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H eefthetkerkelijk huwelijk nog zin ?
Juridische aspecten
Rik Torfs

Hetkerkelijkhuwelijk kan moeilijkloswordengezien van decivieleechtverbintenis.En die maaktmomenteeleen zware crisis door.Eeuwenlang

eenvan depijlersvandemaatschappij,lijkthethuwelijkvooraldelaatste
jaren erg aan aantrekkingskrachtin teboeten.In Frankrijk b-v.zouden
50% van demensen samenwonen buiten hethuwelijk,meteen piek van
60çein destreekvan Parijs.Illustratiefisb.v.datindeGroteSpectrumencyclopedie,diein 1975nog een trefwoord 'huwelijk'had,nu een titel
'huwelijk en samenleven'is opgenomen.Nietalleen worden erminder
huwelijken gesloten,het aantal echtscheidingen schiet spectaculair de
hoogtein.ln 1977washetjaarlijksaantalechtscheidingenper1.e inwoners(Lindijer,1982,8):
Verenigde Staten

5,07

Nederland

1,55

Denem arken
Zweden

2,63
2,46

N oorwegen
België

1,51
1,33

Canada

2,38

Frankrijk

1,23

Zwitserland

1,66

B.R.Duitsland

1,22

ln Frankrijktendeerdehetaantalechtscheidingenindeperiode1978-1980
naar1op 4huwelijken (Bernhard,1982,167).InBelgiëisdetoestandniet
gunstiger(Zimmerman,1983,14).Anderecijfersmakennogmeerindruk.
ln Californiëwaren erin deeerstezeven maanden van 1979 naarschatting

89.463huwelijkenen79.403echtscheidingen(Lindijer,1982,8).Dezecijfersmoeten welgerelativeerd worden :velen gaan misschien in Californië

scheiden.terwijlhethuwelijk eldersgesloten is.
Naasthethuwelijk ontstaan diversesoorten andere relaties,ofmen hier
nu van twee-relatie,partnerschap ofsamenleving spreekt(Hidma.1982;
Dekkeren Dijkman,1982).Hetgaathierom een bredewaaiervan leefvormen,zowelheterofielealshomofiele.Het(burgerlijk)rechtheeftdaar
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uitdeaard derzaakmindervatop.Velerelatieszijn slechtsvaag gedefinieerd,laatstaan geïnstitutionaliseerd.Ze missen vaak aanknopingspunten om een min ofmeersluitenderechtsregeling aan vasttem aken.Voor

derelatiezelfisdatwellichtnietzo erg.De maatschappijwordtop dat
vlaksteedstoleranter.Maarzeerveelciviel-,fiscaal-ofsociaalrechtelijke
regelingen hangen,eerderdan aan hetindividu,aan hetgezin op en zo is

hetsomsmoeilijk,voorde'alternatieve'situatieseenminofmeeracceptabele regeling uitte denken.

Hethuwelijk in hetprofane recht
InhetBelgischrechtwashethuwelijk delaatstetijdhetvoorwerpvanheel
watwetgevend optreden.Hetprim airstelsel,metde rechten en verplich-

tingen van deechtgenoten,enhethuwelijksvermogenrechtwerden gewijzigd doordewetvan 14juli1976.Datbrachtingrijpendeveranderingen
mee.De bedoeling was.de gelijkheid tussen man en vrouw,inmiddels
maatschappelijk overalgrondig doorgedrongen,ookvoorhethuwelijk en
4evermogensrechtelijkegevolgen ervan wettelijk vastteleggen.Dekern
van hethuwelijk wordtechternietandersgezien dan vroeger.Nog altijd
blijfteen bijzonder stevige regeling gelden,met allerleibepalingen van
x.

openbare orde of dwingend recht.Toch gaan er reeds stemmen op om ,

wathetinhoudelijkeaspectvan hethuwelijk betreft,minderzwareeisen
te stellen.De instelling alszodanig wordtnog totde openbare orde gere-

kend,aangezien ze'eenvandegrondslagen isvan onzemaatschappelijke
organisatie,een ordenendefactorin desamenleving(Senaeve.1982,460).
M aar:'Ilne suffit pas qu'une matière déterminée se rattache,dans son

princl
pe, à l'ordre public pour qu'on puisse en déduire que toutes les
règlesquila composentsoientd'ordrepublic'(DePagein Senaeve):een
bepaalde materie kan tot de openbare orde behoren,m aar daaruitvolgt
niet dat ook alle regels die deze materie regelen tot de openbare orde
behoren.
W elke regels dan nog wèl, a1s b.v., zoals door Senaeve,de plicht tot
samenwonen alniet meer als 1œ ç: essentieelwordt beschouwd? ln de
handboeken werd,enkel
ejaren geleden,uitvoeriggeargumenteerd dathet

huwelijk van een contracteen instituutisgeworden.Nu lijktmen deweg
terug tezijn ingeslagen.Hetgaatnoch om een contract,noch om een
instelling.A1debepalingen diehethuwelijk familie-ofvermogensrechtelijkmeehelpen uittekenen,lijken finaalnietzo belangrijktezijn a1smen
aanvankelijk aannam.W atoverblijftishet'instituuthuwelijk'zelf.Dat

mkTorfs/Heefthetkerkelnk A/well
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lijktechtersteedsmeereen hulsteworden die,zonietleeg,dan toch al
langnietmeertotderand toegevuld is.Hethuwelijk wordthoelanger
hoeformeler,een huls...vanopenbareorde.Feitelijkescheidingb.v.zou
volgensvelejuristen binnen hethuwelijk moeten kunnen worden gerealiseerd.M en zou b.v.een beroep mogen doen op artikel1395 van hetbur-

gerlijk wetboek overwijziging van huwelijksstelselom binnen deveilige
muren vanhethuwelijkeen feitelijkescheidingteorganiseren.Deredeneringisbegrijpelijk.Ookeen uitgeholdhuwelijkvegeteertdanimmersverderen blijfteen ideale kapstok in de wetgeving.Mensen die anderstot
andere leefvorm en 'gedwongen'zouden worden,kunnen zo nog als ge-

trouwd gecatalogeerd worden en blijven binnen hetjuridische gezichtsveld.Een minimalistisch huwelijkwordtblijkbaarvooropgesteld alsmidde1bijuitstek om de 'insielling'ivend tehouden.M aar op die manier
stelthetrechtalshetware een fictiefhuweli
jkin,hetdrijftimmerverder
Fi
c
t
i
es
vervreem den hetrechtvan
weg van demaatschappelijkerealiteit.
de mens en de mensvan hetrecht.Ze maken hethuwelijk beslistniet
aantrekkelijkeren ontmoedigenzekerniethen dieindittraditionele'instituut'alleen maareen vaak lastige formaliteitzien die alswerkelijkheid
haastniets voorstelt.

Erkunnenookanderepaden wordenbewandeld.Naasthethuwelijkzouden diverse samenlevingsvorm en als valabelmoeten worden erkend.Ze

hoevennatuurlijknietop hunbeurtalste-nemen-of-te-laten instituutworden voorgeschoteld,maarhetlijktfoutzeblijvend teignoreren.
Hethuwelijkzelfmoeteendoorzichtigeechtscheidingsregelingkennendie
een reële kansbiedtom uitelkaar te gaan zonder datlevensworden ver-

woest.W atdatbetreftwordtdewetgeving trouwenssteedssoepeler(cfr.
dewetvan 2dec.1982,diedetermijn voordeechtscheidingnafeitelijke
scheiding van 10 jaar op 5 brengt).Pasdan kiestmen bewustvoorof
tegenhethuwelijkeniseenechtverbintenisgeenkronkelpadwaarvanniemand weerkeert.Inmiddels kan hethuwelijk dan pogen tebewijzen dat
hettoch overserieuzetroeven beschiktom ook nu nog demoeitewaard te

zijn.
De roIvan de kerk
In heeldezekwestie isdero1van dekerk misschien minderklein dan men
op heteerste gezichtzou denken.Velen hechten hoe dan ook nog belang
aan hethuwen in de kerk.In 1972 trouwden in Vlaanderen 80% van de

burgerlijkhuwendenook kerkelijk (BillietenDobbelaere,1976,29)endit
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percentage zalhet laatste decennium slechts lichtjes zijn teruggelopen.
Dooreen zinnig uitwerken van de inhoud van hethuwelijk kan dekerk
zekernuttig werd verrichten.W elisdetoegangtothetkerkelijkhuwelijk
altegemakkelijk.Hetlijktechterevenzeerbelangrijkdatdekerk,op het
momentvan hetfalen,meeprobeerteen oplossing tezoeken.Alszijzou
proberen decivieleechtscheidingtevuurentezwaardtebestrijden,zouzij
weinig succes oogsten.

Over de theologische betekenisvan het huwelijk gaathethier niet,de
besprekingdaarvanoverschrijdtonzecompetentie.Daarom hiergeen oeverloos debat overde onverbreekbaarheid van hethuwelijk.M aarwel
korthetvolgende.W aarschijnlijk hebben bepaaldezwaargeladen theologische denkbeelden de huidige theorie van de onverbreekbaarheid mede
geschraagd.Zo bestaatereen opklimm ende dialectiek,die uitgaatvan de

echtelijkeliefdein liefen in leed en haarvoltooiing vindtin hetonverbreekbaarkaraktervan hetverbond tussen God en dem ensheid,ten volle
gerealizeerd in Jezus Christus.W anneer de liefde van God nietmeer in

verband wordtgebrachtmeteen gezond huwelijk,maarmeteen louter
formele'onverbreekbare'huwelijksband,diealleen nog maareen juridische façade is,kunnen de gevolgen somspijnli
jk zijn.
Rebussic stantibusis onsuitgangspuntechterhetonverbreekbare huwe-

lijk.Ook in hetnieuwe Kerkelijk W etboek,datop 27 november 1983.
eerstezondag van deadvent,van krachtwordt,komtdeonverbreekbaar-

heidweermeermaalsaanbod,in allerleibewoordingen,evenduidelijk als
divers:indissolubilitas(canon 1056en 1099),foedereirrevocabili(c.1057
j 2),consortium permanens (c.1096 j 1),vinculum naturasuaperpetua
(c.1134),nulla...potestate...dissolvipotest(c.1141).M aarhetfeitdat
hethuwelijkonverbreekbaaris,betekentook voorhetKerkelijkW etboek
nietdathetnietkan 'verdwijnen'omdatheteigenlijknooitheeftbestaan.
Een nietigverklaringisin een aantalgevallen mogelijk.Bovendien zijn er
zijhetbeperkte-mogelijkhedenom eenbestaandhuwelijk teverbreken.
-

Nietigverklaring:situering

HetnieuweKerkelijk W etboek besteedtaan hethuwelijksrechtwelgeteld
111canones,vancanon 1055totcanon 1165.Dehuwelijksbeletselen ende
toestemmingsgebreken,die aanleiding totnietigverklaring kunnen geven,
beslaan decanones 1073tot 1107.Nietweinig dus.Nog indrukwekkender
wordthet wanneermen erhandboeken overkerkeli
jk huwelijksrechtop

naslaat.Hetrecente,weliswaarop falende huwelijken toegespitstehand-

RikTorfs/Heefthetkerkelnk huwelqk nogzin?Juridùcheaspecten

boek van de rota-advocate M artha W egan,Ehescheidung.A uswege mit

derKirche,telt211bladzijden.Daarvan handelen ermaarliefst138over
de 'kirchlich nichtige Ehe'.

