datde stervende een teken zalgeven.

Hetlangzame sterfprocesen dedood van Lord Marchmain zijn groots
verteld;tothetlaatste momentblijftde spanning ofhijaldan nietzal
volharden in zijn afwijzing van priesterlijke bijstand.Maardebetekenis
van ditspannend gebeuren kan op velewijzen worden geduid.Men kan
erin zien : de uitoefening van een onduldbare gewetensdwang ofwelde
triomf van de genade;een ongeremd toegeven aan de angstvoor de hel

ofweleen heldhaftig offeren(doorJulia)van degeliefdemanterwillevan
het zieleheilvan de vader;een vragen om een magisch teken,zodat de
overlevenden zekerheid kunnen hebben over het lot van de overledene,
ofwelde geloofsovergave aan de krachtvan het sacram entele teken.Elk

vandezeinterpretatiesdoeteenandergodsbeeld oprijzen;voorl elk ervan
zijn teksten terstaving te citeren uitde vierbladzijden die det
.
sterfscène
beslaat.Deze dubbelzinnigheid is hetgevolg van hetkruisteken van Lord
M archmain.dathaaksstaatop hetgeheleverhaal.Ditkruisteken zetalles
op losse schroeven.De rom an had met goed recht:'het kruisteken van
Lord M archmain'genoemd kunnen worden.Of deze kundige zet van

W augh ook een zinvolle is,moet blijken uit de analyse van de totale
roman.Hetverhaalisnamelijk eenveelzeggendevooraleelding van alle
aspecten van de sterfscène. In deze weerspiegeling duidt alles erop dat

Lord M archmain in zijn afvalligheid zalvolharden.Enkele van deze
spiegelbeelden zullen nu naderworden bekeken.

Spiegelbeelden van de sterfscène
M en kan zich allereerstafvragen wathetkatholicism e van Lord M arch-

maineigenlijkwaardis.Hijisomwillevanzijn vrouw roomsgewordenen
heeftditgeloofweersneloverboordgegooidzodrazijnhuwelijkwasmisgelopen ;datisalleswatde lezerteweten komt.Nietvoornietswordtin
derom an dan ookeen anderebekeringsgeschiedenisbeschreven ;ditrelaas
is zelfs een van de komische hoogtepunten van de roman.DochterJulia
wilmetRex M ottram trouwen,een ambitieuzeen enigszinsonbetrouwba-

repoliticusin opkomst.Mottram wensteen echtsociety-huwelijk;datis
bevorderlijk voorzijn carrière.Een gemengd huwelijk zou echterin alle
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stilte gcsloten m oeten worden.Daarom is M ottram volledig bereid om

rooms-katholiek teworden.Hijbrengtzijn godsdienstleraar,een jezuïet
uitdechiquekerk van Farmstreet,totwanhoop omdathijzondernadenken bereid isallesteslikken wathem tegeloven wordtvoorgehouden :drie
personen in God of tien, de pater heeft het voor het zeggen. Helaas,

wanneer de geloofsinstructie is afgerond,blijkt dathij in Canada een
ex-echtgenoteheeft,zodateen kerkelijk huwelijktochnietkandoorgaan.
Deze hoogst komische bekeringsgeschiedenis werpt uiteraard een schril

lichtop hetroomsegeloofvanLord Marchmain,dieom soortgelijkemotieven is overgegaan.Van een volksgeloof is hier in ieder gevalniets te
bespeuren :hetgaatom een society-gebeuren.

Een tweedeopmerkelijk aspectvan desterfscèneisdeaandrang diedoor
alleomstandersopLord Marchmain wordtuitgeoefend.Alshijhetkruistekenuiteindelijkniethadgemaakt,zouelkelezerdezezorgalseen onverteerbarebemoeizuchthebben gekwalificeerd ;hetgeweten van een sterven-

demanzounietzijn gerespecteerd.Ditklemtdestemeeromdathetduidelijk isdatmen Lord Marchmain,alshijnietkatholiekwasgeworden,in
allerustindearmenvanzijnmaîtressehadlatensterven.Hetisdefamilie
niettedoenom deinnerlijkemorelebetekenisvan scheidingen samenwonen,maarom een kerkelijk gebod dat deze daden op straffe van doodzondeen helverbiedt.Lord M archmain m aaktechterwelhetkruisteken ;
devraag isnu ofhierdoorisaangetoond datde aandrang van deomstan-

dersterechtisgeweest.KeesFensoordeelde mild overhen,hierbijgesteund door een voorvaluit de brieven en de dagboeken van 1943.Een

vriend van W augh,diejaren geleden katholiek wasgeworden maar er
verdernooitiets'aan gedaan had',lag op sterven.W augh zorgtervoordat

een priesterbijzijn sterl ed wordtgehaald.Fensnoemtde beschreven
scène: 'geheel identiek aan die van het sterven van Lord M archmain'.

Maarjuistonderhetoogpuntvan alofnietgerechtvaardigdeaandrangis
ereengrootverschiltdevriendisnoggeheelbijkennisenkan zijnwensen
normaaltotuiting brengen.

Het is in dit verband belangrijk op te merken dat bemoeizucht een
constantthema van de roman isgeweest.Ditbetrofdeoudstezoon,m aar
nog veelm eerde moedervan Sebastian en Julia,Lady M archm ain.H aar

optreden indertijd versterktin hoge mate het gevoelvan wantrouwen
tegen de roldiehaarkinderen laterten opzichtevan hun m achtelozevader
spelen. De bezorgdheid van de m oeder voor Sebastian was op zich

alleszinsgerechtvaardigd;Sebastian verwaarloosdezijn studieen wasop
weg een verstokte dronkaard teworden.Maarhaar wijze van ingrijpen
miskentdevrijheidwaarop ook haarzoonrechtheeft.Sebastiansvriend,
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CharlesRyder,maarook de kinderen zelfdoorzien helderhetfanatiekeen
dwangm atigein hetoptreden van Lady M archmain,die geheelwordtge-

leid doorhaargeloofsovertuiging.Zo wordtzijde voorafspiegeling van
watde kinderen laterrond hun stervende vader zullen doen.
De betekenisvan sterl edscène wordtin dederde plaatsbepaald doorde

reactiesvan dochterJulia.Ook haargedragblijkttotaaltegengesteld aan
watoverhaarreedsisverteld.Zodra Julia in hetcentrum van de belangstelling wordt gesteld, wordt haar houding ten opzichte van het geloof

waarin zijisopgevoed helderbeschreven.Julia denkta1sjong meisjena
overde beperkingen die haar geloof haar oplegt;protestantse meisjes
kunnen trouwen metwie ze willen en komen dan ook nog in de hemel;

maar als zijzelf terwille van een begerenswaardige huwelijkskandidaat
haargeloofzou verloochenen,zou ze in de helterechtkomen.Netzoals

haarbroervindtzijhetmaarjammerdathetkatholiekegeloofhetware
geloofblijkttezijn.Geenwonderdatzijzonderaarzelentoch haargeloof
opgeeftalszijnietvoordekerk kan trouwen metM ottram.Zondertekenen vaninnerlijkestrijdlaatzijzichvanhaarman scheiden om metCharlesRydertekunnen trouwen.Haarommekeerbijhetsterled van haar
vader wordtvoorbereid dooreen uiterstmerkwaardige aanvalvan gewe-

tenswroeging.Haaroudstebroerhoudthaarvoordatzij'in zondeleeft'.
Die uitdrukking overspoelthaarmetherinneringen aan hetgodsdienston-

derrichtvan haarjeugd.Dan volgteen vandemeestonverteerbarepassages.uitderoman:een sentimentele en onwezenlijke uitbarsting overde
zonde,die in het geheelniet past in de mond van Julia.Is dit nu het
ontwaken van hetauthentieke geweten ofeen aanvalvan hysterie? Julia

denktzelfdatditlaatstehetgevalis;haaroordeellijktbevestigdteworden alszijeven later,nog steedsin dezelfdestemming,dein iedergeval
onschuldigeCharleseenklapinzijngezichtgeeft,eendaadvanirrationele
aggressie.Ishetverwonderlijkalsdelezerwatlatertochgeneigd isvraagtekenstezettenbijdeechtheid van Julia'sbesluitom nietmetCharleste
trouwen ?

Versmald katholicism e

W anneermenaldezegegevensbijelkaarzet,krijgtmeneen minderrooskleurig beeld van het room s-katholicisme van Brideshead Revisited dan

KeesFensonsvoorhoudt.Hoofdzakelijkheersteendwangmatigelegalistischegeloofsbeleving diepashevig in beweging komtrond deingewikkeld-

heden van de kerkelijke huwelijkswetgeving; echte morele problemen
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worden nauwelijksaangeroerdenzekernietgeanalyseerd (bijvoorbeeldde
harde onverschilligheid van de getrouwde Charlestegenoverzijn vrouw
Celia en zijn kinderen).Dedrijvendedwang isdeangstvoordehel,die
kostwatkostbezworenmoetworden.Fensschrijft:'Methetgeloofishet
zondebewustzijn teruggekeerd'.Zondebesefen helzijnongetwijfeld gegevensvanhetchristelijkegeloof.M aarindezeromanlijkthetgeloofgeheel
versmald tot deze twee aspecten.
Deze geloofsvisie wordtnergensonder kritiek gesteld.Integendeel,in de

sterfscènekrijgtzijeen bijna miraculeuzebevestigingdoorhettotaalonverwachte kruisteken van Lord M archmain en hetoffergebaarvan Julia.
M en mag deze plotselinge wending echter nietlosmaken van de restvan
hetboek en apartzetten als een wondervan genade,alheeft Fensgoed

gezien datditdeopzetvanW augh isgeweest.Ditwonderblijfthetsluitstuk van degehelerom an;daardoorkan hetalleen maarbekrachtigen wat
aan geloofsbeleving reedsis aangetroffen en de kwaliteitdaarvan hebben

wijvastgesteld.Slechtseen supernaturalistisch en magisch elementwordt
erdoor aan hetverhaaltoegevoegd,datzeer goed in het gegeven geheel
past.

W at moetmen nu denken van de kinderjuffrouw die door KeesFens
wordtaangeduida1s'deeenvoudigegelovige,dieallejaren doordeschatbewaarder is geweestvan ...God en hetgeloof'? Deze Nancy Hawkins
vervult inderdaad een symbolische functie; op beslissende m omenten

wordtzijsteedsbijhetgebeuren betrokken.M aarwatvertegenwoordigt
zij? Voordekinderen M archmain iszijvooreersteen plaatsvervangende
m oedergeweestdiedoorhaarsim pelegoedheid een com pensatiewasvoor

degestrengheid van LadyM archmain,wier'aanrakingdodelijk was',zoals haar zoon Sebastian getuigt.Het gaat hier echter vooralover haar

functiea1sgodsdienstig symbool;deGod van dekinderjuffrouw zou de
eigenlijke god van Brideshead zijn volgensKees Fens.Als men nu bij
elkaarzetwatzijzelf,en anderen overhaar,in ditverband hebben gezegd,ishetresultaatenigszinsonthutsend.Zijgelooftnietindebekering
van Sebastian;'hijisaltijd een kleineheiden geweest'.Alszijhoortdat
Juliaisgescheiden enmetCharleswiltrouwen,iszijervan overtuigd dat
ditmetde beste bedoelingen geschiedt;de tekst (W augh)voegt er als
commentaaraantoe:'hetbehoordeniettothaargodsdienstaan dejuistheid vanJulia'sdaden tetwijfelen'.Hethoogtepuntvanhaarsymbolische
taak bereiktzijin deepiloogvan deroman,wanneerhetintenseleven in
Brideshead is stilgevallen en alleen nog de kapelmetde godslamp en de

oudekinderjuffrouw overzijn.DezeverteltaanCharlesdiehaaropzoekt,
hoezijmetweemoed terugdenktaandeheerlijketijddatdevriendenvan
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M ottram -feitelijkeen stelletjeprofiteurs-opBrideshead logeerden:'W ij
hadden zonderhettewetenengeleninonsmidden'.Alsdekinderjuffrouw
ergenseen symboolvanis,danvertegenwoordigtzijdeonvoorwaardelijke
trouw van een simpeleziel,niettotoordelen bekwaam,aan een adellijke
familie.Zo krijgen dereligieuze voorwerpen in haarkameren dekapel
een andere betekenis dan Kees Fens eraan toekent.Hetleven in Brides-

headisnietopgegaan inhetzichaltijd handhavenderoomsegeloof,maar
ditgeloofisdelaatste restvan een betreurde verganeglorie.Deroman is
wellichtminderreligieus dan W augh hem had bedoeld.

OpdezewijzeishetstandpuntvanKeesFensvoldoendegerelativeerd.Een
totaalbeeld van het katholicism e in Brideshead Revisited is hierm ee nog

nietgegeven;enkelebelangrijkepersonagesbleven nog onbesproken.
DatgeldtallereerstCordelia.dejongstedochtervan deM archmains.Veel
meerdan dekinderjuffrouw zouzijhetsymboolkunnenzijnvandegoede
zijdenvan hetgeloofopBrideshead.Zijbeleefthaarrechtlijniggeloofop
kritischewijze,metfantasieen enthousiasme.Zijvertoontdeuiterstzeldzamecombinatievan orthodoxieen barmhartigheid.M eestalisderechtgelovigehard voorzichzelfen vooranderen,hetgeen dan wordtaangeprezen

a1s'ware'liefde.Cordeliaismild;zijhelptSebastiantegendebevelen van
haarmoederinenzijblijfthem trouw doorallesheen.Zijiseenverrukkelijk,speelspersonage.Maartoch:zijvertelthaarstervendevaderdathij
een misdaad heeft begaan !

Degodsdienstigeovertuiging van Sebastian heefttelijden van een breuk
die de structuurvan de roman ontsiert.Juist op het moment datzijn
religieuzeervaringenechtinteressantworden,verdwijnthijnaardeachtergrond om plaats te maken voor Julia.De rom an is een com binatie van

tweebijnalosstaandeverhalendienietSamenstromen,wantin deslotscènerond hetsterl ed van Lord M archmainspeeltSebastian geen enkelerol

meer.Hetzoumijnietverbazenalseennauwkeurigeranalyseaanhetlicht
zou brengen dat W augh te toegevend en enigszins sentimenteel is ten
opzichte van Sebastian. Sebastian is een gddealiseerde W augh ;beiden

zijn diep melancholisch van aard;beiden zijn ziekelijkealcoholisten;en
Sebastian behoort tot de hoge adelwaartoe W augh zich zo gaarne had
gerekend.

Een andere Iiteraire benadering
Een anderewaardering vooreen bepaaldevorm van katholicismeisechter

nietdeenigeoorzaak vanmijn meningsverschilmetKeesFens.Onzelite-
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rairebenadering van dezeroman looptuiteen.Brideshead Revisited iseen
verhaaldat,zoalsvele vertellingen,wordtgedragen doorsymbolen.Fens

behandeltdezesymboliekm.i.alsofzijeenzuiverpoëtischewerkingbezit;
daardoorverwaarloosthijhetvertelelementvan deroman.In de poëzie
gedraagtdesymboliek zich immersop vrijerewijzedanin eenroman;zij
biedtin een gedichteen structuurvan associatiesaan waarvan de elemen-

tenopallerleiwijzen doordelezermetelkaarkunnenwordenverbonden.
ln een roman isde symboliek geheelingebed in hetverhaalen wordt in
haarassociatiesbepaald door de inhoud van de vertelling.
Zo heeftFensnietvoldoendeachtgeslagen op hetgeenoverdekinderjuf-

frouw wordtverteld;hijbehandelthaaralseen vrije,losstaandegestalte
en verbindthaar dan op associatievewi
jze metanderemotieven van de
roman. Krachtens ditzelfde vrije symbol
enspelachtFensheteen grote
vondstdatdeagnosticusvan hetverhaalCharlesRyderuiteindelijk ook
katholiek wordt.Ditis inderdaad een sym bolische totale 'terugkeer naar
Brideshead'.M aaralsm en in rekening brengtwatoverRyderis verteld,

hoehijsteedsop mildewijzederationaliteitendehumaniteitheeftverdedigd,althansin heteerste deelvan de roman,dan iszijn bekering een
irrationeelen raadselachtig gebeuren.Opnieuw zou men,evenalsbijhet
kruisteken van Lord M archm ain,kunnen zeggen dat deze onverwachte

ommekeernu juistdemeestklemmendeuitdrukkingisvandekrachtvan
hetroomse geloof.Behoort men dan nietde conclusie te trekken datdit

geloofgeenonderwerpvan een verhaalkanzijn?Depurewillekeurkrijgt
zo hetlaatste woord ;watvoorafisgegaan heeftgeen enkelegelding voor

hetgelovigevervolg.Het'credoquiaabsurdum'maaktnietalleenredelijk
nadenken maarook hetvertellen overhetgeloofonmogelijk.
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D e autobiografie van M aarten 't H art
Behalve zes rom ans, een novelle, een
indrukwekkende hoeveelheid kritische
en essayistische artikelen,wetenschap-

disch een (anti-lfeministische noot.

pelijke publikaties over ratten

Hetvrome volk (1974)wasthematisch
ongetwijfeld de meesthomogene bundel.Hetnauwekeurslijfvan hetnaar

en ste-

kelbaarzen, heeft M aarten 't H art

(01944)in minderdantienjaartijdom
en bijdevijftig verhalen geschreven.
Ter vergelijking:Elsschot heefter 35
jaarovergedaan om een oeuvrebijelkaarteschrijven datnietveelomvangrijkerisdanalleen maardeverzamelde

M etdezeopsomm ing isde horizon van
'tH artswereld meteen afgegrensd.

de letter beleefde geloof wordt er in

zijn verschillendefacetten beschreven:
de verveling van het verplicht kerkbe-

zoek,de autoriteit van de bijbel, de

verhalen van 'tH artl.Voorlopig houdt
dit nog geen oordeelin over de kwali-

verdringing van de seksualiteit, de
godsdienstwaanzin van somm ige 'vrom en', het groei
ende ongeloof en de

teitvanzijnliteraireproduktie,weleen

twijfelbijvelen,deapocalyptische vi-

constatering van dem erkwaardige snelheid waarmee ze totstand kom t.
ln de verzam elbundel heeft M aarten

tusen deangstom bijde verdoemden

sioenen van deW ederkomstvan Chris-

gerekend te zullen worden! imm ers:

't Hartzijn verhalenchronologischge- 'Tweezullenerop éénveld zljn,deéén
ordend?d.w.z.dat de leeftijd van de zalaangenomen worden,deanderniet'
hoofdflguur (meestal'ik',maarin de (geciteerd op p.135 en 280).
laatste verzam elbundel De zaterdag- InDezaterdagvliegers(1981)komen er
vlielersvan 1981 ook soms'hij')ge- nogmaartweethema'sbij:hetmisluk-

brulkt werd als ordeningsprincipe en te leraarschap in de verhalen 'De ver'zodoende kan deze verzamelbundel snijdenis'en 'Hetlongvolum e',en het
worden beschouwd a1seen autobiogra- succesri
jke auteurschap. Niet zonder

fie in verhalen' (Verantwoording, ijdelheidvoertMaarten 'tHartzichzelf
ten tonele alseen doorradio,TV en de
p.589).
De bundelM amm oetop zondag(1977) geschreven pers achtervolgd schri
jver
bevatte thematisch de rljkste verschei- in de verhalen 'Onder de witte knop'
denheid aan verhalen : gesprekken in

en 'H et M uiderslot'.In contrast daar-

hetbaarhuisje op hetkerkhofoverde mee relativeerthijzichzelf in hetverdood calvinistisch zonde-en schuldbe- haal'Deeerstelichting'(datnietin de
sef - verliefdheden het academ isch ik-vorm geschreven isoverigens)door
m ilieu en het studentenleven in Leiden
- r
atten en hun gedragingen - spora-

zich voor te doen a1seen wereldvreem -

de,in een literair kringetje opgesloten

1 M aarten 'tHart,A lleverhalen,DeA rbeiderspers,Am sterdam ,1982,590pp.,

/42,50,BF.670.
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naïeveling.Om een eenvoudige vergis-

posthoornspion' van 1981. I)e ik-

sing -hijhad tweeartikelen in dever- figuur iser in Leiden op stap m et een
keerde briefom slag gestopt-ongedaan

nuchteronderzoekeruitOxford,dieal-

te maken verzint hij de meest tijdro- leen zietwaterisen duseigenlijk niets
vende, buitenissige en vooral ineffi- zi
et:'Hijzagdegebouwenniet,hijzag
ciënte oplossing.
hetmeisje nietdat achter één van de
Bijhetlezen van defictioneleautobio- ramen zaten waar ik altijd een brok
grafievan M aarten 'tHartontmoetje van in mijn keelkrijg,hijzag ook het
in het verhaal 'De zaterdajvliegers' l
ichte,vrolijke groen nietdat aan het

einde van de straatde hemelversierde
Ze ls afkom stig van Japie,een onge- en waarjetoch nogdoorheen kon ki
jtrouwde overbuur die aan duivensport ken naar verre hem els en donkerblaudoet.'Jijbentpastwaalf,maarikvind we luchten en kleine,witte wolkenve-

volqende uitspraak over de lk-figuur.
jetocheen heelverstandigejongen;jij
zultje hele leven zo blijven alsje nu
bent,zo schrander,en naïef en jongensachtig.Jezultonherroepelijk later
tehoren krijgen vanvrouwen-alsjeje

ren' (p. 474). Dat die verliefdheden
ook met de nodige sentimentaliteit beleefd worden ligt voor de hand. Er
wordt in 't Harts verhalen nogal wat

afgebloosd,jehuild,getreurd,tersluiks

ermee inlaat,m aar doe hettoch niet - naar de gellefde gekeken, sprakeloos
''wordt nu eindel
ijk eens volwas- gestaan,metontroering een hand vastsen''(...)'(p. 147-148).Een betere sa- gehouden, slapeloze uren doorgelnenvatting van A lle verhalen kan niet bracht,diep in de ogen gekeken,blongegeven worden.Terechtmag men ook de resp.zwartglanzende haren bewonbeweren datM aarten 'tHartde onvol- derd in de zon,enz.En 'hetverlangen
wassenheidvanzijn ik-personagekoes- om een verliefdheid toteen goed einde
tert,waardoor dit telkens zgn.nieuwe tebrengen,nietgehinderd doorschuld-

verliefdheden kan ervaren en opschrij- gevoelens'(p.370)zoumendegrootste
ven.Hetverhaal'Paardjagend op bui- gemene delerkunnen noemen van alle
zerd'(pp.358-380) demini-versievan onvervuld gebleven verlangens.
de in 1980 gepubliceerde roman De Erzijndusduidelijk nietalleen verlan-

droomkoningin -iseen gedramatiseer-

gens maar ook schuldgevoelens, die

de bezinning op het verschijnselver- hem samen metde bijbelkennisingeleliefdheid tegen de achtergrond van het

peld werden.Zoals W olkers meer dan

huwelijk.Volgensde Françaisedie hij een decennium eerderen zoalszijn wat
in Duitsland op een congresoverbalts!edrag ontmoet,blokkeert het huwe-

lljk deemoties volledig ,omdatje,als
jevan iemand houdten hijhoudtook
van jou, hem zoveel verdriet kunt
doen'(p.369).
Dit rom antisch verdriet en de gecultiveerde onvolwassenheid ZiJ
-n twee
bronnen waaruit 't Hart voortdurend
put. Ook stilistisch is de romantische

oudere generatiegenoten Biesheuvelen

Siebelink rekent'tHartin zijn verhalen en rom ansafmethetchristeli
jk geloof uit domineesland.Die afrekening

iseen derde constante in zijn literaire

oeuvre.In tegenstelling echter tot Siebelinks verklaring. dat hem als kind
voortdurend het volgende voorgehou-

den werd door zijn bijna mystieke,
maar erg sombere, orthodox-protes-

schrijfwijze een constante in zijn ver- tantse vader: 'als je deze weg niet
halen, men leze er maar het slot van volgt,dan l
oopthetslechtmetje afhetverhaal'Afspraak'(p.277-278)op en dat werd dan verdrietig vastgena of volgend kort citaat uit het nog steld'
z,zithetschuldgevoelbij't Hart
niet eerder gebundelde verhaal 'De meerin hemzelf,minderin zijn omge2 Cf.Frankvan Dijl,Schrqversop derand van '80,p.44.
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ving. Tenminste a1s we de uitspraken
mogen geloven die de ik-figuurzi
jn vaderin de mond legt,zoals:'Dom inees
ZiJ
-n zeikperen, zegt mi
jn vader'

kende woorden tot verhalen transfor-

meert.Dieverhalen,waarinhijzijnberoepsbezigheden beschrijft!vind ik het
bestgeslaagd ;'t H artverllestzich niet

(p.21).InM ammoetop zondag vindt in jargon,maarweetzeerveelsfeerte

zijn vader dat hij op deze zondaj, schejpen door accurate natuurbet mamm oetdok M aassluls schrl
lvingen. Hij leert je al lezende
wa
arbl
ojlvahe
voor
art,gerustperfietseen
zien,horen,schakeringen aanbrengen,
kijkje
maggaan nemen.'M aar,zeiik,(...)je minimalewijzigingen enverschillenopm ag toch niet fietsen op zondag ?

m erken en noteren. In de mengeling

Godknijytweleenoogjetoe,zeimijn van realistische observatie en romanti-

vader,hiJ heefttrouwens allebeizijn schevertekening isM aarten 't Hartop
ogen hard nodig om dat reuzending in z'n best. Voorbeelden daarvan zijn
deqaten tehouden'(j.135).Ook de 'Microklimaat'(p.209-233),'Hoogzopertlnenteuitlegvanzjnvaderoverde mer in april'(p.279-293)en 'De wabijslaap van Lotmetzljndochters,die terstaafwants'(p.501-519).Zeerspandaarvoornergensin de Bijbelworden nend wegens hun thriller-effecten zijn
veroordeeld (p.163),wijstalleszinsop ook 'Zondagavondslang'(p.488-5* )
een merkwaardig ongecompliceerde en en het docum entaire verhaal 'Ongeliberale geloofsvisie van de vader- wenste zeereis' (p.421-453). Hierin
figuur.
maken we de avonturen mee van
't H art alsadviseurvoor de filmopnaM aarten 'tHartisnietalleen schrijver, men met ratten in 'Nosferatu' van
hijisook etholoog,een wetenschapper W erner Herzog.
diehetobjectiefwaarneembaargedrag Gecultiveerde onvolwassenheid, ro-

van dieren bestudeert3. Over zijn mantischeverliefdheid en verdriet,bijproefschrift over stekelbaarsgedrag

belsbesefvan zonde en schuld,nauw-

deelthijeen en andermeeinhetalge- keurige observaties van natuurvernoem de verhaal 'De posthoornspion', schi
jnselen en diergedrag,dat zijn de
terwijlzijn boek over hetgedrag,de them a'svan 't Hartsverhalen.
leefwijze en het leervermogen van de Zijn hobbies: poëzie, muziek en
rat het vertrekpunt is van hetverhaal (anti-lfeminisme komen ook welgere'Engagement'(p.301-310) waarin hij geld ter sprake, maar vorm en haast
deexcessen beschrijftvaneen totinhet nooit de eigenlijke verhaalkern.
onzinnige voerende dierenliefde.
'tHartciteertveelen staltzijn enorme
Hetisduidelijkdatzijn literairebedrij- belezenheid en zijn vertrouwdheid met
vigheid vaak in het verlengde ligt van

de klassieke muziek graag uit.Uitspra-

zijn wetenschappelijke.'Hetbegin van ken als ' ...want naarm ate ik ouder
veel wetenschap is het vermogen om
ietsdatiedereen uithetdagelijkseleven
kent m et een fraai klinkende term te

word denk ik steedsvakerdathetenige
waar het op aankom t, behalve naar
Bach,M ozarten Schubertluisteren en
benoemen'(p.480) schrijft hij. W at Leopardilezen,klimm en is in de richrelativerend klinkt m -b-t. de beoefe- tingvan dewittetoppen'(g.463)zi
jn
ning van de ethologie als wetenschap, legio.Zij passen volledig ln de mond
isblijkbaar inspirerend voor de etho- van de rom antische auteur die streeft
looj a1sschrijver,die zijn dagelijkse naar de schoonheid en zuiverheid van
bezlgheden al dan niet m et fraaiklin- de Woeste, Ongerepte natuur, in het

3 Cf.Leo Geerts,Gesprek metM aarten 'tHart.. Van Ratten en M ensem in
Streven,april1977,pp.589-604.
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rimpellozebesefeen egocentrischeindi-

hetbestein slaagt,isdegrootsteschrijvidualistte zijn,wathijtrouwenszelf ver'(p.587).
Anthony M ertens heeft in een artikel
schrijft(cfr.p.224).
In 1982 heeft 't Harteen synthese van overhetsubjectivistisch proza i
n dejazijn lectuurvanen zijn eigen meningen ren zeventigsa1szijn meningtekennen
over hetfeminisme gepubliceerd in De gegeven,datdezeersubjectiefingestelvrouw bestaatniet.Daarin schrijfthij de auteurs als Biesheuvel, Siebelink,
o.m.:'Nu zijn lang nietalle kinderen 't H art cs. de overtuiging toegedaan
gereformeerd, hervormd of katholiek zi
jn datze wattevertellen hebben en
opgevoed,maara1sjedefeministische datwatzete vertellen hebben authenwerkenleest,lijkthetwelofgeen enkel tiek is.H etisbekentenisprozam eteen
kind ooit religieus geïndoctrineerd

wordt.En toch lijktmijreligieuze indoctrinatieveelingrijpenderdan indoctrinatieop hetpuntvan demannelijke
envrouwelijkerol'(p.36).Datisvoor
M .'tHartblijkbaar hetcruciale punt
en daarom gaatzowatdehelftvan zijn
verhalen over een of andere vorm van

sterk autobiografisch karakter.'tH art
zelfbevestigtdatin de Verantwoording
van Alle verhalen. Opvallend is toch

welzijn beperktebelangstelling voorde
werkelijkheid buiten hemzelf en zijn

wetenschappelijke werkkrinl. Een
dubbeleverwijzingnaardetrelnkaping
bij Beilen in december '75,waar een

religieuzetirannie!terwijldeproblema- treinreiziger doodgeschoten werd,tertiek van het femlnism e m et boutades wi
jlhijop wegwasnaareen Sint-Nicowordt afgedaan,zoals in volgende in- l
aasfeest bij zijn schoonouders, zo
terpretatie van de wet van Sullerot: luidthetin 'De oneindigheid'(p.381'Vrouwen doen perland ofpercultuur 393),terwijlhijmetL.in eencafézat,
verschillendwerk,maarzijoefenen die zo luidt het in 'Ongewenste zeereis'
beroepen uitdie m inder prestige genie- (p.451),doen daargeen afbreuk aan.
ten,en slechter worden betaald.Toen Ook ni
etdepaarverwijzingen naarde
ik datlas,sprong ik op,wierp de deur

atoombom of de kernkoppen-kwestie

van mijn kameropen en riep overde in verhalen uitzijn bundelvan 1981.
lege zolder:Ja,klopt,in onze cultuur kkls verhaalschri
jver geeft 't Hart de
m aken vrouwen de riolen schoon, en voorkeuraan deangstenvanzijncalvihalen vrouwen hetvuilnisop,en begra-

nistisch verleden boven dedreiging van

ven vrouwen de doden'(p.576)4.

een waanzinnige toekomst.Zijn om-

Op ditguntaangekonaen, konat nnen

gang met de natuur als bioloog heeft

naar de verhouding en de grenstussen

verloosvertrouwenindeonuitguttelij-

onvermildelijk terecht bij de vraag hem blijkbaar gewapend met een oe-

literatuuren werkelijkheid.'Schrijfje kenatuurkrachten:'Hetzalaltljd blijop wat er zich heeft afgespeeld dan vendoorgaan,all
efeminismetenspijt,
zeggen de critici: ''Dat kan niet waar al
tijd zullen tot het einde der tijden,
gebeurd zijn''.Ook zijbeseffen dater m an en vrouw zich tot elkaar aangeiets niet klopt, denken echter dat het trokken voelen.(...) En de kleine geeen kwestievan literatuuris.M aarlite- baldevuisten van groothoel lad zullen
ratuur is bedrog,iseen poging om de ook elk voorjaarweeropkomen,zelfs
dingen kloppend te m aken en wie daar na een kernoorlog'(p.582).Ditsoort

4 Vooreen watdiepergaandeanalysedan dievan 'tHartwi1ik o.m.graag

verwijzennaardeartikelenvanValentlnaBorremans,Convivialetechnologievoor
vrouwen in deDerde Wereld,en IftikharAhmed,Technologieen vrouwen in de

AziatischeIandbouw,inStreven,januari1983.
5 Cfr.Raster, 1979.nr.9,pp.100-108.
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optimisme en rom antisch escapisme hebben, en daar
kan vele lezers bekoren en zal onge- behoedzaam een ander, misschien wel

twijfeld vele anderen kregelig maken. yezeë van wezen.
Bijhetlezen en herlezen van Alle verhalen komt m en inderdaad onder de Die verzen zijn niet van M aarten
bekoring van de meesterlijke sfeer- 't Hart, maar van Herman de

schepping,maar ondervindt men ook Coninck6. Ze verwoorden uitstekend
wrevelom de som s m agere verhaalin- het dualisme waar M .'t H art en vele
houden.
van zijn geestesgenoten onder lijden,
m aar ze spreken ook de troost uit dat

dit dualisme schrijvende overstegen
Daden moetje zo verf#nd begaan aIs kan worden door in elk verhaalbezonden.
hoedzaam een ander,misschien weljezelfte wezen.
Hebben wordtietswatjemoetdoen
metde voorzichtigheid van vrezen,

zoals zl
jn is: in een boek gelezen

JorisGerits

6 Slotregelsvan hetgedicht 'Belle Epoque'uitde bundelM eteen klank van
hobo,p.39.

W atis een Bisschoppenconferentie w aard ?
Begin meikeurde deNationalConfe- Van die 'leheime'bijeenkomstisnu
renceof CatholicBishops(NCCB),de een officleel verslag gepubliceerd.
Am erikaanse Bisschoppenconferentie,

P.Hebblethwaite analyseert hieronder

deuiteindelijkeversievanhaarherder- slechtséén aspectervan ;nietde evenlijke brief over de kernbewapening tuele meningsverschillen over de ingoed (we hopen er in een van de vol- houd van de brief,m aar de status,het
gende nummers op terug te komen). theol
ogischeofmorelejezagvanzo'n
Twee voorlopige versies waren eraan

voorafgegaan en in januarij1.waseen

brief.A1s hetgezam enlllke episcopaat
van een land of regio, een Bisschop-

afvaardiging van de NCCB in Rom e penconferenti
e, 'collegiaal' een uitom overleg te plegen met de H .Stoel spraak doet over een zo nellige ethien hun Europese collega's. Over die schekwestie alsde kernbewapening,op
eerste tweeontwerpen van de briefwas wel
k gezag en metwelk gezag doetzij
aleen en anderte doen geweestl.Over dat dan ? Ook over die fameuze

die bijeenkomstin Rome daarentegen

'collegialiteit' bestaan blijkbaar nog

was tot nog toe niet veel uitgelekt.
W aren de Am erikaanse bisschoppen
vanwege hun radicale standpunt naar

m eningsverscillen.

Rome geroepen ofhadden zijzelfom

Erligtnu een officieelverslag voorvan

ditoverleg gevraagd ? En wat was het
resultaatervan ?

de geheime bijeenkomst in het Vaticaan op 18en 19januari1983çorigins,

Redactie

1 Cfr.F.X.W inters,Amerikaanse bisschoppen en bewapeningswedloop, in
Streven,oktober 1982,pp.3-14.
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NC Docum entary Service, 7 april schoppen, als ze er werk van maken,
1983).Hetisvan de hand van P.Jan allicht een m eer gedegen leer verstrekSchotte, secretaris van de Pauselijke ken dan bisschoppen in eenzam e afCom missie voor Rechtvaardigheid en zondering. W e hoeven m aar aan het
Vrede.Enkele details waren albekend Tweede Vaticaans Concilie terug te
uit een mem orandum van de Am eri- denken om te zien dat een college van
kaanse Aartsbisschop John J. Roach bisschoppen m eergewichtin de schaal
en Kardinaal Joseph Bernardin werpt dan de individuele bisschoppen
die erdeelvan uitmaken.De herwaar(25 januari).
dering van de collegialiteitwas een van
De bisschoppen van de VS zeggen met de grote resultaten van Vaticanum Il.
klem datzenietop hetmatjegeroepen Toch is Ratzingers uitspraak theolowerden. Hun standpunt inzake kern- gisch teverdedi
gen.Erisnamelijk een
wapens, zoals voorlopig vastgelegd in schooldie deze interpretatie van Vatihet tweede ontwerp van hun brief, canum 11 voorstaat.M aar deze smalle
werd 'niet bekritiseerd,er waren geen interpretatie wordt meer plausibel als
bezwaren tegen'.Dat klinktnogalon- je metopen kaarten speel
t.Had hij,
geloofwaardig. De bedoeling van de watmeervoorde hand ligt,gesproken
bijeenkomstwastoch 'de bezorgdheid van het m unus docendi, het leerc-:/
te vernemen van de Europese bisschop- van debisschoppen,dan had hi
jmoepen en leidingtekrijgen vandeHeilige ten toegeven dat dit uit de bisschopsStoel'. W elke bezorgdheid? Leiding wi
jdingzelfvoortvloeit.Nu hijvaneen
waarin? Hetverslag-schotte prijstde mandatum docendi,een leerop#rlcA/,
Amerikaanse bisschoppen voor hun sprak!gafhijteverstaan datdeze hun
'moeden nederigheid'omdatzijbereid door lem and gegeven moetworden.Er
Waren naar Rom e te komen V00r deze is een hemelsbreed verschiltussen een

'opengedachtenwisselinj'.Maarmoed 'plicht'(een andere betekenisvan muhebjeslechtsnodija1sJeonderkritiek nus)en een 'vergunning'.
staat en nederigheld om de kritiek te Hierachter steekt een debat over het
aanvaarden. Als de Amerikaanse bis- wezen van een bisschoppenconferentie.
schoppen de bijeenkomst verder be- HetConcilie definieerde hetzo:'Een

schrijven a1s 'een positieve en vrucht- bisschoppenconferentie kan om schre-

bare uitwisseling van ideeën', zal dat ven worden a1seen vergadering waarin
weltoeteschrijven zijn aan kerkelijke de bisschoppen van een land of gebied
diplom atie en haar tegenzin om toe te hun herderl
ijke taak gemeenschappe-

geven dat er echte wrijvingspunten
zijn.
Uithetofficiëleverslag blijktnuechter
heelduidelijk waarde onenigheid lag.

lijkuitoefenen...inhetbijzonderdoor
VoriRen en Prograilnla'S Van RPOSto-

laat,aangepastaan de tijdsomstandigheden' (Decreet over de Bisschoppen
Dem eesternstige en radicaletegenwer- nr.38, 1). Het motu proprio ter uitking kwam van KardinaalJoseph Rat- voering van het Concilie, Ecclesiae
zinger. Hij opende het vuur met de Sanctae,beveeltdan ook aan :'De bisstelling:de Amerikaanse Bisschoppen- schoppen van naties of gebieden die
conferentie is helemaal niet bevoegd geen bisschoppenconferenties hebom zo'n herderlijke briefte schrijven: ben ...zullen ervoorzorgen datdeze zo
'Een bisschoppenconferentieheeftgeen spoedi
g mogelijk gevormd worden'.
mandatum docendi,geenleeroqdracht. Bisschoppenconferenties werden dus
Die opdrachthebben alleen indlviduele duidelijk als een goede zaak gezien.
bisschoppen of het College van Bis- Toch beschouwden van m eet af aan
schoppen sam en met de Paus'. Dit is nietalle comm entatoren zea1sdéuiting
een verbazingwekkende uitspraak.Het van collegialiteit. Jérôm e H am er o.p.
gezond verstand zegtdateen groep bis- noem de ze in 1963 reeds:'partiële rea-
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lisaties van collegialiteit die niet 1os

elebisschogtenietwordtgedaandoor
mogen worden gezien van hetqeheel' hem te blnden aan bureaucratische
(d.i.vanhethelecollegeineenheld met structurendienu eenmaalinherentzijn
dePaus).lneen artikelinConcilium in aan de organisatie van een bisschop1965 gaf Ratzinger toe dat bisschop-

penconferentie.

penconferenties 'een van de mogelijke
variantenzijnvanbisschoppelijkecollegialiteit'.Datismeerdan wathijnu
zegt.Maarnu ishijnatuurlijk Kardi-

KardinaalRatzinqergaatnu,in 1983,
niet in op de detalls van deze kritische

bedenkingen.Maar dathoeft hijook
nietmeerte doen a1shijmeteen stelt:

naalPrefect van de Congregatie voor
de Geloofsleer en Aartsbisschop Ha-

'Geen leeropdracht'. De leeropdracht
wordt in de kerk imm ers uitgeoefend
mer is zijn secretaris.Oude theologi- ofweldoor de individuele bisschoppen
sche stellingen worden niet gem akke- of door alle bisschoppen in eenheid
lijk opgegeven.Als hetgoeie moment metdePaus.Erbestaatgeen eigencoler is,worden ze weer bovengehaald.
legiale taak voor intermediaire lichaEn toch,ondanksdie vroegetegenkan- men alsbisschoppenconferenties.
ting,deden debisschoppenconferenties Erzi
jntweeopmerkinlentemakenbij
hetaanvankelijk nietslecht.Totaande Ratzingerstheorie.HiJzegtdatalleen
Buitengewone Synode van 1969. Die individuele bisschoppen een leerop-

werd bijeengeroepenom overdekater drachthebben ('zolang er geen nieuw
van H umanae Vitae heen te kom en. Algemeen Concil
ie komt').Maar bij
Bisschoppelijke conlnlentaren op de het huidige aantalvan 3.6* bisschopencycliek waren verre van eensluitend
geweest;er waren er geweest die over
'geweten' spraken, en dat veranderde
of verzwakte de draagkracht van de
encycliek.In die Synode was een van
de sprekers die de autonom ie van bisschoppenconferenties wensten te be-

perken,KardinaalKarolW ojtyla van
Krakau.Hijwaarschuwdetegen 'nationalisme',dat'altijden overaleengroot
gevaar blijftvoorde eenheid,hetge-

pen ishet zonderm eer uitgesloten dat

dePauspersoonlijk kan toezien ofhun
lering in overeenstemm ing is m et de

zijne.Dat zou misschien kunnen gebeuren viapauselijkediplomatendiein
zijn naam handelen.M aar dan keren
we terug naar de preconciliaire
toestand.
Bovendien is Ratzingers theorie in te-

genspraak metdepraktijk van dekerk
sinds Vaticanum lI.Hetis overduide-

loofen de liefde van de Kerk'.In 1971

lijk dat 'intermediaire organen' bebetuigdeHenrideLubacs.j.(nukardi- schouwd worden als de sleutel voor
naallz zijn instemming met W ojtyla's vernieuwing en ernstig genom en a1s
uitspraak en spande zich metkrachtin
om de bisschoppenconferentiestekort-

'geloofsleraren'.De uitspraken van de
CELAM b.v., een federatie van

wieken.Hij gaf toe dat ze 'praktisch

Latijnsamerikaanse bisschopyenconfe-

nut' kunnen hebben, m aar daarm ee

renties, worden als 'colleglaal' be-

sloeg hij ze niethoog aan.Een echte schouwd.H etis waar dat in dit geval
theologische statushebben ze niet.A1s

de 'eenheid methethoofd van het col-

ze tot gemeenschappelijke uitspraken lege' uitdrukkelijk gemanifesteerd
komen!zijn die alleen maar 'collec- werd:PaulusVlwasaanwezigbijde
tief',nlet echt ,collegiaal,.sn dat kan
ertoeleiden datderolvan deindividu-

opening in M edellfn in 1968 en JohannesPaulus 11 in Puebla in 1979.M aar

2 H.deLubac,LesEglisesparticulières#Jn&I'
Eglise universelle,Aubier,1971.

In hethoofdstuk 'Lesconférencesépiscopales',pp.87-97,zijn allehiergegeven
citatenvan Ratzinger,Hamer,W ojtylatevinden.OverW ojtyla'sopvattingen,
ookKarolWojtylaeilsinododeivescovi,Vaticaan,1980.
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verder werden de bisschoppen alleen
gelaten om hun werk af te m aken.En
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Datzijn opmerkingen dieheelverlei-

deneneigenlijtongerijmdzijn.Zever-

nog eens,in de praktijk werktJohan- onderstellen datbisschoppen alleen genesPaulusbijvoorkeurmetbisschoq- roepen zijn om uitspraken tedoen over
penconferenties,eerderdan m etindivl- ui
tgemaakte zaken waarbijzijkunnen
duelebisschoppen.ErzijnindeVS zo- 'binden in geweten'. Dit betekent dat
veel bisschoppen dat ze niet allemaal
op hetzelfde ogenblik hun ad lim inabezoek aan Rome kunnen brengen.
M aar kleinere, meer hanteerbare conferenties gaan en bloc en worden als
groep aangesproken. Verder heeft de

ze alleen m aar kunnen herhalen watal

bekend is;een vrij overbodige bezigheid.In controvçrsiële zaken zouden ze

hun mond moeten houden of vrijblijvend de keuzemogelijkheden opsommen:blinden die minzaam blinden lei-

en.Men schijntniettebeseffen dater
paustotnog toe bij alzijn bezoeken d
ook andere,even waardevolle vormen
zijn belangrijkste toespraak telkens van lering bestaan die nietper se het
voorde bisschoppenconferentie gehou-

laatste 'afschrikkingsm iddel' van de
'verplichting in geweten'nodig hebben.
M ensen m oeten aangemoedigd worden
ot m oreel denken, aangepord tot
hetis,zoalshijzelfbijdie gelegenhe- t
den nooit nalaat te zeggen, 'een uit- ethisch besef,kortom wakkergemaakt.
Bovendien,alswe erkennen daterver-

den. Die wordt niet door de televisie
uitgezonden,maar geeftwe1de pastoralegrondtoon van hetbezoek aan.En

drukkin! van affectieve en effectieve schillendeniveausvan lering zijn,wincollejiallteit'.DeNederlandseSynode nen de bisschoppen aan gezag en gevanjanuari1980lietduidelijkzienhoe loofwaardigheid.Alszezwijgen ofa1de blsschoppen beschouwd worden a1s
een echte theologische entiteit.Als al- leen maaropen deuren intrappen,hebijk nietstevertellen.En
leen de individueelbisschoppen in hun ben zenatuurl
jk a1s
bisdom men van telwaren,dan hadden hetzetalevenminaardeaandedi

zij individuele 'aangepakt' kunnen
worden.M aar ze werden weldegelijk
samen naar Rome geroepen en (ter-

ze beschouwd worden (ofzichzelfbeschouwen)a1sop alle domeinen besla-

gen rechtersdie,vanuithun verheven
loops) herinnerd aan hun leerambt. eminentie, onfeilbaar oplossingen bieden bijmoreleraadsels.W e kunnen ze
Hetismoeilijk te gissen waarom Rat- beter zien a1sm orele gidsen,dienet zo
zinger,die dit recente gebeuren netzo verwi
kkeld zijn in de strijd om moreel
goed kent alsom het even wie,hetzo inzicht a1s ieder van ons en na hard
ostentatief over het hoofd wenst te werk en uitvoerig overleg ons hun conzien.
clusies teroverweging aanreiken.
Een tweede reden tot verbazing in het Er is in het rapport-schotte nog een
verslag-schotte is de manier waarop derde punt dat verbazing wekt. Het
som migen argum enteerden dat bis- rapportzejt:hetcriterium vaneengeschoppen alleen een leer m oeten voor- zonde leerls 'trouw aan de traditievan
houden die 'in geweten bindend'is.A1s de kerk en de leer van Johannes Paucontroversiële zaken aan de orde ko- lus 11',m aar nergens wordtverduidemen, 'm oeten ze verschillende opties li
jktwatde leervan JohannesPaulus

voorstellenofalleenhjpothetischeuit- terzake is. Hij was nochtans bij de
spraken doen'.Tejelllk werd gesteld hand,op 2* m afstand,een paartrap-

dat 'het verkeerd ls de leer van bis- en op.M aar er wasgeen com municaschoppen louter als een uitgangspunt tle.Dat nietalleen.In de aansluitende
voor discussie voor te stellen'.A1s we audiëntie voor vertegenwoordigersvan
deze principes negeren, zo luidt het, deVS op 21januari'kwam hetonder-

stichten we 'verwarring bij de gelovi- werp van hetherderlijk schrijven niet
gen .

ter sprake'.
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Watdeze-kennelijkopzettelijke-afwezigheid van de pausbijde gesprekken nogverwonderlijkermaaktisdat
zijn eigen standpunt besproken werd
en van vitaal belang geacht. Zo ontstond de absurde situatie,dat KardinaalAgostino Casaroli het gat moest
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zelfuitte m aken wat ze willen'.M aar

een dergelijke terughoudendheid was
nergens te bekennen in de Nederlandse
Synode. Hoe dan ook,hoewelde bisschoppen van de VS hetin dediscussie

nietmoesten aseggen -zijverdedigden
hun stelling behoorlijk en het stand-

stoppen door 'een persoonlijk com- puntvan hun opponenten werd alleen
mentaar'te leveren op Johannes Paulus'boodschap voorde Verenigde Na-

m aar paralleltegenover het hunne ge-

een gemandateerde interpretator,maar

wat ze in Rome gehoord hadden. In

op grond van zijn kennisvan teksten
contextvan deboodschap'.Hijwister
duseigenlijknietveelmeervan danwie
ook.Hijbevond zich in een weinig benijdenswaardigepositie:hijmoest'deduceren'watdepauselijkeleerwelzou
kunnen zijn,tastend zijn weg zoeken
en alwathijzeiinkleden in omzichtige

laatste instantie echter,toen zij op 4
meijl.in Chicago meteen overweldi-

plaatst-zijgingen waarschijnlijk naar
tiesvan 11juni1982.'Hij deed dit', huismethetvoornemenhunqastoraal
legt het rapport-schotte uit, 'niet a1s te wi
jzigen in overeenstemmlng met

gende meerderheid de definitieve versie

vanhunbriefgoedkeurden,keerdenzij
terugnaarhun oorspronkelijkestandpunt.

Zo zijn in degeheime vergadering in

Rome Vragen OpgeWorpen over de
m oraliteitvan de kernbewapening zonge Vaderongetwijfeld voorogen'enz. der dat ze opgelost werden. M aar de
formuleringen als:'Ditstond de Heili-

Ditlijkttoch we1een vreemdemanier dieperebetekenisvanhetjebeurenligt
van doen.Hetisnetofde paus de bis-

elders:welke kerkopvattmg heeft het

schoppen een moeilijk raadsel had

gehaald ofnietgehaald? W elke prijs

wi1 men nu betalen voor de collegialiteit?En hoem oetm en zich voorstellen
ongetwijfeldzovoorgesteldwordendat datde leer ooitkan ontwikkelen ?
Peter Hebblethwaite
hij'debisschoppen vrijwildelatenom

voorgelegd en hen dan alleen lietom te
gissen wathet kon betekenen.Het zal
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Filosofie

H.A.R. Gibb, De islam. Een historisch
overzicht, vert. L.O. Schuman, Boom,
M eppel/Amsterdam -Denis,Deurne,1981,
180 pp.,BF.545.

HansBlumenberg,DieGenesisderkopernikani
schen Welt, Suhrkamp, Frankfurt/M
1981,803 pp.,in 3bdn.,DM .27.

Deze inleiding in de islam van deberoemde
arabistHamilton Gibb dateertalvan 1949

enschi
jntinmiddelstotdeklassiekewerken

op ditgebied te worden gerekend.Zoalsde

Metde constatering datde Copernicaanse
omwenteling veel méér inhield dan alleen
eengewijzigdzichtop de structuurvan het
heelalin strikt kosmologische zin zegtmen
inmiddelsalnietveelnieuwsmeer.Datdeze

indeNederlandseeditietoejevoegdeonder- wetenschappelijkerevolutieopveelmeernititelalaangeeftishetboeklevoornamelijk
historisch van opzeten gaathet,vanuitde

ontwikkelingsjangvan deislam,metname
in op de soclale en organisatiestructuren
daarvan.De uiteenzetting van de leer verschuiftdaardoorwatnaarhettweedeplan,

enwatdatbetreftblijftmen nalezingook

veausvan hetdenken dan alleen datvan de
sterrenkunde (detheologie,filosofie,maar
ookbijv.ophetliteraire ofin bredere zin

wetenschappelijkevlak),jazelfsophetdenken als zodanig diepgaande invloed heeft

uitjeoefend isreedslangvrijweliedereen

duldeli
jk.ook alverkeertmen omtrenthet

no
lalonbevredigd achter.Ook derecente, precieze verloop van datbdnvloedings-en
polltieke maarook godsdienstige,opleving omverwerpingsproces dan ook vaak nogal
van deislam komt,ten gevoljevan deal in hetonzekere en komtmen zelden verder
oudere datum van ditboek,nlet meer aan
bod;aanhetslotlaatGibb zich ten aanzien
van de overlevingskansen van de islam in
een modernesamenlevingzelfsuitgesproken

sceptischuit.Voordeeerste(Engelse)editie
van hetboek isdatmisschien begrijpelijk,
maarin een Nederlandse uitgave die,naar
men mag vermoeden,mede methetoog op
dezeheropleving en toegenomen importantie van de islam op de markt is gebracht,

wektzoietstoch verwondering.(Zo wordt
lran bij de bespreking van het sji'itisme
slechtséén keerterloopsgenoemd.)Ook de

dan enkelezeerglobale notiesdaaromtrent.

InzijngeruchtmakendestudieAqainstMethod heeft Paul Feyerabend zlch enkele

jarengeledenaluitgebreidmetdeCopernicaanseomwentelingbeziggehouden,waarbij
hijvoorallietzien dathetpopperiaansmode1van wetenschappeli
jke vooruitgang in
geen enkele opzichtmetde werkelijkheid
overeenstemt(zolang men datmodeltenminstea1seenfeitelijkebeschri
jvingvande
wetenschappelijkewerkwijze.ennieta1seen
Iogischereconstructieachteraf opvat).
BeperkteFeyerabend zichinzijnstudiedus

Nederlandsevertalinglaatnogalwattewen- vooral tot de wetenschapstheoretische asSen Over,vooraldoordatdevertalernauwe- pecten van Copernicus' doorbraak, Hans

lijksenigeafstandheeftwetentenemenvan Blumenbergneemtinditomvangrijkeessay
deEngelsezinsbouw en predominantie van
hetwerkwoord.

veeleereen 'geistesgeschichtlich'of 'mentaliteitshistorisch'standpuntin.Hem interesseert vooral de invloed van Copernicus'
GerG root ontdekking op het wereldbeeld zoals dat
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ervaren.

Zoals ook in andere publikaties gaat Blu-

menbergdaarbijvooraltewerk viaeen uitgebreideIezing van waterheeldewesterse
geschiedenis doorzoalover de visie op het
heelalisgeschreven,mn.in de delen 1en 4
van hetvoorliggend essay.In dedelen 2 en
3worden destand vanzakenindelateM iddeleeuwen en dedoorwerking van Coperni-

cusinzijndirecteopvolgers(o.a.Rheticus,
BrunoenGalilei)behandeld,terwijldelaatstetweedelen demeerperifereonderwerpen
van de metCopernicus'hemelbeschouwing

samenhangende (en misschien deelsdaardoorvoortgebrachte)optica en hetbegrip
'Copernicaanseomwenteling'bespreken.

Waarli
jk geen geringe opgave,maar B1u-
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schijnlijk breed veld van studiejebieden en

deeldisciplines,waarbijhijookzljnbelezenheid in de voetnoten niet onder stoelen of
banken steekt. Dwingt alleen al de pure

kwantiteitvan hetleheeleenzekerontzag

af,toch kan men zlchmoeilijkaan deindruk onttrekken datBlumenbergsoverzicht
somswattébreeduitgemetenisen téglad in
elkaarsteektom helemaalgeloofwaardig te
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zijn;een indruk die nog versterktwordt
wanneermen op diegebieden waarmeemen
zichzelf enigszins vertrouwd acht in Blumenbergs sweeping statements nogal wat
onvolmaaktheden meentte kunnen ontdekken:snellekarakteriseringen,fraaiesam envattingen en inventief gelegde verbanden,
die desondanksniethelemaalkunnen overtuigen.
Datisde reden waarom ditboek.ondanks
de fysieke omvang ervan,in hetbegin van
deze recensie a1s essay werd gekenschetst.
Een essay dat misschien nog het best geplaatst kan worden in de Frans-retorische
traditie uitdeschoolvan de EcoleNormale
Supérieure.Een bredealgemenekennis,ge-

stoffeerdmettalrijkedetails,wordtopgeno-

'

men in een imponerende betoogtrant die
grootsepanorama'sschetst;en Blumenberg
staatdaarboven alsdeveldheerdie alles,in

debreedteénin de(deelskunstiggesuggereerde)diepte,domineert.
WiIdezeonwelwillendebeschrijvingnuzeg-

gen datmen Die Genesis der kopernikanischen Weltnu maarbeterkan gebruiken om
erde kachelmee aan te maken? Nee,dat
zekerniet.Om tebeginnen kan men bewon-

dering hebben voorhetjournalistiek-reto-
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P.Stern,# StudyofNietuche,Cambridrisch talent dat Blumenberg ten toon J.
spreidt; ook deze semi-literaire vorm ver- ge University Press, Cambridge, 1979
dientop haar eigen merites te worden be- (paperback 1982),220pp.,f6,95.
oordeeld en gewaardeerd.En ten tweede is
ditboek hetook inhoudelijkop eenaantal 'A criticalreconstruction ofwhatNietzsche
punten zekerwaard gelezen teworden.Met wrote,'zokarakteriseertSternzijnStudyof
namewaarBlumenberg zich meerbijzijn Nietvchediealenigejarenoudis,maarnu
eigenlijkeonderwerp houdt (vooralin het in paperback is verschenen.Zoals bekend
tweedeenderdedeel)krijgtmeneenmeestal heeftStern inmiddels,samen metde classiverhelderend inzicht aangeboden in de cusSilk,ookeen detailstudievan Nietzsches
moeizamewi
jzewaaroghet'Copernicaanse Geburtder Tragödie gepubliceerd (Nietzwereldbeeld'totstand lsgekomen en debe- scheon Tragedy,enigetijdgeledenalindezwaren(vaakheelanderedanmenmeestal zekolommen besproken),waarin alevenweldenkt)diedaartegen werden opgewor- zeer van een hoogst kritische benadering
pen.Lezenswaard is het boek dus zeker,

sprakewas.Eenkritiekdieoverijens,naast

geboden.

de figuurvan Nietzsche afspeelt,weldadig
aandoet.W anthetgaatStern in eerste in-

maar enige waakzaamheid is daarbijwél alle idolatrie die zich de laatsteJaren rond
GerGroot

Brian Hebblethwaite en StewartSutherland

stantieom een 'systematic view'(94)van

datgenewatNietzschezegt;een stadium dat
vaak té snelwordtovergeslagen om direct
overte gaan naardevraag hoehijschreef,
maardatzowelvoorhetbelripvan Nietz-

schesdenkenzeif('Hisaim lsa systematic
doctrine'(114)steltSternvast),aIsvoordat
tian theology,Essays presented to D.M. vanzijnreceptienietzonderbelangis.
M acKinnon, Cambrldge University Press,

(red.),ThephilosophicalfrontiersofChrisCambridge,1982,252 pp.,f17,50.

Hetlijtmin ofmeervoordehanddateen
afscheldsbundelzich metnamerichtop het

VandaardatStern spreektvan een 'reconstructie',een poging tot systematisch samenvatten van datgene watNietzsche over
allerlei,vaak hoogstcontroversiële,vraag-

stukkendachten hoehijzi
jn 'systeem'uit-

gebiedwaarmeedejeneaanwiedezewordt eindelijk beoogde.Vandaarmisschien ook
aangeboden zich tldenszijn actieveleven
het meest heeft beziggehouden. En het
grensgebied tussen theologie en filosofie is,

bli
jkensdein deze bundeloygenomen bibliografie,altijd de centrale lnteresse van
MacKinnon geweest.Vanuitdeze algemene

plaatsbepalinggaande,intotaaltwaalf,bi
j-

dragen zeer verschillende richtingen op,
gerangschikt onder vier 'hoofdstromen':
'Athens and Jerusalem', 'Theological enquiry afterKant','Metaphysicsand morality'en 'Truth and falsehood in theology'.
Totde meest opvallende daarvan behoren

hetartikel 'Athensand Jerusalem :joint

witnesses to Christ?'van G.W .H.Lampe,
die metname interessante zaken te melden
heeftoverdeinterpretatie van hetDriekoningenverhaal, en de discussies rond het

sprekenoverGodenhetanalogiebegrip bij
Thomas(en in hettweede gevalook bij
Barth)in de artikelen 'Ideology,metaphor

and analogy'van M acKinnonsopvolgerNicholas Lash en 'Notes on analogicalpredication and speaking aboutGod'van Roger
W hite.
GerGroot

detalrijkemotto'suitShakespeare'sHamIet, waarmee Stern elk hoofdstuk begint:
Hamlet,detobbendeen weifelendepersonificatievanhetsystematische,'levensvijandige' filosofische denken dat Nietzsche a1s

zijn grotetegenstanderzag.Terechtmerkt
Stern,naeenhoofdstukwaarinhi
jopdeze
'levensvijandige'wi
jzede inhoud van Jenseitsvon GutundBöseheefttrachten tesys-

t
ematiseren, dan ook oq dat 'Nietzsche
would have disliked readlng most of the
previouschapter'(93).Een 'dislike'diezekernogzouzijntoegenomenalshijhadgezienhoeSternvervolgensvrijwelallecentra-

lecategorieënuitzijndenkenopeen11004st
nuchtere maar deste vernietigender manler

onderkritiekstelt.Herhaaldelijkdringtzich
daarbijdevraagopnaardeverantwoordelijkheid van Nietzschevoordenazi-ideologie,diezorijkelijkuitzijnideeën zou putten.TerechtbetrachtSterndaarbijgroteterughoudendheid,almerkthijwel,nietmin-

derterecht,opdat'hadhediscovered aphilosopherin a similar predicament,facing a
similar charge,itis unlikely thatNietzsche

would have exonerated him'(129).
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Pasna constatering datNietzschesdenken,

in een dergelijke filosofischereconstructie,

op niets anders uitloopt dan een 'self-

destructivestrenuousnessof(a)strangemorality'(141)en eenonhoudbaargeheelvan
paradoxenenkortsluitende(bovendienvaak
weinig steekhoudende)redeneringen,snijdt
Sternhet/wee#edeelvanzijnin.hetvoorwoord ontvouwdestudieopzetaan:'a characterization ofhismode ofwriting(which)
is intended to suggest with what expectationswe should read him'.Enigszinsiro-

nischbelandthijdaarbij(langsandereweg
en misschien ook welwattegen zijn zin)

NOORDSTARFONDS
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Steuntvooddurend
hetVlaam se KuRuurleven

dichtin debuurtvan dehedendaagseFrans-

structuralistischeinterpretatiesdiehi
jinhet
beginvanzijn boek nog watmeesmuilend
afdoet.Maar waarStern de betekenisvan

Nietzscheswerkuiteindelijktoespitstophet
vraagstuk van deJ/#/('Nietzsche'shybrid

modeofwriting...a jrovocation ofthe
genre theories and taclt assumptions on
which French and English kinds of

discoursearefounded' 201),ishijnietzo
vermeerverwijderdvandepositiedieDerrida in Eperons inneemt;een toenadering

die,naalSternspojingentotreconstructie,

U kunt
hleraan meehelpen
ddoru
te Iaten verzekeren

inzijn karakteriserlngvan Nietzscheswerk

bIjde

construction'(198) bi
jna woordelijk haar
beslag lijkt te krijgen. 'What Nietzsche

Vlaam se

als'theactofwriting asdemolition and deteachesusisnotto read philosophyasliterature,letaloneliteratureasphilosophy,but
to read both ascloselyrelated formsoflife

verzekerlngsmaatschapplj

(indezinvan Wittgenstein)...challenjing,
through this m ode of writing,the dlchotomy of'scientific'versus 'imaginative',or
again the antithesesbetween 'concept'and
'metaphor' 'abstract' and 'con-

crete'...(201).

Heeldeargumentatievan Sternsboek wordt
in zekere zin samengevatin deconstatering
dat'Nietzsche'sultimate intention was not
to destroy metaphysicsbutto createa new,
more timely system.ln that,as in allhis

De N oordstar
en Boerhaave

extendedprojects,hefailed-again lthink
we may say. fortunately. There is no
Nietzschean revolution,butthere is a new
way oflookingattheworld -hisworld and

Eenstijl,ofeen 'varietyofstyles'diedoor
Derrida wordtgddentlficeerd met de bij

GrootBrl/annlëlaan 121,
9000 Gent

Nietzsche zo centrale categorie van 'der

grosse Stil'.Een dergeli
jkeconclusie trekt

Tel.(091)257515

ours-andanew styleofdescribingit'(2œ).

Stern nog niet,maar men mag vermoeden

dathijhetop ditpuntwelmetdeFranse
denkereenszou zijn.
GerGroot
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KeithGraham (red.),ContemporaryPoliti- bundelals deze isdaarmeetoch nog steeds
calPhilosophy,RadicalStydies,Cambridge
UniversityPress,Cambridge,1982,159pp.,
hardcoverf12,50,paperback f4,50.

nietgerechtvaardigd.

GerGroot

W atmoetmen aanvangen met een bundel

Sgren Kierkegaard,Denken en z#a, vervan zesnogalongelijkmatigeartikelen die taling van Gerard Rasch,inleiding en annoelkeenminofmeergedetailleerdonderwerp
uit de politieke filosofie bespreken,maar

waarinnauwelijkseenlijnvaltteontdekken

taties van Teddy Petersen, Boom,
M eppel/Amsterdam -Denis,Deurne,1982,
173 pp.,BF.545.

en waarvan ook deaanleiding totpublikatie

in hetvage blijft? De samensteller Keith
Graham wijst in zijn voorwoord op de

Hetismedehetgevolgvan hetweinig syste-

geruchtmakende publikaties van Rawls en
Nozick en deten lange lesteaangeganediscussiemethetmarxisme,maardatkantoch

van de moderne filosofie unaniem bevestigd,voor velen nogalduisteren onbekend

matisch karakter van zi
jn geschriften dat

etdenken van Sgren Kierkegaard,ook al
oplevinjvandepolitiekefilosofieindeAn- hwo
rdthetbelang ervan vooreen grootdeel
gelsakslschelanden,m-n.tengevolgevan de

isgebleven.Een deeltjea1sdit,in deserie
nauwelijksa1svoldoenderedenwordenaan- Boom-klassiek waarin getracht wordtfilogemerkt.Ookdeondertitelhelptonsbijde sofen aan dehand van een centraletekstte

plaatsbepalinqvanditbundeltjenietverder: presenteren! staat dan ook voor een niet

'RadicalStudles'heethet!maarbi
jnader onaanzienlilke taak:de auteur in een betoezienblijktdieradicaliteltuitnietsanders knopte,heldereentegelijkenigszinsomvatte bestaan dan de grondigheid die de filo-

tende inleiding te introduceren én meteen

sofie altijd alvanuithaarwezen eigen is: ofmeerderegoed gekozen teksten oftekst'radical in focusing on the fundamental
principlesand argumentsunderlying parti-

fragnaenten een groevete geven van diens
filosofisch schrilverschap. Is dit deeltje

daarin geslaagd?Naarmijn gevoelslechts
c
ulargoliticalpostures'(2).
Deartlkelen zelfconcentreren zich op enke- ten dele.Zekerwaarhetdeinleiding betreft
lediscussiepunten,herenderoverhetje- blijftmennaasoopmeteennogalonbevrebied van de politieke filosofie verspreld ;

digd gevoelachter,alishetnietgeheeldui-

huneenheid (voorzoverdaarvansprakeis) delijkofdittewijtenisaanhetfragmentamoetvooralkomen uithetfeitdatzeallein
de analytische traditie staan.En dat betekentnietalleen een zekereverwantschap in

risch karakter van hetdenken van KierkegaardzelfofaaneenontoereikendeWeergave daarvan door de inleidster. De beide

'stijl',maar,zo wordt men zich bi
j lezing
vanditbundeltjebewust,ookeenzelfdeon-

tekstfragnnentendie in deze uitgave in verta-

derliggende, sterk individualistische, zelfs
monadische, antropologie. Uitgangspunt
vanalleoverwegingen vorm tsteedsweerhet

soevereineindividu dat(anders dan in vele
continentaletradities)aanvankell
jk nauwelijksenigesocialecomponentlijkttebezitten.WélkomtKeithGraham inzijnbijdrage over 'Democracy and the autonomous

ling worden aangeboden (delen van resp.
het 'Afsluitend onwetenschappelijk naschrifttotdeWijsgerigekruimels'en 'Een

literairerecensie')brengendaaropzichweinig verandering in, alvormen ze wéleen
goede illustratie van Kierkegaards literaire
talenten. Dat laatste mag uiteraard ook
deelsop rekening geschreven worden van de

vertaler,die,ondankszijnrelativerendeop-

mo
ralagent'uiteindelijk bijeen derjelijk merkingenaan hetslot,vooreen uitstekend
'inherent' sociaal aspect van het indlvidu leesbare Nederlandse vertaling heeft geuit,maardattoch pasaposteriorien niet
op grond van een wezenllke bepaling van

zorgd.
GerGroot

demenselijkepersoon.

Interessantishetzekerdeze'familietrek'in
de Angelsaksische politieke filosofie op te

Jan Bor en Sytske Teppema (red.), JJ
merkenenenkelevandeopgenomenbijdra- eeuwen filosofie, Teksten/Toelichtingen,
gen (naastdievan Graham ook hetartikel Boom,M eppel/Amsterdam ,1982,303 pp.,
'Does equality destroy liberty?' van Richard Norman en RussellIKeats discussie

BF.755.

over'Liberalrightsandsocialism')zijnook Erbestaanvelemethodenvan inleideninde
alleszins leesbaar, maar een zelfstandige

filosofieen misschien nog welmééropinies

Boekbespreking
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Waarhetbi
jeeninleidinginditvakdusom

moetgaan ishetleren lezenvan dezeteksten

en (gedeeltelijk daarfn)hetontdekken van

de methodische en andere spelregelsdie in
defilosofieworden gehanteerd.Dezelaatste

lijn wordtop voortreffelijke wi
jzeuitjewerktin hetboekjeFilosofie,eeninleidlng
van Jan van Eijck,datwehieronlangsal
hebben besproken.Deeerste lijn vindtnu
een uitstekende vertegenwoordiger in de
voorliggende bundel. Van 37 denkers uit

heelde jeschiedenis zijn korte tekstfragmentenbljeengebracht(meestalvanrondde
4 pagina's),waarin één ofenkele van de

centralethema'svan hun denken naarvoren
komen.Elk fragmentwordt voorafgegaan
door een korte karakterisering van de betreffendedenker(ong.2pagina's)enhethe-

leoverzichtop zijn beurtdooreen snelle
schetsvan de geschiedenisvan de westerse

wijsbegeerte.
Zoalswe1enigszinsteverwachtenvielligtde

nadruk bijde klassiekedenkersvooralop

kentheoretisch-metafysische vraagstukken,
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bijde Middeleeuwers(alietsmindervanzelfsprekend)opdeepistemologieen in de

mo
derneen hedendaagseyeriode enerzijds
op delogisch-analytischefllosofieen dewetenschapsleeren anderzi
jdsop ethisch-sociaalfilosofische en metafysische thema'sen
denkers.Over het algemeen kan men dus

sprekenvan eenevenwichtigeopzet,zijhet
datmen somsophetpuntvan dekeuzevan

denkersoftekstenwelzijnvragenkanheb-

ben,en ook debibliografiewelenileaanvullingzou kunnenverdragen.Afgezlenvan
deze ondergeschikte punten van kritiek

vormtditboek echtereen belangrijkebijdrageaanhetfilosofieonderwijsdatdocen-
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

regelsen haareigen corpusvan teksten,niet
zo heel erg veel verschillend van andere
literairedisciplines.

--

=

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

diepe en diepzinnige kwesties(a1lijkthet
dagelijksspraakgebruik datweltesuggereren),maareenvakdisciplinemethaareigen

N
o

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

geerteisnietzondermeerhetnadenken over

tel . 03/2343512

sionele karaktervan de fllosofie.Wijsbe-

O
*

2000 Antwerpen,

daarvaninklassenencollegesvaakhetjevolg, en bovendien vormt deze opvattlng
een schri
jnendemiskennin!van hetprofes-

Koepoortbrug 4,

dateen inleidingtotdoelzou hebben destudent te bewegen tot 'zelf filosoferen',tot
zelfstandig nadenken over de grote vraagstukkendeslevens.Eenoeverloosgeleuteris

BOEKENHUIS

standendiedaarbijvaak wordtgemaaktis

N
N

i * e

s
,s
e s, t
)
.

'<

864

Streven/juni

ten en studenten in inleidingscursussen van

zeergrootnutzalzi
jn.
GerGroot

van dezetak van wetenschap die zich nog
nietzo heellang geleden uitdefilosofielos-

maakte,maarnogheellang,waarschijnlijk

langerdanhaarliefwas,indebanbleefvan

wi
jsgerige,maarookpolitieke,economische
en paraculturele vooronderstellingen ofbe-

Psychologie
Louis Boon, Geschiedeni
s van de psychoIogie, Boom,Meppel/Amsterdam - Denis,
Deurne,1982,219 pp.,BF.565.

Heteigenaardigevan een sterk positivistisch
ingestelde wetenschap is dat ze, in haar
eigen beleving, geen geschiedenis heeft.
Zekerisersprakevaneen opeenvolgingvan

ontdekkingen waarin hetwetenschappelijk

kennen steedsverderwordtverbreed,maar
ook alspeeltdezeactiviteitzich uiteraard in

langen,en dateigenlijk nogsteedsis.
Degroteverdienste van ditboekje is dat
Boon deze buiten-wetenschappeli
jke componenten voortdurend scherp naar voren
haalt en met talloze voorbeelden belicht,
van deliberalistische inslag van hetsociaaldarwinisme of de wederzi
jdse bevestiging
die politiek conservatisme en bepaaldevor-

men van Io-onderzoek in elkaar vonden,
totaan de Samenhang tussen de economische draagkrachtvan de welvaartsstaat en
de explosieve groeivan het recente therapieën- en therapeutendom.Vooral OP dit
puntsl
uitBoonduidelijkaanbijdenieuwere Vormen Van wetenschapsgeschiedenis,

waarin de (in ruimerezin)socialecontext
grotere aandacht krijgt. Zeer duidelijk
deze visie op het karakter van de weten- wordtin ditboekjedatwetenschap nietin
schap toch geensprakezijn.
hetluchtledigebedrevenwordtendattalrijHetdocerenvandegeschiedenisvandepsy- ketheoretischepositiesminstensgedeeltelijk
chologiebinnendelangetijddooreensterk worden gedragen door de meest uiteenlo-

det#daf,van eenhi
storischaspectkan in

positivisme bepaalde psychologische facul- pendesociaal-politiekestromingenenbelanteiten in Nederland brengtin zekerezin een gen.Daarmeebeantwoordthetook aan een
doorbreking vandezeideologieteweegen in vandebelangrijksteeisendiemen,metnahethistorisch overzichtdatnu vooronsligt meineenonderwijs-situatie,t-a-v.defunc-

(endatvanuiteenpropaedeuse-collegevoor tievaneendergelijkhistorischoverzichtkan
psycholojiestudentenisontstaan)wordtde- stellen:hetbijbrengenvan enigscepticisme
zehistorlcerende,en daarmeetegelijk ont- en een gezondebehoedzaamheid t-a-v.binmythologiserende,lijnduidelijkvoortgezet. nen-, maar ook buiten-wetenschappelijke
O ntmythologiserend,wanthetiseen uiterst
grilliggeheel,denog zo recentegeschiedenis

pretentiesvan dewetenschap.