In hetburgerlijk recht is de nietigverklaring een uiterst marginaalverschijnsel.Maarinhetkerkelijkrechtishetblijkbaarscheringen inslagdat
mensen jarenlang alsgehuwden leven om dan uiteindelijk,weliswaarop
hunverzoek,tehoren zeggen datzeeigenlijknooitgetrouwdzijngeweest.
De laatstejaren worden steeds nieuwe nietigheidscriteria aangeboord of
uitgediept.Vrees,dwaling,dwang:datzijn natuurlijk oudegronden,die
trouwensook in hetburgerlijk rechtbestaan maarin se nietsrevolutionairsinhouden.M en kan zenatuurlijk welelastisch interpreteren.W atis
dwaling? W atisdwang? Ook psychische moeilijkheden dieeen geldige
toestemming in de weg staan,worden steedsruimergeïnterpreteerd (De
Fleurquin,1975).Heelverkanmengaan,wanneerhetonvermogenom de
huwelijkslastentedrageninhetgedingkomt.Can.1096,j 1b.v.zegtdat
men nietmagignorerendathethuwelijk een altijd durendeband smeedt.
Datopentenorme mogelijkheden vooreen latere nietigverklaring.M en
zou desnoods kunnen redeneren datmen,doordat het huwelijk spaak
loopt,eigenlijk nietten volle beseftedathetnietspaak mochtlopen.Al
gaat m en op het ogenblik nog niet zo ver,de gevallen waarin men de

ontbinding op logische wijzekan verantwoorden,zijn haastonuitputtelijk.M en gaatzoveralsmen wilofopportuun acht,eenlogischelimietis
er niet. Op de kaft van het reeds geciteerde boek van M artha W egan

wordt,bijwijzevan shock-publiciteit,de huidigetoestand aangegeven:
'DreissigProzentallerzivilGeschiedenen könnten ihreEhe kirchlich nichtig erklëren lassen'.Isdatnormaal?

Nietigverklaring :kritiek

Hetismisschien niet 'de bon ton'om in een tijdperk als hethuidige,
waarin steedsmeerhuwelijken op deklippen lopen,denietigverklaring
metenigeargwaan tebekijken.Velemensen worden erdoorgeholpen en
krijgen vaak dekansom eennieuw kerkelijk huwelijk aantegaan.Maar
erzijn ernstigeschaduwzijden.Hetrechtin dekerk,aldikwijlsmeerals
spelbrekerdan a1sspelregelaar beschouwd,treedtop alseen deusex m a-

china diein hetleven ingrijpt,maargeen neerslag isvan hetleven.Een
juristkan dieovervloedigenietigverklaringen moeilijk andersdan a1seen
fictiekwalificeren.Hetisdaarom destetriesterdatdejuridischeannulatie
zogezegd maar een pure vaststelling is die voortvloeituiteen theologisch
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geschraagde realiteit.Zonderdezejuridische kunstgreep zou detheologischewaarheid,uiteraard ontologisch toten m et,aan hetwankelen gaan.
Vaak hoort m en zeggen dat het recht in dienst van de theologie moet

staanl.Akkoord.M aar dan wel,hopelijk,in constructieve zin om de
theologie in de gem eenschap leel aarte maken en nietom haar zwakten
te ondervangen,alsbressendichter.M en zou haast kunnen spreken van
een 'prostitutie'van hetrecht.

M aarnietalleen hetrechten detheologievinden weinigbaatbijoverdreven veelnietigverklaringen.Ook ten aanzien van de menselijkevrijheid
scheppen detallozeannulatiesproblem en.Dekerk zietdemensalsverant-

woordelijk en weigertzich achterdeterminismen te verschuilen om onmachten falen teverklaren.Terecht.M aarde huwelijken dienietig verklaard worden zullen in deeerste plaatshuwelijken zijn van mensen die
van bijdeaanvang hethuwelijk nietzo ernstig namen.Ook zijmoeten
natuurlijk geholpen worden.Hetbrengtechterwelmeedatdiegenen die
zichtenvollebewustzijnvanwathethuwelijkbetekent,ernstigproberen
daarnaarte leven maaruiteindelijk nietslagen,minderkansmaken om
hun huwelijk geannuleerd te zien:hun toestemming wasimmers 'volmaakter'.DeKantiaanseparalleltussen deugd en geluk wordthierdoelbewustverlaten !W aarmee we nietwillen pleiten om annulatiesnog gem akkelijkertemaken.Hetistoch absurd.beledigend zelfs,mensen die het
ernstig hebben geprobeerd,na een x-aantaljaren mee tedelen dathun

huwelijk eigenlijk nooitheeftbestaan.Debetrokkenen zelfzullen deidee
ook welniet zo prettig vinden.Daarkomtbij dateen nietigverklaring
nogaleenseen ongelukkig oordeeloverdepersonen velt:ze zijn onbekwaam,ziek,kortom 'onverantwoordelijk'.In het(profane)strafrecht
heeftlangeen tendensbestaan om allerleimisdrijventoeteschrijven aan
'ziekte'en zo deverantwoordelijkheid aftezwakken.Men komtdaarnu
enigszinsvanterug.Hetlijktinderdaad minderpijnlijk zich tevergissen,
dan zichniettekûnnen vergissenomdatwilenverantwoordelijkheid ontbreken.

Annulatieopgroteschaalispasteverdedigenwanneermenhetchristelijk
huwelijk dissocieertvan hethuwelijk toutcourt(Bernhard, 1982, 180.
Zimmermann,1983,119pleitervoor).Burgerlijk kan men aan eenzelfde
formeelhuwelijkop allerleimanieren concreetgestaltegeven.Zoalsboven
1 Bernhard,1982,168:'Le droitcanonique estune discipline essentiellement
théologique.Cette affirmation pose un problème méthodologique de fond:le

droitecclésialne peututiliserune méthodetechnico-juridiquequ'aprèsl'avoir
critiqué théologiquement'.

RikTorfs/Heefthetkerkelnkhuwel#k nogzin?Juriducheaspecten

aangestipt,zou b.v.zelfshetsamenleven nietmeeressentieelzijn.Bijde
kerkelijkehuwelijkssluitingmoetendusdepartnershetzelfdehuwelijkwil1en opdat de twee wilsuitingen elkaar zouden ontmoeten.Het is een gedachte waarvan enige verleiding uitgaat.M aarze is welerg cerebraal.Ze

bevredigtdetheoreticus,diezijn probleem tamelijk elegantlogisch opgelostziet,en steltdaarenboven in veelgevallen de 'rechtszoekende'tevre-

den:hijkan in allegewetensrust,zelfskerkelijk,opnieuw trouwen.Maar
hetprincipevan deonverbreekbaarheid wordt...een legehulsen m eteen

gezonderechtlijnigheid wordteen loopjegenomen.
Echtscheiding

Hetonverbreekbaarkaraktervan hethuwelijk mag dan alals principe
vaststaan,ditbetekentnog nietdathetop absolute wijze moetworden
toegepast(Aubert,1978,98).W einigen zullendeonverbreekbaarheid niet
minstenseen na testreven ideaalvinden.Alleswatmenselijk mogelijk is
moetworden gedaan om die onverbreekbaarheid te bereiken.M aarishet

zo zekerdatergeen uitzonderingen op deregelmogelijkzijn?2Nu reeds
bestaanermogelijkhedeninhetkerkelijkrechtom hethuwelijkteontbinden door tussenkomstvan de bevoegde kerkeli
jkeoverheid.Erisscheiding mogelijk terwijlde huwelijksband blijft voortbestaan (can. 11511555)-datisnog nietzo fundamenteel-maarerzijn,onderdetitelde
dissolutionevinculi,ookenkelecanonesgewijd aandeverbrekingvan de
band zelf(can.1141-1150).
M erkwaardigN blijft hetprivilegium paulinum (can.1143).Een huwelijk
tussen twee ongedoopten kan ontbonden worden als een van de partners

zichlaatdopenendeanderezich vanhethuwelijkdistantieert;deontbinding volgtautomatisch a1sde gedoopteeen nieuw huwelijk aangaat.Er
wordt helemaalnietgezegd dathetvorige huwelijk nietbestaan heeft,
maarhetiswerkelijk een uitzondering om redenen dieduidelijk worden
aangegeven:infavorem W#et ten batevan hetgeloof.Natuurlijk blijft
deze uitzondering,wat haar toepassingsmogelijkheden betreft,erg beperkt.Toch isreedsopgemerkt:'On constate,notammentdepuislepontificatde Pie XII,quelesprivilègespaulinien etpétrinien sontm aintenant

2 Overditonderwerp.'L'exception à la normedansledomaine du mariage',

werdin1977doorhetinstituutvankerkelijkrechtaandeuniversiteitvanStraatsburg een colloquium gehouden.De referaten ervan werden gepubliceerd in het

eerstenummervandeRevuededroitcanonique,jg.1978.
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considéréscpmmeapplicablesdansdescasoù jadisilsn'auraientpasété
jugéstels'(Boulanger,1975,163).
Een andereuitzondering vormthethuwelijk datwe1gesloten,maarniet
voltrokkenwerd,matrimonium ratum sednonconsummatum fcan.1142).
Dievoltrekklngwordttraditioneellouterfysischgezien.Datlijktalmoellijk,in een tijd waarin hetelementconsummatum hetaspectratqm vaak
voorafgaat. Ofschoon de voltrekking slaat op seksueelcontact na het

huwelijk (metvoordegehuwdeallebewijsmoeilijkheden van dien),gaan
er stemm en op om hettoepassingsgebied van de bepaling uitte breiden.

Sommigen (Bernhard,Finnegan,Hayoit)sprekenin ditverband overeen
'consommation existentielle'
, die van psychologische, spirituele aard is.

Derealiteitvan hethuwelijk gaatimmersnietalleen verderdan depure
sluiting,ook devoltrekking isslechtseen etappe:'Un couplene se faitpas

enunenuit'(Leclercq,1969,127).Tegendeze'oplossing'zou menkunnen
aanvoeren dathetweereensdeminderdoorleefde(psychologisch onvoltooide)huwelijken zijn die heteerstvoorechtscheiding in aanmerking
komen.Toch lijkthierde interpretatieruimte voorde rechtergroter te
zijn:nietzozeerdewilom tehuwenwordthierbeoordeeld,maardewijze
waarop men concreettoteen echte band isgekomen.En deze benadering

zetde poortopen om een soort'equity'in hetkerkelijk rechtingang te
doen vinden,en ditbinnen deveilige haven van bepalingen uiteen codex

dietoch duidelijk uithetLatijnserechtsdenken stamt(o.m.DeNaurois,
1980,17-43;Lesage,1981,843-867).
Equity
Equity in de kerk.Hetiseen hele stap,een gewaagd appèlop hetCom-

mon Law-rechtssysteem eigenlijk.Een zwenkingook naareen inductieve
rechtsmethode,diesomsmijlenvervan onzecontinentaal-deductievejuridischedenkwereld verwijderd is.TerwijldeLatijnsegeesteerstop papier
ontwerptendan dewerkelijkheidhervormt,laatdeniet-Latijnsegeestzijn
projectlangzaam rijpen in harmoniemetdeomgeving.Zulk eengedachtengang heeft uiteraard consequenties op het rechtsdenken : 'Ce droit
commun,évidem mentde typenon-latin,préfère unevue dynamique plutôtquestatique de la vie,uneapprochepsychologiqueplutôtqu'ontologiquedel'homm e.une insistancesurlacondition humaineplutôtquesurla

naturehumaine'(Lesage.1981,848).
Het 'Comm on Law'-systeem heeftin het rechtsdenken van de kerk.die
toch meentvoordehelekerk en dusook voordeComm on Law-landen te
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moeten legifereren (can.1:'CanoneshuiusCodicisunam Ecclesiam latinam respiciunt'),nooitenigerolvanbetekenisgespeeld.Isnu hetmoment
nietaangebroken om zich watm eernaarde anglo-am erikaanse rechtstraditie te richten ?