GerGroot

Personalia

Pane Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en aan de
Universiteit van Amsterdam. Promoveerde op een proefschrift over Jesus
Sirach en Tenach. Is thans wetenschappelijk medewerker voor het Oude Testament aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Utrecht.
Adres: Preludelaantje 6, N L - 3 4 3 8 T T
Nieuwegein.
Albert
Ebneter,
redacteur Orient ierung.
A d r e s : Scheideggstrasse 45, Ch-8002
Zurich.
Erik Faucompret,
geboren 1950. Doctor in de Toegepaste Economische
Wetenschappen.
Aspirant
van
het
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Verbonden aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen.
Adres : Guido Gezellestraat 11, B-2120
Schoten.
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde
Germaanse filologie te Leuven. Assistent aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen. Promoveerde in 1980 op een studie over
Hugues Pernath.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Peter Hebblethwaite,
geboren 1930.
Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in Heythrop, moderne talen in
Oxford. Was tot 1974 hoofdredacteur
van The Month.
Correspondent voor

de National Catholic Reporter.
Werkt
aan
een
biografie
van
Johannes X X I I I .
A d r e s : 45 Marston Street, GB-Oxford
O X 4 IJU.
Henk Jans, geboren 1924. Licentiaat
filosofie en theologie. Was van 1959
tot 1962 assistent geologie aan de
K U Leuven. Promoveerde in 1965 tot
doctor in de natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen methode en kritiek van de
wetenschappen. Was van 1973 tot 1977
hoofdredacteur van Streven-Belgie.
Adres:
Graanmarkt 9-11,
B-2000
Antwerpen.
J.Kuin,
geboren 1918. Studeerde aan
de Universiteit van Nijmegen Engelse
en Amerikaanse letterkunde en wijsbegeerte.
Promoveerde
in
1975
op
'Eliot's aswoensdag, een analyse van
T.S. Eliot's Ash-Wednesday in het licht
van zijn literair-kritische theorieen'. Is
docent in de Engelse en Amerikaanse
letterkunde en in de wijsbegeerte aan
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Ecologie en scheppingsgeloof
Herm an-EmielM ertens

'So darfesnichtweitergehen...aberesëndertsich so gutwie nichts'.Deze

pijnlijkevaststellingvan Jörg Zinkin zijn boekKostbareErdeisnu twee
jaaroud.Zeblijfthelaasvankracht.Desituatieverergertzelfsmetdedag
en veelaangerichteschade isonherstelbaar.De rool ouw op de natuuren
de verloedering van hetmilieu gaan onverminderd voort,ondanksdetot
vervelens toe herhaalde waarschuwingen van de ecologen en de protestactiesvan degroenen.Hettijisnog lang nietgekeerd.Aan informatie
ontbreekthetniet,welaan discipline en aan politieke moed.Grootisde

verantwoordelijkheid van de politici.Maarheefthetvolk niet.in zekere
zin,deleidersdie hetverdient(althansin een democratie)? Vaak ishet
beleid een exponent van de heersende m entaliteit,en deze is vooralsnog
niettoe aan een ecologische bekering.
Overleven isanders gaan leven.De slogansschreeuwen hetuit.De beweging van de 'ecolo's'en andere 'groenen'ontm oetveelsym pathie en kent

een bepaald succes (ook electoraal).De vloed van publikaties over de
ecologischecrisiszweltnogsteedsaan.Detitelswijzen voldoendeop de
ernstvandetoestand:CrisisinEden(F.Elder),Natuur.
.tuinofwoestenl
j
(E.Rust),IshetteIaat?(J.Cobb),Aardezoumooikunnenz#n (I.Barbour),De natuurin dewurggreep (O.Jensen),Ge Ieven op eenslagveld
(H.Bouma),Geen grond meer onderde voeten (E.Eckholm),Grenzen
aan degroei(W .Oltmans),Wereld en tegenwereldd (C.Houtman).
Dathetom een uitermatecomplex en moeilijk,om niettezeggen quasi
onoplosbaarprobleem gaat,is overduidelijk.Slogansalleen baten niet.
Eenzijdigebenaderingen en overhaaste.ondoordachtige remedieshebben
vaak eenaverechtseffect.Entochzijn urgentiemaatregelengeboden.Het
isvijfvoortwaalf,ofzelfslater.Decrisisisintercontinentaalen vormt
een doodernstigeuitdaging vooralwieechtbegaan ismetdetoekom stvan
dem ensheid,dienietalleen doornucleaire wapens,doch evenzeerdoorde
milieuvervuiling bedreigd wordt.De wereldcatastrofe kan alleen worden
voorkomen dooreen gecoördineerde,weldoordachteen volgehouden inzet
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vanpolitici,ambtenaren,industriëlen,bedrijfsleiders,inonderlingoverleg
m etbiologen,m edici,sociologen,antropologen en anderewetenschapslui
en technici.
Hebben ook de kerken, de theologen en moralisten,in deze uiteraard

wetenschappelijke,technologische,economischeenpolitiekeproblematiek
een eigen inbreng te leveren? Op indirecte wijze,ja.Hetgaattenslotte
toch om demensen zijn overlevingskansen,om zijngeluk,zijntoekomst,
zijn hoop.Nietdatchristenen een specifiekeoplossingtebieden hebben,
dochzijkunnen wellichtgemotiveerd en gestimuleerd worden vanuithun
geloofsvisieop derelatie 'mens-natuur'.Ditwerd overigensop overtuigen-

de wijze aangetoond door Henk Jans in zijn voortreffelijke bijdrage
Ecologische en christelqkevisie op natuuren Ieefmilieu,in Streven,juni
1980,pp.828-844.

Delaatstetijdisookin kerkelijkemilieusdebelangstellingvoordemilieuproblematiek gegroeid.H et was ontgoochelend dat de R.K.Kerk, die
steeds zulke strakke houding aannam inzake abortus en euthanasie,zo
weinig gesensibiliseerd bleek t.a.v. de milieucrisis.De eerbied voor het

ongeboren leven impliceerttoch de eerbied voorhetleefmilieu (en het
geboren leven istoch minstenszo belangrijk alshetongeborene).Derecente kentering -beterlaatdan nooit-kan onsalleen maarverheugen.Zo
iser de Verklaring van de R.K.Bisschoppenconferentie van de Bondsrepubliek Duitsland overproblemen van milieu en energievoorziening,september 1981. getiteld Toekomst van de Schepping - Toekomst van de

Mensheid,waarin hetchristelijke scheppingsgeloofin verband wordtgebrachtmetde huidige milieucrisis.Ditdocumentbrengteen groot aantal

aspectenvan deveelzijdigeproblematiekinkaartenbevatbehartenswaardigebeschouwingen.Debehandeling mag nogaloppervlakkig voorkomen,

hetfeitvan dezebisschoppelijkeverklaringisopzichzelfmerkwaardigen
verheugend.Positiefisongetwijfelddenadrukophetsociaal-economische
aspect:'onzeeerste zorg moetzijn de levensmogelijkheden van hen die
armerziJ
-n dan wij'1.
In gevalvan concurrentiemoeten desocialevraagstukken inderdaad voor-

rangkrijgenopdeecologische.Hetisbekend datvelemilieupropagandisten afkomstig zijn uitburgerlijke milieusen behoren totdeeconomisch
bevoorrechtestanden.Hiermeeisnatuurlijk nietgezegd dathetecologi1 ToekomstvandeScheqping-ToekomstvandeMensheid.Verklaringvande

R.K.bisschoppenconferentlevan Bondsrepubliek Duitsland over problemen van

milieuenenergievoorziening,september1981,inArchiefvandeKerken36,2sept.
1981,p.817.
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scheprobleem een 'luxe-probleem 'is.W elstaathetvast'datdearmen,de
onderdrukte m inderheden en deniet-industriëlelanden er weinig ofgeen

belangstellingvoorgetoond hebben'z.Iedereeenzijdigenadrukop demilieucrisis, los van de sociaal-economische problematiek, komt verdacht
voor.Van deanderekant'isde manierwaarop mensen de natuurbehan-

deleneen weerspiegelingvandemanierwaarop zijelkaarbehandelen'3en
kan men zelfsstellen:'ecologische problemen zijn socialeproblemen'4.
Op hettitelblad van zijn boek Ecologie en bevrljding heeftT.S.Derr
geschreven:'Respectvoordemedemens,liefdevoorlevenen natuur,zijn
bijbelse duidingen voor een rechtvaardig milieubeleid'.Voorchristenen
horen de kosmische en de sociale relaties samen.

Christelijk scheppingsgeloof
'In hetbegin schiep God hem elen aarde':zo luidthetallereerste versvan

onzejoods-christelijkebijbelen vooraanin onskerkelijkeCredo staatde
belijdenis:'Ik geloofin God deAlmachtige Vader,die hemelen aarde
geschapen heeft'.Christenen geloven in een God-schepper.W atbetekent
ditgeloofen welk impactheefthetop onzezorg voorhetnatuurbehoud ?

Dezevoorafgaandevraagkrijgtteweinig beslagin detheologischebenaderingen van de ecologische problematiek.
Geloven in de God-schepper,deAlmachtige Vader,isietsandersdan het

onderschrijven van een bepaalde opvatting omtrenthetontstaan van de
kosmosen deoorsprong van planten,dieren en mensen.Geen verintellec-

tualiseerdegeloofsopvatting!Hetchristelijkegeloofiseen levenshouding
van detotalem ensop zoek naargeluk en zin,in antwoord op hetheilsaanbod van God in en doorJezusvan Nazaret.Dezelevensverhouding engageerthethelebestaan.Hetgaatin hetgeloof,ook in hetscheppingsgeloof,
eerderom waarden dan om waarheden.Geloofsuitspraken moeten nietals

objectiverende propositiesverstaan worden (zoalsin depositieve wetenschappen)doch veeleeralszelfuitspraken van hetgelovige subject.Het
Credo klinktalseen belofte en een engagem ent.Gelovend geeftde chris-

2 T.S.Derr,Ecologi
eenbevr#ding,Baarn,1975,p.13(oorspr.Ecologyand
HumanLiberationj.
3 0.Jager,Schraletroostinmagerejaren,Baarn,1976,p.62.Vgl.K.M .Meyer-Abich,Zum begrIf einerPraktischen TheologiederNatun in Evangeli
sche
Theologie,37,Jan.1977,pp.3-20.

4 J.Passmore,Man'
.
:ResponsibilityforNature,Duckworth,1974,p.53.
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tenkredietaandescheppendeGod,diedewereldtot'zijn'riepen'zagdat
hetgoed was'(Gen.1:3-31).Vanuitzijn fundamenteelGodsvertropwen
en zijn 'ja'totJezus'boodschap,probeerthijzijn 'met-anderen-in-dewereld-zijn'tevaloriseren en uittebouwens.
Scheppingsgeloofen wetenschappelijkewereldverklaring bewegen zich op
een totaalverschillend niveau.Dechristen ervaartin zijn dagdagelijkse
bestaan dezelfde wereld alsde niet-christen,maarhijinterpreteertdeze
anders,nl.a1seen gave en opgave 'van Godswege'.De eigen inhoud van
het scheppingsgeloof is geen empirisch gegeven noch een theorie die

wetenschappelijk geverifieerd ofgefalsifieerd kan worden,doch een dimensie van de werkelijkheid die,alsgeopenbaard,slechtsin geloofbeaanad kan worden.

Christelijk geloofiseen levenshouding,een praxis.Hetiseen waardenbelevingin antwoord op hetwaarden-aanbod van hetevangelievanuiteen

gegrepen-zijn doorJezusvan Nazaret6.Aan detop van deevangelische
waardenschaal fungeren als de alles relativerende en radicaliserende

hoofdwaarden:devrijheid (authenticiteit)en demedemenselijkheid (solidariteit)-beideaspecten van deliefde.DechristelijkeSchepper-God heet
'Liefde'.In Hem geloveniscreatiefzijn 'naarZijnbeeld en gelijkenis',is
arbeiden aan en genieten van dezewereld 'uitliefde':in gemeenschap met

demedemensen.Christelijk scheppingsgeloofisgeconcretiseerd Godsgeloof.Hetbehelst de waardering van hetleven en van hetleefmilieu,van
gezondheid,hygiëne.voeding, kleding, huisvesting,li
chamelijkheid.De
valorisatie van onze kosm ische dim ensie im pliceert zowelarbeid als cultuurgenot.De tuin van Eden is onsgegeven om deze 'te bewerken en te

beheren en om van debomen vrijteeten'(Gen.2:15-16).Arbeidend en
genietendworden wijmeeronszelfénmeervrijvoordeanderen.Vrijheid
en solidariteithoren sam en.In de schepping geloven is 'samen'arbeiden

én genieten.W ieeen verband legttussen hetchristelijk scheppingsgeloof
en de milieuzorg m ag dit 'samen'nietuithetoog verliezen.Geen ecologisch beleid zonder sociale program matie! Juist dit wordt door vele
'groenen'helaasveronachtzaamd.

5 Vgl.H.E.M ertens,Totschepping geroepen,in Kerugma22,1978-79,pp. 314.

6 Vgl.H.E.M ertens,Waaraanjehartzichhecht.GeloofaIswaardenbeleving,

Leuven,1982.
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Bijbelshumanisme
Debijbelse scheppingsverhalen beschrijven de mensalsde heerser over
vissen,vogelsen anderedieren (Gen.1:26-28).Planten en dieren dienen
hem totvoedsel(Gen.1:29-30).Hijisdeuniverselenaamgever(Gen.2:
19-20), geroepen om cultuurscheppend op te treden en koninklijk te
genieten.
Veleecologen hebben hetbli
jkbaarlastigmetditantropocentrismevande
bijbel.Zijzien demenslieverals'aardm an'en alspartnervan de andere
levende wezens in plaats van a1s koning van de schepping.H etcentrale

principevan deethiek zou eerderde'medeschepsellijkheid'dan demedemenselijkheidzijn.Hetargumentvan HansBouma,datdeaardeereerder
wasdandemens,diea1slaatsteinhetrijtjevandelevendewezensgeschapen wordt en zich dus heelbescheiden m oet gedragen,kan alleen in de

oren van fundamentalistische bijbellezersweerklank krijgen7.Alleen de
mensisbeeld van God en isduidelijk boven de restvan de schepping
gesteld.Dusgeen 'driehoeksverhouding':God -m çns-natuur8.Dedieren

zijn volgensdebijbelgeen gelijkwaardigepartnersvan demens.Ook al
hebbendelevenlozedingenendelevendewezenseenzijnswaarde'opzich'
tochwordthetnuttigheidsprincipedoordebijbelsterkindeverfgezet.Ik
vermoed datdeauteurvan psalm 8bezwaarlijk destelling zou bijtreden
van JohnB.Cobb jr.:'Thefundamentaldualityliesbetweencreatorand
creature,notbetween man and otheranim als'g.God zelf heeftallesaan

's mensen voeten gelegd en hem 'haasteen goddelijke status'verleend
(psalm 8).En in hetNieuweTestamentisersprakevan onzebevrijding
doorJezusChristusen onzeverheffing tothetgoddelijke kindschap.De
doordeecologisten gesm adeopvattingvan Descartes'L'homm e,maîtreet

possesseurdela nature'kan in bijbelsezin goed begrepen worden.
Overigensligtde ecologische problem atiek volkomen buiten devraagcon-

textenverstaanshorizon van debijbelsemens.Debijbelisgeen receptenboek,zekernietm.b.t.hetmilieuvraagstuk.De bijbelse mens,levend in
een agrarischecultuur,had testrijdentegen wildedieren,distels,doornen
en anderonkruid.'In deBijbelwordtdenatuurgetekend alseen macht

7 Vgl.H.Bouma,ee/evea op een J/JgMe!#,Kampen,1978,pp.37-38.

8V!l.C.Houtman,Wereldentegenwereld.Me> enmilieuIN des@ el/Mec

en milleuEN deB#bel,Baarn,1982,pp.48-50.
9 J.B.Cobb,jr.,Is It Too Late?2 Theology of Ecology,Beverly Hills.
1972,p. 87.
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meteen Januskop.Zijkan de mensvriendelijk gezind zijn,hem voedsel
schenken,maarzijkan hem ookbedreigenenhem van hetleven beroven.
Verafgodingvandenatuurenhetromantiserenvandenatuurkrijgengeen
erkenning in de Bijbel'lo.
Hetisvoldoendebekend dathetbijbelsescheppingsgeloofheeftbijgedragen totzoweldeonttovering alsdevalorisatievan denatuur.Dewereld is

noch goddelijk noch duivels.Deafstandtussen Schepperen scheppingis
onoverbrugbaar.Van aanbidding van bom en,bergen, stromen,natuur-

krachten,dieren ofmensen isin debijbelnergenssprake.Zelfsdodencultusistaboe.De erkenning van Godstranscendentie heefthetbeeldverbod

totkeerzijde.M aaranderzijdswordtdefundamentelegoedheid van de
geschapen werkelijkheid metklem bevestigd.De materie is niet slecht.
Zowelhetgnostische dualisme als hetpanthdsme zijn onbijbels.Geen
verafgoding van de natuur,maar evenmin een verachting van de stoffe-

lijkewereld.
AlstaanGoden mensin debijbelcentraal,toch heeftdenatuureeneigen
waardediehaarnuttigheidoverstijgt.Dedingenzijnméérdangrondstoffen,werktuigen.energiebronnen.Ditblijktuitverschillendebijbelseteksten (alsschoolvoorbeeld kan psalm 104 geciteerd worden).Kortom,ook
alvallen onze huidige milieuproblemen volkomen buiten hetperspectief
vandebijbel,toch kan eenecologischevisiealsdievan O1eJensen perfect
harmoniëren met hetjoods-christelijke scheppingsgeloof: 'Voordat de
boom ''materiaal'' voordat de boom ''
hout''wordt,ishijeen levend

organisme,datdemensonmogelijk scheppen,doch alleen maarkappen
kan'll.God heeft de mens in een kosmische 'Umwelt' geschapen. De
lotsverbondenheid metdenatuurmaaktde mensnietminderwaardig.'De
m ens', al
dusdeDuitsebisschoppen,'gaatnietop in zijn functiedeaarde

te bewerken en aan de wereld gestalte tegeven ;evenzo gaatdewereld er

nietin op materiaalen grondstof voor de menste zijn.Beheersen en
behoeden zijn dusgeentegenstellingen,maarvullenelkaaraan.Deschepselenhebbenhun eigenwaarde,zezijnvanelkaarafhankelijk,voorelkaar
van belang (vgl.psalm 104).Desalniettemin kan menhunbetekenisvoor
demensvattenin deformule:deandereschepselen zijn ervoordemens,
m aarde mens is er slechts methen'lz.

Terloopsnog dit.Debijbelseontmythologisering en onttovering van de
10 C.Houtman,J.w.,p.64.

110.Jensen,Denatuur in de wurggreep, Kampen,1979,p.105 (oorspr.
Deens,naarDuitse uitgave Unterdem Zwang des Wachstumsj.
12 Toekomstvan deschepping,a.w.,p.820.
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natuurkan alsverreoorsprong gedachtworden van onze modernesecula-

risatie,maardaarmee iszijnog geen oorzaak van onze huidigemilieucrisis,zoals de Amerikaan Lynn W hite jr.tevergeefs probeerde aan te
tonenl3. Ook Japan, ook som mige moslim staten kennen pollutie- en

energieproblemen.Ook aan de andere kantmoetook dethesisvan Arend
van Leeuwen,als zou de moderne wetenschap en techniek sterk afhan-

kelijk zijn van debijbelsecultuur,sterkgenuanceerd worden.'Derelatie
tussenchristendom en dewetenschappelijkemaatschappijisnoch eenvoudignoch direct',schrijftT.S.Derrterechtl4.
De pogingen om hetbijbelse antropocentrisme te ontkrachten ofaf te
zwakken,blijkenweinigsuccesrijktezijn.W eliswaarwordtookdenatuur
getroffen in hetstraforakelvan Genesis3:17-18en spreektPaulusoverde

verlossing van de levenloze schepping (Rom.8: 19-22).Maar hiermee
wordt de mede-schepsellijkheid nog niet primair gesteld tegenover de
mede-menselijkheid.W elwordtdekosmische'Umwelt'gedachthetmenselijkeheilofonheila.h.w.teweerkaatsen.Devredemetdemedemensen
metGod wordtweerspiegeld in de harmoniemetdenatuur.Hetmessiaanse heilen de eschatologische voltooiing ervan zalalletegenstellingen ver-

zoenen en iedere vijandschap opheffen:de natuurzalvolkomen mensvriendelijk zijn.M aarhetheilbetreft 'de mens'.Datblijktzelfsuitde
doorde milieubeschermersvaak en graag geciteerde evangeliepassusover
dezorgeloosheid van devogelsin deluchten deprachtvan deleliën op het

veld (Mt.6:26-30).Hetgaathiernietom de milieucrisis doch om de
m ens.die m éér waard is dan vogelsen bloem en.In heelhetN ieuwe Testa-

mentwordttrouwensdemedemenselijkheid alscentrale ethischeeisbeklemtoond,nietdemedeschepsellijkheid.Denaastenliefdeisdevervulling
van deheleW eten demensisbelangrijkerdan hetreligieuzeregime.In
Jezusvan NazaretisGod 'mens'geworden (geen dier,geen plant.geen
rots,geen natuurkracht).Indezevenl-geworden Godisonsheilgeopenbaarden gerealiseerd:onzevrijheid om elkaartebeminnen en a1snieuwe
mensen een goddelijkegemeenschap tevormen.
In Jezus Christus krijgt hetbijbelse humanisme nieuwe dimensies.De
mensdiedetuin vanEden 'tebewerken entebeheren'krijgtisde'nieuwe
mens'(2Kor.5:17)geschapen naarhetbeeld van 'het'beeld van God:
Christus(2Kor.4:4),de'eerstgeboreneondervelebroeders'(Rom.8:29).
13 L.White,jr.,TheHistoricalRootsofourEcologicCrisi
s,inI.G.Barbour,

Western Man and EnvironmentalEthics, 1973,pp.18-30.
14 T.S.Derr,J.w.,p.39.Vgl.H .Cox,Destad van de M ens,Utrecht,1966;
A.Van Leeuwen,Hetchrlbtendom in de wereldgeschiedenis,Amsterdam,1966.
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Als gekruisigd isJezus Christushétbeeld van de God die Liefde heet én

hetsprekendevoor-beeldvan vrijheidenmedemenselijkheid tothetuiterste,totterdood (Joh.13:1).Hijkwam nietom te heersen,maarom te
dienen.

Ecologische zorg is prim air sociale zorg
Demensisgeroepen om de aardetebewerken en tebeheren,nietwillekeu-

rig,dochnaarGodsintentie.Hijisgeeneigenaardochzaakwaarnemeren
vruchtgebruiker.Rentmeesterschap verbiedtegoïstischeuitbuiting.Depri-

vé-eigendom isverre van absoluut;hijisbeperkt door de rechtmatige
eisen van de gemeenschap.Energiebronnen en grondstoffen zijn er niet
om denationalezelfzuchttebevredigen.'Thewholeearth isthe Lord's'ls.
W erkend en genietend wordtdemensmeerzichzelfop voorwaardedathet
louter eigenbelang niet vooropstaat, want dan verworden arbeid en
vruchtgebruik totvervreem dingsfactoren.Nogm aals:de beleving van de

kosmische dimensie moetgebonden zijn aan de uitbouw van de sociale
relaties.Demilieukwestiemag bijgevolg nietlosgedachtworden van de
sociaal-economische problem atiek.Geloven in de schepping is 'samen'
arbeiden en genieten.W anneerhetarbeiden en hetgenieten geld ofmacht

ofroem ofseksofeen anderidooltothoofddoelhebben.hebben zijeen
vervreemdend effect.Voor een christen gelden vrijheid en solidariteitnaarhetaanstekelijkevoorbeeld vanJezus-alsdehoofdwaarden.Ookde
natuurbescherming isaan deze streefidealen ondergeschikt.W atbaathet

televenin een prachtig natuurpark alswijonstegenoverelkaaralswilde
dieren gedragen ?Een groeneomgeving kan dooronbegrip en haatverpest

worden.Respectvoordenatuurmoetallereerstrespectzijnvoordewaardigheid van de medemens die,evenzeer alswijzelf,rechtheeft op een
behaaglijk leefmilieu.Ecologischezorgisprimairsocialebekommernis.
In de ecologischeliteratuurwordtveelgewag gemaaktvan derechten van

denatuur.Striktgenomen isde natuurechtergeen rechtssubject.John
Passmoreheeftgelijk:'Theideaofrightsissimplynotapplicabletowhat
isnon-human'l6.Vaneen derdegebod'Hebdenatuurlief',gelijkaanhet
15 H.K.Schilling,The WholeEarth i
s the Lord'
s:towards aholisticethic,in
I.G.Barbour,Earth M ightBe Fair,New Jersey,1972,pp.1* -122.

16 J.Passmore,J.w.,p.116.Hetlijktnogalantropomorfischtesprekenvande
weerwraakvande'gekrenkte'natuurzoalsHansBoumadoetinzi
jngedichtover

deramp dieZeeland trofin 1953;vgl.C.Houtman,J.w.,p.45.Zeerinteressant
isi.v.m.de rechten van de natuur en de komende mensengeneraties de bundel

ResponsibilitiestoFuture Generations.EnvironmentalEthics,(ed.E.Partridge),
New York,1980.
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eersteenhettweede,kan slechtsin afgeleidezin sprakezijn.M edemenselijkheid iskwalitatiefandersen veelbelangrijkerdan medeschepsellijkheid.'Andersdandemensalspersoonlijkwezen hebbenplanten endieren
geen onaantastbaarindividueelrechtop leven'l7.Vanzelfsprekend hebben
dedingen,deplanten en dediereneenzi
jnsstatuuten eenintrinsiekewaarde,diedoordemensgerespecteerd en gevaloriseerd dienen teworden.Het

natuurschoon mag nietnodeloosgeschdnden worden.Dieren nutteloos
pijnigen isimmoreel.Natuurvriendelijkheid iseen positievedeugd en wij
mogen poëtisch spreken van 'broeder aarde' en 'zuster zon', waarom
niet? M aar de aarde is er tenslotte voor de mensen en het 'wees goed

jegensdedieren'isondergeschiktaandewetvandenaastenliefde.Mensen
zijn belangrijkerdan alle overigeschepselen.Hetchristelijke scheppingsgeloof,datdedaadwerkelijkeeerbiedvoorhetleven en dezorgvooreen
m enswaardig leefmilieu behelst, mag niet verward worden met roman-

tischeverheerlijking en mystificatievan denatuur.

Een nieuw waardenbesef

Ecologische problemen zijn meestalzeer ingewikkeld en veelzijdig.De
oplossing van decrisisligtnietvoorde hand.Struisvogelpolitiek isontoe-

laatbaar:erstaatte veelop hetspelen de tijd dringt.Projecten op korte
termijn kunnen de toestand misschien nog verergeren.Iedere eenzijdige
benadering en behandeling riskeertnieuwe problemen te creëren zonder
datde reedsbestaande opgelostworden.Daarom spelen ecologisten voor
wiealleen 'groen'telten diegeen oog hebben voordesociaal-econom ische

crisis,een heelgevaarlijkspel.Vanuithetlevensbeschouwelijkestandpunt
(en afortiorivanuithetchristelijkescheppingsgeloog magmen demilieuproblematiek niet abstraheren van het sociaal-econom ische vraagstuk.
Ook omwille van debeoogde efficiëntie m oetmen beide samen beschou-

wen en aanpakken.TerechtschrijftIanG.Barbour:'Bothpollution and
poverty areproductsofourfailure to devise adequatesocialcontrolsover
technology.Concern forecology need notcom petewith concern forsocial
17 Toekomstvan deschepping,J.w.,p.824.Datdieren nietgemarteld mogen
wordenhoeftgeen betoog.Daarom wordenlaboratorium-experimentenechternog

nietimmoreelverklaard.Overigenslijkthetoverdreventesprekenvan 'Karfreitag
derTiere'zoalsJ.Zink,KostbareErde,Stuttgart,1981,p.105.
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justice;they converge in demanding a fundamentalredirection oftechnology'l8.
Een nieuwe mentaliteit is dringend nodig om te overleven.Ecologische

instituten en wetten zijn uiteraard noodzakelijk.Maar 'quid leges sine
moribus?'-zekerop ditgebied.Een soberderlevensstijlisonsgeraden:
onze aarde is als een 'isolated spaceship' met beperkte voorraden aan

boord.Verkwisting kan fatalegevolgen hebben.Een bewustzijnsveranderingisallernoodzakelijkst.Dattechnischeoplossingen ontoereikend zijn,
wordt over het algemeen toegegeven.Door een 'ecologische ascese en
ethiek' m oet de zin voor levenskwaliteit ontwikkeld worden. 'Ich bin
Leben das leben wilimmitten von Leben das leben will'.zo luidde het
paroolvan AlbertSchweitzer.Vandaag de dag kan dit alleen maar bewaarheid worden via een concreetuitgewerkte 'humanökologische W ertethik'diehetevenwichtprobeerttebewerken tussen de eisen van desociale
rechtvaardigheid en desanering van onsallerleefm ilieu.Zo eroffersm oe-

ten worden gebracht,danin deeersteplaatsdoorderijken en debevoorrechten,hoewelallen aaneenmentaliteitswijzigingeneenherijkingvande
menselijkewaarden toezijn.Hetwordthoelangerhoemeereen kwestie
van 'to be or not to be' en de omschakeling is alles behalve prettig en

gemakkelijk.'DasnotwendigeUmdenkenundUmlenken wird ohneM ûhen und Konsiktenichtzu bewerkstelligen sein.Aberwenn wirin Freiheit
ûberleben wollen,m ûssen wirunsdieserAufgabe stellen',zo schreefonlangs Johan Strasserlg.

Voorde meesten onderonsliggen de 'economisch vettejaren'achterde
rug.Maarookin magerejaren ishetonswellichtgegund tegenieten van
hetlevenen samen gelukkigtezijn.Alleshangtafvandewaardencriteria
die wijvooropstellen.Zeggen wijmetSicco Mansholten deeconomen:
'growth equals progress', dan ziet het er weinig rooskleurig uit. M aar
goddank,'progress'isnog geen synoniem van 'happiness'.Gelukkig leven
heeftmindertemaken m et'hoeveelheid'dan m etkwaliteit.Een boeddhistisch econoom zou zeggen :'Daarconsumptieslechtseen m iddelisom tot

menselijk welzijn tekomen,zou hetdoelmoeten zijn een maximum aan
welzijn tebereiken meteen minimum aan consumptie'zo.Ofom hetpoëtisch uitte drukken :
18 I.G.Barbour,Attitudes Toward Natureand Technology,inEarthM ightBe
Fair,p.161.

19 J.Strasser,TechnikundHerrschaftausderPerspektivedesokosozialismus,
in Evangellbche Theologie,42,Sept.1982,p.453.

20 Vgl.E.F.Schumacher,Houhetklein.Eeneconomischestudiewaarbl
jde
mensweermeetelt,Baarn.1977(oolspr.Smallisheclf/t/hp,p.55,150.151.
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' Nu de grotedingen verdwi
jnen
worden de kleine groot:

watzonlichtop de gordijnen,
een appel,een snee vers brood.
M ethoeveeloverbodigsm aken we ons leven stuk:
er is zo weinig nodig voor wateenvoudig geluk'zl.

De'groene'denk-en doegroepen hebben ongetwijfelddegroteverdienste
hetkosmischebewustzijn tehebben aangewakkerd.Demensisuiteraard
meerdan zijn milieu;maaraan deanderekantishijook goeddeelszijn
milieu.Vandaardatm en in waarheid kan beweren :'NaturverlustistSinn-

verlust,istW ert-und Tugendverlust'zz.W ijzijn geen bodemlozewezens,
geenengelen,doch mensenvanvleesenbloeddiemethetdagelijksebrood
ook frisse lucht, zuiver water, grondstoffen, energie, warmte, zonne-

licht...en een beetjegroen nodig hebben.W ijzijn meerwaard dan een
schilderachtiglandschap en dan alleschattenderaarde.W ijzijn dewonderkinderen van de natuur,maarm aken zelfook deeluitvan de natuur.

Christelijk scheppingsgeloofimpliceertdepositievewaardering van onze
natuurgebondenheid.

Après nous Ie déluge?

In dezebijdrageoverdeecologischeimplicatiesvanhetchristelijkescheppingsgeloofisherhaaldelijk gewezen op deverbondenheid van demilieuen energieproblematiek metde maatschappelijkevraagstukken,alsmede
op devoorrang diedezelaatsteeventueelmoeten krijgen.Samen zijn wij
verantwoordelijkvoorhetnatuurbehoud envoordesaneringvan hetleefm ilieu.De weldaden van de natuur,de energiebronnen,de grondstoffen

zijn van Godswegebestemd voorallemensen.
Groen alleen m aakt ons leefmilieu nog nietm enswaardig.Groen is een
rechtvoor ieder mens,voor ieder volk;geen voorrecht voor de 'happy

few'.Vele 'groenen'zijn blijkbaarteweinig gesensibiliseerd voormaatschappelijkonrechtenpolitiekeverdrukking.Rijkevillabewonersschreeuwen som smoord en brand zodra enkelevierkantemetersvan 'hun'gazon

21 G.Stuyveling,Eeuwi
g gaatvoor ogenblik;vgl.H.E.Mertens,Zin voor

kwaliteit,in Tl
jdschr@tvoorGeestelqkLeven,1979,pp.50-64.
22 M .Rock,Theologie derNaturund ihre anthropologisch-ethischen Konsequenzen,inD.Birnbacher,ökologieundEthik,Stuttgart,1980,pp.72-102.

878

Streven/juli

onteigend worden voor een straatverbreding of wanneer een nieuwe,
lawaaierige autoweg 'hun'dom ein alte dicht nadert. Hun protest zou

geloofwaardigerzijn indienzijook 'intemporenon suspecto'deelnamen
aan deactievoorbeterleefmilieu in arbeiderswijken en fabrieksbuurten.
Selectievefijngevoeligheid ismeerdanverdacht.Ecologischeijvercamouseert som s grof eigenbelang.Alleen binnen de ruimere inzet voor meer

socialerechtvaardigheid en politiekevrijheid zalde actie van demilieugroepen vrijblijven van noodlottige eenzijdigheden en van gebrek aan
consequentie.Vooralde 'politieke'ecologisten zouden hiervan overtuigd
moeten worden.
Nogmaals:de kosmische en sociale dimensies horen sam en.De sociale

strijd en demilieuzorg moeten gecombineerd worden.Samenmoeten wij
doorgecoördineerdearbeid denatuurveredelen totcultuur;samen mogen

wij,ingullemededeelzaamhcid,metvolleteugen genietenvandevruchten
en schoonheden van natuur en cultuur;samen moeten wij de aarde
bewoonbaarmaken en houden voordetoekomst.W ijmogen dezeaarde
alsmenselijk leefmilieu nietverbeuren.'The whole earth istheLord's':
ook morgen en overmorgen.W ijzijn verantwoordelijk,nietalleen voor
onze kinderen en kleinkinderen,doch ook voor de nog ongeboren generaties, de generaties die we niet eens kennen en waarmee we nooit het
bestaan zullen delen.

Dezezorgvoordetoekomstmagechtergeenalibizijnom onsteonttrekken aan de dringende plichten tegenover de nu levende medem ensen.De
milieuzorg mag de ontwikkelingssam enwerking niet hinderen. Om het

kernachtiguittedrukken:ingevalvanconflictheefthetsocialevoorrang
op hetkosmische.De hulp aan de arme landen moetin ieder gevaldoor-

gaan.'Delanden vandeDerdeW ereldzijngewoonnietbereidom economischezwakteteaanvaarden,zelfsalzoueen dergeliijkvoorstelgepaard
gaan metvleierijoverhetbewaren vanhun rijkeinheemsecultuurofmet
complim enteuze woorden over de bescherming van het milieu'z3. Geen
spaarzaamheid op kosten kan de arm en.De nu levende armen methun

reële behoeften hebben ongetwijfeld voorrang op de nog niet levende
generatiesvan detoekomst.Maarvoorbeiden zijn wijverantwoordelijk.
Beiden hebben rechtop een leefbaarleefmilieu.

23 T.S.Derr,J.w.,p.167.
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D e bom aIs spiegel
D e vredes-spiritualiteit van D anielBerrigan

Enigetijd geleden brachtdeAmerikaansejezuïetenvredesactivistDaniel
Berrigan een lang weekend in Nederland door.Hijwasuitgenodigd om
tijdensdrie verschillendebijeenkomsten tespreken overzijn ervaringen,
zijn inzichtenenzijnhoop:tijdenseen eucharistievieringin destudentenkerk te Nijmegen,op hetHan Fortmann Centrum in dezelfdestad,en in
hetCentrum voor Geloofsverdieping 'Om Vuur'te Dqventer.De hierna

volgendetekstiseenuittrekselvanwatBerrigantijdenseenvandiebijeenkomstenheeftverteld.NaeeninleidingoverzijneigenIevensgeschiedenis,
sprak hijmeerin hetalgemeen overdeverhouding christendom en vrede
en demanier'waaropwijdathebben moetenontdekken'.In ditverband
sprak hijoverdekernbom aIsdrievoudigespiegel.Inhettweededeelvan
dezebijeenkomstbeantwoorddehijvragen uithetpubliek.
Deze tekstbiedteen helderinzichtin devredes-spiritualiteitvan Berrigan,
en kan inspiratie en hoop bieden aan hen die zich inzetten op hetgebied

van vrede en gerechtigheid.Uitvoeriger kan men metzijn denkbeelden
kennism aken,w anneer binnenkort voor het eerst een boek van hem in

Nederlandse vertaling uitkomt:Tien geboden voor de lange tocht (Ten
H ave,Baarn).
PaulBegheyn S.J.

In de katholieke kerk in de Vereni
gdeStaten groeidemijn familie,mijn

generatieopmethetideedatoorlogchristelijk,onvermijdelijk enfatsoenlijk was.Vierbroersvan mijdeden mee in deTweedeW ereldoorlog.Ik
wastoen alin hetnoviciaatvan dejezuïeten.Dekathol
iekegemeenschap
kwam uit de Tweede W ereldoorlog m et een zeer oorlogsgezinde hiërar-

chie.M en had onsnooitgeleerdom twijfelstehebben overhetdoden van
iemand in oorlogstijd,juistintegendeel.Almijn broersgingen deoorlog
in metdeovertuigingdatditeen christelijketaak en plichtwas.Ditwerd
onsgeleerd.
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Snelkwam toen de beweging voorde burgerrechten eind jaren vijftig,
begin zestig,en het leiderschap van M artin Luther King.Twee van ons
waren op datogenblik alpriester,Philip en ik.In onzeopleiding hadden

wijgeen enkeletrainingin geweldloosheid gekregen,nooitgehoord over
alternatieven voordeoorlog,onszelfnooitvragen gesteld overoorlog.W e

begonnen onsopenbareleven,onsapostolaatterwijlweamperenigbenul
hadden van de reële wereld. Vooral onder invloed van christenen als
M artin LutherKing,Dorothy Day en laterCesarChavez,begonnen wete
ontdekken datheeliets andersnodig was.

In 1953wasikvoorstudiesinFrankrijk,enkwam eronderdeinvloedvan
tweegrotekrachten:deIndochineseoorlogdieFrankrijk aan hetvoeren
en verliezen was,en depriesterarbeiders.Ik begon toen grotetwijfelste
koesteren.lk m aaktedeeluitvan de politieke,religieuze en sociologische

chaosin Frankrijk,en zag van nabijwateen afgrijselijke oorlog voor
uitwerking had op heelhetleven in Frankrijk.En vervolgenswasik in
staatom hetpriesterschap op een nieuwem anierte bezien :wathetbete-

kendeom een geweldlozetegenstandervan destaattezijn a1skatboliek
priester,terwijlmenwerkteonderdearmen endearbeidersklasse.Ditwas
een belangrijk bewustwordingsprocesin dejarenvijftig.Ik zag twee dingen.Ten eerste:m en ging de moderne wereld opnieuw beki
jken;dat
moestook wel.Ditwaseen zeeringrijpendeinnerlijkeverandering.Ten
tweede:deKerkzou zeertraagzijn inhetofficieelhelpen vandemensen,
en dusmoesterietsgedaan worden doorenkelingen ofkleinegroepen om
veranderingen,en allereersteen verandering van mentaliteit,tot stand te
brengen.

In 1963 kwam ik terug in Europa.Frankrijk had Vietnam en Algerije
achterzich.Nuwaren wljinVietnam.Tijdensmijnverblijfin Parijswerd
Kennedy vermoord.Deoorlog in Vietnam begon neternstige vormen aan

tenemen.In 1964ging ik weernaarhuis,en zeitegen mijn vrienden en
mijn broer:'W ijmoeten beginnen.Niemand anderszalhetdoen voor
OnS .

Ik woondein New York terwijlSpellmann kardinaalwas;deze zou berucht worden om zijn steun aan die oorlog.In die sfeer was het zeer
moeilijk om neetegaan zeggen alskatholiek priester.In 1964 begonnen
wehelekleine,bescheiden dingen tedoen.Ik herinnermedatheteen grote
stap,een groot risico was om voor het huis van de kardinaalte gaan
demonstreren,rond kerstmis 1964.De kardinaalhad gezegd dat diteen

fatsoenlijkeoorlogtegen hetcommunismewas,en hijciteerdeeenAmeri-
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kaans patriotvan de Revolutie,die had gezegd:'Mijn land,recht of
slecht'.Een groep katholieken begon daarop nachtwaken te houden en te

posten bijzijn residentie.Hetwasongehoord,datkatholieken de kardinaalzo rechtstreeksconfronteerden.Kortdaarnawerd ikgelastmijn land
teverlaten.Debron van datbevelwasvooriedereen een m ysterie,behalve

voormij.Ikbrachtongeveervijfmaanden doorin Latijns-Amerika,bereisde hethele continenttotZuid-chilitoe,zonderenige hoop op terugkeer.Hetwaseen bevelom teverdwalen,dood te gaan,ergens anderste

zijn dan in de Verenigde Staten.In de christelijke gemeenschap volgde
hierop een dusdanigereactie,datmen zichgenoodzaaktzagmijtenslotte
in 1966 terug te laten komen.

Naarmijnideemoestenwenudoorgaan,omdatdeoorlogergergeworden
was.Ik wasnietteruggekomen om gehoorzaam tezijn,ofmijn mond te
houden,ofeen nulte wezen.Ik wasteruggekom en om doorte gaan,en

datdedenwedan ook.ln 1968-eenzeerbeslissendjaarvoorveelmensen
-

waren twee van ons uitgenodigd om naarNoord-vietnam te komen om

drie piloten,krijgsgevangenen,op te halen,die door de Vietnamezen
werden vrijgelaten a1seen vredesgebaar,tijdenshetTetfeestin februari
1968.W e slaagden erin Hanoibinnen tekomen,en ik zatdaartweeweken

langondereen bommenregentijdenseen van Johnsonsergstebombardementen op destad.De bombardem enten hielden aldieweken aan,ook al

waren wijdaarom te proberen de gevangenen naar huis te halen.W e
kwam en veilig thuism etde gevangenen.

Drie m aanden later,in mei1968,vernietigden negen van ons in Catonsville, M aryland, dienstplichtformulieren. Een paar dagen kwamen we
samen om te bidden en te discussiëren over deze geheelnieuwe stap aan

onzekant,onservan bewustdatdegevolgen zeeringrijpendzoudenzijn,
en datdeactienietgoedzouvallen,ooknietbijkatholieken.W evormden
een oecumenische groep, protestanten en katholieken, hoofdzakelijk
katholieken.vrouwen en mannen,een breed spectrum van achtergrond en

ervaring in Latijns-Amerika,Europa,onderarmen,in dezwartegemeenschap.W ebrachten heelwatlevensbijelkaarom neetezeggen tegen de
oorlog.

Omdat de regering napalm gebruikt had tegen burgers, besloten wij
napalm te gebruiken op die formulieren.W e ontdekten datde mariniers,

deGroene Baretten,in Vietnam in een handboekjeeen formule hadden
om hun eigen napalm temakenin gevalzijhetnodigzouden hebben.De
avond tevoren zaten we rond de tafel,en maakten de napalm alseen soort
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liturgievan bevrijding ofexorcisme.Devolgendedag gingen we metz'n
negenen naar het registratiekantoor voor dienstplichtigen, brachten de
formulieren naar de parkeerplaats en verbrandden ze.Daarop wachtten

weop depolitieen op hetonvermijdelijke,datspoedigkwam.
In oktober 1968 werden we veroordeeld,en hetproceswerd beroemd.Er
werden een toneelstuk en een film overgemaakt.Toen wein 1970 allemaal
naar de gevangenis werden gestuurd nadat we in hoger beroep waren

gegaan,kwamenweweerbijelkaaren overlegden ofwedegevangenisin
zouden gaan.Vijfvan onszeiden:'Datdoen weniet,weduiken onder',
om datdeoorlog ergerdan ooitwasen omdatwevonden datweonsverzet

moesten voortzetten.Datgebeurde in mei 1970.Ik dook vijfmaanden
onder,preekte in kerken,verdween,verscheen op de televisie,verdween,
schreefeen boek,verdween,en werd tenslotte opgepaktin september,en

begon mijn strafuittezittentot1972.Philip en ikzaten hetgrootstedeel
van detild samen gevangen in Connecticut,en werkten onderdegevange-

nen.W egaven 1esen deden aan counseling,gaven bijbelonderricht.We
spraken vaak overdetoekomstterwijlwedaarzaten.W atzou onzetoekomstzijn en dievanonsland?Zou onzeregeringietsleren?Zoueriets
veranderen ?

Ik kwam uitdegevangenisin 1972,en deoorlogwasnog steedsafgrijselijk.Hetwasde oorlog van Kennedy,toen dievan Johnson,nu dievan
Nixon,ergerdan ooit.W e realiseerden onsdatwe onze strijd moesten
volhouden :van 1972toten m etnu steedshetzelfde.W em oesten proberen

om onschristendom tezien alsstrijdig metoorlog.Ditisdeenigevraag
van ons volwassen leven geweest.Hier is oorlog,oorlogsvoorbereiding,
oorlogsbudget,oorlogseconom ie,oorlogsproduktie,wapenverkoop over-

al,vernietigingvandearmen,hetscheppenvanellende.Enwijalschristenen,wie zijn wij,en wathebben wijtebieden? Hetissteedsdezelfde
vraag,en elke vraag komtuiteindelijk op dezevraag neer:vragen over
liturgie,overgebed,overhuwelijk,overgezin.overopvoeding,overabortus,over oude mensen,overzwarte mensen.Alles kwam neerop oorlog.

Alleskwam neerop hetfeitdatmenselijkleven goedkoopen waardeloos
was.De oorlogsatmosfeervernietigde alles.Zelfsals ergeen oorlog was,

waseraltijd een oorlog;erwaseen oorlogsklimaat.Erhing een vergif,
eenviezewolkindeluchtoverlevenendood.Enhetgruwelijkstesymbool
van heel deze verachting voor het leven was de kernbom . Hierin was
samengebald heelde geschiedenisvan de verachting voor hetleven,afschuw van hetleven,angstvoorhetleven,racisme,hetlotvan kinderen,

wanhoop ten aanzien van hetmenselijk bestaan.
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Toen we terechtstonden in 19801-ditwas onsgrootste en moeilijkste
procestotnu toe -moesten ze de bom de rechtszaalbinnenbrengen.Veel
mensen in derechtszaalhaddennog nooiteen kernwapen gezien,en wisten
niet hoe zo'n ding eruit zag.Het was ongeveer anderhalve meter hoog,
kegelvorm ig,en glom heelerg zoals een spiegel.De bom deed me denken

aan een spiegel,een magische spiegel,een spiegelvolhekserijen toverkrachtuiteen sprookje.Despiegelwaarin jeallesziet,allegezichten,de
gezichten van kinderen,van oude mensen,van de doden,van Hiroshima,

vanonszelf.Hoezien w#eruitindebom ?WatIaatdebom onszienover
onszev?
Ik dacht aan die tekstin de briefvan Jacobus, 1:23-24 :'Iemand gaat

naarde spiegel,kijkterin,zietzijn gezicht,gaatweg en vergeethoe hij
eruitziet'.Ditishetverhaalvan de m eesten van ons.Ze kunnen erniet

tegenom in debom tekijkenentezien hoezeeruitzien:hetzijn degenen
die ze ontworpen hebben,ervoor betaald hebben,erover gezwegen heb-

ben,erbangvoorzijn.Jegaatenvergeethoejeeruitziet.Ditiseen soort
godsdienst:kijken envergeten.Hetiseengodsdienstvan geheugenverlies.
DitstaatlijnrechttegenoverdeveleraadgevingeninhetNieuweTestament
om tekijken en zich teherinneren.Gedenk.Denk aan ml
j.Alsjein de
bekerkijkt.denk dan aan m#.A1sje in hetbrood kijkt,denk dan aan
m#.W atwenu doen iskijken en vergeten.
Een vooraanstaand psychiaterdiealsgetuigeoptrad tijdensonsproces,
Dr.RobertLifton,sprak zeerovertuigend overzijn studiesovermensen
die Hiroshima oveTleefd hadden.Hij zei: 'Eén van de gevolgen van de
bom isdatergeheugenverliesoptreedt.Hetiseen soortpilofmiddelom
te vergeten,zoals lotusbloesem '.De bom veroorzaaktpsychische verdoving.Ditbetrofeen helecultuur.Decultuurvan debom iseen cultuurvan

vergeten.A1sje de bom maakt,moetjeze vergeten.Hetiste veel,te
verschrikkelijk,teheet,tedichtbij.En naarmatemenermeerverantwoordelijk vooris,moetmenzemeervergeten.Ditiszeersterk.Degenen die
inmijnland aandetopstaan,degeneraals,deingenieurs,dewetenschappers,degenen die ze werkelijk gemaakthebben,-zijzijn hetdieerniet
1Op 9 september1980 wasDanielBerrigan,samen metzeven anderen (de
groep PloegschaarAcht),na enkele dagen van gebed!om kwart voor zeven
'smorgensdewapenfabriekvan GeneralElectricin Klng ofPrussia (Pennsylvania)binnengelopen,opwegnaareenkamerwaarvertrouwelijkeblauwdrukken
en neuskegels van de Mark 12-A raket waren opgeborgen. De neuskegels

bewerktenzijmethamersenoverdeblauwdrukkengotenzijhuneigenbloeduit,
datzijinbabynessenhaddenmeegebracht.Vervolgensknieldenzijneeringebedshoudingen...wachttenophun arrestatie.Cfr.PaulBegheyn,DanielBerrigan,een

profeetstaatterecht,inStreven,november1981,pp.99-107.
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tegen kunnen om naardebom tekijken.Daarom sprekenzijovereen te
winnen,beperkte kernoorlog.Hetiseen soortvergeten.Zijkunnen niet
kijken en zich herinneren.Zij kunnen ditnietin verband brengen met
Hiroshima,metNew York,methun eigen kinderen.Ditisde eerstesoort
godsdienstdiein deVerenigdeStaten zeeractueelis.Hetiseen godsdienst

vanwanhoop.Hetiseen privé-godsdienst.Somsnoemthijzichcharismatisch,evangelisch,ofherboren.Hijkan onzesituatienietonderogen zien.
De tweedesoort-alsik overdebom a1sspiegelspreek -isnietzozeereen
kwestievan de bom vergeten,ervoorterugdeinzen ofze de rug toekeren,
maareen zeergewelddadigeverdediging van debom .Ik heb hetbeeld van

iemanddiein despiegelkijkten nietkan verdragen wathijziet,en daarom een steen gooitnaardespiegel.Breek hem !Ditiseen symboolvan de

vervolging van mensen zoalsik,mijn broeren mijn vrienden.Breek de
spiegel!Breek aldie beelden die onsdewaarheid vertellen !Ook ditiseen
religieuzeaangelegenheid,een soortgodsdienst,dietemaken heeftmetde
koude-oorlog-taalvan :breek deRussische spiegel,breek de Chinese spie-

gel.Kijk nietnaarhetbeeld van kinderen uitRusland ofChina,vanoude
mensen,boeren,arbeiders,armemensen,ofmiljoenen mensen onderde
bom .Breek hem .
!Ditis het koude-oorlog-geweld dat ook in de kerken

zeerdiep aanwezig is.W e hebben een vijand,en daarom moeten wede
bom hebben,zodatdevijand gebroken kan worden.Daarom gooijeeen
bom op despiegel,en jeontwikkeltwapentuig om deeerste slag toete
brengen,zoals hetwapentuig datwijin Pennsylvania vernield hebben:
M ark 12 -A raket.D itw apen heeftnietste m aken m etverdediging,m et
afschrikking,m etnietsbehalve methetbeginnen van een kernoorlog.H et
wapenisnutteloos,tenzijhetalseerstegebruiktwordt.Hetisbedoeld om

debunkervan devijand aan tevallen voordatdienswapenisafgevuurd.
Alsdevijand zijn wapen eerstafvuurt,treftons wapen een lege bunker.
Breek de vi
jand eerst.
?
Dithoortallemaalbijheelgodsdienstigemensen.Ikwilunietdeprimeren,
maarditismijn ervaring.Hetgaatnietom athdsten diezo praten,het
zijn overalchristenen.Mr.Reagan iseenberoemdchristen.M r.Iedereen
iseen beroemd christen.Zij geloven allemaalhierin,in ditwapen.Zij
geloven erallemaalin datjedevijand eerstbreken moet.
Ikmoetbekennen datik tienjaarlang beziggeweestben metdezevraag:
welke motivering heeftonstoch hiertoe gebracht? W atvoormotivering
leefterin de gedachten van mensen,wetenschappers, generaals,presidenten, ministers van buitenlandse zaken, m inisters van oorlog, allemaal
christenen? De m otivering isgodsdienstig.Ditisgeen koude-oorlog-m otivering.datisnietvoldoende.Hetisgeen veiligheidsm otivering, datisniet
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voldoende.Dezeheren weten,sindsderaketcrisisoverCuba onderKenne-

dy,datzijheteinde van de wereld plannen.U zoudteenshetgesprek
moeten lezen tussen Roberten John Kennedy overhetplan vooreen kern-

aanvalop Cuba.Zijpratenheelvriendelijk overheteindevandewereld,
en zijwaren datvan plan.En John Kennedy zeiietsin detrantvan,dat
wehetjammermoestenvinden,datergeen kinderen meerzoudenzijn,en
datditheteindezou zijn.
Demotiveringvan aldezeheren aan detop isgodsdienstig.Zijgeloven
allemaaldatditGodswilis.Ditisabsoluutverschrikkelijk.Hetzijn allemaalledenvan een gemeenteofparochie,zijbehoren totgebedsgroepen,
gaan op retraite,komen samen om debijbeltelezen.In hethartvan het
Pentagon iseen meditatieruimte;ze mediteren allem aal.Ze hebben regelm atig kerkdiensten.Dominees en aalmoezeniers komen spreken. Het is

allemaalgodsdienstig.Alsik hen hoorpraten,twijfelik ernietaan,dat
voorhen heteindevan dewereldeen religieuzedaad zalzijn:dewilvan
God.

W ijhebben geprobeerd een derdewegtevinden om metdezespiegelom
tegaan.Hetiszoietsals:naardespiegelkijkenen instemmenmetwatje
ziet.Hetheeft te m aken metde waarheid,met de waarheid onder ogen
zien,metverantwoordelijkheid ofdewaarheid spreken.Heeleenvoudig.
De bom-spiegelof spiegel-bom is er,en daarin zie ik de gezichten van al

mijnzustersenbroedersindewereld.Ikziedegezichtenvandeongeborenen,degezichten van Hiroshima en Nagasaki,de gezichten van dedoden,

de gezichten van mijn ouders,van de kinderen uit mijn familie. Ik zie
iedereen,en vervolgenswilik noch hen vergeten,noch hen vernietigen.Ik

wilmethenverderoptrekken,metaldezemensenmijzelfinbegrepen,die
nuin gevaarzijn,dienugegijzeldworden,wiertoekomstigbestaan onzekeris.Ik wildatzijbijmijzijn en ik wilmethen zijn.Ik wilzein die
rechtszaalerbijhebben alseen 'wolk van getuigen'naardewoorden van
Paulus,getuigen à décharge.En het resultaatvan die rechtszaak ligt in
hun handen,nietin dehanden van een ofandererechterofaanklager.Ik

wildatdeze grotekring van alleman mij,mijn vrienden en mijn daden
beoordeelt.Datiseen derdemanierom jeleven in terichten watbetreft
de onzegbare,de onnoembare,de ondenkbare,de smerige machtvan de
dood,diebelichaamd wordtdoordatding.W antuiteraard isde bom niet
slechts een spiegel:de bom is een bom !

Ditvathetallemaalsamen.Devraag blijftin welkevorm wehetwillen
gieten.W atgaan we metonsleven doen m ethetoog op de kinderen,de
ongeborenen ? Ik herinner me dat Bonhoeffer in de gevangenis eens
gezegd heeft: 'W e zouden nu moeten leven methetoog op de volgende
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generatie'.Ik denk dathetnog scherperligt:W ezouden nu moeten leven

opdatereen volgendegeneratiezalzijn.
<c/voorkans hebben christenen aIsgetuigen tegen de bom,aIszl
j te
makenhebbenmetpoliticiengeneraalsdiezeggen datz# handelen vanuit
godsdienstige motieven ?

Generaalszijnoveralhetzelfde.Nederlandsegeneraalsverschillen nietvan
Amerikaansegeneraals.Hetzijn gewoon generaals,d.w.z.zijgeloven in
hetdoden van mensen alseen socialemethodeom een menselijk consict
op te lossen.W e zouden onderscheid moeten maken tussen problemen
zoalsgeneraalsdieaan deordestellen,en zoalschristenen datdoen.En of

een jeneraalnu een christen isofeen Russischeathdst,zegeloven allemaalin hetdoden.Zo verdienen ze hun brood.M aar christenen zouden
op een andere manierproblem en aan deorde moeten stellen dan de generaals. Als de generaal gelooft dat we onszelf kunnen beschermen m et
behulp van een 'eerste slag'-kernwapenarsenaalin onsgeval,dan zouden
de christenen een antwoord moeten hebben.

Afgelopen junihadden werond hetgebouw van deVerenigdeNatiesin
New Yorkeengrotebijeenkomstoverontwapening.Bisschop Sullivanvan
Richmond,Virginia,nam erhet woord.In zijn bisdom is de grootste
kernvlootbasister wereld,Norfolk.Hij spreekt dus met kennis uit de
eerste hand a1schristen-bisschop in een dergelijkesituatie,vergelijkbaar
meteen bisschop in Dachau ofAuschwitz.Hijzeitegen aldiem ensen :'Er
is niets ingewikkelds aan dit probleem .Ditis een ingewikkeld probleem
voorgeneraals,en een eenvoudig probleem voorchristenen'.Doorbreek al

deze blabla overtoelaatbare moord,lijken tellen,aantallen wapens,en
'Zij hebben meer'of 'W ij hebben meer'.Datzijn allemaalproblemen
voor generaals.Voor ons is het antwoord: Geen kernwapens waar dan
ook.Puntuit.
Kunt u iets zeggen over de volgende stappen die we moeten zetten in
verband met de kernbom, het geweld en de agressiviteit? Kunt u iets
zeggen over uw eigen vredesspiritualiteit?

Eenskijken ofik die we1heb...Ik hoop het...Een van de redenen dat
godsdienstigem ensen in deVerenigdeStaten gedurende een langeperiode,

vijftienjaarofmeer,consequentgeblevenzijn,isdatweeenbeetjegeloof,
een beetjediscipline,een beetjegebed hebben.Wehebbenzoveelmensen
zien verdwijnen nadeoorlog in Vietnam,diedieinzetnietmeerwilden.
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Hetwastepijnlijk,te veel.Veelgoede mensen liepen weg van alleswat
ookmaarenigszinsleek op voortzetting van destrijd.Maarvelechristenen deden datniet.Datiseen heelinteressantekwestievanuitsociologisch

oogpunt:hoekomthetdatsommigemensenmeteenbelangrijkproblerm
bezigblqven,enanderenniet?Enwaarkomthetgeduldendekrachtom
vo1tehouden op dezelange,langetochtvandaan? Disciplineen godsdien-

stige leefregels zijn daarbij zeer belapgrijk:alle groepen die overleven
blijken dietehebben.
Om meerin hetbijzonderte spreken,hetbestken ik degroepen aan de
oostkust van de Verenigde Staten : Boston, New York, Philadelphia,
W ashington,Baltim ore. Deze groepen bidden geregeld, lezen sam en de

bijbel,vieyen samen de eucharistie.Zijzijn erg bdnvloed doorM artin
LutherKing,vooraldoorzVn geloof,z4nvoorbeeld.lemand vroeg hem
eens:'W atisdekerk volgensu?'.En hijzei:'Dekerk isdeplaatswaar
jevandaangaat'.Ditbetekent:dekerkisallereersteenzichtbaregemeenschap,maarisnietde plaatswaarjeblijft.Dithoudtin datje ergens
vandaan gaat,van enkele mensen vandaan.met enkele mensen.Je gaat

nietnergensvandaan.Hethoudtookin:omdatjeergensvandaan komt.
gajeergensheen,nietnergensheenzoalsmetzoveelmensen hetgevalis.
Datiseen heelinteressante invulling van een eenvoudige definitie.Voor

onsisditaltijd waargeweest.W ijmoeten een gemeenschap hebben die
een gemeenschappelijke opvatting heeftover symbolen,gebed,Schrift,
publieke verantwoordelijkheid. En dat onalankelijk van dag.week.
m aand en jaar.
Is ereen onderscheid tussen een conventionele en een nucleaire oorlog ?

Dat onderscheid is in ons land volstrekt zonder zin geworden door de
TweedeW ereldoorlog.Ik doelhierop een soortspiritueelverstaan van de

dingen.Erisgeenonderscheid.Hetisersinds35jaarooknietgeweest.De
mentaliteitdie Dresden,Coventry en Nederlandse steden bombardeerde,
heeft rechtstreeks geleid tot het bombardement op Hiroshim a. De verwoesting van Hiroshima wasnietbeduidend groterdan dievan Dresden.

Zijwasalleen goedkoperen sneller.Maarhetideevanmassaledodingen
de vernietiging van kinderen en burgers was allang achterhaald vöér
Hiroshila.Deverdierlijkingvanhetgeweten gingaan Hiroshima vooraf.
Een dergelijk onderscheid maken is zinloos geworden zoals we hebben
kunnen leren van de oorlog in Libanon :niem and isheilig,niem and wordt

uitgezonderd.niemand isiemand totdathijeen lijk is.
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W ieisveilig a1sereenmaaloorlog is? Ofhetnu een M ark 12-A isofeen
soldaatdie handgranaten gooit,wie isernog veilig? Hetidee isdatgeen
enkelleven waarde heeft:uit de weg!Kinderen :valdood !De wapensoortvolgtdeontaardingen gaaternietaan vooraf.Deeerstevraagisvan
spirituele aard.Huxley gafalsbeste definitievoortechnologie:hetiseen
snellerem anierom achteruittegaan.Dezewapenshebben onsvan binnen
ontaard.E1k wapen bestaateerstvan binnen.Hetontwerp ligtin degeest
en vervolgens ligt het wapen in de bunker.Als om een of andere reden
morgen alle kernwapensvernietigd zouden worden,zou men chem ischeen
bacteriologische wapensten tonele voeren.W e moeten onservan bewust

zijndatwehetop kernwapensgemunthebben,omdatdiehetafgrijselijkst
vanallezijn.A1swijchristenen overontwapeningspreken,hebben wehet
allereerstoverspirituelewedergeboorte,verandering,bekering van hart.

DorotheeSölleheeftvorig jaarop de Buchmesse in Frankfurteen zeer
indrukwekkend verhaalgehouden over mystiek.Zijvertaaltmystiek of
spiritualiteitmet:verzet,een leven van geloofdatin verzetis.Alleen een

geloofsgemeenschap kanbegrijpendathetvraagstukvan kernoorlog,conventionele bewapening ofdoding een vraagstuk isvan spiritueelverstaan.

Wijlossen ditsoortzaken nietpolitiek,economisch of sociaalop.De
diepste betekenis van deze problem en heeft te maken met hetspirituele
gevechttussen de God van hetleven en degoden van de dood,tussen hen
die geloven in leven en hen die geloven in dood,heelconcreet.

Natien jaarhetPentagon geroken tehebben -een doodslucht-kanik u
vertellen dathetnietm enselijke krachten geweestzijn diedieplaatshebben kunnen scheppen en in stand houden.Het is een plaats waar een

geestelijk gevechtwordtgestreden.Een plaatswaarchristenen zowelbinnen hetPentagon aanwezig zijn alsmedewerkers,en erbuiten alsmensen
diegearresteerd worden.Een strijd op leven en dood.Blindheid en verstaan.Zoalswijzingenin diegeweldigepaashymne:'M orsetvitaduello
conflixeremirando',leven en dood zijn in een worsteling gewikkeld.W e
moetenonszelfnietwijsmakendateen beterepolitiekofeenbetereconomisch systeem het zal oplossen.Spiritueelverstaan en verzet.Vanwege
spiritueel verstaan : verzet.Niet omdat ik het woord van een politicus
geloof.

Zietu enige hoop in een voortgaande dialoog tussen hen die nee zeggen

tegen kernwapens en hen die verantwoordelqk z#a voor de nationale
veiligheid ?
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0 ,wathoud ik van die uitdrukking 'nationale veiligheid'!Ik hoor het
woord overal:in lsraël.in hetPentagon,in W est-Europa.Alshetgebe-

zigd wordtdoorhen diedeleidinghebben,heefthetaltijdtemaken met
doding.H etiseen codewoord voorm oord,vind ik.Nationale veiligheid

endevernietigingvanBeiroetendekampen.WanneerdejagerinArgentinië begintte folteren en mensen verdwijnen,isdatnationale veiligheid.
PresidentM arcosvan de Filippijnen brachteen bezoek aan W ashington
en Reagan en hijsloten onderling verdragen overwederzijdsenationale
veiligheid.Enzovoorts.Nationale veiligheid is nu een nucleaire paraplu
waaronderdegeoorloofdheid van een 'eerste slag'-kernoorlog schuilgaat.

Reagan zeimeteen nadrukkelijkeverwijzing naarmensen zoalswij,'die
gekkechristenen',dathijzouwensen datdevredesbewegingindehanden
zou zijnvan verantwoordelijkeAmerikanen,in plaatsvan zoalsnu in de
handen van hen die de nationale veiligheid van Amerika wensen te ver-

zwakken.Telkensalsin mijnlandeenkernwapen wordtgefabriceerd,zijn
wijminderveilig.Hetheeftnietste maken metveiligheid.Hetheeftte
maken meteen krankzinnigeracenaaronveiligheid,naarvergetelheid.De

enigen in mijn land dienaarmijnopvatting verantwoordelijkheid dragen
voornationaleveiligheid,zijn dechristenen dieinverzetkomen.Zijproberenhetlevenvoormensenveiligtestellen.W atikzegkrijgtenigezin in
het volgende verband. Mijn vrienden zitten in de gevangenis, staan
terecht,predikanten,priesters,zusters,allerleimensen.Zijzorgenvoorde
veiligheid van mensen.Daarom zitten wein deproblemen.Ik wensmijn
veiligheid nietteleggenin dehanden vanReagan,omdatwijnietdezelfde
taalspreken.

A angezien er geen generaal onder het gehoor hier is, zou ik me graag
plaatsen in depositie van een generaaldie christen is...

Ik hoop datu datmoeilijk vind...
A Is zodanig moet ik de situatie onder ogen zien, dat we kruisraketten
moeten accepteren om enig resultaatte boeken in Genève. Wat vindtu
hiervan ?
W e zouden al deze tactische nonsens m oeten overlaten aan andere

mensen.A1swe politiek willen spreken,dan iszelfs,zels hetpolitieke
voordeelvan een heldere stellingname ten aanzien van géén kernwapens

politiek zeer aantrekkelijk,omdat mensen doodsbang zijn.Als wij a1s
godsdienstige mensen redeneren zoalsministersvan buitenlandsezaken of
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generaalsdatdoen,danzijnwenogmindereffectief,nogafgezien van de
moreleaspecten.Volgensmijisdeenigeinvloed diewenu aljaren lang
hebben,een heldere stellingnam e.Deze wordtnu overalgeaccepteerd en

zegtnietsindetrantvan:iemandzounaarGenèvemoetengaan.Zijzegt:
wij geloven nietin hetdoden van anderen.Dorothy Day heeftvijftig,
zestigjaarlangnietsandersgedaan.Menbeginthetnutehoren.M aarals
weallestegen elkaargaan afwegen:'W atzullen deRussen doen,alswij
nietditofdatdoen ;hoeveelwapens,enzovoorts...',heeftdatgeen enkele
zin.
Ik geloofdatdem eestoorlogszuchtigeonverantwoorde praatin dewereld
uitW ashington komt.W anneerik M oskou hooroverkernoorlog,hoorik

angst,vrees,bereidheid totontwapening.Ik zou willen datzijmetons
zoudenspreken.IkhoortaaldiezeerafwijktvandievanW ashington,en
dienooitonderzochtwordt,omdatW ashington altijd zegt:zijliegen,of
zijbedriegen.Ikbenerdiepvanovertuigddateen consequentegeweldloze
houding politiek zeersterk en vruchtbaaris.En we zullen datsteedsm eer

gaanzien.alswijeen helderstandpunthebben.

AIsmenelkevorm van militaireverdediging opgeeft,moetenmensendan
opgevoed worden totburgerlljk verzet,of moeten zl
j dan op geweldloze
manierhandelen ?

Ik denk datde twee nauw bijelkaar horen,althans in mijn land.Dit
maakt een wezenlijk deeluit van onze hele geschiedenis: het begrip
geweldloosheid en het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid,sabotage,
stakingen,vernietiging van kernwapens,sit-down-acties en hetblokkeren
van toegangen.Dit is één geheel.Het is merkwaardig datzeer vaak het
slechtste en hetbestezo nauw samengaan ineen land alshetonze,datzo
gewelddadig en krankzinnig is.W e hebben deze prachtige traditie vanaf

hetallereerstebegin,vöören tijdensdeRevolutie,nu meerdan 200 jaar
geleden.W ijhebben een traditievan burgerlijk verzet,sabotage,Boston
Tea Party (1773),ondergrondse,verzetvan arbeiders,van immigranten,
van vrouwen,van zwarten,van anti-oorlog-mensen.Hetisaltqd onderdeelvan onze geschiedenis, dat onrecht alleen verminderd wordt door
onrechtvaardige wetten te overtreden.Ditisonze sociale geschiedenis.lk

denk dathetonze spirituele geschiedenisis,datelke belangrijke sociale
verandering in onsland -vanafdeafschaffingvan deslavernijtotredelijkearbeidsomstandigheden,inspraakvoorvrouwen,anti-oorlog-mensen
gekomen isdoordat mensen onrechtvaardige wetten overtreden hebben
op zeerdoordachte manieren.Zonderditzou onzegeschiedenisnog meer

DanielBerrigan /De bom J/Jspiegel.De vredes-spiritualiteitvan DanielBerri
gan
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reden totschaamte geven dan nu hetgevalis.In onze historische ervaring

zijn deze dingen steeds samengegaan.Daarom kunnen we bijvoorbeeld
begrijpendatereengeestvangeweldloosheidbestaatbuitendewetom.Is
een bepaaldewetonrechtvaardig?Overtreedzedan!Datismijnspiritualiteit,datismijn opvatting van God,datismijn opvatting van politieke
verantwoordelijkheid.Endetraining hiervoorisaltijd onderdeelvan ons
werk geweest.

Omdatik ziedatmensen nietalleen angstwordtaangejaagd doorkernwapens,maardoorallewapens,is-@ vraag:hoekaniemandzl
jn hoop
bewaren ?

Ditisoveraleen belangrijkevraag.Vreemd genoegdenkik nu aan negen
vrienden die onlangsterechtstonden in Connecticut.W ellicht hebtu van

hun gevalgehoord.In augustuswaren zijaan boord gegaan van een Trident-onderzeeër in Connecticut,waar een hele vloot van zulke schepen

wordtgemaakt.Middenin denachtkwamen zijop dieonderzeeër,tegen
alleverwachtingenin.Zijontdektendatergeenbewakingwas.Zijwaren
van plan een sym bolisch gebaar te stellen.Ze brachten sessen m et hun
eigen bloed mee en herdoopten,ontdoopten dieonderzeeër;zegaven hem

denaam S.S.Auschwitz.Vervolgensvernieldenzijmethamertjeseendeel
van dezeerverfijndesonar-radar-apparatuur.Tweeuurwaren zijop die
onderzeeërzonderdatiemand henlastigviel,ofschoonzij,toenzijerheen
gingen,ervan uitgingen datzijhun leven riskeerden.Ze veronderstelden
dater soldaten en mariniers zouden zijn,die opdrachthadden om te
schieten.M aarerwasniemand.
Ditissteedsonzeervaringgeweest,datdezedaden van geloofeen vreem de

bescherming totgevolg hebben.Enfin,zijstonden terecht,en de rechtszaak waszeerontroerend.Hetging om twee zusters,gestudeerdem ensen,

ouders;verscheidene gezinnen waren erbijbetrokken.Zij vertelden het
verhaalvan hun leven,waarom zijditgedaan hadden,waarom zijhun
kinderennietkonden aankijken,waarom zijgeen1eskondengeven,alszij
ditallemaalm aarlieten gebeuren.De rechtszaak wasvolhoop.Iedereen

in dierechtszaal,dejury inbegrepen,diedezeverhalen hoorde,putte er
veel hoop uit. Het was een zeer aparte manier waarop we geprobeerd

hebben om hooptescheppen.namelijkdoorhoopvolledingen tedoen.Je
kuntnu eenmaalnietergensin een hoekjegaan zitten enzeggen:ik wil
hoopvolzijn.W antalsjeweeruitdiehoek komt,benjenogsteedswanhopig.Ik merk ietsdergelijksook bijhetbezoeken van vrienden in de
gevangenis.M ensen kom en ervandaan en zeggen :ik voelm ehoopvoller
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nu ik m etdeze gevangenegesproken heb ;hetwaszo helder,zo krachtig.
Hetisonzeervaring geweest,datditsoortactieshoop geven aan mensen

ineen tijd van grotewanhoop.W emoetenonsrekenschap gevenvan die
vreem de band tussen daden van het geweten en daden van hoop, met

daarbijdeveronderstelling uiteraard datwebidden.Maarietsdergelijks
moetgebeurenvoordatwehoopkrijgen.Ikmerkditheelvaaka1swerond
plaatsen alshetPentagon zijn:mensen worden gearresteerd en zijn vo1
hoop,omdatzijhun gelooftothetuiterstehebben laten gaan.Nietalleen
omdatzijgeloofhadden,maaromdatzijhun geloofop deproefhebben
gesteld tegenover deze grote m uur,die Pentagon heetof Trident-onder-

zeeër.Jemoeterheenentegen diemuuraanduwen metjegeloof.Dan zul
jehoop krijgen.
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Alfred A ndersch (1914-1980)
Van existentialist tot vragensteller

Freddy D e Schutter

September1933.HartjeMunchen.Eenjongeman stapthethoofdkantoor
van deGestapo uit.(September 1933,datbetekentdatde concentratiekampen overvolzitten,nog nietmetjoden,welmet roden;dat er in
Duitsland alleen nog maardeNazi-partijtoegelaten is;datde deelstaten
hun autonomiekwijtzijn;datdeeersteimmigrantenzich opmaken voor
devluchtofalwegzijn.)Dejongeman heeftzopas,zeertotzijnverwondering.tehorengekregendathijweernaarhuismag.Hijisnochtansgeen
kleinegarnaal.Op negentienjaarheefthijaldesleutelpostvan secretaris
van de Beierse communistischejeugdbond bereikt.Datheefthem twee
maanden Dachau opgeleverd.M aarzijn vaderwasnogmaarpasgestorven aan verwondingen in de Eerste W ereldoorlog opgelopen.Diezelfde

vaderwaseen overtuigd aanhangervan Ludendorffgeweest(degeneraal
diein 1923zijaan zijhad gestaan m etdejongeAdolfHitlertoen diezijn
bierkelderputsch pleegde) èn een overtuigd antisemiet. Het argument
werkte.AlfredAndersch hoefdenietopnieuw naarDachau,ofschoon hij
verdachtwerdvanillegaalwerk voordecommunisten.Enterwijlhijnaar
buiten stapte,wisthijineensdatereeneindwasgekomenaan 'zijnbedrijvigheid voorde communistischepartij'.
Ditbesluitmarkeerde,zo isachterafgebleken,dezeerverre,dezeervage

oorsprong van de schr#ver Alfred Andersch.Niemand kon dat toen
weten, ook Andersch niet.Voorlopig voerde hij alleen een innerlijke
terugtochtuit:hij hield zijn ogen zoveel mogelijk dichtvoor wat er
gebeurde,hijvond werk alskantoorbediende,hijtrouwde,kreeg kinderen.Hij was in die tijd vaak te vinden in barok- en rococo-kerken.
Schoonheid alsvluchtheuvel.

Zijn tweedeDamascusbeleefdeAndersch in 1944 ergensin een ltaliaans
bergdorpje.DesoldaatAlfred Andersch lietzijn regimentachterenbegaf
zich vrijwillig in Amerikaanse gevangenschap. Andersch ervoer zijn
'desertie'alseen daad van opperstevrijheid.
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Na de oorlogzathijvelejaren in demargevan hetechteliteraireleven.
Hijwerktemeeaan DerRuf (een krantjevoorDuitse krijgsgevangenen;
na zestien num merswerd hetdoordeAm erikaansebezetterverboden.H et

had deroep om democratieteletterlijk opgevat).Hijschreefessays.Hij
richtte in Frankfurtde 'avondstudio'op,een zenderdie nog het beste te

vergelijken ismethetDerdeProgrammavandeBRT.Hijwaseen vande
initiatiefnem ersvan de Gruppe47,deliteraireclub waarenkele kanonnen

als Böll,Grassuitzouden voortkomen.Hoofdbekommernisin die tijd
washetscheppen van een fatsoenlijketaal:wieterwereld kon Duitsnog
ausérieuxnemen,nadatdr.JosephGoebbelserzolangetijdzo schaamteloos mee wasomgesprongen? Schrijverwerd hijpasmetKirschen der
Freiheit-Kersen van devrijheid (1952),een autobiografischereportage,
waarinhijuitlegtwaarom hijdeserteerde.SansibaroderderletzteGrund
Sansibarofhetlaatste motief(1957),zijn eersteechteroman,maakte
vanAndersch inéén klapeen belangrijken-hetenehoefthetandereniet
uittesluiten -een rijk auteur.Eigenlijk verschildedeinhoud nietwezenlijkvan Kirschen derFreiheit.ook in Sansibarginghetovermensen die
desystemen endeovergeleverdenormenlatenvoorwatzezijnenzelfhun
eigen leven in handen nemen.Ook DieRote(1960)valtterug op hetvertrouwde them a:een vrouw laatallesachterwataan vroegerdoetdenken,
inclusiefhaarm an en haarm innaar,en begintopnieuw.
M aar intussen heeft de mens Andersch een fundamentele omm ezwaai
gemaakt.Hijheeftzich van alleberoepsbezigheden losgem aakten isnaar
een Zwitsers bergdorpje vertrokken,niet om er naar de A lpentoppen te

turen,maarom teschrijven.Romans,verhalen,kortom fictiezullen van
nu afaan hetleven van Andersch vullen.Nietdatdaardoorhettempo van

uitgevenversnelt,Anderschiseentraag,ordelijkenprecieswerker,bijhet
pietluttigeaf.Afentoekomtereenverhalenbundeluit.In 1967verschijnt
Ephraih , een romanl.M ateloos ontgoocheld en boos waren Andersch'

kompanen uitde tijd van Gruppe 47,toen de man die mee de Duitse
naoorlogse literatuur uit de grond had gestampt,in 1968 nietm ee marcheerde.W atvoerde Andersch in godsnaam uitin zijnZwi
tsersbergdorp*

Je9terwi
jlin deDuitsesteden aan deuniversiteiten geschiedeniswerd ge-

m aakt? W at kon belangri
jkerzijn dan de revolutie? Ja,watdeed An-

dersch in 1968? Hij schreef.Literatuurwasvoor hem leven geworden.
Trouwens,watkon hijopdebarricadenkomendoen?Mei'68hadketde
helewereld laten weten:literatuurwasuitdetijd,alleen reportagesmet
1Cfr.L.Verbeeck,De verbeelding van de vr#heid.DeromancierAcre#

Andersch,in Streven,oktober 1968,pp.68-76.
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een recht-toe-recht-aan boodschap werden nog gevraagd.Andersch bleef

in deAlpen en werkteaan Winterspelt,zijn volgenderomanz.
Op 11 september 1973 beleefde Andersch zijn derde Damascus: de
Chileense droom stortte in, Allende verdween, Pinochet nam over. In

Duitsland werden Berufsverbote van kracht:werknemers van de staat
professoren, ambtenaren, vuilnismannen,leraars moesten voor hun

indiensttredingbewijzen datzedecommunistischelevensbeschouwingniet
aanhingen.W ie eenm aalnietvlekkeloosdooreen verhoor wasgekomen,

maakteachterafeen moeilijketijd door.Hijofzijkreeg dehuuropgezegd,vondbijeen anderebaasnatuurlijkookgeenwerk meer,moeilijk te
registreren verdrietigheden a1sgesar doorburen,kennissen en fam ilie nog

buiten beschouwinggelaten.Hethad veelwegvan eenheksenjacht.Voor
'deverbeelding aan dem acht'had Andersch nietveelovergehad,voorde

slachtoffersvan deBerufsverbotewel.En bovendien,schrijverswaren in
denieuwesituatieweervan doen.Hijschreefeen gedicht:artikel3 (32.
Die titel maakte een akelige toespeling op het artikeluit de W estduitse

grondwet dat vrije meningsuiting garandeert. Duitsers werden in dit
gedichtgenoem d:
een volk van
ex-nazi's
en hun
meelopers
En :
toen de nazi's
in de oorlog
in denem arken

dejodensterwilden invoeren
droeg de koning van denemarken

bijzijn eerste daaropvolgendeoptreden
de gele ster

op zijn uniform
waarom steken
scheel
schmidt
willy brandt
genscher
maihofer

geen jodensterop

2 Cfr.F.DeSchutter,Andersch'Winterspelt-langnamiddernacht,inStreven,

januari1977,pp.333-342.
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a1s ze

bijhun ontbijtlezen
dat men alweer
een lerares
heeft gefolterd
ik vergeet
dat ze zulk soortmededelingen
met een loupe
zouden m oeten zoeken.

Over de toekomstlietAndersch zich somber uit:
hetnieuwe kz
isalopgericht
een geurverspreidtzich
de geurvan een m achine
die gas pompt.

HetgedichtbeweesdatAndersch,inmiddelsZwitsersstaatsburgergeworden,nog nietklaar was metDuitsland.Omgekeerd trouwensook niet.

Artikel3 (3) wasgedurendeweken een schandaal.Andersch verdedigde
zichenzeidat'concentratiekamp'.'gas','jodenster'...bedoeldwarenals
m etaforen.M ensen worden vervolgd omwillevan hun gezindheid en daar
m oet tegen geprotesteerd worden,hoe luider hoe liever,beter metover-

trokken en overdrevenvergelijkingen,dan helemaalniet;aldusdeteneur
van Andersch'verweerin radio,televisie en krant.

Artikel3 (3)wasdevoorlaatstegelegenheid waarbijAnderschhetnieuws
haalde.Voordelaatste keergebeurde datop 22 februari1980:alle voorpagina's vanaf D ie W elt (rechts) overDie Frankfurter All
gemeine (libe-

raal)totdeSûddeutscheZeitung (links)deeldenmeedatAlfredAndersch
devorige dag in zijn Zwitsersbergdorp gestorven was.Deherdenkingsartikelen klonken gedragen maarhypocriet.M et'Fred'Andersch waseen

grootschrijven heengegaan,maartussen deregelsdoorstondereigenlijk
datAndersch nazijn hoogtepunt,SansibaroderderIetzteGrund,OP een
verdienstelijkemanieraandegangwasgebleven.Buiten Duitslandwasde
dood van Andersch geen nieuws.Andersch wasimm erseen typisch Duitse

schrijver,zo'n auteurdienooitwaslosgeraaktuitdeeeuwigespiraalvan
schuld,'W iedergutm achung',een problematiek waarbuiten de Bondsre-

publiekvandaag dedagniemandmeerwarm voortekrijgen is.Zowelhet
enea1shetanderezijn fout:Andersch'latereen minderbekendewerk is
stukken belangrijkerdan dezogenaamdegroteromansuitzijn eersteperiode.Belangrijkookvoorwiegeeninteressemeerkanopbrengen voorde
enge en uit de mode geraakte problematiek van : kan er nog geleefd

worden,nadatwe twaalf jaar hebben meegespeeld in het Derde Rijk.
Belangrijk dusook buiten Duitsland.
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Liever geen ideologie

Om hetmisverstand omtrentAndersch goed te begrijpen,mag nooituit
hetoogwordenverlorendathijdebuteerdemetzijnKirschenderFreiheit.
Ditboekjekon moeilijkandersdan deaandachttrekken.Nietomdathet
goed geschreven was, niet omdat de auteur een in die dagen bekende

radiofiguurwas,maarwelomdathetop een zeerpijnlijkewijzein zeer
gevoelig Duits vlees sneed. Dat Andersch communist was geweest werd

hem in bipaalde kringen methetoog op dejeugdigeleeftijd waarop de
misdaad was begaan,welwillend vergeven;dat hij vanaf '33 in zijn
privé-leven was ondergedoken werd hem in helem aalandere m ilieus ook

nietindankafgenomen;maardathijin '44gedeserteerdhad,datwasveel
moeilijkerverteerbaaren dan vooraldathijdie desertieopbliestoteen
daad vanvolstrektevrijheid,daarwaren voordegemiddeldeW estduitser
uitdeAdenauer-tijdgeenwoordenvoor.Hetdenkklimaatindiejaren was
algemeen zo:deHitler-tijdwaseen pijnlijkevergissing geweest,maarals
weermetz'n allen om terhardstoverzwijgen,zalhettraumavlugvergetenzijn.Ookwerdereenhandigonderscheidgemaakttussenaandeene
kanthetnazi-regime datde oorlog was begonnen en aan de andere kant
Duitsland datdieoorlog had uitgevochten.De concentratiekampen en de

jodenvervolgingwaren eenlelijkegeschiedenisgeweest,maarstrijdenvoor
hetvaderland bleefaltijd een nobelezaak en verdiende iemand diezich
daar vrijwillig aan onttrok niet in de buitenste duisternis te worden
geworpen ?

Van bijhetbegin stond ééndingvast:overdeliteraireverdienstenvan de
auteurAndersch -en literairbetekentuiteraard welwatmeerdan stijlen
woordenschat- zou binnen Duitslands grenzen in de eerste jaren niet
sereen,laat staan objectief geoordeeld worden.Op Andersch werd het
etiket'politiek auteur'geplakten datwilde in ditgevalzoveelzeggen als:

gevaarlijk,omstreden,verdacht.Andersch verzuimde namelijk dat te
doen watiedere normalein hetcommunisme ontgoochelde militantdoet,

hijmaakte nietdehalvedraainaarrechts,hijschaarde zich nietbijde
fanatiekebevechtersvan M oskou,Peking en Cuba ;Andersch bleefergens
onderweg hangen in een ietwatvaag en onberekenbaarlinksliberalisme.

lkherhaal:vaagenonberekenbaar,want'links'komtindepraktijk neer
Op een fundam entele argwaan,een diepgeworteld wantrouwen ten opzichte Van Wat de gevestigde machtVan sociaal-democratischen huize is.En
'liberaal'isAndersch omdatiedereideologie-maarvooraldievan M arx
- zo we
inig m ethetleven,m etde feiten te m aken heeft.D an m aarliever

helemaalgeen ideologie.Twijfelaan om heteven welke theorie en de
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daarmee gepaarde zekerheid datwatgebeurttoch altijd andersuitpakt,
hetishetenigethemadatvandeeerstetotdelaatstebladzijdeinhetwerk
van Andersch heeft stand gehouden. Ik geef één voorbeeld :Andersch

verteltinKirschenderFreiheitovereenvergaderingvanjongcommunisten
ineenbierlokaal(Beieren !).Hijheeftzich pastothetmarxismebekenden
de wereld is er eenvoudiger op geworden. 'Ik was netklaar m et Lenins

''Materialismeen Empiriocriticisme'';alleswasduidelijk:bewegingwas
ook gewoon m aterie,en god bestond niet.Alleen de biervlekken en het

ellendigewachtenpastendaarnietbij'.Hetisondermeeropgrondvandit
soort schitterende formuleringen dat ik Alfred Andersch een groot

schrijvervind.
Eigen waarheid

lk had hetdaarnetoverdejongere en latere Andersch.Totdejongere
Andersch reken ik in ieder geval:Kirschen derFreiheit,Die Rote,Sansibar oder derIetzte Grund.Heteerste is autobiografisch,de twee andere

zijnfictief,maarinhoudelijk isergeenverschilen eigenlijkgaathetinalle
drie overAndersch en overvrijheid.Overde mensdie pasmenswordt
doordathijzijn eigen waarheid opbouwt,doordathijzelfuitmaaktwat
goed en watkwaad is.W ezijn in dejaren vijftig,begin jaren zestig en
Sartreen hetexistentialismezijn nietveraf.Zoalsgezegd,werd en wordt
Andersch vooralom die eerste werken geprezen,maarbi
jherlezingovertuigen zetoch niethelem aal:zedoen een beetjedenken aan eenwatalte
lang uitgevallen,een watuit de hand gelopen apologia pro vita sua. De

personagesuitDie Rote en Sansibar mogen dan alverzonnen zijn,ze
kunnen toch de herinnering nietterugdringen van de soldaatdie hetleger

van zijnvaderlandindesteekliet.Eigenlijkzijndiefictieveromanfiguren
weinig m eer dan m askers waarvan Andersch zich dankbaar bedient om

zijn publiek nogmaareensin tepeperen dateeniederzelfuitmaaktvoor
wieen tegen wiehijvecht,ook alheefthijenkelejaren daarvooreen eed
van trouw gezworen en ook almoethijzijn eigen volk daarvoor'verraden'.Tegen hetopzetten van maskersisin principenietsin te brengen,ze
m ogen er alleen niet te dun uitzien.Sommige - ik herhaal:sommige -

stukkenhebben ietshijgerigs,ietsopgewondensen datmaaktdeliteraire
kwaliteiten ernietbeter op :de afstand tussen vertelleren gebeuren iste
klein en erwordtvaak -te vaak -getobd en getobd over's mensen recht
om alle bruggen achterzich op te blazen.
De oudere Andersch. H et vastleggen van grenzen, het opstellen van
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theorieën en schema's is een delicate aangelegenheid;hetisonbegonnen

werk om een haarscherpe scheidingslijn tussen de oudereen dejongere
Andersch tetrekken maarjemag rustig aannemen datAndersch via het
schrijven van kortverhalen ennovellen zijn tweedeadem heeftgevonden.
Ikneem alsvoorbeeldDieNachtderGiraffe,waarinhijoverdieberuchte
m eiavond in 1958 verteltwaarop generaaldeGaulle aan de machtkwam

sommigen zeggen:zijn staatsgreep pleegde.De bakenszijn duidelijk
verzet:Andersch schrijftnietmeeroverhet'ik'datzijn eigen waarheid
-

ontwerpt,maaroverde wereld,hetleven.Hoe die wereld en datleven in

elkaar zitten,begrijpt Andersch zelfnieten schrijven wordt vanaf nu
probereneentipjevandesluieroptelichten.DeoudereAnderschschrijft
geen autobiografischeliteratuurmeer,ofschoon hijzelfermeerdan eens
inoptreedt.M aaralshijmeedoet,dan iszijngedaanteverschrompeldtot
deproportiesvan een figuurnaastanderen.En hijspeeltmee onderde
fictievenaam FranzKien.Hetismeerdaneenhandigheidje.Doorzichzelf
FranzKientenoemen,geeftAndersch infeitetoedathijmetzijnexistentialismeisdoodgelopen.Tegelijkkrijgthijeen ruimerearmslagom destof
van zijn verhaalvrijerte bewerken:hijkan gebeurtenissen in éénzelfde
verhaalsamenbrengen,terwijldieinwerkelijkheid nietsmetelkaartemakenhadden,hijkannaarbelievenpersonagesweglatenenuitvinden.Maar
altijdmethetzelfdedoelvoorogen:begrijpen watgebeurd is,gebeurten
nog zou kunnen gebeuren.Ook in zijn tweede periode isAndersch een
'politiekauteur'gebleven:hetgaathaastaltijdoverpolitiekegebeurtenissen,maardegrootsteaandachtgaatuitnaardemensdiezijnleven onder
druk van die politieke gebeurtenissen fundamenteelveranderd zietworden.

Schrijven na Auschwitz
Hetsterkst op dreefwas de oudere Andersch in Ephrath ,hetboek over

dejoodse sterjournalistdie in 1962 na 36 jaarafwezigheid weerin zijn
vaderstad Berlijn terechtkomt.Hetonderwerp leent zich uiteraard tot
goedkoop pathosenvervelendedik-in-de-verf-zetterij.DaarisinEphraîh
nietsvan temerken.omdatde auteurzich angstvallig van iederecom men-

taar onthoudt:hij laatzijn personage praten,vierhonderd bladzijden
lang,deenekeeroverzijnscheerapparaat,deanderekeeroverzijn ouders
dieinAuschwitzzijn gebleven.Maartoch kunje,tussenaldatschijnbaar
oeverloze geklets door,niet ongevoelig blijven voorde tragiek van de
ontwortelde die nergensmeer thuis is,nergens meerterechtkan,veroor-
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deeld isvoorttelevenmetdenooitasatendeherinneringen aan een tijd,
toen men zijn vblk probeerdeuitteroeien,alsging hetom een ofander
soortkwalijk onkruid.W ie aanneemtdatAuschwitzhetgezichtvan de
twintigsteeeuw ingrijpend heeftbepaald,neemtmeteen aan datEphraèin
een belangrijkeroman is.Hetisgeen geringeopgaveom in dezetijd nog
een boeiend boek overAuschwitzteschrijven.TV,film,documentaires
hebbentotuitentreuren alleslatenzien.Schrijven overwatergebeurdis,
is een zinloze aangelegenheid geworden.Je kunt alleen proberen zo te

schrijven datdemachtelozewanhoop onderhuidsvoelbaarwordt.M aar
dan moetjewelgoed kunnen schrijven:meteenperfectefeelingvoorhet
juistewoord en dejuistedosering.Even illustreren:opdelaatstebladzijdenschrijftdejournalistEphraïm,dienormaalgedetacheerd isin Rome,
een artikeloverpaus JohannesXXIII.Allejournalistiekevoorschriften
zijn pijnlijk nauwkeurig nageleefd:nietsdan feiten en in iedere zin een
'news-item'.'Depausisergkleinen ergbreed.Hijlaatzichin een zwarte
auto door Rome rijden.Vooraan zitten de chauffeur en een priester.
Achteraan zitde pausalleen,een kleine,boven afgeplatte wig.De paus

heeftdegrootsteoren dieik ooitbijeen mensgezien heb.Hetzijn reusachtige oren.De pausiseen kleine olifant.Diep binnen in de paus ziter

een kankergezwel.Datkan de pausnietsschelen,omdathijaloud is.
Alleen maarafen toeheefthijpijn.Depausherinnertzich:''WV zagen
een reusachtig vuuren mensen Iiepen eromheen,die ereen of anderin
gooiden.Ik zag een man,die had iets in z@ hand,datmetz#a kop
bewoog. Ik zei. ''In Godsnaam , M aruschka, die gooit waarachtig een

levendehondinhetvuur''.M aarml
jngezellinzei:''Datisgeenhond,dat
iseenkind''.Hijheefthetallemaalkunnenzien.ZoiemandwilGodzijn.
Hetwordttijd datweereen nieuwezoeken.Datdenktdepaus.Dan is
zijn auto voorbij'.(Het artikel wordt door Ephraïms hoofdredacteur
geweigerd-)
Na WinterspeltschreefAndersch inzijnlaatstelevensjaren aanDer Vater
eines M örders.In een Beiers gymnasium anno 1928 loopt Rex,zoals de
directeuraldaargenoemd wordt,een klasbinnen om erde kennisvan het

Griekstecontroleren.Een van de leerlingen,Franz Kien (!),valtjammerlijkdoordemand.Hijzalenkeledagenlatervan deschoolverwijderd
worden,zoalsdatheet.Hetgedrag van de directeuriszachtgezegd grof,
lomp,brutaal.Een diep geworteld minderwaardigheidscomplex moetten
grondslag liggen aan 's m ans onvoorstelbaar idioot-autoritair optreden.

Hetaardigevan hetverhaalzit'm hierin,datjepashalverwegeteweten
komtdatRex in hetburgerleven HerrHimmlerheeten dathijeen zoon
heeftdiehetindeopkomendeNazi-partijaltotietsgebrachtheeft.(Inhet

FreddyDeSchutter/AyredAndersch(1914-19802.Vanexgfea/il/g/totvragensteller901

DerdeRijk zaldiezoonhetnogverderbrengen,wanthetgaatinderdaad
om H einrich H im mler,de chefvan de SS en de Gestapo.Overigensleven

Rex en dejonge Himmlerin onmin.)
Der VatereinesM örders isnu welnietAndersch'meestgeslaagde schepping,maaraan debenauwendevraag diedoorhetverhaalwordtopgewor-

pen,kanniemand zich metgoed fatsoen onttrekken:hoeishetmogelijk
datiemand meteen veelzijdigeklassiekevorming -datdeoudeHimmler
zijn Grieksonderde kniehad,staatbuitentwijfel-zichzelfzo weinig in
de hand heeft? En een nog benauwender gegeven :een van de wreedste

massamoordenaarsallertijdenwerd grootgebrachtin een omgevingwaar
Socrates,Plato,Cicero,Erasmusdagelijksgelezen werden? W aar zijn
humanisme,cultuur,verdieping dan nog goed voor als ze een Heinrich
Himmler niet kunnen verhinderen? Hetverhaallaateen wrange smaak

na.Dat was precies het effect waar Andersch op mikte.De tijd dat
Anderschzelfalleantwoordenkende,lagverachterhem.Delaatstejaren
wasAndersch een vragensteller geworden.
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Paleontologie en m acro-evolutie I
Edouard Boné

Bij de herdenking van de honderdste verjaardag van Charles Darwins
dood (1882)bleek een van denog steedshevig bediscussieerdepunten te
zijn:deextrapolatievan deinmiddelsbehoorlijk ontrafeldemechanismen
van demicro-evolutienaarhetveelingrijpenderveranderingsprocesvan
demacro-evolutiel.M etdezogeheten cladogenese(clados,tak)wordteen
verklaring bedoeld van de oorsprong van de grote taxonomische groepen

of ver-takkingen fyla (stammen),klassen en orden waarin de hele
levende wereld doorde biologische system atiekwordtingedeeld en onder-

gebracht.Concreteaanwijzingen overdatevolutieproceskunnenwijvooralsnog alleen verwachten van de paleontologie, de wetenschap van de
fossiele resten uitlang totuitermate lang vervlogen geologischeperioden.

W atzijn diepaleontologischebevindingenenargumentenwaard,enwelke
vragen blijven nog open?
M acht en onm acht van de paleontologie
Van m eetafaan dientbeklemtoond teworden aan welke beperkingen de

paleontologieonderhevigisenwelkeonrechtmatigbevoorrechtepositiezij
in de besproken kwestie inneemt.

Debeperkingen zijn aanzienlijk.Afgezien van uitzonderlijkemeevallers,
beschikken depaleontologen slechtsoverdekenm erken van hetskeletvan
de beschouwde organismen.Zelfs vanuitlouter anatomisch standpuntis

hetskelet-zo hetalvoorhanden is-een vrijpoverdocument:huid-en
bindweefsels,vatenstelsels,spieren,ingewandenenhersenenblijven onbekend.Voororganismen zonderinwendig ofuitwendig skeletisdepaleon-

tologischedocumentatiein demeestegevallenvrijwelnihil.Hetfossilisatieprocesisop zijn beurteen zeldzaam,van veletoevalligheden alankelijk gebeuren:de fossielen vertegenwoordigen slechtseen geringe fractie
1 Cfr.L.Sequieros,HonderdjaarnaCharl
esDarwin,in S/reven,mei1982,
p.694-703.
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vandereëlebiologischesequenties.Bijdehiatenindatprocesvoegenzich
nog develeleemten dietewijten zijn aan dewisselvalligheden van erosie
en sedimentatie,diehetaanvankelijk aanwezigemateriaalnogmeerhebben uitgedund.Hetfossiele materiaalvan de oudste geologische perioden
- di
e voor deoorsprong van de grote taxonomische groepen juistzo belangrijkzijn -werdbovendien grotendeelsuitgewistdoorhetm etam orfis-

mevan de gesteenten (hoge druk en temperatuur,rekristallisatie),zodat
ditmateriaalvoorgoed on-interpreteerbaargeworden is.'De aarde heeft
haar oudste archieven verbrand'.Overde oorsprong van de fyla zalde
paleontologie dan ook weinig te zeggen hebben.De paradox isnu datde
paleontologie en de morfologische wetenschappen in het algemeen toch
een bevoorrechtepositiegenieten in hetonderhavigedebat.H etisnu eenmaaleen historisch feitdatde morfologische wetenschappen -de paleon-

tologie,ten deleafgelosten aangevuld doordevergelijkendeanatomieen
embryologie beoefend en ontwikkeld werden lang voordat de wetenschappen van de fysiologie,de biochem ie,de genetica,de ecologie en de
ethologieopkwam en.W aarde studie van de vormen alvanafde oudheid

beoefend werd,isdie van defunctiesvan veeljongere datum,zodatzij
eeuwen en decennia lang weinig heeftbijgedragen totdeanalyse van de
levendewezens.Nog steedsbeschikken wijoverveelmeervergelijkende
documentatieop hetvlak van de morfologie,en datbepaaltonze onmid-

dellijkeensomsexclusievevisieophetevolutieproces.In diesituatiekomt
nu welvlug en volop verandering.En datbetekentdatdepaleontologie in

dekwestiedieonsaanbelangtgeenszinseen bijzonderebevoegdheidbezit,
maarhoogstenseen soortfeitelijkevoorrang ofconcretetroef.

Oorsprong van de fyla :waarnaar is m en op zoek ?
Devraag naardeoorsprongbetreftop deeersteplaatshetontstaan van de
fyla ofstamm en,fundam entele organisatie-typesvan de levende wezens,
en vervolgensdeoorsprong van klassen en orden.Daartegenoversteltmen
hetprocesvan specialisatie,datde oorsprongvan de soorten m oetverkla-

renen bijwijzevanextra-polatiedievandegeslachten (genus)en families.
Stam,klasse,orde,familie,genus,soort,ziedaardebelangrijksteenmeest
gebruikelijke categorieën van het hiërarchisch geordend biologisch systeem,dieals'Russischepopjes'in elkaarpassen.
Indien men hetmakkelijk eens wordtover de definitie van de laagste
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categorie,desoortz,dan komtdatomdatdesoortwe1degelijk eenobjectievewerkelijkheid isin deogenvan demodernebiologieenevolutietheorie.Hetbegrip vaten om vatde variabiliteitvan een geheelvan populaties

diezich onderling (kunnen)voortplanten.Merken wijaldadelijk op dat
hetbelangrijkste criterium van de 'onderlingevoortplanting'niettoegepastkanworden in depaleontologie,terwijlhetdaarzoveelvuldiggehanteerde m orfologische criterium in de definitie van M ayr nieteens voorkomt.M en heeftwelin bepaaldegunstige gevallen ook fossielepopulaties
aan statistisch onderzoek kunnen onderwerpen,in de geesten volgensde
m ethodesvan denieuwesystem atiek.Daaruitisgebleken datdepaleontologische definitievan de soort,in hetideale geval,nagenoeg overeenkomt
m etdebiologischedefinitie.Onzeandereclassificatiesevenwel-dieverder

gaan danhetobjectievegegevenvan desoort.enigerealiteitinhetevolutiegebeuren -hebben onvermijdelijk ietswillekeurigs.De dooronsont-

worpen taxonomiscàeindelingen hebben min o'Imeervagegrenzen.De
taxonomie plachtin essentieteberusten op een uitdrukkelijk fylogenetische interpretatie van de verzanaelde gegevens.s4aar de ervaring heeft
maaraltevaak de aarzelingen van dieinterpretatieblootgelegd.M en heeft
dan ook voorgesteld de classificatie van de levende wezensuitsluitend te

funderen op de objectiefwaarneembaregelijkenissen tussen de organismen.De aldusopgebouwdefenetische (verschijnselen-) taxonomie zou,
ofschoon zijtotstandkwam onafhankelijkvan elkeaprioristischefylogenetischeinterpretatie,toch aanwijzingen kunnengeven overdemogelijke
fylogenetische sequentiesen zou de descriptieve,misschien zelfsinterpretatieve benadering van het evolutieproces zelf kunnen bevorderen.
Hoedan ook,opklimmend van desoortnaarhetgenusen de familiekomt

onsonderzoek toch terechtbijdehogerecategorieën van orde,klasse en
fylum.Enjuistin datverbandwordtdevraaggesteldnaardepaleontologischedocumentatieomtrentdeoorsprong van diebelangrijketaxonomische groepen.Vergeleken metdepreciezedefinitievan de soort,zijn de
begrippen van fylum en zelfsordetamelijk vaag.
Beperken wijonstotde fyla.Dieworden eerderomschreven dan gedefinieerd als even zo vele fundamentele plannen van organisatie,op grond

waarvandebiologen in staatzijndehelelevendewereldin zo'n 20 tot30
'algem enetypes'ondertebrengen.Simpson3,Grasse,Rensch4gaan ervan

2 Dedefinitieb.v.vanE.Mayr,inSystematicsandtheorigineof/Te,Colum-

bia University Press,New York,1942.

3 G.G.Simpson,L'évolutionetsasi
gnlication,Payot,Paris,1951.
4 B.Rensch,KurzeAnweisungJhrzoologisch-systemati
scheStudien,Leipzig,

1934.
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uitdaterin de natuurnu eenmaaleenrelatiefgering aantalfundam entele
'thema's'bestaan.Die fylavertegenwoordigen onderscheiden niveausvan

anatomische organisatie,metalle functionele mogelijkheden die daarin
vervatliggen.Hetzijn o.m.defylavan desponsachtigen,deholtedieren,
de weekdieren,de stekelhuidigen,de geleedpotigen,de chordata (= de
gewerveldedieren naasteen paargroepen van ondergeschiktbelangl...
In de'super-stam'van detriploblastische (metdrieonderscheiden kiembladen in de embryonale ontwikkeling)dieren metbilaterale symmetrie,
groepeertdestam van dechordata alledieren waarvan deoverlangse doorsnede de opeenvolging bevat van een rugzenuwstreng, een ruggestreng

(chorda)eneen spijsverteringsbuismetvooraanparigekieuwspletenwaardoor hetorganisme metde buitenwereld in verbinding staat.Het sam en

aanwezigzijn van diekenmerkenbepaalteen fundamenteelplan,datverschiltvan datvan degeleedpotigen ofdeweekdieren.Hetistegelijk zo
fundamenteelen algem een dathettenslotte nog zeerheterogene subgroepen omvat.Diefyla,beantwoordend aan een bepaald structuurtype,zou-

denonaR ankelijkegroepenvoorstellen,waarbinneneen autonomeen besloten evolutie plaatsvindt.

Ismen hetoverdeglobaleindelingvan hetdierenrijk vrijweleens.dan
dientm en toch te erkennen datdie 'fundamentele structuurtypes'eerder

geschetstdan nauwkeurig omlijnd worden.En algemeen isook deerkenning datde oorsprong van de aldusom schreven fyla,in de huidige stand
van onze paleontologische kennis,zich aan elke waarneming onttrekts.

VanafhetPre-cambrium ,alleszinsal6* miljoenjaargeleden.treffenwij
die fyla reeds volkomen gevormd aan.Alleen mosdiertjes,koralen en
rondbekken (primitieve,kaakloze 'vissen')worden passindshetMiddenOrdovicium aangetroffen,tochookalzo'n460miljoenjaargeleden.Over
de mechanism en en om standigheden van de oorsprong van defyla kan de

paleontologieslechtsstamelen.Zijnzemetelkaaraan debasisverbonden
enzijnalleen detussenverbindingenonsonbekend?Ofvormenzijevenzo
veleonalankelijkeprocessenvan evolutie?Totvoorkortwasdepaleontologischedocumentatiedaaromtrentonbestaand enbleven wijoploutere
hypothesen aangewezen. Kritisch en veeleisend ingestelde onderzoekers
vergenoegden zich methetgeconstateerde autonomesamen-bestaan van al

diefyla,zonderaanwijsbareverbinding.Talrijkerwaren zijdieuitgingen
5 Pro memorie:vnl.op grond van de fossielen wordthetgeologisch verleden

van de laatste 6* miljoen jaaronderverdeeld in Paleozokum (ook nog wel
Primair geheten)met opeenvolgend Cambrium,Ordovicium,Siluur,Devoon,
Carboon en Perm.M esozokum (ook nog we1 Secundair geheten)met opeen-

volgendTrias,Jura,Krijt,enKenozokum metopeenvolgend TertiairenQuartair
(in welke laatste periodedemensverschenen is).
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vanhetpostulaatvanhun gemeenschappelijkeoorsprong.Zijverklaarden
het ontbreken van tussenvormen op grond van de onmogelijkheid dat
aanvankelijkdusdanigtereorganismenzouden fossiliseren ofdermateoudeorganismen aan hetmetamorfismezouden weerstaan.Tevreden metdie

verklaring van de paleontologische hiaten zetten zijhypothesen op uitgaandevan(waargenomen)fenomenenalsdeneotenie6.Hoevernuftigen
verleidelijk ook die hypothesen en veronderstellingen waren,men kon
slechtszelden hun graad van waarachtigheid beoordelen.Sindskorteven-

we1zijn enkelepaleontologischedocumenten opgedolven meteen weliswaar nog enigmatisch en problem atisch karakter.In de precam brische
faunavan hetAustralischeEdiacara komteen soortprimitievegeleedpotige voormetarchaïsche kenmerken van de ringwormen.Gaathethierom
een reuzenlarveofom een echteafstamm eling van ringworm -voorouders?
UithetBoven-cambrium wasreedseen primitiefeenschalig weekdierbekend,een soortschaalhoren metparige aanhangsels,die men in de systematiek nietgoed kon plaatsen.M aar in 1952 werd voor de kusten van
M exico op 3.70 m diepte uitde StilleOceaan een primitieve slak opgevist

(Neopilina)waarvan de gesegmenteerde lichaamsbouw een tussenpositie
suggereerttussen de ringworm en en de weekdieren,twee fyla diem en tot
dan toe a1svolkomen autonoom had beschouwd.Erisook nogAyscheia,

uithetMidden-cambrium van Brits-columbiadieeen gemeenschappelijkeoorsprong suggereertvan ringwormen en geleedpotigen.Hetzijn suggestieve,aarzelendeaanwijzingen,maarveelteweinig om deoorsprong
van de fyla,op grond van depaleontologischedocum enten.doorzichtigte
m aken.

Oorsprong van klassen en orden
Depaleontoloog gaatzich dan maarbei
jverenom ietsmeeraandeweette
komen over de oorsprong van de klassen.Aan de zeeralgemenedefinitie
van het fylum voegt de bepaling van de klasse een paar kenmerken toe
zondererevenwelalenige specialisatie in tebetrekken.Op hethierboven
geschetstestructuurplan van dechordatab.v.wordteen ietwatconcretere

organisatievorm geprojecteerddieo.m.deparigeaanhangsels,deembryonalestructuur,dearticulatievan hetkaakgewrichtbetreft.Op grond daar6Ophetverschijnselvanneotenie(geslachtsrijpheidenvoortplantingvanorganismendiebepaaldeembryonalekenmerkenbehouden)komenwijindevolgende
bijdrageterug.

08
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van onderscheidtm en thans5of 10 of 12of 17 klassen.Totheteinde van

dejaren twintig zou men zich met5 hebben vergenoegd,maardoorde
ontwikkeling van hetonderzoek brengen de 'puristen'van de taxonomie

hetthanstot17.Vooronsbetoogkunnenwijonsbeperken totdeonderstam van de gewervelde dieren in strikte zin :het lichaam is verdeeld in

drieonderscheiden zones(hoofd.romp,staart),hetbevateen inwendig
skeletvan been ofkraakbeen,en een ventraalgelegen hartmetvierkamers

(in deembryonaletoestand).Beperken wijonsverdertotdewellichtniet
helemaalbevredigendeonderverdelinginzesklassen:dekaakloze(vissen),
de vissen,de amfibieën,de reptielen,dezoogdieren en de vogels.Volgens

onze huidigepaleontologischekenniszijn dieklassen delaatste460 miljoenjaarverschenenineen opeenvolgingdiewij'natuurlijk'kunnennoemen :de kaakloze 'vissen'in het M idden-ordovicium , de vissen in het
Siluur,deam fibieën in hetDevoon,dereptielen in hetCarboon,dezoog-

dieren in hetBoven-Trias(180 miljoen jaargeleden)en devogelsin het
Jura-tijdperk (130 miljoen jaargeleden).
Deevolutie gaatongetwijfeld nog door.maardan welbinnen dehoofdtakken waarvan alleen de top nog nieuwe knoppen voortbrengt.Voor

Cuenotisdecladistischeevolutievoltooid,aangezienersinds6* miljoen
jaar geen enkelnieuw cladistisch type (fylum)verschenen is7.Op het
niveau van de klasse is de evolutie eveneens afgerem d :datsoortclado-

geneseistenminste stationairzonietgeblokkeerd sindshetJura-tijdperk
waarin de eerste vogelsverschenen.Voor W oltereck8 is het ondenkbaar
datnog nieuwe structuurplannen zouden ontspruiten op degem eenschap-

pelijkestam van hetleven:deproduktievan nieuwesomatischetypesis
blijkbaarvoorgoed afgesloten.Erisgeen enkeleaanwijzingdatindetoekomstnog nieuwe typeskunnen ontstaan:alles spreekt een dergelijke
hypothese tegen.Von Huene meent dat de fylogenese een proces is dat

zich nieteindelooskan voortzettenendathoogstwaarschijnlijkzijnmateriële limiet heeftbereikt,'aangezien er vandaag de dag geen enkele niet
gespecialiseerde groep bestaat,die nog een fyletische potentie zou heb-

ben'g.Op dekeperbeschouwdishetmisschien nieteenszo belangrijk of
wijaldan nietnog een nieuweklassezoogdieren mogenverwachten:wat
deamfibieën.reptielenenvogelsbetreftbeschikkenwijnu reedsovereen
7 L. Cuénot,Essaid'
arbre généalogique du règne animal, C.R.Acad. Sci.
Paris,210, 1940,pp. 196-199;La phylogénèse du règne animal, in Traité de
Paléontologie,j.Piveteau,1952,pp.74-86.
8 R.W oltereck,Grundzûgeeinerallgemeinen Biologie,Stuttgart,1940.
9 F. von Huene, Die stammesgeschichtliche Gestalt der Wirbeltiere - ein

Lebenslauh inPalöont.Z.,22,1940,pp.55-62.
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overvloedigepaleontologischedocum entatie,dieonsheelwatinlichtingen

verschaftoverdewijzewaarop dieklassenzich in hetverledenontwikkeld
hebben.Daarop komen wijnog terug.
Om onzeverkenningvanhetterrein afterondenstaanwijnogevenstilbij
devolgendecategorievan decladogenense,de orde.Op datniveau kom en
alzo veeldifferentiatiesen zelfsspecialisatiestotuiting,dathetonbegon-

nenwerkzouzijneenalgemenedefinitievandeordetewillenformuleren:
diezouhoogstensvooreen paargevallen opgaan.Bijwijzevanvoorbeeld
beperken wijonstotdeklassevan dezoogdieren.In dehuidigezoogdierenfaunaonderscheidtmen een dozijn orden vanplacentairezoogdieren.
Voegtm en daaraan nog de buideldieren toe en een aantalorden die ons

alleen in fossielevorm bekend zijn,dan komtmen aan een totaalvan 28
orden (volgens de zoölogen die hetverstgaan in de opsplitsing van de
zoogdierenklasse).
De thans levende Iandroofdieren en hoefdieren vormen twee perfect
gedifferentieerdehoofdgroepen,die in de huidigefauna makkelijk zelfs
dooreen kind onderscheiden kunnen worden,aan dehand van een reeks

ondubbelzinnigekenmerken:dierlijk regime,klauwen,grotehoektanden
enscheurkiezenaandeenekant(evengoedbijwezelalsbijleeuw);vegetarisch regime,hoeven,grotemaaltandenaan deanderekant(evengoed bij
paardalsbijnijlpaard).M aarwijbeschikkenthansovereenrijkepaleontologische docum entatie omtrentde vooroudersvan beide groepen,sinds

hetbegin vanhetTertiairofKenozokum (60tot70miljoenjaargeleden).
Devooroudersvan delandroofdieren (Creodontes)en hoefdieren (Condylarthes)uithetoudsteTertiairwaren veelminderduidelijk van elkaarte
onderscheiden.M indergedifferentieerd,stonden zijwateen aantalken-

merken betreftheelwatdichterbijelkaar:dezelfdegebitsformule,blijkbaarafgestemd op een regimevan alleseters,vijfvingerigeledematen,beantwoordend aan een gelijkaardige zonietidentieke maniervan voortbeweging.Dieprimitieveroof-enhoefdierenwarenongetwijfeldnauwermet
elkaarverwantdan b.v.dehuidigem arterachtigen en civetkatachtigen,die
m en als twee families in de huidige orde van de landroofdieren onderbrengt.Niette verwonderen dus datook de vakspecialisten hetnieteens
raken overbepaaldefossielen :in hetoudegenusProtogonodon wordteen
soortondergebrachtdie voorde enen een roofdier,voor de anderen een

hoefdieris.Colbert(1955)rangschiktdefamilievan deArctocyoniden bij
deprimitieveroofdierenlo,terwijlRomer(1966)zebijdeprimitievehoef10 E.H.Colbert,Evolutionof theVertebrates,Wiley,New York,1955.
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dieren onderbrengtll.Devraag waarwijnietonderuitkunnen luidt:wat
stellen die moderne etiketten voor,wanneerwijze op de oude fauna's
plakken?

Reële soort(en individu)en ideëlecategorie
Hoe objectiefzijn deindelingen van de systematiek,orden en a fortiori
klassen en stammen?tn welk lichtwerpthetantwoord op dievraag op
het probleem van de oorsprong van de grote groepen ? Hetzou immers
geen zin hebben te gewagen van de oorsprong van 'iets'datin de dierenwereld geen concreteconsistentie heeften tenslotteneerkomtop een louter

conceptuelenotie.W ijzagen hetreeds:deenigeobjectievewerkelijkheid
van hetevolutie-gebeuren isde soortvia de individuen die ertoebehoren.

Dehogereclassificatiecategorieën (stam,klasse,orde)zijn sindseen eeuw
hetvoorwerpvan eindelozebetwistingen.VoorM öbius(1886)(entotzijn
schoolkan men eveneensAgassiz,Claus,Bessey,Jesten,dichterbijons,
M artin enDielsrekenen)isalleenhetindividu reëel:alhetoverigeisvan
puurconceptuele aard en drukt slechtsbepaalde relatiesuitlz.Rond de-

zelfdetijdechter(1865)verdedigtNëgelimetklem hetconcrete,allerminst
abstractekaraktervan degenera en hogerecategorieën,diedieren meteen

gemeenschappelijke oorsprong zouden groeperenl3.Haeckel(1866)van
zijn kantmeentdatalleen de hogerecategorieën,fyla ofstammen,aanspraak kunnen maken op hetstatuutvan objectievewerkelijkheidl4.Op
ditlaatstepuntzijn deopvattingen ondertussen nagenoeg volledigomgekeerd :demeestem oderneauteurskennen alleen aan individu en soorteen

objectieverealiteittoe,en herleiden dehogerecategorieën totloutersubjectieveenminofmeerarbitraireconstructies.Plate(1914).Delpino,Kerner,Burmeister,Rensch (1934),Kinsey,Claus-Grobben-Kûhn zijn het
daarovereens,op eenpaarnuanceringen na.Simpson(1951)steltvoorde
epitheta 'reëel','natuurlijk'en 'objectief'gewoon achterwege te laten
wanneer men hetoverde hogere categorieën heeft.

Datde discussie overhetaldan nietobjectievekaraktervan dehogere
categorieën ooitkon leiden totdermate diametraaltegengesteldeopvattin11 A.S.Romer, VertebratePaleontology,University ofChicago Press,Chicago,1966.

12 K.Möbius.DieBildung,GeltungundBezeichnungderArtbegnffe,Zool.

Jb.,1:1,pp.1-36,1886.

13 C.Nëgeli,EntstehungundBegriffdernaturhistori
schenArt,1865.
14 E.Haeckel,GenerelleM orphologie,Bd II,1866.
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gen,wastewijten aan hetfeitdat,eeneeuw geleden.zoweldepaleontologische documentatie als de moderne interpretatie ervan nagenoeg geheel

ontbrak.Teruggeplaatstin hetperspectiefvan hettijdsverloop,doetdie
documentatiedegebruikelijkecategorieën van stam,klasseen ordegeleidelijk verzwinden:zelossen zich op naarmatewijverderin hetverleden
opklimmen.W ijzagen reedshoedethansnauwkeurigafgebakendeorden
van landroofdieren en hoefdieren zich metelkaarvermengen in hetoudste
Tertiair.Onder het oog van de paleontoloog die de oude zoogdierenfau-

na's onderzoekt krijgen de 'werkelijkheden'van thans alsmaarvagere
contouren.W elke zin heeftdan nog de vraag naar de 'oorsprong'van de

grotegroepen?Gaatzijnietvan deverkeerdeveronderstellinguitdatde
groep,zoalshi
jin dehuidigefauneherkend en gedefinieerd wordt,reeds
als dusdanig bestond,50,200 of 6* mil
joen jaar geleden,en dat hij
derhalve als dusdanig begonnen is? svordt de vraag naar de oorsprong
van de grote groepen in die termen gesteld.dan is ernooiteen antwoord

op.En hetisnu juist op ditpuntdatde paleontologie,ondankshaar
beperkingen,ons inzichtverhelderd heeft.

Onzediagnosesvanvroegereorganismenen fauna'sschietenaltijdtekort
omdatzijartificieelaangebrachte dwarsdoorsneden voorstellen van een
continu tijdsverloop.Hetblijven momentopnamen van wellichterg rijke
maartoch punctueleen gdsoleerdesegmenten van debredestroom van de

tijd.Diediagnoseszijnderhalvenietzondermeertoepasbaarop periodes
vöérennahetvrijarbitrairgekozen momentvan debiologischeduur.Het
isdan ook niette verwonderen datde paleontologische docum entatie zo

rijk is aan die 'lastposten'voorde huidige systematiek:(uitgestorven)
zoogdierachtige reptielen van hetPermo-Trias,een helereeksorganismen

dienoch uitgesproken reptielen,noch uitgesproken zoogdieren zijn.niet
classificeerbaaren van nature incertae sedis.Dergelijke gevallen komen
overvloedigvoor,alspitstdeaandachtzich meestaltoeop fameuze fossie-

len alsdeArchaeopteryx (oervogel)van Solenhofen en Eichstëtt,diezich
op de tweesprong van fyla ofklassen bevinden.

De verschijning -in de tijd van nieuwe structuurtypes -niveaus van
alsm aarcomplexereintegratie van delevensfuncties-kan nietgeloochend
worden.Hetfenomeen kreeg velenamen :typogenese,m acro-evolutie,of

ook nogmegagenese(Zucherhandl,Hiernaux.Ruffié.Schindewolgls.De
vraagis:zijndielijnenvan ontwikkeling,duidelijkonderscheidenenzelfs
gescheiden op hetniveau van hun voltooiing,sprongsgewi
jze totstand
gekomen,zoalsde term inologie van 'evolutie-sprong'of'em ergentie'wel
15 Ruffié,De IaBiologie : Ia Culture,Flammarion,Paris,1976.
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vakersuggereert? Uitgaandevan de mutatiemechanismen,zoalsdie door
de neodarwiniaanse evolutietheorie vooral sinds een halve eeuw gehan-

teerd zijn,nam Goldschmidt(1944)16aan datuitzonderlijke 'systematischemutaties'(grondigetransformatiesvan hetheleorganisatieplan)aan
deoorsprongzouden liggen van nieuwe fyla,klassen en zelfsorden.M aar

mendiendezichneerteleggenbijdeevidentie,datnooitennergensdergelijkemutatieswaargenomen zijn.
De indruk van een evolutiesprong werd weliswaar ook soms door de

paleontologische documentatie gewekt.M aarhoogstwaarschijnlijk gaat
hetdaarom een illusiediethansbehoorlijkontmaskerdis.Deindrukvan
discontinuïteittussen tweelevensvormen kan van loutersubjectieveaard
zijn,inhetoogn1.vandewaarnemer.Veelhangtdaarbijafvan demanier
waarop de paleontoloog hetbeschouwdetype heeftgedefinieerd :een typologische benadering,die op een te sm alle basisberust,loopthetgevaar
destructuurop tesluiten binnen te engegrenzen.Telkensalszo'n benade-

ring vervangen kan worden doordestudievan een (variabele)populatie,
wordtdecontinueevolutielijnopnieuw zichtbaar.lnenkelegevallennochtansbestaaterinderdaad een objectieve discontinuîteitin demorfologische reeks die in een zelfde stratigrafisch profielverzameld werd. Een

dergelijke,echt'waargenomen'hiaat,isvakergeïnterpreteerd alseenevolutiesprong.M aarm en beseftthansdat drieërleiomstandigheden verant-

woordelijk kunnen zijn voor die 'indruk'van morfologische discontinuïteit:een leemtein defossilisatie,devervanging van een vorm dooreen
andere door het spelvan de com petitie of een klim atologische verandering.

Hetlijktzo goed alszekerdatmen in werkelijkheid nooitgetuigeisvan
deverschijningvan eennieuw organisatietype(fylum,klasse,orde),maar
steedsen alleen van een nieuwesoort,dieaan hetbegin staatvan een Iange

reeks,waarvan desystematicus,veleminoenenjaren Iater,zaIerkennen
datz# aan de oorsprong ligtvan een nieuw organisatietype.In diezin
dientmen ongetwijfeld deuitspraak van Heberer(1958)teverstaan 'dat
hetonderscheid tussen micro-en macro-evolutiebeantwoordtaan een nietrealiteit'l7,en Nachtesheim sstelling datdezelfdewetten gelden voorbeide

evoluties.'Verschijning en evolutievan een klasse',zegtDevillers(1973),
'isslechtseen verkorte spreekwijze.Hetenige subjectvan evolutie isde
populatie,en de super-specifieke groeperingen bestaan slechts uithoofde
16 R. Goldschmidt, Cryptic bobbed allels in Drosophila melanogaster, in
Amer.Natur.,78,pp.564-568,1944.
17 G.Heberer,Zum Problem deradditiven Typogenese,in 0.Hedberg,Syste-

maticsof today,pp.40-47,Uppsala,1958.
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van desoortenwaaruitzijsamengesteldzijn.Wanneerechter,doorevolutievan een voorouderlijk geheel,genoeg soorten ontstaan zijn,waarvan
e1k voldoende kenm erken bezitdiezo grondig verschillen van dievan de
gemeenschappelijkevoorouder,dateen nieuw structuurtype herkenbaar

wordt,dan nemen wijaan dateen klasseverschijnt'l8.Maardienieuwe
klasse (oforde)wordtpasachterafzichtbaaren steeds.naarallewaarschijnlijkheid,sleéhtsvia de soort.W anthetevolutiemechanismespeelt
zich uitsluitend afbinnen hetkader van de soort.

Zo zijn webeland bijdemoeilijkeenboeiendevraag:hebben wijgoede
redenen en argumenten om aan tenemen datde binnen de soortom schreven evolutiemechanismen toch hebben geleid tothetontstaan van nieuwe
klassen en orden? H et overvloedig gedocumenteerde, bevestigende
antwoord op die vraag van de paleontologie wordt hetuitgangspuntvan

onzevolgendebijdrage.

18 Ch. Devillers, Introduction ê I'étude systématique des vertébrés, Doin,
Paris,1973.
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Schrift en spiegelschrift
Yvan Lebrun

In zijn novelle ThePlattnerStory verteltdeBritseschrijverH.G.W ells
hoeeen leraarin descheikundeeenseen ontploffing veroorzaaktediehem
buiten onze ruimte in dezgn.vierdedimensi
eslingerde.Toenhijnaenige
tijd naardeaardeterugkeerde,stelde men vastdatde linker-en de rech-

terkantvan zijn lichaam omgewisseld waren:Plattnerwas een spiegelbeeld vanzichzelfgeworden.Dithad o.m.totgevolgdathij,dietotdan
toerechtshandig wasgeweest,nu rechtsmoeilijk kon schrijven.Metzijn
linkerhandkon hijdaarentegen depen vaardighanteren,maarhijhad de
neiging spiegelschriftte produceren.Spiegelschrl
ftof Ievografie is een
schriftdatin omgekeerderichting loopt.In deW estersecultuurschrijft
men van linksnaarrechtsen hetspiegelschriftlooptvan rechtsnaarlinks,

d.w.z.zoalshetgebruikelijkeschriftzichin een spiegelvertoont(a1 .1).
Andere talen,alshetHebreeuwsen hetArabisch,worden van rechtsnaar
linksgeschreven ;hetspiegelschriftlooptdan van linksnaarrechts.ln het

spiegelschrift zijn de letters bijgevolg met 1800 om hun verticale as
gedraaid.Spiegelschriftkanmen gemakkelijkverkrijgen doorvloeipapier
op een vers beschreven blad te leggen.
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Aleelding 1

Linkshandige schoolkinderen dieleren schrijven,produceren somsspontaanspiegelschrift.Afb.2laathetwoordSHERIFF (bovenaan)zien zoals
een linkshandigeersteklassertjehetvan hetbord -waarhetnochtansvan
links naar rechts geschreven stond -gekopieerd had.Eerst nadathetop

zijn foutattentwasgemaakt,kon hetkind zich corrigeren (onderaan).
Linkshandige kinderen die in spiegelbeeld schrijven, hebben ook de
neiging rekenkundige notaties om te draaien en b.v. è = E +

i.p.v.

3+ 3= 6 teschrijven.

yn$qg% :
%Y ?p/:?
Afbeelding 2

Som migelinkshandigen bewaren hun leven lang hetverm ogen om metde
linkerhand spiegelschrift te produceren.De Renaissancekunstenaar Leo-

nardo da Vincikon metzijn linkerhand in spiegelschriftschrijven.Hij
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heeft dagboeken nagelaten,die van rechts naar links zijn geschreven.
Sommigevan zijn schilderijen (zie a1 .3 links)dragen notitiesdie eveneensin spiegelschriftstaan.
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Aleelding 3

De Duitse schilderes M echthild W eitbrechtkon zowelmetde rechter-als

metdelinkerhandschrijven entekenen.Zijkon linkszowelgewoona1sin
spiegelbeeld schrijven.HetzelfdetalentbezatdeDuitse schilderen etser
Adolph von M enzel.Deopschriften op zijn steendrukken zou hijtelkens.
met de linkerhand levografisch gegraveerd hebben om op de afdrukken

gewoon schriftteverkrijgen.Erzijn zelfslinkshandigen dieeen tekstgelijktijdigmetderechterhand van linksnaarrechtsen metdelinkerhand
van rechts naar linkskunnen Pennen.

Spiegelschriftwordtsomsook vastgesteld bijrechtshandige volwassenen
die tengevolge van een cerebro-vasculair ongeval(hersenbloeding ofhersentrombose)dathun rechterhand verlamd heeft,hun linkerhand gebruiken om teschrijven.Diteigenaardig verschijnsel,datm eestalvan korte
duuris.wordtgewoonlijk alsvolgtverklaard.DemensbezittNvee grote
hersenen,ook hersenhem isferen ofhalfronden genoemd.Deze hebben de
willekeurige motoriek onder hun gezag:hun m otoneuronen kunnen im pulsen afvuren,die de spieren doen samentrekken ;deze samentrekkingen
bewegen de ledem aten.De vezels die de m otoneuronen in de hemisferen

metde spieren verbinden,kruisen de middellijn in de nahersenen.Dit
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heefttotgevolg datelkehem isfeerdecontralateralelichaam shelftregeert:
debewegingen van derechterledem aten hangen van hetlinkerhalfrond af,

terwijldievan delinkerledematendoorderechterhelftvandegrotehersenen veroorzaakt worden. Een aantasting van de motoneuronen in één

himisfeerbrengteen verlamming van de contralaterale helftvan hetlichaam teweeg.Is het linkerhalfrond gekwetst,dan kan de rechterhand

dikwijlsnietmeerbewegen.Alsdepatiëntmetzijn linkerhandwi1schrijven,moeten debevelen daartoevan zijn rechterhemisfeerkomen.
W aarom geeftditsomsaanleiding totspiegelschrift?Een mogelijkeverklaringisdat,wanneereenrechtshandigschoolkindrechtsleertschrijven,
deschrijfvaardigheiddoorzijnlinkerhemisfeerverworvenwordt.Derechterkantvan de grote hersenen zou daarbijevenwelnietvolledig inactief
blijven, maar stilzwijgend de overeenkomstige bewegingen aanleren.
'Overeenkom stig'betekenthier'in spiegelbeeld':een abductievebeweging
van de rechterhand van linksnaar rechtskom tm eteen abductieve beweging van de linkerhand van rechts naar links overeen.Zo iets stelt men
vastalsm en een rechtshandigeineensvraagthetkruisteken metde linkerhand tem aken :hethorizontale deelvan hetteken wordtvan rechts naar

links(van derechter-naardelinkerschouder)uitgevoerd.M .a.w.delinkerhandvoerthettekeninspiegelbeelduit.Derechterhemisfeerzoubijgevolg een natuurlijke neiging hebben om spiegelschriftte produceren.In
gezonderechtshandigen dietoevalligmethun linkerhand schrijven,wordt
dezeneigingvermoedelijk doordelinkerhemisfeer,diedecorrecte bewegingen kent.tegengewerkt.A1sdezehemisfeeraangetastis,kan zijsom s
geen controlemeeruitoefenen,en hetrechterhalfrond handeltnaarzijn
zin:het geeftbevelen die in spiegelschriftresulteren.
Spiegelschrift produceren rechtshandigen ook vaak wanneer ze voor de

grap op een stuk papierschrijven datze op hun voorhoofd houden.In
feiteblijven zevan linksnaarrechtsschrijven,maardaarhun hand ten
opzichtevan degewoneschrijfpositiemet1800gedraaid wordt,verkrijgt
men een trouwensweinig leesbaar-spiegelschrift.

Linkshandigeeersteklassertjesdiedegewoneschrijfrichtingin achtproberentenemen,draaien weleenseen letterofeen cijferom.Somswordtde
eersteregelbehoorlijkvanlinksnaarrechtsendevolgendevanrechtsnaar
linksgeschreven.Een linkshandige leerling uitheteerste leerjaarmoest
eensdegetallen van 1tot30uithethoofdneerschrijven.Zoalsafb.4laat
zien,schreef hij de reeksvan 1t/m 10 van linksnaar rechts;hierbij
werden 4,7 en 9 evenwelin spiegelbeeld gevormd en 10 werd als01weergegeven.De volgende regel liep volledig van rechts naar l
inks;daarbij
werden de twee in twaalf,de drie in dertien,de zeven in zeventien en de
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negenin negentien correctgeoriënteerd,en decijfersin 20t/m 23werden
nietomgewisseld.De derde regelliep opnieuw van linksnaarrechts.De

cijfersvier,vijfen zesin vierentwintig,vijfentwintigen zesentwintigwerden in spiegelbeeld getekend ;bovendien vergat de leerling de negen in
negenentwintigen hijwisseldedecijfersin dertig om .

Omkeringenvan afzonderlijkelettersofcijferskomen ook weleensvoor
bijrechtshandige eersteklassertjeswier oriënteringszin nog onvoldoende
ontwikkeld is.Dezeleerlingen vormen somsook lettersondersteboven :ze
kunnen nog niet goed de linker- van de rechter- en de boven- van de
onderkantonderscheiden.

Linkshandigeeersteklassertjeshebbennietalleen deneigingom van rechts
naarlinksteschrijven maarookom indezerichtingtelezen.Deverplaatsing van de blik van rechts naar linkslijkthun natuurlijkerdan in de
omgekeerde richting.Daarom komthetmeerdan eensvoordathetlinks-

handigschoolkind deeersteregelbehoorlijkvan linksnaarrechtsleesten
danonoplettenddevolgenderegelvanrechtsnaarlinksprobeertteontcijferen.Bijhetlezen van linksnaarrechtsmaaktdeblik van linkshandige
lezertjesook meerrugwaartsesprongen dan dievanderechtshandigen.
Hoewel ze van links naar rechts hebben leren lezen en als volwassenen

gewoonlijk ook zo lezen,kunnen sommige linkshandigen eveneensvan
rechtsnaarlinkslezen.Hierbijhouden zehun boek metdezgn.bovenkantvan debladzijden naarzich toegedraaid.Dewoorden lopen danvan
rechtsnaarlinksen staan tevensop hun kop.Linkshandige schoolkinderen m aken somsm inderleesfouten wanneerze op die 'averechtse'manier
m ogen lezen.

(Eenbijzonderevorm van spiegellezen ishetpalindroom :een woord of
zinnetjedat.watdelettervolgordebetreft,zowelvanlinksnaarrechtsals
van rechtsnaarlinkskan worden gelezen.W oorden alsnegen, nemen,Iol,

raan tot,pop,Iepelzijn Nederlandse palindromen.HetFranse zinnetje
6u par cette crapule kan ook van achteren naar voren gelezen worden.

HetEngels biedt palindromen van hettype Draw pupil'
s /I# upward;
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# man,aplan,acanal-panama;&1; o dairy man,in a myriad offts.
En iedereen kentwelhetpalindromisch grapje overhetaardsparadijs.
Adam steltzich aan Eva voorm etde woorden :'M adam ,I'm Adam ',en

zijantwoordt:'Eve').
Van linkshandigenwordtverwachtdatzezich aandegewoneschrijfrichting aanpassen :het spiegelschrift wordt niet aanvaard,en letters die in
spiegelbeeld gevormd worden,gelden alsniet-correct.In degebarentaalis
hetechteranders:unimanuele gebaren die door rechtshandigen normaal
metde rechterhand gemaaktworden,mogen doorlinkshandigen met de
linkerhand uitgevoerd worden,maar dan welin spiegelbeeld.In degebarentaalvan Vlaam se doven wordthetbegrip zee uitgedruktdoorm iddel
van een golvende beweging die de rechterhand maakt van links naar
rechts,vöör de 'spreker'.W ilm en dit teken met de linkerhand maken,
dan moet deze hand zich van rechts naar links verplaatsen.Een ander

voorbeeldishettekenvoorzeI waarbijderechterduim eendenkbeeldige
lijnvan delinkerschoudernaarderechterheup trekt.A1sditteken metde
linkerduim uitgevoerd wordt,loopt hetvan de rechterschouder naar de

linkerheup.In tegenstelling metde schrijftaalzijn spiegeltekenshierde
regel.W iepervergissingmetzijnlinkerhand derichtinggebruiktdievoor
de rechterhand bestemd is,wordtverkeerd ofhelemaalnietbegrepen.
Naast de gebarentaalgebruiken de meeste doven ook hetvingeralfabet.

Hierbijnemendevingersvanéénhandbepaaldepositiesindietelkensmet
één lettervan hetalfabetovereenkomen.Op diemanierwordtera.h.w.in
de luchtgespeld.Rechtshandige doven spellen m ethun rechter-,en links-

handige doven met hun linkerhand.De vingerconfiguraties links zijn
telkenshetspiegelbeeld van de vingerconfiguratiesrechts.

De schrijfrichting van links naar rechts bevoordeelt de rechtshandigen.
Hetisimmersgemakkelijkerbijhetschrijven zijn pen achterzich aan te
trekkendanvôörzichuitteduwen:bijhetduwenblijftdepenvaakinhet
papiersteken en spatdespleet.Datheb jenatuurlijk nietmeermeteen
kogelpen.Een tweede probleem dathetgebruik van een kogelpen vooreen
grootdeeluitdeweg ruimt,isdatvan devlekken:wiemeteen pen in inkt

schrijften zich daarbijvan zijn linkerhand bedient,maaktdikwijlsvlekkendoordatzijnhandoverdeverselettersglijdt.Maarwatmeteen kogelpennietopgelostwordt:deonmiddellijkevisuelecontrolevanhetschrift
isbijmensen dielinksschrijvenmindergemakkelijk,daarhunhand vaak
de pasgeschreven woorden dekt.Vooralbijbeginnelingen kan dithet
aantalschrijffouten doen toenemen.
Niet alleen hetschrijven bevoorrecht de rechtshandigen in onze maatschappij.Talvan dagelijksevoorwerpen zijn zo gemaaktdatzegemakke-
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lijkermetderechter-dan metdelinkerhand tegebruiken zijn.Velescharen kunnen beterm etde rechterhand gehouden worden.Polshorlogesdie

rechtsgedragen worden,kunnen moeilijk metdelinkervingersopgewondenworden.Blikopenersmeteenvleugelschroefzijnalleenmetderechterhandtehanteren.Sikkelsenzeisen zijn voorrechtshandigengemaakt,net
als platenspelers en naaimachines.De kiesschijf van de telefoon kan
gemakkelijkermetde rechter-dan metde linkerhand gedraaid worden.
Tandartsstoelen zijn praktisch alleen doorrechtshandigetandartsentegebruiken.W elzijn erin degespecialiseerdehandelvoorwerpen tevinden
voorlinkshandigen,zoalskurketrekkersdi
etegen dewijzersvan de klok
in gedraaid worden of meetlatten met de nu1aan het rechteruiteinde.

Sommigelinkshandigen schrijvenmetgebogen,anderen metniet-gebogen
pols(a1.5en 6).Deniet-gebogen polspositielijktietsfrequentertezijn
dan degebogen.De gebogen polspositie isnietuitsluitend hetgevolg van

deschrijfrichtingvan linksnaarrechts,daarzeook bijlinksschrijvenden
voorkomtwiermoedertaalvan rechtsnaarlinksgeschreven wordt.Boven-

dien valtzeook afen toe bijrechtsschrijvenden waarte nemen,ofhun
Aleelding 5
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moedertaalvanlinksnaarrechts(zoalshetEngels)ofvanrechtsnaarlinks
(zoals hetHebreeuws)geschreven wordt.De gebogen polspositie iswel
frequenterbijmensendielinksdan bijmensendierechtsschrijven,welke
ook denormale schrijfrichting is.Zelijktook vakerbijmannen dan bij
vrouwen voor te komen.

In een ongeselecteerd staalvan 294 mannelijkeen 335vrouwelijkeBelgische proefpersonen, bestaande voor het merendeel uit volwassenen en

voorderestuitschoolkinderen,waren er265van hetmannelijk geslacht
(= 90,14%)en320vanhetvrouwelijkgeslacht(95,52%)diemetderechterhand schreven.Erwaren dusietwatmeerlinksschrijvenden onder de
mannen Uongens)dan onderdevrouwen (meisjes).Onderde585 rechtsschrijvende proefpersonen waren er slechts4 (0,68% )die metgebogen
polsschreven.Eénvandeze4proefpersonengebruiktevroegerzijnlinkerhandom teschrijven.Onderde44mannelijkeenvrouwelijkeproefpersonen die de pen m et de linkerhand vasthielden,waren er daarentegen 13

(= 29,55% )diemetgebogenpolsschreven.Degebogenpolspositiebijhet
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schrijven kwam dusveelvakerbijlinksschrijvenden dan bijrechtsschrijvenden voor.Negentwintigvan de44linksschrijvendeproefpersonenwaren van hetmannelijke en 15 van hetvrouwelijke geslacht.Van de 29
mannelijkeproefpersonen waren er11(= 37,93%)diemetgebogen pols
schreven.Onderdevrouwelijkeproefpersonen wasditpercentageslechts
13,33% .Degebogen polspositiekwam dusfrequenterbijdemannen dan
bijdevrouwen voor.Dereden waarom degebogen polspositievakerbij
links-dan bijrechtsschrijvenden,en bijmannen dan bijvrouwen voorkomt,isnietbekend.

Onder de 265 mannen Uongens) die rechts schreven, waren er 180
(= 67,92% )vanwiehetschriftnaarrechtshelde,40(= 15,09%)van wie

hetschriftnaarlinkshelée,21(= 7,92%)vanwiehetschriftverticaalwas
en 24 (= 9,06%)van wiedeletterssomsnaarlinksen somsnaarrechts
helden.Bijde320 vrouwen (meisjes)dierechtsschreven,waren deovereenkomstige cijfers respectievelijk 193 (= 60,31%),70 (= 21,88%),40
(12,50%)en 17(= ,31%).Bijderechtsschrijvendevrouwen(meisjes)heldehetschriftdusvakernaarlinksdanbijdemannen Uongens):21,88ç:
tegen 15.09çn.Kan ditverschiltussen de geslachten verklaard worden ?

Downey (1932)heeftvooropgesteld dateen naarlinkshellend schriftbij
(

rechtshandigen een neiging totlinkshandigheid verraadt:zo'n schriftzou

bijmensen voorkomen die gedwongen werden rechtste schrijven en te
tekenen,hoewelzelinkshandig waren.Hetzou ook aangetroffen worden

bijmensen die,hoewelzevoorhetschrijvenentalvanandereunimanuele
handelingen de voorkeur aan de rechterhand geven,toch hun linkerhand
gebruiken,often minsteefficiëntkunnen gebruiken voorwelbepaaldeuni-

manueletaken;bijzulkemensenbestaatervaak een familialeneigingtot
linkshandigheid.Alseen schriftdatnaarlinkshelt,werkelijkeen predispositie totlinkshandig handelen weerspiegelt,hoe komthet dan dat dit

schriftvakerbijmeisjesdan bijjongensvastgesteld wordt?Jongeschoolkinderen meteen zekereaanlegvoorlinkshandigheid kunnen waarschijnlijk zowelrechts als links leren schrijven.Misschien zijn er onderdeze
kinderen meermeisjesdanjongensdievoordegebruikelijkeschrijfwijze,
d.w.z.hetschrijven metderechterhand opteren.Immers,meisjeslijken
zichaan detraditionelestrekkingen in opvoedingen onderwijsgemakkelijkeraantepassendanjongens.Inditgevalzouhunneigingtotlinkshandigheid evenwelin de helling van hun schriftnaar linkstotuiting kom en.

Onderdeproefpersonen die rechtsschreven,waren erook percentgewijs
meervrouwen (meisjes)van wiehetschriftverticaalwas:12,50% tegen
7,92% .Erwaren daarentegen mindervrouwelijkeproefpersonen bijwie
de helling van hetschriftveranderlijk was:5,31ço tegen 9,06% .Deze
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dubbele bevinding staat misschien in verband methet feitdat het schrift

van schoolmeisjesoverhetalgemeenfraaierenregelmatigerisdandatvan
jongens(Perron en Coumes,in Ajuriaguerra etal.,1964,1,p.53)1.
W anneerrechtshandigen op een blad papierschrijven,ligthetblad dikwijlslichtjesschuin naarlinks.Veellinkshandigen leggen hun blad daarentegen schuin naarrechts.Somswordthetbladmetbijna90ogedraaid,
zodatde linkshandige van boven naar beneden lijktte schrijven.Deze
schijnbaar verticale schrijfwijze draagt een Duitse naam :Senkschrlt.
Enkelelinkshandigen schrijven echterin deomgekeerderichting,van onderennaarboven dus.Pirozollo enRayner(1978)2hebbenzelfseen linkshandigestudentebeschreven die haarblad met1800draaide,zodatze,m et
gebogen pols,ondersteboven van rechts naarlinks schreef.

Alsmetdelinkerhand gearceerd wordt,lopen delijnen meestalvan links
boven naar rechts onder.Ze lopen daarentegen van rechts boven naar
linksonder,alsde rechterhand arceert.Linkshandige arcering komto.m .

intekeningendoorLeonardo daVincivoor(afb.3).ln dekunstgeschiedeniswordtderichtingvandearceerlijnensomsalscriterium gebruiktom de
auteur van tekeningen ofetsen te bepalen.
W anneer linkshandige kinderen verzochtworden een gelaatsprofielte te-

kenen,produceren zein demeestegevallen een rechterzijaanzicht,in tegenstellingmetrechtshandigekinderendiedoorgaanseenlinkerzijaanzicht
produceren.
Ditalles doetdenken aan de inleidenderegelsvan LewisCarrolls kinderverhaal Through the Looking-Glass: 'There's the room you can see
through the(looking-lglass-that'
sjustthe same asourdrawing-room,
only thingsgo the otherway ...The booksare something like ourbooks,
onlythe wordsgo thewrong way;Iknow thatbecause Ihaveheld up one
ofourbooksto the glass'.Sommigevan debrieven dieCarrolltotjonge

vriendinnen richttezijn trouwensin spiegelschriftgeschreven (a1 .7).

1J.Ajuriaguerra, M.Auzias, F.Coumes, A.Denner, V.Lavondes-Monod,
R.PerronenM.Stambak,L'krituredeI'
enfant,Delachaux& Niestlé,Neuchatel,
19G .

2 F.Pirozzolo en K.Rayner,Disordersof oculomotorscanningandgraphic

ori
entation in developmental Gerstmann syndrome, in Brain and Language 5,
1978,pp.119-126.
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Japanse veiligheidspolitiek op een
keerpunt?
L.L.S.Bartalits

De na-oorlogse Japanse veiligheidspolitiek kan in twee stadia ingedeeld
worden.Vanaf Japans overgave in
augustus 1945 tot ongeveer 1972
werd de grondslag voorhetna-oorlogse veiligheidsbeleid gelegd.
Hoogtepunten in deze periode wa-
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ren o.a.de aanvaarding (in 1946)
van degrondwet(artikelIX hiervan
bepaalde de oriëntatie van Japans

defensiebeleid);het Japans-Amerikaanse Verdrag inzake Wederzndse
Samenwerking en Veiligheid van
1960 ;dein 1967 doorpremier Sato
geformuleerde niet-nucleaire begin-

selen (hetnietbezitten,produceren
noch toelaten van kernwapens in

Japan);de formulering van de beginselen van de beperking van wa-

penexporten in 1967 (in 1976 vervangen door een vrijwel algeheel
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verbod op de exportvan wapens en
voor wapenproduktie geschikte

technologie);de wederopname van
Japan in de internationale gem eenschap.
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Sindshetbegin van dejaren zeventig zijn veranderingen van externeen
interne aard van invloed geweestop hetJapanseveiligheidsbeleid.Belang-

rijkeexterneveranderingenwaren:hetherstelvandediplomatiekebetrekkingen m etdeVolksrepubliek China,deterugtochtvan deAmerikanen uit

Vietnam,deoliecrisisvan 1973 (en 1979/1980),deverschuiving van het
m ilitairevenwichttussen Oosten W estin hetgebied van dePerzische Golf

na derevolutiein Iran,de invalvan de Sovjetunie in Afghanistan,het
VerdragvoorVriendschapen Samenwerkingtussen Vietnam endeSovjetunie,deVietnameseinvasieinCambodja,degrensoorlogtussendeChinese Volksrepubliek en Vietnam en tussen Thailand en Vietnam .Tot de
interneveranderingen behoren :hetgroeiend zelfvertrouwen ontleend aan
het economisch succes,het toenemend besef van internationale verant-

woordelijkheid,de voortgaande verbetering van de levensstandaard die
een brederebasisschiep voorde discussieovernationaleveiligheidsproblemen,een verschuiving van de publieke opinie ten gunste van zowel de
Japans-Amerikaanse afspraken op veiligheidsgebied als van de handhaving van de bestaande sterkte van de zelfverdedigingsmacht.
Sam envattend kan men zeggen dat het door Japan sinds december 1980
gehanteerdebegrip 'comprehensive security'zich uitstrektvan ketmilitaireevenwichttussen Oosten W esttotde zorg voorde regionale stabiliteit
in Azië èn de internationale energie-en voedselproblem atiek.

Gewijzigde constellatie van dejaren 80
Nieuwe ontwikkelingen van internationale en nationale aard zullen in de

jaren 80huninvloed latengeldenophetJapanseveiligheidsbeleid.Erzijn
vooreerstdeopgedreven militaireinspanningen vandeSovjetunie(métde
Overwogen overbrenging van kernwapens naar het gebied ten oosten van

deOeral).ZowelhetAm erikaans-chinees-lapans'monsterverbond'alsde
economische ontwikkeling van Oost-siberiëvergroten de importantievan

hetVerreOosten.HetAmerikaansbeleid zalgerichtzijn opgroteremilitairemachtin hetgebied van dewestelijkeStilleen IndischeOceaan.En
hetisdaarbijde vraag ofde politieke stabiliteitvan Zuid-Korea en de
Filippijnen voldoende garantiesbiedtvoordelegering van Amerikaanse
troepen.Onzekerblijftdeinvloed van deChineseVolksrepubliek op het
strategische Oost-W est-evenwicht:de richting die China'spolitiek zalinslaan isonvoorspelbaar.Dekwetsbaarheid van Japan, datbijna70% van
zijn aardolie uit hetgebied van de Perzische Golf betrekt, wordt nog
vergrootdoorhetgebrek aan enige geïnstitutionaliseerde.coördinatie van
depolitiek van de westerseindustrielanden ten aanzien van de Golfregio.
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Tenslotte zijn er nog de voortdurende spanningen op het Koreaanse
schiereiland en langsdegrensvan Chinaen deSovjetunie.
Sindsenigetijd dringen deVS aan op een groterebijdragevan Japan tot
de gemeenschappelijkeveiligheid.Volgensdebestaande veiligheidsvoorzieningenkrijgtdeJapansezelfverdedigingsmachtmilitairetakentoegewezen van verdediging tegen directe en indirecte agressie,waarvan de doel-

stellingenwerdenvastgelegdin ThebasicPolicyforNationalDefensevan
1957.Die zelfverdedigingsmacht bestaat uit land-,zee- en luchtstrijdkrachten waarvan de strategische coördinatie evenwelontbreekten trouwensbelemmerd wordtdoordegeldendeconstitutie.Krachtensderegelingen van hetJapans-Am erikaanseVerdrag van 1967 verplichten de VS zich
ertoeJapan te verdedigen,en steltJapan hiervoorén voorde handhaving
van deinternationalevredeinderegio infrastructuren terbeschikking van
de VS.Japansdefensiebegroting van 1981getuigde van een veranderende
prioriteitvoor defensie van het Japanse beleid.