Dieinbrengzoueen belangrijkerolkunnen spelenin hetdoorJean Bernhard geëvoceerdedebattussen een exegetische en een creatieve,somszelfs

de letter van de wet overschrijdende,methode van jurisprudentie.Het
kerkelijkrechtmuntnietuitdoororganischegroeiprocessen.Hetgingals
het ware van Codex 1917 naar Codex 1983 metluttele veranderingen in

eentussenperiodediemaatschappelijktochbezwaarlijkalsrimpellooskan
worden bestempeld.En ditalles bovendien nog ondanks het feitdat het

grotetijdperkvan demassalecodificatiesinde 19eeeuw isgesitueerd.De
inertievan dewetzou gedeeltelijkgecompenseerdkunnenworden doorde
dynamiek van een op anglo-amerikaanseleestgeschoeiderechtspraak.Het

warenatuurlijk nietrealistisch hieronmiddellijk een spectaculaire koersveranderingna testreven.M aareen canon zoals1142 overhetm atrimonium non consummatum zou een uitstekende aanzet in de goede richting

kunnenzijn.Bovendien zou zo dewegnaareen voorzichtigehervorming
worden bewand.eld langslijnen van geleidelijkheid.

W isseloplossingen bijhetbenaderen va> hetkerkelijk
huwelijk
Ookrevolutionaireomwentelingen zijn natuurlijkdenkbaar.Menzou elk
huwelijk ontbindbaarkunnen verklaren,en men kanerzelfsfraaieargumenten voorvinden.Alshethuwelijk ontbonden wordtdoordedood,
omdatmendaarwijktvoordemenselijkeeindigheid,kanhetdanookniet
ontbonden worden voorsituatiesaan dedood gelijk?En diezijn in het
leven denkbaar:een huwelijk datvolledig ontwrichtis,kan men ook
'dood'noemen (Steininger,1970,177).Ook hetlosmaken van defundamentele onverbreekbaarheid die zich op hetm orele vlak situeert,en de
juridischeonverbreekbaarheid diedoordekerk werdingesteld,opentper-

spectieven (Gerhartz,1970,198-234).Maarhierin schuilthetgevaardat
hetjuridischeweertezeereeneigenlevensvreemderolgaatspelen,verweg
van hetideaalbeeld van de onverbreekbaarheid.Zolang men hetprincipe
van de onverbreekbaarheid theologisch handhaaft,m ag hetnietteveruit

hetgezichtsveldverdwijnen.Vooreen eventueelontbinden vanelkhuwelijk valtwelietstezeggen,maarwatimpliceertditvoorhetideaalvan
onverbreekbaarheid alsideaal? De vraag isechter ofeen ideaaldatm en
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slechtsmetrelatievevlijtnastreeftnogechtdenaam van 'ideaal'verdient.
Eennoggewaagderstapishetdoodgewoon dejuridiserenvanhetkerkelijk
huwelijk.De kerk trektzich dan terug op een theologisch niveau.Een
discussie overdeze wending zou hette ruim e debatoverrechtin de kerk

heropenen (Torfs,1970-80,173-177).Alleszinsiseen ruimtelatend juridisch systeem beterdan een feitelijketoestand waarin allerleiongeschreven regelsin hetwilde weg groeien m etbovendien hetnadeeldat ze niet
eens kunnen worden afgeschaft.

Demethodediewij,gedeeltelijkbijwijzevanexperiment,voorstaan,namelijk een gedurfdejurisprudentiëleevolutieop Common Law-stramien,
heefthetvoordeeldatzijnergensmethetbestaandebreekt.Zijisingebed
inhetgevestigdejuridischesysteem.Detekstblijft,erwordtalleenanders
mee omgesprongen.En nietbijzonderrevolutionair.Deze methode zal
wellichtook bijdegelovigen nietschokkend overkomen.
A ndere sam enlevingsvorm en

Hitzou vermetelzijn teverlangen dathetkerkelijk huwelijk,mitsenige
opfrissing,opnieuw dominantzou kunnen worden in hetwesterse maat-

schappijbeeld.Erzijn ook anderesamenlevingsvormen waarde kerk een
zinnig antwoord op moetbieden.Ditsitueertzich,volgensvelen,meerop

pastoraalvlak(literatuurlijstin Dekkeren Dijkman).Metalleenmaarde
nieuweCodexinhanden.kan moeilijkeenanderehoudingworden aangenom en.Toch enkele opm erkingen.

De spanningtussen watdekerk voorstaaten watin demaatschappijin
feitegebeurt,wordtalsmaargroter.Hethuwelijk zoalsGaudium etSpes
hetziet,isuiterstfusioneel:man en vrouw worden één persoonlijkheid,
hetgaat om een intieme band van de betrokken personen en hun hele
activiteit.Datklinktmooi,m aar reikt ook zeerver.Vele mensen huwen

nietmeer,doch ookzijdiedatnogweldoen,zien hun bandvaak pinder
allesopslorpend.In ieder gevalkunnen we m etM arie Zimm ermann zeggen :'Le couple libre.dyade quise veutlibre à la fois dans son élément
couple donc dans son existence m ême, et dans son élément personnel,

marque fortementnotreépoque'(Zimàermann,1983,115).
Hoe gaatde kerk hierop reageren nu een periode isaangebroken waarin
deksualiteitvlotvan voortplanting kan worden losgekoppeld ? De eerste

vraagismisschien:reageertzewel?Zwijgen isook mogelijk natuurlijk.
AlleszinslijktpausJohannes-paulus11inzijn toespraakFamialialisConsortio (1981)hetprobleem duidelijk teroverweging tewillen voorleggen.
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Besluit
Aan de verwachtingen die de titelvan ditopsteleventueelopriep,werd

waarschijnlijk nietbeantwoord.Dezin van hetkerkelijk huwelijk werd
nergensalszodanig terdiscussie gesteld.Zin betekenthierechter:de m o-

gelijkheid om zin te hebben.Hetisnietdetaak van dejurist,over de
inhoud van hethuwelijk stoutmoedigeuitsprakentedoen.Daarvoorzijn
erfilosofen,theologen.W elmoetworden beletdatin een bosvan vernuf-

tigemaarwereldvreemdejuridischeconstructiesgeenzinnighuwelijk meer
te bespeuren valt.Op dat vlak treft men zowelin hetprofane als in het

kerkelijk recht een hernieuwd formaliseren van de huwelijksband aan.
W aarom ?W eerishetnietaan dejuristom hierop teantwoorden.Maar
wordthetformelenietzo sterk beklemtoond omdathethuwelijknog we1
alsnuttig (alsmaatschappijordenend element)maarnietmeerzozeerals
zinnig in zichzelfwordtbeschouwd ?

Voordestaatishetbijna zekerzo.En datisook begrijpelijk:hoewel
misschien nietwaardenvrij,moetdestaateeniedersvrijheden respecteren.
Dat echter in de kerk verwoede formele discussies worden gevoerd over

ontbindingen diede facto regelrechteechtscheidingen zijn,maardejure
hetmonumentderonverbreekbaarheid ongeschondenlaten,isbedenkelijker.W aarom nietopenlijk en bewustnu en dan uitzonderingen accepteren,nietwatmeer'equity'langsdesomstestarreregelslaten glijden?Zo
komthethuwelijk zinnigerover,meerlevend,ennietalleenmaarinstitutioneel,kan hetzich wellichtbeter overeind houden.

Hoedanook:ficties,juridischeficties,zoalsoverdrevenontbindingen,ze
hebben hun nut.M aarze hebben geen diepere zin, alwordtdaarjuist
vandaag,in een vaak zo onpersoonlijke wereld,koortsachtig naar gezocht.
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Een w oord van en over H ugo de G root
D .F.Scheltens

Hugo de Groot-Grotiusin hetLatijn -werd op 10 april1583 te Delft
geboren.Daarligthijookbegravenenheefthijmiddenophetmarktplein
zijn standbeeld.W ie ietsweetoverde internationale betekenisvan deze
genialeman zalbegrijpen dathetvierdeeeuwfeestvan zijn geboorteniet
onopgemerktvoorbijkon gaan.
In de verbeelding van de doorsnee Vlaming en Nederlanderl
eefthijmisschien alleen voort als de man die uitzi
jn gevangenschap uithetkasteel
van Loevestijn wistte ontsnappen,verscholen in een grote boekenkist.
Datepische verhaalhebben wijuitdevaderlandse geschiedenis onthouden.Hugo de Grootkwam inderdaad,ondankseen vroegti
jdigeaanloop
naar de meestschitterende politieke en diplom atieke carrière,alvroeg in

moeilijkhedendoorzijnverwikkelingin depolitiek-religieuzeverdeeldheid
van zijn land.Hij werd tot levenslange gevangenschap veroordeeld en
opgesloten ophetkasteelvan Loevestijn.Hetwaseen humanegevangenschap,omdathijermetheelzijn familiemochtsamenwonenendemiddelen kreegom ernaarhartelusttestuderenenteschrijven.Maardevrijheid
was hem toch nog dierbaarder dan hetgedwongen kasteelleven.M etde

hulp vanzijnvrouw eneen dienstbodewisthijteontkomen,verborgen in
defameuze boekenkist,die perbootwerd verstuurd.Op diemanierkwam

hijvia Antwerpen in Parijsterecht.
W anneertotnogtoegold datonze kennisoverdegeniale man van Delftterechtookhetm irakeloforakelvan Delftgenoemd -nietveelverderging
dan dielegendarischeontsnapping,dan kan de belangstelling die hetvier-

deeeuwfeestvan zijn geboorteheeftgenoten,welmeerbekendheid hebben verwekt.Grotius'verering in eigen land kwam echter pasna zijn
dood.Na zijn ontsnapping uitLoevestijn heefthij nagenoeg zijn hele
leven in ballingschap doorgebracht.Dit belette hem niet de fantastische

werkzaamheid waarmeehijreedswasbegonnen vöörzijngevangenschap,
ook alsbanneling voortte zetten.Hijwas actiefop hetterrein van de
praktijkindepolitiekendediplomatieenhijonderscheiddezichopdiverseterreinen vandewetenschap.Hijbezateen verbazingwekkendebelezenheid die zich uitstrekte over heelde klassieke literatuur van Grieken en
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Romeinen;hijwashistoricus,theoloogenfilosooftegelijk.Hijwasechter
in deeersteplaatseenjuristenweleenjuristvanzodanigformaatdatzijn
naam zelfsnietin een zeerbeknopte geschiedenisvan de rechtsgeleerdheid

kan worden verzwegen.Zijn meestberoemdewerkDejurebelliacpacis
(Overhetrechtvan oorlogen vrede),in 1625geschreven in Parijs,kende
talrijkeuitgavenenvertalingen.Hetwordtalgemeen erkenda1seen van dé
klassiekewerken uitde geschiedenisvan derechtsgeleerdheid.Grotiuszelf

waserzichtrouwensduidelijkvanbewustdathijopditgebiedeenuitzonderlijkeprestatiehad geleverd.In dietijd namelijk,toen Europa confessioneelwasverdeeld,hetinternationalepolitiekegezag van pausen keizer
wasverdwenen,wasereen vacuûm ontstaan op hetgebied van hetinternationale rechten in die leemtetrachtte Grotiustevoorzien doorde creatie van een nieuw volkenrecht.