In de gegeven omstandigheden isdediplomatievrijwelhetenigemiddel
waarmeeJapan tenbehoevevan zijn veiligheid invloed kanuitoefenen op
zijn internationaleomgeving.Gezien de bezwaren van de publieke opinie
tegen een snelle verandering van het beleid ten gunste van de defensie,

vormthetaccentopdiplomatiekeregelingen waarschijnlijkeenbelangrijk
middelom steun van de bevolking te krijgen voorde veiligheidspolitiek
van de regering.Hiertoe behoren o.a.politieke,econom ische en technische steun aan de AsEAN-landen alsmede financiële hulp aan landen als

Turkije,Pakistan,Egypte,Zimbabween Jamaica.
Japan zalzijn defensie-inspanning in de komende jaren opvoeren.De
publieke opinie vertoontechter(ondanks de grote overwinning van de
liberaal-democratischeregeringspartijbijdeverkiezingen van 1980)thans
nog een sterkevoorkeurvoorhandhaving van hethuidige niveau en gelei-

delijkemodernisering van de defensiecapaciteit.Hetgrote publiek blijft
een militaireinspanning op groteschaalafwijzen -wijzigingen in deconstitutievan 1946zijndanook onwaarschijnlijk.Ofschoon JapansezakenkringenbelanghebbenbijgoedeeconomischebetrekkingenmetdeSovjetunie,zalJapan zich nietofficieelwillen verbinden toteconomische sam en-

werking op lange termijn zolang de Sovjetunie de vier Zuid-Koerilleneilanden bezethoudt.De ambivalente houding ten opzichtevan de veilig-

heid isook toeteschrijven aan Japanswensvanmeerpolitiekeonafhankelijkheid ten opzichtevan deVerenigdeStaten.
De voorkeurvan hetpubliek voorniet-militaire middelen en zijn vrees
voor negatieve reactiesuithetbuitenland -ten aanzien van de herleving
van hetJapanse militarisme-dragen bijtotdeaarzeling van de regering
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om totsnelleversterkingvan dedefensietebesluiten.Op langeretermijn
zaldepubliekeopiniewaarschijnlijkpositievergaan reageren opeen groteremilitaireinspanning.Op noglangeretermijn za1Japante'maken krijgenmetdevraagofhetzich onalankelijk vandeVSmoetkunnenverdedigen dan welbinnen hetkadervan een militairesamenwerking belastza1

worden metapartetaken.AlbijallijkthetJapanseveiligheidsbeleid de
komendejaren bepaaldtezullenworden doorversterkingvandedefensie,
hetonderhouden van goede betrekkingen met de VS en het bevorderen
van de stabiliteitin de regiol.

Verschuivend m achtsevenwicht

In de Ioop derjaren ismen in Japan steeds meerdoordrongen van de
betekenisvanhetveiligheidsverdragmetdeVerenigdeStaten,terwijlmen
thanspositieveroordeeltoverdezelfverdedigingsstrijdkrachten.Maarhet
strategischdenkenheeftzichindena-oorlogseperiodenietingelijkemate
ontwikkeld :de langdurige m ilitaire superioriteitvan de VS tegenover de

Sovjetunie in het Verre Oosten droeg daartoe bij.Er werd niet veel
gewicht gehecht aan de defensiecapaciteit van Japan voor het militaire
evenwichtin Oost-Azië.Trouwens,na de Tweede W ereldoorlog concen-

treerden de Japanse regeringen -daarbijtotin 1952 gesteund doorde
Amerikaanse Bezettingsautoriteiten zich allereerst op het economisch
herstel, aangezien het bondgenootschap m et de VS toch afdoende
bescherming bood tegen elke bedreiging van buitenaf.

Diesituatieisthansgewijzigd.Nu hetmachtsevenwichtterzeelangzamerhand verschoven is ten gunste van de Sovjetunie,begint het Japanse
publiekzichzorgentemakenoverzijnveiligheidenwinthetinzichtveld,
dat Japan het niet langer kan stellen zonder een doeltreffende defensiestrategie.In verband hiermee springtde geostrategischepositie van Japan

meteenin hetoog,o.m.omdatditland in feitedetoegangvan deSovjetunie tot de open oceaan beheerst via drie nauwe zeestraten.Bovendien

bezitJapan,integenstellingtotde Sovjetunie,voldoendeijsvrijehavens.
Japan is eveneens een onmisbare basis voor de verdediging van Zuid-

Koreaenbijzondergeschiktalsbruggehoofd voordeAmerikaansestrijdkrachten.Heteconomischeen technologischepotentieelvan Japan isvoor
het W esten van het grootste belang in het kader van de economische
1Y.Satoh,TheevolutionofJapanesesecuritypolicy,AdelphiPapers,nr.178,

1982,pp.1-43.
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wedijvermet de Sovjetunie en haar bondgenoten.Ditalles maakthet
onwaarschijnlijk,datJapan bij hetuitbreken van een oorlog op kleine
ofgroteschaalzich afzijdigzalkunnen houden.
Hoewelde huidige defensiepolitiek van Japan nog in brede kring wordt
aanvaard,dient men ook rekening te houden met de permanente harde
kern van hetJapanse pacifisme.M en mag dan ook aannemen,datJapan

nieteerderbetrokkenzalraken bijeenconsicttussen deSovjetunieen de
VS dan wanneerersprake mochtzijn van een directebedreiging van de
eigen veiligheid.Hetveiligheidsverdrag tussen Japan en deVerenigde Sta-

ten staaterborg voor,datJapan nietsnelbetrokken zalraken bijeen
locaalconsict.Derhalve doen de Japanse strategieën er goed aan zich in

testellen op demogelijkheidvan een 'wereldoorlog'.Hetlijktplausibel,
datde supermogendheden,die thans strategische pariteithebben bereikt,

in hetatoomtijdperk zullen willen voorkomen,dateen beperktconsict
escaleerttoteen kernoorlog op grote schaal.Zijzullen derhalvegeneigd
zijn een oorlog te bedndigen,doormidden van een staakt-het-vuren of
een wapenstilstand.Onderdergelijkeomstandigheden komtheterop aan
te verhinderen dat een tegenstander eventueel door hem bezet Japans

grondgebied alstroefzou kunnen uitspelen tijdensvredesonderhandelingen.VolgensH.Okazakimoetookindekomendejarendesamenwerking
tussenJapanendeVSdehoeksteenblijvenvanelkeJapansedefensie-strategie,zeker in hetlichtvan de verslechterende militaire situatie in Oost-

Azië.Een potentiële aanvallerzou zekeraarzelen om tijdenseen consict
een tweede frontte openen in Japan,wanneer Japans defensiecapaciteit

thanssterk genoegwordtopgevoerd:een tijdige,goed georganiseerdeen
substantiële opbouw van de Japanse en Amerikaansestrijdkrachten zou
ongetwijfeld resulteren in hetherstelvan hetmilitaire evenwicht in de
Oostaziatische regioz.

Japan en de VS :een haat-liefde-verhouding
Volgensde presidentvan deJapan Society in New York,D.M acEachron,

ishetopmerkelijk hoezeerdediplomatiekebelangen van deVS en Japan
in de wereld samenvallen.Beide landen zijn voorstandersvan een vrije
econom ische orde, verkiezen - officieel althans - open democratische

maatschappijen boven autocratischeregimes,willen nietslieverdan een
2 H.Okazaki,Japanesesecuritypolicy;atimeforstrategy,inInternational

Security,Jg.7,nr.2,1982,pp.188-197.
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eind te maken aan hetexpansionisme van de Sovjetunie en wensen de
evolutievan de Volksrepubliek China naareen gematigd bewind testimu-

leren.ZowelJapanalsdeVS hebbenvoordeelbij(en steunen)degroeiende welvaartvan de AsEAN-landen.Zoals reeds vermeld werd,richtde

Japansehulp zichsteedsmeertotlanden alsPakistan,Turkije,Egypteen
landenvanZuidoost-Azië,dieookvoordeVSvanstrategischbelangzijn.
SlechtswathetM idden-oosten betreftverschilthetbeleid van beide landen.Hetontbreken van een specialeband metIsraëlbepaalthetM iddenOosten-beleid van Japan datop de eerste plaats streeftnaarhandhaving

van nauwe betrekkingen metde olie-exporteurs,zonder de VS daarbij
tegen zich in hetharnastejagen3.
Ondanksde samenwerking tussen de Verenigde Staten en Japan,diezich

gedurendeééngeneratietotwederzijdsvoordeelontwikkelde,laten deonderlingebetrekkingen nogaltewensen over.DeVS hebben problemen met

de Japanse concurrentiepositie,terwijlervan Japanse kantvragen zijn
overde levensvatbaarheid van deeconomievan deVS4.Een verzwakking
van de nauwe diplomatieke samenwerking tussen de Verenigde Staten en
Japan zou zekerzeerernstige gevolgen hebben.Beide landen zouden zich

in een veelzwakkere positiebevinden (vooralten aanzien van deSovjetunieen in zekeremateook ten aanzien van deVolksrepubliek China)als
zijtegen elkaarkondenuitgespeeldworden.ThansvertrouwtJapan voor
zijnveiligheidvoornamelijk op deVS.Demogelijkheid datdesamenwerking op defensiegebied tussen Japan en de VS zou kunnen verbroken worden,doem tsteeds m eer op naarm ate in de VS alsm aar luiderde m ening

verkondigdwordtdatJapangeen redelijkaandeelvandeverdedigingslasten op zich neemt.M ochthetJapansevertrouwen in de bescherming door
de VS zodanig afnem en datde Japannerszich genoodzaaktzien om hun
veiligheidsbeleid daarop af te stemm en, dan zou dit hoogst nadelige
gevolgen voorde VS kunnen hebben.Elke denkbare koersverandering in

hetbuitenlandsbeleid van Japan,van verzoening metdeSovjetunietot
een indrukwekkendeherbewapening -metinbegrip van de produktie van

kernwapens-wordt dan mogelijk.Een dergelijke ontwikkeling zou de
Amerikaansebasesen bevoorradingslijnen in gevaarbrengen dievan essentieelbelangzijnvoordestrijdkrachtenvan deVSindewestelijkeStille
Oceaan.De Amerikaanse eenheden in Zuid-Korea zouden kwetsbaarder
3 D.MacEachron,The United Statesand Japan:The BilateralPotential,in

ForeignAffairs,Jg.61,nr.2,1982/83,pp.4*-402.

4 Zievoorverdereinformatieoverdezeproblematiek hetartikelvan S.Okita,
Japanese-Americaneconomictroubles:loweringthetemperature,inInternational
Security,Jg.7,nr.2,1982,pp.198-203.
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zijn,de verdediging van de Filippijnen,Australië,Nieuw-zeeland en de
anderelanden in Oost-Aziëzou ernstig worden bemoeilijkten de veiligheid van de VS zelfzou worden verzwakt.

Over het algemeen wordtin de VS nietonderkend hoe belangrijk een
goede verstandhouding metJapan welis.De obstakelsvoor een Japans-

Amerikaansesamenwerking zijn echterook diep geworteld in degeschiedenisen de zeerverschillendesocialestructuurvan debeide landen.Hetis
daarom ,volgensM acEachron,zekeraan te bevelen om meeraandachtte
besteden aan de bestuderingvan deJapansetaalen cultuurin de Verenigde Staten.Een betere verstandhouding zou zeker ook worden bevorderd
a1s de Japanse belangen de Verenigde Staten wat meer ter harte zouden
gaan,metnam eop hetgebied van voedsel-en energievoorziening.In deze

beide sectoren is Japan namelijk in overwegende mate aangewezen op
im ports.

Vertrouwenscrisis

Totvoorkort,tijdens hetpremierschap van Zenko Suzuki,bedreigden
drie gevaren het bondgenootschap tussen de VS en Japan.Het waren:

Japansambivalentehoudingten aanzienvanzijnmilitairero1inhetbondgenootschap metde Verenigde Staten,zijn bezorgdheid overhetbeleid
van de VS,en de potentiële instabiliteitvan de publieke opinie in Japan
betreffende nationale veiligheidskwesties. Deze gevaren werden zowel

doorJapan alsde Verenigde Staten onderkend.Achterafgezien zijn er
sterke aanwijzingen datdeJapansepremierwisseling achterdeschermen
wasvoorbereid dooroud-premierNobusukeKishi.Dezeerinvloedrijke
Kishiwordtvanaf de vroege na-oorlogsejaren beschouwd a1seen van
Amerika'svoornaamsteJapansevrienden.Depersoonlijkeaandachtvoor
Japan van de Amerikaanse m inister van buitenlandse zaken, George

Shultz,sluitmooiaanbijhetverlangen vanJapansnieuwepremierYasuhiro Nakasone om Japan een politiek volwaardiger rolin het internationaalgebeuren te geven.
OnderpremierSuzukidiendezich een openbarevertrouwenscrisisaan bin-

nendeJapansemaatschappij,diealnaargelangdemilitaristischedan wel
de pacifistischestroming de overhand gekregen had,had kunnen uitlopen
op een snelle,grootscheepseherbewapening ofeen uitgesproken Finlandi-

sering.Twijfelwasgerezen ofdeVSJapanwelonderalleomstandigheden
5 D.M acEachron,a.w.,p.414-415.
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zoudenbijstaan bijzijnverdedigingingevalvanagressie.Ergingenstemmen op die aandrongen op een uitbreiding van de defensiecapaciteitvan
Japan.Er was echter ook een toenemende bewustwording van Japanse

zijdedatdeVS meeractievesteun van Japan behqorden te krijgen voor
hun betrokkenheid bijdeverdediging van Japan en zijn bevoorradingsroutes.Anderzijdsvreesden -en vrezen -veelJapanners dateen alte
nauwemilitairesam enwerkingm etdeVS en een meerevenredigeverdeling
van de militairetaken tussen beide landen hun land weleenszou kunnen
betrekken in consicten buiten de eigen regio.Bedenkingen rezen vooral

ook tegen dehebbelijkheid van deVSom eenzijdigbeslissingentenemen
over kwesties die ook Japan directof indirect raken en om de Japanse

regering pasachterafdaaroverin telichten (o.a.deplotselingetoenadering van W ashington tot de Volksrepubliek China in 1971,eenzijdige
maatregelen op economisch gebied en de gedeeltelijketerugtrekking van
de Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea in 1977).Herhaaldeli
jk stonden
Japanse nationale belangen op het spel, die door de VS gdgnoreerd
werden.

Doorhunneigingeenuitzonderingspositiein tenemen(eengevolgvanhet
cultiverenvandeeigen Japanseidentiteit)hebbendeJapanners-diezeer
gevoeligzijnvoordewijzewaarop zij,vooraldoorvooruitstrevendeW esterselanden,worden bejegend -zich nooittoteenvolwaardig,zellewust
lid van de internationale gemeenschap kunnen ontwikkelen.De tijd is
evenwelgekomendatJapanzichalseengelijkwaardigepartnerzalmoeten
opstellen.De VS zullen Japan alszodanig m oeten behandelen,en zouden
ergoed aan doen Japan nietslechtsteconsulteren alshetgaatom kwesties
die rechtstreeks verband houden met het bondgenootschap tussen beide
landen, maar ook betreffende andere internationale vraagstukken. Te
vaak is Japan in hetverleden alleen m aareen toeschouwer geweest.Dit

kan nietmeervoortduren.Hetis moeilijk oudegewoonten afteleren,
maarde uitdaging waarm eehetbondgenootschap thanswordtgeconfron-

teerd,maaktduidelijk dateen nieuwe aanpak dringend noodzakelijk is6.
Nieuwe verstandhouding

Nadriejarenvan toenemendeanimositeitkunnenJapan enAmerikaweer
6 T.Tsurutani,OId habitsnew times-ChallengestoJapanese-Americansecurity relations,in InternationalSecurit
y,Jg.7,nr. 2, 1982,pp.183-187.Zie voor
meerinformatieoverdezeproblematiek :RenéW agners, Japanwi
rdtweltpolitùch
erwachsen.Noch suchtes Schutz in der Nöhe Amerikas, ln Fra
nkfurterAllgemeine Zeitung, 16 April1983.
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goed metelkaar opschieten.Shultz'bezoek aan Tokio vond plaatsin de-

zelfdehartelijkesfeeralshetbezoekvan premierNakasonemediojanuari
aan W ashington. Er werden geen doorbraken in slepende consicten
bereikt,maarhetbondgenootschap tussen beidelanden waaraan zowelin

Tokio alsin W ashington aanzienlijketwijfelwasontstaan isopnieuw in
duidelijketaalbevestigd.
Hetbelangrijkstereisdoelvan ministerShultzwasPeking.Zokortnahet
topoverleg tussen Nakasone en presidentReagan was er geen dringende

reden om ook nog viervan zijn twaalfdagen in Azië in Japan doorte
brengen.M aarin scherpcontrastmetzijn voorgangerAlexanderHaigdie
op zijn Aziatische reisin 1981Japan linkslietliggen.en in Manila een
onbevredigendeontmoetinghad metde Japanseministervan buitenlandse

zaken,demonstreerdeShultzdathijJapan zoveelmogelijkwilbetrekken
bijdevorming van deAmerikaansepolitiek in hetVerreOosten.Shultz
heefteen ongewoon grote belangstelling en sympathie voorJapan.Ditis

van meerdanvoorbijgaandbelangomdathetStateDepartmeptlangetijd
devoorkeurheeftgegeven aan China-specialisten die ondankshun onwetendheid over Japan toch hierover adviesmoesten geven.

In hetbegrotingsjaardatop 1april 1983 begonnen waszalJapan 1%
minderaan defensiebesteden dan watdeAm erikanen in augustus1982als
absoluutminim um hadden vooropgesteld.Hieruitbleek datde hernieuwde Japans-Amerikaanse vriendschap tot nog toe slechts op symbolische

gestesvan Japansezijdeberust.Maardiesymboliek isuiterstbelangrijk.
De volle omvang van de Japanse na-oorlogse ao ankelijkheid van de VS
realiseren de meesteAmerikanen zich niet.En veelAm erikaanseregerings-

en volksvertegenwoordigers meenden de laatste jaren reden genoeg te
hebben om te twijfelen aan de realiteitvan hetbondgenootschap met
Japan.Daarom moestprem ierNakasone in helderder bewoordingen dan

zijnrecentevoorgangersdelotsverbondenheid van detweelanden onderstrepen.HijheeftbovendientijdenszijnbezoekaanW ashington president
Reagan hetgevoelgegeven dathun beidervisie op de kwade bedoelingen

en hetgevaarvan deSovjetuniemin ofmeeridentiek is.
DevrijsnellewijzigingindegemoedsstemmingtussendeVerenigdeStaten
en Japan levert de nodige gevaren op die de verhouding alsnog ernstig

kunnenverzuren.NudeJapanseregeringweereenduidelijkbeleid voert,
zijn deverwachtingen in W ashington m isschien te hoog gespannen.PremierNakasone heeftnatuurlijk niethetpolycentrische Japanse politieke
bestelondercontrole.Veelmachtsgroepenzi
jn nietgewend aan deideeën
dieNakasone nu alsregeringshoofd krachtigerdan ooitaan de man pro-

beerttebrengen.Hijbevindtzich momenteeltussentweevuren.Hijkan
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nog nietweten wathijvan de ambtenaren en rivaliserendeklieken in de
regeringspartijaan compromissen zalkunnen loskrijgen om op handelsen defensiegebied substantiële tegemoetkomingen aan W ashington te

doen.Hij weetevenmin hoeveelmeer dan symbolische gestesAmerika
nodig heeftom redelijk tevreden te kunnen blijven.Overhetalgemeen
wordtverwachtdatNakasonetotaugustus1983 detijd heeftom een en
ander tegen elkaar af te wegen.In de herfst beginnen de Amerikaanse
democratische gegadigden voorde presidentskandidatuur serieus aan hun
cam pagnes en zullen politieke m untslaan uitde mede door de Japanse

goedereninvoerveroorzaakte werkloosheid.Bijdeverkiezingen voorhet
Congresvanvorigjaarwerd Japan reedsalseendankbaarretorisch doelwitontdekt.

De Sovjetunieheefteen,naarmen mag aannemen onbedoelde bijdrage
geleverd totde versterking van Nakasones positie.Door hun reactie op

Nakasonesverklaring in W ashington teformuleren alseen feitelijk militairdreigement-en daarnog maarliefstkernwapensbijtevernoemen!hebben de Kremlinleiders,voor hetmom entalthans,aardig watwind uit
de zeilen genomen van de traditionele binnenlandse oppositie tegen vergroting van de Japansemilitairecapaciteit7.Hetkwam Tokio ook goed uit
dathet,naaraanleiding van recente uitspraken van de Kremlinleiders,een
alwatoudere bezorgdheid over eventuele overplaatsing van Ss-zo-raketten naarhetVerreOosten kon etaleren.Hetenigepuntvan hetbezoek van
Shultz datin Tokio krantekoppen heeftgemaakt wasde verzekering dat
de VS geen overeenkom stoverreductie van kernwapensin Europa zullen
aangaan dieeen nadelig effectop de veiligheid van Azië zou kunnen heb-

ben.DeJapannerskunnen nietandersdanNakasonetefeliciteren dathij
een nieuwe Amerikaanse garantie in de wachtheeftgesleept8.

N ieuw e defensiepolitiek :nieuwe kansen en risico's
PremierNakasoneheeftde nieuwe Japanse defensiepolitiek nietuitgevonden,maarweleen nieuwe impulsgegeven aan een reeksprogram ma's,die

deindruk wekken datdejaren van aarzeling voorbijzijn.Denotie van
7 Zie ook over deze problematiek het artikel:Japan'
s changing consensus.

Mr.Nakasonehasproblemsaboutreflation,Europedefenseandhi
sbureaucrats'
desireforIowerinterestrates,in TheEconomi
st,16april1983,pp.14-17.
8 Zie voorverdereinformatie overdeze problematiek hetartikelvan Richard

Nations,TheReaganadministrationchartsanew courseforAsianpolicy.,4 tilt
toward Tokyo,in FarEastern EconomicReview,21 april1983,pp.36-37.
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gemeenschappelijke,Japans-Amerikaansedefensie-studieswasalin 1978
aanvaard.In 1980 namen Japansestrijdkrachten voorheteerstdeelaan
internationale vlootm anoeuversen in 1982 werden de eerste Japans-Ame-

rikaansemanoeuvresop Japansgrondgebied gehouden.lnjuli1982,enige
maanden voordatNakasonepremierwerd,aanvaarddeJapan een vijfjarenplan voor de modernisering van zijn strijdkrachten en in september
slootministerSoichiro Ito te W ashington enkelemilitaire overeenkomsten
van groterbelang.
Hetterrein wasdusgoed voorbereid toen Nakasonein november 1982 de

leidingvanderegeringopzichnam.Maarhijlijktineenheelanderegeest
tehandelen dan zijn voorgangers.Terwijldezeeen rem trachttetezetten
op een politiek van militair engagementdie hun doorde omstandigheden
en door toenemende Am erikaanse druk werd opgelegd,gaat Nakasone

bewustdierichtinguit.Hijisdaarbijnietalleen depubliekeopinieenhet
parlem entvooruit,m aaranticipeertookOP nOg tOtStand te brengen COn-

stitutionelehervormingen.ln diezin iswatgezegd wordteven belangrijk
als watgedaan wordt. 'W oorden'bereiden politieke om buigingen voor,
diezich reeds sterk weerspiegelen in de studiesvan deskundigen en in de
besprekingen overoverdrachtvan technologievoormilitairgebruik,waar
m en,niettegenstaande alle démenti's,hetdenkbeeld van gemeenschappe-

lijkeJapans-Amerikaanseproduktievan wapensystemenalin overweging
genomenheeft.Hetprocesblijktechternogveelverdergevorderd tezijn
waar het gaat om de militaire samenwerking met de Amerikanen in de
Stille O ceaan. A llain Jacob gaf hierover de ideeën weer van een hoge
Japanse functionarisdie zich een expert op defensiegebied noemt.
Die ging uitvan de hypothese datbuiten hetgebied van de Stille Oceaan
een conflictuitbreekt datdoor hetengagementvan Russische en Ameri-

kaansestrijdkrachten een mondiaalkarakter krijgt.In datgevalzalde
Japanse vlootde Straten van Soya,Tsoegaroe en Tsjoesjima afsluiten,
zodatde JapanseZeeeen geslotenzeewordt.Deofficiëleinteryretatieis
datJapanop diewijzezijneigengrondgebiedenzijnevenvitalemaritieme
verbindingslijnen zalbeschermen geheelbinnen hetkadervan de verplichtingendiepremierSuzukitweejaargeleden hadaanvaard.Maargaat
hetalleen daarom ? Kan men gewagen van een directe bedreiging van het
Japanse grondgebied wanneer deconsicthaard duizenden kilometers ver

wegzou liggen en de SovjetunieJapan op geen enkelemanierbedreigt?
DaarkomtnogbijdatdezeJapansemaatregelen,tezamen metsoortgelijke Amerikaanse,Australische en Nieuwzeelandse maatregelen verderop in de Stille Oceaan,alle Russische vlooteenheden te W ladiwostok en

tePetropawlosk (Kamsjatka)zou dwingentothetmaken vaneen omweg
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van honderd dagennaarbijvoorbeelddeIndischeOceaan.Hetvaltniette
ontkennen dat Japan,onder voorwendselvan de verzekering van zijn
eigen veiligheid,in die omstandigheden een beslissende bijdrage zou
leveren aan hetAmerikaanse strategische apparaat.Die bijdrageisniet
alleenmoeilijkverenigbaaarmetdepacifistischepassagesvandeconstitutie.maarplaatsthetprobleem van de Japansedefensiein een fundamenteelandere contextdan die totnu toe gegolden heeftg.
Volgensgoed gdnformeerdewaarnem erszou premierNakasonevooralles
een doorbraak willen bewerken in derichting van deVS om datdebetrekkingen metditland prioriteitverdienen,weliswaarnietalseen doelop zich

maar veeleer als een middeltot herstelvan de onalankelijkheid van
Japan.In dezewoorden trilteen sterk nationalistische snaar:Nakasoneis
een groot bewonderaar van president De Gaulle. In diens politieke
filosofie zou m en enige sleutelsvoorNakasonesbeleid kunnen vinden.

DehandelsrelatiesmetW ashington bevatten overigenseen tijdbom diein
1984erggevaarlijkzoukunnenworden.Maarop hetterreinvandedefensie is Nakasone de m eestbegripvolle en dynamische partnerdie Amerika

ooitinTokioheeftgehad.Zijnveiligheidsbeleidroeptevenwelenkelevragen op.Allereerstvragen van praktischeaard.HeeftJapan weldem iddelen om demilitairetaken op zich tenemen waarvoorhetdeverantwoorde-

lijkheid zegtteaanvaarden?Alshetgaatom devolledigeuitvoering van
hetprogrammabinnen hetvoorzienetijdsbestek ishetantwoord van alle
deskundigen ontkennend.Nietalleen debenodigdekwantiteitaan strijdkrachten isonhaalbaar;deJapansestrijdkrachten beschikkenmomenteel
evenminoverdenoodzakelijkegdntegreerdecommandosystemen.Hetin
1982 vastgesteldevijfjarenplan gaatbovendien uitvan een jaarlijkseverhogingvanhetdefensiebudgetmet10çainconstanteprijzen,terwijlvoor
het fiscale jaar 1983 slechts een verhoging van iets'
m inder dan 5ç: is
voorzien.HetisvoortsgeenszinsduidelijkdatdeJapanseindustrieaande
eisen van hetherbewapeningsprogramma kan voldoen.Japan beschiktwel
overeen ultramodern industrieelapparaatdatin bepaaldetechnieken aan
de spitsstaat,maarhetheeftmerkwaardig genoeg een achterstand op het
vlak van de militaire basistechnologieënlo.
.

Ahdere vragen zijn nog fundamenteleren raken deessentie van Japans
veiligheidsbeleid.De ontwikkeling van de internationale betrekkingen in
hetalgem een en deplaatsing van Russichemiddellangeafstandsraketten in
9 AllainJacob,NouvellesstratégiesjaponaùesI-LebarrageduPaclique,in

LeM onde,12 april1983,p.7.

10 Richard Nations,Why the Pentagon plumpsforJapan,in FarEastern

EconomicRevi
ew,21april1983,pp.38-40.
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Oost-siberiëin hetbijzonderwekken twijfels aan degeloofwaardigheid
van de Amerikaanse atoomparaplu en aan hetpostulaatdatJapan onder

Amerikaansebeschermingzijnveiligheid moetverzekerenmetconventionelewapens.De Japanse leidershebben hetgevoeldatdeverdedigingvan
hetVerre Oosten ùietdevoornaamste zorg van W ashington is en dateen
vermindering van de Amerikaanse presentie aldaar te voorzien is m ocht

eenbrand in een anderdeelvan dewereld uitbreken.Zijwijzengraagop
dergelijke aspecten van deproblematiek diedemilitaireinspanning van
hun regering kunnen rechtvaardigen.Gereserveerderreageren zijop de
vraag watergaatgebeuren wanneerde Sovjetunie methaar in Siberië
geplaatste kernwapensJapan zou bedreigen.Zouden deVS dan hetrisico
-.

-

van de inzetvan eigen kernwapens nemen? Die mogejyj(jye
-ja kan njet
geheelworden uitgesloten,juistomdatJapan zich laatbetrekken in een
defensiesysteem dat,objectiefgezien,deverdedigingvan eigen grondgebiedtebovengaatll.Hetheefterdeschijnvan datditprobleem Tokiotot
nutoeniettotdiep nadenken heeftgestemd.VoorlopigprobeertdeJapansediplom atiedehindernisteomzeilen doortestreven naareen plaatsaan
de tafelvan de wapenbeheersingsonderhandelingen.Zo heeftde Japanse
diplom atie hetdenkbeeld van een associatiemetdeNATO gelanceerd,een

ideedatze,ondankshetdoorFrankrijk aangetekendeverzet,vermoedelijk nietvolledigheeftprijsgegeven.
Een anderemogelijkheid isdatJapan metanderedan militairemiddelen
devredeen stabiliteitin deregio probeerttebewaren,vooralmetdiplom atie en econom ische en technische hulpverlening.Dit zou,volgens Allain

Jacob,een terugkeerzijn naarhetbeleid dattien jaargeleden doorpremierSato werd verdedigd.M en moetechtererkennen datzulke denkbeel-

den gemakkelijker gelanceerd kunnen worden in een perspectief van
détente.

HetisnauwelijksmogelijkdeandereoptievoorJapanterspraketebrengen,namelijk hetopbouwen van een eigen kernbewapening.Hetbinnenlandseverzetmaaktzo'n keuzeondenkbaaren men durftzichnauwelijks
voor te stellen hoe M oskou,Peking en de hoofdsteden in Zuidoost-Azië

zoudenreageren.Enhoeveeltijdengeldzouhetkosten om een kernmacht
meteen m inimum aan geloofwaardigheid op te bouwen ? Hetdenkbeeld
van toelating van Am erikaanse kernwapens in de archipelis echter alin
feite door de Japanse regering aanvaard,en met hetoog daarop begint
men teTokio gesprekspartnersteontmoeten,voorwie de nucleaire optie
althansde verdienste van een zekere logica heeft,aldusAllain Jacoblz.
11Allain Jacob2Nouvellesstratégiesjaponaises11-Vivredangereusement?in

ZeM onde,13aprll1983,p.5.
12 Idem.

940

F orum

Overproduktie van voedselen georganiseerde honger
In 1952verscheen de inm iddelsklassiek
geworden studie van de Braziliaan Jo-

Deze hoop werd niet bewaarheid. Dr.
de Castro zelf moest Brazilië verlaten

suédeCastro,TheGeography ofHun- na decoup van 1964,netalszijn even
ger1,waarin hij aantoonde,dattwee innovatieve landgenoot Paolo Freire,
derden van de wereld slechtgevoed of en degoedbedoel
de projecten van de
ondervoed waren,daternochtansvol- FAO (Food and Agriculture Organidoende mogelijkheden waren om de zationvandeVN),dekerkenen deprihele wereldbevolking te eten te geven,
dat hongersnood helem aal geen na-

vé-instellingen botsten tot n0g t0e Op
eenmuurvanonbegrig,m anipulatie en
tuurlijkenonleneeslijkfenomeenwas. regelrechte tegenwerklng. Het was de
Verderlegdeh1jeen verbandtussen on- verdienste van Josue de Castro, voor
dervoeding en genetische defecten die de bi
j mijn weten eerste keer op een
de bevolking van de Derde W ereld na coherente manier te hebben uiteengeenkelegeneratieszowelfysisch als psy- zet, hoe honger kunstmatig georganichisch aantasten.TerwijldemeestePO- seerd kan worden,maar ondanks dit
litololen en sociologen de politieke inzicht onderschatte hij blijkbaar de
apathle van b.v.de W esteuropese be- nlacht van de structuren die voor die
volking verklaarden a1s een van dege- '
organisatie'verantwoordelijk zijn.
Volgen Van Onze hogere levensstan- Vi
jfentwintigjaarlaterwasernogniets
daard en consum ptieverslaafdheid,be- veranderd en verscheen een andere stuweesde Castro dat ook langdurige el- die,die vanuiteen enigszinsandere inlende en ondervoeding tot apathie lei- valshoekhetzelfdefenomeen beschrijft
den, zodat de mensen 'zich zonder en tot analoge conclusies komt.H ow
strijd aan vernietigende en antisociale the OtherNJC diesvan Susan George
krachten overgeven'.En hetboek ein- verscheen in 1976.Datisalweerenkele
digde m et de hoop dat er zich steeds jaren gel
eden.Maar pasonlangswerd
meer m ensen,vooral in internationaal de Franse vertaling ervan ons in de
leidende kringen, van deze waarheid handgestoptdooreen Brusselsjezuï
et,
bewustzouden worden :'Hetishoogst di
e in Chili werkt:'Mijn bijbel',zei

noodzakelijk, een wereldwijde cam- hij,'ikheb ditboekaltijd bijme.Vestig deaandachtvan jelezerserop' En

pagnevoorde uitroeiing van de honger
te organiseren'.

inderdaad, dit is iets wat we allem ea!
moeten lezenz.

1 JosuédeCastro,TheGeography ofHunger,Little,Brownand Company,

Boston,1952.
2 Susan George,Comment meurt l'autre moitié du monde, Editions Robert
Laffont,Paris,1978,19822.
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W aar de Castro, naast de 'geografie' zen,zul
len er,wanneer je de laatste
van de honger, ook de 'geschiedenis' bladzi
jde omslaat,2.5* personen erervan beschreef,beperktSusan George gens i
n de wereld gestorven zijn van
zich totdestudie van hongeren onder- hongerofaan een ziektedie aan ondervoeding in de Derde W ereld vandaag. voeding tewijten is'.
Die 'Derde W ereld' omvat echter niet
alleen de ontwikkelingslanden, maar H onger is geen gesel,m aar
ook de bevolki
ngsgroegen in de rijke
landen die sociaal gezlen ook tot de een schandaal
'onderontwikkeld gehouden' wereld
gerekend moeten worden.Ook George Zolang men blijftgeloven dathonger
vervalt niet in een uitzichtloos pessi- en ondervoeding technologische pro-

misme,maarzijzietzich we1gedwon- blemen zijn,za1men de oplossing ergen,hetin 1952 nog heersendevertrouwen in de internationale organisaties

voorin nieuwe technologieën gaan zoe-

ken.Maar volgens Susan Georle is

zwaar in twijfelte trekken.W anttus- honger niet zozeer een technologlsch,
sen hetboek van de Castro en datvan
George liggen de m islukking van de
'Groene Revolutie' en de toenem ende

m aar een economisch en politiek

vervlechting van wetenschappelijke en

honger hangt af van diegenen die het

hum anitaire organisaties met de steeds
groter wordende voedsel-multinationals.
Georgebegintm eteen overzichtvan de

initiatiefen deuitvoerinjsmiddelen in

belangrijkste ideologische mythes die
het probleem in het bewustzijn van
zelfs vooruitstrevende en humanistisch
gerichte westerlingen hebben verdoezeld :honger en ondervoeding zouden
dan een gevolg zi
jnvanoverbevolking,
klim atologische factoren (Sahe1)ofgebrek aan efficiënt management in de
ontwikkelingslanden zelf. Verder weigert ze,een onderscheid te m aken tussen honger en ondervoeding :de gevol-

machts- en structureel yrobleem,
m.a.w.demogelijkebestrijdlng van de

handenhebben.En datzbnvolgensdeze studie nooitde slachtoffers,die binnen de bestaande structuren geen enkele greep op de situatie kunnen hebben.
De machtover leven en dood van mil-

jarden mensen ligt bij de regeringen
van deindustrielanden (vooralde VS),
de multinationale ondernem ingen, de
lokaleelitesen die ambtenaren van de
internationaleorganisatiesdie directof
indirectm etde eerstgenoemde groepen

verbondenzijn.Gezien deernstvan de
zaak is dit een uiterst zwaarwegende
beschuldiging,diedaarom dooreen ge-

gen van ondervoeding zijn op lange detailleerdeen wetenschappelijkgefuntermijn even onmenselijk en moordda- deerde argumentatie gestaafd moet
dig als die van een tijdelijk beperkte worden.Ditboek blijftdan ook niet
hongersnood.De m eeste experten, zo- staan bi
jvage,alssloganshanteerbare
als onder m eer de deelnem ers aan de

gemeenplaatsen,m aarlegtaan dehand

W ereldvoedselconferenties, zijn het van talloze,zorgvuldig gedocumenteereens over de feiten en vrezen dat de
toekom st nog erger wordt, m aar er
heerstgroteonenigheid overdeanalyse
van de oorzaken van die m ensonwaardige situatie. George gaat uit van de
hypothese dat zi
jdie voordeze crisis

de voorbeelden de structuren blootdie
haar hypothese bevestigen. Zo toont
Susan George ondermeer hetvolgende
aan.

1.De vorm ing van de lokale elites is
niethetresultaatvan toevalligeom stanverantwoordelijk zijn, een naam , een digheden, m aar het eindprodukt van
adres en een gezicht' (Brecht)hebben een geplande cam pagne die ervoor geen zijtrachtze aan de hand van con- zorgd heeftdatin de Derde W ereld kacretegegevenste ontmaskeren:'Alsje dersen techniciaan dem achtgeholpen
zes uur nodig hebt om dit boek te 1e- en gehouden worden die doorhun vor-
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mingen hun persoonlijkebelangen als daarom naïef,te geloven datdiezelfde
betrouwbare bondgenoten van de westerse en m ultinationale m achtsgroepen
zullen fungeren,ook algaatditm eestal
ten kostevan deontwikkeling en de gezondheid van de eigen bevolking.
2.De ingevoerde technologieën en

multinationalsdezelucratieveonderneming om m orele,humanitaireredenen
zouden opgeven. George spreekt van
een 'pseudo-voedselschaarste',die b.v.

duidelijkwordtin desuctuatiesvan de

Amerikaanse landbouwpolitiek,diede
technisch-wetenschagyelijke ontwikke- voedselproduktie afremt of stimuleert
lingsprogram ma's zlln niet neutraal. naargelang van de winst die op korte
Het leven van verschillende generaties termi
jn gemaakt kan worden of het
in de arme landen wordt er grondig politieke voordeeldatuit het 'voedseldoorbdnvloed,en erwordtbijdieim- wapen'kan worden gehaald.Regelm aporteerderrekenin!gehouden metde tig worden ontwikkelingsprogramm a's
belangen van de bultenlandse 'ontwik- stopgezet,wanneerbl
ijktdateen nieuw

kelaars'(en hun lokale bondgenoten) regime(ChilionderAllende b.v.)door
dan metdeeigenlijkenoden van debe- radicale landhervorm ingsplannen de
volking.Een studie van John Galtung

belangen van demultinationalsin je-

over de import van moderne visserij- vaarbrengt.Daarom ishetook bilna
technieken in Kerala,laatbijvoorbeeld onmogelijk,geld 1os te krijgen voor
ziendathetresultaatuiteraard eenver- projecten in dearmstelanden,waarde

hogingvan deproduktiewas,maarnu nood het hoogst is, naaar de risisco's
niet langer voor consum ptie door de voorde investeerder te grootzijn.Als
lokale bevolking,m aar voorde export je van heteenvoudi
ge principe 'zaken
naar de industrielanden.Gevolg:ter- zi
jnzaken'uitgaat,zegtGeorje,za1je

wijlde bevolking verarmd en slechter alheelvlug een duidelijk inzlchtkrijgevoed uit het 'ontwikkelingsproject' gen in deschomm elingen van devoedkwam ,profiteerde een lokale onderne- selpolitiek op wereldschaal.
mer van de bloeiende exporthandel. 5.De immorele omschrijving van
Dergelijke investeringen kunnen we1 'voedselalswapen'isgeen ongelukkige
een succes worden, maar nietvoor de verspreking van een geëxalteerd koudebevolking ter plaatse.
oorlogsstrijder als minister ErlButz,
3. De zo hoog geroem de 'Groene Re- m aar de correcte benam ing voor een
volutie'wijktvan ditpatroon nietaf. economische en politieke strategie die
In de meeste projectgebieden werd de alsindshetbegin van de 19e eeuw met
produktie van expor/gewassen bijna succeswordttoegepast.De doelstellin-

miraculeusopgedreven,terwijlhetaan- gen zijn duidelijk:uitbreidin!van de
planten van protdnerijke, voedzame eigen economische en politleke ingewassen voor de bevolking, ondanks vloedssfeer, vergroting van de afzetalle officiële verklaringen en optimisti- marktvoor de eigen landbouwprodukschevoorspellingen,geheelofgedeelte- ten en steun aan loyalerelimes(enom-

lijk werd uitgeschakeld.Ditiseen bij- gekeerd).Datdezestrategleefficiëntis,
zonder treffend voorbeeld, omdat de blijkt o-m. uit een Amerikaans rappublieke opinie in de industrielanden port,waari
n je kuntlezen datde tien
jarenlanggeloofdheeftdatdeze'Groe- landen die tussen 1954 en 1974 het
ne Revolutie' dé oplossing van het
voedselprobleem in de Derde W ereld
zou verzekeren.
4. De honger van de meerderheid van
dewereldbevolking iseen van de m eest
winstgevende 'zaken' die de m ultinationale ondernemingen in dezeeeuw op
het getouw hebben gezet, en het is

m eest van deze hulp genoten hebben,
m instensdrie maalzoveelbetaald hebben voor het invoeren van voedseluit
de VS a1s ze voorheen a1s 'ontwikkelingshulp'ontvangen hadden.
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van de 'objectiviteit'nietuithet oog
mag verliezen.

W at de oplossing betreft,gelooft zij
Aangezien veevoeder,via de verkoop

van vlees in de rijke landen,winstgevender blijktte zijn dan gewassen die
voor menselijke consumptie geschikt
zijn,wordtin de Derde W ereld steeds

niet dat het vozstaat, zonder meer de
revolutie te preken of nog in de moge-

lijkhedenvandeVN teblijven geloven.

De wanverhoudin! tussen hethoofdstuk datde oplosslng bespreekt en het

heleboek(25van de4* pp.)isop zich

m eer veevoeder aangeplant en gepro- al een aanduiding van het probleem .
duceerd, met a1s gevolg dat de lokale W atdeDerdeW ereldaangaat,plei
tzij
elites van de exportinkom sten profite- voor een drastische overschakeling

ren,terwijlde bevolkinj alankelijk naareen zogrootmolelijkematevan
!eworden isvan voedsellmportuitde autonomie en een polltiek van sociale

en politieke hervormingen die ervoor
zorgt,de controle over de eigen landgeregeld worden via directedruk (ont- bouwpolitiek opnieuw in handen te

lndustrielanden. Deze overschakeling
op veevoeder kan zonder veel moeite

wikkelinjskredieten), waarteqen de krijgen.Dit moet gepaard gaan met
plaatselbke bevolking zich nlet kan eentoepassingvan nieuwewetenschapverzetten,ofindirect,via internationa- pelijke inzichten over alternatieve

voedselbronnen voor mensen en dieren,die tot nog toe om winstmotieven
door de industrielanden verwaarloosd
werd.En wat de industrielanden zelf
betreft!steltze voor,de mensen zoveel
m ogelilk over de ware gang van zaken
te inform eren en,via de dem ocratische
kanalen,druk uitte oefenen op de posen aldeze groepen jarandeerten de litici,deeconomischem achthebbersen
numerieke meerderheld van de ontwik- de publieke opinie. Daarvoor is het
kelingslanden effectief neutraliseert. nuttiger'derijken en machtigen te beZij steunt daarbij op rapporten van studeren,eerder dan de arm en en m isRobert M cN am ara, de voorzitter van deelden',omdatde sleutelvoorhetbede W ereldbank, een m an die men grijpen van de honger nietin Akkra,
moeilijk met een beroepsrevolutionair maarin New York ofLonden tevinden
ofeenbevrijdingstheoloogkan verwar- is.Verder pleit ze voor boycot-cam paren. H et dilem m a van M cNam ara gnes tegen ondernem ingen die de uit-

le organisaties alsdeVN ofdeW ereldbank.Georgedocumenteerthaarbewering,dat de besluitvorm ende com missiesdie zich in de VN methetvoedselprobleem bezighouden, beheerst worden door experten die rechtstreeksm et
de multinationals verbonden Z1
*J
*n,wat
uiteraard een goede sam enwerking tus-

bestaat erin dathij,enerzijds,tot de buiting al te brutaal bedrijven (b.v.
vaststelling is gekom en dat grondige Nestlés prakti
jk met de melkpoeder
politieke en socio-economische struc- voor babies), voor directe contacten
tuurhervormingen (andersgezegd :re- tussen consum enten in de industrielanvoluties) noodzakelijk zijn, maar dat den en coöperatiesin deDerdeW ereld
hij,anderzijds,voordergelijkehervor- (zoalshierop kleineschaalgebeurtvia
mingen geen steun kan verwachten van deOxfam W ereldwinkels),en vooreen
de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, resolute en aanhoudende strijd tegen
Duitsland ofJapan,die deW ereldbank debewapening.Zebli
jfterzich echter
controleren.George pleit ook de Sov-

van bewust,'dateen echte verandering

jetunie of kleinere Europese landen
nietvrij,maarwijsterop,dat de VS

onmogelijk iszondereen radicale ver-

jard mensen,een feitdatmen omwille

ze eerlijk genoeg om toete geven,dat

anderingvan desociale structuren in de
alleen alm acht uitoefenen over 2 m il- ontwikkelingslanden'.M aargelukkig is
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zenoch depretentienoch de competen- kelijke sociale revolutie voor anderen
tie heeft,om de weg naar die hoofdza- uitte stippelen.
Ludo Abicht

Elckerlyc Eichm ann
'Nooitverrichtiemand
zo volledigen perfect
hetkwade,a1swanneer

hi
jdatingoedgewetendoet'.
Pascal

Een gevangenis ergens in lsraël, met 15 jaarArgenti
jnse stilte,wi1hijalles
geslepen tactiek bewaakt. De ce1 van recht praten. In narratieve kaalheid,
Adolf Eichm ann. In regelmatig ver- zonder zel
fverraderlijke adjectiefjes,
hoormetAvnerLessofeen vrouwelij- rechttoe-rechtaan taalgebruik waarin
ke psychiater. Enige getuige de regi- geen ruimte voor gevoelsarlumenten
strerende geluidsband. De periode is i
s,pathetischezelfrechtvaardlginj.De
1961, vöör het proces in Jeruzalem . authenticiteit van dit taalgebrulk is
Eichmannreconstrueertzijn leven.Een grotendeels correct,alm oest er uiteronopvallende,watlinke jongeman uit aard uithetprotocolgeselecteerd wor-

christelijk-conservatieve ouders,gebo- den (cfr.Eichmann-protokoll, Berlin,
ren te Solingen,opgegroeid in Linz.In 1982).
hetbegin van dejaren 30krijgthij,a1s W ie en wat is de Eichmann van dit
vertegenwoordiger voor Vacuum Oil, Schauspiel? Een dram atische fictie of

toevallig contactmetde (Oostenrijkse)
SS.Onmerkbaar glijdt hij de bende
van Heydrich in.Van 1941afishijte
Berlijn dossierambtenaar; ressort*.
Endlösung.
ln de 18 taferelen die het eerste deel
uitmaken Van Heinar Kipphardts
(
1922-82)jostumedrama BruderEichm ann 1, zl
ln de situatie,de personages
en hettaalgebruik ontleend aan,gebaseerd op het reusachtige protocol

een gedramatiseerd historisch subject?
Is hij een opportunist die zijn vestje
schoon wast? Haakt hij zich vast in
ZiJ
-n onberispelijk functioneren-ojbevel? W elke graad van oprechtheid ls
vast te stellen ? W elke tactische sluwheid? W elke wroeging of arglist?

Welkzelfbedro!ofwaarheidsstreven?

W elke verdringlng van intiem schuld-

gevoel? De orjanisatorvan de dood
reorganiseert zlln biografie.Dat is de

(3.564pp.)datkapiteinAvnerLessvan dram atische uitdaging. Ze is geldig.
zijn ondervragingvan AdolfEichmann Maarzezetzich nauwelijksdoor.
heeft opgenomen,tussen m ei 1960 en W antKipphardt,di
e altijd a1,schomfebruari 19612.O nder het naziregiem
een zelfingenomen bureaucraat;nu,na

melend tussen hetwonen in de DDR en

in de DBR (sedert 1959), meer aan-

1 HeinarKipphardt,Bruder Eichmann.Schauspiel,Rowohlt,Reinbek,1983,
160 pp.,DM .18.
2 Nvdr.Overdeverhouding tussen 'document'en theater,metnamein KipphardtsIn derSacheJ.RobertOppenheimer en JoelBrand,heeftde auteurhier
vroegeraluitvoerigergeschreven.Cfr.C.Tindemans,Documententheateren :1àtorischdrama,inStreven,november,pp.160-170,endecember1966,pp.240-246.

Forum

dachttoonde voorde aanleiding totde
opdeling in beide Duitslanden,voor de
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expert; arrogante verklaringen van de
lsraëlische m inister Sharon ; een be-

nazitijdbinnendemens,jeeftmiddels richt van een Palestijnse vrouw over
zijn titelaan dathijhetlndividualisti- hetbloedbad van Sabraen Shatila.ln
sche feit van Adolf Eichm ann een andere dimensie, een afgeleide bestenlm ing wilgeven.Eichm ann alsbroeder,
alsuitwisselbaar iemand,a1svertegenwoordiger van iedereen.Eichm ann ge-

de rechtstreekse dram atische handeling
passen dezetaferelen uiteraard niet;ze

zijn bijgevolg duidelijk naar het pu-

bliek gericht.De toeschouwers worden
ertoe verleid deze gebeurtenissen zo te
promoveerd totsymboolvan menselij- interpreteren datze Overeenkom en met
kepotentiein een nietlangertoevallige watEi
chmann tenlastewordtgelejd.
ofwillekeurigetijd maarin dewereld- In het tweede deel, dat uit 11 scenes
geschiedenis.Eichmann zijn wij,door bestaat,isEichm annsberoep tegen het
te doen wathijheeftgedaan,doorte eerste Vonnis reeds VerWorpen. Cendulden waarhij aansprakelijk vooris traal staat een ontmoeting (ook deze
geweest.Dehistorisering van een identi- onbetwistbaarhistorisch)meteen zelfficeerbaar persoon en gebeuren, uni- beroepen Canadees dom inee-echtpaar
versalisering tot een kenm erk van datEichm annszielalsnog poogtte redden. Hier neem t Eichmann ook afmenszijn.
W ie zou menen dat met deze intentie scheidvan zijn vrouw en vindtzijnexeeen soort metafysering plaatsvindt, cutie(29 mei1962)plaats.DeCanadegokt nochtans verkeerd. Kipphardt se dominee peroreertnog even over de
leidthetverschijnselEichmann immers verassing en uitstrooiing overde M idniet terug tot een adam ische schuldig- dellandse Zee, buiten het lsraëlische
heid, tot een genetische factor, maar territorium .
projecteert de historische feitelijkheid HetmonsterEichmann bestaatdramanaareen dram atisch podium toe,waar- tisch niet,ontstaatenigszins in het be-

op allerleidoor hem uitdrukkelijk als wustzijn van de toeschouwer,grotenanalogietaferelen gepresenteerde gebeurtenissen plaatsvinden.Een antise-

deelsechterop grond van de aanwezige
inform atie over de historische feiten,
mitisch herderlijk schrijven van debis- veelm inder op grond van inhoud,geschop van Linz in 1933 wijstnog op drag en resultaat van Eichmanns aanmogelijke conditionering in de tijd en wezigheid binnen de tekst. Vanzelfde streek van Eichm annsherkomst;a1- sprekend primeertdeonberispelijkheid
leandereprojectiesbouwen associatie- van de bureaudoder, en zo wordt
ve Overeenstemm ing m et Eichm anns voortdurend het aspect van de indiviwandaad op : het getuigenis van een duele bijkomstigheid beklemtoond,de
Japans slachtoffer van de atoom bom ; arbitrariteitvan de persoon Eichmann.

(fictieve) interviews met Amerikaanse Tegelijkertijd toch wordt ingehamerd
officieren die cynisch koketteren m et datwaarschi
jnlijk ook hetsterkste arhun kernraketten ;Rarden van een B52-pilootvéér de inzetin Viëtnam ;actuele Turkenmoppen van een beduim eld conferencier;een Stam mheim bericht van Irmgard M öller van de Rote
Armee Fraktion ; herinneringen van

gum entvoor het toeschouwersbewust-

zijn uitmaakt:deondergeschiktevoert
deafschuwelijkstedingen uitonderde
bescherming van zijn subjectiefgewe-

ten met opdracht en bevel. M eteen
wordt Eichmanns gedrag symptom ajoodse Kz-gevangenen;zakelijke cor- tisch, zoniet exemplarisch voor de
respondentie van deIG-Farben methet doorsneeburger, die de autoriteit op
Kz-A uschwitz;een van terrorisme ver- haar woord en intentie gelooft, aandachte Italiaanse berichtover foltering vaardten i
n praktijk omzet.Geweten
en verkrachting door de politie; de hoeft alleen de bevelgever te vertegenzelfanalyse van een ltaliaans verhoor- woordigen. W at Eichm ann heeft ge-
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daan,isgebruikelijk voorallemensen, dan ook terecht 0P het onderscheid
in het leven van alledag,in de partij- tussen dejurischebetekenisdie jeaan
tucht,in de wetenschap,in de huidige

deze term wi1 geven en de ethische.

opstellingtegenoveroorlojenvredeen Kipphardt laat argum enteren met de

dekernbewapening.M ijlllktdezeuni- juridischeschuldvraag,maarverwacht
versalisering gewettigd.H iertreedtan- van de toeschouwers een ethisch
dermaal(zoalsreedsin DerHund des antwoord. zkls, m ede door de
Generals, 1962; in JoelBrand, 1965; analogietaferel
en uitgelokt, de juridivooraltoch in In der Sache J.Robert sche schuldvraag in de plaats van de
Oppenheimer, 1964) Kipphardt naar ethische gaat fungeren, dan, zo stelt
voren in zijn volle ethische perfectie. von Becker,zitten we akelig dichtin de
Geweten kun je niet aan de anderen buurt Van een schulduitspraak die
overlaten.
Eichmann m eteen ontoerekeningsvatEichm ann domineertuiteraard hethele baar verklaart.In deze consequentie is
drama.Hijisnietenkelgdsoleerddoor het vonnisvan Jeruzalem dan ook een
zijn levensomstandigheden (op de en- vergissing, zoniet zelf reeds een laak-

kele begeleidersna),hij is datvooral baarvergrijp.Isdezeconsequentie bij
ook a1sdram atische figuur.Erisdaar- Kipphardt opgekomen ?
om ook geen wezenlijkedialoog.Kipp- In de meesten van ons zit meer aanleg
hardt hoeft het protocol niet eens z6 tot meelopen dan tot heldendom .
sterk temanipuleren en naarzijn eigen Kipphardts ahistpriseringstendens vertendens te zetten om aan de lopende donkeremaant en is dat nog ethisch
band afschuwelijke uitspraken in een toelaatbaarte noemen ? -hetnazi-plan
logische relatie te citeren. Eichmann toteen kenmerk van de wereldgeschieheeft het eerste en het laatste woord ; deni
s. Voorop blijft voor mij nog
hetwerkelijk laatsteheeftweliswaarde steedsstaan hetspecifieke,hetdoelm adominee,maar die beoordeelthethele ti
je, het systematische van de
gebeuren vanuit een correctiebehoefte ultroeiingvan een welbepaald fragment
endoorpriktmeteen ook,bijallepas- van de wereldbevolking. Is dit*aspect
torale ijver,zijn eigen nulliteit.Eich- wezenlijk aan te treffen 111 de
mann wordtop deze wijzebinnen een analogietaferelen ?
slechts vaag naturalistisch-copiërend lk zou dan ook nietwillen pleiten voor

decorgeheel geabstraheerd tot zijn opvoeringvanditdramabijons.Intus-

eigen essentie,OOk een Vorm Van Veras- sen ishettoch m aarweereen dramatising,eenanthologievangelijkhebberij, sche tekst die dit soort resectie over
van manipulatieve levensbeschrijving. wat van de mens is,op gang brengt.
Kipphardtplaatstzijn dramaonderhet Onwillekeurig, maar niet onverwacht,
m ottoscherm van Pascal. Uitdagend ? bevestigtdaarmeehettheaterzijn opW ellicht is dat een te beheerste term . drachten functie a1s ensceneringsruim'
De ethische vraag draait dan om het tevan hetmensel
ijkegeweten.
begrip geweten. En Peter von Becker
C .Tindem ans
(in Theater heute, maart 1983) wees
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hogekwaliteitenoptalrijkepunten(bijv.in
zijngedachten over'elitisme'en dehedendaagsecultuur)zeeroorspronkelijk.Vooral
de meer thematische artikelen nemen vaak
de vorm aan van cultuurfilosofische be-

Anthony Quinton,Thoughts ï Thinkers, schouwingen,zoalsmen diebijv.indeTiDuckworth,Londen,1982,365pp.f28.

Ye.
C Literary Supplement kan aantreffen.

In zijn voorwoord pleitQuinton vooreen

RealiseertQuinton hierzondertwi
jfeliets
vanzijn opzetdebarrièrestussen filosofie

rigoreuze blikverbreding van de Engelse filosofie,diezichvolgenshem in de loop van
dezeeeuw zowelhistorisch alsthematisch in
eentegrootisolementheeftteruggetrokken.
Gebrek aan aandachtvoor de geschiedenis

en andere denkregionen te verlagen, toch
kan met nietgeheelaan de indruk ontko-

men dathet'programma'dathijin zijn

voorwoord ontvouwt mede is ingegeven
doordenoodzaak dezeerdiverseonderwer-

vandefilosofieeneentegemakkeli
jkein- penvan zijn artikelen onderéénnoemerte
perking van dereikwijdtevan de filosofi- vangen.Ookdebi
jnabanaal-algemenetitel
scheactiviteithebben in zijn ogen toteen van de bundelwi
jstdaaralop.Waarmee
zekerprovincialismegeleid dat,na een aan-

overigens nietsgezejd wilzijn tegen de

vankelijkebloei,nu op steriliteitdreigtuit oprechtheid van Qulnton,de eerbaarheid
telopen.Een hernieuwde,open confronta- van zijn streven ofdekwaliteiten zelfsde
tiemetde geschiedenisen metandere intel- charmevan zijnopstellen.Ofdatallesvollectuele activiteiten isdringend gewenst,a1- doende isvoorhetneertellen van debuitendusQuinton,envandieconfrontatiewordt sporigegrijsdievoorditboekmoetworden
inditboekinresp.hettweede(Thinkersjen betaald lsdan weereen andere vraag.
GerGroot
heteerstedeel(Thoughts)eenvoorproefgegeven.Thoughts A Thinkers bevat 33 arti-

kelendiealle,opdriena,aleerderzijnver- Marc Shell, Money, Language, and
schenen.Zoalsalti
jdbijeendergelijkeopzet Thought. Literary and Philosophic Ecoleidt datook in deze bundeltot een grote nomiesfrom theMedievalto the Modern
mate van diversiteit,niet alleen in onder-

Era, University of California Press, Ber-

werpkeuze,maarookinstijlenaanpak.Zo keley/LosAngeles/Londen, 1982,219 pp.
zi
jn erlangere,'geleerde'artikelenuitfilo- + 46 i1l.,.f17,$29,25.
sofische vakbladen, maar ook nogal wat

boekbesprekingen (somsbi
jna bibliografi- Hetgeld en alles wat metfinanciëletransscheoverzichten)inopgenomen.Metname acties te maken heeft is een geliefkoosde
in datlaatste gevalishetresultaat van de
transformatievan boekbesprekingnaarvol-

denken.Aan de hand van literaire (Poe,

waardij,gebundeldartikelnietaltijdeven

Shakespeare, Goethe en de mythe van de

gelukklg; het betreft tenslotte geheelverschillendegenresen,ook albezittendezere-

metafoorindegeschiedenisvan hetwesterse

Heilige Graal)en filosofische voorbeelden
(Kant,Hegel,Lessing en Heidegger)laat

censies ongetwijfeld een zekere diepgang, Marc Shellzien hoedezebeeldspraak in de

toch ishun aanleidingmeestalteincidenteel verschillende denkmilieus een rol heeft
om in het kader van een bundelgeheelte gespeeld.Hi
jlegtin zijnlezingeenscherpvoldoen. Zowelinhoudelijk als stilistisch zinnig hermeneutisch talentaan dedag,dat

zijn Quintonsartikelen overigens van een

somseenwataltefantastischevluchtlijktte
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willen nemen,maaroverhetalgemeen we1 twee aandachtsvelden,dieop heteerste ge-

overtuigendblijft.Metnamezijningenieuze zichtzo weinig metelkaarverwantlijken,

interpretatie van TheMerchantof Venice hierinéénadem wordengenoemd,zegtmisverdlentgenoemd teworden.Shellwi1echternietalleen laten zien welke rolde geld-

schien alietsoverBarendse'sspecifiekebelangstelling en zorg.Een zorg waarvan de

metafoor vervult en waar zij voorkomt, persoonlijkeinspiratietenslotteinhetderde
maarookaantonen datzij,als'root-meta- deel,'Levend Geloof',hetmeestuitdrukkephor',grondleggendzouzijnvoormetafori- lijkaan deordekomt.Bijnaalleartikelen
citeitin hetalgemeen.En ookalwordtdeze
laatste weliswaarvaak in financiële termen

uitdezelaatsteafdelinj stammenuitdejaren 60,een woelige tild die Barendse zeer

beschreven(denkaan de'afgesleten munt' bewustmeebeleefde (hetstuk 'De avondvan Nietzscheofde 'usure'van Derrida), schemering van het geloof-.-'legt daarvan
toch is daarmee nog nietsgezegd overeen eenindringend getuigenisa9,maarwaarin
zeer speciale status van deze specifieke hij steedsopnieuw op evenwichtige wijze
beeldspraak,hoogstensoverde effectiviteit

bleefzoeken naar de diepste bronnen van

daarvan.Een dergelijke 'overstap'van be- zijneigengeloofszekerheid.
schrijvend naar 'betekenis-theoretisch'ni- Ofdezebundeleengoed beeldgeeftvan Baveauwordtdoordealti
jdnogwatfragmen- rendsezoalshijwaskaniknietbeoordelen;
tarische studie van Shellin iedergevalniet
gerechtvaardigd.
GerGroot
B.A.M .Barendse,ZichdoorhetIevenheendenken, Kok, Kampen, 1982, 249 pp.,

ik heb hem nietgekend.Ik neem hetaan op

gezagvandecommissieen op datvanzijn

opvolgerTheo vanVelthoven,diedebundel
van een verhelderende en,ten aanzien van

depersoonvan Barendse,fijngevoeligein-

/42,50.

leiding voorzag.En méérdan datkan men
het vermoeden op grond van Barendse's
eigen,indrukwekkende en ontroerende af-

Gedurende meer dan 20 jaar bekleedde

erin defilosofischeartikelenvooraleen be-

meestkarakteristieke artikelen,waarin,zo
verklaart de commissie die deze bundel

carrièreweettebesluiten,moetweleen zeer

heeft verzorgd (ordegenoten,collega's en
oud-studenten),hetbeeldwordtopgeroepen
'vandediepzinnigewijsgeer,deauthentieke
gelovigeen de fijngevoeligemens,dieBa-

G erGroot

scheidsredediehijin 1973hield.Wantkomt

B.Barendse het ambtvan hoogleraar voor

dreven en bewogen wijsgeernaarvoren,in
thomistische wijsbegeerte aan deUniversi- hetlatere deel,en vooralin deze rede,teteitvan Amsterdam.Nu,ruim vijfjaarna kentzich de innemende en imposante perzijndood,verschi
jnt,onderdewatploete- soonlijkheidafwaaroverC.A.KwastinZiJ'n
rende titelZich doorhetIeven heendenken, toegevoegde ln Memoriam schrijft.W ant
een verzameling van zijn belangrijkste en wieopeen dergelijkewi
jzezijn academische

rendse was'. Is de persoon van Barendse
daarmee op drie niveaus gekarakteriseerd,
ook debundelis,min ofmeerdienovereenkomstig,uitdriedelen samengesteld.In het
eerstedaarvan,'Metafysica',komtde meer
vakfilosofische kantvan Barendse naarvoren :hiervinden weo.a.dewatlangerearti-

bijzonderenbegaafd docentzijngeweest.

Godsdienst
W .Aalders,Luther en de angst van het
westen. Een pleidooivoor de rechtsstaat,
J.N.Voorhoeve,Den Haag/Kok,Kampen.

kelen als'Overdegraden van hetzijn'en
'Intersubjectiefverkeeren lichamelijkheid' 1982,155pp.,/22,50.

dietothethoofdwerk van Barendsemogen
worden gerekend.
Hettweede deel,'Over het intellectuele leven', bevatmeeralgemene,cultuurfilosofische overwegingen, die vooral betrekking
hebben op deplaatsvan deintellectueelén

Ditboek isnieteen globalestudieoverLuthers leven en werken in verband met het

herdenkingsjaarvan zi
jngeboortein 1483.
Hetwileenbelangrijkenomstredenaspect
van zi
jn theologiebelichten,namelijk zijn
opdievandetheolojiebinnendemoderne, Twee-Rijken-leer. Bijzondere aandacht
wetenschappelijkecultuur.Hetfeitdatdie wordtdaarbijgegeven aanéénvan Luthers
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minstbekende geschriften:zijn commentaarop hetboek Prediker,geschreven in de
zomervan 1526 en doorde Luther-kenner
Heinrich Bornkamm eens betiteld als het
meest eigenaardige en diepzinnigste boek
ooitdoor de Reformatorgeschreven.VolgensLuthermoethetboek Predikerworden
gezien alseen geschrift,datmin ofmeerhet

karakterheeftvan een vertrouweli
jk dagboekmetpersoonlijkenotities,waarin koning Salomo zich tegenover zijn naaste
vrienden rekenschap geeftvan deschokken-

deensmartelijkeervaringenalsmensenals
gelovigein hetzwarekoningsambt(p.97).
Hetgaatinditbijbelboekdusoverdepolitiek,overstaatenmaatschappi
j,overvolk

NOORDSTARFONDS
M.z.%.

Steuntvooddurend
hetVlaamse KuRuurleven

en overheid en overde vragen die daarmee

samenhangen(p.33).

Ik heb -zonderdatoverigensheeluitdruk-

kelijk te kunnen bewijzen -de stelligeindruk datAalderseen publiek wilpogen te
bereiken,dat zich door de gespannen en
verwardeverhoudingtussen kerk en staatin
onze dagen,doorde onrustin onzesamen-

levingbedreigd voelt(cfr.deondertitelvan

hetboek,ontleend aan hetin 1978verschenen Lapeuren occidentvan deFransehis-

toricusJeanDelumeau).Afentoebekroop
mijbijhetlezen hetgevoelalsofernaLuther-dieikoverigensbijzonderhoogachteigenlijknietveelfundamenteelsmeerisgepresteerd(...dathetchristeli
jkgeloofdoor

U kunt
hleraan m eehelpen
ddor u
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam se

verzekerlngemaatschapplj

deverzwagering metdemoderne geschiedenisdynamiek totin hetm erg is aangetast';

p.13).

Erwordtin ditboek vaak geciteerd en ik
waardeerhetdatdeauteurdeteksten steeds
in een Nederlandsevertaling geeft,metver-

meldin!van debron.Merkwaardig genoeg

geefth1jbi
jnanooiteenvermeldingvan de
paginats)waarmenheteventueelindeoorspronkeli
jketaalzoukunnen nalezen.Ook
heb ik in heelhetboek nergenskunnen vin-

denof,enzojainwelkdeelvandeofficiële
WeimarerAusgabe(W .A.)ik deoorspronkelijkeAnnotationesvan Lutherop Predi-

De N oordstar
en Boerhaave

kerkan vinden.

PancBeentjes
Lei Meulenberg,Johannes Chrysostomus.
Handen meteelt,Altiora,Averbode 1983,
79 pp.,BF.225.

Watwijinonzehuidigewereldgrondigmissen is- aldusM eulenberg,docentKerkgeschiedenisaan deHogeschoolvoorTheolo-

GrootBrl/annlëlaan 121,
9000 Gent

Tel.(091)257515
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gieenPastoraatinHeerlen-hetlevoel,het JosGhoos,Is ereen cArgfel#ke ethiekP,
beleven van gemeenschag. 'Wlj hebben Altiora,Averbode,1982,122 pp.
haastuitsluitend devrijheld,degelijkheid
verkondigd.Wijhebben demensen vanel- Een brochure diehaarplaatswaard isin de
kaar gdsoleerd.Wij hebben de gemeenerdienstelijke reeks 'Cahiers voor levensschap verbroken.Wijhebben de broeder- v
eplng'. De auteur moraaltheoloog
schap opgeheven!M etnamevoorde chris- verdi
jdbijzonder
tenen ligthiereen fundamentele uitdaging. aandeKU Leuven,delaatsteti
Hetgaatom een waarde,diein hethartvan

geïnteresseerd in de bio-ethiek -weet best

onsgeloofgeschrevenstaat.Ja,zijvormde dat binnenwereldlijke ethische problemen
dekracht,waardoordekerk in den beginne ookeenwetenschappelijkeaanpakvereisen,
een samenleving trotseerde, die de schrille

dathetevangelie onsgeen pasklare morele

tegenstellingtussenrijkenarm a1seenvanzelfsprekendegegevenheidbeschouwde'(InIeiding,p.7).Opeendeskundigeentegelijk
bijzonder levendige manier leidt Meulen-

recepten biedt.Toch beantwoordt hij de
vraag ofer een christelijke ethiek bestaat
onbevangen positief.Terechtmerkthijop

bergdelezerbinnen in hetsocialelevenvan

datweeen onderscheid moeten maken tussenmoraalin debetekenisvan eenafgerond

jke voorschriften, en
deoudekerk.In hetRomeinseRijk keek geheel van zedeli

men neer op mensen die werkten;hetwas ethiek,diteen zoektochtisnaarde zin van
ietsdattotdetaak van deslaven behoorde. hetmenselijkehandelen.'Zo bekekeniser
De mensen van stand streefden ernaar om we1degelijk een christeli
jke ethiek diede

hun tijd metandere zaken te vullen.De dieperezin-hetmysterie-vanonzetijdelijchristenen hebben dat stramien doorbro- keenaardsewaardenontsluiert'(p.121)en
ken:iedere mens moet de handen uit de

ons leven kan oriënteren naar hetheildat

mouwen steken.Zo kondenzijdebroederschap daadwerkelijk uitbouwen; tegelijk
werdenopdezewijzedestructurenvanhet
RomeinseRijk totin de wortelaangetast.
Op een welhaastspannende wi
jzeweetde

onsalsgaveénopjavedoorChristuswordt

auteurde botsing tussen beide te schetsen.
Na enkele eeuwen echterraaktde kerk teveelin debekoringvan hetgewin;demacht

aangezegd.Eenchrlstelijkeethiekisvööra1leseen christologische ethiek:'JezusChris-

tus,norm vanchristelijkleven'(p.34).Wat
ditin grotetrekken behelstwordtin het2e
hfst.toegelicht.Het3ehfst.brengtdechris-

telijkeethiekinverbandmetenkelegangbare'ethischemodellen'.Hethandelt(in vogelvlucht)over:utilitaristische,deontologi-

gaatookaanhaarnietvoorbi
j.Eénvande
velen diezich daarnietbijneerlegde was sche,'kombinatorische',teleologische,narJohannesChrysostomus;onverbloemd nam
ratieve,natuurwettelijkeenpersonalistische
hijstellingtengunstevandearmen,dever- ethiek.Devoorkeurvan deauteurgaatduischoppelingen.Aandehand van zijn brie- delijk naareen personalistischeethiek van
ven,maarvooralzijnpreken-hijheetteniet de verantwoordeli
jkheid. De christelijke
voor niets 'Jan Guldenmond' -volgen we ethiekisopeenbi
jzonderewijzeeenethiek
een man wiens leven getekend is door het van ver-ca/woor#-elijkheid. (Om misversociale vraagstuk.Datzalhem niet alleen standen te vermijden had S.er misschien
zijn ambt (patriarch van Constantinopel) moetenopwijzendathijietsandersbedoelt
kosten,maarzelfszijnleven.Een erginte- dan watsindsW eberonder 'verantwoorderessant,prettig geschreven boek,waarmee lijkheidsethiek' wordt verstaan). Volgens
wordtbewezen datkerkgeschiedenisin het
geheelgeen dor,stoffig vakis.Hetiseerder
een disciplinedieonsmetdeneusop de feitendrukt,wanthetistoch maareen moedig

hetklassiekeadagium -degenadevernietigt
de natuurniet,maarveronderstelt,verheft
envervolmaaktze-looptditzeertoeganke-

initiatiefom in een tijd van toenemende

dechristelijkeethlekeenprofane,wereldlijkeethiekveronderstelt,maardatanderzijds
een profane,wereldlijkeethiekverdiepten
vervolmaaktkanwordendoordechristelij-

werkloosheid aan de hand van hetthema
'arbeid'de contouren van de vroegekerk te

schetsen.Hetenigedatikhebjemistiseen

lijkecahieruitoghetbesluitdatenerzijds

overzichtvanjaartallen.Eentlldstabelmet keethiek:dekrachtvanhetevangelieweekt
debelangrijkstegebeurtenissenuitChrysos- nieuwe energieën los,hetis'een krachttot
tomus' leven zou zeker niet hebben mis- heilvooriederdiegelooft'(Rom.1,16).
staan.Nu weetik slechtszi
jnsterfjaar.
PancBeentjes
L.Van Bladel

slagen er niet in een globaalbegrip op te
bouwen voorwatonseen lossereeksoproe-

penen spreuken lijkt.Deenigeindruk die
wi
jervaakvan overhouden isdievaneen

soms ontzettende veeleisendheid. W elnu,
het is verbazend hoe een goed exegetisch
werk hetperspectiefop een evangeliehoofdstuk kan vervolledigen en verdiepen.Daarmee is niet gezegd dat dit boek gelezen
wordtalseen roman.Hetis zorgvuldig en
heldergeschreven maarhetwordtvaak gekenmerktdoor een grote dichtheid van informatie.Datwi1 zeggen dat er verwezen
wordtnaarnogalwatacademischeen lekediscussiesbetreffendehetgeheelofonderdelenvandeBergrede.Datwilookzeggendat
elk hoofdstuk in zekere mate ingaatop de
redactiegeschiedenisen de structuurvan de
tekst.Datwi1tenslotte zeggen datbeschouwingen overde dieperebetekenisvan de inhoud niet vermeden worden. Kortom, S.
heeftdoormiddelvan een uitgemeten doseringgeen enkelefazevan hetexegetisch denken willen verwaarlozen.Dat vraagtnogal
watinspanningvandelezer.M aarhetresul-

taatloontde moeite.Deafzonderlijke zinsneden krijgen meerbetekenisdank zijde
structuur waarin zi
j voorkomen. Stilaan

wordtdelezerookgevoeligervoordediepe-

reinspiratiedieoveralbegintteblijken.De
oorspronkelijkweerbarstigetekstwordtons
nietalleen begrijpelijk maarook dierbaar

gemaakt.Naditwerk doorgenomentehebben moetdezelezertoegevendatereen exe-
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geseschi
jnttebestaandienietenkeldeexe-

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

begri
jpelijk en ooknieterginnemend.WlJ

*

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

ring vinden demeesten onderonsnieterj

tel . 03/2343512

heelvandezechristelijkeprogrammaverkla-

2000 Antwerpen,

IedereenheeftwelergensindeBergredevan
Jezuseen favorieteuitspraak.M aarhetge-

Koepoortbrug 4,

Jan Lambrecht,M aar Ik zeg u.De programmatische rede van Jezus, Acco,Leuven,1983,320 pp.,BF.495.

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)
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geten aanspreekt.
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EvertvanderM arck,Vrqwilligerswerk:initiatief van burgers,Van Loghum Slaterus,
Deventer,1983,2% pp.,/38.50.
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W ie HansAchterhuis'boek De marktvan

welzqn en geluk (Baarn, 1979) gelezen

heeft,verwachtwellichteen vervolg tevinden in E.van derMarckswerk.Achterhuis

Streven/juli

wordenopallevlakken,vindtdeauteurniet
dramatisch.Hijvindtimmersookdatereen
sociale omwenteling bezig is, waarin het

mondigmakenvanmensenqrimeert.Ineen

verwijst immers naar zellulpgroepen en dergelijke mondige 'verzorglngsmaatschapnaarvrijwilligerswerkalseenmogelijkalter- pij'zouden beroepskrachten alleen noginnatiefvoorhetvervreemdendwelzijnswerk. geroepen worden voor de verduidelijkinj
De lezer met deze verwachtingen zal ont- van dedoelstellingen van hetbeleid.Op d1t
goocheld zijn:hetiseenallesbehalveboei- puntsluithijzichdantoch aanbijAchterend boek,zowelqua inhoud a1squa vorm. huis,en evenals deze welzijnsreformateur
Stilistisch wisselt de auteur af tussen een verwijsthijnaarfeministischezellulpgroemeestalzakelijke rapportstijlen een occa- pen als voorbeelden van emanciperende
sionelepamiet-stijl,watnogalverwarrend groeperingen in derichting van die nieuwe
aandoet.Hetboek kanwelnuttigzijnvoor maatschappij.Waarbijhi
j zich nota bene
degenen die beroepshalve ambtelijke rap- trouwensook de nietonbelangrijkevraag
porten moeten lezen ofschrijven,b-v.ter steltwie zalinstaan vooraldie 'thuisvoor-

verantwoordingvandesubsidiëringvaneen
of ander burgerinitiatief.Het za1ook niet

zieningen'diea1salternatieven voorhetver-

techniseerde welzijnswerk worden gezien.
onwelkom zijn bijdenieuwe'agogen',die Zouhetnietkunnen dathetopnieuw deNein Nederland aangroeien alspaddestoelen. derlandsehuisvrouwen zullenzijn.aan wie
S.geeftnamelijk degeschiedenisweervan gezegd zalworden:'betaalde arbeid is de
het'vrijwilligerswerk'en een uiteenzetting maatdie aan elke burgerwordtaangelegd,
over de begripsverwarring tussen vri
jwilli- ex-of impliciet.W anneerwe in staatzougerswerk en onbetaald werk enerzi
jds,en denzijnom inonsdenkenlostekomenvan
vri
jwilligerswerk,zelfhulpgroepenen belan- dezeeenzijdijekoppeling,danstaannieuwe
wegen totvrllheid open.Dan komen welos
genorganisatiesanderzijds.
Voorhetgrotelezerspubliek zijnerwelen- van defrustrerendegedachtedatdecrisisis
kele interessante passages,janlnlergenoeg opgelost,wanneerer meer betaalde banen
onvoldoende uitgewerkt:zo o-m.de Span- komen.Dan kunnenweonswijdenaanhet
ningsverhoudingtussenvri
jwilligersen PrO- uitzetten van lijnen voor vrijheden voor
fessionelen binnen eenzelfde organisatie, mensen.Voor mensen die nu nietde geletussen vakbonden en gebruikers-organisa- genheid,nietdevrijheidhebbenom hunonties,tussen decliënten,deuitvoerdersen de gelijkheid, hun anders zijn, te beleven'

bestuurders Van welzijnsorganisaties. Ook

decentralestelling van deauteurisinteres-

(p. 177).
M onika Abicht

sant:hetechtevrijwilligerswerkzoueeninitiatiefzijnvan burgersinhunemancipatiestrijd.Nochtansblijkteen alte optimistischevisieuitdestellingdathetvrijwilligers- Geschiedenis
werkuiteindelijk deagogischeberoepen en
de
bor
eleme
idsn
ins
a
ntit
esdv
he
herv
:t'
Wa
ean
fun
cttiwe
one
lz
li
ejns
dewe
nkrwi
kj
zzael
van beroepskrachten en beleidsmakersnooit
kan bereiken, kunnen de belanghebbende
gebruikerswel:meerharmonie,afstemming

Culturelegeschiedenisvan Vlaanderen. Deel
1..Vlaamse Volkskultuur.
'Hettraditionele

volksleven(A.Roeck,J.Theuwissen,J.Van
enintegratietussenvoorzieningen'(p.150). Haver).
Eenzelfde optimisme vinden we terug waar Deel10:Dageli
jksIeven:Sociaal-culturele
S.hetheeftoverdezogenaamdedemokrati- omstandighedenvroegerennu (M .Boone,
seringswet,die voorbereid wordt door de H.Gaus,P.Scholliers,C.Vandenbroeke),
Interdepartementele Stuurgroep Democra- UitgeverijBaart,1982.
tisch en Doelmatig Functioneren van gesubsidieerde instellingen,die volgens hem de Wieop kortetijdeengepopulariseerd overhelearbeid,betaaldenonbetaald,za1bekij- zichtwilhebben van degeschiedenisvan de
kenvanuit'dekwaliteitvan dearbeid én de Vlaamse gewesten tussen de M iddeleeuwen
relatievanlevenmetinkomen'(p.179).Dat en vandaag,beschikt nu over een nieuwe
deze herzieningen en hervormingen gebeu- reeks 'Culturele Geschiedenisvan Vlaande-

reninvollecrisistijd,waarinbespaardmoet

ren', doorui
tgeverijBaartuitgegeven met
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prachtige illustraties in kleurendruk. Tot
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De in 1853 verschenen studieDieZeitCon-

nogtoezijn enkelheteersteen hettiende stantins des Grossen iszekerniethetmeest
deelervan verschenen. In het eerste deel

bekende werk van Jacob Burckhardt.Toch

wordtvooralhetdagelijkslevenvan dege- neemthetin hetgeheelvan hetoeuvreeen
woneman -en in minderematevan degewone vrouw -beschreven.M etteksten,te-

specifiekeplaatsin,nietalleen omdathetin

keningen,schilderi
jen en gedichten worden

werk'isofomdathetdeopeningvormtvan

werk- en leefmetodes beschreven, woningen,landbouwkarren,bedevaarten, schuttersgilden,enz.In deel10 vertrekken deau-

een aantal opzichten een typisch 'jeugdeen langerij 'kulturgeschichtliche Darstel-

lungen',maar ook omdat de voor Burckhardtzo typerende methode van 'Gesamtschilderung derEpoche'zich hieralduide-

teursvanuitdedemografischeevolutie(geboortes,huwelijk,dood),de verschillende lijkaftekent.VeellaterzouBurckhardtdeze
ontwikkelingen in de stad en op hetplatte- methodeinzijn WeltgeschichtlicheBetrachland, vrije tijds- en consumptiepatronen tungen(eveneensopnieuw doorBeck uitge(metinteressantegezinsbudgetten),hetker- geven onderdetitelUeberdasStudium der
kelijkajparaat,hetonderwijs,enz.Positief Geschichte)een theoretisch fundamentgedaarbijlsdebanddiegezochtwordttussen ven,maaralin ditboek wordtduidelijk
demografie,ekonomie,politiek en sociaal hoezeerhijzich,inzijnweigering een 'Lebewustzijn.In een dergeli
jke gepopulari- bens- und Regierungsgeschichte Constanseerdeversiekan men geen diepgaandeanalyses verwachten,vooral niet als zo grote
periodes alsde M iddeleeuwen, het Ancien

tins'ofeen 'EnzyklopëdieallesW issenswûr-

Regimeenhetgeïndustrialiseerdetijdperkin

Burckhardtbenadertde historische periode

een honderdtalpagina's perdeelbestreken

digen'teschrijven,afzettegendegeschiedkundigemoresvan zijntijd.

die hij behandelt,deze 'wichtige Ueberworden.Bepaaldebelangri
jkeontwikkelin- gangsepoche',alséén geheel,alséén groot
gen worden sopsin één zin afgehandeld, samenhangend tafereeldatin zoveelmogevooralals hetgaat om volksopstanden en lijkaspectenwordtweergegeven:dehoofdarbeidersstrijd.Zowordtb.v.destrijdvoor rolspelers worden nooit Ios van hun achhetalgemeen stemrechten voor de achturendag slechtseven vermeld.Erwordtook

tergrondenomgeving,deachtergrond nooit
statisch en losvan de historischeontwikkenauwelijksaandachtgegeven aanhetdage- lingen gezien.In zoverre isde titelvan het
lijksleven van de vrouw en haaremancipa- boek (oorspronkelijk Das Zeitalter Con-

tiestrijd.Dezetweedelen,enookdevolgen- stantinsdesGrossen)dan ookprogrammade,handelenover'volkscultuur'ofgemeen- tisch.Hetlaatallereerstom hetWdsbeeld
schapscultuur,zoalsdeauteurshetnoemen. van deperlode di
edoorConstantijn werd
Hoewelmenzichvragenkanstellenbijhun bepaald,en vervolgens,in directe samendefiniëringvandezebegrijpen,isdebedoe- hangdaarmee:om degenediedezetijd bij
lingvan dezereeksduidelilk:devolkskunde

uitstek personlfieerde en gestalte gaf.Het

dichterbijeengrootpubliekbrengenzonder hoeftdan ookgeen verwonderingtewekken
in hetfolkloristische te vervallen,en ander- datdefiguurvan Constanti
jn pasnazo'n
zijdsdemeerdiepgaandehistorisch-materi- 2* bladzi
jdenophettoneelverschijnt.Het
alistische analyse tevermijden.Onsbase- voorbereiden van de scène in uitvoerigeberend op de tweeverschenen delen van deze schrijvingenvanhetpolitieke,godsdienstige
reeks,belooftdezepublikatietoch een nut-

en culturele decoris voor de 'Gesamtschil-

tile,envooraleenzeermooie,aanvullingte derung'evenbelangrijka1sdedadenenperzilnbi
jwerkenvanhetzelfdegenrezoalsDe soonlijkheidvandehoofdrolspelerzelf.
Geschiedenis van de Kleine M an (BRT- NietdatBurckhardtdaarovernietste melreeks)endecataloogDeindustriëlegeschie- den heeft.Hetzijn metname zi
jn scherp
deni
s van België.Onmisbaar voor scholen
en bibliotheken.
M onika Abicht

Jacob Burckhardt,DieZeitConstantinsdes
Grossen,meteen nawoord van CarlChrist,
Beck, M ùnchen, 1982. X + 401 pp.,
DM .34.

ontmythologiserende opmerkingen t.a.v.

het'christelijk'karaktervan de in zoveel
opzichten weinig scrupuleuze keizer,waar-

op hi
jin eerste instantie hetheftigstwerd
aangevallen. Burckhardt beschri
jft Constanti
jn alseenuiterstpragmatisch heerser,
die het christendom alleen om machtspolitiekeredenenomhtlsde.enzelfsdatnoguit-

sluitend inuiterlijkevormen.Hetisvooral
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ConstantijnshagiograafEusebiusdiehetin

lezing De Nieuwe Romantiek (1981) met
zijn lange en controversiële inleiding (zie
minologieisBurckhardtteminom zijnver- Streven,dec.'82,p.270).Ofom metdeachtingvoordeze,inzijnogen,'ambitieuze zelfde beeldspraak te besluiten: G. van
ditopzichtzwaarmoetontgelden;geen ter-

hof-vleier'kenbaartemaken.Ishetoordeel
van Burckhardtsomswatweinigsubtiel(zij
hetmisschien nietonterecht),zekerisdatde
karakterschetsen van Constantijn en Eusebiustot de mooiste pagina'svan hetboek
behoren endatdezeontstuimigheid een ook
welenigszinswelkomeafwisseling vormtna
de soms wat érg uitgesponnen overzichten
van het eerste deel.En waar een,tot aan
Burckhardts studie zo onaantastbaar persoon als Constantiln op zulke dramatische

wijzelevensechten 'downto earth'in zijn

Hooftrektin hetdichterspeloton de sprint

aan voordekopmannen van zijn generatie
en blijktsomskrachtig genoeg te kunnen

doorgaan om zelf een podiumplaats afte
dwingen.
J.Gerits

Boudewi
jn Bûch,Een kleineblondedood,
Guus Bauer, Amsterdam , 1982, 52 pp.,

ti
jdwordtgeplaatst,ma!meneen'jeugdge- /15.
schrift'welwatdriestheld vergeven.
GerGroot

Literatuur

Erzijn schrijversdievrouwen verzamelen
(defeminateekvanL.P.Boon),erzijndichtersdiezelfmoordencatalogeren(Frank de
Crits)enerzijn erdiedoodsherinneringen
koesteren (B.Bûch).Over de relatie van
ScàoonheidenDoodbijdegroteRomantici
vanvorigeeeuw schreefMarioPrazinzijn

standaardwerk Theromanticagony hetvolGuy van Hoof, Verschuivingen, M asereel- gende' Beautyand Death ...becamefusfonds,Gent,1981,49 pp.,BF.235.
ed into asortoftwo-faced herm,filled with
corruption and melancholy and fatalin its
In zijn vorige bundelGelukkig werd het beauty -a beauty ofwhich,themore bitter

weereenheelfqnweekend(1979)omschreef
dezedichterzijn verhouding totdewerkelijkheidalssceptischeverwondering.Indie
bundelzag hijde dichtera1seen akrobaat:
'hijleeftineen tekleinheelal/van kamers

thetaste,themoreabundanttheenjoyment'

(q.31).

Buch haaltin de autobiografischestukjes,
verzam eld onderdetitelEen kleine blonde
dood, zoveelmogelijk dood naarbinnen.

met verbleekt behang'en datromantische Hetnaardesickjokeneigendeen ersoms
gevoel niet thuis te horen in deze wereld meesamenvallendciteren van 'gevallen'van
staatookuitgedruktin debundelVerschui- gewelddadige dood, kenden we al uit De
vingen.Desceytischeverwonderingheefter avondenvan Reve.Hetverdrietom een ver-

opvelebladzbdenplaatsgemaaktvoorhet loren kind isvan alletijden,Rein Bloem
pessimistisch constateren en noteren van de heeft het in de jaren '70 gedemonstreerd
uitzichtloosheid: 'naast het strand is geen doorzijnvertalingvan debrokstukkenvan

weg/envan heteindelooptgeenwegterug' Mallarmés TombeaupourAnatole.Boude-

(p.17).Dedoodvandeoudersendeliefde wijnBûchschreefzijnnotitiesoverdedood

dieeen nooitingelostebelofteis,maarveel- a1sauto-expositieonderhetmotto:Lamort
eer'nachtmethieren daar/een wittevlin- rappellemonfils.Indezestijloefeningen-inderdieverblindt'(p.29)versterkennogde dood vermengt de auteur autobiografisch

onmacht,detwijfel,hetverlies.

schri
jvenmetbiografischschrijven(een pa-

Weliserhetjeloofinbevrijdingenbehoud pierengedenkzuilvoorzijnop6j.gestorven
doorhetschrllven:'wanneerikschrijf,vind
ik de overkant' (p.31),maar dat biedt
slechtseentijdelijkezekerheidaangeziende
vragen bli
jven:'hoe kom ikaan dewoorden /hoeontkom ik aan deangst?'(p.37)

zoontje)en ronaantisch-decadentopschrijven vanartistiekedoodsgevallen (Rimbaud
b.v.).'Ikben deovertuigingtoegedaandat
dood,hetstervenofeenoverli
jdeneenheel
extrenlevornlvan schoonheid is'.(p.51).
Guy van Hoofisgeen koploperin hetpelo- Een morbide schoonheid wellicht, m aar
ton van hedendaagse poëten, veeleer een nietteminnaardekeelgrijpend.
gangmaker,zoalso.m.blijktuitzijnbloemJ.Gerits

Boekbespreking

Emile Degelin, De marsorder, M anteau,
Antwerpen,1983,167 pp.,BF.350.
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cyclus'Ritesdepassage'geeftin zich herhalende beelden de overgang weer van nacht
naardag,zeenaarstrand,dood naarleven.
In dezecyclusisdood inderdaadvertrek-en
geen eindpunt.De tweede cyclus geeftmet
wat meer concrete beelden uitdrukking,in
een herfstig decor,aan de overtuiging dat

MetzijntweederomanzetS.deBildungsgeschichtevanzijnhoofdpersonage,Johannes
Woutersverder.ln zijn bekroonde debuut
Debevrqdersbegondiemethetrelaasvan
dejeugdigeadolescentenzijntragischelief- 'dedoodeentedragenpijnis'(p.37).Inde
deti
jdensdeoorlogsjarenvooreenveelou- slotcyclus 'Het lichaam van Sebastiaan'
dere buurvrouw.In De marsorder treffen wordt hetgedichta1seen woordenschrijn
we Johannes W outers aan in het militaire

voorde dodeopgericht.De manierwaarop

dedichtervandedoodeen feestelijkteken
vanlevenmaakt,wijstopeeninzichtdatuit
wordenvrijgesteld.Detitelsvande4delen veelbezinninggerijptmoetzijn,zoalstrouvan deze roman:Comyagnie,Opgepast, wens blijkt uitde inleidende citaten van
hospitaal, waar hij door simulatie erin
slaagt definitief van verdere legerdienst te

Voorwaarts,Marsverwilzen naar de leger-

drill.Weschrijven 1948:dekoudeoorlog

en de atoombom staan vooraan in het

PaulRicoeur,M ircia Eliade,Paul Celan.
Hugo von Hofmansthal.
J.Gerits

nieuws.DerijkebourgeoisfamillieWouters
kan hetzich permitteren zoonlief te laten

reizen om zijn depressies te overwinnen: W illem Brakman,Fea weekend in OostenLuxemburg,Italië,Zwitserland.Een psychi- de,Querido,Amsterdam,1982, 165 pp.,
aterineen kuurstadje aan hetLémanmeer /27,50.
maakthem duidelijk datdeangstVera(de
buurvrouw uitDe bevrnders) een tweede W illem Braknaan, die in 1981 de P.C.
maalteverliezen hem nietbeletseksuelere- Hooftprijsvoorzijngeheleoeuvregekregen
latiesmeteen vrouw te hebben!maar hem heeft,schri
fteenelitaireliteratuur.Indeze
welalle andere gevoelensvoorzlchtig opge- roman blijj
kt dat o.m.uit de knipoogjes
borgen doet houden. Na een aantal kort- naardeklassiekenveraf(Homerosmetzijn
stondigeverhoudingenin'LesBerges'(com- rozenvingerige dageraad) en dichterbij
binatie van hotelen psychiatrische inrich- (Kloosmet'Nauw zichtbaarwiegdenopeen
t
ing)sqoortJohannesterug naarBelgië, ichte zucht', p.140) en misschien zelfs
naarhuls,na een telegram waarin een hart- l
naarde JapanseauteurMishima Yukio,die
aanvalvanzijnmoedergemeldwordt.Men in zijn verhaal 'De priester van de Shigakan voorzien datdeze JohannesViatornog tempelenzijnliefde'eenvergelijkbareervaheelwatwegza1afteleggen hebben in vol- ring beschreven heeftals de cavaleristmet
genderomans.Degelinschrijfteenknap en zi
jnkoningingehadheeftop p.90e.v.van
erudietproza.Op hetgoede momentspeelt

Een weekend in Oostende.Alleen isde ver-

hi
jmetzijnromansin op gevoelensdienu woordingergverschillend:bijMishimaYuzeersterk levenbijheelwatmensen:angst kiofilosofisch-sacraal,bijBrakmanbarokvoor een komende wereldoorlog en een
overdosis eenzaamheid. Juist dezelfde gevoelensdreven mensen -die hetkonden be-

vulgair.Grondthemain Brakmansœuvre is

hetvoorbijgaanvandetijdendeontluistering van de mens.In deze roman wordtde

talen uiteraard -anno 1948 bijeen in een versplinteringin detijd gesuggereerd door
Zwitsers kuuroord in een context die een
kwarteeuw daarvoor alzo schitterend beschreven werd in The Waste Land van
T.S.Eliot.
J.Gerits

PierreLootens.Eenfeestelnkedood,eigen
beheer,Gent.1982,45 pp.

hetin elkaarwevenvandegeschiedenisvan
tweegeneraties.Zo komtde lezerterechtill
een spiegelpaleisvolverdubbelingen en ver-

draaiingen.Met rationele afstandelijkheid

en via een knappe episodische structuur
wordtdemondainewereld van de snobsuit
de vorige wereldcrisisin beeld gebrachtte-

!endeachtergrondvanhetvervelendeleven

lndeex-kolonies.W egensdiedistantieheeft

dezeroman mi
jdoen denken aan devele
Aanzijnjonggestorvenvader(43j.)enzus produktenvan Vestdijk:jeherkenthetge(37j.)heeftdezein Gentwonendedichter m ak waarmee hier een wereld in woorden
zijn tweedebundelopgedragen.De eerste gecreëerdwordt,maarhetgrijptjealsIezer
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nietaan.Hetleesplezierisveeleercerebraal,

fijnzinnigepoëtischenovelleoverhaarvis-àhetbestaatinhetconstateren van dewijze vis, haar intrigerende collega Tomas, die
waaroy deschakelsin dezebizarregeschie- vaneen reisnaardeFilippijnennietlevend
denisln elkaargrijpen,hetondergaan van weerkeert.Deze intimistische novelleiseen
de beeld- en woordvondsten, en van de
haastmoeitelozeovergang van hetverhevenenaarhettriviale,van defantasie naarde
banale realiteit.
J.Gerits

prachtig verhaalwaarin wetenschap,dood,
utopie en vriendschap een romantisch verbond gesloten hebben.
J.Gerits

Jan Wolkers,Dejunival,De Bezige Bi
j, C.J.Kelk,Wieik tegenkwam,Nijgh&Van
Amsterdam,1982,115 pp.,BF.335.

W olkers heefteen poesgehad,Voske,die

Ditmar, 's-Gravenhage, 1981, 184 pp.,

f19,50.

21j.bijhem geweestisen 6 wereldkam- DeAmsterdammerC.J.Kelk,dieindecempioenschappenvoetbalopzijnschootheeft ber'81stierf,80j.oud,heeftheelzijnleven
meegemaakt.W olkersheeftook eenmoeder
gehaddiea1seen diep tevredenpoesin haar
rieten stoelin de kamerin zichzelfverzonken zatte breien ofte lezen.De goede ver-

vanzijnqenproberenteleven.Indeliteratuurgeschledenissen treft men hem niet of
zelden aan.M eulenhoffs Lexicon van de
moderneNederlandse Literatuurheefttoch

standhoudinjmetVoskewaseenweerspie- eenkwartbladzijdebesteedaaneenmandie
geling van zlln goedeverstandhouding met

voormeerdan60jaardienstaandeletteren
zijn moeder.Over beiden valt niets dan één keereen prijsheeftgekregen,deMarigoeds te vertellen. Nu beiden dood zijn annePhilipsprijsin 1961.Kelkisduidelijk
heeft de auteur in 30 korte hoofdstukken eentweederangsfiguurenzijnbiografievan
hetportretvan zijn katen zijn moederge- Slauerhoff,doorBZZTôH in 1981opnieuw
schetst,erwatdromentussen gemengdenill uitgegeven,za1daar niets aan veranderen.

het 17de hfdst.de belangrijkste band met
zijnmoederaangegeven:hettraumavande
tijdensdeoorloggestorvenoudstebroer.De
junivaliseen boek voor kattenlielebbers

In ditboek,geschreven a1shij75is,heeft

J.Gerits

ofhalf-joodseafkomstdebezettingsperiode

Kelk nochtans een interessant portret ge-

maaktvanzijngeneratie,dieindeoorlogsjaren gedecimeerd werd.Metverbijstering
en voorW olkers-fansdiehetzelfdenogeens ziejealdienamen verschijnenvan schrijwillen lezen metandere woorden.
versen kunstenaarsdiewegenshunjoodse
niet overleefd hebben: Frits van Hall,
E.D'Oliveira,de vrouw van JacquesPresser,J.K.Rensburgen veleandere.Kelk zelf

DoeschkaMeijsing,UtopiaofDegeschiedenissen van Tomas, Amsterdam,Querido, komterinnaarvorena1seensympathiekij1982,112pp.,f 22,50.
deltuit, een levensgenieter dIe zich ook
graagwarmdein dezon vandegroterenmet
Romansofnovellen die in hetuniversitaire

wereldje spelen kunnen somscharmanten
aardig zijn (zoals De paardesprong van
B.Kemp)en soms stekelig en volkritiek
(denk aan W.F.Hermans'Onderprofessoren).In Utopia hebben we metde eerste
soortte maken.Tweemedewerkersaan het
instituutdat Woordenboek der Nederland-

schetaalheet,zittendagindaguittejenoverelkaarwoorden teexcerperen,kofflete
slurpen en uitspraken te doen overallesen

wiehi
jmochtomgaana1smedewerkervan
HetGetij(vanaf1918)ena1sredacteurvan
DeVrijeBladenindejaren '20 en daarna
van DeGroeneAmsterdammer.

Wie ik tegenkwam vind ik een heerli
jk

boek,jeschrevendooreenvakmandie,met
deluclditeitvan demensdieweetdatzijn

leven ten einde loopt,erkentdathetwaardevolgeweestismede doordezo vele ontmoetingen metcreatieve mensen.

Sporadischirriteertzijntoonweleens,wannog wat.Devrbuwelijke ik-figuurnoteert neerhijb.v.schrijft:'Datikgeengeweldig
hierbij haar gevoelens, vermengt ze met minderwaardigheidsgevoelheb jekrejenis
jeugdherinneringen,actueleervaringen,ho- eenwonder,alleenteverklarenultmi
lnlitemo-erotisch gekleurde ontmoetingen, zin- rairezellewustheid'(p.104)maarhljkent
spelingenopdepolitiekerealiteit(Falkland- zichzelf voldoende om in oprechtheid aan
crisis).Zodoende construeert ze een zeer dejongeMulischtekunnenzeggen:'Opde
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bodem vanmijnziellagblijkbaarnietzo'n nes niet onbekend voorkomen.Zo zullen
groteschataantalenten'(p.143).Dezeon- theologen en filosofenzich op tamelijkbewetenschappelijke geschiedschrijving van kend terrein voelen waar Burrow spreekt
een halve eeuw Nederlandse letteren kan ik
de liefhebbersvan geestig vertelde anekdoten alleen maar aanbevelen.
J.Gerits

over de status van de 'auctores'of de rol
van de allegorie in deM iddeleeuwse literatuur.

W athetboekjevooralzo i
nnemend maakt
ishetzichtbareplezierdatBurrowsheeftin
hetIezen van literatuur;een plezierdatzich

toontindetegelijkscherpzinnigeenfijngeMaartje Luccioni,De Cézanne en andere voeligeanalysesdiehijt.a.v.eenaantaltekverhalen,DeBezigeBij,Amsterdam,1982, sten (Chaucer,PiersPlowman,SirGawain
enandere)ontvouwtendieslechtsopgrond
130 pp.BF.510,/26,60.
Nietwegensdetitel,waarin Cézanne voorkomt,maarwegenshetprocédédatLuccioniin de tien verhalen uitdeze bundel gebruikt,zou ik ze impressionistisch noemen,
maar dan ontdaan van de connotatie langdradigen overladen diedeterm indeliteratuurgeschiedenis opgeplakt gekregen heeft.
Zoalsdedanseressenvan Degaseengestolde

vaneen diepeintimiteitmetdetekstkunnen
ontstaan.Meer dan welke formele analyse
ook komen in deze erudiete en liefdevolle
benadering de subtiele nuances aan het
licht,die zoveelverraden van deleefwereld

vandeMiddeleeuwseschrijvers,eenleefwereld dieoneindig veelgevarieerderen fascinerenderisdan men op grond van een oppervlakkige of stereotype lezing vaak wel

bewegingweergeven,zozijndezekortverha- vermoedt.Hetisin dezerijkdom aan perlen gestolde emoties,herinneringen,psychi-

spectieven, sensibiliteit en verdiept door-

jksomszouniforme
scheervaringen.Zijwordendoordeschri
jf- zichtinhetogenschijnli
ster in beeld gebrachtzonder datze uitgehold ofverschraald worden.Hetthema,de

corpus van Middeleeuwse teksten dat de

klassiekegeleerdheid van burgerlijkestem-

liefde,wordtverrassend,hoewelnietdieg- pelzich,inditboekje,toontop haarbest.
gaand uitgewerkj in deze verhalen waarln
een kern van spanning gecreëerd wordtdie
telkens anders opgelost wordt. Doeschka

GerGroot

Meijsing heeftde specifiekeLuccioni-toon

HelmutGaus.TheFunctionofFiction.The

omschreven als:lichtvoetig,ouderwets,intelligent.Ik zou er - in herhaling vervallend - willen aan toevoegen:verrassend.

function of written fiction in the social
process.An investigation into the relation
between the reader's real world and the
fictional world of his reading, E.StoryScientia,Gent,1979,180 pp.,BF.380.

Literatuurwetenschappen

The Function of Fiction is een psychologisch-cum-sociologischebenadering van het
fenomeen 'fictie',geschreven dooreen nietliteratuurwetenschapper.Zo'n interdiscipli-

J.
A . Burrow, Medieval Writers and their
Work, M iddle English Literature and its

Background 1100-150% Oxford University
Press,Oxford,1982,148 pp.,f7,95.

Delezerin tevoeren in despecifiekewereld
van de Middeleeuwse literatuur,de wereld
waarin deze ontstond en die haarkarakter

nairuitstapjekanverfrissendenstimulerend
werken.Waterstaatin TheFunction of

Fiction isevenwelvooreenstukachterhaald
en vooreen stuk vage speculatie.Vooreerst
geeft Gaus af op de traditioneelesthetisch
georiënteerde literatuurstudie die de kwaliteitvan een literairwerk beschouwtalseen
inherentgegeven en zich dan verderbezig-

wezenlijkbepaalde:datisdeopzetvandit houdtmethetontleden en hetbeschrijven
kleineen charmante boekje.Burrow richt van die kwaliteit.M aar,zo beweert Gaus,
zich daarbijspecifiek opdeEngelselitera- kwaliteitiseensociaal(endusvariabel)getuur,maareen grootaantalkenmerken die geven,en men zou er eigenli
jk beter aan
hijaanwijstkunnenookopandereliteratu- doen watmeeraandachtte besteden aan de
ren worden toegepast en zullen somszelfs
ook beoefenaarsvan geheelandere discipli-

sociologische aspecten van hetliteraire feit,
met name produktie, distributie en con-
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sumptie.Natuurlijk heeftde auteurhierin druk van een desolaat 'landschap na de
overschotvan gelijk.Maarhijhoeftnaar slag'.Najarenvanslopendeschermutselinjkeonderscheidenrichtinmijngevoelen nietzoveelbladzi
jdentebe- gentussendetalri
steden aan ietswatdeliteratuurwetenschap- gen lijkternog maar weinig overeind te
pelijkeavant-gardealeentijdjebeterenge- staan,en wéternog staatofmisschien aarfundeerder zegt.Bovendien is hetsagrant

zelend hier en daar alweer is opgebouwd,

onjuisttebewerendathetliterair-socioloji- lijktnogsteedsbedreigd door onverhoedse
sche onderzoek zich uitsluitend heeftbezlggehouden metdeanalysevandeinhoudvan
werken,en nietmetde bovenvermeldepro-

aanvallen van vooralmethodologische zij-

de,diedestrijdnogaltijdnietuitgevochten

acht.Hetjetuigtdan ook van een zekere
duktie!distributieenconsumgtie.Totzover moed om ln een dergelijketak van weten-

het llteratuurwetenschappelljk gekibbel, schap,diehet'pre-paradigmatisch stadium'
maarinmiddelshebben wealeen derdevan nog steedsnietgeheelontgroeid lijkt,een
detekstachterderujvoorweaandekern algemeeneninhoudelijkoverzichtoptestelvanGaus'uiteenzettlngtoezi
jn.Hetkomt 1en over waterdesondanksover de literaernu op aan het'effect'van 'hetlezen van
geschreven fictie' te onderzoeken. Lezen

tuurgezegd kan worden.En hetgetuigtVan
groot vakmanschap,en vooralvan liefde
wektbijdelezereenreeksfictioneleervarin- voorde literatuur,alsdatresultaatdan zo
gen en spanningen op dieop hunbeurtdiens indrukwekkend wordtals hetvoorliggende
existentiëleervaringen en syanningen ver- boekje.Ineenbuitengewoonevenwichtig en
lichten.Hetlezen van fictielsdan zoietsals erudietbetoogvatMooijin zo'n 1œ pagidromen(erwordteenobligaatberoe?ge- na's een groot aantal inzichten samen,

daanopFreudenJung)methetverschlldat waarineindeli
jkdeliteratuurzélfweercenhetlezen van fictie bewusten gestuurd is. traalwordtgesteld.Typerend voorde,tegeDe aard van degewenste fictioneleervarin- lijkpraktischeenbezonken,uitgewogenheid

genenspanningen(vanderomansenverha- van zijn positieiszi
jn opmerking overde
len dus)wordtnu ingegeven doordeaard literaire kritiek,datdeze 'er,grosso modo,
van de existentiële spanningen waaraan de

toedientom deliteratuurinteressanttema-

lezer(ofgroep van lezers)onderworpenis. ken...Onzevisie op de literatuurisveelal
Deze zondermeergeponeerdeevidentie be-

aards in plaats van hemels geworden...

tekentvoljensGausdatdestudievange- W aarom dan dieeisvaninteressantmaken?
schrevenflctieviaomgekeerdebewerkinjen Ikmeen:omdatbinnen denatuurlijkekainformatie kan leveren over de existentléle derveelliteratuurnogalti
jddeindruk wekt
ervaringen en spanningen van lezersuithet datzij iets extra's te bieden heeft... Het

verleden bijvoorbeeld(!!).Aan zo'n con- m aaktonzebeschavingrijker,boeienderen
cretestudieheeftGauszich in ditboek nog geheimzinnigerdanzijanderszouzijn.Van
niet gewaagd.En uiteraard kunnen hypothesen en theorieën maar getoetst worden
aan de relevantie van hetonderzoek datze
inspireren.Toch zietheternaar uitdat de
literatuurstudie weinig nood heeft aan onderzoek over'deeffecten van hetlezen van
fictie'datsteuntop deplatitudedat'deverbeeldingoptreedtalseen buffer...diehetde
mensen beletzich tepletterte storten op de
realiteit'.

RiaVanderauwera

deliterairekritiekmagverwachtwordendat

zijdatspelmeespeelt...Een banaaldoorprikken van aldeze suggesties die net niet
helemaalechten in elk gevalnietvolledig

aantoonbaarzi
jn,komtnietinaanmerking.
Liever:hetisgeen vorm van literairekritiek

meer.Hetiseenvorm (ennietzo'nwenselijkevorm)van cultuurkritiek.die neerkomt
op:wegmetde kunst.'(58-59).DatMooi
j
in zijn boekje talrijke onderwerpen be-

s
yreekten!ezichtspuntennaarvorenbrengt
dle in de
dlscussies van deafgelopenjaren
eigenlijk taboe waren verklaard, zaldan
ook nietverwonderen.NietdatMooijdie.

J.J.A.Mooij,Idee en verbeelding,Filoso- overwegend methodologische, discussies
WlcAe aspecten van de literatuurbeschou- overigensgeheeluitdeweg gaat.Hijbiedt
wing,Van Gorcum ,Assen,1981,140 pp., zelfs een buitengewoon elegante oplossing
aan voordezelfgeschapen puzzelwaarin de
literatuurwetenschap verstriktwas geraakt.
W anneer men de huidige literatuurweten- VolgensM ooijgaathetbijdetheorievorschap overziet,dan krijgtmenvaak dein- ming van de literatuurwetenschap niet zo-

/24,50.
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zeerom hetopstellen van algemene wetten, Beidedissertatiesiseigen datzehetdada-en
alswelom het'ontwikkelen vaneen concep- surrealisme-iconoclasmeinterpreteren alsde
tueelapparaat,dienende ter beschrijving, aanzetvan hetmoderne theaterveeleerdan
analyse,klassificatie en interpretatie van li- de(ookteverantwoorden)alraak van en
teraire teksten... De theorie <:voorspelt'' sluipmoord op hetoudere.M elzerpaktuit
nietmeerwatzichinbepaaldeomstandighe- metwatmeerfilosofischestellingen waarin
den > 1moetenvoordoen.Inplaatsdaarvan zœ -eeuwse opvattingen t-o-v.de imperso-

verschaftzijdemiddelenom watzichvoor- natiekunsteendieperedimensiekrijgenterdoetvanuiteenbepaaldegezichtshoek tebe- wijlZinderinformatiefdeconcretepersoschrijven'(96).Literairetheorieënzijn'spe- nen en gebeurtenissen verhaalt.Melzervercifieke manieren zowel om de betreffende

heerlijkthetdada-gebaara1slan!nietvrij-

objecten teordenenalsom ze waarte ne- blijvenden probeertArtaud eenlnhoud en
men.Zijfunctioneren als'çzoeklichten''... een functie tegeven die wellichtwe1interen stimuleren zodoende dewaarneming van pretatiefmaartochnauweli
jkspragmatischbepaalde proepen van eigenschappen.' concreet hard te maken valt, hoe goed ze
(101).Dell
'
teratuurwetenschap komtdaar- ook de kruisverbinding tussen toen en nu
mee opnieuw in dienst van het Iezen te

uittekent. Zinder reconstrueert de Zûrich-

staan,ogongeveerdezelfdewijzealswaar- enParijs-periodesmaarverwaarloostevenopM ooi
ldatalt-a.v.deliterairekritiek had
beschreven.Hetisdevraag ofdemethodoiogen metdeze oplosslng geheel genoegen
zullen nemen;maar,zoalsKuhn alopmerkte, wordt een wetenschap niet volwassen
dooreen logischeoplossingvan hetmethodologische probleem,maar door een vaak
niet geheelsluitend te beargumenteren be-

min KurtSchwittersen deBerlijnse dada
(weltoch hetNew York-surrealisme)ofde

Labandansrage.Beide teksten samen leve-

ren een stimulerende bijdrage totdeverklaarbaarheid van de incubatie van eigen-

tijdsekunstbewegingen.

C.Tindemans

slissingtenjunstevaneenbepaaldparadig-

ma,op baslswaarvan heteigenlijkeonder- C.W .E.Bigsby,A criticalintroduction to
zoeksprogramma een aanvang kan nenaen. 20th C American drama. 1. 19* -1940,
En depositievan Mooijlijktaantrekkelijk CambridgeUP,Cambridge,1982,342 pp.,

genoeg om hierop een wapenstilstand afte hc.,f24,pb.,f7,95.
kondigen en aan hetwerktegaan.Totwel- Hedwig Bock-Albert Wertheim (eds),
ke indrukwekkende resultaten datkan lei- Essayson ContemporaryAmerican Drama,
den,wordtin ditkleineboekje(evenalsin M M Hueber, M ûnchen, 1981, 302 pp.,
anderepublikatiesvan Mooij)alduidelijk; DM .32.
misschienhetbegin van eenliteratuurwetenschapdiedeIiteratuurweerwerkelijkwaar- W atC.Bigsby in heteerstevaneen optwee
dig is?
delenberekendegeschiedenisvan hetdrama
G erGroot
in deVSA tijdensde20eeeuw aanbiedtis

een subjectief relaas van lectuur en

theaterervarinj,eenonomwondenpersoonTheater

lijkebekentenlsvanperspectiefenvisie.De
gebruikelijketoonvanhistoricidiebovende
problemen van de individuele auteuren de

maatschappelijketijduitwenstentestijgen,

blijftvolkomen afwezi!;de lectuurwordt
Annabelle Melzer, Latest Rage the #i#

daardoor stukken boelender, meeslepend

vaak,ergerlijksoms,prikkelendtotinstemDrum.Dada and SurrealistPer
formance, mingenverweeraltijd.Heteigenavontuur
UM I Research Press,Ann Arbor,M ich.- van de auteurdie zich dramamediaalwenst
BowkerPubl.Comp.,Epping,Essex,1980, terbeschikkingtestellen,blijftvooropstaan
272 pp.,$ 51.
maar de wisselwerking methetopvoeringsDavid G. Zinder, The Surrealist Con- theaterisvanzelfsprekend intentieen resulnection.Aa Approach to a Surrealist#e& taat;zolopendeauteursbehoeften samenin

theticofTheatre,UMIResearchPress,Ann een panorama van menselijk en artistiek
Arbor, M ich.-Bowker Publ. Comp.,

Epping,Essex,1980,163pp.,$43,50.

denken en voelen als paradigm a van een
kunstactiviteitin deze eeuw.De slalomsig-
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nalenzijnondertussenvertrouwd:waarhet
allemaalbegon (Provincetown)? wie zich
eerstonderscheidde (een uitvoerlgeen controversiëleanalyse van E.O'Neill),watde
gevolgen voor het theater werden (de
Theatre Guild,hetGroup Theatre,hetideologisch-linksedrama methetagitprop,het

metopmerkelijkgewijzigdeaspectenenaccenten)maarerP.Barnes en S.Gray aan
toevoegen,bovendien somsdezelfde auteur
doortweeessayistenlaten behandelen waardoor binnen deze publikatie een meestal
aanvullende,somsook watnerveuze spanning ontstaat.De DDR-auteurgaatdever-

FederalTheatre),welkerepercussieshethad trouwdepolitieketoeroy;wiedevernieu(o.m.hetBlack Drama),wiezich alsinter- wingvandemaatschappll(inKlotz'optiek
nationalefiguren uitdebredestrominglos- uiteraard)voorstaat,blijkt een belangrijk
werkten (Th.W ilder, L.Hellman) plus auteur,wie nieteen hopeloosoverbodig ieuitgebreide produktietabellen. Bock-W ertheim luiden een samenwerking in tussen de
universiteiten van Indiana en Hamburg;de

neerslajiseenserieindividueleessaystussen

mand.Onderdezealtesimplistischecategorieën iserdesondanksvoldoendeinformatie
aanwezig die de twee overige publikaties
nietzo vanzelfsprekend aanbrengen en die

L.Hansberry,

re nadruk op het resultaat van het mei

T.W illlamsen hetMexicaans-Amerikaanse

betrekkingheeftoptijdsgewricht,theaterindrama in (via o.m .A.Miller, E.Albee, stitutieenwerkstructuur,metb-v.bijzondeE.Bullins, S.Shepard,

D.Mamet, L.Wilson en een kransje 68-syndroom en het Fringetheater.De bevrouwelijkeauteurs).Somsvalthetaccent handelde auteurs stemmen met de voor-

op een afz' ' '':11-drqma meestalop het
levensoeuvre,Op zât: elgcn Accent! Op een
theatertendens.W attekaleidoskoplsch,wat
testerkop hetlectuuraspectgeconcentreerd,

gaande overeen,mettoevoeging van dewat
dieperroodaangezette als H.Brenton en
D.Hare.
C.Tindemans

altijd toch degelijk en alsintroductie tot
hier'nietaltijd vertrouwdeauteurs(althans
nietmetalleonderdelenvanhunproduktie)
voortreffelijk.
Normand Berlin,Eugene O'NeilI, MacmilC.Tindemans

HeinrichF.Plett(Hrsg.),EnglischesDrama

lan,London,1982,178 pp.,pb.,f 2,95.

W aardeO'Neill-vakliteratuurreedsde omvang van een eigen bibliotheek heeft be-

vonBeckettbisBond,W ilhelm Fink,M iinchen,1982,438 pp.,DM .29:80.

reikt,ki
jkjebenieuwd uitnaardeaccenten
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wat troebele relatie tussen dramatisch ont-

die een nieuwe generatie lezers (toeschouHedwig Bock-Albert Werthelm (eds.),Es- wersworden immersbij onze repertoires
sayson Contemporary British Drama,Max watzeldzaam)aangeboden worden.UiterHueber,M iinchen,1981,310 pp.,DM .32. aard iserallereerstde noodzakelijke ontGùnther Klotz, Britische Dramatiker der wikkelingslijn (biografie en chronologie).
Gegenwart,Henschel,Berlin,1982,318pp., Discussieontstaatn.a-v.O'Neillsaltijdtoch
In Pletts verzameling essays staat telkens
één enkel drama van een Brits auteur

(S.Beckett,B.Behan,J.Osborne,A.W es-

werp en theatralegestalte.Geleideli
jk,bij
geboden respectvoordeautonomedramatischetekst,vindtS.de recurrentemotieven:
demensin een randsituatie,deverhinderde
droom, de archetypische oppositie tussen

ker,H.Pinter,J.Arden, J.Orton, D.Storey, P.Shaffer, T.Stoppard, T.Griffiths, zijnenwillen,deweerstandtegendemateriJ.McGrath enE.Bond,plusdeactueleSha- alistischetijdsdruk,dezoeker-naar-zichzelf
kespeare-receptie)vooropa1saanloop toten in masochistisch genoegen datook biograalsvoorbeeldvoordeintegraleidentiteitvan fisch tragische kenmerken aanneemt. N ade respectieveauteur.De meesteessayssla- tuurlijkiserookaandachtvoordemelodragen in een opvallendeverenigingvanweten- matischebi
jsmaak,voorhetwataarzelend
schappelijke benadering en informatieve taalgebruikdatinhetAmerikaans-veeltalige

breedheidterwijlvan een duidelijke opinie spectrum geleidelijkinstrumenteeleeneigen
over de (relatieve) waarde geen geheim identiteitvindt.Methet resultaat dathem
wordt gemaakt. Bock-W ertheim mikken vereeuwigt:O'Neillmaakteop zijn eentje
meerop hettotalebeeld van diverseauteurs hetA merikaansedrama volwassen.
die hetspectrum van Plettherhalen (vaak
C.Tindem ans
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Ludo Abicht, geboren 1936. Behaalde
het doctoraat Germaanse talen aan de
Universiteit van Cincinatti, V S A , met
een studie over Der Prager Kreis. Verbonden aan het Instituut voor Marxistische Vorming, Brussel.
Adres: Jules Moretuslei 94, B-2610
Wilrijk.
L.L.S.
Hartal Us, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool
te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op
'Ungarn und der Anschluss'. Is thans
verbonden aan het John F. Kennedy
Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, NL-5037
G C Tilburg.
Edouard
Bong s.j.,
geboren 1919.
Directeur Laboratorium Paleont. der
Vertebraten. Research Associate Prof.
Univ. of Chicago. Verrichtte paleontologische opgravingen in Zuid-Afrika,
Iran en Spanje.
Adres: Rue de la Houe, 1, B-1348
Louvain-la-Neuve.
Freddy De Schutter,
geboren 1948.
Licentiaat Germaanse filologie, leraar

middelbaar onderwijs.
Adres: Sparrenlaan 49, B-2120 Scho-

ten.

Yvan Lebrun, Geboren 1935. Doctor
in de wijsbegeerte en de letteren, hoogleraar in de neuro- en psycholingui'stiek
aan de Vrije Universiteit te Brussel.
Publiceerde 'Bouw en werking van het
spraakorgaan' (Brussel, 1973); 'The
Artificial Larynx' (Amsterdam, 1973)
en, samen met prof. dr. R. Hoops, o.a.
'Intelligence and Aphasia' (Amsterdam, 1974) en 'Recovery in Aphasics'
(Amsterdam, 1976).
Adres:
Eidergansstraat
9,
B-1170
Brussel.
Herman-Emiel Mertens, geboren 1928.
Gewoon
hoogleraar
KU
Leuven ;
doceert dogmatische theologie.
Adres: Willem Geetsstraat 12, B-2800
Mechelen
Carlos
Tindemans,
geboren
1931.
Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit Gent, promoveerde er
in 1966. Is docent theaterwetenschap
aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520
Edegem.
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GUIDO DIERICKX ,DeAmerikaansebisschoppen en devrede
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Debriefvan deAmerikaansebisschoppen overontwapening en vredeisom veleredenen een
heelanderdocumentdan deonsvertrouwde fherderlijkebrieven'.Om tebeginnengaathet
hierom een standpuntbepaling die nietalleen voor,maar doorde kerkgemeenschap werd

uitgewerkt.VervolgenswordenBijbelenspecifiekchristelijkebeginselenernietop conventionele wijzea1sbijdeharen bijgesleurd.Daarbijkomtdateen principiëleen makkeli
jk
vrijbli
jvendevredesgezindheideropzakelijkeensystematischemanierwordtgeconfronteerd
metdenietteontlopenpolitiekeverantwoordelijkheid.Tenslottekandezebriefeenmijlpaal
betekenen voor de kritische bezinning van de katholieke minderheid op haar vaak

krampachtigpatriottischeijveren toegeesi
jkheidvanhetverleden.

GEORGES DE SCHRIJVER,Verzoening en boete.Maatschappelijkesacramentaliteit

983

Wi1deBisschoppensynodevanseptember1983over'Verzoeningenboete'méérzijndaneen
pogingom desterkgeslonkenbiechtprakti
jktereanimeren,danzalzijmoeteninspelen op
demaatschappelijkedimensievanhet(individuele)kwaad,enopde'esthetische'belevingen
bevestiging van de verzoening metGod en medemens.

ROGER LENAERS,Heeftde biechtnog toekom st?

997

Aansluitendbijhetvorigeartikelennaaraanleidingvaneenonlangsverschenenboekvraagt
deauteurzich afofdeteleurgang vandebiechtpraktijk nieteenonomkeerbaarfenomeen is.
HetGodsbeeldenhetwereldbeeldvan deWestersemenszijnzodiepgaandveranderd,dat
ookbegrippenalsfzonde',<berouw',tvergeving','belijdenis'hertaaldmoetenworden,alsze
nogenigeervaringwillendekken.Ookditartikelwileenbijdragezijnaandevoorbereiding
van de aanstaande Bisschoppensynode overfverzoening en Boete'.

PAUL CASPARIE,Edie & Andy en de Ksilver Sixties'

1* 3

Aandehandvan interviewshebben J.Steinen G.Plimpton eenbeeld opgehangen van Edie
Sedgewickskortstondigecarrière-en leven -alsSuperstarin deentouragevan pop-kunste-

naarAndyWarhol.Die<Amerikaansebiografie'maaktvooralduidelijkhoeenwaarom de
'SilverSixties'eenletterlijkopgepepteaangelegenheidzijngeweest,zonderblijvendeculturele,maatschappelijkeofpolitiekenawerking.

DICK SCHLVTER,V.S.Naipaulen Joseph Conrad

1012

ZowelJ.Conrad(1857-1924)a1sV.S.Naipaul(01932)getuigeninhunwerkvaneenongewone,kritischekijkopdedieperliggendeenveelalookinterneoorzakenvandeonderontwikkeling van de Derde W ereld-landen.Maar Naipaulstelde Conrad ten onrechtevoor alseen

voorlomrvan zi
jn eigen visie:daarvoorzijn deverschillen tegroottussen hetkoloniale
hoogtepunt van de cuwwisseling en de huidige toestand,en tussen Conrads en Naipauls
benadering van die onderscheiden situaties.

LIEVE SCHEER,W gter...W ater.M lam ans<Hednnedng :.n H olland' 1019

Metzijn'HerinneringaanHolland'heeftMarsmanintweevolzinnen,overkorteverzenmet
ritmischetoppen verdeeld,œnongemeenaangrijpendbeeldopgeroepenvaneenlandschap
en een volk,in de ban van de rusten de dreiging van hetalom aanwezigewater.

L.L.S.BARTALITS,RelglnsK onomixhepolitiek.& n tusxntijdx
bal.ns

1024

Dezogeheten reagonomics -krap geld-politiek om deiniatietebedwingen,en belastingver-

lagingvoorde'rijken'om deinvesteringentebevorderen-hebbennogvrijonzekeregunstige
maarten deleook ontgoochelenderesultaten opgeleverd.Alkunnendeforsverhoogdemilitaire uitgaven ook de economie enige opleving bezorgen,toch bepleiten vele Amerikaanse
deskundigen een minderdogmatische en realistischeraanpak van destructurele problemen
van decrisis.

EDOUARD BONE,Paleontologie en m aeroevolutie11

1032

Deontwikkelingvandezoogdierenuitdereptielenisdoordermatetalrijke,vaakverrassende
paleontologischedocumenten gestaafd,dathetfeitvan demacro-evolutienog nauwelijks
betwijfeldkan worden.Waareendergelijk procesvia eenhelereeksgeconstateerdeovergangsvormen uitmondtin een nieuw en bestendigstructuurtype,heeftmen welheteindpunt

vanzo'nevolutielijnverklaard,maarhetbeginpunt-deredenwaarom deaanvankelijkeen
uiteraardgeringemutatiestenslotteeen'macro-evolutieve'draagwijdtezullenblijkentehebben-blijftdewetenschapvooralsnogverborgen.
Forum
Hetclandestieneboek / Jaak De M aere
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D e A m erikaanse bisschoppen en de
vrede

Guido Dierickx

Op 19 m eiis de definitieve tekstverschenen van de brief van de Am eri-

kaansebisschoppenovervredeen kernbewapening,TheChallengeofpeace:God'
s Promise and ourReJpoaxel.Hetiseen lijvig en doorwrocht
document,datmeniglezerzou kunnen afschrikken.Bovendien,laten wij
hetmaartoegeven,zijn wijgeen trouwelezersvan dergelijkeherderlijke
schrijvens.Natuurlijk,volkomen onverschillig laten zeonsniet.Wijvinden hetprettig onze opiniesbevestigd tezien doorkerkelijke ambtsdragers.Hetstemtons wrevelig wanneerdie ambtsdragers van onze opinies

afwijken.M aarin geen van beide gevallen voelen wijonsgenooptom
zulkedocumenten zelfteIezen.Ze lijken onsmeestalsaaien zelden gedurfdofvernieuwend.W ekunnenernietsuitleren,menenwij.W elnu,in
hetgevalvan dezeAmerikaansebriefzouden webeslistongelijk hebben.
Laatmeop mijn beurttoegeven datook ik slechtsom toevalligeredenen
aan delezing van ditdocumentbegonnen ben.Eind oktober 1982 was ik
tegastin een gem eenschap van Amerikaansem oraaltheologen.Onderdeze zeeracademische heren bleek een ongewone opwinding te heersen.Er

zou toen detweedeversievan een bisschoppelijkebriefoverhetvredesbeleid van deVerenigdeStaten verschijnen.Sommigen van hen hadden er1 Overde voorbereiding van deze brief,cfr.F.X.W inters,Amerikaanse bisschoppen en bewapeningswedloop,in Streven,oktober 1982,pp.3-14.
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aan meegewerktenzijwaren ongerust,ongerustoverdemogelijkekritiek
van de pers,de intellectuelen,de politici,ongerust ook voorde weerslag
diedezebriefzou hebben op de morele en intellectuele reputatie van hun
bisschoppen en van de hele katholieke gemeenschap.
Die brief moestdus weleen gewaagd,wellicht zelfs een interessantstuk

prozazijn.Uitsolidariteitvoordespanningtussenkerkensamenlevingin
deVS,heb ik metoen aan hetlezen gezet.En inderdaad,ditiseen belangwekkend documentvoor de nieuwe verhouding tussen Kerk en samenle-

ving in deVS.Maarhetisook een intellectuelebijdrageaan hetbelangrijkste politieke debatvan onze tijd.Bovendien brengtheteen grondige
binnenkerkelijkevernieuwing totuiting.Kortom,dezebriefbetekenteen
vernieuwing in de Amerikaanse kerk,in de verhouding tussen de Amerikaansekerk en deAmerikaansesamenleving,in deverhoudingtussen kerk

en wereld.Om dezedrieredenen ishijook voordeEuropesekatholieke
gemeenschap van belang.

Dekunstvan hetherderlijk schrijven
Iedereen weetnu datdezebriefpasna uitgebreidedebatten en raadplegin-

gen totstand isgekomen.Zowatoveralin deVS kun jethanskatholieke
intellectuelen ontmoeten diebijhetopstellen van debriefbetrokken zijn
geweest. Het feit dat de opeenvolgende versies telkens gepubliceerd en

open gesteld werden voor kritiek,heeftditverschijnselvan intellectuele
mobilisatie nog versterkt.Ditisnietalleen een briefvoorde kerkelijke
gemeenschap,hetisookeen briefvanwegedekerkelijkegemeenschap.In
hetvroeger nogalstrak in de paslopende Amerikaanse katholicism e getuigtditvan een grondige verandering.
Dezewordingsgeschiedeniswerd doorgetrokken totin de vormgeving van
debrief.Hetdebatdataan deredactie voorafging,wordtin de briefzelf

Voortgezet.lngeengevalwi1hijhetdebatafsluiten.Dezeopstellingschept
een heelandere stijldan dievan de kerkelijkedocumenten waaraan we
gewendzijn.Natuurlijkgingookdaaraanweleenseendebatvoorafende
bevoegde comm entatoren wisten de sporen daarvan in de tekst aan te

wijzen.Maarvoordeonvoorbereidelezerwasdatnauwelijkstemerken.
En datleek ook debedoelingtezijn.Detekstwerd opgevatalseen wet:
de stellingen die men aanvaard had werden als vanzelfsprekend voorgesteld.destellingen diemen verworpen had werden slechtscursiefvermeld.

Problemen die nog betwistwerden,werden nauwelijksbehandeld.Zulke
teksten konden wellichtgezag hebben m aarerg overtuigend waren zeniet.
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Tekenend voor déze brief is de bereidheid om alternatieve stellingen uitvoerig en zonder vooringenomenheid tegenover elkaar te stellen,telkens
metargum enten pro en contra.Zo werd in de derde versie meer ruimte
gegeven aan de standpunten van de Reagan-adm inistratie.Dat betekent
nietdatdebriefzich voegtnaardewensen van deregering,maarenkeldat
hetdebatuitvoerigeren nauwkeurigerweergegeven wordt.Deze luisterbereidheid staatde besluitvaardigheid van de briefoverigensnietin de weg.

DeraadgeversvanReaganmogenerdanwelopwijzendatdeAmerikaanse raketten uitsluitend op m ilitaire doelwitten gerichtworden,dit maakt

debeperkingvan denucleaireoorlog nietmeerwaarschijnlijk dan tevoren.

Hetrisicovan dezewerkwijzeisdatderedacteurssomsdeperplexiteitvan
hetdebatzullen delen.Somszullenzijoverbepaaldediscussiepunten geen
uitsluitselkunnengeven.Somszullenzijhunperplexiteitruiterlijk moeten
toegeven.W aarzijtoch toteen afgetekend standpuntkomen,za1ditbevochten zijn op deverleiding van besluiteloosheid.M aarditalleskan de
geloofwaardigheid van deze briefslechtsvergroten.

Deovertuigingskrachtvan dergelijke'politieke'geschriften hangtook af
van hun relevantie voorde problemen en de spanningen waarmeedelezer
geconfronteerd is.Bekom mertdeze briefzich metde vragen waarmee de
politicien de deskundigen van hetdefensiebeleid moeten afrekenen? Of

laathijdezedelicatekwestiesoveraan de'leken'om zichtebeperken tot
algemeenheden ? Deze briefheeftde eisvan relevantie onderkend.Daar-

om bekommerthijzich voortdurendom despanningen waarmeeeenconcreetvredesbeleid rekening m oethouden.

Persoonlijke gezindheid en politieke verantwoordelijkheid
Debelangrijkste spanning die hetdebatrond vredeen bewapening kenmerktisdietussenpersoonlijkegezindheid en politiekeverantwoordelijkheid.Deze spanning isin alle morele debatten rond beleidsproblemen te-

rugtevinden.Erzijn altijd mensen diemeerdezuiverheidvan deprincipesverdedigenterwijlanderenrespecteisenvoordenoodwendighedenvan
defeitelijkesituatie.In hetvredesdebatstaan dezetweegroepenopvallend
duidelijk tegenoverelkaar.Enerzijdsheb je dejonge betogersdiegrote
principes zoals vredelievendheid en geweldloosheid huldigen,anderzijds
regeringsleden en politicidie zwaartillen aan de ijzeren wetmatigheden
van deinternationaleverhoudingen.De enen beroepen zich weleensop de
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eisen van hun profetischeroeping,de anderen op deeisen van de Realpolitik.

Natuurlijk willen deAmerikaansebisschoppen hun lezerseen morelegezindheidmeegeven.Zijoordelen zelfsdatdeproblematiek van oorlogen
vrede thans te veelzonder morele aspiraties benaderd wordt,door vele
christenen en door de publieke opinie in het algemeen. M en is bereid
wantoestanden zoals de bewapeningswedloop en de nucleaire terreur te
aanvaarden omdathettoch nietanderskan ofomdatdituitsluitend totde

bevoegdheid van de politiekeleiderszou behoren.Om dergelijkemorele
apathietekeren,grijptdebriefterugnaardebijbelseoproeptotvredelievendheid en vredestichting.Maarhijbeperktzich niettothetcultiveren
van een algemene gezindheid.Hij stelt voor,deze gezindheid concreet
gestaltetegeven in hetkerkelijkleveneninhetberoepslevenvaneenieder.
Opvoeders zullen meer aandachtm oeten besteden aal vredesopvoeding,
militairen zullen bepaalde bevelen moeten weigeren,werknem ersin debewapeningsindustrie zullen wellicht hun ontslag moeten geven.
Zulke cultivering van een morele gezindheid heeftdeze briefgem een m et

alle kerkelijke documenten.Hoezou hetanderskunnen? Elke gelovige
hoorteen droom te koesteren dieverderreiktdan dezewereld,dievoorlo-

pignogzuchtonderdegewelddadigheid.Dezedroom vanvredehoren wij
levendig tehouden,ook alshijnietmeteen en nietvolledigverwerkelijkt
kan worden.M aardromen isnietgenoeg.Dezegezindheid isslechtswaar-

achtigwanneermenernaarstreeftzeteverwerkelijkenendaartoeookeen
beleid ontwerpt.Datbetekentdatdegelovigepolitiekeverantwoordelijkheid dientte aanvaarden ofdathijmetde beleidsverantwoordelijken in
discussie zaltreden.Van hen zalhijleren rekening te houden metde
feitelijkeen nietalleen metdebedoeldegevolgen van zijn optreden.Hij
zalbijvoorbeeld de kosten en baten van ontwapeningsvoorstellen leren
berekenen.Hijzallerenhoeontwapeningnietnoodzakelijktotverwaarlozing van alleverweerhoeftte leiden.Kortom,deethiek van de gezindheid

hoortvervolledigd(nietvervangen)teworden dooreen ethiekvan deverantwoordelijkheid.De spanning tussen beide ethische houdingen iseen
klassiek probleem van de moraalfilosofie.

Bewogen door zijn vredelievendheid kan een jongeman militaire dienst
weigeren.Daarmeegeefthijuitingaan zijn gezindheid.Devraagisevenwelofhijdaarmee in feite de vrede dient.Stellen wij dat5% van de
dienstplichtigen zijn voorbeeldvolgt.Dan gaathethierom een profetisch
gebaardatdeoverheid herinnertaan dewaardevan devrede.Stelevenwel

dat40ç:vandedienstplichtigen zijnvoorbeeldvolgt.Danzaldelegerleiding misschien gaan uitkijken naargeweldlozevormen van landsverdedi-
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ging ofwel,watmeer waarschijnlijk is,naar minder 'arbeidsintensieve'
vormen van gewelddadigelandsverdedigingzoalsbijvoorbeeld atoomwapens.Dienstweigering isnietin elke situatieeven verantwoordelijk.
De katholieke traditie inzake oorlog en vrede heeft steeds gestreefd naar

eenethiek diegezindheid en verantwoordelijkheidindematevan hetmogelijkezou verzoenen.Zijdringterop aan,strategieën voorhetbeleid te
ontwerpen die in de gegeven, weerbarstige omstandigheden er het beste

van kunnen maken.Dezebriefgaathierin bijzonderver.Hijerkentbijvoorbeeld,zijhetnietzondertegenzin,dateenvoorlopigopdrijvenvande
conventionelebewapeningeen aanvaardbaaralternatiefkan zijn voorhet
opstellen van steedsmeerkernwapens.En hijguntde'vijand'voorlopig
een zekerenucleairedreiging en wildeze nietuitschakelen om een verdere
nucleaire escalatie te voorkom en.
De briefbekomm ertzich zodoendeom vragen diedoorgaansaan militai-

renen politicivoorbehouden blijven.Ditzou bemoeizuchtkunnen lijken,
als het niet m et zulke competentie gebeurde.Geen ernstig criticus kan
volhouden datde auteurshetheleprobleem m aarbestaan leken overgela-

ten hadden (erzijntrouwensnogalwatleken onderdeeigenlijkeauteurs).
M leszinsvondendeauteursterechtdatzijditrisicomoestennemen.Deelnemenaandefeitelijkepolitiekeenmilitairediscussieisnodigom doorde
beleidsverantwoordelijken ernstig genomen te worden.Alleen zo wordt
een gezindheid politiek relevant en niet door van buitenaf het gevoerde

beleid teveroordelen.Relevantiseen kerkelijkgeschriftpaswanneerhet
voorstellen doetdie meteven veelgegevensrekening houden als die van
politicien m ilitairen.

Ditherderlijke schrijven getuigtvan een grote eerbeid voorhetdebatin
kerkelijkeenin politiekekringen.Daarmeeheeftheteengrotelastopzich
genomen.De briefisdan ook lang en complex.M aareigenaardig genoeg
schijntditdelezersnietergte hinderen.W antop deze manier is de brief
interessant en relevant geworden zowelvoor kerkleden als voor buiten-

staanders.Hopelijk zaldeze stijlschoolmaken in kerkelijke kringen en
daarbuiten.

Bijbelse gezindheid
Deeigenlijkebriefbegintmeteen uitvoerigebeschouwingoverhetbegrip
vredeinhetOudeeninhetNieuweTestament.Inkerkelijkegeschriftenis
dituiteraard een standaardprocedure.Zezouden zich natuurlijk ook op
hetnatuurrechtkunnen beroepen,maareen bijbelshumanismehoudtde
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beloftein,radicalertezijn.Devraag isdan ofdebijbelseinspiratieaan
devredelievendheid diedoorzo veelm ensen gedeeld wordt,ietstoevoegt.

Verhoogtzijdespecificiteitvan de boodschap?M aaktzijeen verschil?
Ditiseen tweede criterium waarmeezulk geschriftgewaardeerd kan worden.

Kerkelijkegeschriften wekken somsdeonbehaaglijkeindruk dathetteruggrijpen naardebijbelnietmeerisdan een rituelehandeling.Hetleert
onsnietmeer dan watandere mensen van goede wilook al,en metveel

minderomhaal,beweren teweten.Deverwijzingnaardebijbelisdan in
wezen een poging om hetgedachtengoed van anderen te recupereren.De

bijbelsereferentie'doopt'hetgedachtengoedvan anderen.vanmarxisten,
liberalen,enz.Voortaan mogen wijhetook als hetonze beschouwen.
M aar een waarborg van de specificiteit van onze boodschap levert deze
literaire kneep niet.
H edendaagsechristenen hebben zich metditgebrek aan specificiteitsoms
reedsverzoend.UithetEvangeliezouden helem aalgeen normen ofricht-

lijnen voor het politieke beleid af te leiden zijn.Welkan men er een
bijkomendemotivatieaan ontlenen om tedoenwatanderen reedsvoorgesteld hebben.Dezetwistvraag overde politiekespecificiteitvan een evan-

gelischeinspiratieisnietgemakkelijk tebeslechten.Veelhangtafvan het
feit wat mensen voorstellen die zich niet op een evangelische inspiratie
beroepen.Is er een verschiltussen hun en onze voorstellen? Datzaltel-

kensopnieuw onderzochtmoeten worden.Zijn erin debijbelperspectieven teontdekken diein onzecultuurnietzo vanzelfsprekend zijn?
W elnu,debriefmeentdatdebijbelonsinderdaadietsspecifiekstezeggen
heeftbetreffendedevredesproblematiek in onzewereld.Hijmoetnatûurlijktoegeven daterin hetOudeTestamenteen traditiebestaatdieJahweh
graagvoorsteldealseen strijdendeen,naaronsgevoel,somserggewelddadige God.M aar uiteindelijk heeft deze traditie hetmoeten aseggen
tegen een andere,die Jahweh zietals vredestichter.Vrede wordtdan gezien alsdevruchtvan hetverbond tussen Jahweh en dem ensen.W ordtdit
verbond nageleefd,dan zalipso facto ook de relatie tussen de mensen

bevredigend zijn.Er zaleen goddelijke orde heersen en dus ook vrede
'Gerechtigheid en vredezullen elkaaromhelzen'(Ps.85).
Op heteerstegezichtisditnieterg nieuw.Hetiseen ruim verspreide idee
dat de vrede tussen de mensen te danken is aan de vestiging van één
souverein gezag.Datgezag kan uitgaan van Jahweh,van een koning of
van de wet.M aarhetresultaatishetzelfde.Toch iserdoordeverbinding
van de vrede metde verbondsidee ietsbeslissendsgebeurd.Derelatie tus-

sen God en mensiseenrelatiediedemensin harten nieren aangrijpten
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die hem voor een fundam entele keuze plaatst.Indien deze relatie,deze
keuze de relatie tussen de mensen onderling bepaalt,dan betekentditdat

hetmenselijksubjectzelfdeonvredeendeoorloggenereert.W ijscheppen
onvrededooronzeonrechtvaardigheid.Deonvrede,hetgeweld,deoorlog
isgeen noodlotdatons van buitenaf overvaltten gevolge van de wetten

van degeschiedenisofdeperversievan onzevijanden.W iemetdeprofeten oog krijgtvoordeoorsprongen devoorgeschiedenisvan hetgeweld,
zalzijn medeplichtigheid moeten erkennen.En omdathijhetgeweld terugvoerttotzijnsubjectieveen moreleoorsprong,zalhijdenoodzaakvan
een bekering ervaren.Ditinzichtiseen noodzakelijke voorwaardevoor
elk afdoend vredesbeleid.
Dezegrondhouding wordtdoorgetrokken en geradicaliseerd in hetNieuwe

Testament.Hetverbond metGod zaltotvoltooiing komen in hetRijk
Godsof,zo men wil,in de eindtijdelijke gelovige gemeenschap.Deze
gemeenschap isnietloutertoekomstverwachting,zijisnu reedsvoortdurend in opbouw.Omdatde vrede zo'n wezenlijk kenmerk is van deze
gem eenschap,kan men in hetEvangelie tallozeoverwegingen vinden om -

trentdevredesopbouw in de menselijkesamenleving.Zekunnen toteen
zestalwezenlijkenormen worden herleid.
1.VooreerstzegthetEvangelie datconnictbewustzijn een plichtis.Degelovige
ignoreertde coniicten tussen mensen niet.Hijhuldigtgeen naïefpacifismedat
geweldloosheid zou prediken omdathetdewerkelijkheid van degewelddadigheid
negeert. Jezus is nog meer consict komen brengen ('niet de vrede maar het
zwaard'),ofbeter,hijisdebestaande connicten komen blootleggen.
2. Ook de hoop op vrede iseen plicht.Niet alleen hoortde gelovige de vrede te

waarderen waardiebestaaten erom tebidden waardienognietbestaat,hijisook
verplichtuittekijken naarallevredeskansen en degeringstemogelijkheid daartoe
aan te grijpen.Hijmoethopen datvredemogelijk isen aannemen datmen bij
vredespogingen risico'smag en moetnemen.Zelfshetrisico daarbijbedrogen te
worden en verlieste lijden mag hijnietuitdeweggaan.
3. Vervolgens is ook de weerstand tegen onrechten geweld een plicht.Tegenover
onrechtrestdegelovige slechtsde keuzetussen medeplichtigheid ofverzet.A arze-

len kan hijdusniet.W elza1ditverzethaastnooitzijntoevluchtnemen totfysiek
geweld.Het gebruik van geweld betekentdat men van een radicaler en meer ris-

kantverzetafziet.Jezusspreektin zijn verkondiging strenge veroordelingen uit
maargebruiktnooitgeweld.In zijn Evangelieisgeenplaatsvoorheiligeoorlogen.
M ilitairetermen gebruikthijuitsluitend in overdrachtelijke zin.
4.Hetrelativeren van connictmaterieswordtin hetNT toteen christelijkeplicht
verheven.Indemenselijkesamenlevingvormen socialeverschillenengroepsbelangen de ondergrond waarop tegenstellingen,connicten en geweld tot ontwikkeling

komen.In dechristelijkegemeentedaarentegen zullen socialeverschillen op basis
van rijkdom,prestigeenmachtonbelangrijk worden.Hettoebehoren toteen volk
ofeen fam ilie mag evenmin aanleiding geven tot consicten.Er zalgeen Jood of
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Griek meerzijn,geenvrijeengeen slaaf,geen man engeen vrouw.Metderelativering van alle aardse loyauteiten wordtde oorzaak van hetwereldse geweld aangetast.

5.Hetgebod van denaastenliefdestrektzich uittotdevijanden.Alsdegelovige
dan toch in een (gewelddadig)coniictverwikkeld wordt,zalhijdetegenstander
niethaten maar blijven lielebben.Zijn tegenstander van hetogenblik zalhij
beschouwen alszijn vriend van morgen.Hijzalhem nooittoteen 'vijand'herleiden,hijzalzichgeenvijandsbeelden vormen.
6.Tenslotte zalde gelovige toegeven dathi
jvaakmedeplichtigisaan hetonrecht
en hetgeweld in dezewereld.Hijzaldeconsicten waarin hijverwikkeld ismede
a1szijn schuld,als zijn eigen,inwendig consictervaren.Hij zalerkennen dat
consicten geweld ook op hem een m orbide fascinatie uitoefenen.Om totverzoening te komen ishetdusminderbelangrijkteoverwinnen dan zich persoonlijk en
collectief te bekeren.

Deze norm en worden in debriefop dem eestverschillende situatiestoege-

past.Zewordenechternieteven stelselmatig alshierop eenrijgezet.En
evenmin wordt stelselmatig het verschilbehandeld tussen deze evangeli-

sche normen en deculturele normen die in onze wereld meerbijvalen
meertoepassingvinden.Toch gaatdebelangstellingvan deauteurstelkens
weeruitnaardeze 'culturele'tegenstelling.In de publieke opinie omtrent

devredesproblematiekzijndeevangelischenormen slechtszwak vertegenwoordigd.Hetisdusvan cruciaalbelang de publieke opiniebeterte vor-

men,wildeze toezichtkrijgen op hetvredesbeleid.

Bijbelse normen en politieke cultuur
Maarzoverzijn we nog niet.Onzepublieke opinie isonvoldoendeconnictbewust,zodatzijde gevolgen van een atoomoorlog onderschat.Ze
durftnauwelijksgelovenindemogelijkheidvaneenwarevrede.Zeisniet
geheelbereid om weerstand tebieden op een minderverwoestendemanier.

Zelaatzich opjutten omwillevanminderwaardige ofbijkomstigebelangen.Zeheeftdeneigingom detegenstandera1sonherroepelijk slechtafte
schilderen.En ze erkent niet graag haar eigen medeplichtigheid aan het
ontstaan van de oorlogsdreiging en de bewapeningswedloop.
De onderontwikkeling van onze politieke cultuuren onze publieke opinie
terzakedreigttragischegevolgen tehebben.Een volwassen publiekeopinie
zou wellicht de vicieuze kringloop van bewapening. dreiging en geweld

medeondercontrolekunnen houden.Nublijftdiekringloop grotendeels
aanzijneigeninertieovergelaten.Ergernog,deblinde inertievan dreiging
en geweld genereertop de duurhaareigen perversepolitieke cultuur. De
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burgerszullen steedsmeermethetgeweld instemm en en eraan medeplichtig worden.Een natie kan a1s overwinnaaruiteen consict komen maar

daarbijhaarzielverliezen.De hedendaagseonvredetussen Oosten West
eisteen culturele kostdie deauteursvan deze briefuiterstbezorgd maakt.

Zijvrezen datdaardoorleugen,wantrouwenen agressiviteitmeerenmeer
burgerrechtzullen vinden in onze samenleving.

Achterdezeietwattijdlozebeschouwingen kanmengemakkelijkeenzeker
wantrouwen ten opzichte van hetoptreden en de retoriek van de huidige
Amerikaanse regering ontwaren.M aar ze bevatten een cultuurkritiek die
verderreiktdan de denkwereld van de administratie-Reagan en,laten we
datnietvergeten,verderdan deAmerikaansecultuur.Enkele voorbeelden

zullen datduidelijkermaken.
In deAmerikaanse(en in onze)populairecultuurwordthetgeweld doorgaansals
min ofmeeraantrekkelijk,ergernog,alszowatonvermijdelijkvoorgesteld.Het
geweld dringt zich aan de mens op, als een onontkoom bare passie of als een
situatie die geen andere keuze openlaat.Hetgeweld isa1seen 'fem me fatale'.Elke

geestelijke remming moethetdaartegen aneggen.ln vele Amerikaanse oorlogsfilm s,zo liet een gevatte lezersbrief opmerken,zwichten zelfs de legeraalm oezeniersvoor deverleiding van hetgeweld.In een eerste fase is de legeraalm oezenier

eenwereldvreemdeenzalvendepacifist.ln eentweedefaseziethijzijn kameraden
wreedaardig vermoord worden.In dederdefase grijpthijzelf,moegetergd,naar
zijn stengun om de Jappen neer te maaien.ln filmen waargeen aalmoezeniers
beschikbaar zijn, kunnen Quakers dezelfde ro1 spelen zoals Gary Cooper in
Friendly Persuasion. In elk gevalsuggereert het scenario dat de held pas zijn
verantwoordelijkheid opneemtwanneerhijhetgeweld nietschuwt.
Een tweede voorbeeld.Onze cultuur is geneigd aan de voorgeschiedenis van het
open geweld voorbijtegaan.W apengeweld isnietde enige en de eerste vorm van
onvrede in de samenleving.Daarnaast,en daarvoor,iser hetmorele en hetstruc-

turelegeweld van demiskenning,de uitbuiting,deonderdrukking.Ditzijn vorm en van 'geweld'die vaak tot wapengeweld leiden. Ook in het OT werd deze
voorgeschiedenisvan hetgeweld te weinig onderkend.Ditinzichtontbrak volko-

men bijde valse profeten die,zo klaagden de ware profeten,de vrede loofden
waarnogonrechten uitbuiting heersten.Ditinzichtheeftdekerkelijketraditieen
ook dezebriefertoeaangezeteen grotereinternationalerechtvaardigheid en tevens
een steviger internationale orde te bepleiten. Opkomen voor de m isdeelden en

pleiten vooreen supra-nationaalgezag kan in weldenkende kringen thansbijna
triviaallijken.M aar,zo oordeeltde brief,hetontwikkelingsbeleid genietweleen
hoge principiële waardering maar geen hoge politieke prioriteit.En de reputatie
van internationaleinstellingen,zoalsdeUNO ,wordtaangevreten dooreen gestaag
Sarcasn3e.