Inditkorteartikelwilikechternietblijvenstilstaanbijdevelebelangrijke
verdiensten van H .de Groot. Ik za1 niet spreken over de literator,de

dichter,dehistoricus,detheoloog,dejurist.Ikwilhetalleenhebbenover
hem alspolitiekfilosoofeninzijn politiekefilosofiewiliknogspeciaalde
aandachtvestigen op één van zijn uitspraken.
Pragm aticus

In een geschiedenisvan dewijsbegeertewordtervoorGrotiusaltijd wel
enigeplaatsingeruimd.Somswordtoverhem -inmeeromvangrijkewerken -vrijuitvoeriggehandeld.Toch bestaateroverdebetekenisvan Grotiusalsfilosoofnogalwatonenigheid.Som migen hebben hem genoemd de
vader,zoalshetheet,van hetmoderne natuurrechten deinitiatorvan de

leeroverhetmaatschappelijk verdrag,hetkernstuk van demodernepolitieke filosofie.Velen denken daar andersover.HetItaliaanse Dizionario

deifilosofischrijftdatde filosofische grondslagen van Dejure belliac
pacisnogalmarginaal,bovendienonduidelijkenweinigorigineelzijn.Anderengaan nogeenhelestap verderdooronverholenhun misprijzenvoor
zijn filosofieuittespreken.Tweevan hen,nietdegeringsten,wi1ik even
vermelden.De eerste is de bekende Italiaanse rechtsfilosoofG .de1Vec-

chio.Hijheefthetoverhetbankroetvan defilosofieenhetoppervlakkige
empirisme in hetwerk van Grotius.Diezelfdekritiek werd veelvroegeral

verkondigd doorniemand minderdanJ.J.Rousseau,dieGrotiusverwijt,
telkensopnieuw rechtenopfeitentebaseren.Hijachtdienswerkdan ook,
van filosofisch standpuntuitgezien,waardeloos.
Ik m een datdekritiek van delVecchio en Rousseau gegrond is.H etisheel
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zekeronjuistGrotiustezien a1sdegrondleggervan demodernepolitieke
filosofie,metnamevandeleeroverhetmaatschappelijkverdrag.Alswij
zijn opvatting overdelegitimatievan destaatvergelijken metdievan de
contracttheorieën,dan moeten we vaststellen datze veeleer haaks op el-

kaarstaandandatzemetelkaarverwantzoudenzijn.Bijdecontractfilosofen -de voorstanders van de verdragstheorie - wordter schoon schip
gemaakt -althans in de methodische fictie van de natuurtoestand - met

heelhetverleden,terwijlGrotiusdecontinuïteitmethetverledenzieta1s
deeigenlijkelegitimatievan de actuele toestand.Van een echte filosofische bezinning op staaten maatschappijvalterbijGrotiusnietveelte
bekennen.Hijwasindeeersteplaatseen pragmaticusdiedegrotepolitieke en socialeproblemen van zijn tijd onderkende en de leerstukken bij
elkaarbrachtdiehijnodigachttea1sremedievoordekwalenvanzijntijd.
Daaruitvaltdan ookgemakkelijk tebegrijpen zijn nadruk op hetnatuurrechta1sdeenig mogelijkebasisdiein hetconfessioneelen politiek verdeeldeEuropa kon worden aangevoerd terfundering van hetrecht.Daarmeeisook verbonden denadruk van Grotiusop hetprofane karaktervan

hetnatuurrecht.Grotiusheeftnamelijk hetnatuurrecht-een rechtdat
uiteraard geldten aan alle positiefrecht datop de wilvan een wetgever
berust,ten grondslag ligt-bewustlosgem aaktvan hetgel
oofin God.Hij

heeft,zoalsmenzegt,degrondslagvan hetrechtgeseculariseerd.Heefthij
daarmeeeen gevaarlijke stelling geponeerd.heefthijrelativistische,nihilistische tendensen in de hand gewerkt? Hierop wilik watnader ingaan.

Ook aIs G od nietbestaat
De secularisatiegedachte werd door Grotiusgeformuleerd op een m anier

die niets aan duidelijkheid te wensen overliet.Ze kon dan ook aan de
aandachtvan zijn tijdgenotennietontsnappen.Onderdepassagesuitzijn
hoofdwerkDejurebelliacpaciswaarin diestellingwerd verwoord,komen op de eerste plaats de volgende veelvuldig -m etbewondering m aar

ook metafkeuring en ergernis geciteerdewoorden:'W atwijoverhet
natuurrechthebben gezegd(dattevoren werdgefundeerdopdedrangvan
demensnaareen vreedzam esamenleving in overeenstemmingm etdenor-

men van derede)zou ook van kracht.blijven als wezouden aannemen watwezonderdeuiterste boosheid nietmogen doen -datGod nietbestaat

ofzichmethetlotvandemensennietinlaat'.Hetbetrefthiereenvanzijn
filosofisch belangrijksteuitspraken.Dieuitspraak isechtergeen unicum.
Op nogandereplaatsen krijgen wehetzelfdetelezen.Zo schrijftGrotius
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bijvoorbeeld nog:'Denatuurwetisonveranderlijk,zelfsin diezin datze
ook niet door God kan worden gewi
jzigd.Alisdemachtvan God dan
ook oneindig groot,toch zijn erdingendieHijnietkan...ZoalsHijniet
kanmaken dat2x2nietmeer4zouzijn,zo kanHijooknietbepalendat
watinnerlijk kwaad is,zou ophouden kwaad te zijn'.In dergelijkeuitsprakenwordtdeautonomievandemoraalduidelijkbevestigd.Daarmee
bedoelik datzowelhetbestaan van een ethischeverplichting metde daaruitresulterendenatuurwetalsook haarinhoud nietkan worden geputuit
enige filosofische of religieuze kennisover God,m aarbuiten ons weten
overGod om wordtbereikt.
Desecularisatie-stelling van Grotiusheefttotveelcommentaar aanleiding
gegeven.De discussies die zich daaromtrentontwikkelden konden echter

nietvoortkomenuiteengemisaanduidelijkheid inGrotius'verklaringen,
alligthetprobleem bijhem welmindereenvoudigdanblijktuitwatiktot
X
nogtoe heb gezegd.Deredenen waarom de uitspraken van Grotiuszoveel
werden besproken waren deelsvan historische,deelsvan filosofische aard.
Dehistorische problemen hadden betrekking op de vraag naarde origina-

liteitvan Grotiusop ditpunt.Velen waren namelijk van mening dathij
een volstrektnieuwe visie waskomen verkondigen en gingen hem precies
daarom huldigen alsde grondleggervan hetmoderne natuurrecht.Hetis
thansechteralgem een bekend en erkend datdezelfde opvatting ook in de

Oudheid,ondermeerbijPlato,voorkomt,terwijlzeookindeMiddeleeuwen,m etname in hetwerk van Thom asvan Aquino,is terug te vinden.
Delaat-middeleeuwsescholastiek kendeweleen uitgesproken voluntaristische-tegelijkooknominalistische-richting,waartegen dan w eerdeherlevende scholastiek van de Renaissance,vooralin Spanje,in verzetkwam.

Bijdezelaatstefilosofen,ondermeerSuarezen Vasquez,komen formules
voordiegelijkluidend zijn metdegeciteerdewoorden van Grotiusen het
staatbovendien vastdatGrotiusdie filosofen ook kende.H etisdan ook

zeerwaarschijnlijk dathijin diekring zijn inspiratieheeftgevonden.
M eer belangwekkend dan de vraag naar de historische oorsprong is die
naarde filosofische reden waarom de uitspraak van Grotiusook ergernis

opriep.Latereauteurs,zoalsdegrotePufendorf(1632-1694)bijvoorbeeld,
hebben.niettegenstaande hun bewondering voor Grotius,met een geër-

gerd misprijzen op zijn secularisatie-thesisgereageerd.Dereden van hun
afwijzingvondenzeineen motiefdatookheden nogvaakwordtingeroepen:eenwetveronderstelteenwetgever.Spreken overeen bovenmenselijkewetzondereenbovenmenselijkewetgeverheeftdusgeenzin.Metandere woorden :a1s God nietbestaat,is allestoegelaten ofzondergeloofin

God kan ergeen sprakezijn van een rationeelverantwoordeethiek.
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Zonder zijn stelling goed te beargumenteren of zelfs te verduidelijken,
heeftH.deGroot,mijnsinziens,eenjuisterepositieingenomen.Detijdsom standigheden gaven er aanleiding toe die andere stelling te benadruk-

kenen in reliëftestellen.Zoalsreedsgezegd,werdindietijdEuropadoor
godsdienstoorlogen verscheurd. Intern waren verschillende landen verdeeld en kenden een minderheid van confessionele dissidentiediezich niet
meertothetene nationalegelooflietterugroepen.In heteneland werden
degereformeerden vervolgd,in hetandereland de katholieken.Som mige
vorsten trachtten de confessionele eenheid metgeweld te herstellen en de

dissidentie uitteroeien.Een kleinegroep intellectuelen,vooraljuristen,
tekenden tegen die confessionele dwang verzetaan.Ze verkondigden de
confessioneleneutraliteitvan depolitiek en verdedigden destelling datde

nationalegemeenschap moestuitstijgen boven deconfessioneleverdeeldheid.

Depolitiekevraagdiendeniettezijn:welkegodsdienstisdeware?M aar
wel:hoekunnen mensen van verschillendegodsdiensten in vredesamenle-

ven? Totdegroep juristen diealdusoordeelden,behoordeook Grotius,
die uiteigen ervaring de noodlottige gevolgen van de politiek-religieuze
verdeeldheid had gekend.

Religieuze éf profane grondslag van hetnatuurrecht?
M et deze historisch-psychologische verklaring kan Grotius'secularisatiethesiswelworden begrepen.Zewordterechternietdoorgerechtvaardigd :
opportuniteitisnu eenm aalnog geen rationeleverantwoording.Zoalsgezegd,heeftGrotius zelf zich over die rationele fundering weinig zorgen

gemaakt.Daarin,ondermeer.zien wedathijeerdereenpragmaticuswas
dan een filosoof.W ekunnen onsechterin zijn plaatsweleven bezinnen
op dejuistheid van zijn opvatting,omdatdevraag naardereligieuze of
profanegrondslag van hetzogeheten natuurrecht-de basisvan derechtsorde -nog steeds actueelis.
Ik weeseralop hoetotop heden doorgeleerden destelling wordtverkon-

digd:zonder(filosofisch ofreligieus)geloofin God.geen rationelebasis
vanhetnatuurrechtendeethiek.Vanvelezijden wordttrouwensverkondigd dathetrechteen heiligezaak is,nietonaangetastblijftdoordeonderliggende levensvisie,en hetabsolute zelften grondslag heeft.Kan het

rechtdan welzo 'profaan'zijn a1sGrotiusdacht?
W at Grotius zelf betreft,m oet echter allereerst nog iets worden toegevoegd aan watik reedszei,iets waardoor de principiële probleemstelling
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met betrekking tot de secularisatie nog wat wordt gecompliceerd, m aar

tegelijkookgecorrigeerd.Grotiuszegtnamelijkweldatdenatuurwethaar
geldigheid behoudt,ook alswijhetbestaan van God zouden ontkennen.
Hijbevestigtechterevensterk,enwelnagenoegindezelfdealineavan zijn
werk,datGod niettemin deoorzaak isen blijftvan diezelfdenatuurwet.
Deze tweede verklaring,gekoppeld aan de secularisatiethesis,heeft sommigecomm entatoren in de wargebracht.W ilGrotiusdan rationalisme en

voluntarisme metelkaarverbinden? Zijn beide stellingen metelkaarte
verzoenen? Grotiuszelfheeftin zijn Dejurebelliacpacisgeen moeite
gedaan om dergelijkevragen bijvoorbaattebeantwoorden.W emoeten
vrede nemen methetfei
tdathijdetweestellingen eenvoudignaastelkaar
stelten onsafvragen ofze toch nietmetelkaarovereen tebrengen zijn.
Hetismisschienbelangrijk,vooreen beterbegrip vanonzevraag,detwee
stellingen watscherperte formuleren.Ze luiden dan aldus:
1. De kennisvan God isnietvereistvoordeerkenning van de geldigheid
van denatuurwetof,m .a.w.dekennisvan God isgeen kengrond van de
natuurwet.

2. God isde grond ofdeoorzaak van denatuurwetofmetandere woor-

den:God isdezqnsgrond van denatuurwet.
In deformulering maak ik uitdrukkelijk onderscheid tussen de kengrond
en dezijnsgrond.Ditonderscheid isongetwijfeld zinvol.Immers,alswe
menendatonseigenbestaanuiteraard naarGoda1sschepperverwijst,dan
betekentditnog nietdatwijeersthetbestaan van God moeten hebben
erkend voor we kunnen weten datwijerook zi
jn.Hetgemaakte onderscheid lijkt bovendien de enige uitweg om de beide stellingen van De
Grootmetelkaar te verzoenen.
Om het standpunt van Grotius nog nader te verklaren, wi1ik even zijn
terminologie achterwegelaten en in meerhedendaagsebewoordingen toelichten waarhetom gaat.