Een derde voorbeeld.De brief keert zich tegen de probleemvisie die binnen de
kleine kring van de militair-strategische denkerstotontwikkeling dreigttekom en.

Dezeingewijden plegen anderen elkebevoegdheid inzakeinternationeleconflicten
teontzeggen.Zelfverwaarlozen zijmeerdan eensdemorelebeperkingen van hun
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denken.Hun wordtimm ers gevraagd een eventuele oorlog te winnen.Op die ene

vraagleggen zijzichtoeom hun deskundigheid tevaloriseren.Natuurlijkmagmen
hun een zeker rechtop experim enteeldenken nietontzeggen.M aar vanwaarkom t

die vreemde neiging om bij voorkeur in de meestverwerpelijke hypothesen te
denken,zoals die van een totale atoomoorlog,die van een beslissende nucleaire
vernietigingsaanval,enz.?Ditisde denkwereld diewordtafgeschilderd in de film

Doctor Strangelove,maardie ook in werkelijkheid bestaat.De nieuwe militaire
strategieën hebben een overwinning in een nucleaireoorlog op hetoog.Strategieën
met m eer verdedigende bedoelingen of die de bewapeningswedloop pogen af te
rem men,komen veelminderaan bod.Totoverm aatvan ram p heeftdeze denkwe-

reld de laatstejaren een spreekbuisen politieke steun gevonden in deentourage
vanpresidentReagan.Ongetwijfeld heeftdezestroomversnellinghetschrijven van
deze briefverhaast.

Dezeenkelevoorbeeldentonen aanhoedeverwijzingnaardeevangelische
norm en in dezebriefmeerisdan een holritueel.Deze norm en dwingen de

auteursstellingen intenemen dieduidelijk geprofileerd zijn ten opzichte
van de heersende opvattingen in onze cultuur.Ze verlenen hetdocument

ook een eenheid van inspiratiedieandersmoeilijktevindenzou zijn.Zo
kenmerktditgeschriftzich,ondankszijnomvangencomplexiteit,doorde
driekenmerkenvan relevantie,profileringen systematisering.Ditzijn op
zichzelfslechtsvormkenmerken.Maardefeitelijkeovertuigingskrachtvan
de brief isook daaraan te danken.

Politieke verantwoordelijkheid
W iehetnieteensismethetbeleid van een regering,kan ditnatuurlijk
bekritiseren en veroordelen.Maaralleverbaalgeweld ten spijtzalzulke
kritiek niet heelernstig genomen worden.De beleidsm an zalzich door-

gaansonbegrepen voelen:hijmoetmetzo veelmeerfactoren rekening
houdendanzijncritici.Hijzalslechtsonderdeindrukkomenwanneerde
criticimetalternatievebeleidsvoorstellen naarvoren komen en laten blijkendatook zijmetzijnfactorenrekeninghouden.Diealgemenestelregel
van het politieke debatiszeker ook in de discussie rond de kernbewapening van toepassing.En dathebben de bisschoppen goed begrepen.
W aar kan m en evenwelin de historische situatie die de onze iseen aanvaardbaarbeleidsalternatiefvinden? Zijn wijnietopgesloten in een afschuwelijk dilemma:ofwelde nucleaire oorlog ofwel de nucleaire afschrikking? Ofweldoetmen m ee aan de nucleaireafschrikking,de kosten
van debewapeningsw edloop incluis,en redtm en de vrede,ofwelweigert

men dezeafschrikking maarloktmen deagressiviteitvan de vijand uit,
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zijneigen militairenederlaag en detriomfvanhetonrecht.Zo ontmoedigendisditdilemma,zoonmenselijkbeidemogelijkestrategieën,datchristelijke denkers soms in de verleiding kwamen om elke politieke keuze
tussen beideop tegeven alsmoreelhopeloos.Depolitiek wasgedoemd om

terzakeimmoreeltezijn en teblijven.
Maardiehouding isniette verzoenen metdechristelijkehoop.Hetbelangwekkendevan debriefvandeAmerikaansebisschoppenisdathijeen
beleidsstrategievoorsteltdiepastin debijbelsevisieen tevenshetbovenverm elde dilemma kan doorbreken.
a. Nucleaire oorlog

Dechristelijke traditie kenthoofdzakelijk twee stellingen tegenoverhet
vooruitzicht van een gewelddadige consictregeling.De pacifistische stellingverwerptallegeweld,elkeoorlog en alleswatdaarop een onm iskenba-

revoorbereiding is.Dezestellingisdeoudste,zeisaltevinden bijJustinus(2eeeuw)en Cyprianus(3eeeuw).Zeleiddebijvoorbeeldtotweigering
'van dienst in de Rom einse legioenen. De stelling van de rechtvaardige
oorlog meentdathetgeweld in bepaalde,extreme om standigheden toegelaten en rechtvaardig is.Augustinuszag derechtvaardigingvan een oorlog
in deverdediging van onschuldigederden.Thomasvan Aquino breiddedit
rechtuittot de rechtmatige zelfverdediging.
De A m erikaanse brief verwerpt de pacifistische stelling niet. Principieel

plaatsthijhetchristelijk pacifismeop dezelfdehoogtealsdestellingvan
derechtvaardigeoorlog.Maarom praktischeredenengaathijveeluitvoerigerin op derechtvaardigingvan hetoorlogsgeweld in hetnucleairetijdperk.W iezichin hetfeitelijkepolitiekedebatwilmengenen daarinenige
invloed wilverwerven, gaat beter van de theorie van de rechtvaardige
oorlog uit.M en kan ditbetreuren,maarzo zijn defeiten.
Laten wij dan aannemen dateen regering op een ethisch verantwoorde
maniertotoorlog besloten heeft.Datbetekentnietdatde verdere beslis-

singen buiten hetbereik van deethiek vallen en datdewijzevan oorlogvoering aan blindewetm atigheden overgelaten moetworden.De briefver-

meldttweenormendiebijdeoorlogvoeringinachtgenomen moeten worden en dieinhetverderebetooguiterstbelangrijk zijn.Deoorlogvoering
mag zich uitsluitend tegen militairen keren en hoort de burgerbevolking
alsonschendbaarte beschouwen.Aan hetgebruik van geweld wordtdus
hetcriterium van de discriminatie opgelegd.En hetgebruik van geweld
mag nietbuiten alle verhouding methettebereiken doelstaan.Datishet
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criterium van deproportionaliteit.W orden dezecriteria nietgeëerbiedigd,

dan komtdewijzevan oorlogvoeringintegenspraak metdeprincipesdie
de oorlog aanvankelijk gerechtvaardigd hebben,nl.de verdediging van
onschuldigen.

Hierwordtdebriefbijzonderuitvoerigeningewikkeld.Om degedachten
ietwatbondigerweerte geven,zullen we even een andere woordenschat
bezigen. Het gebruik van geweld is slechts binnen een welom schreven,

symbolischecontextduldbaar.In devisievan de 'bellum justum'-theorie
kan oorlog slechts een voorlopige episode zijn op de weg naarvrede.
Bijgevolghoorterin dewijzevanoorlogvoeringsteedseendubbeleboodschap herkenbaarteblijvenvoorvriendénvijand.Dezeboodschapluidt:
'Deze oorlog dient om een heelbelangrijke kwaliteitvan ons leven te
verdedigen'en 'dezeoorlog isvoorbijgaand,wijhopen op vredeen verzoening'.Toegegeven,dezeboodschap zalnooi
thelemaalduidelijk zijn,
zeker niet voor de soldaten in hetwapengeweld.Kansop duideli
jkheid
krijgtzenaarmateeen aantalvoorwaarden in achtgenomen wordt.
Om hetuitzichtop vrede en verzoening open te houden,m oeten hetwapengeweld de beperkingen van discriminatie en proportionaliteitopgelegd

worden.Debriefspreektbijgevolg een nietmiste verstaneveroordeling
uit over alle militaire acties waaruit de wil tot vernietiging van of het

strevennaaroverwichtoverdevijandspreekt.Hijveroordeeltelkewraakneming op de burgerbevolking,alle terreurbombardementen, alle eisen

vanonvoorwaardelijkeovergaveendiesmeer.Omwillevanhetuitzichtop
vredeen verzoening hoorteen strijdendepartijzelfsbereid tezijn verliezen
telijden.Zijzalweigeren 'onmenselijke'wapensintezettenofdeoorlogs-

conventieste schenden.Zijzalweigeren deburgersvan Hirosjimaop te
offeren om hetleven van deeigen marinierste sparen.Voorchristenen is

fysisch overleven geen absoluutgoed.Zij vechten om hun menselijke
waardigheidtevrijwaren.Om dezeboodschapkrachtbijtezetten,zijn zij
bereid een hogeprijstebetalen.
In ditperspectiefpasteen besliste afkeervooriedere escalatie in de bewapening en debewapeningswedloop.Deinzetvan steedskrachtigerwapens
maaktheteerbiedigen van deprincipesvan discriminatieen proportionali-

teitdoorgaansmoeilijker.Opkorteretermijn verhogen krachtigerwapens
de kans op militair succes en op een effectieve verdediging.M aar hun
symboolwaardeten dienstevandevredeop langeretermijn iszwakkeren
minder verstaanbaar.Krachtigerwapensvereisen minder morele inzet en

latendiemoreleinzetzekerminderblijken.Eengevechtmetzulkewapens
biedtm inderaanleiding om detegenstanderteleren kennen en tew aarderen.Daarom heeftgeweldloos verzet veruit de grootste symboolwaarde.
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M aarhelaas,totop heden blijkteen conventionele oorlog voor de landsverdediginggemakkelijkeren effectievertezijn.
De Am erikaanse bisschoppen betreurep elke stap in de escalatie van de

gewelddadigheid.Maarbijzonderuitdrukkelijk wordtdeoverstapvaneen
conventionele naareen nucleaire oorlogvoering veroordeeld.Hetgebruik

van kernwapenssluitelkesymbolischeverwijzing naareen latereverzoening uit.Een kernoorlog zou zowelburgers als militairen vernietigen en
staatbuiten alle verhouding totdekwaliteitvan hetleven diemen beweert
te verdedigen.M eernog,een kernoorlog zou ook datwatmen wenste te
verdedigen vernietigen.Uithetgebruik van kernwapensspreektvolgensde
Amerikaanse bisschoppen minder de wi1 om zich te verdedigen dan de
onwilom zich te verdedigen m etandere middelen,zoalsgeweldloosverzet
ofdesnoodseen conventionele oorlog.

Bijgevolg ishetgebruikvan kernwapensalseerste,om een conventionele
aanvalte keren,ofzelfs als tweede,om op een kernaanvalte riposteren,
niet te rechtvaardigen.W eerwraak met kernwapens op een aanval met
kernwapens is niette rechtvaardigen.Als New York door een kernbom

verwoestwordt,isernietsbijtewinnenhetzelfdetedoenmetMoskou.De
veiligheid van de natie mag niet verdedigd worden ten koste van de ziel
van de natie.
M isschien zou men nog van een geoorloofde nucleaire oorlog mogen gewagen indien men deze zou kunnen beperken,zo beperken dat een deel

van deschepping en ook deburgerbevolking gespaard zou blijven.Men
zouerdanzorgvoordragen derakettenopmilitaireennietopburgerlijke
doelwittenterichten.DatschijntinderdaaddeAmerikaansemilitairestrategietezijn en datheeftmen dan ook tegen deze briefopgeworpen.De
auteurs repliceren evenweldatde idee van een beperkte nucleaire oorlog
een hersenschim is.Alledeskundigen geven toe datde kansom een kernoorlog die alsbeperktbedoeld was,ook beperktte houden.uiterstgering
is.Een beperkte nucleaire oorlog bestaatniet.
b. Nucleaire afschrikking

In de loop van de laatstejaren hebben de machtigste natieseen groot
nucleairarsenaalopgebouwd.Deze inspanning betekende een ontzettende
lastvoor de solidariteit met andere wereldburgers.Hetgebruik ervan in

eenoorlogzouvolstrektimmoreelzijn.Slechtséénargumentkangebruikt
worden om ditarsenaalte handhaven en zelfsverderuitte breiden.Het
bestaan van ditarsenaalzou in feite een nucleaireen zelfseen conventio-
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nele oorlog tussen de supermachten voorkomen.Niet hetgebruik ervan
m aarde dreiging erm ee zou de nucleaire bewapening wettigen.

In debriefkrijgtdezeargumentatiegeen gunstigonthaal.Hetisimmers
zeerde vraag ofde bestaande vrede tussen Oost en W est inderdaad aan
een nucleair afschrikkingseffecttedanken is.En bovendien wasdie vrede
wel heel gebrekkig: het connict werd we1 niet in Europa uitgevochten
maar, al dan nietvia tussenpersonen,in Korea,Vietnam ,Afghanistan

enz.De feitelijke bewering achterdeafschrikkingstheorieisduswelerg
twijfelachtig.
Maarerismeer.Een toestand van wederzijdseafschrikking isinderdaad
eenminderkwaad dan een nucleaireoorlog.Maarhijiseveneensmoreel
onaanvaardbaar.Afschrikking berustim mersop een geloofwaardige dreiging en dus op de intentie om desgevallend atoomwapens te gebruiken.
W elnu,dezeintentieisop zichzelfreedseen zwaarkwaad.Zelfsdediplomatie die methetgebruik van nucleaire wapensdreigt.is immoreel.
W ildatnu zeggen datdeVS m eteen en volledig van hun kernbewapening
en hun afschrikkingsm achtm oeten afzien? Datzou m aardoorweinigen
aanvaard kunnen worden.De meesten zouden deindruk hebben weerloos

te staan tegenoverdeSovjetunie.Sommigen hebben gemeend datdebisschoppen de nucleaire afschrikking zouden willen redden doorte pleiten
voorhetvoornemen de kernwapensnooitte gebruiken.HetAm erikaanse
perspectief op de nucleaire afschrikking zou dan ongeveer a1s volgt lui-

den:'W ij,de VerenigdeStaten van Amerika,verklaren nooitnucleaire
wapenstezullen gebruiken.W ijbehouden evenwelonsnucleairarsenaal.
Alsonzevijanden daarin een bedreigingen een afschrikkingzien,dan is
dathûnzaak.Dievergissingkunnen wijhunnietuithethoofd praten,zij
vertrouwen ons toch niet'.In dit perspectief zou de afschrikking,zoals
schoonheid,in hetoog van de toeschouwerliggen.

Heeleerlijk zou ditvoorstelnietzijn.W ieoprechthetvoornemen maakt
nooitkernwapenstegebruiken,kan nogenkelzijn kernarsenaalafbreken.
Datisdan ook watde briefvoorstelt,maardan volgenseen bijzonder
praktische procedure.De bedoeling isimmersdatook deSovjetunieen
alle kernm achten hetzelfde zouden doen.De briefwenstde Amerikaanse

ontwapening zo telaten verlopen datzijtoteen gelijklopende ontwapening aan deoverzijdeleidt.
De allereerste zorg gaatuitnaar hetafrem men van de bewapeningswedloop. Opdat een Amerikaanse afrem ming zou leiden tot een Russische
afremmingdientzegepaardtegaan metoprechteonderhandelingen.Scep-

ticizullen opwerpen datonderhandelingen machtelooszijn tegenoverhet
wantrouwen en de onwilvan de Sovjetunie.De bisschoppen delen dit
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scepticismeniet.Veleonderhandelingen zijn inderdaad mislukt.Maarde
reden wasnietaltijd de Russische onwil.De reden was veeleer datde
onderhandelingen welmetwoorden maarnietmetdaden gevoerd werden.

In demilitairepraktijkpoogdemeneen nucleairevenwichttebewarenen
devijand steedstotnieuweinspanningen teverplichten.Ditkan volgens
debisschoppenniethetdoelvanhetfeitelijkeonderhandelingsproceszijn.
Hetdoeldientveeleertezijndenucleairebewapeningtebevriezenop een
niveaudateenminimalewederzijdseafschrikkingmogelijkmaakt.Datwil

zeggndatdeVSvoldoendewapensmoetenbewarenom devijandafte
schrlkken en nietzo veeldatdevijand zelfovergeen afschrikkingsmacht
meer beschikt.

Bijgevolg veroordelen de bisschoppen de plaatsing van de nieuwe MXraketten,dievoorhethandhaven van deafschrikki
ngoverbodigzijnen de
bewapeningswedloop slechts kunnen opzwepen.Bijgevplg achten zi
juitsluitend de plaatsing van nieuwe wapens geoorloofd die beter controleerbaarzijn en de stabilisering van het bewapeningsniveau niet in gevaar
brengen.
c. Ontwapening

Daarmeeblijfthetvoorstelvan debisschoppen nogonvolledigenvoorlopig.Bevriezing van de nucleaire bewapening isnog geen vrede.Handhaving van de afschrikking,zelfsop een minim aalniveau,isnog geen vrede.

Hetisveeleereentoestand diedehelewereldeenondraaglijkepsychologische en econom ische last oplegt.Daarom m oet op de bevriezing van de
nucleaire bewapening een procesvan ontwapening volgen.
Ook hierhoeftm en nietallesineenstewillen.De al raak van hetnucleai-

rearsenaalzou eentijdlang meerinvesteringen indeconventionelebewapening kunnen vereisen.Deal raak van deconventionelebewapening zou

een tijd langmeerinspanningen vooreen zogenaamd geweldloze,sociale
ofciviele verdediging kunnen vergen.En dan ishetnog devraag ofzulke

geweldlozeverdediging bijonsweldoeltreffend kan zijn.Maardatalles
zijn investeringen dieruimschootsdemoeitewaard zouden zijn.
Debisschoppen menen dusdatdeonderhandelingen een procesvan gelei-

delijkedesescalatietotdoelmoetenhebben.Hetisdeplichtvandepolitieke leiderszulk een omgekeerde escalatie nu reeds voor te bereiden door
meer defensieve strategieën uitte werken en zich niette laten biologeren
doorde scenario'svan de nucleaire oorlog.

Hiertreedtechtereen levensgrotemoeilijkheid op.Zoweleen escalatieals
een desescalatiezijn socialeprocessen waarin tweetegenspelerstegenover
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elkaarstaan.Erisechteréén cruciaalverschil.In een escalatieprocesisde

reactie van detegenspelervrijgoed voorspelbaar.W anneerdeeen meer
raketten plaatstzaldeanderdatook doen.M aarin een desescalatieproces

isdiereactieveelmindervoorspelbaar.W anneerdeeenzijn raketten wegneemt,kan deandermeegaand reageren en ook zijn raketten opruimen.
Ofhijkanagressiefreagereneneenoorlogbeginnen.Ontwapeningspogingen kunnen totcatastrofale gevolgen leiden.
De onzekerheid omtrentde reactie van de tegenspelerkan ook totparadoxale resultaten leiden.Beide tegenspelerskunnen een voorkeurhebben

voorwederzijdseontwapening,maarom inelkgevaldecatastrofevan een
vijandelijke aanvaltevermijden,verkiezen zijhun arsenalen tebewaren
en verderte stappen in de tredm olen van de nucleaireterreur.Dezepara-

doxstaatbijdepoliticologen bekend onderdevrijbizarrenaam van 'prisoner'sdilemma'.Gelukkig schijnen de auteurs van de briefvan deze
paradox op dehoogtetezijn.
Ineen christelijkperspectiefpasthetnietteblijvenwachten op deontwapeningvan devijand.M en magzelfsnietopeengelijktijdigeontwapening
wachten.De bisschoppen stellen bijgevolg een éénzijdige ontwapening
voor,die meteen een aanvang zou nemen.M aar om de risico's van het

'prisoner'sdilemma'tevermijden,zou dezeontwapeningin opeenvolgendekleinestappen moeten verlopen.Zo zouden de Am erikaanseonderhandelaarskunnen nagaan ofdetegenspelerin degewensterichting meegaat.

Zo vergroten zijook de kansom detegenspelersteedsgemakkelijkertot
evenwaardigetegenprestatiestebewegen.Hetvertrouwen,datnu nog ontbreekt, zal allengs opgebouwd worden,niet door woorden en beloften

maardooreen reeksblijkenvan goedewil.Zo kan tenslotteeendeugdzamespiraalaangezwengeld worden in plaatsvan de vicieuze spiraalvan de
bewapeningswedloop.

Indebriefneemtditlaatsteaspectvanhetbisschoppelijkvoorstelnietveel
plaatsin.Tochlijktdithetwareculminatiepuntvanhethelebetoog.Voor
hetAmerikaanse en trouwensook voorhetEuropese publiek za1ditwel

eengedachtengoed zijn waaraanhetslechtslangzaam zalkunnen wennen.
M aar meer nog dan het publiek heeftde briefde leiders van de Amerikaansebuitenlandse politiek en van de Nato op hetoog.Immersde brief

vertrouwtdegrootsteverantwoordelijkheid toeaan een onderhandelingsprocesdatkennelijk tamelijk gecentraliseerd dientteverlopen.Hetkan
alleen lukken wanneer binnen de alliantie niet te veelsectoren van het
publiek noch te veellanden storende geluiden laten horen,in pacifistische
ofin bellicistische zin.
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De katholieke opinie in de Verenigde Staten

Infeiteisdezebrief,inzijnopeenvolgendeversies,nietéénkeermaarvier
keren gepubliceerd.Elke nieuwe versie was nog een grotere gebeurtenis
dan devorige.Zo isdan deze briefdoorgestoten totm idden in de opinie-

strijddieindeVSongemeenhardkanzijn.Agnvankelijk konditvooruitzicht de katholieke intellectuelen enigszins ongerust maken.Gelukkig is
ondertussen gebleken dat de brief het in het gewoelvan de ideeën heel
goed doet.
Aan tegenstanderszalhetnochtansnietontbreken.Nietiedereen za1met

deethischeprincipesofmetdefeitelijkevooronderstellingen van debrief
instemm en.Somm igen zullen vinden dat de bisschoppen nietvergenoeg

gaan inhetpacifisme.Anderen zullen betreuren datzijnietzwaargenoeg
tillen aan hetcommunistischgevaar.Zijzullen debisschoppen verdenken
van minderetrouw aan de 'American way oflife':debisschoppen zouden

bereid zijn grotererisico'stenemen omdatzijbijeenAmerikaansenederlaag minder te verliezen hebben.Er ligtdus nog een groot debatin het

verschiet.M aarwiekan beweren dathetnietnuttig zalzijn?
Bijditallesmag men één ding nietvergeten:deovertuigingskrachtvan
dergelijk documenthangtnietalleen van dekwaliteitvan hetbetoog af.
Zehangtook.en nog meer,afvan desteun diedebriefzalkrijgen van
grote opiniegroepen,m etname van de Room s-KatholiekeKerk in de VS.
De briefis in de eerste plaatseen gebaarvan die kerk.Aan dat gebaar

ontleenthijzijn historische betekenis.Om datin Europa te begrijpen,
moeten wijdeplaatsvan dekatholieken in deAmerikaansesamenleving
voorogen houden.

Vlaamsekatholieken kunnen moeilijkaanvoelen wathetbetekenttoteen
minoritairereligietebehoren.DeAmerikaansekatholiekenzijn daarmeer
meevertrouwd.Altijdalhebbenzijernaargestreefdzichinhun samenleving alsgelijkwaardig te doen aanvaarden.Hun groepscultuurwordtin
belangrijkematebepaald doorhun emancipatiestreven.
De eerste Europese verkenners op het Noordamerikaanse vasteland

stamdenuitkatholiekelanden.Spanjaardenhebben Florida,TexasenCaliforniëop de kaartgezet,Fransen Canada en devalleivan de M issisippi.
M aar hun inspanningen lieten slechtssporen na.Hun cultuurwerd overweldigd doordeuitzwerming van deBritsekoloniesaan de oostkust.Het

zijn deze W ASP'S (W hiteAnglo-saxon Protestants)die Amerika,'The
FirstNew Nation',politiek en cultureelgestichthebben.Amerika wasen

iseen kind van de (Engelse)Verlichting,die de Roomse religie a1s een
erfgenaam van de duistere middeleeuwen plachtte beschouwen.Ook nu
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nog bestaatereen neiging om tewijzen op de economische achterstand
van katholieke landen en op hun affiniteitmetondem ocratische stromingen.
In deze om geving miste de katholiekeaanwezigheid hetaantalen hetcul-

tureelgezag om respectafte dwingen.Hetverweertegen de politieke en
culturelem arginalisering begon passucceste boeken toen dvimm igranten
uitkatholieke landen begonnen te komen.De ppgingen tot em ancipatie

bleven echterlange tijd bescheiden,haast ontroerend naïef.A1s eerste
grotesuccesvan de katholieken geldthetfeitdatNotreDame,de katholie-

keuniversiteitbijuitstek,vanafdejaren twintig zulke beroemde 'football'-ploegen in hetveld kon brengen.Hetheeftlangergeduurd vooraleer

een soortgelijk succestebespeuren vielop economisch,politiek ofcultureelterrein.Nogin dejaren veertig had geen enkellid van dekatholieke
bisschoppenconferentie een vader meteen universitair diplom a.
De Am erikaanse katholieken hebben tegen hun achterstand gereageerd

doorzich tegenover'Amerika'loyalertebetonen dan deoorspronkelijke
Amerikanen.Bij elke gelegenheid wordtin de katholieke scholen,niet
minderdan elders,denationalehymneaangeheven.Zijhebben eengrote
bijdragegeleverd aan depolitie,hetFBI,en hetleger.VanafdeSpaanse
burgeroorlog over de episode van hetM ccarthysme tot aan hethoogte-

puntvan deVietnameseoorlog waren zijdeanticommunisten bijuitstek.
Zo hebben zijstilaan de reputatie afgedwongen bijzonder betrouwbare
Amerikaansestaatsburgerstezijn.
Natuurlijk waren en zijn erkwestieswaarin dekatholieken afstand namen
van de Amerikaanse opinie.Erisde betwisting geweestrond de subsidiëring van de parochiale scholen en hetprotesttegen de abortuswetgeving.
De solidariteitm etkatholieken in hetbuitenland heeftvroeger geleid tot

hun sympathievoorFranco (tegendeandereAmerikanenin)en thanstot
een groteregevoeligheid voorde Centraalamerikaansetragedie.M aarover
hetalgem een staatde politieke loyauteitvan de katholieken thans boven
alle verdenking.
W elnu,dezeloyalegroep isvan cruciaalbelang voorhetvolhouden van de
huidigedefensiepolitiek.DeAm erikaanse katholieken leveren,methun 20

tot25çnvandebevolking,ongeveer40ç:vandemilitairen.Zijzijntalrijkeren betergeorganiseerd dan om heteven welke andereconfessie.Hun

aantalblijftstijgen:denieuweimmigrantenzijn overwegendkatholiek.al
washetmaarin naam.Alsgroep worden zijook meerhomogeen omdat
deoudenationalescheidingslijnen vervagen.Bovendien beginnenhaarleden steeds m eer tekenen van econom ische en intellectuele voorspoed te

vertonen.Velekatholieken zijn welstellend geworden,hun politicibegin-
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nen ook nationaalmeetetellen en hun scholen krijgen een steedsbetere
reputatie.Alsgemeenschap zijn zijtotgrootscheepseorganisatorische en
intellectuele inspanningen in staat.Dezebriefgetuigtdaarvan.Alsooitde

W ASP'Shunlei4erschap uithandenzullenmoetengeven.zullendekatholieken zich alseerste erfgenamen aanm elden.

Dezegroeiendeemancipatienaarbuiten toeschijntechtertotopvallende
cultureleontwikkelingen binnen dekatholieke gemeenschap zelfte leiden.

Dekatholieken zijnthansgeneigd huntraditioneelloyalismeenigszinster
discussietestellen.Zijmetenzicheen nieuw zellewustzijn aanendurven
hetrechtopeen zekerecontestatieopteeisen.Bijhunjongeintellectuelen
heerst een massale belangstelling voor de problemen op hetgebied van

'socialjustice'.
Uitgerekend in dezeperiodevan ommekeerverschijntdebriefover'The
ChallengeofPeace'.Natuurlijk isdezebriefook voorvelekatholieken
een verrassing.Voorvelen isheteen avant-gardedocum enten nietallen
zullen er meteen door overtuigd worden.M aar één feit staat vast.Vele

katholieken zijn enorm trotsop dezebrief.Hijiseen symboolvan hun
nieuwe culturele mondigheid geworden.M eer nog dan de verkiezing van
de katholiek John F.Kennedy in 1960 getuigtdeze briefvan hun emanci-

patie.Daardooralleenreedsishetwaarschijnlijk datdekatholiekeopinie
haar bisschoppen zalvolgen en steunen.
Indien deze brief inderdaad kan rekenen op de steun van de katholieke

gemeenschap,kan hij van historisch belang zijn.De besluitvormers in
W ashington zullen erernstig rekening m ee m oeten houden.En datisnog
nietheteindevan hetverhaal.W antnaarverluidtiseraleen anderebrief
op komst.Diezalhandelen overnietsm inderdan hetAmerikaanskapitalisme.
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V erzoening en boete
M aatschappelijke sacramentaliteit

(ieorgesDe Schrijver

Naaraanleiding van de vooreind september 1983 geplande BisschoppensynodeteRom erond hetthema 'Verzoeningen boetein dezendingvan de
kerk',vragen pausen bisschoppen aandachtvoorhetboetesacrament.Om

dekerkledenzoveelmogelijkhierbijtebetrekkenheefthetalgemeensecretariaatvan de Bisschoppensynode twee docum enten opgesteld:de Linea-

menta,een grondschets,reedsin 1982 aan deplaatselijke kerken toegestuurd metdevraag om op-en aanmerkingen,en hetInstrumentum labo-

ris,dewerktekstwaaraan de Synodehaarbesprekingen zalwijden.De
bedoeling is.bijdegelovigen hetbewustzijn tewekken van hun behoefte
aan verzoening -'Verzoen u metGod,metuw medemensen m etu zelf'en hun ogen weerte openen voor hetboetesacrament.
Die aandachtdie gevraagd wordt voor boete en verzoening roept echter
heelwatproblemen op.Discussiesaan detheologische faculteitin Leuven
en in het Interdiocesaan PastoraalBeraad (IPB)brachten o.m.aan het
lichtdatvooraljongemensen well
ijdenonderde'zondevan dewereld',

deonmenselijkheid,hetgeweld,maardatdaarmeeveelalgeen besefverbonden is van eigen zondç:hun kritiek richt zich tegen de anderen, de
verdrukkers,de uitbuiters,de bekende of onbekende schuldigen die de

wereld maken totwatzeis.M etzulk protestgajeuiteraard netzo min
naareen biechtvaderalsnaareen tandarts.Overigensroept 'biecht'bij
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hen de idee op van de belijdenis van een aantalpekelzonden aan een
nauwelijksreëlefiguurachtereen scherm,een binnenkerkelijkeen strikt
persoonlijkeaangelegenheid,nodigom in ordetekomen meteen Lieveof
toch niet zo Lieve Heer,via een kerkinstituut datzich daarvoor op een

soortmonopolie beroept.Hetverlangen van diejonge mensen gaatuit
naareen wereldwijdeherscheppingen genezingen naarvormen diedaartoereëelbijdragen.
Ditartikelwilaanknopen bijditaanvoelen van jongeren en nagaan op
welkewijzehùnbesefvande'zondevandewereld'enhunhunkeringnaar
een wereldwijde bevrijding daaruit zich religieus laat duiden en welke
plaatshetkan krijgenbinnen eennieuw ontdektesacramentaliteitvan het
bestaan.Daartoezullen weeen omweg moeten maken.Vanuitdebeleving
van hetseculiere bestaan willen we iets zeggen overreligieuze verzoening

ineenmaatschappelijkecontext,overhet'wegnemenvandezondevan de
wereld'.Nadien kan devraag aan deorde komen in hoeverhetsacrament
van de biecht de dag van vandaag nog een rol kan spelen en in welk
perspectief.

Seculariteit en schoonheid
In hethuidigecultuurklim aatheefthetgeen zin,sacramenten aan tewillen
praten aan m ensen die eerstnog gevoelig m oeten worden voor de sacram entaliteitvan hetbestaan.M aar die gevoeligheid vooreen schoonheids-

beleving,een gaafheids-en heelheidsbelevingdienaarhetgoddelijkeverwijst-datisimmersdebetekenisvan 'sacramentaliteit'-kanslechtsbijgebrachtworden als de bouwstenen ervoorin hetseculiere zelf.nieterbui-

ten,gevonden worden.De invalshoek moetdusdiezijn van een 'esthetiek',metname van een 'socialeesthetiek',diegevoelig isvoordeschoon-

heid van een algeheleverzoening en universelebroederlijkheid.Neem je
evenwelhetseculiere alsuitgangspunt,dan vraagteen levensechte ejthetiek ruimtevoorcontrasteryaringen.Schoonheid en heelheid dagen slechts
op voorwie realistisch weetheeftvan dezich overalopdringende ervaring
van gebrokenheid.W aarin deze gelegen is,wilik eerstkortaangeven.

Desuprematievan detechnischeredebrengtmeedathetmaatschappelijk
bestaan beheerstwordtdoorzckelijkheid nietdoorvenlelijkheid.Deop
louter nuttigheid bedachte omgang metde dingen tekenthetwerkelijkheidsaanvoelenvandetechnischemens.W atiemandwaardisin zijneigen
ogen en in dievan anderen,wordtindeeersteplaatsgemeten aanwathij
verdient,presteerten vakkundig verm ag.Hierin spreektzich hetcollectie-
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vebewustzijn uitvan eenmaatschappijdie uitisop verovering en onderwerping.Ditleidt toteen grondhouding van dodeli
jkenuchterheid,concurrentie en prestatiedwang.De bestaanservaring wordtprozaïsch of,om
hetmeteen term van M M W eberte zeggen,'onttoverd'.Ditgeldtin de

eersteplaatsvoormensen diesuccesvolinhetarbeidsproceszijningeschakeld;zijneigen tothardheid,onmeedogendheid.deverdedigingvan het
rechtvan de sterkste.M aarnog m eer geldt het tegenwoordig misschien
voordegeneratie dieuithetarbeidsproceswordtuitgesloten :pasafgestudeerde academici,geschoolde of ongeschoolde arbeiders.In ons klipaat

van'Entzauberung'zijnzedubbelontgoocheld:erisvoorhengeenplaats
in hvtarbeidsprocesenmetdeachtingvan deprestatiemaatschappijgaat
ook hun gevoelvan eigenwaarde teloor.Bovendien ishetbestaan van de
modernem ensuiteengevallen in een aantal'gecompartim enteerde'deelgebieden,diezich verzelfstandigen,vaak tegen elkaarin.en de beheersende

ofop zijn minstneutralehoudingvan deenemenstegenoverdeandereis
toteen wetverheven.

Toch zaljuistin datklimaatdeideevan een allesomvattende 'schoonheid'opnieuw ontdekt moeten worden en haar meeslependheid moeten
ontvouwen.Sommige maatschappi
j-ethici,zoalsJûrgen Habermas,hebben in ditverband gepleitvooreen nieuw rationeeldenken,waarin dezorg
voorhetgeheeluitdrukkelijk tersprake komt.Debestaandeanti-broeder-

lijkehoudingen kunnen slechtsverbroken worden alswe onsscheidende
nuttigheidsdenken opgeven en een heerschappij-vrije dialoog stimuleren
rond vragen van maatschappelijke heelheid en menselijke verzoeningl.
Anderen,zoalsTheodorAdorno,Leo Löwenthalen Georg Lukacs,spre-

ken hun zorg voorheelheid op een meerintuïtievewijzeuit,gevoed door
een gevoelvoorgaaleid en harmoniedatmen bijnadichterlijkzou kunnen noem enz.

Hun invalshoek roeptdiepere motieven wakkerom zich in

tezetten voordegrotebroederlijkheid waaroverHabermashetheeft,en
wekttevenseen echtegevoeligheid (aisthèsis)voorhetschandaalvan het
onderdrukte leven datom aandachten bevrijding vraagt.De esthetisch
verrijkteethischeideevangaaleid en ongeschondenheid spreektonsaan
in onsgeweten;zebrengttoteen meeringrijpend en authentiek inzicht
dan een loutererationelebenaderingvan demaatschappelijkeproblemen
1ZieG.DeSchrijver,Secularisatieentechnologie,inStreven,maart,1983,pp.

483-492.

2 Zie L.Löwenthal,Goetheen de valsesubjectiviteit,in Streven,december
19829pp.250-259;G.Lukécs.Asthetik,Neuwied-Darmstadt,19722,pp.246-250;
Th*Adorno,NegativeDialektik,Frankfurt,1966,pp.324-327;394-396;Xsthetische Theorie,Frankfurt,1973,p.192.
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vermag.Daarom ook bevindt het denken van deze auteurs zich op het
raakvlak met het sacrale en de daarmee verbonden aandacht voor een

onbeperkte,kosmisch wijdeverzoening3.
Schoonheid en verzoening

M etdeschoonheidsleervan dezeauteurstreden vierbelangrijkekenmerken naarvoren,die ook ons,christenen,kunnen inspireren.
1. De breedte en diepte van een allesdoordringende schoonheid kan niet

ervaren worden dooriemand meteen individualistisch bewustzijn.Zo iemand koestertslechtssmalleschoonheidsbelevingen zonderveeldiepgang :
hetesthetische iser slechtsaanwezig in de gereduceerdevorm van wat'ik

opgrond vanmijnpersoonlijkesmaak mooivind'.Deechteschoonheidsverrukking heeft echter iets kosmisch,iets allesomvattends,en dus ook

ietsal-maatschappelijks.Pasdanwordtdeschoonheidservaringveeleisend
enroeptzeoptotbekering:'DumusstdeinLebenëndern'(Rilke,ArchaischerTorso),'keerjeleven om'(Mc.1:15).Ditschoneisdan ook geen
consumptieartikel.
2.DoorLukécsen vooraldoorAdorno wordtbeklemtoond dathetscho-

nealstotaalcategorieeentotaliteitsaanvoelenwektvaneenheelbijzondere
aard.Hetiszo directop maatschappelijkesolidariteitbetrokken datde
minste inbreuk op die solidariteitalseen schending van hetgeheelwordt

ervaren.Hetschone als totale gaaoeid vraagt dan ook onverbiddelijk
aandachtvooralwie buiten hetgeheelvan die gaao eid wordtgeworpen,

vooriedervoorwieerindat'geheel'geen plaatsschijnttezijn:gastarbeiders,dwangarbeiders,verontrechten en vertrapten.Het om hult met een

reddendeglanshetvertrapte-zonder-gelaat,datin zijn misvorming,verwondingen lelijkheidniethad mogenbestaan.Hierwordtdeniet-gegunde
schoonheid bezongen van het'hoofd'volbloed en wonden':een woorde-

loze hymne,die in het hartsnijdten intense gevoelens van solidariteit
wekt.

3.Een sociale esthetiek heeftdusook vanzelfeen maatschappijkritische
dimensie.De heelheid die erhad moeten zijn en slechtsin geschonden
gestalte aanwezig is,eist dat de structurele oorzaken van die schending
3 Ook demiddeleeuwsetheologiewassterk begaanmetdevraagwelkekwalitei-

tenhetschoneVulchum)nogtoevoegtaan hetware(verum)en hetgoede(bonum).Omwillevanzijnkosmischewijdtewerdhetpulchrum gezienalsde'levende
band dieG od en m ensm etelkaarverbindt',zie H .U .v.Balthasar,Herrlichkeit.
EinetheologischeAsthetik,1,Einsiedeln,1961,p.16.
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worden weggenomen.Hetstructurele kwaad datwordtaangeklaagd,kan

velevormen aannemen:hetkan deonderdrukking zijn doortotalitaire
machten,maarook de ontmenselijking dievolgtuitde ongeremdeheerschappijvan de technologische rede.Tegen elk van die vormen wordt
protest aangetekend uit naam van een gaal eid die niet tot doorbraak
m ochtkomen.Nieteen voosnegativisme,maar
de grote ervaring van de
#
positievewaardevan hetbestaan zetertoeaan om zich tegen alleschendingen te weerte stellen,om hetgeschondene te hulp te snellen en krachten
van hulpverlening te mobiliseren.Zonderde nooitasatende roep die op-

klinktuitdegeschonden schoonheid,wordtde maatschappijcriticuseen
verbitterden ontgoocheldmens.Alshijalleendoorpersoonlijkegekrenktheid gedreven wordt,loopthijzich tepletterop dewerkelijkheid,en de
ontreddering die volgtverergertalleen maardekwaal.W ieechtertotprotest komt uit naam van de geschonden schoonheid,zalzich niet alleen

zonder versagen voor wereldverbetering blijven inzetten,maar uitzorg
voordeeigenauthenticiteitzalhijkritisch inzichzelfschouwenenzien in
welke roerselen van zijn innerlijkheid hijzelfafglijdtnaarmedeplichtigheidaan hetstructurelekwaad.Hijzalscherp nagaan waarenhoehijzelf
toegeeftaan consumptiedwang.maatschappelijkeonmeedogendheid,verdediging van het(verworven)recht van de sterkste.In deze zelfkritiek
wordthijzichbewustvandeband tussenzijneigen gedragendekrachten
diedemaatschappijleiden totvertekeningvanhetschone,totwreedheid,
dominatie.uitbuiting van de zwakkere medem ens,bewapeningswedloop,

aantastingvan demenselijkewaarden en waardigheid.
4. Detotalevisievan gaao eid en schoonheid wordttegengesproken door

de werkelijkheid van de onderdrukking en de ontmenselijking.Daarom
mogen we ons de 'verzoening' onder de mensen niet te vlug als reeds
gerealiseerd voorstellen.VooralAdorno waarschuwt tegen de verleiding

om visioenen van verzoening voor werkelijkheid uit te geven ('keine
vorschnelle Versöhnungq.W iede gapendewonden van degeschiedenis
toedektalsofze nietbestonden,heeftniethetrechtom hetwoor
d schoon/
heid ofverzoening in demond te nem en,op straffe van onwaarachtigheid
en gebrek aan inzet.W ie echt gegrepen is door de eisen van een totale

gaal eid,kan zijn toewijdingaan hetschoneslechtsbelijden doorsteeds
weerop te kom en tegen denog steedsaanwezigeschoonheidsschendingen.
W at ons opvordert om steeds weer toestanden en feiten aan de kaak te
stellen die de afwezigheid van harmonie en gaal eid blootleggen,isniets

andersdanhetonverbiddelijk appéldatuitgaatvan een allesomvattende
schoonheid en verzoeningwaarvan dedoorbraak nogin hetverreverschiet
ligt.
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Christelijke esthetiek en sacramentaliteitvan hetbestaan
H oe kunnen deze vierelementen van een seculiereschoonheidsleer bruikbaarworden gemaaktin een meer theologische renectie? M isschien kun-

nen wezeeen plaatsgeven in de dialectiek van hetzijn-in-Adam en het
zijn-in-christus,zoalsdezedoorAugustinusen laterdoorDietrich Bonhoefferisuitgewerkt4.VooralAugustinusziethetmenselijkebestaan a1s
eenkeuzeofwelvoorsacramentaliteit(d.w.z.uitdrukkingverlenen aan het
schone)ofwelvooronttovering(d.w.z.uitdrukkingverlenen aanhetnietschone).In heteerste gevalbevinden weonsin hetkrachtveld van ons
zijn-in-christus,in hettweedeindatvan hetzijn-in-Adam.Adam ishier
hetsymboolvan deversplinterde,gdsoleerde existentie,terwijlChristus
de typologische figuur is van harmonie en solidariteitonder de mensen.
Christuswordtgezien als hetnieuwe begin,alsde scheppende impulstot
solidaire levensvernieuwing en zorg voor de redding van het geschonden

leven,en datzijn thema'swaaroverdeboven genoemdeseculiereauteurs
onsop hun maniergesproken hebben.M en doethun geen onrechta1smen

hunbeschrijvingvansolidariteitenzorgvoorhetgeringeen verstotenein
Augustinus'beschrijving verwerkt.
Augustinusen Bonhoefferzijn juisthierom zo interessantomdatzeons,
in tegenstellingtotdemeestetheologischeauteurs,opmerkzaam maken op
een collectieve en corporatieve manier van denken.Niemand van ons is
zondaar alleen ofalleen voor zichzelf gered ;dit laatste is overigens een
contradictie,omdat men zich dan weer isoleert en automatisch uit het
geheel,uithet'heil'losm aakt.Hetisveeleerzo datelkeen een klim aatdat
reedscollectiefen corporatiefaanwezig is,'bezegelt',versterkten aanste-

kelijk maakt.Ditop eendubbelvlak.Voorzoverwe'in Adam'handelen,
bewerken wedebezegeling (ratificatie)en versterking van demachten en
structuren van kwaad en scheiding;we kiezen voor de versplintering en
voor de voorrang van de sterkste; de solidariteit geven we op,de zorg
voorhetgeheelschudden weaf.Hetreedsbestaandeonheiligebrengen we

totexpressie en we activeren het,zodathetzijn greep op de mensengemeenschap versterkt.De zonde van scheiding is een besm etting die versterkt wordt doorgegeven.W e m aken het onheilige zichtbaar en werkzaam .De krachtdie onsgegeven isom hetheilige,de schoonheid in het
bestaan zichtbaaren werkzaam te maken,perverteren we.
4 ZieJ.T.VanBavel,Augustinus.Vanliefdeenvriendschap,Baarn,1970,pp.

44-47;83-112.D.Bonhoeffer,Sanctorum comm unio.Einedogm atische Untersuchung zurSoziologiederKirche,Berlin,1930,pp.64-80;127-137.
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W ie in Christusherboren wordt,vindtde weg terug naareen 'activering'
en 'expressie' van het heilige dat in heelhet lichaam van de m ensheid
sacramentelegestaltewiIaannemens.Solidariteiten zorg voordegeschonden schoonheid halen hetop isolatie en zelfverdediging.De gaal eid van

het heilige (of het schone) is voor Augustinus een veelaanstekelijker
krachtdan die van decollectievezondigheid.Toch heeftook Augustinus
geen 'vorschnelle Versöhnung'op hetoog.Haarvolleeffectbereiktdeze

collectieve krachtpas methetvoortschrijden van de generaties.Op dit
puntspreektAugustinusalsziener.Naargelang wein Christuskiezen voor
solidariteiten identificatiemetde geringe,zullen westeedsmeeraangegre-

pen worden doorhetvisioen van de'stad Gods'(civitasDei)op aardeen
zullen weervaren datwe in onzecollectievezorg voorelkaarop sacram en-

tele wijzeuitdrukking geven aan God:'Doorliefdeworden we schoon.
Onzezielechter,broeder,islelijkdoorhaarmisstappen.Godbeminnend
wordtzeschoon...W eworden schoon doornaarHem terug te beminnen,
naarHem die eeuwig schoon is.Hoem eerde liefde in u groeit,hoe meer
de schoonheid in u groeit,want de liefdeis zelfde schoonheid'6.

Privatisering van het boetesacram ent

Hetwasnietmoeilijkeen verbindingteleggen tussenhedendaagsesociaal
gerichte auteursals Löwenthal,Adorno en Lukacsen de kerkvader Augustinus,omdatAugustinustoteen traditie behoortwaarin zonde en heil

beleefd werden alsdiep ingebed in hetmaatschappelijk geheel.Daaris
verandering in gekom en.SedertdeRenaissancebeleeftdemenszich steeds
m eeralsindividu.Ook de docum enten die de Synode moeten voorbereiden ontsnappen hiernietaan.In deLineamenta en in ietsminderematein

hetInstrumentum Iaboris,krijgthetprivé-geweten een bijzondereplaats.
De nu volgendeopm erkingen betreffen heteerste docum ent;daarna gaan
we na hoe hettweede documenthetperspectief enigszinsverbreedt.

1.In hetspoorvan hetConcilie van Trente beschrijven deLineamenta
(nrs.33en 37)dezondenvergevingin rechtstermen:hetgaatom beschuldiging en vrijspraak.En alservrijspraak is,dan alleen ten voordelevan
een subjectdatdevolle schuld van zijn zondige daden erkent.
2. Vandaarook de nadruk op de actwaardooriemand de volle verant-

woordelijkheid van zijn zondige daden op zich neemt.Datte kunnen,
5 Augustinus,Brief187,34:Nonestenim aliudDeisacramentum nisiChristus.
6 Augustinus,In Joh. 1,tract.9,9.
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behoorttotdewaardigheidvan demenselijkepersoon.Datleert'dehistorische ontwikkeling van de openbaring in de Heilige Schrift,doordat ze

steedsduidelijkerlaatinziendatdemoreleordeindeeersteplaatsbetrekkingheeftopdeindividuelepersoon;(...)wanneeropdeeerstebladzijden
vandeOpenbaringveeleerhethelevolkhetsubjectiszowelvanzondeals
van boete,dan worden toch sindsEzechiëlschuld en boeteduidelijk aan
iederindividu afzonderlijk toegewezen'(nr.21).
3.Hetbestaan van een structurelezonde in demaatschappi
jwordtwel
vermeld,maarbijditthemawordtdadelijkdewaarschuwinguitgesproken
datdeze realiteitgeen alibimag worden om voorpersoonlijk bedreven
zonden deogen te sluiten en alleschuld op anoniemestructuren tewerpen.

Deonrechtvaardigestructuurvan demaatschappijgaatterugop persoonlijkezondenenschepteen klimaatvanbekoringdattotnieuwepersoonlijke zonden leidt.De wortelechtervan de zonde moetgezochtworden in

hethartvan demensdiezich van God aAeert(nr.7).
Men kan zichafvragen ofdenadruk op depersoonlijkezondeerniettoe
leidt om de adressaten in hun mening te versterken dat de te biechten
zondezich totde privé-sfeerbeperkt,datde biechtmaterietezoeken isin

deschending van dekorterelaties(gezin,vriendenkring)en in tekortkom ingen inzake seksuele moraal.Alleszinsvaltop datdc taalwaarin het
documentdeverhoudingtussen individueleen socialezondewiloproepen,
nieterg geschiktis om een verbreding naar hetsociale toe te bewerken.
Hetdocumentheefthetvoortdurend over de mensom zowelhetcollecti-

vum mensheid alsde individuelemensaan teduiden:'Demens(d.i.de
universele én de individuele mens)isgeschapen naarhetbeeld van God';
'de zondevervreemdt#e (universeleén individuele)mensvan zijn waarheid';'#e(universeleénindividuele)menskannietzelfzijnheilbewerken'
(nrs.12, 13, 15).Dittaalgebruik was nog verstaanbaar voorvroegere
religieuzeculturen,dienog spontaan collectiefdachten en deenkeling niet
los konden zien van de gemeenschap. M aar voor moderne oren is het

misleidend:alwateroverdemensenzijnzondegezegdwordt,wordtten
gevolge van de individualisering van hetgeweten uitsluitend verstaan in
strikte betrokkenheid op hetindividu.Als de tekstzegt '#e mens'of'#e

menselijkepersoon in zijn verhoudingtotGod',dan verstaatde hedendaagselezerditonvermijdelijk als'ik in mijn privé-verhouding metmijn
God'.
Sociale categorieën als 'solidariteit','zorg voorhetgeheel','aandachten

identificatiemetdegeringe'krijgen indittaalgebruikgeen plaats;zeveronderstellen im merseen denken datoog heeftvoorde wisselwerking tus-

sen hetcollectieve (en dushetstructurele)en hetindividuele.Deverant-
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woordelijkheid van deenkelingbetekent:zijnverantwoordelijkheid voor
hetgeheel.DeZfaec-ea/ctdaarentegen beperken zich ertoe,in hetgeheel

ofin destructuuralleenmaareenmogelijkheid tezien toteigenzondeof
eigen ethischeprestatie.W ilhetkerkelijk taalgebruik verheldering brengen,danmoethetnadrukkelijkgetuigenvaneenstructureelencorporatief
denken.H etInstu mentum laboris doetditheelbescheiden.Vooralinleiding en slotschetsen een beeld van de structurele spanningen diedehuidi-

ge maatschappij beheersen;en welin een soortconcrete evocatie:'de
groeiendeklooftussen rijken diesteedsrijkeren armen diesteedsarmer
worden;de gewelddadigheid van klassenstrijd, de rassenoorlogen, de
oneerlijkerivaliteittussenpolitiekepartijen...detegenstellingtussen Oost
en W es
ten sindskortook tussen Noord en Zuid;(...)deongebreidelde
consum ptiedrang,hetonrechtaan de armen aangedaan'evenals 'folterin-

gen en gevangennemingen'(nrs.6,41).Deze macro-structuren van onrechtworden in hetzondebesefbetrokken,maaromdatde tekstvoorde
rest de gedachtengang van de Lineam enta volgt7,komen ze verder nog
slechts in een paar terloopse bemerkingen ter sprake:in de biecht moet

aandepenitentwordenvoorgehouden datzijnzonde'eenaanslagistegen
God en onheilberokkentaan mensen maatschappij';waar hetin het
boetesacramentondermeerop aankomtisdatdegelovige,in zijn gewetensonderzoek enberouw,tothetbesefkomtvan 'zijn verantwoordelijkheid voorGod,dekerk en demaatschappij'(nrs.33,34).

Oordeelin maatschappelijk perspectief
Hoekan hetbiechtgebeuren maatschappelijk verbreed worden?Hetlijkt
nietonmogelijk,meteenzijdelingseblikop deaanstaandeBisschoppensynode,een paar ideeën hiervoorte ontwikkelen.
Een eerstepuntishet'oordeel'datin debiechtwordtuitgesproken.Sedert

het Concilie van Trente wordt de vrijspraak van de zonde in verband
gebracht met een rechterlijke act.Op zichzelfis diteen gelukkig iets,
om dathetdeaandachterop vestigtdateen zwarezondede rechtsordevan

de christelijke gemeenschap -en doorgaans ook van de mensengemeenschap -ernstig schendt,en daarom om rechtsherstelvraagt.En schending

7 BuiteninleidingenslotzijnergeengrotenieuwesectiesinhetInstrumentum
Iaboris,behalvedandenieuwetekstomtrentdeindividuelebeli
jdenis(nr.35)en
de verplaatsing van de sectiesnr.25tot30 uitdeLineamenta naareen vroegere

nummeringin hetInstrumentum llhorlà(nr.12tot16).
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van de rechtsorde is schending van de solidariteit.De eigenheid van de

rechtsactvan debiecht,alsonderscheidenvan deburgerlijkerechtspraak,
zou weleenshierin kunnen liggen,datdebiechtvoorde gelovigedeplaats

zou moetenzijn waarhijzichbewustkanwordenvan debandtussen wat
hijalspersoonlijkezondeervaarten deschending diehieruitvolgtt-o-v.
hetgeheel,de kosmischegaal eid die solidariteitinsluit.W ie zich van dit

verbandbewustwordt,kantotechtberouw komen,omdathijjuistzo de
individuelebeleving overschrijdten intreedtin eenruimtevan solidariteit
dieietssacraals,ietsgoddelijksheeft.Juistdezegoddelijkeglansisten
gevolgevan desecularisering van onzemaatschappijuitdepraktijk van
hetburgerlijk rechten oordeelverdwenen.
Cultuurfilosofen diemetditsoortvragenbezigzijn,hebbeneropgewezen
datonzehuidige cultuurinderdaad aan glansen 'tover'(Zauber)heeft
ingeboet,omdatdeverschillendedeelgebieden dietothetwelzijnvan het
geheelmoeten bijdragen:sociale voorzieningen,politiek,economie en
techniek,burgerlijkerechtspraak,zichzoaparthebbenontwikkeld,datde
zorgvoorhetgeheelbuiten deaandaéhtvan deop datgebied deskundigen
valt8.De weerslag van een gedraging ofmaatregelop hetgeheelvan sa-

menlevingenmensheidwordtnognauwelijksbekeken.Zokunnen,watde
rechtspraak betreft,deburgerseen heelaantalapartewetten overtreden en

hiervooreen strafofboeteoplopen,zonderdathetbijhenopkomtdatze
ook een aanslag op het geheel hebben gepleegd.De overtreding wordt

beoordeeld losvan elkeinbedding in hetmaatschappelijk geheel.
Dezementaliteitheeftzichhelaasookingeburgerd in debiechtpraktijk.In
de mate dathetlegalisme ingang vond,werd hetsacraalkaraktervan de

biechtuitgehold.De zondencataloog verengde zich toteen beschrijving
van duidelijkafgebakendenormen voorhetprivé-bestaan -wetten inzake
contraceptie,zondagm is,gezinsleven,hetontvangen van sacramenten ;en

om dezepunten ging hetin debiecht.Naaranalogiemetdeburgerlijke,
gecompartimenteerde rechtspraak werd nagegaan welke wetten en regle-

menten overtreden werden,losvan elkeverwijzing naardeweerslag van
de overtreding op hetgrote sociale geheel.

Hetismeerdantijddatdekerk weeroogkrijgtvoorhetspecifiekekaraktervan haarrechtstaak.W ildebiechtsacraalblijven,dan moetaandacht
worden gevraagd voor de band tussen de eigen daden -goede ofslechte
keuzen -en dezorg voorhetgeheel.Gebeurtditniet,danverliestdebiecht
haar religieus en dusook haarsacram enteelgehalte.M isschien isditwel
8 ZieJ.H aberm as,Theoriedeskom m unikativenH andelns,1,Frankfurt,1981,
pp.18-21.
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dehoofdredenwaarom inonzelanden,ookbijchristenen diemengelovig
en geëngageerd mag noemen,de biechtpraktijk in de laatstetwintigjaar
haasttotaaluitgestorven is.Een dergelijkebiechtkan op dejonge mens
van nu nietdegeringste aantrekking uitoefenen.De gelovigem oettothet

besefkomen datb.v.de manierwaarop hijzichzelfpositiefofnegatief
beoordeeltvolgensde normen van hetburgerlijk fatsoen,kan indruisen
tegen een echteverbondenheid metarmen en uitgestotenen.Ofnog:hij
moetzijn eigen consumptiedrangonderkennen en zich rekenschap ervan
geven datdezehem afschermttegen zi
jnsolidariteitmetdeDerdeW ereld,
met
bewapeningswedloop en alles wat
dathijietste maken kan hebben
daaruitalskwaad overdemensheid komt.Natuurlijk,eendergelijkeconfrontatiegeeftdegelovige een slechtgeweten.M aarditslechte geweten is
helemaalgeen narcistisch ofm asochistisch schuldgevoel.Deopnieuw ontdekte gevoeligheid voor solidariteitm ethetgeheelleidtonsbinnen in een

kosmischewijdte,demundialewijdtevan demensengeschiedenis;endat
iswezenlijk voorde beleving van hetsacrale hieren nu.Heelbepaald
maaktdezesacrale inslag het'slechtegeweten'toteen begin van levensvernieuwing.

Vrijspraak en levensvernieuwing
HetConcilievan Trenteleertdatdevrijspraak van de zonde plaatsheeft
doordatin de biechtde 'weldaad van Christus'dood op de rouwmoedige

zondaar wordttoegepast'(geciteerd in de Lineamenta,nr.33).In een
commentaarhierop schrijftKarlRahnerdatdezeweldaad hierin bestaat
dathetdegelovige gegund wordtgevoelsmatig deervaring op tedoen van

'hetlijden van Christus datde dood overwint'g.De boven beschreven
gaao eids-en schoonheidscategorieën kunnen ons helpen om dit beter te
verstaan.

Jezuswasmetheelzijn leven geëngageerd in een goddelijkeen daardoor
allesomvattendesolidariteitmet'watverloren was'.Ditwaszijn zending
vanwege de Vader.Te leven uitdatvisioen van universele verzoening en
daardooruitde identificatiem ethetgeringe.wasvoorhem een bron van
krachten inwendigeglansdie hem in staatstelde afschrikking en ontm oe-

digingteover-leven totinzijndood.In debiechtwordtdezelevenskracht
aan derouwmoedigezondaartoegezegd.Zezalzijn leven vernieuwen en
9 K.Rahner,Kleines theologisches W örterbuch,H erder,1961,p.59.
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metglansvervullen,naarmatehijzichin degeestvan Jezusinzetvoorhet
geheel,en ook alsdezezorghem lijden brengt,zalditlijden zijn levenskracht en schoonheidservaring niet kunnen ontvreemden.

Hetzou goed zijn,mochtdeliturgischevormgeving van hetboetesacram ent deze gerichtheid op het bestaan-voor-elkaar in zich opnemen.Van
priestersen voorgangers wordtdan verwacht datin hun eigen leven iets
doorbreektvan die levensvernieuwing die de vrucht isvan de inzet voor

hetgrote geheel.En eveneensdatze zich inspannen om in persoonlijk
woord,prediking en liturgiehetheelconcrete verband teverduidelijken
tussen persoonlijkeinzetofpersoonlijkezondeen deopbouw ofal raak
vanhetgoddelijkgeheel.Slechtszowordthetsacraleopnieuw metinhoud
gevuld,enblijfthetgeenholwoord,enzalookdesocialeinzeteenwerkelijkesacramentaliteitopenbaren.In dezesamenhangmag hetbelang van
collectieveboetevieringennietonderschatworden.Hetsamenbelijden van
depersoonlijkemaartevenshetgrotelichaam schendendezondewektook
degezamenlijkewiltotlevensvernieuwingenversterktbijdeenkelinghet
besefingeschakeldtezijnin een grotergeheel.Daarmeeisdan nietgezegd
dathetnietergzinvolblijftalsdeboeteling-in hetkadervaneen collectieveviering -apartzijn persoonlijk erkendezondeenzijn wiltotlevensvernieuwing belqdt,in de oudebetekenisvan hetwoord confessio.
H erstelen solidariteit

Ook van watwijboete ofherstelnoemen,moetde sociale,collectieve
dimensie in hetlichtworden gesteld.De penitentie in de vorm van opgelegdegebeden,vasten,aalm oezen ofbedevaarten behoortvan oudshertot
het boetesacrament.M aar de ernsthiervan is afgezwakt naarmate in de
westerse cultuurhetgeweten meerindividualistisch isgeworden.Boete en

herstelhouden echterop een goedkopezaak te zijn,alsmen zeingebed
kan zien in debrede stroom van hetmaatschappeli
jk bestaanen om genezing vragen.Ditgeldtook voor wie doorde erkenni
ng van zijn zonden
gewektistoteen levensvernieuwing in God.Ookhi
jzalbeginnentewerkenaanhetherstelvan deverloreneenheid.Hijzalinziendathijdoorzijn
vroegere,op de eigen persoon gerichte leven m eegewerkt heeft aan de
schending van hetgrote,heiligegeheelen datdezezonden ook structureel
om genezing vragen.Vandaardatde echterouwm oedige ervoorza1zorgen

datzijn fout,dieimmersstructurelegevolgen heeft,ook op hetvlak van
de structuren wordthersteld.
Concreetbetekentditdatde penitentdegroteschending van dewereldor-

Georgo DeAhrijver/ Ve<aningenboete.M-flcAlp- l#kesacrqmentqliteit

*5

devoorogen zalhouden,en erom rouwen datmededoorzijn gedragop
micro-vlak op macro-vlak zoveelonrechtblijftbestaan.M sditberouw
echtis,zalhetookinhetvleessnijden.'Penitentie'zalbetekenendatmen
zich affectiefen effectieflosmaaktvan de mechanism en die dewelvaarts-

maatschappijregeren,datmen vrijkomtuitde hang om steedsmeerte
verdienen (deogen sluitend voordevraag:'heb jijook zoveelten koste
vanzovelen?'),uitdevanzelfsprekendheid van méérconsumptiealsblijk
van een hogeresociale status(blind blijvend voorhen diejuisthierdoor
herleidwordentotwanstaltigheid),uitverslaafdheid aanreclameenpubliciteit.Zulk een 'penitentie'vernieuwtons ook structureelen m aakt ons
gevoelig voorfeiten en noodtoestanden die we andersnietwaarnemen.Is
onze vernieuwing echt sacramenteel,dan moetze ook een nieuwe vorm

gevenaan onsleven zelf,structureelenin dediepten vanonsbewustzijn.
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H eeft de biecht nog toekom st?

RogerLenaers

W ie terugdenktaan de intensebiechtpraktijk van weleer,dievan deH.
Hart-bonden,van de voorbereiding op de hoogdagen,van de paasplicht

meteindeloze rijen aanschuivende penitenten,vooralwie dat zelf als
biechtvaderheeftdoorstaan,en zichnuvoordezosnelleverdwijningvan
dieschijnbaarzo levenskrachtigepraktijk geplaatstziet,kan nietanders
dan zich vragen stellen en antwoorden proberen te formuleren bijdat
fenom een.PaulPasheeftdievragen en antwoorden beluisterd,overdacht,
uitgediepten geordend en hetresultaatiseen vlotleesbaarboek geworden

onderdetitel:Heeftdebiechtnogtoekomst?1.Hijvervaltdaarbijnietin
heteuvelwaaraan de voorbereidende documenten van de aanstaande Bisschoppensynode overde biecht zich bezondigen,nl.zich te beperken tot

hetherhalen en verbinden van bijbelse,scholastische en conciliaire uitspraken oververgeving,zonderdatdelezerduidelijk wordtgemaaktwat
diewoorden te maken hebben metonzeconcrete existentie,onzelevenservaring als hedendaagse gelovige m ens.

Op pp.34-35vatPaszijn analysevan deoorzaken samen.Deelszijn die
tezoeken in deontdekking van alternatieven voordebiecht:nietalleen de
boetevieringen,maarook hetgesprek datdegeschonden relatiehersteltof

tot ommekeer voert,counseling,de herwaarding van de belijdenis-en
1P.Pas,Heeftdebiechtnog toekomst?Niké-reeks,Acco,Leuven,1983,

136pp.
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berouwm omenten in de eucharistie; deels in een andere visie op God,

waardoorheto.a.ondenkbaarwordtdatzijnvergevinggebondenzouzijn
aan een voorgeschreven ritueelof zelfs aan een bepaalde kerk of zelfs
maaraan een bewustGodsgeloof;deelsin een anderevisie op hethierna.
waardoor met de vervluchtiging van helen vagevuureen der krachtigste

stimulivan de vroegerebiechtpraktijk totaalisafgestompt;deelsin een
anderevisieop de moraal,metalskenmerk datzondagsplichten seksuali-

teituitdesfeervan doodzondeen bestraffing gehaald zijn en debiecht,
diehetgrotendeelsdaarvan moesthebben.zijnonontbeerlijkheid verloor.
M smen datallescombineertm eteen laatstefactor:de negatieveherinne-

ringen dievelen van hetbiechten bijgebleven zijn,dan ishetbegrijpelijk
datde biechtalssociaalfenomeen ter ziele moestgaan.
M aar is men m et die analyse van de oorzaken weldoorgestoten tot de

grond vandezaak?BijdelectuurvanPaskanmendeindruk krijgendat
hetverdwijnenvan debiechttewijten isaan detoevalligesamenloopvan
allerleifactoren,die alleen door hun toevallig samentreffen zo'n vernie-

lend effecthebbengehad,zodatin andereconstellaties(engezien hettoevallige karakter van dat samentreffen kunnen die m orgen eventueeldaar

alzijn)debiechteengrootdeelvanhetverlorenterreinterugzou kunnen
winnen.Daartegenoverwilditartikelde stelling verdedigen datachteren
in die veelheid van oorzaken één fundamentele,allesverklarende kracht
aan hetwerk is,die de teleurgang van de biechtzoalswe ze hebben gekend,onontkoombaar en onom keerbaar maakt,even onontkoombaaren

onomkeerbaaralsde verdwijning van dealleroudstevorm van watlater
biechtzou worden,depaenitientiapublica van deeersteeeuwen.Die alles
vefklarende hoofdoorzaak ishetanderewereldbeeld en Godsbeeld van de

modernemens,datdusniet,zoalsPashetlijkttestellen,enkeleen deeloorzaak van hetproceszou zijn.Dienieuwevisie op God en kosmosis
van dieaard datterm en als'vergeving',in de zin van hetongedaan maken
van een belediging door de beledigde hogere instantie,en 'biecht',in de
zin van rituele weg waarlangs die vergeving gegarandeerd wordt,op de

relatievan God totdemensnietmeertoepasbaarzijn.
W emoeten daarbijuitgaan van demiddeleeuwse,voorwetenschappelijke
opdeling van dewerkelijkheid in tweewerelden,die van de mensen die
van God,die van hieren die van hierna.In de renaissance is een nieuw
wereldbeeld geboren datvooralsindsde AuA lërung een versnelde groei

heeftgekend,in de 19eeeuw een buiten-en anti-kerkelijkemachtisgeworden en hoelangerhoe meerdecultuurvan hetW esten isgaan bepalen.

Devoorwetenschappelijke christelijkecultuurisin wankelevenwichtgeraakten de explosievan techniek en exacte wetenschappen sindsW .O .11
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heeftdiereusoplemen voeten doeninstorten.Zeker,christenen zijn principieelniet 'van de wereld',maar 'uitGod geboren',d.i.een nieuw en

vernieuwendmenstypeinelkecultuur.M aarzezijn in dewereld,zebehoren toteen cultuuren hun wereldbeeld en Godsbeeld hangtinnig daarm ee

snmen.In de mate dateen humanistische,van wetenschappelijkheid en
autonomiedoortrokken cultuur haarkrachtontplooit,houdt 'God',ook

voordedaarin levendegelovige,op een naam tezijn vooreen machtsinstantie ofmachtsfiguur die regeert,heerst,beschikt.De beelden en titels
van koning,rechter,meesterdie beloont en straft,kortom de m onarch-

van-goddelijkrecht-beelden entitelsuiteen autoritairemaatschapijvorm
vallen weg. Ongewild en ongeweten wellicht kleven die voorstellingen
nog aan onsovergeërfde spreken overGod,en ze verraden zich in onze
taalen nog meer in onze reacties van schuldgevoelen angsten onze behoefte aan 'vergeving'.M aarwaar God voor de moderne mens de naam
isvoordeOergrond waaruitallesen allen ontstaan,voorde Oerliefdedie
zich in de loop van de kosm ische evolutie hoe langerhoe intenser open-

baart,voordeOergloed waarvanwijalsdesprankelszijn,voorhetDiepste van elk wezen,meerimmanentin mezelfdan ik datzelfkan zijn,
moeten dereligieuzebeeldenvan vroegerafsterven bijgebrek aan sociale
en culturele voedingsbodem .
Dat nieuwe Godsbeeld m aakt heelbepaald het spreken over 'vergeving'

onverstaanbaar.Diebeeldtaalheefthaarwortelsindemenselijkeervaring
van krenkingen van hoger geplaatsten,of ruimer:van mensen van wie

menal angt,diemennodig heeft,op wiergoodwillmenvoorzijnveiligheid aangewezen is,en die,gelukkig voor ons,erin slagen zich over die
krenking heen te zetten en zonder revanche of bestraffing de spons over
hetverleden te vegen,zodat onze broze veiligheid weer wat minder be-

dreigdis.Maargekrenktheid (en vergevingisdaarvan een correlaat)duidt
op menselijke kleinzerigheid en kleinzieligheid.Hoe meeriemand volis
van zichzelf,hoelichterhijzich beledigd voelt.Maarhoezelvelozeren
transparanteriemandwordt,hoe meerhijlieleeft,kortom hoemeerhij
godvorm ig wordt,des te m inder is er ruimte voor gekrenktheid en dus
voorvergeving.Hetenigedatdeliel ebbendemensnog kenten waardoor

hijbewogenwordt,isdegoddelijkedrangdatdeanderzichmagomkeren,
naag genezen,en degoddelijkevreugdealsditgebeurt.Delielebbende
m enszietalleen noghetonheildatdeanderdoorzi
jn negatiefgedragaan
zichzelf berokkend heeft. De minnende verliest zelf niets,want God is
voor hem alles,en hoe zou een ander hem God kunnen roven ? Nee,de

schuldigeiszelfdejammerlijkeverliezer.Deverloren zoon doetnietzozeerzijn vadertekortalswelzichzelf.Dan iserook nietsmeerteverge-

1e

Streven/aug--sept.

ven,maarallesteredden.BijdeOerliefdedieGod is,isalleen nogerbarming denkbaar,herschepping,wiltot genezing van de mens en vreugde
om de 'ene zondaardie zich bekeert'.
M et de doorbraak van dit nieuwe,maar toch alm etJezus in de wereld
gekomen Godsbeeld,hangtook de doorbraak samen van een nieuwebenadering van de moraal.I.p.v.de autoritaire m oraalwaarin God de wet
stelt en de les spelt,de m oraalvan moeten en niet mogen,van straf en

beloning,methaaronvermijdelijke nasleep van angst,schuldgevoelen
aantrekking van hetverbodene,treedtnu een andere m oraal,een huma-

nistische,autonome,waarin de norm van goed en niet-goed hetwelzijn
van de mensis,zijn groei-in-liefde alspersoon en alsmaatschappij.In
zulke moraal,zoalsErich Fromm onderstreept,isgeen ruimtem eervoor

angstofschuldgevoelofde bekoring tedoen hetgeen#nietmag en juist
daarom zo boeiend lijkt;we1iserovervloedig ruimtevoordeerkenning
van deeigen tekorten en vooreen intensverlangen datdevertraagdegroei
van het zaad Gods in ons weer m ag worden geactiveerd.Er is dus wel
ruim te voor 'berouw',maarin een anderetoonaard dan degangbare mineurtoon,in een vreugdige toon volbeloftevan toekomst.En 'vergeving'
wordtvolkomen inadequaatalsbeeldspraak voordeactieve relatie tussen
het absolute Goede en heteigen kwaad.

Tenslotte:hetverlangen naarvergeving is in onze menselijke ervaring
doortrokken van zuchtnaar zell ehoud.Hetiseen uiting van angstvoor
de slechte relatie waarvan men de oorzaak is en waarvan men de dupe
dreigt te worden.D atis geen treurnis om hetheilige datm en geschonden

heeftin zichzelf (en elders kùn je hetniet schenden),maarveeleerbeduchtheid deanderalsschuldeisertegen zich tehebben en zelfschuldenaar

tezijn,d.i.verliezerenbedreigde.Wewillenveiligzijn.EntegenoverGod
heeftdatgeen zin.Ook zonderdoortedringen totin hetheldere bewust-

zijn,isdatonderhuidsebesefwerkzaam enholthetdebeeldtaaluitwaarin
demenselijkeen goddelijkeervaringvan falenen nieuw begin traditioneel
isverwoord.
Om die redenen is hetdringend geboden de begrippen zonde,vergeving,
berouw,uitboeting tehertalen binnen dehorizon van een autonome,maar
religieuze m oraal.Gebeurtdatniet,dan verspvrtmen voor de m oderne

mens,naardematedathijeenmodern mensis,detoegangnaardediepte
van leven die in die term en ligtgestold.