De waardigheid van de m ens en haar explicitatie

Sedertenkeletientallen jaren wordtvrijalgemeen 'deinherentewaardigheid van de mens'erkend alshetfundamentvan elkepositieverechtsorde.
De waardigheid wordtdaarmeegeponeerd alseen onaantastbaar 'absolu-

tum'.Hetlijktechter nietnodig hetbestaan van God eerstexpliciette
hebbenerkend(opfilosofischeofreligieuzegronden)om pasdaarnaenop
grond van die kennis die absolute waardigheid te kunnen affirm eren.
Noch diewaardigheid zelf,noch deconcrete normen waarin dezezalwor-
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den geconcretiseerd,worden aan een expliciete kennisvan God ontleend.
In die zin - en enkel in die zin - kunnen en m oeten we stellen dat de

grondslagvan hetrechteigenlijknietzoprofaanwas,aangezien zijnexplicitatieuitmondtindesacralesfeer.Hetsacraleverschijntdan nietalseen
andere sfeer,maar als de kern van het profane zelf.

Hetisechtermogelijk -enhetkomtook veelvuldigvoor-datmensen die
explicitatie van de menselijke waardigheid naar de bevestiging van het
absolute,datGod wordtgenoem d,nietkunnen meem aken.Datkan aan
vele oorzaken liggen.H etkan ook een gevaarinsluiten,omdatdie explicitatie wellicht de voedingsbodem is die de inherente waardigheid van de
mensnietalleen belicht,m aarook in leven houdt,zodathetbesefvan de

waardigheid zou verkwijnen zonderdieexplicitatie,'zoalshetavondrood
verdwijntomdatdezonisondergegaan'.Hetisechternietnodig-veeleer
nietgeoorloofd - dat een rechtsorde die explicitatie oplegtof afdwingt,

omdatzevoordefeitelijkeerkenningvan demenselijkewaardigheid niet
onontbeerlijkisenomdatzeuiteindelijktotdevoordewetgeveronbereikbareprivé-sfeer behoort.

Erisechternogietsmeerdathierbijvermeldmoetworden.W anneerikde
implicietesacraledimensievan de waardigheid van demensheb erkend en
geëxpliciteerd, dan heb ik daarm ee wel een fundering gegeven aan die
waardigheid,m aarik kan daarmeediewaardi
gheidinhoudelijknietverrijken.M et andere woorden, aan de li
jst van de bekende mensenrechten
zoalsdie in verschillende verklaringen wordt geformuleerd,worden geen
nieuweartikelen toegevoegd doorheterkennen van de sacraledim ensie.Ik
heb daarmeewatik reedswistmethetpassende aureoolomkranst.maar

inhoudelijknietverrijktofgewijzigd.Bovendien,wanneerikhetabsolute
datik in deinherentewaardigheid van de menserken,als'God'aanduid,

dan zalikhetwoord 'oorzaak'datGrotiusdaarbijgebruikt,welmetveel
omzichtigheid moeten hanteren,wilik niet in een voluntaristische visie
terugvallen,waardoordiewaardigheid eerderwordtgenegeerd dan gefundeerd.Hetabsoluteligtnietbuiten dem ens,hetisde waardigheid van de

menszelf,zijhetdathetmenselijkindividu hetabsolutenietomvatmaar
er veeleer door omvat wordt. De relatie tussen God en m ens, God en

wereld dieGrotiusvoordegeestschijnttestaan.maaktGodveelteuiterlijk,teeenzijdigtranscendentaan dewereld,zodathijeerderalseen buiten-staanderwordtgezien.Daarin zithetgevaardatde menswordtontledigd en God vervreemd van dewereld.Zouden we nietveeleerhetm orele

zelf en dus de waardigheid van de mens als hetgoddelijkein de mens
m oeten bestem pelen?
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We zijn nu slechtsbijéén woord van depolitiekefilosofievan Hugo de
Grootblijven stilstaan.Hetis welnietzijn minstimportante uitspraak.
Maarzelfsvoordatenewoordvinden webijDeGrootnietdefilosofische
resectiedieerbijpast.DeeerlijkheidtegenoverdegenialemandieGrotius
was,verplichtonsertoetotslotnog eensteherhalen dathijnietgrootis
terwillevan zijn filosofie.Zijn grootheid ligtop anderegebieden en op
filosofisch gebied gingzijnspeculatieveinteressenietzodiep.Eengeniaal
manhoeftnietopallepunten even groottezijn.Hetwoordvan DeGroot
datwijhebbenbecommentarieerd biedtstoftotbezinningoponzesituatie
in dezepluralistische en gedeconfessionaliseerde wereld,waarin nog steeds

in depolitiek overchristelijkeinspiratiewordtgesproken.W aarin bestaat
diechristelijkeinspiratiedan precies? W eten wealschristenen ietsmeer
overhetthema van de mensenrechten dan ongelovigen ? Isde relatie tus-

sen hetsacraleen hetprofanenietzodanig datwijvanuithetnogslechts
profane,m aarreedsimplicietsacrale,tothetexplicietsacrale kunnen ko-

men,veeleerdan datwijvan hetsacralenaarhetprofanetoegaan?Welke
van beidevisiesleentzich hetbestalsgemeenschappelijkebasisvooreen
sam enleving die gelovigen en ongelovigen delen?
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D e Tekenkunst van Jos H endrickx
Bernard Spaapen S.J.

W at hier volgt is een voor Streven ietwat @ngeW/ne tekst: een brief die Ludo
Simons,de conservatorvan hetA rchiefen M useum voor het Vlaam se Cultuurle-

ven,onlangsvondineenKhenkingaan hetArchiefendiehi
j,metinstemmingvan
de geadresseerde,graag gepubliceerd zag.

Debriefggatoverdetekenkunstvan deAntwerqsegrafischkunstenaarJosHendrickx(1- -1971),overwiens'geestelijkeenergie','mystiekebeleving'en 'grafiKheintensiteit'ookM aurieeGilliamsin zijn opstelW asdom (in VitaBrevis.Verzameld W erk,111,pp.:09-::8)reedszulkefijnzinnigedingen schreef.Hendrickx

wa
snietalleen een bejaafd kunstenaar,m aar aIs Ieraar aan de Academie,later
hoogleraaraan hetNatlonaalHogerInstituutvoorSchoneKunsten te Antwerpen,
ook een heelbijzondérleermeester.In klas-en privé-onderrichtliethijtaIvan
Ieerlingendeleninwatzijn kunstentechniek tendiepstebewoog.
Eenvanzijnprivé-leerlingen wasBernardSpaapenS.J.(191:-1977),desehrijver
vandebrief.OokB.Sp>apenwaseenbijzonderman.HijwaslidvanhetRuusbroec-GenootschapteAntwerpen enwi
jddezijn heleziekeIevenaandestudievan
deNederlandsemystiek.Zijnartistiekeaanlegkonhijdaardoorslechtsspaarzaam
totontwikkeling laten komen en devrijeIoopgeven.Maarmetzijnmeditatief
indringingsvermogen trachthijin deze brief -ongeveerhetlaatste dathijheeft
geKhreven-onderwoordentebrengenwatdekunstvan zijnleermeestervoorhem
betekende.

Debrleflsgerlchtaan Cecilia,eenAntwerpsekunstenaresdiehaarwerk onderte-

kentmetC.Vanderbeek en in haar ontm-kkeling ook veelaan hetpersoonlijke
contact metJos Hendrkkx te danken heeft.
Redactie

W ilrijk,18-12-'76
Cecilia.

Hierisdan eindelijkhetschrijven,datik U hadtoegezegdinverbandmet
JosHendrickx (...).Hetisnietgeworden watik ermijvan had voorgesteld :een synthetisch inzichtin hetwerk van onze zo hoog gewaardeerde
vriend en kunstenaar.H et is veeleer beperkt gebleven toteen samenstel

van lossebeschouwingen,diemijdoorzijn werk zijn ingegeven (...).
Alvorenseen aanvangtemakenmetmijneigenlijkebrief,een opmerking.
De kunstvan JosH endrickxberust,zoalsU weet,op enkelevroeg ontdek-

te,langzaam gerijpteen consequentdoorgevoerdeprinciepen.Dezeprin-
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ciepen zijn doordekunstenaarzelf,bijmondeen in geschrifte,aan zijn
kennissen en leerlingen overgeleverd,jammergenoeg echterni
etzo overz
e
a
l
s
e
e
n
kl
a
r
e
,
v
a
s
t
oml
i
j
nd
e
l
e
erkonden
zichtelijk en systematisch,dat
overkomen.Hetware te wensen datde vele fragm enten van deze kunstleer,die nu linksen rechtszijn verspreid,dooreen ondernemende hand

werden bijeengebrachten dooreen oordeelkundig verstand werden geordend.Ditzou een daad van grote piëteitzijn jegensde kunstenaaren
tevensvan algemeen nutvoordiegenen die zich doorzijn werk voelen
aangetrokken en in zijn geestverderwillen werken.
En nu mijn eigen kleinebijdrage.Zoalsik reedszei,zalzijbestaan uit
enkelelosse beschouwingen -overpeinzingen zou ik eerdermoeten zeggen
-

diedeherinnering aan de kunstenaaren zijn werk in mijhebben opge-

roepen.

Geestelijk aspect
Eeneersteoverpeinzingrichtzich op hetgeestelijkaspectin dekunstvan
JosHendrickx.W atik hiermeebedoel,zalgaandeweg duidelijk worden.
Voorvele kunstenaarsen ook welkunsthistorici-ik denk b.v.aan Beren-

son in zijn Aesthetics and History,New York,1948,p.246 -liggen de
eigenlijke'waarden'diedekunsttotuitdrukkingbrengt,louteropmatefialistisch niveau.Voor anderen daarentegen -ik denk b.v.aan de in het
Taoïsme wortelendeChinese kunst-liggen die 'waarden'in eerste instan-

tie op geestelijk vlak.Voorde eersten is kunsterenkelom de primaire
behoeften,lusten en im pulsen van de m enste bevredigen.Voorde twee-

den is kunst er voornamelijk om aan de diepere verzuchtingen van de
menselijkegeesttevoldoen.Deeerstenbeleven derealiteitvrijweluitsluitend in hetzichtbare,stoffelijke.De anderen beleven haar ook in het
onzichtbare,geestelijke.
Nu ishetwelduidelijk datookdein hoofdzaak zinnelijkgerichtekunstenaar geen echte kunst za1voortbrengen zonder behulp van de geest en

evenzeer dat de geestelijk ingestelde kunstenaar geen kunstwerken za1
scheppenalshijerdezinnennietbijbetrekt.lnbeiderichtingen kan men
dan ook wij4en op kunstprodukten van hethoogste gehalte.In de ene
richting -nemen we b.v.bij Rubens-is het de geestdie zijn hoogste
potentieuitviertbinnenhetzintuiglijke.In deandererichting-ikneem a1s
voorbeeld deChineseschilderNiTsan (t 1374),wiensbamboetakken tot
deallerschoonstebehoren diedeChinesekunstheeftvoortgebracht-ishet

eerderhetzintuiglijkedatin hoogstepotentiegeactiveerdwordtbinnen de
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geest.Bijdeeerstenzijnhetdusmeerdezinnendiedesteun inroepenvan
degeest,bijdetweedenishetmeerdegeestdiezichbedientvandezinnen.
Nu ishetmijn indrukdatweJosHendrickx eerdertotdegeestelijk ingesteldedan totde zinnelijk gerichtekunstenaarsmoeten rekenen.Hijzag
dedingen nietenkelmetzijnzinnelijkoog,zagernietenkeldeveelvoudigebuitenzijdevan.Nee,hijprobeerdeerindoortedringenmetzijn geestelijk oog,om erdeorganischeeenheid,deinnerlijkewaarheid,heteigenlijke wezen van te ontdekken.A1shijdedingen tekende,bleefhijniet
hangen in hun uiterlijkeverschijning,maarzochthijze waarlijk teverbeelden,ze in beeld tebrengen,d.i.zetothun oerbeeld terug te brengen,

d.w.z.totdatbeeld waardedingen volkomen gelijk zijn aan zich zelve.
M .a.w.JosHendrickx zochttetekenen nietwathijzag,maarwateris.
Hijperktededingen nietafmetzijn zinnelijkoog,maarhijvormdezijn
oog op wat de dingen inhielden.

A1tekenend drong hijdoortothet'zijn'derdingen,tothun inwendige
'ghetoenlijcheit'-om hetmeteen woord van Hadewijch tezeggen -d.i.
tothun binnenste wezenskern,tothun 'inscape'zoals de Engelse dichter
H opkins het noemde,tot hun 'vérité enfouie'zoals Baudelaire het zegt,
tothun 'logos ou parole intérieure'zoalsde orthodoxe theoloog Evdokim ov hetverwoordt,tothun 'ultimatereality'zoalsdeChinese kunstcritici

hetduiden,tothun 'fundamentelewaarheid',zoalsik hetvèormijzelf
weleensheb om schreven.En ditinwendig woord,letwel,Cecilia,datin

dedingen ligtopgesloten,isnietlostedenken vanhun concreteverschijningnaarbuiten.Nee,hetiserop deinnigsteen geheimvolstewijzemee
verweven,zo zelfsdatditbinnenste woord nietdenkbaariszonderzijn
uiterlijkeverschijningen ookomgekeerddeuiterlijkeverschijningeenvoudig nietbestaatzonder haar inwendig woord.

W anneer Jos Hendrickx op een vroeg tijdstip in zijn kunstenaarsleven
alleswathijtotdan toegeleerd had,overboord gooideom,zoalshijzei,
meteen schoneleiopnieuw tebeginnen,dan wasdit,in de grond,omdat

hijzich nietmetdeuiterlijkeschijn van de dingen tevreden kon stellen,
maarzich gedrongen voeldetothun fundamentelezijnswaarheid doorte
dringen.In feite ontsprootdeze instelling aan datdiepe respectvoorhet
'mysterie'derschepping datdemensisingeboren.De kunstenaarkan het

erop aanleggen dezezin voorhetmysteriein zijn geesttevernietigen.Dit
za1zich dan in zijn kunstweerspiegelen.Hijzalnietin staatblijken de
natuurderdingennaarwaarheidweertegeven.Hijza1zevervormennaar
het'imago',hetbeeld dathijerzich zelfvan heeftgemaakt.Zijn kunst
wordtereen van vervalen ontbinding.W elnu,hetmysterie vernietigen is
nietderoeping van de kunst.maarwel:hetmysterieoproepen,hetzicht-
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baarmaken.Kunstbegintmaardaarwaarzijhetmysterieopenbaart,of
ditnuisindestoffelijke,zinnelijkeverschijningsvorm derdingen ofin de
geestelijke krachtvan hun structuuren de vloeiendebeweeglijkheid van
hunritme.Ineen oudgebedvan deKerkwordtgevraagddatwij,mensen,
'pervisibilia ad amorem invisibilium rapiamur',wat betekent:dat wij
langshetzichtbaretotdeliefde(erkon ookstaan:tothetgeloofoftotde
hoop,maarerstaattotdeliefde,en ditzegtveelmeer)voorhetonzichtbare(d.i.voorhetmysterie)zoudenvervoerd worden.DeKerkgebruikthier
determ vervoeren.De sch6onheid derdingen voertonsnietenkeltothet

mysterie,zoalsb.v.hun waarheid en hun goedheid datdoen,maarzij
vér-voertons,d.i.zijmaaktons1osvan onsbeperkteen beperkendezelf,
om onsin hetmysteriebinnen tevoeren,datwijdaningenietendebewondering nog slechtsaan kunnen staren.
Naastde zichtbare weergave van zichtbaredingen zag JosHendrickx een
anderekunst,waarhetbeeld 'hetzichtbarevan hetonzichtbare'weergeeft

en zichzo openbaartalseen authentiek symbool.Hijzochthetbeeld der
dingenachterhunonmiddellijkwaarneembarevormenindeharmonievan
de zich ritmisch op elkaartoespelende verhoudingen van hun interne kenmerken.

Voorhem werd kunstals 'een wijzevan geestelijke ervaring'(cfr.Tosjinnitsu Hasumi,Zen in de Japanse kunst).Hijbracht een geestelijke
dimensie in de kunstdoordathijhaartransformeerde in een in wezen
beschouwende ervaring.W oord en geschriftgeven slechtsonvolkomen de
gedachten weer,maar door de beelden -wi
j zouden.in navolging van
Platoon,zeggen de 'ideeën'-en de daaraan ontsptuitende bewegingsimpulsenwordteen geestelijkekrachtgeactiveerd die boven degrenzen van

detijd uitwerkzaam is.
Dezegeestelijkekrachthebben wein JosHendrickx aan hetwerk gezien.
Hijbezatzevan natureen hijontdektezebuitenzichzelfindedingenvan
denatuur.Alsgeentweedezochthij,indestiltevan zijnwezen,maarook
in de beweeglijkheid van zijn gestel,in communicatietetreden metdit
levenvan degeestinhetritmederdingen.Om dittekunnenmoesthijzelf
beschikken over een naar zielen lichaam steeds volkom ener geharm oni-

seerdenatuur.Hijontwikkeldedezeharmonienietenkelmetdehanddie
tekende maarook nog,alsik zo mag zeggen,metde voetdiesprong.Liet

hijzijnmodellenenleerlingen geen bewegingsoefeningenmaken tussende
tekenlessen door? Ditdeed hijnietenkelom hetlichaam uitzijn stramheidtebevrijden,maarook enmisschienwelvöörallesom degeesttotdie
soepelheid en beweeglijkheid te brengen,dathijkan communiceren met
de geest,m etde essentie der dingen die de tekenstiftop hetpapier moet
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overbrengen.Dialogeren metde dingen,de menselijke geestdoen rijpen
aan hun geest,om zo de diepste realiteitderdingen te ontdekken en hun
geheimste,meestverbogen wezensaspecten te openbaren,hetis een gave
die aan weinig kunstenaars is geschonken.'Among the painters of this
world',zegt Su Tung-p'o, een Chinees kunstcriticus van naam , 'some
know how to representform ,butonly gentleman and man ofgeniuscan
grasp the profound essence ofthings'.

JosHendrickxzou verlegenzijngeweest,alsmenhem vooreengeniehad
gehouden.Maarhoezeerhijeen 'gentleman',eenedelmensindezinvan
Su Tung-p'o isgeweest,datweten wijallen.Sterk,vastberaden,van een
niettestuiten doorzettingsvermogen,rechtlijnig en ongebroken,nietafhankelijkvananderen,washij,dedynamischekunstenaar,tochvööralles
een deemoedig zoeker naarde vorm.die hij in,maar ook weeraltijd
achterdeuiterlijkevorm derdingen wistverborgen.Hijaccapareerdede
vorm niet.Hijtrad ermee in gesprek.Hijmaaktehem langzaam totde
zijne.Zijnlangzaam,zorgvuldigtekenenwaseeneindeloosdialogerenmet
dedingen,opdathunbinnenste,huneigenlijkste'forma',opdathungeest
indezijnezouovergaanenzichvanzijn geestaan zijnhandzou meedelen
en van zijn hand uitop hetpapierzijn vaste stedezou krijgen.
Enhiermedebeëindigikmijneersteoverpeinzingoverhetgeestelijkaspect
van dekunstvan JosHendrickx (...).
Technisch aspect

Mijn tweedeoverpeinzinggeldtmeerhettechnisch aspectvan zijn kunst.
Mijn bevoegdheid,ik moethetbekennen,ishieruiterstgering.Toch za1
ik proberen er iets zinvols over te zeggen.ln mijn eerste overpeinzing
sprak ik over de 'logos',de 'inscape'of de fundamentele waarheid der
dingen.M en zou ditallesook onderdeChineseterm TAO kunnen onder-

brengen.HetTAO (deweg,deloop,dezin)isdatwatalhetbeweeglijke
in deschepping,alhetveranderlijke(hetJin enhetJang,hetwekeen het
vaste,hetvlakendelijn)regelt.OokdemensengeestiseenTAO :hijricht
de dingen op een zin toe.Hetgeheim van hetTAO nu bestaathierin,dat

hetalhetbeweeglijke,alhetveranderlijkezoop gang houdt,datergeen
verstarring optreedt,doch de innerlijke samenhang,de interne eenheid
doorlopend(d.i.op continuëwijze)bewaardblijft.W ieerinslaagt,datgenewathijscheptdeze regeneratiekrachtmeetegeven,scheptiets'organisch'en hetzogeschapenwerkheeftzijnreden vanbestaan en zijn duur
in zich zelf.
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Nu komthetmijvoordatJosHendrickxtotop respectabelehoogtedeze
internescheppingswetin zijn werk heeftverwezenlijkt.Alshijvooreen
goedetekeningvaneenvan zijn leerlingenstond,zeihijvaak:datisgoed
'begrepen'.Het'begrijpen'van de dingen,nietenkelverstandelijk maar
ook m anueel- zeggen we:geheel,van wezen uit - ging hem vôör alles

terharte.Eendingwordtruimtelijk'waargenomen'doorzijnlichamelijke
begrenzing,maarhetwordtmaar'begrepen'dank zij,watwenoemden,
hetTAO.'Een Chineesschilderij',schrijfteen bekend criticus,'omvat
nietslechtsdezichtbare vorm en en krachten der natuur,maartoontook

aan datde schilder''begrijpt''hoezijwerken.Hijwilde subtiele,complexe krachten der natuur uitbeelden in een harm onische wisselwerking'.

W elnu,watdeChinese schildersverwezenlijkten volgensdehun eigene.
meerirrationelemethodes,realiseerdeJosHendrickxinzijnbestewerken
langsrationeleweg.Ookhijschiepvormendievastengeslotenzijninzich
zelfenterzelfdertijddeopelkaarinwerkendespankrachtendiezetotleven
brengen,in hetbeeld betrekken.In zijn tekeningen zietmen de dingen
pulseren,d-i.zietmen zeuitdijen en inkrimpen,zietmen ze'leven'.Zijn
werkbereiktgeen hoogtepuntindevorm indezezin dathijhetschijnbaar
voltooidevasthoudt,totverstarring brengtofbelettoteen nieuwevan nog
grotere levensspanning getui
gendevorm overte gaan,nee,zijn werk is
gekenmerktdooreen bijalleleven horendegespannenheid op de vorm ,

d.w.z.dathetblijftopenstaan vooreen steedsgrotereobjectivering,een
steedsnauwerop elkaartoetrekken van deuiterlijke verschijning en de
innerlijke waarheid,zeggen we:de binnenste realiteit derdingen.Zijn
vormen hebben maar die schone doorzichtigheid die ze kenmerkt,om dat

zijbetrokken zijn op datwatbuiten en achterdevorm ligt:hetwezen.
Zijn vormen -en we denken hiernietslechtsaan zijn grafischevormen,
maarookenbijzonderaan zijn aquarellen -zijn 'doorlaters'd.i.transparantiesvan wezen.