Denieuwebeeldspraakiszeerwaarschijnlijktezoekenindebegrippenvelden van genezing,herschepping,nieuw begin.Zo gezien lijktook depoging van PaulPasom via een humanistische invulling van de bijbelse
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begrippen vergeving en verzoening een nieuwe toegang tot de biecht te
ontsluiten,totm islukking gedoem d.
En dan is er nog een andere, al even beslissende hinderpaaltussen de
m odernem ensen debiecht:datnl.dewegvan degenezing nietvoertnaar

debrug van debiecht.Hetvalttevrezen datdebisschoppen (pontifices,'
d.i.bruggenbouwers)indekomendesynodeietszullenproberen datwein
onslandjemaaraltegoed kennen:een brug bouwenin dewildernis,een
brug waargeen weg op aansluit.H etisnl.nietin tezien hoe een biechtri-

tueelmetzijn belijdenisen zijn absolutiedooreen metjurisdictiebeklede
vertegenwoordigervaneen verrebisschop,uitzich (ex opereoperato,zoalshetin hettheologischevakjargon heet)een verandering van iemands
innerlijk zou bewerken.Absolutieisperfectdenkbaarin een heteronome
moraal-en Godsvisie:vergeving is daar immersde beslissing van de gezagsinstantie de krenking niet na te dragen.M aar zelfsalabsolveert ie-

mandhonderd krer,hetwezenlijkevan hetgenezingsprocesligtnietin de
hand van hem dieabsolutiesuitspreekt;hetligtexclusiefbijdemensdie
verandert of minstenswilveranderen,die dat poogt,hoopt,soms alleen
m aar machteloosverlangt.Is er echter geen samenhang te vinden tussen
genezing en biechtritueel,eriserdestemeertussen genezing en besefvan
tekortkoming,onal eid,'zonde',onheilighied,ongeheeldheid ;zulk besef
baartnl.verlangen naar heelheid en dat is algenezing :'Je zou M e niet

zoeken,alsjeMealnietgevonden had'.
Alsditallesklopt,ishetantwoord op de vraag diePaulPastottitelvoor
zijnboekheeftgekozen,resoluut:'Nee!'.Erlijktwe1nogenigetoekomst

weggelegdvoordeboeteviering,desnoodsinheelkleinegroepjes,zoklein
zelfsdaternogslechts'tweeinmijnNaam vergaderdzijn'.Inhetvoorbijgaanzijopgemerktdat'boeteviering'geenoxymoronis,geenbotsingvan
tegenstrijdige termen.HetNederlandse woord 'boete'heeftimmers als
eerste betekenis(getuigeVan Dale)die van genezing,herstel.Onzetaal
lijktdaarwijzertezijn dan haargebruikers.En genezing isietsdatmen
alseen genade kan vieren.Hoe kom tdie genezing dan via deboeteviering

wéltotstand?W ezenlijkdoorhetsamenluisteren,zingen,bewustworden,
belijden (nietperse volgensdetridentijnse normen van soorten getal),
door de werkzam e tegenwoordigheid van de genezende Christus in die

gemeenschapwaartweeofdrieinzijnNaam samen zijn,doordeverkondiging van Godsvergeving,diedan betergenoemd wordt:de nietasaten-

detrouw van God en zijn oproep en aanbod van nieuw begin.Datalles
kan een menshongeren dorstdoen krijgen naarheelheid,naareen toekomst die het verleden verzwelgt,en zo datvernieuwde begin tot stand

brengen.Daarbijheeftde beeldtaal'genezing'nog ditvoorop dievan
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'vergeving',dathetbijvergeving allesofnietsis:demisstap isvergeven
ofishetniet,terwijlhetin dewerkelijkheid(enin degenezing)altijdgaat
om minderen meer.
W at kan de Synode dan concreet bewerken ? Zelfs a1s een deelvan de
bisschoppen alin dewbovenbeschrevenrichtingzoudenken,danblijftdaar

hetonoverkomelijkeprobleem vaneenuniverselekerkdieinverschillende
culturen tegelijk gdncarneerd isofmoetzijn.Een centraalgezagsorgaan
kan onmogelijk enig voorschrift,formule,beeld ofritueelontwerpen of
voorschrijvendatvooraldieculturentegelijkzinvolzouzijn.Eenbenadering die uitstekend isvoor Centraal-A frika,is hetdaarom lang nog niet

voorons.Enwatbijonsweldoendenbevrijdendkanwerken,zouinIndia
degroeikunnen belemmeren.Gelijkschakelingiseenbehandelingnaarhet
receptvan Procrustes.Heilisdaarvan niette verwachten.De beste dienst

diedeSynodedaarom aandekerk kanbewijzen,lijkttezijn deverbodstekensop teruimen diehetkerkelijk gezaggeplaatstheeftop deweg vgn
een geloofdatdeseculariseringau sérieuxprobeerttenemen,en zoalsbij
hetopkomen van deprivé-biechtin de vroege middeleeuwen,degelovigen
nietteverhinderen noodbruggen tebouwen waaren zoalsdaaraan behoef-

teis.De kerkleidingkan dienadien altijd nog komen inwijden.
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Edie & A ndy en de Silver Sixties

PaulClspade

DeEngelsebiograafLpton Stracheyzegtinzijnvoorwoord vanEminent
Victorians,datdegeschiedenisvan deVictoriaansetijd nooitgeschreven
zalworden.Om datwe erteveelvan weten.Hetmateriaalvaltnietm eerte

overzien.Daarom kan dehistoricuszijn onderwerp beterzijdelingsbenaderen en uitdeoceaan van gegevenseen karakteristiek specim en opvissen
datde moeite waard iszorgvuldig bestudeerd te worden.

AlseroverdeVictoriaansetijd alteveelbekendis,hoemoeilijk moethet
dan zijn om hetverhaalvan dejaren zestigtevertellen.Gelukkigzijn er
biografendieookuitdittijdperkkarakteristiekefigurennaarbovenhalen
dieietsoverdezejaren kunnen verduidelijken.Een van die figuren was
EdieSedgewick.Zijkwam uiteen rijkeAmerikaansefamilie,ging in de
jaren zestignaarNew York,wasenigetijd 'Superstar'in deentouragevan
Pop-art kunstenaar Andy W arhol, dreef op peppillen en amfetam ine-

injectiesvan deeneparty naardeander,gingkortetijd metBob Dylan,
speelde dehoofdrolin Chiao/M anhattan,film over'TheSilverSixties'in
New York, probeerde het rustiger aan te doen in Californië en diverse
psychiatrische inrichtingen, trouwde met een eenvoudige hashroker en

overleedeen halfjaarlater.28jaaroud,gestiktinhaarslaap,opgebrand
aan peppillen en een 'fastwayofliving'.Een boek overhaarleven,vorig

jaarin Amerikaverschenen,isdaaralsneleen bestsellergeworden.
Die biografieoverEdie.door Jean Stein,in samenwerking m etredacteur

GeorgePlimpton,iseen opmerkelijk boek,alleen aldoordevorml.De
tekstbestaatuitsluitend uitinterviews.Jean Stein heeftertien jaarover
1JeanStein& GeorgePlimpton (ed.),Edie.
.AnAmericanBiography,Alfred

A.Knopf,New York,1982.
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gedaan om alle kennissen,vrienden en familieleden van Edie te ondervra-

gen.Dieverhalen,gedeelteservan,zijnzogeordenddatjevan voornaar
achterhetleven vanEdiekrijgttehoren,indewoordenvan aldiemensen
die haargekend hebben.Zonderverbindende tekst.Erstaan welveelfoto'sin.
Hetisalveelzeggend datJean Stein zich van elke interpretatie onthoudt.

De commentaarloze weergave van aldatgepraatis kennelijk de meest
adequatebenadering van de 'SilverSixties'.W arholzelfheeftindertijd
een 'roman' gem aakt, ''A '' die bestaat uit de uitgetikte bandopnamen
van vierentwintig uurgekletsvan demensen om hem heen.Hetontbreken

van subjectiviteitin Edie doetook denken aan een van deinteresantste
experimenten uit de Amerikaanse Iiteratuur:de roman JR van W illiam

Gaddis,een boekvanmeerdanzevenhonderdbladzijden:uitsluitend dialoog, gepraat, gebroken zinnen, vergaderingen, telefoongesprekken.De
koelrealistische weergave van een doorm oderne com municatietechnieken
steedschaotischerwordende wereld.

Edie Sedgewick

DeSedgewickswaren zeerrijkemensen,Amerikaansearistocratie.in een
lijn dieteruggaatopdeondertekenaarsvandeOnalankelijkheidsverklaring.In delaatste driegeneratiesechtervoltrektzich een procesvan dege-

neratie,zoalsbijzoveelfamiliesdieleven vangeërfd kapitaal.lnteressant
isvooralom tezienhoeinelkefasevandeondergangdemaatschappelijke
conditiesvan dietijd weerspiegeld zijn.Degrootoudersvan Edie kunje
nog voorname mensen noemen, die weliswaar het leven leiden van de
nietsdoendeklasse,m aareen oprechtebelangstellinghebben voorkunsten
cultuur.Excentriek,m aarwelbeschaafd,erudieten metgevoelvoortraditie.M etEdiesvader,Francis Sedgewick,beginthetprocesvan verloede-

ring duidelijk zichtbaarte worden.Hijisde verpersoonlijking van het
uiterlijk krachtsvertoon dat een inherente zwakte en karakterloosheid
moetverbergen.Alskind en schooljongen zeerambitieusmaartegelijkertijd ziekelijk en lijdend aan fobieën en nerveuzeaandoeningen.Op Harvard studeerthij'FineArts& Finance'maarlegtzich vooraltoeop sport
en lichaamscultuur.Hijwilin hetzakenleven maarblijktdaarfysiek niet
tegen opgewassen.Verblijftzelfsenigetijd in een psychiatrischekliniek.
W ordt wegens astm a afgekeurd voor militaire dienst.Trouwt m et een

vrouw uitsjiekefamilieen metzeerveelgeld.Houdtzichnahethuwelijk
bezig metbeeldhouwen maarwerktvooralaan zichzelf.Een hyperm ascu-
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lineverschijningdieom zijnviriliteitteonderstrepeneenhelereekskinderenproduceert.Hijdoetaaneen bodybuilderdenkenwiensgeoliedespierbundelshetresultaatzijn van hormooninjectiesen uitgelezen diëten in
plaats van werkelijke prestaties.M isterAmerica:symboolvan een uit
haar krachten gegroeide natie.
Hetgezinsleven van de Sedgewicks speeltzich af in de provinciale beslo-

tenheid van een Californischeranch.Olievondsten doen derijkdom van
defamilienog aanzienlijktoenemen.Edieheeftvöörhaarveertiendejaar
nognooiteengrote stad gezien.Haardoorslaan,later.in New York,moet

ietste maken hebben metdie provinciale achtergrond.W ij kennen zelf
toch ook datverschijnselvan diewild levendetypes in Amsterdam die
altijd afkomstig blijken te zijn uitRoermond ofW interswijk? Op haar
veertiendejaarwordtbijEdieanorexianervosa geconstateerd.Zeeetals
een gek,om dan naarde wctesluipen en allesweeruitte braken,waarna

zeopnieuw kan beginnen.Datschijntzehaarheleleventehebbenvolgehouden.Vandaardatzeookaltijd zo magerisgebleven.Alszenegentien
jaariszitzeenigetijd in een psychiatrischekliniek en heefteen abortus.
Intussen iszeweleenbeeldschoneverschijninggeworden,meteenonweerstaanbarecharmeeneenondefinieerbareuitstraling,diehaaronmiddellijk
hetmiddelpuntvan elkgezelschap maken.Zestudeerteentijdjein Cambridge,M assachusetts,'Kunst'en leidteen wild leven,metveelvluchtige

affaires.Algauw isdeuniversiteithaarteklein.ZestouwthaarparelgrijzeM ercedesvolmetkoffersen kleren en verhuistnaarNew York,waarze

fotomodelwilworden.Daarkwam zepreciesop tijd aan.Dedolle 'scene'
van dejaren zestig draaide op volletoeren,en Ediewasonvermoeibaar,
'going zoom ,zoom ,zoom ',naar alle parties in hotellobbies en kunstenaarsappartem enten. Er gebeurden de meest 'waanzinnige dingen' en
overaldoken 'tegekkemensen'op.Alleskon.Alles?In iedergevalop het

gebied van feestjesen ongewone kleren.En datuitzinnigegedrag sprong
destemeerin hetoog doordatdejaren daarvoorzo saaiwaren geweest.
Ietsvolkomen nieuwswasechterdatnu mensen beroemd konden worden

dievroegernooitaan bodzoudenzijn gekomen.De 'Supersterren'.Mensen zonderspeciaaltalentmaarmeteen intrigerenduiterlijk,eengoedoog
voorextravagantekleding en hetlef(deongeremdheid)zich in hetopenbaaraan testellen.Een nieuw soortluidruchtigheid diealleen werktalsde
publiciteitsindustrie volwassen is geworden. En dat was nu precies het

geval,begin jaren zestig.Publicity.Erliep in New York een kunstenaar
rond die alsgeen anderbegreep datdéérallesom draaide.
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A ndy W arhol
In '65 ontm oetEdie voorheteerstAndy W arhol,die bleke,mysterieuze,

nietszeggendeman metzijn zilveren pruik,zijn grijzelippen,zijn plastic
bril:een uiterlijk alseen consumptieverpakking,datdoordejaren heen
nietveranderten even herkenbaarblijftalsde soepblikken en de CocaCola sesjesdie hijnauwkeurig heeftnageschilderd.
Andy wasop zoek naarnieuwe Supersterren,want supersterren slijten
snel.Zemogenmaarhééleven beroemd zijn;om preciestezijn:vijftien
minuten.Dieuitspraakvan W arholschijntdan weerdooriemandanders
bedachtte zijn,en W arholverteltzelfgraag dathetmeestwathijdoet
dooranderenwordtbedacht.DatpastpreciesinzijnfilosofievanPop-art
kunstenaar.De kunstenaar creëertnietm aar gebruikt produkten die de
m assacultuur heeftvoortgebracht;beelden en symbolen die door film en

reclamealbijhetgrotepubliek bekend zijn.
W arholzelfkomtookuitdereclame,netalsveelcollega-kunstenaars.Hij
isdezoonvanarme,Tsjechischeimmigranten,wasa1skindvaakziek en
volgdeeen opleidingvoorreclametekenaarenmode-illustrator.Hijwordt
beschreven als een vriendelijke,stillebuitenstaanderdie drie keerin de
week naar de kerk gaat en gefascineerd is door film en film sterren.En

kennelijkuiterstgevoeligvoordeinvloeden van demassacultuur.Volgens
eigenzeggen warenzijnproblemenvoorbijtoen hijzijn eerstetelevisietoestel kocht. Truman Capote, aan wie W arhol bewonderende briefjes
schreef,noem de hem een hopeloosgeval,geen kunstenaarm aariem and

diezo'n beetjein kunstgeïnteresseerd is.
In hetbegin van dejaren zestig was W arholopeensberoemd metzijn
Comic Strips,zijn Campbellsoepblikken,zijn dollarbiljetten,zijn Colasesjes,zijn Marlyn Monroe'senElvisPresley's.Hijhuurteenleegstaand
pand,eenafgedanktetvstudio,waariedereen dieerhip uitziet('thebeautifullkids')kan blijvenrondhangen.Hetisdaarin dieFactoryveelroken
en spuiten,veelseks,getelefoneer,partiesen duizend kleine drama's op
een dag.W arholvond hetallemaalprachtig,betaalde de huur,atsnoep-

goed,keektoeenwachtteafwaterginggebeuren.Zelfheefthijnognooit
vanzijn Ieven eenjointgerookt.HijmaaktePolaroidfoto'sen bandopnamen.Later films.Gewoon door de camera te laten draaien,urenlang.
In '65 wasEdie aan de beurtom op tetreden in W arholsfilms.Zoalsalle
Supersterren hoopte ze via deze avantgardistische maarwelzeervervelende undergroundfilms de sprong naar Hollywood te m aken.Amerikanen

zijn geobsedeerd doorHollywood.Dedroomfabriek isvoorhen 'thereal
thing'.DatgeldtvoorW arholop deeersteplaats.Volgenshem bestaan de
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grote emoties alleen op het witte doek.Zijn Factory is ook een soort
ranzigeparodieop Hollm ood.Overigensheeftgeenvanzijn Supersterren
de droom fabriek ooitgehaald.Alleen W arholzelfisberoemd gebleven en
m ag verkeren metde echte sterren,ze fotograferen en intervieyven.

EdiebegeleiddeAndy een tijdjenaarallefeestjesen openingen.Om het
tempo van dit leven volte houden was een regelmatig bezoek aan Dr.

Robertsnodig,'theacid doctor'die.meestalzelfgeheelstoned,zijnsocietypatiënten volspootmet vitamine,methedrine,amfitamine,alle soorten
peppersen boostersdievoorhanden waren.Speciale mensen hadden voorrang.Edie dusook.

Breuk

Dan komterruziemetAndy,overhaarrolin zijn films.Edieligteruit.
Erzijn ook zoveelanderesterren diedeaandachtvan Andy proberen te
trekken.In hetgezelschap dathem om ringtheersteen strikthiërarchische

orde,neta1saan een koninklijk hof.Erisdaareengrootgekonkelgaande,wiedeeerstemagzijnopwieAndyzijn oogza1richten.W anthetoog
van Andy betekentpubliciteit.
Na haarbreuk metAndy W arholgaatEdie erm etBob Dylan vandoor,

diehaarechterweergauw laatvallen,wanthijwasin hetgeheim almet
een anderevrouw getrouw d.D egroteD ylan,dezangerm etdeboodschap,

idoolvan dejaren zestig,komtin ditboeknaarvoren alseen vrijonprettig persoon.Een joodse middenstandsjongen met een voorkeur voor
mooiekleren en tamelijk vervelendemanieren.Hetvolksachtigekarakter
van zijn publiekeoptreden waseen volstrektkunstmatigepose.
Edie probeert het daarna als fotomodel.Ze was betoverend genoeg om
voor Vogue gefotografeerd te worden.Ze scheen het te hebben,ze leek

een succes.Datmoetook wel,alsjehaarfoto'sbekijkt.Toch gingeriets
mis.In dewereld van demode luistertallesheelnauw.Men wasbijde
redactiewathuiverig voorhaarconnectiesmetdedrug-scene.Een professioneelm odeldoetgym nastiek en gaatvroeg naarbed.Edieleefdetewild
en van poseren kwam niets meer terecht.Daarna ging het bergafwaarts.
Ze steektverschillende malen haarbed in brand en zeheefteen oppasser

nodig diehaarspeedinjectiesgeeftin haarmetlidtekensoverdektebillen.
Ze gaatde hoofdrolspelen in de film Chiao.
?M anhattan,een film verité

overdeunderground enookeigenlijkoverhaareigenleven.Decastwordt
beschreven a1s'abunch ofloonies',diedagelijksmoetworden volgespo-
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ten doorDr.Roberts,'to gettheirheartsstarted'.Deopnamen ontaarden
in volledige chaosen destructiviteit.

Ediesondergangkannietgeheelop rekeningvandejarenzestiggeschoven
worden.Iem and metzo'n verwarde geesten in zulkeongeregeldeomstandigheden opgegroeid,moetwelverkeerd terechtkomen.In feite bestond
eraleen voorbeeld in de fam ilie,een achternichtdieop de foto een opval-

lendegelijkenismetEdievertoont:beeldschoonenmeteenvolle,sensuele
mond.Ze m ocht in een Broadwaystuk meedoen,kon niet acteren m aar
kreeg de showbizz in de bol,weigerdeeen onopvallend leven teaccepteren
en pleegde zelfmoord.Toen waren er nog geen undergroundfilm sen supersterren.
In eerste instantie is er in hetgevalvan Edie sprake van een klassiek
consicttussen een autoritaire vaderen een ongehoorzame dochter.Fran-

cisSedgewick ging erpratop datzijn kinderen bang voorhem waren.
Maarenigerichting geven aan hun ontwikkeling kon hijniet.De holle
krachtpatserwerd te zeerdoorzichzelfin beslag genomen om tezien wat

ermetzijn kinderen aan dehand was.En Ediesmoederstond teveelop
deachtergrond om enige invloed uitteoefenen.ln voorgaandegeneraties,

toenernoggeenpubliciteitsindustriewas,zoudezesituatiezijn uitgelopen
op een drama datbinnen de familiekring wasgebleven.Dem anierechter
waarop Edieten grondeisgegaan weerspiegeltin hogematedekarakteris-

tiekeomstandigheden vandejarenzestig,detijdwaarin mensen metweinigverstand maareen fascinerend uiterlijkdankzijdeop gangkomende
publiciteitsm achine in het m iddelpunt van de belangstelling kom en te

staan,eventjes,'vijftienminuten',om daarnaalsversletenconsumptieartikelte worden weggegooid.W arholnoem de ze 'pea-brained people with
a sair forcom edy and clothes'.

Charmeismoeilijkteomschrijven.W atmaaktdatbepaaldemensen 'het'
hebben ? Edie belichaamde in ieder gevalhet schoonheidsideaalvan de

jaren zestig:heelmager en van een nerveuze,hongerige expressiviteit;
intensenverward,zoalsjeookaantreftbijberoemdefotomodellenalsthe
Shrimp en Twiggy.Alsoferopeenszoveeltedoen wasdatniemand tijd
had om te eten en te slapen.Vandaar ook die donkere kringen onder de

ogenendiezwareopmaak.Edieslabiliteitmoeteveneenshebbenbijgedragen tothaartoverkracht.Een kwikzilveren sexibiliteit,waardoorze direct

in iedere situatiepaste,nietweloverwogen maarintuïtief,en ook tegelijkertijd alspersoon onbereikbaar.
In Andy W arholontmoetteEdie haarnoodlot.Dem an die haarkwaliteiten ontdektegafook deaanzettothaarondergang.W arholwordtgefasci-

neerd doorrijkemensen.Alsverlegenjongen van eenvoudigekomaf,wil
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hijzegraag assisteren bijhetverbrassen van hun kapitnnl.Nietalseen
uitbuitermaaralseenafstandelijkemanipulatorvanhun grillenenuitzinnigebehoeften.In W arholkrijgtdejet-setdekunstenaardiezijverdient.
Hijzelfblijfter onbewogen onder.Hetslopende leven datzich rondom
hem afspeeltschijnthem nietteraken.Hijisom zo tezeggen nietkapot
tekrijgen.Daarisgeweld voornodig.Datgebeurtdan wanneerhijop 3
juni1968 wordtneergeschoten in hetkantoorvan deFactory,dooreen
juffrouw van de W oman Lib bewegingdiemeeraandachtwildehebben.
Enigedagenzweefthijtussendoodenleven.Op hetmomentdathijweer
bij bewustzijn komt,hoorthijeen televisieuitzending van een uitvaartdienst.'Datisvoormij!'iszijneerstegedachte.M aarhetiseen begrafenismis voor Robert Kennedy die een dag na de aanslag op W arhol is
doodgeschoten.Andy'sgrootsteteleurstelling wasdatee
n geplandecover*

story in L@e over hemzelf nu verdrongen wordtdoorhetnieuws over
Kennedy'sdood.NadatAndy weerhersteld is,mag de beroem dem odefo-

tograafRichard Avedon zijn lidtekensfotograferen.'You putyourscars
to work foryou',zegtAndy,enoverhetmomentwaarophijwerdneergeschoten :'It waslike watching tv'.

Nadezemoordaanslagschijntalhetgevoeluithem verdwenentezijn.The
Factory wordteen kantoor waar geld verdientmoet worden metkunst.

'BigBusinessisveelleukerdan kunst'.W arholconcentreertzich nu vrijweluitsluitend oppubliciteit.Hijgeefteen bladuit,Interview,waartussen grote modefoto's hetgebabbelvan dejet-setletterlijk staatopgetekend.De inhoud wordtgeheeldoor de bandrecorder geproduceerd.VerdermaaktW arholop bestelling portretten van degroten deraarde.Vooralde Shah van Iran was een goeie klantvan hem.W arhollaat zichzelf

graageen spiegelnoemen.Genadeloosweerkaatsthijdemaatschappijom
hem heen.Thuiskijkthijhetliefsttelevisie('Een heledag televisieisals
eenheledagleven'),bladertin tijdschriften,hangtaan detelefoon eneet
snoepgoed.Hijweetook allesvanmake-up:'Ik gebruik hetnietmaarik
koop hetweIen ik denk erveeloverna'.Kappersbezetten in dezewereld
sleutelposities.

M anipulatie van sym bolen

De nadrukkelijkheid waarmee W arholzich aan een oppervlakkige consumptiecultuurovergeeftdievooralsindsdejaren zestigtotbloeiisgekomen,isin feitezijn commentaaraIskunstenaarop dewereld zoalshijdie
om zich heen aantreft,nietdooreen intellectuele analyseofeen moralisti-
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scheveroordeling,maardooreen gestileerdemanipulatievan desymbolen

dieveelzeggend zijn voorzijn tijd.
Ook Ediewaseen symbool.Van een verloederdeAmerikaanse geldaristo-

cratie,diezichalleskonpermitteren,ineentijdwaarinopeensallesmogelijk leek.Nadatzevoorgoed uitNew York vertrokken is,terug naarde
ranch van haar ouders in Californië, wil het niet meer goed met haar
kom en.De film Chiao .
/M anhattan wordt voltooid.Edie treedtvoornamelijk toplessop,om haarnieuwesilicone borsten goed te laten zien.In
een kliniek voor drugverslaafden leertzeeen jongen kennen metwieze

trouwt,naeerstnogeen tijdjebijdeHell'sAngelstehebben rondgehangen.Een halfjaarlaterblijftzedood in haarbed liggen,overleden aan
een overdosisbarbituraten.

Haarbiografie,dieeen indringend beeld geeftvan New York in dejaren
zestig,kan een gedeeltelijk antwoordverschaffen opdevraagwaarom de
hooggestemdeverwachtingen uitdietijd nietzijn waargemaykt.Derevolutievan diejarenhadkennelijk toch meerbetrekkingop hetconsumptiegedrag en hetgebruik van de m edia,dan op een verandering van m aat-

schappelijkeverhoudingen.Derellerigeuitgelatenheidvan diejaren bleek
naderhand weinig gevolgen te hebben voorde politieke situatie.Alleen de

jetsetkonzichmeerpermitteren,zoalsW arholheeftlatenzien.Hijvathet
helemisverstand treffendsamen wanneerhijoverStudio 54,deberuchte
New Yorksedisco zegt:'Nee,ik geloofnietdathetin Studio 54 alsin het

heidenseRometoegaat.Ik denkdathetmeerlijktop devierdeklasmiddelbare school'.

Debiografischeaantekeningen op heteind van hetboek tonen hetvervolg
op de'Swinging Sixties':'staying mellow in California'.Herstellen in een
therapeutische comm unem etveelZen,'creating things in a m ore relaxed

way'.DewereldvandeSerial.Deduffemeligheidvandeuitgeblustejaren
zeventig.
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V .S. N aipaul en Joseph C onrad

Dick Schluter

Hetisopvallend datin artikelen en boekbesprekingen metbetrekking tot

deschrijverV.S.Naipaul(geborenin 1932)regelmatigvergelijkingenwordengetrokkenmethetliterairewerkvanJoseph Conrad (1857-1924).Naipaulzelfheeftookbrandstofvoorditvuurtjeaangedragendoorzichpositiefovereen inhoudelijkeverwantschap uitte laten in hetessay Conrad's
Darkness,opgenom en in hetboek TheReturn of Eva Peron,with The
Killingsin Trinidad (1981)1.Hetgrootste deelvan hetessay gaatechter
over stilistische op-en aanmerkingen en hetverband dat er is tussen de

relatieflatestartvan Conrad a1sschrijveren deinvloed hiervan op zijn
literairewerk.Deinhoudelijkegelijkeniskomtmaarzeerkortaan deorde
en komt erop neer dat Conrad rond 1900 alaangafdat er sprake isvan
'half-made societies'in de Derde W ereld,die dooreigen interne zwakte,

corruptie en tegenstellingen gedoemd waren om 'half-made'te blijven.
Omdat Naipaulterechtuitgaat van een verband tussen leven en literair

werkvan schrijvers,keek hij,naasteen inhoudelijke overeenkomst,ook
naareen biografisch raakvlak.Beiden zouden volgenshem een versplinterde culturele ervaringswereld gem een hebben.Dateen gedegen uitwerking
van deze twee beweringen in het essay van Naipaulontbreekt is niet zo

verrassend.Naarmijnmeningisop hetpuntvan inhoudelijkegelijkenis,
zowela1swathetbiografischraakvlak betreft,enigetwijfelopzijnplaats.
Aan de hand van een viertalpunten wi1ik daarop nader ingaan :1.De

tijdgeestverschijnselenten tijdevan Conrad en Naipaul,speciaalmetbetrekking totde zogenaamde Derde W ereld.2.De ro1van de 'darkness'1 Penguin BooksLtd,Harmondsworth,M iddlesex,1981,pp.199-218.
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gebieden en de 'half-made societies' in het literaire werk van Conrad,

respectievelijk Naipaul.3.De behandeling van mensen cultuur in het
werk van Conrad en Naipaul.4.Enige opmerkingen overde biografische

gegevensvan debeideschrijvers.
Joseph Conrad (1857-1924)heefthetvolgende literaire werk
geheelofgedeeltelijk op zijn naam staan:
Romans:Almayer'sFolly (1895),An Outcastof theIslands
(1896),TheNiggerof the '
Narcissus'(1897),Lord Jim (19* ),
Nostromo (1904),TheSecretAgent(1907),UnderWesternEyes(1911),Chance(1913),Victory (1915).TheShadow Line.
.#
Confession (1917), The Arrow of Gold (1919),The Rescue
(1920)en TheRover(1923).
MetschrijverF.M .Ford schreefhijdevolgendedrieromans:
The Inheritors (1901).Romance (1903) en The Nature of a
Crime(1924).
Een zeer belangrijke bijdrage aan de Engelstalige literatuur
vormen Conrads korte verhalen: Tales of Unrest (1898),
Youth.X Narrativeand Two OtherStories,HeartofDarkness
(1902),TheEnd oftheTether(1902),Typhoon and otherStories(1903),# Setof Six (1908),TwixtLand and Sea (1912),
Within theTides(1915)en TalesofHearsay (1925).Verderzijn
erdeautobiografiein:TheM irrorof theSea,M emoriesand
Impressions (1906),# PersonalRecord (1912),Noteson my
Books(1921)en LastEssay (1926).
Vidiadhar Surajprasad Naipaulwerd in 1932 geboren.Van
hem istotnu toe hetvolgende werk verschenen :

Romans:TheMysticM asseur(1957),Thesuffrage of Elvira
(1958),M iguelStreet(1959),# HouseforM r.Biswas(1961),
M r.Stoneand theKnightsCompanion(1963),TheM imicM an
(1967),# flag on the Island (1967),In a Free State (1971),
Guerillas(1975),# Bend in theRiver(1979).
Reisreportages:TheM iddlePassage(1962),AaAreaofDarkness(1964),India,# Wounded Civilization (1977),TheReturn
ofEvaPerron,with TheKillingsin Trinidad(1980)enAmong
theBelievers,An IslamicJourney (1982).
Geschiedkundigwerk:TheLossof EIDorado (1969).
Een bundelmetessays over uiteenlopende onderwerpen :The

Overcrowded Barracoon (1972).
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Tijdgeestverxhijnxlen
Joseph Conrad schreefrond de eeuwwisseling en de uitwerking van zijn
thema'sberustop ervaringen en impressiesdiehijvooralvoor 18O (!)
heeftopgedaan.TerwijlV.S.Naipaulmetervaringenen impressieswerkt
diezijn opgedaan na de TweedeW ereldoorlog,meteen zwaartepuntna
19* (!).De periode daartussen iserin de wereldgeschiedenisjuisteen
geweestvan zeeringrijpende veranderingen.Nietalleen de tweewereldoorlogen m aar ook het groeiende nationalisme en de daarmee gepaard

gaandedekolonisatie-verschijnselenhebbendaarveeltoebijgedragen.Het
gaatdus om twee zeerverschillende ervarings-en leefwerelden.Verderis
daartussen geen sprakegeweestvan soepelverlopende historische proces-

sen,maar eerder van schoksgewijze veranderingen,die in relatiefkorte
tijdplaatsgevondenhebben.TentijdevanConradslevenbereiktedekolonisatiehaarhoogtepunt.Deinwerkingvan dekolonisatienam in bijvoorbeeld Afrika de vorm aan van zogenaam de 'Raubwirtschaft'.In hetboek

HeartofDarknesslwordtditvoorhetKongo-bekken doorConrad zijdelingszeergoed beschreven.De DerdeW ereld waarNaipaul70jaarlater
m ee te maken heeft is een geheel andere. Daarin spelen nationalisme,
acculturatie van eigen en westerse cultuur.dekolonisatie-trauma's,struc-

tureleaRankelijkheidsrelatiesineconomischezinen detoenemendekloof
tussen arm en rijkdeboventoon.Ditiseen fundamenteelverschilmetde
kolonialewereldzoalsConraddieinzijntijdverkende.Deopmerkingvan
Naipaulin hetessay Conrad's D arkness :'Conrad'svalue to m e is thathe

issomeonewho sixtyto seventy yearsago m editated on my world,aworld

Irecognizetoday'(p.210)istegeneraliserend.Deintrinsiekeveranderingeninde(Derde)W ereldzijnindetussenliggendeperiodetegrootgeweest
om een inhoudelijkevergelijkingterechtvaardigen.
'Darkness'en 'H alf-m ade societies'
Derolvan de 'darkness'-gebieden en de 'half-m ade societies'in hetwerk

van Conrad,respectievelijk Naipaul,iseen geheelverschillende.BijConrad staatnamelijk de psychologischeanalyse voorop.TerwijlvoorNaipaulde sociaal-culturele analyse,toegepast op de maatschappijen van
Derde W ereld-landen,centraalstaat.Om zijn psychologischeanalyseste
2 Penguin BooksLtd,Harmondsworth,Middlesex,1973.

Dick A hlûter / V.S.Naipaulen Joseph Conrad
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kunnen verdiepen,kiestConradinHeartofDarknessenNostromonvoor
hetneerzettenvan dehoofdpersoneninongebruikelijkesituaties.DefunctievanAfrikainHeartofDarknessisom teonderzoeken enaantegeven,
hoesterk degreep van decivilisatie -dieConrad alseen dun vliesziet-op

verschillendemenselijkekarakterswerkt.Dienstbaargemaaktaan ditpsychologische doorgrondingsproces, wordt de Afrikaanse cultuur in het
boek dan ook weinig gedetailleerd en als primitiefen m ysterieusbehan-

deld.Naipaulhoudtzich zeventigjaarlaterjuistwelmetdedangeldende
DerdeW ereld-realiteitbezig.Een belangrijk deelvan zijn literaire werk
bestaatdan ook uitreisverslagen.In zijn romanszitde sociaal-culturele
aniyse heelsubtielverpakt,m aarze isonmiskenbaaraanwezig.Voorde

romanA Bendin theRiverbijvoorbeeld4ishetverhelderend om eersthet
reisverslag# New KingfortheCongo:M obutuand theNihilism ofAfrica5telezen.BehalveAfrika heeftNaipaulzich ookbeziggehouden methet

Caribischgebied,India.Argentiniëenrecentelijkmeteenviertallandenin
de islamitische wereld.Behalve reisverslagen leverden deze verkenningen

ook romansop.In beideuitwerkingen blijfthetkernpunt:dieperdoordringeninhetinnerlijkwezenvansamenlevingenindeDerdeW ereld.Een
ideologische stellingname wordtdaarbijdoorhem vermeden,maaraan
een morele kan ook Naipaulnietontkomen.
Hetboek Nostrom ovan Conrad vraagtaparteaandacht.Hierin gaatCon-

rad namelijk,naastgepsychologiseer,hetverstin een socialeanalysevan
een buiten-Europesesamenleving.Dezesamenleving iseen historisch,geografisch en cultureeldoor C onrad in elkaar gezet geheel.Costaguana ver-

toontechterveelgelijkenismetdegeschiedenisvan landen in Midden-en
Zuid-Amerika in de 19e eeuw.Uitzijn interactie-analyse komtde druk
naar voren van buitenlandse commerciële en materiële belangen op de
hoofdpersonen in hetboek.Eriseen nauwe band in Nostromo tussen het
zilver,de revolutie en de contra-revolutie en het reageren daarop van de
hoofdpersonen.

Naipaulwijsterin zijn literairewerk juistop.datnaastdeculturele en
materiëlebdnvloeding van hetW esten erin de Derde W ereld-landen ook
veelintrinsieke zaken nietdeugen.Hierdoor wordt de ontwikkeling vertraagd,tegengehouden ofzelfsafgebroken,waardoordeze samenlevingen

'half-madesocieties'blijven.Naastverschillen iseralsovereenkomsttussenNostromoendethematiek vanNaipaulaantewijzen,deconfrontatie
3 Penguin BooksLtd,Harmondsworth,M iddlesex,1963.
4 Penguin BooksLtd.Harmondsworth,Middlesex,1980.

5 In TheReturnofEvaPerron,pp.167-198.
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van de(sterke)W esterseW ereld metde(zwakkere)nietW esterseW ereld.
Depuntenvanovereenkomstzijndesondanksteglobaalom eeninhoudelijkeovereenkomsttekunnenrechtvaardigen.Nietalleenvanwegedeverschillende grondpatronen van de schrijvers-psychologischecontra sociaal-culturele analyse - maar ook vanwege het feit datNostrom o in het

oeuvrevan Conrad een buitenbeentjeis.
M ens en Cultuur
Zoals boven alin het kort is aangegeven,staatde mens op een speciale
m anierin hetwerk van Conrad centraalen iscultuurvooralsynoniem m et
civilisatie.Decivilisatievan demenswordtin deogen van Conrad bepaald
door de mate van 'restraint', 'solidarity'en 'fidelity'6-Tevens komthet

belang van 'efficiency'en 'work'naarvoren in onder andereHeartof
Darkness.Decivilisatie,gedragen doorindividuele mensen,kom tdusniet

voort uithet innerlijk van de mens.Dit innerlijk is namelijk,volgens
Conrad,atavistisch.Ditgeloofin een geseculariseerde,zelfstandige mens,

in wezen in eenzaamheid opererend metinnerlijkeoerkrachten en een uiterlijkgedragen civilisatiewasin dietijd zeermodern.
V.S.Naipaulgaatals20eeeuwseschrijverookuitvan eeninnerlijk geseculariseerde,eenzame mens.Dathetgeloofook geen alternatieve en ideo-

logischetoekomstvoorsamenlevingen in zich heeft,laathijzien in zijn
jongsteboek overde islam,Among the Believers.An IslamicJournef .
W atdemenseigenlijk is,kannietzijn wathijdenktwathijis,maarwat
hijdoet.DaarzijnConrad enNaipaulhettenminsteovereens.HetatavistischeelementdatConrad alspsychologischeondergrond koestert,vinden

we bijNaipaulniet.De mensen in zijn boeken zijn getekend door de
wisselwerkingtussen hun eigen persoonlijkheiden het'half-made'karaktervan deDerdeW ereld,voortkomendeuitdekolonialeperiode.Kenmer-

kenvan dezemensen en samenlevingen zijn volgensNaipaul:
-

Ondankshetverdwijnenvan hetW esten uitdedirectebestuursstructuuriserin
veelDerde W ereld-landen sprake van m ensen m et een 'colonial feeling'. Dit
heeftte m aken m et een zich bescherm d voelen. De oorsprong van dit gevoel

stamtuitdekolonialetijd.
6 In een behandeling van leven en werk van Joseph Conrad wordt dit goed

aangegevendoorJ.Berthoud,JosephConrad.TheM ajorPhase,CambridgeUniversity Press,Cambridge,1978,pp.13-16.
7 Vintage Books,New York,1982.

Dick Schluter/ V.S.Nai
paulen Joseph Conrad
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-
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Doorhetkolonialismezijn de oudehistorischewortelsgeheelofgedeeltelijk
doorgesneden,waardoortraditiesin waardenen normenvervangen zijn doorop
'colonialmimicry'gebaseerdemaatschappelijkeenpersoonlijkeinvuqingen.
Hetdoorsnijden vandetraditionelewortelszorgtvoorverliesvaneigenwaarde
en historisch gevoelvoorheteigen verleden.Erisveelovernamevan m ateriële
belangen op gang gekomen ten koste van principes.

De samenlevingen in deDerdeW ereld zietNaipaulalserg fragielen over

hun toekomstishijvanafdejaren zestig alleen maarsomberdergeworden.De geschiedenisvan de Derde W ereld isvoorhem een ironie geworde,zonderoplossing,zonderverlossing ofverzachtende om standigheden,
metversplintering van traditieswaartoe de slachtoffers,maar ook de onderdrukkers,wreed worden veroordeeld.Ditis een veelsom berder stel-

lingnamedanConrad in zijntijdinnam.Dezezagdetoekomstook weinig
rooskleurigtegemoet(deatavistischeondergrondindemens,dethematiek
vanNostromoj,maarwasdesondanksovertuigdvan degeestelijkekracht
van de mensheid ; 'The mind of men is capable of anything - because
everything isin it,allthe pastas wellasa1lthe future'8.Conrad gaater
vanuit dat een vasthouden aan positieve illusies de mensheid een uitweg
biedt om te komen tot een betere samenleving.Ook op het gebied van

mensen cultuuriserduseen duidelijk verschilinvisietussen Conrad en
Naipaul.

Biografische verschillen

ZowelbijJoseph ConradalsV.S.Naipaulwordthetliterairewerk sterk
bepaald doorhun reiservaringen.VoorNaipaulishetbelangrijkstebiografisch puntvan overeenkom sttussen hen beiden een versplinterde culturele ervaringswereld.VoorNaipaulgaatdeze stelling zekerop.Vidiadhar

Surajprasad Naipaulwerd op 17 augustus 1932 op hetZuidamerikaanse
eiland Trinidad geboren.Een samenleving die een smeltkroes is van verschillenderassen en culturen,elk methun eigen historischeachtergronden.
Naipaulwerd in dezeEngelsekroonkoloniegeboren alsderdegeneratie-lid
in een uitOost-lndia stammendehindoefamiliebehorende totdepriesterkaste der Brahm anen.Naipaul heeftzich nooit bekeerd tot het hindoe-

geloofen dedaarmeesamenhangendesocialeregels.Op ls-jarigeleeftijd
vertrok hijnaarEngeland om een studie Engelsop de Universiteitvan
8 InHeartofDarkness,p.52.
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Oxford tevolgen.Sindsdien ishetEngelseplatteland zijn nieuwewoonplaatsgewordenvanwaaruithijregelmatigafreistom DerdeW ereld-landen te bezoekeng.
Conrad Korzeniowskiwerd in Russisch Polen geboren in 1857.Polen was

op datmomenteen tussen Rusland,Oostenrijk-Hongarijeen Pruisenverdeeldenatie.Zijn oudersbehoorden totdePoolselandadel.Conrad werd
dus in een natie geboren meteen lange historische traditie,eigen cultuur

en sterk nationalistische gevoelens.Nadat zijn ouders waren overleden
kwam Conrad ondervoogdijvan een advocaat.Alsl7-jarigevertrok hij
naarconnectiesvan zijn voogd in M arseilleom een zeemansloopbaan te
beginnen,die tot 1889 duurde.Desondanks bezocht Conrad regelmatig

Krakow en hield hijeveneensschriftelijk contactmetzijn voogd,die in
1894 stierf.Ook daarna bezochtConrad regelmatig Polen en in Londen

telde zijn vriendenkring verschillende Poolse emigranten.Ondankszijn
Engelse nationaliteitsinds 1886 en leven in Londen sinds 1892 is Conrad
nietalleen trouw gebleven aan hetEuropesecultuurgebied,maarheefthij
zich totaan zijn dood in 1924 verbonden gevoeld metde Poolse natielo.
Van een cultureleontworteling iskortom veelmindersprakedan Naipaul

in zijn essay naarvoren brengt.
Daterkritieknoodzakelijkisopdeinhoudelijkevergelijking en hetdaaraan doorvNaipaulgeknoopte biografisch raakvlak metConrad,doetuiter-

aard niets afaan zijn belang alsschrijver.Hetinhoudelijke belang van
V.S.Naipaulis,dathijineenzeervroeg stadium hetWesten en deDerde
W ereld weesop de intrinsiek in de Derde W ereld aanwezige factoren die

bijdragen totdeonderontwikkeling.Dezefactoren stemdenhem vanafde
jarenzestig somber,doordeexcessen diehierdoorvolgenshem mogelijk
zouden zijn.Deachtergronden vanhetgedragvan IdiAmin in Oeganda,
keizer Bokassa in de Centraalafrikaanse Republiek, de Rode Kmer in

Cambodjaendemartelpraktijken vandeverschillendejunta'sin Middenen Zuid-Am erika geven steun aan Naipauls vroeg ontwikkelde opvattin-

gen.Netzoalsde moderne mensvisie van Conrad in zijn tijd,valthet
Naipaulaan teprijzendathijeenvoorlopersfunctievervultin hetsociaalcultureelanalyseren van Derde W ereld-landen.Ditonderstreeptnog eens

extrazijn onmiskenbareschrijverstalent.
9 Biografischeinformatie overV.S.Naipauliso.a.te vinden in R.D.Hamner,

Criticalperspectiveson V.S.NJI
#Ju/,ineenverzamelbundeluitgegevendoorHeinemann,Londen,1979.
10 EncyclopaediaBritannica,deel5,1981,pp.29-31,geefteengoedbiografisch

overzicht.Verderkan ikverwijzennaarJ.Berthoud,op.cit.
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W ater...W ater. M arsm ans
'H erinnering aan H olland'

Lieve Scheer

M arsmanisvooralbekend alsvitalist;meerdanzijngedichtenvo1heftige
levensdriftofsomberpathosspreken de serenere landschapsschilderingen

aan.Vooralaan de eigen streek,Nederland,heefthijeen paarmooie
stukken gewijd.Hierwilik een daarvan watgrondigervoorstellen.
Herinnedng aan H olland

Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,

rijen ondenkbaar
ijlepopulieren

boomgroepen,dorpen,
geknotte torens,
kerken en olm en
in een groots verband.
de lucht hangter laag
en de zon wordt er langzaam

alshogeqluimen

in grijzeveelkleurige

deboerderijen

metzijn eeuwige rampen

aan den elnder staan ;
en in de geweldige
ruimte verzonken

verspreid door hetland,

dam pen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
gevreesd en gehoord.

Het gedicht dientzich aan als een H erinnering. M arsman was nogalop

reis,vooralinhetzuiden.M aarweguitHollandkanhijtoch degeboortem
streeknietvergeten.Dathijerstilbijblijftstaan vooreen gedicht,wijst
erop datheimweehem drijft.Liefdezou ik hetnietnoemen;'tiseerder
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een binding,watinsluitaReeren vrees.Beeld voorbeeld ziethijalles
terug tot,in hettweede deelvan detekst,ook deemotieswakkerworden.
H erinnering aan H olland.De dubbele h in de titelklinkt als een zucht,

zuchtvan heimweeofvan lijden onderdedoem van wathijzich herinnert? Die zuchtscheptook een diepe adem,een wijdeluchtboven een
weids land.
De herinnering mondtuitin een doelbewustte binnen roepen,een terugdenken :D enkend aan H olland.H etdeelwoord denken# schepteen duur,

en de zinsbouw opentzich vooreen brede tijdeloosheid,waarin oog en
hartaan hetwegdromengaan.Tothijineens,concreet,hetlandvoorzich
ziet.

Heteerstewathijziet,iswater,in hetmeervoud:zieik brede rivieren.
Hetiseen vlak land:jezieterverscheidenerivieren tegelijk,breed,met
weinig verval.Jehoorten voelthetstatige in delange gedragen klanken :
traag dooroneindig laagland gaan.De rivieren stromen niet,vloeien niet.

Zegaan,volvan eenmachtigebezadigdheid,bijnaalsbezieldewezens.In
de echo trccg llcgland voelt men hetsterke,zelfzekere verdertrekken en
het dubbele accent laàglànd vertraagt en verstevigt het verval.Een lid-

woordbijlaagland ontbreekt;hetiszogrenzeloosdathetdehelehorizon
vult.In deweifeligestiltevan hetenjambement:'oneindig/laagland'ligt
een wegschemerendediepteen destemdaling isbijnaalseen grotestatige
*

bocht,nadat we hettrekkende water lang met de ogen hebben gevolgd,
een gaan,doornietsverstoord.
De klankecho's spiegelen een meervoud,het ene waterroept het andere
op:zie -rivier,traag -laag.Laagland,andersdan een verkaveld 'velden,
weiden'/of 'landschap',roeptiets groots,iets uitgestrekts op.M arsman
wilde geestvan een land vatten.

Ervolgteen komma,detijd valteven stil,waarnamenrqen ondenkbaar
leest als bijstelling bij rivieren,waarin 'ondenkbaar',ondenkbaar vele,
nabepalingisbij'rijen'.NahetonverwachteenjambementWepopulieren
blijkt'ondenkbaar'plotselingbepalingtezijn bijwatvolgt.Zulkemisleiding laatdetekstvervloeien.De blik glijdt:een scheidende 'en'tussen
rivieren en populieren werd vermeden ;het land iserte vlak voor.Leeft
trouwens niet eenzelfde leven in rivferen,populieren ? Ze roepen elkaar
op ;depopulier,een polderboom ,groeitlangshetwater.Zoalsde rivieren

meervoudig waren,zo zijnhetookderijen populieren:hetland overtreft
alle voorstelling.

De#/ebomenwijzen opherfst,watpastbijdesfeervan ondergangverder
in hetgedicht.De meeste bladeren liggen alop de grond;men kan door

Lieve Schcr/ Water... Wqter.M lrl-lal '
H erinnering JJa Holland'
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detakkenheen zien.DoorhetenjambementkomtVletemidden van een
leegte,de leegte van herfst.
Toch isdetekstook heelconcreet;wezien een welbepaalde soortbom en :

populieren,sierlijk,luchtig en lichtalshogepluimen.Hetnietsmeerwegendegebladerte waaitop de wind.M aarhogepluimen,hoe kan het? Er

ligteen eigenaardigeverwarring van standpuntinvervat,waarbijdeblik
verglijdtvanhetdichtbijenaardediepte.Voorwieervlakvoorstaat,zijn
debomen hoog,maarvolg derijen totdeeinderen zeworden onooglijk
alspluimen.Die 'pluimen'zijn even ietszachts,een fijn poëtisch lichtpunt.

Alshogepluimenaandeneinderstaan.Hetoneindigevanvers3krijgteen
einder, waarop ook een afsluiting volgt, een kommapunt; de blik valt
even stil.Hetlaagland isbewoonbaar aan hetworden.H etgaan van v.4
is stilgevallen totstaan.

En in degeweldige/ruimteverzonken/deboerderqen/verspreid doorhet
Iand.Hetenjambement'geweldige/ruimte'Iaatdeblikeenpeillozedieptebereiken.eenleegte.Hijhapertniet,maarglijdt,bestuurddoorinnerlijke betekenissen,die van hethart.'Geweldig'geeft iets mythisch aan de
ruimte,iets watslechtsuitte drukken ism eteen krachtterm .M aareris

meer:eriseen zwijgend geweld aanwezigin dezeruimte.Hetenjambementlaatditvoelen.Hetwasalmerkbaartrouwensin dehogepopulieren
die alspluimen bewogen werden.Hier heersen krachten die alwatdoor
mensen geplant en bebouwd is,nietig maken.Er kom en mensen in de

tekst,maarhetmenselijkeisonooglijk:deboerderqenzijn verzonken in
devochtige grond.verzonken ook in traditieen verleden.In hetvoltooide

deelwoordisdetijd voorbijgegaan.Deboerderijenzonken dieperen dieperweg.Om zich te beschermen tegen hetgeweld.ofdöörhetgeweld van
de bewegende grond ?
Van gaan naarstaan;van staan naarverzonken;eriseen verstillinggekomen.een roerloosheid,een passieve overgave aan de grenzeloze krachten
die in ditland heersen.
Diesporenvanbewoonbaarheidzijndatgenewaardedichternaarop zoek

was,hetbepaaldeIidwoord bewijsthet:'#eboerderijen'.Daardachthij
alaanzodrahijdetekstbegon,maarhijmoestdezebewoonbaarheid eerst
plaatsen in haarontzaglijk kader:hetwater,delucht,deruimte.En die
boerderijen zijn verspreid doorhetland.nietover,dan zouden ze erop
liggen.Maarooknietin.Door,bijnaalsofzedoordewind doorheelhet
landheengeblazenwerden,ofdooreengodenhand,doorhetland(handelend voorwerp) uitgestrooid en weggezonken,ingebed.Boerderijen en
Iand zijn doorelkaarvermengd.
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W eerkwnm een echo die een spiegeleffectschept.De boerderl
yea liggen
versprefd.M aarnu wordtde tekststilaan drukker,voldonkere klanken,
o,oo en oe.
'boomgroepen,dorpen/ geknotte torens,/ kerken en olmen.

Aan de boerderijen werden tweeverzen besteed;devolgende elementen
krijgen maaréén.ofslechtseen halfvers.Demensen treden op,methun
beperkte,versnipperdeactiviteit.Debomen en de huizen zijn samen in
groepen,dorpen,waar mensen wonen bijtorens doorhetvoorgeslacht
gebouwd en nooitafgeraakt,a1sgeknottebomen.tekensvan afgeknapten
door de weerspannige natuur gefnuikt idealisme.Daarnaast de dorpsboom, heel concreet:een olm, verouderd vooriep,watbi
j traditie en
voorgeslachtpast.

Nahetconcretetoekijkenop allerleidingeninhetlandschapwordtdeblik
weersynthetisch,m ythisch.M leswordtgezien in een groots verband.De

mensenwordenlosgelaten.Hun sporen zijn nietigtegenoverdeoerkrachten die erwerkzaam zijn.Hun verband,doorgeestelijke activiteitherkend,sluitaan bijhetvertrekpuntdenkend aan.demenselijkegeestziet
de samenhang.M aar er is meer:er is ook een verband,een verbintenis
tussen de verschillende elem enten die Holland besturen.

Hetlaatstedeelvanhetgedichtisgewijd aan ditverband derelementen.
Totnu toe ging de tekstoveraardeen water en waterbijhoort.Daar
worden in een nieuwe volzin aan toegevoegd lucht,zon (vuur),om te
besluiten methetalom aanwezige,indrukwekkende wcfer.
De luchthangter laag.De hemelisgesloten,de luchthangt,wegend en

neerdrukkend.Datiszo daar(er),in datland dathijheeftopgeroepen.
Dielageluchtzalonvermijdelijk neerslachtige,zwaarmoedigemensen geVen.

En dezon wordterIangzaam/in gr#ze veelkleurige/dampengesmoord.
Na hetluchtelementkomthetvuurelement:dezon,levend en lichtgevend,

maarhierlangzaam omgebracht,gesmoord.Hetwordtvermeldin delijdende vorm .W ie of watachterditsmoren staat,wordtniet gezegd.De
zon wordt niet door, maar in dam pen gesm oord.Het gebeurt met de
anonimiteit van het noodlot.Dit gesmoord worden roept een sfeer van
onheilop,gevaar,dram a.Heeleven wasernog een speling van licht,een

veemeidvan tinten,vankleuren,ook alwaren zeallegrijs,maarzelfsdit,
hetallerlaatstevonkje,wordtverstikt,dooftuit.Een zo waterrijkestreek
is niet alleen doorsneden van rivieren,maar zendtook dampen uit.De

wolkenwaardezoninversmoordwordt,zijnopgestegenuithetlandschap
zelf.Zijn somberheid isoppermachtig.Rivieren,neergevallen water,en
dampen,opgestegen water,zi
jhebben eenverband,zijwerken samen om
in ditland hetdrukkende te laten heersen.

Lieve Scheer/ Wqter... Water.M JG-JU '
H erinnering JJa Holland'
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En inallegewesten/ wordtdestem vanhetwater/metz@ eeuwigerampen/gevreesd en gehoord. Het gedicht begint met water en eindigt m et
water.Alde restis nietig daartegenover.Ditwaterisalom aanwezig:in
allegewesten,alleerdoordenatuurgeschapen streken.Deassonantievan
dew zetietsdynnmisch op gang,ietsstuwends:'in alle gewesten wordtde

stem van hetwatermetzijneeuigerampen...'.Datwaterwordtmphisch
vergroottoteen levend wezen,hoorbaar in een stem.

Delijdendevorm druktpassiviteituit,gelatenheid.Een handelend voorwerp ontbreekt.De stem is opperm achtig, niets erbuiten telt.De mens

verdwijnt,overgegeven aan een groterbestel.Een bedrijvendevorm :'de
bevolking vreest'zou de mensen een zelfstandigheid geven diezeniethebben.Rampen treffen,andersdan ongevallen,een hele groep mensen,een
bevolking.Hetwaterin H olland iseen geselvan de natuur.Hetiseigen

aan hetwater dathetrampen meebrengt:z#a rampen,en dierampen
houden nooitop:jaarnajaar,eeuw na eeuw isdedreiging er:eeuwig.
Hetwaterwordtgevreesd alseen toekomstig onheildatboven hethoofd

hangt.M aardiestem isnietalleen ietstoekomstigs,zeiserooknù,altijd
en overalAoorbaar.'Gevreesd'wordt nietalleen iets,m aar iemand :het
water overalin hetland nu aanwezig,wordt gevreesd als een tiran,een
oppermachtig wezen.Zo isereen climax van gevreesd naargehoord.H et

onheilkomtdichterbij,dedreigingiseraltijd,onmiddellijk en acuut.
Het gedicht bestaat uit twee volzinnen,die over korte verzen mettwee

ritmischetoppenzijnverdeeld,zoalshetwijdevlakkelandverkaveldisa1s
eenlapjesdeken.M aarzoalsderivieren,deboerderijenen deboomgroepen in elkaarhun weerspiegeling vinden,zo geven assonantiesen rijmen
(om devierverzen)een zekere structuur,een hechtheid die hetgedicht
klassiekmaaktvan allure.Hetlandisverkaveld,nietverbrpkkeld.Verder
valtop datdedichteraan hetbegin van zijn tweede zin een hoofdletter
heeftvermeden;ook ditdeed hijom in devlaktedieopgeroepen wordt,
geen breuk teveroorzaken.Hetblijfteffen,ersteektnietsuit.
Hetgedichtisheelsober,geen woord teveel.Dekorteverzen zijnuiterst
geladen,volingehouden kracht.Hetis de grote kunstvan M arsm an dat

hijmetzulkeeenvoudigemiddeleneenzoindrukwekkendbeeld heeftkunnen maken van een land en een volk geregeerd door de somberetirannie
van hetwater.
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R eagans econom ische politiek
Een tussentijdse balans

L.L.S.Bartalits

Van heteconom isch herstel,waartoe presidentReagan alstoteen kruis-

tochthad opgeroepen,zijn zelfsdevrijgeringe.verworven resultaten nog
erg onzeker.A1kunnen deverhoogdemilitaireuitgaven deeconomieenige
opleving bezorgen,de fundamentele structurele probiemen van de crisis

blijvennagenoegonaangeroerd.VeleAmerikaansedeskundigenbepleiten
dan ook een m inderdogmatische aanpak en een terugkeernaarm eerrealism e.

Econom ische politiek en m ilitaire uitgaven
Erbestaateen onm iskenbare wisselwerking tussen economische belangen

enmilitairekwesties:economischekrachtbezorgtdenoodzakelijkeinfrastructuurvoordemilitaireopbouw,terwijlmilitairekracht,alsonderdeel
van een politieke strategie,econom ischevoordelen kan helpen afdwingen.

W ie een vergelijking maakttussen de militaire uitgaven en een andere
categorie overheidsuitgaven,namelijk deinkomensoverdracht,komttot
de conclusie,dat beide weliswaar niet direct consumptiegoederen noch
diensten produceren,maarwelals 'positief'doelbeogen :hetbevorderen
van devredeen desocialegerechtigheid.W elkan een te hoog groeipercen-

tagevan demilitaireuitgavenuiteindelijkeeniniatoireffecthebbenop de
heleeconomie;datwashetgevalin deVerenigdeStatentijdensdeoorlog
in Vietnam .Overhetalgemeen echterverschiltdeuitwerkingvan militaire
en niet-m ilitaire overheidsuitgaven op de economie en de innatie niet zo

L.L.S.Bartalits/ReagaM economuchepolitiek.Een trlea/#eebalau
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veelvanelkaar.Demilitaireuitgavenvandejaren zestighebben geleidtot
een technologisch-economische vooruitgang in de civiele sector en betekenden een sterke stimulansvoordevliegtuig-en elektronischeindustriein
dezelfdeperiode.Overigenswordtdegezondheidsgraad van een economie
nietzozeerbepaald doorhetniveau van dem ilitaireuitgaven alsweldoor
andereeconomische factoren.

PresidentReagan enzijnpolitiekevriendenleggenerdenadruk op datde
westerse gdndustrialiseerde dem ocratieën, economisch gezien, in staat
m oeten worden geacht toteen substantiële verhoging van hun defensie-

budget.alsantwoordopdevoortdurendemilitaireopbouw van deSovjetunie.Politiekeonwilbijeen aantalleden van hetCongresen hetontbreken van een alomvattende,coherente strategie vorm en echterernstige belemmeringen voorhetopvoeren van dedefensie-inspanning,tem eerom dat

de W esteuropese landen duidelijk prioriteithebben gegeven aan de instandhouding van hun stelselvan socialevoorziçpingen.Anderzijdsversterken de hoge produktiviteiten levensstandaard in de W esterse landen
hun wiltotzelfverdediging en hun verm ogen om de economische kosten
van de militaire paraatheid te dragen.

Deverwachting,dateconomischeaRankelijkheid van de Sovjetunievan
hetW esten zou leiden toteen m atiging van de buitenlandsepolitiek en het
defensiebeleid van de Krem linleiders, is intussen gelogenstraft door de

ontwikkelingenvandejarenzeventig.Hetblijfttrouwensheelgoedmogelijkargumenten pro en contra aan tevoeren inzakedehantering van het
economisch wapen tegen M oskou.M en kan stellen dateconomische oor-

logvoeringtegen de Sovjetunie desolidariteitvan demassa metdeheersende klasse zou versterken en de tegenstellingen tussen de SU en de VS
zou verscherpen.Devreesvoor W esterse sancties heeftde Kremlinleiders
nietweerhouden van m ilitaire avonturen ofinterventiesin de Derde W e-

reld (Afghanistan)en hetuitoefenen van maximalepolitiekedruk op Polen vooralsindsmedio december 1981.Toch dienen de Sovjetleiderste
beseffendatzijmethunactiesdegrensvanhettoelaatbarenietstraffeloos
kunnen overschrijden.
Naarde mening van Harold Brown.voormalig Amerikaansministervan

defensieinderegering-carter,zoudenenkelerichtlijnenensuggestiesvoor
een redelijk Amerikaansbeleid kunnen zijn:1.DeeconomischebetrekkingenmetdeSovjetuniebehorenindehandgehoudentewordendoorde
W esterse regeringen,omdatindividuele firma's door M oskou gem anipuleerd kunnen worden voor politieke doeleinden. 2. Verbruiksartikelen
moeten deRussen worden verkochtzonderpreferentiëlecondities.3.Geen
exportvan technologie die direct voor militaire doeleinden kan worden
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gebruikt.4.Beperkte sancti:svooreen beperkte periode.5.Geen econo-

mische sancties tegen landen buiten hetSovjetblokl.Zijn slotconclusie
luidde dateconomische dwangmaatregelen in hetalgemeen het optreden
van de Kremlinleidersslechtsin zeer geringe mate bdnvloeden,m aardat
door het W esten onderbepaalde om standigheden,waarin militaire actie
niethaalbaaren morele verontwaardiging nietafdoende is,toch metenig
effectsanctieskunnen worden toegepast.

Economische crisis en 'reaganom ics'
De Am erikaanseeconomie bevindtzich in een crisisdie,naarhetzich laat

aanzien,nog geruimte tijd zalduren.Tot 1982 wasgedurende driejaar
sprakevaneconomischestagnatie.Dereëlegroeibedrobgin 1982nul.Het
bruto nationaleprodukt(BNP)van 1982 was,de insatie in aanmerking
genomen,vrijwelgelijk aan datvan 1979.Deindustriëleproduktieneemt
thans weliswaartoe,maarhetnuttig gebruik van de produktie-capaciteit
was in oktober 1982 verderm et0,8% gedaald totop het laagste niveau
sedertdeTweedeW ereldoorlog.VolgensdeFederalReserve Board zalde

werkloosheid in 1983boven de 10l blijvèn,terwijlhetBNP metslechts
3% zalgroeien.De huidige situatie doetin velerleiopzichten denken aan
dievan zo'n halve eeuw geleden en hetisnog maarde vraag ofeen financiële crisis als die van 1929 voorkomen kan worden. De Am erikaanse

economiezitthansimmersveeldieperindeschulden (in 1980 bedroegde
totale schuld van de VS al4,3 biljoen dollar,datisruim 1/5 van het
BNP)2enisthansveelmeerverwikkeld inhetzelfookinstabielgeworden
mondialem onetaire systeem .Het feitdatdeinnatie een welhaastperma-

nente trek van deeconomiegeworden is,maakthetprobleem bijzonder
ingewikkeld.Om definitiefdeinsatoirespiraaltekunnen doorbrekenlijkt
een nog verdergaandeen langereinkrimpingvan deeconomie(dan in de
laatstevierjaren)noodzakelijk tezijn.
HetAmerikaansekapitalismeheeftzijn laatstegrotecrisisvooralkunnen
overwinnen doorhetstimuleren van de economiedoorde staat.M ethun
beleid van hetzogeheten gm ilitairekeynesianisme'hebben zoweldeDemo-

craten als de Republikeinen zonder twijfelde langdurige en ongekende
1 Harold Brown,EconomicPolicy and NationalSeturity,in Orbis,Jg.26,nr.
2,p.389-30 .

2 M.Hertsgaard/K.Danaheri,QuandlesEtats-uniss'enfoncent,InLeMonde
Di
plomatique,januari1983,pp.6-7.

L.L.S.Bartalits/Reqgqnse/a/-grAepolitiek.Eenfa ea/#d:ebalaM

1027

expansie van na de Tweede W ereldoorlog mogelijk gemaakt.Maar de
groeicijfersvandejaren 50,60 en 70hebben doen vergeten,dathetmilitairekeynesianismein zichzelfdeelementen bevatdiezijn effecten ongedaan maken.M en kan nietongestraftop een kunstm atige manierdepres-

sies,die bijstagnatie de natuurlijke remediesvan hetkapitalisme zijn,
blijventegengaan.Menmoetweluitkomen opdebijzondergroteeninstabieleschuldenlasten deingekankerde insatie,diethansdegrootste obsta-

kelsvooreen snellerherstelvan de economiezijn.Hetrigoureuzekrap
geld-beleid waartoe in 1979 dan ook moestworden overgegaan,heeftde

rentetarieven in dekapitalistischewereld totongekendehoogtedoen stijgen en de Amerikaanse economie in haar huidige inzinking gedreven.
M etdenederlaagvan Carterin november1980 ishettraditionele 'm ilitaire
keynesianism e'van hetpolitieke toneelverdwenen.VolgensReagan isde

interventie van de staatin de marktjuistde oorzaak van -en niet de
remedievoor-alleproblemen.In goedéénjaarhebben de'reaganomics'
derecessieonderpresidentCarteromgezetin een depressie en datwas,al

za1hetom politiekeredenen nooitgezegd worden,waarschijnlijk ookzo
bedoeld.In zijn economisch beleid baseertReagan zich namelijk op de
klassieke econom ische theorie, volgens welke depressies niet permanent

kunnen worden tegengegaan maarnoodzakelijkefasen zijn in hetproces
van accum ulatievan kapitaal:zeherstellen deconditiesvan groeidoorhet
systeem te zuiveren van innatie,m arginale producenten en andere exces-

sen.Destrijd tegendeinsatieheeftdusabsolutevoorrangen deFederal
Reserve Board wordt dan ook aangemoedigd om zijn krap geld-beleid
voortte zetten.Dedaling van de innatievan 14l in 1979 naarongeveer
3% thanswekt de indruk dathet monetarisme totresultaten leidt,maar

hetisnog devraag ofdewerkloosheid en deopofferingen diemiljoenen
Am erikanen zich moeten getroosten deze shocktherapie welrechtvaardigen en of de economie nieuwe krachtvoor een herstelzalvinden3.
Evenalshetmonetarisme berustde tweede spilvan Reagans economisch
programm a,de grootscheepse verdeling van inkomens ten gunste van de

rijken,op de klassieke economische theorie:alsje de rijken meergeld
geeft,moedigjezeaan om teinvesteren en werkgelegenheidtescheppen.
En zo wordtde economische groeibevorderd.Andersechterdan Reagan

had verwacht,hebben zijn fiscalemaatregelen,dievrijwelalleen degrote
banken en ondernemingen ten goede kwamen,nietgeleid toteen aanzien-

lijke toename van de particulkre investeringen.Deze zijn in 1981 met
3 M .Hertsgaard/D.Danaher,Jr/.cit.
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nauwelijks0,3% toegenomenen volgenshetM inisterievan Handeldaaldenzijin 1982zelfsmetongeveer1*4.Ditlijkteenduidelijksignaalvoor
hetbankroetvan de 'supply side economics'.De stagnatievan deAmerikaanseeconomieisook niethetgevolgvan een gebrek aan kapitaal,maar

van hetontbreken van de mogelijkheden om rendabelte investeren in
werkgelegenheid scheppende activiteiten.Zolangdeeconomieblijftstagneren en 30Tnvan deproduktiecapaciteitonbenutblijft,hoeftmen niet
op een hervatting van de investeringen te rekenen.
Reagans economisch programm a brengtvoordepresidentgrote politieke
risico's mee,wanthetbenadeeltnietalleen de arm en en arbeiders,maar

ook de politiek heelbelangrijke middengroepen.Hiermeeisechternog
nietgezegd dathijeen anderewegza1inslaan,ofnietherkozen za1worden.W ellichtzorgttussen nu en 1984 uitgerekend de gigantische verhoging van de defensiebegroting voor een kleine m aar toch gevoelige opleving van de vraag,zodatde illusie,datde 'reagonom ics'vruchtbeginnen

tedragen stand kan houden.Daarbijhebben de Democraten nog steeds
geen overtuigende alternatieve economische strategie kunnen bieden.W el
valtin hun kringen een groeiende belangstelling te bespeuren voor een
aantalvoorstellen om door een nauwere samenwerking tussen federale

overheid en groot-kapitaalen plannen voordelangeretermijn deAmerikaanse economie nieuwe impulsen te geven en haarconcurrentiepositie te
herstellen.'Neoliberalen'als Gary H arten W alter M ondale hebben zich
uitgesproken vooreen politiek van 'herindustrialisering'meto.m .directe
overheidsinvesteringen in de modernisering van het communicatie- en
transportsysteem en hetaanmoedigen van particuliere investeringen in de

speerpuntindustrieën alsb.v.de micro-elektronicas.Een dergelijk programm a speeltechternietin op de structureleproblemen die aan de stagnatie van de economie ten grondslag liggen.H etgroeivermogen van het

Amerikaansekapitalismeisnog altijd bijzondersterk,maardestructuur
van dewereldeconomievormtdçbelangrijkstehinderpaal.
Terugkeer tot realism e
Van hetelan waarm eederegering-Reagan een kruistochthad afgekondigd
om deAmerikaanseeconomienieuw leven in teblazen,isna dertig m aan-

4 InternationalHerald Tribune, 16 maart 1983.
5 FransVerhagen,Deneoliberals,in Intermagazine,mei1983,pp.30-42.
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den regeren nietveelmeerovergebleven.Deeconomische situatiein deVS
wordt in feite gedomineerd doorde FederalReserve Board. De onlangs
opnieuw benoem de voorzitter hiervan,Paul Volcker,die een overtuigd
aanhangerisvan waardevasteen gezondevaluta,heeftdoorm iddelvan de
krap geld-politiek en een torenhoge rente de insatietotnormale propor-

tiesteruggebracht.Reagan had bijde aanvang van zijn presidentschap
onderinvloed van de 'supply side'-econom en een grotebelastingverlaging
beloofd waarvan grotere besparingen èn investeringen,lagere insatie en

hogeregroeien produktiviteithetgevolgzoudenzijn.Nadeeersteetappe
van belastingverlagingsn bleek echter dathetbegrotingstekorttotonaanvaardbareproportiessteeg,definancieringsbehoefteenorm toenam .maar
datde voorziene groeivan de economie uitbleef.Reagan werd doordeze
ontwikkeling gedwongen toch weer nieuwe(andere)belastingverhogingen
in hetvooruitzichtte stellen.De regering verdedigde haar beleid metde

stelling datde belastingverlaging op zichzelfjuistwasgeweest maarte
groot was uitgevallen. M en had de begroting op 19% van het BNP in
evenwicht willen brengen,doch door de belastingverlaging kwamen de

inkomsten op 18l van hetBNP,terwijldeuitgaven tot24l van het
BNP opliepen6.Som migecriticistelden dathetregeringsbeleid nietconsis-

tentwas:hetfiscalebeleid werd doorde'supplysiders'bdnvloed,terwijl
hetmonetaire beleid alle kenmerken van een klassiek monetaristische benadering vertoonde.W aaraan nog kan worden toegevoegd.datde 'supply
siders'nooiteen eigen monetaire politiek hebben ontwikkeld.

Nu zijndemeestebankiersheterwelovereensdatdegroeivan degeldhoeveelheid in de hand gehouden moetworden.W aarde meningen over

uiteenlopen isofmen zich daarbijuitsluitend moetlaten leiden doorde
ontwikkelingvan diegeldhoeveelheid in engerezin (d.w.z.geld in omloop
plusgewoneen rentedragendebankrekeningen)ofdatdaarbijookandere
fondsen mogen worden betrokken zoals wissels en ander geldmateriaal

(Field,p.102).
Afgezien van hetfeitdatde echte monetaristen en de 'supply siders'het
onderling nooitgeheeleenszullen worden,mag men stellen datde Amerikaanse bankwereld nu toch grote vraagtekensplaatstachter de economi-

schepolitiekvan deregering-Reagan.Enerzijdswordtdebijnaziekelijke
concentratieop deontwikkeling van degeldhoeveelheid in engerezin afge-

wezen,anderzijdsachtmen dekansop economisch herstelnihiltenzijde
rente nog verdernaarbeneden gaat.En ook dan wordtslechtseen zwak6 P.Field,TheDeath of Reaganomics,in Euromoney,september1982,pp.

95-107.
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ke.doordeconsumentop gang gebrachte.oplevingverwacht.Nietuithet
oog mag worden verloren datde regering-Reagan doorde combinatievan
belastingverlaging en verhoogde militaire uitgaven de Federal Reserve

Board ergweinig armslag heeftgelaten (Field,p.1* ).
Samenvattend kan worden gesteld datdepresidentondergrote druk staat

om hetbegrotingstekortondercontroletebrengendoorhetzijopdeuitgaven voorsociale zekerheid (die van 26% van de begrotingsuitgaven in
19* tot50% in 1982zijn gestegen)ofop defensie(dievan44l in 1960
daaldentot25% in 1982)ofopbeidetebesnoeien,hetzijdein hetvooruitzichtgestelde tweede tranche van de belasting te annuleren hetgeen

inderdaad gebeurde.Een derde mogelijkheid isuiteraard belastingverhogingdoorbijvoorbeeld een belastingop energieofconsumptiein tevoeren.

Nu enige 'supply siders'hun positie in deregering-Reagan verloren hebben m ag een pragmatischer econom ische aanpak worden verwacht.De
minister van financiën.Donald Regan en de minister van buitenlandse
zaken,George Shultz,staan beiden bekend om hun meer pragmatische
instelling: in de toekomst m ag 'a return to the o1d time religion' van
hogere belastingen en m inderuitgaven ten eindeeen beterbegrotingsevenwichtte bewerkstelligen nietuitgesloten worden geacht.Velen zullen dit
zien a1seen terugkeertotrealisme na een periode van ongelukkige experimenten.Voorde 'supply siders'betekenthetechterverraad aan dezaak7.

Onzekerheid over heteconom isch herstel

Navierjaarvan stagnatieheeftdeeconomievan deVerenigdeStaten in
heteerstekwartaalvanditjaarweergroeigekend:ruim 3b opjaarbasis
bijeen insatie van eveneens 3% .Datherstelisgeringerdan in andere
perioden van herstelna een recessie in de naoorlogse jaren.Maar het
hersteliserinelkgevalenheefthetbedrijfslevenmoed gegeven,watook
totuitdrukking isgekomen in desterk opgelopen notering van deeffectenbeurs van W allStreet.
In geen enkele periode van herstelna een recessie is de insatie zo laag
geweest,aldus ministervan handel,M alcolm Baldrige.Verderis de wo-

ningbouw sterkverbeterd,isdeautoverkoop sterktoegenomen,enzijner
anderetekenen van oplevende activiteitte bespeuren.Hetfederale tekort
7 Cfr.C.Fred Bergsten/Lawrence R.Klein,Die Arge istbeherrschbar.Ent-

wurffûreineglobaleStrategie,inDieZeit,6mei1983,p.27.
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blijftechteriseen donkerewolk boven de economie hangen.Voorde
komendejaren wordteen tekortverwachtvan minstens2* miljard dollar.Datbetekentdathetministerievan financiën forsmoetblijven Ienen
om alleen alderente te kunnen betalen.H etonderzoekbureau Ch@ eEco-

nometricsisbang dathetbedrijfsleven,alshetmeergeld nodigheeftom
de groeite financieren,m etde overheid in botsing zalkomen,met alle
gevolgen vandien voorderentestand.Hetvertrouwen van deconsumenten

istoegenomen.Alshetbedrijfsleven voldoendevertrouwen in deeconomie heeftgekregen om investeringen te doen,kan de economie de tweede
fasevan hetherstelprocesbereiken,aldusM lan Greenspan.Alsde economir op datpuntis aangekomen,zalde rentestand volgensdevoorm alige
economisch adviseurvan presidentNixon uitmaken ofhetherstelzich zal
doorzetten ofzalworden afgeremd.VolgensGreenspan kan zich datvoordoen in de loop van 1984.Vooraanstaande onderzoeksbureauszien in het

federale tekortook een tijdbom,die op een ongelegen ogenblik kan afgaan.

Reaganseconomisch adviseur.M artin Feldstein,meentdathetherstelzich

kandoorzetten ondankshethogefederaletekort.Hijwijstdaarbijop de
rentestand in de VS.Op ditogenblik bedraagtdeprimerate 10,5 ç:tegen

16,5% eenjaargeleden.Deskundigenbuitenderegeringvrezenechterdat
degeld-en kapitaalmarktgrillig kan worden en daardoordeinvesteringen
kan afrem men.

Hetministerievan handelnoemttweeanderenegatieveverschijnselen die
samen eveneenseenrem ophetherstelkunnen zijn:dehardedollaren de
zwakkeAmerikaanseexport.DedollarkoersheeftzowelhetAmerikaanse
herstelalshetherstelvan dewereldeconomiedwarsgezeten.Deexportvan
de VS is verzwakt en de buitenlandse concurrentie op de Am erikaanse

marktissterk toegenomen.Hetmoreelvan hetbedrijfsleven isgedrukt
omdathetop de eigen marktniettegen het buitenland kan optornen.