A1sweonsnu afvragenlangswelketechnischeprocédéshijdezevormentaalontwikkelde,dan zouik hetvolgendezeggen.Hijzochtdenatuurniet
natezeggen,hijzochtzeuittespreken.Andersgezegd:hijzochtniethet
uiterlijkevoorkomen derdingen weertegeven,hijzochtveeleerhun verhoudingen vastte leggen.Verhoudingen vastleggen,d.i.levenskrachten,
geestelijkekrachten1osmaken,zemetelkaarin verbinding brengen,zeop
elkaarlaten inwerken,ze toteen nieuw en hogerleven brengen.Tekenen
voorJosHendrickx was:krachtvelden doen ontstaan,de dingen uithun

een-zelvigheid verlossen,ze tothun vrijheid,tot hun eenheid brengen.
Tweesoorten verhoudingen hadhijvoornamelijk op hetoog:deverhoudingtussenvlak enlijn endeverhoudingtussendetoonwaarden.Daarhij
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de tweedesoortverhouding vooralaanwenddein zijn glas-en schilderwerk (vooralin zijn aquarellen),datwijmindergoed kennen,beperken
wij onstot de eerste soort:de verhouding tussen vlak en lijn,anders
gezegd:hetstructuralismein zijn tekeningen.
Eentekeningbestaatuiteen samenspelvanvlakken en lijnen.Vlakkenen
lijnen roepenelkaarop,staan op elkaartoegeordend,vormen samen een
structuur.Delijnengevendebeweging,derichting,hetveranderlijkeaan;
de vlakken de essentie, het wezen der dingen.Van de spanning die de

kunstenaarweetaan tebrengentussen hetvlak en delijn,hangtdegraad
van leven afdiehijzaluitdrukken.Delijn immersbelethetvlak teverstarren,zich optelossen,in zijn onbestemdheid terugtevallen.Hetvlak
daarentegenvraagtaandelijnzijnpotentieteactueren,zijn ongedifferentieerdem assa vorm te geven,tebepalen,totleven te brengen.H etvlak is

dragervandepotentie,delijnisdeactuering ervan.Hetvlakheftzichals
hetwarenaardelijn,vraagtom gevormd teworden.Delijn buigtzich
overhetvlak,'organiseert',d.ivormtde losse massa van hetvlak.

HetmerkwaardigebijJosHendrickxis,dathijdelijnenhetvlakalstwee
zelfstandigegrootheden beschouwt,zein allevrijheidop elkaartoe-brengt
en op dezewijzeeen krachtveld doetontstaan dathoogstevol-trekkingis
van leven.Bovendien stelthijzich vaakniettevredenmetéén enkelelijn,
maarlegthijverschillende,somshelebundelslijnennaastelkaar.Deene
lijn sterkthierde andere zoals,om hetmetde woorden van hetoude
ChineseW ijsheidsboek IGing tezeggen,'desterkeleidendepersoonlijkheid zich solidairweetmetdeanderen,in wiehijeen aanvullingvan zijn
wezen vindt'.Delijntekentverderdebeweging,zeveruitwendigtwataan
alledingen im manentis:deharmonie van de beweging.Zo onderstrepen

delijnen van Hendrickx'kerk-en kathedraaltekeningen deopwaartsebewegingen van dezebouwwerken.Metde lijn houdthijzein deban van
zijn geesten belethijzeaftewijken van hun wezen.
Delijnisvervolgenshettekenvandeverandering,vandewording,vande
groei.Aan een rechte,statische beantwoordt een krom me,dynamische

lijn.Hoe consequenthijditprinciep uitwerkte,kan men vooralzien in
zijn naakten,diehierdooreenzeldzameindruk van hogevitaliteitteaanschouwen weten tegeven.Dooraan e1k vanzijn lijnen eenbepaalderichting tegeven,tekenthijdebeweging,de verandering,degroeivan het
leven. Hoewel tegengesteld aan elkaar,heffen ze elkaar niet op.m aar

brengen zijdekringloop op gang waarop alleleven rust.
Dewijzewaarop JosHendrickxzijnlijnentoeordentophetvlak,doen die
evenwichtigecompositiesontstaan dieons,meérdan een uiterlijk beeld,
deweerspiegelingbiedenvanhetevenwichtdatdekunstenaarinzijn eigen
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geestheeftbereikt.Delijnen in zijn tekeningen zijn a1sdebalanceerstokken dieditevenwichthelpen bewaren;zezijn somsook alsdestaketsels
waarbinnen hetbouwwerk ontstaat.Steedsdienen zijom deeenheid der
tegendelen en de verzoening dertegenstellingen dienu eenmaalhetkosmi-

scheleven in alzijn uitingen markeren,totuitdrukkingtebrengen.
Ditzien wereedsheelbepaald in zijn vroegeBeversetekeningBomen en
serre.H ierpastde kunstenaardedoorhem zelfontdektewettoe,dattwee

ongelijkedelen ofgroepen diein een bepaaldeverhouding totelkaarzijn
geplaatst,elkaarnodig hebben nietslechtsom hun eigen waardete bepa-

len maarzelfsom dezeteverhogen oftevermeerderen.Alhoeweldelijn
prim eert,wordttevenshethelegegeven vlakmatigbeheerst.Uitdeharm o-

nischeverhoudingvan vlak en lijn ontstaateen ruimtelijkewerking zoals
m en van een metillusorische middelen gemaakte tekening niet ziet uit-

gaan.NietvoornietsschreefOdilon Redon in zijn dagboek (mei1909):
'Mijn kunstisheelwatverschuldigd aandeabstractelijn,dezemiddelaar
van grote diepten,die directop de geestinwerkt'.

Uithettotelkaarbrengen van vlak en lijn reesvoorJosHendrickx de
derdedimensie,diedimensiediein haarillusorischeweergaveuitdeschilderkunstwasverdwenen sedertCézanne,en dietoch beantwoordtaan een

wezensbehoefte van de menselijke geest.Telkensweerben ik getroffen
(...)doordithaymonischopelkaartoeordenenvanvlaken lijn.A1sikb.v.
zienaardeBloementak:dewelbewustgetrokken lijntjes,diehetblad in
zijnvollekrachtdoenuitlopenzonderdathetvervloeit,doenleven zonder
dathetsterft.Hoezelden leeft-m etheeldekrachten heftigheid van echt

leven -een blad a1sdit.Hetkomt,zo dunktmijalthans,vooreen goed
deeldoor de intenseen tevensharmonieuze polariteitvan vlak en lijn.
Hiergeen 'ver-vlakking'van hetblad;degespannen lijn (lijntjes)houdt
hetlevendig en waaks.H ierechterook geen levenverstrakkende en leven-

dodende overheersing van de lijn.Hetvlak 'determineert'de lijn.d-i.
ordentdelijnzorvuldigtoeop zichzelf,ofjuister,hetisdekunstenaar
en daarin ishijjuistschepper-dielijn en vlak op elkaartoeordent.De
kunstenaar,diemetzijn geesthetdubbeleprincieptranscendeert:delijn
en hetvlak,en deze,die van nature zo 'anders',zo 'onwillig'staan tegenoverelkaar,in een hogereeenheid,toteen hoogstevorm van leven brengt.

Hetiswe1zoalsikeens1asbijeenEngelscriticus(inFransevertaling):'La
ligne et la m asse,loin de constituer desélémentsdistincts sonten réalité
des énergies capables de réagirl'une surl'autre'.

Ditspelvan lijn en vlak:hetvlak datuit-een gaat,de lijn die bij-een
brengt,hoedikwijlshebben wehetJosHendrickxzien spelen.Hoe harmonischwisthijdezetweebewegingen in elkaartelaten overgaan en tot
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welk een intensiteitvan leven kwam hijdaardoorin zijn tekeningen.Niet
alsof hem deze wijze van tekenen moeiteloosvan de hand ging.M aar
eerlijk alshijwas,schrok hijVOOrgeen moeiteterugOm eentekening af
te werken volgens de princiepen die hij de enig juiste achtte.M etéén
enkele contourwisthijdeingesloten vorm,hetvolume,debeweging tot
uitdrukking te brengen.Steeds perkte hij zijn vlak nauwkeurig af en
slechtszelden maakte hijgebruik van illusorische procédésvan schaduwing ofm odellering en dan nog wenddehi
jdezeop een hem eigen.met
zijnprinciepen strokendewijzeaan.Hijlietdedingenzien inhunbeworp.
ik zou haastzeggen :in hun scheppingsm oment.Anderen hechten zich aan

de stoffelijkheid der dingen.Hij liet de stoffelijkheid achter zich.Hij
benuttezeslechtsin zoverrezehem dienstig wasom degeest,de gedachte,
de beweging,hetleven datze in zich bergt,totuitdrukking te brengen.

Vlak en lijn:in detekeningen van JosHendrickx zieik zevolmaaktop
elkaar ingesteld.Ze vragen om elkaar, ze weigeren elkaar nooit,gaan

nooithun eigen gang,altijd een samengang:de gang naar die hogere
levens-eenheid,waarin zijbeidetotrustkomen.Dielevendedialoog tussen vlak en lijn,hetheeftietsvan een mysterie...
Enhierbesluitik mijn tweedeoverpeinzing,Cecilia.Samenvattendzou ik
Zeggen : De tekenkunst van Jos Hendrickx was een structuralistische,
d-w-z.datzijmetrationeelverantwoordem iddelen naar hetboven-rationele,het spirituele probeertdoor te tasten.Aangezien hi
jzich niettevre-

densteldemetde'figura'ofdeuiterlijkevorm derdingen weertegeven,
maarzovermogelijk wildedoorstoten tothun innerlijkerealiteit,gafhij
nietenkelhetvlak weerdatom delijn vraagt,noch delijn diehetvlak
bepaalt,maarbrengthijbeide,lijnenvlak,ineenonderlinge,ikzouhaast
zeggen,dialectische spanning:de spanning tussen hetvlak a1spotentie en

de lijn alsactuering van dezepotentie.

Figuurtekenen

M ijnderdeoverpeinzing-ik maakzekort,Cecilia-geldthetfiguurtekenen van JosHendrickx.Op hetgebied van het figuurtekenen heefthij
misschien hetmeestoorspronkelijkewerkgeleverd,alishijhierhetminst
begrepen.Voordemeestekunstenaarsvaltdemenssamenmetzijnfysieke
verschijning.Toch isde mensmeerdan zijn lichaam.Demensismaar
mensalshijnietmeereen lichaam heeft,zoalsdatheet,maaralshijzijn
lichaam is. 'Voor het lichaam dat we hebben', zegt, meen ik, Gabriel
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M arcel,'bestaatgeen zinvolle hoop.echterwelvoor hetlichaam datwe

zijn'.
JosHendrickxbrachtdemenstotzijnlichaam enhetlichaam totdemens.
Ookinzijnnaakten,jainzijnnaaktenvooral,laathijhetInbild,hetnaar
zijn wezen dringende.totgestaltekomen.Doorzijn onasaatbare trouw
aandedoorhem ontdektevormprinciepen slaagthijerin demensuitzijn
uiterlijkeverschijningteverlossen en totdieinnerlijkegestaltetebrengen
diezijn eigenlijkewezen,zijn persoon-zijn uitmaakt.Dezegestalte komt
misschien zelden of nooitin haar zuivere voltooidheid uitzijn hand te
voorschijn.Doch ditisniethetbelangrijke.Belangrijk is,dathijonsin

hetworbings-procesvan zijn figuurtekeningietsvanhetwordingsproces
van de menszelflaatzien :de mens die langzaam ,'stufenweise'zoalsde

Duitserszouden zeggen,totzijn eigenlijke zelf,totzijn wezen inkeert.
DezewegnaarzichzelfishetdieJosHendrickxonsin zijn figuurtekenen
laatzien.Hijzetzijn naakten niet'statisch'neer,ofin hun voltooidheid
(zoalsde meestersvan de Renaissancedatdeden),hijtekentze in hun
ontwikkeling.in hun gang naar,in hun toetreden op hun loutere wezen.
De naakten van de Renaissance,hoe perfect getekend of gebeeldhouwd

ook,kunnen nietmeerweg uithun kleine 'ik'.Zijkunnen niet'anders'
meer zijn dan zoals ze daar getekend ofgebeeldhouwd staan.Bij Jos
Hendrickxisditanders.Zijnnaakten geven nietdiezinnelijkevoldoening
diemen bijanderekunstenaarszalvinden.Hijtekendedemensnietaan
deoppervlakte,maarginghem 'halen'(hetEngelsewoord draw betekent
'halen'en 'tekenen')in zijn dieperzelf.In depolaire spanningen van alde
onderdelen,van beenderen en spieren,van beenderen onderling en spieren
onderling,in deelkaarbepalende ligging van neus,oor,oog çn m ond,in

hethele samenstelvan houdingen en gebaren (datallesmetde grootste
nauwgezetheidgeobserveerd envastgelegd)in datallestekendehijnietde
voltooide,maar de op weg naarzich zelfzijndemens.Simpelweg door
metdegrootstegetrouwheiddestructuurvan hetmenselijk lichaam bloot
teleggen,luktehethem ,wataan weinig kunstenaarsgelukt:een in-blik te
bieden in hetwezen 'mens'.
lichaam nietom zich zelf getekend,
ln zijn figuur-tekeningen wordt het'
m aar wordthetgetekend naarwathetis:nl.alsco-princiep ofalsm ede-

beginselvan hetgeestig-personele wezen dathetschepselmensis.Zijn
naakten reiken naardie eenheid van geesten materie die hun ingeschapen

is,maardiehun,doorwatwijde 'zonde'noemen,ontvreemd is.Deze
naakten,m en m oet ze zien methetzelfde oog waarmee de kunstenaarze

heeftgezien,en na-werken,na-scheppen metdezelfdehand waarmee hij
zeheeftgewerkten geschapen.Menmoetzelezena1seengedichtdatzijn
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diepstegeheim in zich besloten houdt.Denaakten van JosHendrickx:het

zijn openbaringen van het'mysterie'mens.Zijvragen om eerbied,om
nnndacht,om stilte,om overgave...