Inhetafgelopenjaarbedroeg hethandelstekort43miljard dollar,watdit
jaarwaarschijnlijk noggroterzalworden,grotendeelsalsgevolg van de
overgewaardeerdedollar.Deduredollarheefttevenstotgevolg gehad dat

de rente in anderelanden hogerisgebleven dan striktnoodzakelijk was,
en dat de financiële problemen van veelontwikkelingslanden erger werden.
Concluderend kan worden vastgesteld datde economie van de VS in her-

stelis,maardattwijfelsblijven bestaan overdeduurzaamheidervan.De
innatieisteruggelopen tothetlaagste peilsindseen decennium,m aar het

grotetekortvan defederaleoverheid maaktelkevoorspelling twijfelachtig.Datis de algemene mening van Amerikaanse deskundigen.
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Paleontologie en m acro-evolutie 11

Edouard Boné

De moderne biologie en neodarwiniaanse evolutietheorie gaan ervan uit
dathetevolutiemechanism ezich afspeeltbinnen depopulatiesvan eenzelf-

de sùort.Tegelijk echterwordtnagenoeg algemeen aangenomen dathet
evolutieprocesin zijn geheeleveneensverantwoordelijk isvoorhetontstaan van transspecifiekecategorieën ofgroepen alshetgeslacht(genus),
de familie,de orde,de klassen en hetfylum l.

Van reptieltotzoogdier:de paleontologie op haar best

Bijwijzevan voorbeeld gaan wijwatnaderin op deovervloedig gedocumenteerde evolutie van de zoogdieren uit de reptielen.Het gaatom een

procesdatheelgeleidelijkverliepenzichuitstrekteover80tot1* miljoen
jaar.Dee#rsteaanwijzingenvan dieevolutieworden aangetroffen ophet
eindevan hetCarboon,bijdemeestarchaïscheen minstgespecialiseerde
vormen van de (ophiacodonte teromorfe)reptielen.Definitief op gang
gekomen is hetproces vanaf hetPermo-Trias in verschillende autonome

en parallelle lijnen van dezgn.Therapsiden.Opmerkelijk isdatdeprogressieve verwerving van zoogdierachtige kenmerken geenszins hetvoor1 Overdieverhoudingtussen desystematischeindelingvan de levende wezens
en de interpretatiedaarvan in hetlichtvan de evolutietheoriehandelde devorige

bijdrage,Paleontologieenmacro-evolutie1,inStreven,juli1983,pp.03-913.

Edouard Boné /Paleontologie en macro-eyolutie 11

1033

rechtisvaneen enkeleontwikkelingslijn,mnnrdatzijzich in meerdereof
mindere mate manifesteert in alle orden van de theriodonte reptielen,

waarvan sommigelijnen welvastlopen in overdreven specialisaties.M aar
ten minste twee groepen,de Ictidosauriërs en de Tritylodontes hebben,

onalankelijk van elkaar,metsuccesdezoogdierendrempelbereikt.Een
groot aantal,onderling verbonden fenom enen bepalen het omvormings-

proces.W ijvermelden erhierslechtseen paar,maargaan op één ervan
uitvoerigerin om bijzondereredenen.
De wervelkolom raaktgedifferentieerd in twee duidelijk onderscheiden
rug-en lendenzones;deledematen veranderen van oriëntatie,worden lan-

geren krijgen een steedsmeer dragende functie;de beenderen van de
schedelkap worden geringerin aantal,door versmelting ofverdwijning
vandetalrijkebeenderen vandereptielenschedel;hetgebitraaktgedifferentieerd in snijtanden,hoektanden en kiezen metmeerderewortels;de
onderkaak wordtgekarakteriseerd door een alsm aar grotere uitbreiding

van het(os)dentale,dattenslotte,bijdezoogdieren,alsenig kaakbeen
overblijft.Een vandemeestopvallendeen bestherkenbareveranderingen
isdiewelkehetkaakgewrichtondergaat:terwijldearticulatievan onderkaak en schedelbijhetreptielplaatsvindtvia hetquadratum (boven)en
hetarticulare(onder),gebeurtditbijhetzoogdierviahetsquamosum en
hetdentale(onder).Aldieveranderingen -naasteen grootaantalandere
die hier niet werden vermeld zien wij in de boven vermelde groepen
reptielen optreden metde aarzelende alluresvan een 'mozaïek'-evolutie.

Dealgemenekenmerken verschijneneerst,en pasnadien dekarakteristiekerspecialisatiesvan hetzoogdiertype.Op geen enkelmom ent.zelfsin het
Iaatste stadium van die evolutie, bezit een van de theriodontes alle be-

schouwde kenmerken tegelijk.
Maarerwerd weleen uitzonderlijke overgangsvorm ontdekt:DiarthrognathusbroomiuithetBoven-Triasvan Oranje(Zuid-Afrika):deonderkaak bezittegelijk én naastelkaarhetgewrichtvan dereptielen (quadratum-articulare) en van de zoogdieren (squamosum-dentale).W aren de
klassenvan dereptielenen zoogdierenvoordienheelmakkelijktescheiden
op grond van het-bijzonder karakteristiek geachte kaakgewricht,dan
maaktde ontdekking van deze overgangsvorm diescheiding uiterstm oei-

lijk,enbevestigtmeteen dereptielen-oorsprongvandeklassederzoogdieren.

Om nog andereredenen verdientDi-arthro-gnathus(hetdiermetdedubbele-articulatie-vandekaak)onzebijzondereaandacht.Alvanafdevorige
eeuw wistmen,dank zijdevergelijkendeanatomie en embryologie,dat
bepaaldebeenderen van hetkaakgewrichtvan de reptielen teruggevonden

1034

Streven/aug--sept.

konden wordenin hetmiddenoorvan dezoogdieren,waarzijdebekende
gehoorbeentjesvormenvan dehnmer,hetaanbeeld en destijgbeugel.Uit
dezelfde studie bleek dat andere beenderen van de reptielenschedel,die

nietbijhetkaakgewrichtbetrokken zijn.bijde zoogdieren wéleen gewrichtsfunctie hebben.Die zogeheten homologieën waren alaangetoond :
tussen de hnm ervan hetzoogdierenooren hetosarticularevan dereptielen door M eckelin 1820,tussen hetaanbeeld en hetosquadratum door

Carrusin 1818,tussenstijgbeugelencolumella,ostympanicum enangulare door Van Kampen in 10 5.Op die hom ologieën was de theorie van

Reickert-Gaupp gefundeerd.M aarerwaren geen paleontologische'bewijzen'dateen dergelijkeevolutiezich inderdaad voltrokken had.Men opperde zelfs a1sbezwaar tegen die hypothetische evolutie datde veronder-

stelde overgangsvormen onmogelijk hadden kunnen bestaan: zouden
sommige soorten niethun reptielengewrichtverloren M bben ten bate van

hun middenoor,vooraleerhetzoogdierengewrichtdetijd had gehad voldoendegevormd tezijn?Karikaturaaluitgedrukt:'Riskeerden die hypothetische maaronbekende tussen-wezensniet,om beterte kunnen horen,

nietmeertekunnen eten?'(Devillers,1981)2.Depaleontologischedocumentatiewaaroverwijthansbeschikkentoontechteroverduidelijkaandat
dieprogressieveveranderingenwerkelijkvoorgekomenzijnbijdevooroudersvan dezoogdieren.W athetkaakgewricht-en ten deleook hetmidde-

noor-betreft,kunnen wijdieevolutiestap voorstapvolgen.Een uitzonderlijk rijkereeksfossielen toontaan datdestructureel-functioneletransformatieswerkelijk hébben plaatsgevonden.zonderooitdeleelaarheid
van de acteursvan die geschiedenis in het gedrang te brengen.De twee

evolutiesblijken nietgelijktijdig opgetreden te zijn:eerstkw8m dievan
het kaakgewricht,nadien die van hetmiddenoor.W ij zagen reedsdat
Diarthrognathusbeide articulatiesvan hetgewrichttegelijk bevat,naast
elkaaropeenzelfdedwarseasgelegen,watdeenigemechanischemogelijkheid is.InhetJura-tijdperk isdatprocesdefinitiefvoltooid:M organucodon bezitnog alleen hetzoogdierengewricht.Omtrentde evolutievan het

middenoor-metzijnbrozebeentjes-isdepaleontologischedocumentatie
mindervolledig,maarniemand betwijfeltnog datdehomologieën,door
de vergelijkende anatomie gesuggereerd,een evolutieproces voorstellen
datwerkelijkheeftplaatsgevonden.DeanalysesvanAllin (1975),Cromptonen Parker(1978),Devillersen Make(1980)zijn op datpuntovertuigend3.
2 Ch.Devillers,LaGenèse#eJmamme res,inLaRecherche,12(122),1981,

pp.580-589.

3 Cfr.E.F.Allin in& Morphol,147.1975,p.403;Ch.DevillersenJ.Mahe,

M kanùmes de l'évolution anlmale,Masson,Paris,1980.
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M icro-en m acro-evolutie

Hoemoeten wijdan,inhetlichtvan alwatvoorafging,dehogerecategorieën van de system atiek verstaan met het oog op de verklaring van hun

'oorsprong'?Erzondermeer'natuurlijke'groepen vanmaken brengthet
risico metzich datwijhethele probleem van deverkeerdekantaanpakken.W antde oprichting van zo'n groep berustop een beslissing achteraf,

diepasmogelijkwordtnadatdegroep,aan heteind vaneen langeevolutie,zich in voldoende mate geconstitueerd heeft.Een dergelijke groep
willen definiëren aan de hand van een aantalsleutelkenmerken isnieterg

redelijk:alleswijsterimmersop datdiekenmerken nietvan bijdeaanvangaanwezighoeventezijnmaarslechtseeninchoatiefenderhalvevaak
onherkenbaarkarakterhebben,zolang de groep geen genoegznme specialisatie en identiteitverworven heeft.M oet men de hogere system atische

indelingenveeleerverstaanalseenbijzonderestaatvanaanpassingaaneen
waaier van aanpassingszones? Zo zien het in alle geval Simpson en
W right,die de oorsprong van een groep doen samenvallen metde bezet-

ting van een dergelijke aanpassingszone:veellaterpas,en dank zijde
evolutieen proliferatie van hetstructureelplan binnen diezone,wordthet
beschouwdetype fundamenteelgerealiseerd genoeg om alsstam ,klasseen
orde in de systematiek ingeschreven te worden.
In 1979 definieerde M ayrde evolutie als'een procesofeen opeenvolging
van gebeurtenissen die een uitgesproken richting-componnnt manifesteren'4.

Deze, voor het evolutiegebeuren wezenlijke richtingcomponent
vindtzijn beslag i: defylogenesesvan de paleontologie.Normalerwijze
bestaateen fylogenese uitde combinatie van twee processen :anagenese

enerzijds,deverschijningenveranderingvan kenmerken,cladogeneseanderzijds,deeigenlijkevertakking(Stammverzweigung,Rensch,1954)5die
deopsplitsingineen aantalhoofdlijnenen groepen behelst.Huxley(1956)
onderscheiddebovendien nog destasigenesevoordebijzondere gevallen
waareen hoofdlijn voortduurtin detijd zonderwijzigingen noch vertakkingen6.Anageneseen cladogenesekunnen zich ongetwijfeld afspelen op
erg verschillende niveaus en in wisselende om vang.Alnaar gelang het
beschouwde geval.zalde fylogenese die beide combineert,zich uiten als
micro-evolutie of alsmacro-evolutie.
4 E.Mayr,Evolution und die VieyaltdesLebens,SpringerVerlag,Berlin,
1979.

5 B.Rensch,NeuereProblemen derAbstammungslehre.Die transpez@ische
Evolution,1954.
6 J.Huxley,L'évolution en action,Payot,Paris,1956.
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W atdemechanism en betreft,isdem icro-evolutievandaagdedaghetbest

bekend.Degdmpliceerdeprocessen zijn grotendeelsontrafeld:zijspelen
zich afbinnen de biologische soorten kunnen leiden tot geografische en
ecologische rassen,zelfs in een 'gunstig'gevalvan isolatie,tot het ontstaan van onderscheiden soorten.Overdegrenzen heen van debiologische
soortgewaagtm en van macro-ofm ega-evolutie,ofook nog van typoge-

nese (Schindewolg.Die evolutie uitzich in de verschijning van nieuwe
system atische groepen van hogere rang,hun oùtwikkeling en eventuele

verdwijning.In dehogergesignaleerdeopeenvolgingindetijd -vanafhet
Ordovicium totin het Jura-tijdperk -van de kaaklozen,de vissen,de
amfibieën,dereptielen,dezoogdieren en de vogels,én in deverdere ontwikkeling van hun vertegenwoordigerstotop de dag van vandaag,erkent

depaleontologie,op hetvlakvandemacro-evolutie,tegelijk eencladogenetisch procesvan vertakkingen en een anagenetisch procesvan morfolo-

gischeveranderingen.Die macro-evolutie isdusduidelijk onderscheiden
van de micro-evolutie die zich tussen zeerverwante soorten ofbinnen de

soortvoltrekt.Demorfologischeveranderingenvandeanagenesebestrijken een veelruimergebied:bijdeverschijningvan e1k nieuw structureel
type worden nieuwe drempelsvan organisatie erkend,metde onloochen-

bare 'vooruitgang'die zijvertolken (hoeverdachtsubjectiefen moeilijk
meetbaardatbegrip ook kan lijken!).
Uithetonmiskenbareonderscheid tussen micro-en m acro-evolutiehebben
sommige onderzoekersafgeleid dat er dus ook andere m echanismen aan

hetwerkmoetengeweestzijnindemegagenese,om dezoopvallendtranscategoriale dim ensies van het cladogenetisch en anagenetisch proces te
kunnen verklaren.Op grond van onzepaleontologischekennishoeftzulks

echtergeenszinshetgevaltezijn.Demeestefyladuikenop meteen aanvankelijk relatiefgeringaantaltypes,diepasheelgeleidelijkeen aanzienlijkediversificatieondergaan.Nietzelden evenwelbeginthetprocesook
meteen bijzonderintense fasevancladogenese,waarop dan eenveellangere periode volgtwaarin de anagenese domineert:de evolutie kentdan

een regelmatiger verloop volgens enkele typische hoofdlijnen en (in de
tijd)stabielerlevensvormen.Erkan altijd overspecialisatie optreden die
leidttotdedegeneratie en eventueleverdwijning van de soortofgroep.
EendergelijkevolutieschemastondreedsE.Haeckelvoordegeesttoenhij
gewaagde van de epakme,de akme en de parakme van de evolutie.Die
idee werd,in een vernieuwde context,weer opgenomen doorauteurs als

Jaeckel,Pavlov,W etekind en Romer.De evolutievan (loutere)aanpassing -daarisalvaak genoeg op gewezen -diversifieerttotin hetoneindige

aan dehandvan een gemeenschappelijkschema.Zo'naanpassingsevolutie
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isnietinstaatom ietsechtnieuwstecreëren:zijhypertrofieertofsupprimeert,maar'vindtnietuit'noch vernieuwt.Dieevolutieisnatuurlijkwel
expansief.maarsteltin feiteeen procesvan veroudering voor,een evolutie

'zonderhoop'heeftmen zewe1eensgenoemd.'Deschepping (van iets
nieuws)veronderstelta-h.w.een teruggangnaarvroeger,een heuse ''verjonging''dieloskoppelten bevrijdtvan de specialisatie'.M en heefthet
overeen 'de-differentiatiedieopnieuw deevolutie-potentie ontdekten een

nieuweevoluti>proag mogelijk maakt,een sprongnaareen anderniveau
waarop dan een nieuwe fase van expansie en verovering kan beginnen'

(Ruffié,1976).
Datsoortvocabularium -afgezien nogvanzijn mythischeresonanties-is
evenwelgeenjuisteweergavevandepaleontologischewerkelijkheid.Geen
enkelindividu ofsoort'de-differentieert'zich ooit,of'koppeltzich los'of

'bevrijdtzich'van dereedsverworven specialisatie.Reedsin 1893formuleerdeDollozijnwetvan deonomkeerbaarheidvandeevolutie7,waaraan
dewetvanCope(1896)beantwoordtoverdeongespecialiseerdheidvande
vormen die nog voor evolutie in aanmerking komen8.De paleontologie
toontonsin feiteeen heelanderverloop van hetgebeuren :parallelmetde
specialisatie van bepaalde gedifferentieerde groepen,en volkomen onaf-

hankelijk daarvan,duurteen archaïsche eù niet-gespecialiseerde groep
voort,dieopeen bepaald momentvoorde'verjonging'instaatendehele
groep oriënteertin de richting van een nieuw evolutie-avontuur.Dat was

o.m.hetgevalmetdePelicosauriërsvanhetPermo-carboon (voorouders
vandezoogdieren)integenstellingmethuntijdgenoten-reptielen,deDiapsieden (diereedstéuitgesproken reptielen waren).
Op één puntnochtanszouden devoorstandersvan een 'verjonging'ten
delegelijk kunnen hebben:binnen degevestigdevorm -ophetniveauvan
individu ofsoort-zou eenzekereverjongingkunnen optreden,nl.in het
Iarvale stadium.Vele onderzoekershebben diemogelijkheid overwogen.
Op die hypothese berusten - afgezien van bi
jkomende nuanceringen -de
proterogenesevan Schindewolf,depedom orfosevan Garstang,de diame-

tagenesevan Mijsberg,defoetalisatievanBolk,deneomorfosevanBeurlen:deevolutiezounietbeperktblijventotveranderingenvan destructuren van devolwassen organismen maarook kunnen ingrijpen op hetniveau van deembryonaleen larvale ontwikkelingsstadia.In 1884 reedshad
Kollman het fenomeen van de neotenie beschreven :organismen die ge-

slachtsrijpwordenen zichvoortplantenmétbehoudvanbepaaldeembryo7 L.Dollo,Les loisde I'évolution,in Bull.Soc.Bel
ge GéoI.,Pal.Hydr., 7,
1983,pp.164-166.

8 E.D.Cope,Theprimaryfactorsoforganicevolution,1896.
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nalekenmerken.Hetwasverleidelijkditwaargenomenfenomeen teextrapoleren naar het domein van de macro-evolutie om aldusde 'periodieke

verjongingen'teverklarenvandelevendewereld in zijn geheel.Garstang
heefteen dergelijk procesgepostuleerdvoorhetontstaan vandezeeëgels,
de schaidieren en de gewervelde dieren.Pavlov beweerde het proces te
hebben aangetoond in deopeenvolging van verschillendetypesvan fossiele

nmmonieten inhetKrijtttijdperk.Maardebeperkingen eigen aanhetfossilisatieproces en de pieontologie in het algemeen maken de ontdekking

van een dergelijke'overgangsfase'uiterstonwaarschijnlijk.Om diereden
kan depaleontologiezelfzich nauwelijksoverdiehypotheseuitspreken.
Open vragen
M acro-evolutie ofmegagenesevolgensVandel,typogenesevolgens Schindewolf,cladogenese volgens Cuénot:hetgaathiersteedsom de graduele
m anifestatie van nieuwe organisatietypesdiedegeschiedenisvan hetleven
veelvuldig markeren.En dan wel in tegenstelling met de specialiserende
evolutiedieeerderanatomischeoffysiologischedetailsbetreft.Dienieuwe

typesoffundamentele 'schema's'stellen emergenties voor:zij brengen
ietsnieuwsaan dathetuitgangspuntwordtvan nieuwe cyclussen van micro-evolutie.Er worden 'niveaus'of 'graden'van organisatie bereikt,op
grond waarvan de micro-evolutie rassen en soorten voortbrengt en het

ontstaan van nieuwegeneramogelijk maakt.
Daartegenover staatevenweldat de paleontologie ons geen betrouwbaar
uitsluitselgeeftovereen grootaantalandere én fundam entele biologische
ontwikkelingen: oorsprong van de meercellige dieren of metazoa, oor-

sprongvanheteukaryoteceltype(celmetechtekern)envandegedifferentieerde cellen en weefsels,oorsprong van de mdose (rijpingsdeling met
halveringvanhetaantalchromosomen)endeseksuelevoortplanting,oorsprong van de tripoblastische structuuren van het celoom (bijzondere
lichaams'holte'),entenslotteoorsprongvandefyla.Derelatiestussende
verschillendegroepenvan ongewerveldedierenzijnonzekeren deVOOrgCstelde afstammingslijnen berusten nog in grote m ate op gissingen. Dat
geldt eveneens voor de OOrSPrOng van de chordata.De aanvang van de

klassevan de kaaklozevissen blijftduister.W ijweten nog steedsnietof
deamfibieën uitéén oftweeafstammingslijnen zijn voortgekomen.Over
hetontstaan van dereptielen zijn despecialisten hetnogaltijd nieteens:
uitdeStegocefalenofuiteenandere,daarvanonaoankelijkegroep?W at
de zoogdieren betreft,weet men nog heel weinig over de verwantschap
tussen de placentaire zoogdieren en de bekende zoogdieren uithetsecun-
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diretijdperk.De oorsprong van hetpmniotisch ei,de luchtademhaling,
dehomeothermie ('warm'bloedigheid)zijn ilesbehalveduidelijk.
Die waslijstvan open vragen neemtnietweg datbepaalde overgangen
tussenklassenen orden voldoendegedocumenteerd zijn om redelijkerwijzenietmeerin twijfelgetrokken tekunnenworden.W ijhebben dssrvan
een pnnrvoorbeelden gegeven.Doorextrapolatiegaatde paleontoloog dit
transform istisch perspectief uitbreiden tot2le dieren en zelfs de hele le-

vende wereld.W aardie transformatiesvoldoende gedocumenteerd zijn,
hebben zijhetkaraktervan 'heelkleinepassen'en geenszinsdatvan de
'evolutie-sprongen'die men allichtverwachthad.Zijvoegen zich in het
kadervan desoorten demechanismen ervan worden vèldoendeverklaard
doorde thansaanvaarde neo-darwiniaanse evolutie-theorieën.

Op één puntnochtansblijfthetfundamentele probleem van deevolutie
volkomen overeind :men verklam welheteindpuntmaarniethetyertrek-

puntvandeontwikkelingslijnen!Demutatievandesoortwordtvoldoendeverklaard,maarop grond van welke objectieve criteria kan men te
weten kom en ofdéze mutatieeerdereencladogenetischedan een anagenetische wnnrde heeft? Voor Schindewolf,Rem ane,Ulrich,Ludwig,Buddenbrock bevatde cladogenetische soortreedshetgenus,de familie en de

orde:in potentie is zij dat allemaalen verschiltdus wezenlijk van de
anagenetischesoort.Om welkereden tenslottestelteen (uiteraard geringe)
structuurwijziging een gebeurtenisvoorveeleerdan een simpeleverandering,ietskwalitatief nieuwsveeleerdan ietsdatalleen kwantitatiefwat
m eer ontwikkeld is? H etblijft imm ers erg lastig om de 'vondsten'en
'emergenties'diedegeschiedenisvan hetleven markeren,toeteschrijven
aan puursubjectieve indrukken van ons.Mag hetbegrip 'vooruitgang'

nog zo gevaarlijk en bedrieglijkzijn,eraan ontkomen doetmen niet.Na
zich om ringd tehebben metoratorischevoorbehouden enveleexcuses-als

moesten zijeen vergrijp bekennen dathen doetblozen van schaamte erkennen Huxley,Sim pson,M ayr en de meest onverdachte specialisten
van de moderne evolutieleer hetfeitvan de emergenties,de vooruitgangen,dedrempels,de 'graden'van organisatievan hetlevende wezen.W at

daarbijopvaltisdatvanallebiologenvooraldepaleontologen,meerdan
b.v.debiochemiciengenetici,gevoeligzijnvoordiefenomenenvanemergentie:dedimensie van de tijd in hun wetenschap draagtdaarwellicht
veeltoebij.
In zijn laatste paleontologisch essay van 1955 nam Teilhard de Chardin
hetnogeensop Pourunedéfensedel'orthogenèseg.Hijbetoogdedatde
9 P.Teilhard deChardin,PouruneJë/ea;edel'orthogenèse.:proposdes
Wg/readespkiation,inColl.Intern.CNRS,LX,Paris,1955,pp.1*,113.
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paleontologieonstoontdatdeuitwerkingen van een gerichteintensificatie

(vanhetleven)degevolgenvan dediversificatiedomineren,enderhalvein
tegenspraak zijn metdestellingdathethelemysterievan demorfogenese
herleid kan worden tot een eenvoudig mechanism e van verstrooiing,dat

onsin staatsteltmakkelijkovertestappenvan demicro-naardemacroevolutie.'W ilmen de hele Omvang van hetfenom een van hetleven tot

uitdrukking brengen,dan dientmen,binnen het(louter)toevallige,iets
preferentieelsteonderkennen.Depaleontologiezietzichverplicht,inhaar
constructies enige plaats in te ruim en voor het begrip van de gerichte
ontwikkeling.W elhebben sommige recente paleontologische analyses de

indrukkunnenwekkendatdefylazichinhetnietsoplosten.Hetbijzondere voorbeeld van de fam euze orthogenese van het paard kom tiedereen
voor de geest...M aar wat voor belang heefthettenslotte ofde afstam -

mingvanhetpaard,eertijdsvoorgesteldvolgenstweeofdrie(minofmeer
continue)evolutielijnen,thanseerderdestructuuraanneemtvan een waaier van m in of meer korte en discontinue draden ? Als m aar,boven die

dradenuit,debundelblijftbestaanenzich,globaalgezien,doorzetvande
primitieve Hyracotherium totde moderne Equus,blijftde orthogenese
van kracht,om het even of men ze fren#, orthoselectie of teleonomie

noemt.Geëxorsiceerd iszijniet!'
Datdeontwikkeling van hetzoogdiertypeen metname dievan hetkaak-

gewricht.vierofvijfwegenheeftgevolgd,vanafdePelicosauriërsvan het
Carboon totaan dezoogdieren van hetLias(oudste Jura),doetnietsaf
van hetecht nieuwe dat in aantocht was.'Een fysische analogie, aldus
Piveteau,kan het fenom een verhelderen.Elke rivier bepaalt haar loop

volgensdebodemgesteldheid en hetreliëfwaarin zijstroomt.M aareen
zelfdefactor,dezwaartekracht,werktaltijdenoveralinophetstromend
water.Dientmen,om de vorming van om heteven welk fylum teverkla-

ren,wellichteen soortgelijke,''ondergrondse''factoraan tenemen?'10
Geredelijk wordterkend datde wetenschap er nietin slaagtdie factor
scherptevatten.Zijwaswe1bijmachtedemechanismenvan deanagenetischeevolutieopgenoegzamewijzeteontrafelen,enaldusookeen verantwoordeverklaring te geven van detransform atie en heteindpuntvan de

evolutielijnen.M aarhetirriterendeprobleem van deoorsprong,van het
vertrekvan dielijnen,isheelgebleven.En hetheefteralleschijnvandat
hetnietde paleontologie isdie onsdaartoe de sleutelkan verschaffen.

10 J.Piveteau,PierreTeilhard deChardin (1881-1955),in Bull.Soc.Géol. Fr.,

T.VII,1957,pp.789-809.
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Forum

H et clandestiene boek 1940-1945
De Nederlandse journaliste LisetteLe- ne uitgaven,al vielen illegaalen clanwin heeft een stevig boekdeel gevuld desti
en natuurlijk weleenssamen.
m et gegevens over het clandestiene In 1942werd inNederland deKultuurboek in Nederland ti
jdensde Tweede kamergdnstalleerd;wiegeen litlWas,
W ereldoorlogl. 'H et is een poging de mochtnietpubliceren.In tegenstelling
bibliojrafievanDirkdeJong,dievol- tot de uitvoerende kunstenaars,die algens lnjewijden vrijwelvolmaaktis, leen de keuzehadden tussen toetreding
uitte dlepen met Verhalen van m ensen of broodroof, weigerden de m eeste

dieerbijwaren'(10).
schrijverstoetetreden;anderen publiDeJongheeftin 1958Hetvrl
jeboekin ceerden niet m eer. Er was dus een
onvr#e/##gepubliceerd;hetbeschrijft grootreservoirvoorclandestienepublimeer dan 1.e titels.Hetis een raad- katies.Oplage en vorm geving werden
selwaarom Lewin toch nog een groot di
kwijlsbepaald doordebeperktemogedeelte van dat materiaal reprodu- gel
ijkheden van hetmoment:'Gedreceert.Datdeelis overbodig en onvolle- ven door papierschaarste...wierp deze
dig ;hetcontrasttussen de vaak boei- uitgever zich m et passie op het biblioende 'verhalen' en de bibliografische fiele boek'(16).
gegevens valt uit in het nadeelvan de Die passie heeft iets geheimzinnigs.
bibliografie,en er is te weinig eenheid 'W aarom dan, als het allem aal ZO
tussen beide gedeelten.
koud, gevaarlijk en ellendig was, in
Nederland had in verhouding hetmeest vredesnaam aldiem oeite gedaan om in
clandestiene uitgaven van alle W esteu- een oplage van 750 exem plaren een
ropeselanden.Belangrijk ishetonder- Poolse legende uit te gevem waarnaar
scheid tussen illegaal en clandestien. geen mensooithad getaald9'
.(13).Ook
'lllegaalwashetbeledigen van deDuit- verzetslieden vroegen zich dat af: de
sers,daarop stond de doodstraf.Ver- zeer gezaghebbende H enk van Randboden auteurs uitgeven,zonder bood- wi
jk sakkerde in 'Fr# Nederland'te-

schaj!wasclandestien;hetmochtna- gendegapierverspilling.LisetteLewin

tuurlllk niet maar levensgevaarlijk wijtdeljveraan behoefteaan 'balsem
hoefde het niette zijn...De Gildelei- van degeest'(13),en zelfsaan 'lajoie
ding, is achteraf gebleken, wond zich dese voirsupprimé'(11).
overdie boekjesnieterg op'(11).Li- De auteur evoceert voortreffelijk de
sette Lewin behandeltalleen clandestie- sfeervan debezetti
ngstijdvia beschrij1 Lisette Lewin,Hetclandestieneboek 1940-1945,Van Gennep,Amsterdam,
1983,373 pp.,BF.545.
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vingenen interviews.Deinform atiedie
dnnrbijtussendoorwordtverstrekt.is
nietaltijd correct:= verwartDe Gids
en D eNieuwe Gf#, (69-70)!mentdat
JorisVanSeveren op 10 mel19* door

moiresvan decollaborateurdr.Goedewaagen,hoofd van het Departem ent

Franse soldaten isgearresteerd (98)en

lijkzijn'(59).EenfiguuralsKlomp,de

vergistzich in het nnntalrom ans dat
Theun de Vries voor de oorlog hœ ft

voorVolksvoorlichtingenKunstenvan
1M tot 1943.want 'zn m aken de indrukdatzebehalvenauwgezetookeer-

leidervan hetLetterengilde.wordtzeer
kritisch benaderd,maar ook tegenge-

gepubliev rd (133).Ook hnnrinterpre- steldemeningen krijgeneenkans.Voltatie van de gea urtenissen is nogal gensde vrouw van m rtus Aafjeshad
eensschematisch.'VRIVlnymseschrij- Klom p haar man een tip gegeven net
vers,vooralvan folkloristische litera- voor de SD hem kwam arresteren:
tuur,zoisErnestClaesen Felix Tim - 'Kl
omp heeftmijn man hetleven gemerm ans! geloofden aan een Duitse red'(97).
overwinnlng en boden de vijand hun Hoe sterk de traum a's van de oorlog
diensten Mnn'(78):ik geloofechtniet ook nu nog doorwerken,maaktLisette
dat men het zo sim - lkan snm envat- Lewin navrantduidel
ijk in hnnrsfeerten.
beelden en anekdoten.Zo herinnert ze
Dat belet overigens niet dat het boek Klomp aan haarjoodseidenti
teitwaneen schatnnn gegevensaanbiedt.De le- neer hi
j toch nog betreurt dat Duitszer verneem t interessante inform atie land deoorlog verloren heeft:'Indien
overhetgedragvanbelangrijkeenon- Duitsland,zoals u gaarne had gezien.

belangrijkeauteurs,vanproteenkleine deoorlojhadgewonnen',zegik,'dan
uitgeverijen,en hij7>ldikwijlsverrast had ik hlernietm etu aandetheegezezijn doorhetverschilin houding tij- ten' (H ).Na het gesprek wilKlomp
dens en na de oorlog.Lisette Lewin

haar naar de bushalte brengen!maar

schrijftgeëngageerd;haarengagement 'hijisnietjongmeeren paszlek gekomtdikwijlsin sarcasme totuiting. weest.Ik zeg dathijbeterterug kan
Ze gebruiktdaarvoor overdrijvingen - gaan en datik hetalleen welkan vinonbenullige auteurs worden dan 'on- den. Zijn gezicht betrekt, maar hij
sterfelijk'(88)-ofhaaltcitaten uithun stemteronmiddellijkmeein.Hijdenkt
oorspronkelijke context. W anneer ze dat ik,in verband met watwe hebben

echterde lofzingtvan moedigeverzetsmensen, vervalt ze zelf nogal eens in
het soort pathos datze elders spottend

besproken,nietnaasthem willopen.Ik

'afwijst.
Anderzijdsleidtdatsarcasmetochniet
tottegroteeenzijdigheid.Deauteuris
zich blijkbaar volledig bewust van de
complexiteitvan de vijfturbulenteja-

Hetclandestiene boek 194$ 1945 iseen
onevenwichtig en soms saai werk ; de
suggestieve reconstructie van het gebeuren,de ontroerende toetsen en de
tallozewetenswaardigheden maken het
desondanks tot een zeer interessant
boek.
Jaak De M aere

ren,enzebenadruktdezeereigenaard
van de oorlogsomstandigheden.Zo is
ze geneigd veel waarde toe te kennen
aan deindegevangenisgeschrevenm e-

verzoek hem mijnaar de bushalte te
brengen'(1* ).

Fowm

l> 3

Zoekt ...en ge zult vinden

& n Meuwe eoneordantie op de Bijbel
Een concordantieisœn doorgpnnslij- herdnlkken -tot op de dag van vandug-bewijzendat.
rujschikt-alle woorden kan vinden Ishettœ vi datuitgerekendinhetjaar
diem een bepaald geschriftofbijeen dat de 35œ geboortedag van dezv

vig werk wnnn'n m en -alfabetisch ge-

bepaalde auteur voorkonzen.()p deze

Abre a Trommius wordt herdacht

wijzeheeftmen een uiterstbelangrijk (1633-1719) een nieuwe Concordantie
hulpmiddelin handen om het betref- op deS#helisverschenenl,gebaseerd
fende werk of hetcom plete oeuvre van

op de zgn.N ieuwe Vertaling van het

een schrijver (bijv.Flavius Josephus, Nederlands Bijbelgenootschap.die in
Thomas van Aquino)systematisch en 1951werd gdntroduceerd? Vanafhet
naj- Van 1951 tot aan decem ber
vergelijkendtebestuderen.
Hetspreektvanzelfdatook de woor- 1982,een hal
fmensenlevenbijna,iser

aan dezeconcordantiegewerkt.Datwi1
Testnment in dergelijke concordanties overigens niet zeggen dat men dertig
isvastgelegd.Tothetvanzelfsprekende jnnrl
angheeftmoeten wachtenvoorboekenbestand van een exegeet beho- daterresultaten naarbuiten kwamen.
ren: een concordantie op de He- Reedsin 1954namelijk kon deuitgever
breeuwse tekst van het Oude Testa- heteerstedeelprojectpresenteren:een
ment,een op de Griekse tekstvan het concordantie op het Nieuwe Testadenschatvan hetOude en hetNieuwe

Oude Testament (de Septuaginta) en

mentz.En ietsmeerdan tien jaarlater

een op de Griekse tekstvan hetNieuwe
Testsm ent. Voor de belangstellende

Za# het eerste deelvan een concordan-

leek echter zijn dergelijke standaardwerkenmeestalontoegankelijk.Daarom worden er-eigenlijkzolang alser
bijbelvertalingen bestaan -ook concor-

(letterL-Z)nietalsafzonderlijkeuitga-

tie op het Oude Testament het licht3.
M erkwaardig genoeg is deel 11 hiervan

ve te verkrijgen.W elsteltde uitgever

degenen die ingetekend waren op de
danties gedrukt die in feite iedereen reeds eerder verschenen delen thans in
kan lezen en hanteren.
de gelegenheid om de complete concorln hetNederlandse taalgebied werd in dantie aan te schaffen tegen de helft
deze behoefte voorzien doorde Volko- van deprijs.

meneNederlandscheConcordantieofte
Wooràenreglter, samengesteld door
de Groninger predikant Abraham Vorm
Tromm ius op basis van de in 1637 gereedgekom en Statenvertaling en in drie

EindelijkligtdannudecompleteCondelen uitgegeven (1672,1685 en 1691). cordantie op tafelen een vergelijking
Zonder overdrijving kan worden ge- met het standaardwerk van Tromm ius
steld dathiersgrakeisvan een werk dringtzich onmiddellijk op.Hetmeest
dat groot aanzlen genoot; de talloze

in hetoog springende verschilisdatwe

1 Concordantieopde#@ e/indeNieuweVertalingvJahetNederlands#@ e#
genootschap,Kok,Kampen!1983,1.536pp.,J 95.
2 Concordantieop denBt
jbelindeN/e/weVertalingvanhetN.B.G.-Nieuwe
Few/l-ea/,Kampen,1954(21974).
3 Concordantieop den ##:e/in deNïe/we Vertaling van hetN.B.G.-Oude
Testament,deelI(A-K),Kampen,1* 5.
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in deze nieuwe concordantie - anders de concordantie is gedaan door Kam dan in de oude Trom mius - géén He- pense theol
ogiestudenten diede gelebreeuws, Aram ees en Grieks aantref- vens met de hand op stroken papler
fen.Soms is zulke extra informatie ge- schreven. waarna deze - ook m et de
wenst,omdat niet altijd een bepaald hand - alfabetisch werden gerangNederlandswoord deweergave hoeftte schi
kt,lecorrigeerd!enz.Naarmatehet
zijn van één en hetzelfde Hebreeuwse, aantal Jaren waarln uitsluitend m et
Griekse of A ram ese woord4.In plaats hand-en mankrachtwerd gewerkttoevan het vernuftige systeem dat Trom - nam,werd het ook steeds moei
lijker
m ius gebruikte, hebben de sam enstel- om nog op een heeléndersysteem over
lers van deze nieuwe concordantie dit te schakelen.
Bovendien kwam en er gaandeweg
soort belangrijkegelevensverzameld
in twee aparte publlkatiess. W ie de deel
publikaties van het totale projed
nieuwe concordantie optimaal wi1 be- gereed,diemen -metzomin mogel
ijk
nutten za1 er dus niettegenop moeten kosten en dûsin hun bestaande vorm zien om verschillende handelingen binnen het totum een plaats wilde genaastelkaar te verrichten.Ook binnen Ven.
de Concordantie zélf is het trouwens
bladeren geblazen.Determ en diein het Inhoud
Oude Testamentvoorkomen vindtmen
namelijk gescheiden van denieuw-tes- H oewelpas na langdurig en intensief
tamentische trefwoorden6. W ie dus
gebruik een definitieve indruk verkreom eenvoorbeeldteqeven-éllebijbel- gen zalkunnen worden van alle sterke
passages wil inventarlseren waarin het en zwakke punten van een dergeli
jk
woord pascha voorkomt, moet voor exegetisch hulpmiddela1sdeze Concorhet Oude Testament de pagina's 666- dantie, zi
jn er op dit moment toch
667 raadplegen en voor het Nieuwe reeds een aantalop- en aanm erkingen
Testament te rade gaan op bladzijde te plaatsen bijdezeuitgave.
1.335.Tegen deze achtergrond zalhet - Vergeefszalm en in dezeconcordantie
nauwelijksnog verwondering wekken, zoeken naareen viertalnam en die niet-

daterook twe'éNaamregisterszijn af- temin cruciaalzijn in hetOude en het
gedrukt7.Vraagtm en zich af waarom
hetm ateriaalop deze nogalom slachtige - en onsym pathiek overkom ende

NieuweTestament.Hetgaatom :God,
Here,Jezus en Christus.Zonder nadere toelichting ofverantwoording wordt
wijzeisgerangschikt,danzou mijnsin- hetde gebruiker op p.11 m eegedeeld.
ziens op twee zaken gewezen moeten Des te m erkwaardiger wordt het dan,
worden die a1s 'verzachtende om stan- wanneerwe in hetnieuw-testamentisch
digheden'kunnen gelden.
deel(p.1.170)wé1hettrefwoord Chris-

Toen ditgilantischegrojectaan het tus, valse aantreffen metde bijbehobegin van deJaren vijftlgwerd gestart, rende plaats in het M attheûs- en het
was van de computer als databank en M arcusevangelie.
tekstverwerkernog helemaalgeen spra- - ln somm ige gevallen zalde gebruiker
ke.Veelvan hetondankbarewerk voor van de nieuwe concordantie een tame-

4 ZoblijkthetNederlandsewoord'heengaan'indeStatenvertalingdeweergave
tezijn vanmaarliefsttwaav verschillendeHebreeuwsewerkwoorden!
5Handwi
jzerop den grondtekstvan den ##:e/-Nieuwe Testament(Ned.Grieksen Grieks-Ned.).BewerktdoorDs.H.W .Noordman en Ds.Z.G.van
Oene,ondertoezichtvanProf.Dr.N.H.Ridderbos.Kampen,1970.DeHandwVzer...OudeTestamenthooptmen'binnenafzienbaretijd'tepubliceren.
6 Pp.13-1.122(OudeTestament)enpp.1.123-1.468(NieuweTestament).
7 Pp.1.469-1.529(OudeTestament)enpp.1.530-1.536(NieuweTestament).
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lijk omslachtigeWeg moeten bewande- woord temaken (p.857)!Voorbeelden
len alvorens de gegevens te vinden die van een dergel
ijk merkwaardig lexicomen zoekt.Aan de hand van de Zgn. grafisch inzichtzoudenindrukwekkend
'Koningswet'(Deuteronomium 17:14- verm eerderd kunnen worden;zo isde
20)kan ikdatnadertoelichten.Dever- woordencombinatie 'gloeiend zand'
zen 16 en 17 uit deze passage luiden in (Jesaja 35:
7) alléén geïnventariseerd
de N ieuwe Vertaling van het Neder- ondergloeiend (p.302)en de 'opgaan-

landsBijbelgenootschap:'Maarhijzal delijn'(1Kronieken 17:17)slechtsbij
niet veel paarden houden en het volk opgaand (p.638).
niet naar Egypte terugvoeren om zich - Rondui
t verbijsterend was voormij
veelpaarden aan te schaffen ;want de de ontdekking dat de samenstellers HERE heefttotu gezegd :Op deze weg zonder dit te vermelden, laat staan te
zultgijnooitm eerterugkeren.Ook zal verantwoorden - nergens hoofd- en
hijzich nietvelevrouwen nemen,op- rangtelwoorden in de concordantie

datzijnhartnietafwijke;ook zalhij hebben opjenomen.Dezeop zichzelf
zich niet te veel zilver en goud verga- reedsmoeil
ljkteverantwoorden beslisren'. W anneer we de Aanwqzi
ngen sing komt in een nög merkwaardiger
voor #e gebruiker (pp.11-12)volgen, licht te staan, wanneer we zien dat
dan zoeke m en een bepaalde schrift- aieidingen zoals: driemaal, drievouplaatshetbestop 'aan dehand van het dig,viervoudig,zevenvoudig e.d.wél
(een) zelfstandig naamwoord, dat in eenplaatsin hetgroteboekwerk istoedeze plaats voorkomt' (nr. 3). W e bedeeld. W ie deze Concordantie wil
slaan dusdeconcordantieopen bijhet aanschaffen m oeterdusop voorbereid

trefwoord paard (pp.664-665),maar zi
jn nog watextra jeld te reserveren

*** vinden onze Deuteronomiumtekst
daar niet opgenom en ! W ie meent de
samenstellers op een lacune te hebben
betrapt, heeft het echter mis.Onm iddellijk volgend op de ingang paard

voor een naslagwerkle dat alle getallen

houden, veel aan. In beide gevallen

teleurstelt.W ie de 'vertaling 1951'een

van de Bijbelbevat8.

Conclusie

Hetvaltmijzwaartemoeten constatetreffen wenamelijk de lemmatapaar- ren dat deze nieuwe Concordantie op
den aanschaffen,veelalsmedepaarden de##:e/op eenaantalpunten ronduit
echter wordt ergéén bijbelplaatsver- warm hart toedraagt -en dat zijn er
meld;men wordtnamelijk doorverwe- velen !- za1 de gesignaleerde onvolkozen naarhetwoord vee/(pp.853-854). menheden op de koop toenemen.W ie
Maarook onderhetkoqje vee/vindt zich om andere redenen een dergelijk
m en OnSgeWraakteVersnlet;even Ver-

naslagwerk wilaanschaffen,moet niet

derop pasblijken namelijk zowelvee/ overhaast te werk gaan, doch PrO en
paarden aanschaffen a1s veelpaarden contraterdejetegenelkaarafwegen.
houden een aparte ingang te zijn,met Dat werkelilk élles tegen kan zitten
beidem alen alléén Deut.17:16 a1sver- mogeblijken uithetfeitdathetNederwijsplaats.Op dezelfde wijze moeten lands Bijbelgenootschap ongeveer een
wetewerkgaan bijanderezelfstandige jaargeleden isbegonnen metin brede
naamwoorden.Zoblijken detrefwoor- kring de m eningen te polsen over een
den van Deut. 17:17 alléén te vinden @**nieuwe bi
jbelvertaling!De kans is
onder:vee/goud vergaren en vee/zil-

dusnietdenkbeeldig datbinnen tien tot

ver vergaren (p.854),terwijlmen er vi
jftienjaaralweereen ândere concorook niet voor teruggeschrokken is om dantienodi
g zalzijn.
vele vrouwen nemen toteen aparttrefPanc Beentjes
8 Gelukkigbestaaterinonstaalgebiedzo'nvoortreffelijkwerk:Dr.L.A.Snijders,AllegetallenvandeBi
jbel,Baarn,1978.
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Filosofie
B. Tromp, Karl Mlrx. Boom, Meppel,

genoverdeklassiekellitiekeKonomiei1-

lustrœrtde tegenstrijdlgheid van ditdenken.In Zjn kritiek op hettranshistorisch

karaktervandebegriqxnvande'burgerlijke'politieke œonomle,lijkthi
j enerzijds

1983,179pp.,f 23,50

heteconomische zelf als cultuurhistorische

derlands taalgebied œn nieuwe M arx-bio-

theoriemetnieuwe'wetten'tewillenopbou-

categoriete relativeren,anderzijdsverlaat
Naaraanleidingvande1A verjaardagvan hijvoortdurend dezekritischedimensie en
Marx'overlijden verschijntook in hetNe- lijkthijintegendeeleenbetereeconomische

grafie.Deauteur,BartTromq,bekenddoor wen.EngelsY de naturaliserende elemen-

zi
jnveledegelijkeartikelen ln Fr# Neder- tenvanMarx'theorieonderverwijzingnaar
land,levertook hier œn uitstekend werkstuk af.
In de grote diversiteit van Marx-lecturen
kan men grosso modo twee tendensen onderkennen:ofwelwordtM arx resoluut in
de hegeliaanse traditie gesitueerd, ofwel
wordthetaandeelvan deerfenisvan Hegel
in Marx geminimaliseerd. Het laatste ge-

Darwin en denatuurwetenschappen nog extrain deverfzetten en aldusdetransformatie van M arx' fragmentarische en grotendeelsonafgewerkte analysesin een gesloten

toond heeft,gaatM arxgeenszinsuitvan de
empirisch vaststelbare toestand en ideeën

genover het liberale model van de markt-

vandearbeidersvanzijnti
jd,maarvaneen

gangsoptimlsme isheelwat dubbelzinniger

marxistischedojmatiekvoorbereiden.
Tromykondigtlnzijninleidingaandathij
M arx ln deeersteplaatsalsklassiek politiek

denkerindelijnvan AristotelesoverMacbeurtb.v.bijL.Mthusser.Trompverkiest chiavellitot Hobbes,Locke, Rousseau en
heteerstejezichtspuntenverschaftdaarmee A .Smith wilbeschouwen.Hetheeftonsieteen Marx-lnterpretatiedieongetwijfeld het watteleurgesteld datjuistdezecontinuïteit
nauwstaansluitbijhetgeheelvan Marx' inhetboekslechtsterloopsofhelemaalniet
n de orde is gesteld.M en kan ter zake
teksten.DeHegeliaanseerfenisleeftMarx' azeaer
indringendeanalysesvindenbijo.m.P.
projecteen zeergrote coherentle,maaris
tevensverantwoordelijkvoordebelangrijk- Rosanvallon(LeCapitali
sme Utopique,Le
ste zwakheden ervan.Zoals ook A.Gorz Seuil,1979)enL.Dumont(Homoaequalù,
onlangs in Adi- t au Prolétariat beklem- Gallimard,1977).DehoudingvanMarxte-

maatschapqij en hetburgerlijke vooruit-

dan uit de tekstvan Tromp bli
jkt.Pleit
Marxbijwijlennietvooreensoortintegraal
me.Deinnerlijketegensprakenvandezehe- individualisme? Vindt men juist in Het
geliaansgdnspireerdetheorieworden onop- CommunistùchMlnëelfnietzoietsalseen
losbaar als Marx Zjn via hypothetisch- dithyrambe op de resultaten van de kapitaabstracte teleologische constructie van de
historische rolvan proletariaaten kapitalis-

deductievewegverkregen 'wetten'inhet19e
eeuwsewetenschapsidennlwilinpassen.Het
coniict tussen de verschillende talen, die
Marxnietalleenbekritiseert,maarookhan-

listische accumulatie? 'Pas de bourgeoisie

heeftbewezen,watdemenselijkeactiviteit
totstandkanbrengen.Zijheeftheelandere
wonderwerken geschapen dan Egyptische

teertindeopbouw vanzijnoeuvreverklaart qirsmiden,Romeinsewaterleidingenengob.v.de som sontstellendedivergentietussen tlsche kathedralen,zij heeft heel andere
zijn zogenaamd 'theoretische'en 'empiri- tochtenondernomen danvolksverhuizinjen
sche'teksten.M arx'wisselendehouding te-

en kruistochten...'Ook Trompsbespreklng
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van Marx'houding tegenoverhetBritx kolonialisme en devx r-kapitalistischesx iale

het'wean'van dejnndsereligie.Metbe-

verhoudingen kon ietsgenuancœrderzijn,
indienhijooknnnrdeberœmde(ontwer-n
van)brievenaan Veran xsoulitch hadverwean.MlrxlijktMeropheteindevanzijn
levengeneigddeN sitiesvanZjnjournzistiekelrtikelenuit1853radicnnltewijzgen.
Tromp gaatdemœilijkhedenen tegenspra-

Khilderde Mj hetgœn de leidende j* R

hulp van de fenomenologiKhe methe e
denkersvan tœn alshd wean Y chouwden van hun eigen religie.HetH k -datin

1935werdbekrxndmetdezjn.Mallinc-

kretpri
jsvoordebestetheolopschedissertatieintienjnnr-stondwatdetijdvanverschijnenbetreftnatuurli
jkondercnkwaad

ken in M arx werk beslist nietuitde weg. gesternte, aangezien de katastrofe onder

Datzijnbœkdnnrbijst-zsvlotennnnge- Hitleraan deeinderopdœmde.Hetli
jkt
nnnm leesbnnrbli
jft,kanhem zekeralsOn mijdan ook gœntœvaldaterin 1- een
verdiensteaangerekend worden.Een van de (fotomechanische)herdruk van hetproefbekendejournalistieke trucjesom de aan- schriftnodig bleek.Na de Twe e W erelddachtvan delezertetrekken bestaaterin te
beginnenmeten min ofm>rs- taculaire
tabula rasa.Ermœ tvoorhetnieuwewerk

oorlog me st het theologisch denken zich
immers wel bezig gaan houden met het

hoofden, op de boekenplanken en in de
boekenwinkel.Ook Tromp offertaan ditri-

van 'Israëlen de Kerk'.Tegen dezehistorische achtergrond is hetextra navrant om

vraagstuk van jodendom en christendom,
ruimte vrijgemaaktworden:ruimte in de datextra gestalte kreeg in de problematiek

tuœldoorbijdeaanvangtestellendat'>n
oorspronkeli
jke en moderne Nederlandse
inleiding(op Marx)eigenli
jknietvoorhandenis'(p.8).Zonderietsvandekwaliteiten
aanzijnbœ kaftedoen,willenwi
jertoch
opwijzen datdeKerngedachten van Marx
van L.VanBladelœn gelijkaardigeMarx-

Miskotte reeds in 1932 te Zen schrijven:

'Nn%ronzeovertuigin!wordthetjodendom
doordekerk zoowelln Zjn invlœd alsin
zijnwaardeonderschat'(p.12).Deoglage

uit 1- is inmiddelsook aljaren ultverkocht,zodathetbœk delaatstetijd steds

zeldumer werd en ilœ n via antiquariaten
interpretatiealsdievan B.Tromp bevatten. nogwasop tesporen (en voorvœlgeld).
Hetboek van Van Bladelbiedtde lezerbo- Thans,vijftigjaarna deerste uitgave,is
vendienenkelevanMarx'belangri
jkstetek- deze magistrale studie wœr'gewoon'versten. Tromp vestigt dnnrentegen de aan- krijgbaar,enwelalszesdedœlvanhetFerdachtopenkelemeerverwaarloosdeasyec- zameld Werk,datin totxnlachtdelen Y

tenvanMlrx'werkzoalszijnjournalistleke omvatten (waarvan vijfbanden metonuitofmoeilijktoegankeli
jkwerk).
arbeid.Zijnkritiekisookietsscherper.El- g
Meljse
ven
kot
te doeteen mi
jnsinziensG rserene
ketijdleestzijnklassiekeropzijneigenwi
jze.Ondertussenishethedentendagewellicht pogingom hetjodendom van binnenuitte
belangrijk déören voorbij hetwerk van verstaan,door nnmelijk te luisteren naar
M arx zich tebezinnen overhetstatuutende watjoodse getuigen zélfzeggen overwat
jnt.
mogelijkheden van maatschappijkritische hen deevidentekern van deunk schi
Bi
j deze representanten - onder wie Leo
theorieënenprakti
jken.
Toon Vandevelde

Godsdienst
K.H.M iskotte, Het eezea der Joodsche

Baeck, M artin Buber. Franz Rosenzweig,
ErnstBloch,Franz Kafka -stootMiskotte

telkensop hetgemeenschappelijke inzicht
dathet'wezen'vandejoodsereligiegelegen
blijktineen leer-der-correlatievanGod en
mens.Hetisronduitondœnlijkom binnen
het bestek van deze bespreking zelfs mnnr
een poging te wagen om samen te vatten
hetgeen M iskotte op de hem zo typerende

Reli
gie.Bndragetotdekeaag vanhetjoodschegeel/G/evea indezen f##.Kok,Kam- wijzeonderwoordenweettebrengen.Zou
pen,1982,575 pp.Pri
jsbijintekening J ik eenmaal beginnen met het citeren van
67,50,inlosseverkoopJ75.
qassagesdiemijhebbengeraakt-overheiIn 1932 promoveerde Kornelis Heiko Mis-

kotte (1894-1976),toentertijd predikantte
Hnnrlem,opeenproefschriftwaarinhijeen

antwoord trachttetegeven op devraag naar

llgheid, heilige geest, gerechtigheid dan
zou datvelekolommen beslaan.
W ieditboek terhand nœmtom hettebe-

s
tuderen -hetisuiteraardqeenlichtekostdoeterwellichtgoed aan zlch tevoren even
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teoriënteren inhetdoorG.G.deKruijfgeschreven ''Heiden,JoodenChri
sten''(Ten
Have,1981),doormijbesproken in Stre#ea,augustus-september1982,p.1* 9.
W erd in 1935 nog geschreven :'Ditboek is
voorlopig tegrootvoorde theologischebezinning in onsland ...',thanskan niemand
meer om deze meesterproef heen; het
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ke,tevens echter nogalomstreden kwesties
als:eeuwigleven,opstanding,engelen,messiasverwachting.
Het eerste hoofdstuk van dit commentaar
neemt ons mee op een spannende ontdek-

kingsreis;wekrijgen ereen overzichthoe
uitgelegd (pp.22-34).Daarna wijstdeauteur-een vandetweehoofdredacteuren van
de serie - onsop een probleem,dat in de

exegese altijd een grote rolheeftgespeeld.
Hetbetreftdevraagin hoeverre hetgeen in
hetboek Daniëlstaatbeschreven ook histo-

risch betrouwbaaris.Detien belanjrijkste
argumenten die een grootaantalbljbelje

leerdenaltijdinstellingbrengttegendehlstoriciteit van het geschrift worden door
maar liefst twintig argumenten, die naar

zijnzeggen dehistorischebetrouwbaarheid
onomwonden aantonen (pp. 43-50). De

schrijverzetzichdusaftejen degangbare
mening dat hetboek Danlëlin de tweede

eeuw voorChr.isgeschreven(pp.51-57)en
bekent zich tot de (beduidend kleinere)

groep die hetwerk vele eeuwen éérderda-

teert(zesdeofvijdeeeuw voorChr.)eneen
indittijdlevendeDaniëla1sdeschri
jverbeschouwt(pp.58-62).

tel. 03/2343512

M aieraan de kantgeschoven (pp.35-43),
waarna hij ons vervolgens bestookt met

2000 Antwerpen,

hetboek Daniëlin de loop der eeuwen is
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BOEKENHUIS

hetéénvandemoellijksteboekeninheelhet
Oude Testament.De bijbellezer wordter
immersgeconfronteerd metzeerbelangrij-

Koepoortbrug 4,

Hetboek Daniëlisom telezen een zéérintrigerend geschrifttom hetuitte leggen is

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

Der ProphetDaniel, erklërt von Gerhard
Maier. R. Brockhaus Verlag, W uppertal,
1982,440 pp.

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

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

van Miskotte ongekend actueel.
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Omdater,zelfsna de Tweede W ereldoor-

log,slechtsweinig boeken zijn verschenen
diezich wi
jsgerigmethet'wezen'van het
jodendom bezighouden,blijftditlijvigwerk
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draagtbijtot een wezen-lijke herkenning
tussenjodendom en christendom.
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Boekbespreking

Watzichindeopeningsbladzjdenlietlezen
alseen interessantestudiewordtgaandeweg
een boek meteen welerg conservatievein-
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Ditboekje overMozesbehandelteen veel
kleineresectievanhettweedebijbelboeken
kan daardoormééraandachtschenken aan

slag.Datbli
jktzonneklaarwanneermeten- details binnen de vertelling.De schrijver
keleaandiscussieonderhevige(zgn.'hete') heefteengoed oogvoordeopbouw van elke
passages naslaat. Met de mensenzoon in
7:13 heeft Daniël-aldusMaier -aldirect

perikoop en Rn getraind gehoor voor
woordherhalingen en hetomzetten van let-

Jezusvoorogengehad(p.81).Ookdeuit- tersin deHebreeuwsegrondtekst(klassiek
leg bijdezeventig jaarweken (Dan.9:24 is de verwisseling van 'Zen' en 'vrezen',
).Erstaat&n opmervv.)ismijwataltesnelop Jezustoegesne- resp.ra'ah enjara'
den; een historische Daniël voorziet en kinginditbeslistaardigeboekjedieikbijvoorspeltomstreeks5* voorChr.dekruis- zonder cryptisch vind.Op bladzijde 124
doodvan Jezusin hetjaar30naChr.(pp. leestmen:'In de bijbelse verhalen wordt
338-354).Bijdebesprekingvan hetbelang- vaak gesproken van ''afdalen'' en ''oprijkeitem eeuwigleven(Dan.12:3)wilde gaan''.Alleen in Tenach almeerdan 1.2*
samenstellerons doen geloven 'dass dieses
Thema seitderZeitderPatriarchen aktuell

keer'.BedoeltDeLeeuw daternog andere

te weergave van watoudtestamenticidoorgaans daarover zeggen.Hetstaatvast dat

handeltof zit er ids andersachter? Zelfs
met het bekende Theologi
sches Handwör-

tekstenzijnwaardiewerkwoorden voorkowar'(p.412).Ditiszondermeereenonjuis- men,maar dat het dan niet om verhalen

dezethematiekinIsraëlactueelwerdtenti
j- terbuch zum Alten Testament(Dee11,755
de van het Seleucidenbewind, dus in de ff;DeelII,273ff.)inhandenkom jeerniet
tweedeeeuw voorChr.(inStrevenvanapril achter waternu precieswordtbeoogd.Je
1980hebikhierovergeschreven).Ondanks vraagtjeafwatzo'nstatistischemededeling
de kritische kanttekeningen die ik bij dit dan voorzin heeft.
deeltjeheb geplaatst,ishetvoordegdnte- In ditcommentaarheeftdeauteurookafen
resseerdebijbellezervoorveelzakeneenerg toerabbijnseexegesevandezecrucialeverhandig hulpmiddel. De meer dan 1.3*

halen verwerkt;datiserginteressanten had

voetnoten tonen aan datde schrijverecht watmijbetreftbestvakermogengebeuren!
welbelezen isop ditgebied.Gaathetom de Wieertegenkandatdeauteurafentoezijn
datering van het geschrift Daniël, dan is

mening onderwoorden brengtover de hui-

voorzichtigheid geboden.Ook bij theolo- dige(wereldlpolitiek-zijnjoedrechtoverigisch nogalbelangrijkeen omstreden leer- gens-zalbeslistgeboeid ziln doordefiguur
stukken kan men beter nietalleen op zl
jn van M ozes.
Panc Beentjes
Met een indrukwekkende literatuurlijst
wordt dit commentaar besloten (pp. 425440);ookdiversegeleerdenuitonstaalge- Kees Waai
jman,Psalmen over de schepping,Kok,Kampenz.j.(ca1982),125pp.,
bied zijnerinopgenomen.
PancBeentjes f 15,90.
kompasblindvaren.

Inditinmiddelsalweervijfdecommentaar
A. de Leeuw, M ozes (Exodus 1 - 3,15), van deze auteur in deze serie worden tien
Kok,Kampen,1982,143pp.,f 18,90.
?salmenvertaald,gelezenenuitgelegdwaar-

lnduidelijkwordthoeIsraëlin deloopvan

Hetheeftsomsook voordelen,wanneereen haargeschiedenisde schepping heeft leren
serie door een niet al te strakke formule waarderen.Hetboekjeopentmeteenheldewordt gekenmerkt. Van de hand van dr. rei
nleiding(pg.5-15)diedelezerinscherpt
N.A.van Uchelen verscheen eerderin deze datdethemat
lekvandescheppin!geleide-

reeksimmersalExodus 1 -2p,bi
jwelke /#k aaneenplaatsheeftgekregenln Israëls
publikatieikinBVdragen42(1981),310een geloofsbeleving.Metname de inbreng van
aantal kanttekeningen heb geplaatst. Het

een profeeta1sElia en deveranderingen als

lijktwelofDeLeeuw -diesedert1974stu- gevolg van de babylonische ballingschay
dentenpredikantteGroningen is,die recensie heeft gelezen en zich voornam om een
aantalvan de zaken die Van Uchelen heeft
laten liggen alsnog tebehandelen.

worden doordeauteurop een voortreffelil-

kewijzeinkaartgebracht.
DeuitlegvanPsalm 29isin datkaderbijzonderde moeitewaard.Deauteur schetst
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dnnrnxmelijk hœ œn in oorsprong Kanaanitisch-ugaritische hymne op Rnxl
wordtomgevormd totœnzuiverIsrelitisch
gebed. Alle stadia die deze psalm hœft

doorgemaaktzi
jn namelijk bewnnrd;hetis
mogelijke de Hebrcuwse tekstte vergelij-

NOORDSTARFONDS

nnnttook deafwijkendeGriekse vertaling

vx w .

ken met het Ugaritisch originœlen dxnr-

in de uitleg tebetrekken.
D- enboven heftook de uitlegvan psalm

8mijerggebxid.

W aarik stœdsmnnrnietnnn kan wennen is

indeeerstejlaatsdeinconsmuenteschrijf-

wi
ja vanbbbelsennmen.Zovindjem uterojesaja (p.49)naastm uterojesajah (p.
107).Indetw-aeplutshebikgrotemœi-

m euntvx e urend
h*tVlaam :e KuRuurle en

temetdestekelige,archaïscheen somscryp-

tischeve- lingdiedeauteuraanZjnuitleg
lutvoorafgaan:'Ja,ji
jwierfmijnnieren'
(Ps.139:13,p.93);'Menhefttotœnwaan,
injouw steden!'(Ps.139:20p.94).Geluk-

kigmaar,datdeuitlegin- meerbegrijrlijk Neerlandsgeschreven is!Een boekle
om œnsterhand te nemen.

PancR-ntjes

A.vanSelms,Job.DœlI(m Predikinj
vanhetOudeTestnment),Callenbach,Ni
!kerk,1982,2% pp.VoorBelgië:Uitgevenj
W estland,Schoten,BF.1.130.

U kunt
hleraan m- helpen
d* ru
te Iaten vec@keren

bIjde
Vlaam le

verzekerlnglmaatx happlj

Hetschri
jven van œn commentaarop het

nietalleen theologisch.maarvooralslolo-

gisch uiterst mx ilijk bœ k Job was aan-

vankelijktoebedeeldaandrTh.C.Vriezen,
emeritus-hoogleraaraandeRijksuniversiteit
vanUtrecht.Nadiensoverlijdenisditwerk
overgenomen dooreen andere nestorin de
oud-testamentische wereld, dr A. van
Selms. Deze emeritus-hoogleraar aan de
Universiteitvan Pretoria iseen van dedrie

redacteurenvandeserie;vanzijnhandverschenen eerder een tweedelig commentaar

D e N oordstar
en B oerhaave

orGenesisen eendriedeligeuitlegop Jeremia en Klaagliederen.
Hetboek Job is de weergave van een wor-

steling.Hetiseendialoogtussenwataltijd

a1swaarheid isaanvaard en watop een gegeven momentalswerkeli
jkheidwerdervaren.Detraditioneleargumentenlegtdebij-

belschrijverin demondvan Jobsvrienden.
terwijlhi
jJobzelfopexistentiëlewijzelaat

protesteren tegenhetdolmadatalleleed
een gevolgzouzijnvanelgenzonde.

Dathetboek Job een uiteqstberedeneerde

discussiebevatwordtmetnameduideli
jk.

Groe Brl/annl:laan 121,
ww- olnt

T*I.(e91)257515

Ba k+ preking
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wannœrmen deopbouw vanditbijbelsge- volleGwustis.MetZjnadviesdathetveiliKhriftbekijkt.Ikvindhd daarom Khten ger is, 'ditelementin de proloog daarom
gemistekansdatweop datpuntnietnader

nid tot de preiking dm an te rekenen'

worden gdnformœrd.Een dergelijkeinlei- (ibid-)Gnikhd danookvolstrektoneens.
ding isook d- om zo gewenst,omdatdit W ieditcommentnnrop Jobterhand nœmt

* 1IvandezecommentaarstoptbijJob @>ldusbijhetkopjePr#ikingextraopzijn
21:34,teM jlerpasin Job26:14en lite- h* edienen tezijn.Iw ondanksZeik al
raireepise ebinnen hetgv hriftwordtaf-

met spanning uitnaar hettwe e dœlmet

gesloten.Ikhxq datdeSlotbeqchouwing dAnn'ndes/thetischevisievandeauteur
die dx rde schnlverwordtbelx fd (p.9) ophetwijshmdsgeschriftinzijn gehœl.
n%nhd eindevan - 1lI.metnameoverde
PancBœntjes
structuurvan hetbœ k Job hetnodige Y
bevatten!Ook voor een overzcht van de

belangrijkstestudiesoverJob uitdelaatste
jaren moet men geduld œfenen tot dat Liteo tuur
twœdede1verschenen is.

DeZecommentnnmseriebijhetOudeTestamentwerktalsbasisvertaling metde NBGuitgave van 1951.Op nogalwat verzen in

deze bijbelvertaling hœft Van Selms kritiek;hi
jdoetdanook iinkwatvoorstellen
ter verbetering (o.a. 4:10; 5:3.5.12;
6:25.29;14:16-17,etc-),waarbi
jeenvergelijkingmetdein l%8verschenencommen-

Roland Jooris,Akker, Lannoo,Tielt/Bussem,1982,57pp.,BF.275.

I
n hun tyqografischeverschijninggelijken
Jooris'gedlchten in deze bundelop de magereendunnekolommetjesvanJanArends.
De anekdotiek van hetneo-realisme treffen
weerhaastnietmeerin aan.Maardedin-

taarop Job van Cl.Eyging-J.T.Nelis genzijnconcreetencompactaanwezig:een
(B.O.T.)interessantis.B1
JRnaantalpassa-

kei,een tafel,een schaar,muur.tegel,ruit,
rotsen,hetdrijlout,eenlucifersdoosje.
me afgevraagd of de vertaling die Van de
I
n
hu
n woordkarigheid tonen de gedichten
Selms voorstaat wel navolging verdient.
v
a
n
J
o
oriseenrijkesyntyxisendebetekenis
Overhetalgemeendientgezegd,datzijnvi- ismins
tens hetkwadraat van de gebruikte
sie op de moeilijke Hebreeuwse tekst het woorden.
Als de connotatie 'versiering'er
boek Job een stuk leesbaardermaakt!
nietzo sterk in aanwezig was,kon men elk

ges(o.a.5:21.23;1l:10-11;14:20)hebik

Hetzijnnietzozeerdeexegetischealswelde
theologucheopmerkingendiemijafen toe

de wenkbrauwen deden fronsen.M en treft
ze aan in de paragraaf Prediking, dat wil
zeggen 'dingen die de hoorderoflezer ter

van zijn gedichten een miniatuur noemen.
Joorisschrijftmetdehandvaneengraficus
endichtmethetoogvan eentekenaar.Hij
meetdeafstand tussen begin-en eindwoord

n vultdieuiterstnauwkeurig in.Hijzet
harte moetnemen'(p.*).Die paralraaf e
volgt steeds op het exegetisch-filologlsche woorden uitalsnoten op een notenbalk,in
exposé en de letterkundige analyse.Afen

de gewenste verhouding, precies wetend

nneerdemaatvo1is.Dezuiverelijnvan
toeachtVan Selmsbepaaldezaken nietge- wa
h
e
t
gedichtvertoontnergenseen lusvaneen
schiktvoordeprediking.Datisbijvoorwo
or
dteveel.In 'Dichten'(p.15)heefthij
beeld hetgevalmetdekwestievan deAanklager:dieindeproloogvanJob(1:1-2:13) zijn techniek uitgelegd.De gedichten van
Joorisscheppen een leegtewaarin dedingen

duidelljkalséénvanGodsdienarenfunctio- kunnen verschijnen,ook in hun derde dineert.Alsgevolg van de intertestamentaire
literatuur en hetNieuwe Testamentzietde

christelijketheologieermaaraltegauw de
duivelin.'Dan echter -zo vervolgtdeau-

teur-zouden wijhetN.T.onderdekritiek

van hetO.T.stellen, of althans het N.T.
meteen oudtestamentischebrillezen,watin

mensie.Een mooivoorbeeld daarvan lezen
we op p.39:
aarde
isnaakt
een kuil:
waarin
een schuinte

hetgeheelvandechristelijketheologieeen van
bedenkelijkeprocedurezouworden'(p.34). schaduw
Ikvraag meafofhijzich de draagwijdte

van zo'n fundamentele opmerking welten

J.Gerits
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GustGils,Uniek onkuid, M anteau,Antwerpen/Amsterdam,1982,56 pp.,BF.295.

behandelde tekstbrokken en op de rechterpagina S.'s ideeën, associaties, oordelen,
staptS.doorheen deze moeizame periode,
IneengesprekmetHugoBousset(Schrqven volgram over de tirannie van de regisseur
aaneenopus,p.157)verklaardeGilso-m. overde acteuren de auteur.Onthullend als

dathijgeen literairdwangarbeideris:het deze overwegingen vaak wensen te zijn,
moet plezierig blijven,zonietvan onder- doorschietS.dezetekstmetinformatieover
werp,dan toch om te doen.Uniek onkruid de vele truukjes,Brooks nepargumenten,
is zo'n 'plezierige'dichtbundelin twee delen:1.W illens-2.Nillens.Dietitelsgeven

zeurtmaardooroverhetverschilin tekstvisie tussen Brook en hemzelf.Zelfironie is

letterlijkhetspreekwoordelijkkaraktervan

beslistnietzijn sterkste eigenschap.Maar,
hoeonwaarschi
jnlijk ook,onderdezevoy-

depoëzie in dezebundelaan.Vertrekkend

vaneensgreekwoord,zegswijze,clichézet
Gils de ultdrukking op z'n kop en sugge-

reert op die manierdatde werkelijkheid

eurszinnen komt zoiets als het proces van

theatralecreatietevoorschijn.Onbegrijpelijkisdanenkelnog waarom depublicatie

verkniptisen demensinderdaad uniek on- van deze zowelirritante als revelante tekst
kruid 'doordien het zichzelf tracht uit te zo lang op zich heeftlaten wachten.
C.Tindemans
roeien'!(p.54).Die variatiesop spreekwoorden en uitdrukkingen leidden totuitspraken a1s:'van jeeigejuwelemoetje't Michael Hattaway, Elizabethan Popular

maarhebbe!(p.14),'eenwaarheid alseen Theatre.Plays in Performance,Routledge
paard'(p.21),'eenbeschadigdegrapjas/is & Kegan Paul,London, 1982,234 pp., f
ervaakeendubbelewaard'(p.45)ensoms 14,95.

vormenzijeenheelkortqedicht.''Taktiek:
demeestberoerdeverdedlging / isde fron-

In watin eerste aanleg een publikatievoor

taleaanval// waarbijjeweigertverderte niet-experten wenstte zijn brengtS.zoveel
zien /dandeneusvanjetegenstrever''(p. verheugende theaterhistorische kennis van
34).
In dieaforistische, min of meer gezochte de bestaansvoorwaarden van het Elizabekorte gedichten scheidtGilsvia paradoxen

thaansetheatersamen dathetresultaatkan
doorgaan alseen inventarisen compendium

schijn en werkeli
jkheid,droom en daad, van hetmomenteelmogelijkereconstructiewaarde en onwaarde. Doordat het onder- be
eld.Deinformatie wordtstructureelopscheidheelconcreetgemaaktwordtkri
jgen gebouwd:hoezagen theaterruimten en scede dichterlijke waarschuwingen soms een

watzeurderig m oraliserendeondertoon.
J.Gerits

nische voorzieningen eruit (grondplan,apparatuur,publieksruimte),hoeverliepen de

oyvoeringen,wiespeeldeerinmee(economlsch, artistiek, professioneel, dramatur-

Theater

gisch, speel- en spreektechnisch). In een
tweededeelwordtdezevoorraad tijdskenmerkenoverenkeleElizabethaansedramati-

scheteksten(Th.Kyd,TheSpanish TrageDavid Selbourne,TheMaking of '
# Mid- dy:M ucedorus;C.Marlowe,Edward11en

summer Night's Dream '. An eye-witness

DoctorFaustus;W .Shakespeare,TitusAn-

accountofPeterBrook'
sproductionfrom dronicus) heen gestolpt, waarbij deze
firstrehearsaltofirstni
ght,Methuen,Lon- gdsoleerdegejevenstekst-enopvoeringsimdon,1982,327 pp.,f 15.

lngeleid doorS.Trusslerdie P.Brooksgeruchtmakende produktie van Shakespeares

dranaa (RoyalShakespeareCompany 1970,
535 opvoeringenin 36 steden)ineentheaterstilistischeintentiesitueert,schrijftS.het
relaas uit van zijn zwi
jgzame begeleiding
van 8wekenrepetitiewaarin Brook a1sbrutaliserend regiseurdeteksten deacteursuit
de verkorsting tracht te halen.M et op de
linkerpagina de telkens in de repetitiefase

manentfunctloneelworden gdnterpreteerd

endetechnischemogelijkhedeneninterpretatieveresultaten organisch overelkaarheen

geschoven raken.Hetblijftuiteraard een

gecompliceerde onderneming vooreen me-

dium-ttoenl-in-volle-expansie;alleenalom-

datopovertuigendewijzeafjerekendwordt
met de onzin over een prlmitief en arm
theaterisdeze studieeen onmisbaarinstrumentvoor de Shakespeare-toeschouwer in

onzeti
jd.

C.Tindemans
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1935. Doctor in de godgeleerdheid, licentiaat in de klassieke filologie. Is docent (fundamentele dogmatiek) aan de
faculteit Godgeleerdheid van de K U
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van North Carolina en Michigan.
Adres: Graanmarkt 9-11, B-2000 Antwerpen.
Roger Lenaers s.j., geboren 1925. Licentiaat filosofie, theologie en klassieke filologie. Verzorgt klassieke teksten
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godsdienst aan het Lemmens- en het
Paridaens-instituut, beide te Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
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'De Gids', 'Psychologie'. In 1979 verscheen zijn roman ' O p Dwaalspoor in
Marokko' (Horus, Den Haag).
Adres: Nieuwe Schoolstraat 26, N L 2514 H Z Den Haag.

Lieve Scheer, geboren 1936. Licentiate
Germaanse filologie;
bacchalaureus
Thomistische wijsbegeerte. Lerares te
Leuven. Publiceerde in boekvorm 'De
poetische wereld van Paul Snoek'
(1966) en 'Rontgens van Ruyslinck'
(1972).
A d r e s : Bondgenotenlaan 2, B-3000
Leuven.

Jaak De Maere, geboren 1942. Doctor
in de Germaanse filologie. Promoveerde in '80 op een proefschrift over
Theun de Vries. Is diocesaan inspec-

Dick Sch/uler, geboren 1956. Studeert
moderne geschiedenis aan de Rijks
Universiteit Utrecht.
Adres: Bergstraat 12, NL-3811 N H
Amersfoort.
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