Enhiermedebenikaanheteind vanmijnschrijven,Cecilia(...).M ogehet
U,zoalniettotnut,dan toch een beetjetotvreugdeZjn.
M ethartelijkegroeten,
B.Spu pen s.j.
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Evangelie voor A frikanen
Een getuigenis
Alain van der Beken

In hetbegin toen ik in Kasongo-Luunda aankwam in 1969,voelde ik me

algauw heelarm.Jebentklaarmetjeopleiding,driejaarfilosofie,vier
jaartheologieachterderug.Jewordtergensop een buitenpostgeplaatst
en jewi1hetevangeliegaanverkondigen.Jetrektvan dorp totdorp enje
preekt,jedoopt,viertliturgie.M aarjehebtergeen taalvoor.Ja,jeeigen
Nederlands of Frans. Je hebt wat elementen van de inlandse taal,het

Yaka,opgestoken enje'vertaalt':jevervangtNederlandsewoordendoor
Yaka woorden.M aarje raaktde mensen niet,je raaktze nietin hun
inheemse cultuur (in hun vernaculaire taal,zou Illich zeggen).Erzijn
m aar heelweinig raakpunten tussen onze taalen cultuur en die van de

Afrikaansemensinhetbinnenland.M ijnpreken,mijn liturgie,hetwaren
m ono-acten,m onologen.Je gebruiktYaka woorden a1ssubstituten voor

watje in je eigen taaldenkt,maarje denkt nog altijd in je westerse
cultuur,jespreektnogaltijdjewestersetaal.Demensen zijn welwillend,
zelaten hetjenietmerken,maarna een tijd krijgjehetzelfwe1doordat
alwatjehunwilvertellen a1swaterovereen eendloopt.Datwas,zoalsik
hetachterafnoem.mijneerstefase.
Ikben meop huntaalgaan toeleggen.om viahun taaltoegangtekrijgen
tothun denkwereld en cultuur.Vooralhun spreekwoorden interesseerden

me.Daarin vind je schatten aan informatie over hun gewoonten,hun
denk-en verteltrant,hun symbolen.Na achtjaaronderzoek heeftdat
geleid toteen eerstebundelvan 750 Yaka spreekwoorden,Proverbesetvie

AJ#c1.Spreekwoordenzijnvoorpreeken liturgieook hierom zo geschikt,
omdatzijzevaak in dialoogvorm gebruiken.Jeciteertbijvoorbeeld een
spreekwoord: 'mûka m bwa,tuleeka ha kimosi,tusikam a ha kimo. .. :zo-

a1sdeharen van een hond mooigelijk,in één richting samen liggen,zo

1 A.van derBeken,Proverbes etVie Yaka,Collectanea InstitutiAnthropos,
St.Augustin,1978.
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gaan wijslapen en staan wijop.samen',dan antwoorden zijin koor:
'kimosi,samen,we zijn één'.W fJzouden metconcepten en abstracties
overeenheid staan te praten,maarmetzo'n spreekwoord begrijpen zij
directwatwijbedoelenenzijbeamenhet.Hethoeftzelfsniethelemaaluit
hun eigen dorp ofgem eenschap te komen,spreekwoorden van eldersher-

kennenzijook.Gaandewegprobeerdeik in mijn prekenen catechesehun
spreekwoorden,zegswijzen,begrippen en sm bolen te gebruiken.Ik had
bijvoorbeeld bemerktdatdemannenveelbelanghechttenaan allerleidingendiezein palmwijndoen,datdevrouwensprakenvandingendiezebij
demaniok doen.Palmwijn en maniok,datishun leven,datisvoorhen
essentieel.W atzijerbijdoen,waren voormij'dingen'.Ik ben hun gaan
vragen wathetallem aalwas:schors,bladeren,palmnoten,kruiden,pe-

pers.Allesheeftnatuurlijkzijn eigen naam en dieverschiltdan nog eens
naargelang van debereiding.En zijhechten ersymbolischebetekenissen
aan.Pastoen ik diedingen ook tezién kreeg Uemoetersomshetwoud
voorin trekken),leerde ik ze kennen en beschrijven.M aar ik kon hun
namen nietvertalen.Zebestaan helemaalnietinmijncultuur.Ikkonhun
cultuurnietindemijnevertalen en beseftewatikaanhetdoenwas,alsik
mijncultuurinhuntaalprobeerdeovertezetten.Datwaseen eerstebegin
van Afrikaansdenken zonderdeomwegvan mijn eigen taalen cultuurte
gebruiken,ik kôn diezelfsnietm eergebruiken.En ik ging alwatparabel-

tjesvertellen.'Erwaseenseenmanendietrokhetwoud in om palmwijn
tetrekken'en wathijerallemaalindeed en hoegoed zezich voelden als
zediedan 'savondsdronken,snmen.Alsje hetevangelieophangtaan
hun dagelijkse leven,begrijpen zijhetbeter.Ik denk datJezusdatook
deed.

Overdietweedefaseheen kon iknog een stap verdergaan meteenjonge
catechist,Kambvwandzidievoormijkok speeldeen in debijeenkomsten
dezangleidde.Hijhadsmaak inhetreligieuzeenerwasveelaffiniteiten
vriendschaptussen ons.Hem vroeg ikvoortdurend:hoezeggenjulliedit,
hoezegjedat?En ik dacht:wemoeteneenseen homilieuitmijn eerste
en tweedestadium helemaalherschrijven.Dathebben wegeprobeerd,zin
voorzin;hieren daarvoegde hijerietsaan toe,een spreekwoord,een
gezegde.En datgafeen enorm verschil.En ik voelde aan de mensen dat

hetveelbeteroverkwam.M aarhetwasnogaltijd mijntekstwaarhijaan
gebonden zat.Ik wilde teksten van hen :een vierde fase.Datvielongeveer
samen metdeontdekking van een andereinform ant,LouisLum andu,nu

zesjaargeleden.Aan hem heb ik ontzaglijk veeltedanken.Hijishelaas,
kortvoorik hierop vakantiekwam ,overleden.verongelukt.Datheeftme

geweldigaangegrepen.Hijwasvooraan in deveertig,stondtussen oud en
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jong.Hij had veelhumoren verbeelding, een enorm actief en creatief
temperam ent,hanteerdeeen heleri
jketaalen alszoon vaneenchefkende
hijmeertraditiesen spreekwoorden dan wieook.Alser'szondagsgeen
priesternaarzijn dorp kon komen,ginghijvoorindegemeente.Hijhad
de lagereschoolnieteensafgemaakt,maarwastamelijk vertrouwd met
hetNieuweTestament.W atook belangrijk is,hijhad een heelgelukkig
huwelijk.Zijn vrouw vertelde medathijmethaaroveronswerk sprak.
Datisietsheeluitzonderlijksin een dorp.Echtparen van évoluésin de
stad hebben welmeer contactin hun huwelijk,maarin hetbinnenland
leven zijmeernééstelkaar.Maargoed,dezeman kon watmijn kokniet
kon.Onmiddellijk altoen ikhethem vroeg:zoujijnieteenseen evangeliecommentaarkunnen maken,antwoorddehij:ja,ja,datzalwe1gaan.
Veelaarzeling wasernietbij.
W ezijn alsvolgtte wèrk gegaan.Ik nam een vertaling van hetNieuwe
Testament en daaruit enkele van de m eest bekende teksten,de Verloren

Zoon,deBroodvermenigvuldiging,datzijn daarom nognietdegemakkelijkste.Iklasu1edanarie,vierkeer,zodathiJkonlnemoriseren enassimileren,en als hij ongeduldig werd,wanthijsnapte watik wilde en de
bandopnemerstond alklaar,zeiik :'Louis,morgen gaan weopnemen,zie

datjeerbenty.W anthijwassomsalheelvroegwegê
naarzijnveldofzijn
palmwijn endankunjeeenheledagwachten.Maarhijwaser.Iklashem
dietekstdan nog een paarkeervoor,zonderveeluitleg,wantik wildehem

vrijlaten,hetmoestvan hem komen.En naeen kortebedenktijd begon
hij.W ateruitkwam,wasindrukwekkend.Eenhelecommentaar,geweldig
geamplificeerd,geafrikaniseerd.levend,geloofwaardig,getuigend van een
echt levend geloof. Geen exegeten-,geen theologentaal, de taal van de
mensen ginder. Het was een prachtig verhaal,geweldig spontaan, mis-

schien een beetje té spontaan.Toen ik ermee terug naarde missiepost
ging,ereen beetje afstand van nam en tien dagen latereropnieuw naar
luisterde,dachtik:om datuitteschrijven,datza1moeilijkzijn.Hetwas
mijimmersniettedoen om deregistratievaneenAfrikaansverhaal,zoals
een antropoloogzou doen (denk bijvoorbeeld aan watpaterPlancquaert
heeftgedaan meteen aantalYakamythenz)maarik zochtteksten dieik
zelfvooranderen kon gebruiken in preek en catechese.lk liethethem dus
nog eens overdoen.De kern van het verhaalbleef dezelfde,met enkele
varianten.M aar hetwerd meer resexief.Aangezien het allem aalop de

2 M .Plancquaert,SoàantemythessacrésYaka,KoninklijkM useum voorMidden-A frika,Tervuren,1982.
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band stond,wasergeen bezwaarmeerdatik nu zelfook eenstussenbeide
kwam .Voorwezo'n opnam em aken,probeerik zelfwatexegesetedoen.

Datza1we1nietaltijdhetlaatstesnufjezijn,wantwezittengindervervan
de geleerden af,maarik doe mijn best:boeken,tijdschriften...En a1s
Louis dan met een fantastische interpretatie voor de dag komt,moetik

hem zeggen :'Hierwordteigenlijk ditbedoeld ofdat,hoezoujedatdan
zeggen?'Ofhijheefteen uitdrukking,een symboolin hetNT nietvoldoendegetransponeerd...Neem debroodvermenigvuldigingbijvoorbeeld.
Die gebeurt op 'een eenzame,verlaten plaats'.Dat is voor hen in het

woud.Daareten zetoch geen brood.'W atnemenjulliemeea1sjevoor
enkeledagen hetwoud in trekt?'Aardnoten en bananen.In een homilie,
in decatechese kan dattoch best.In hettafelgebed van deeucharistie ligt

datmisschien watmoeilijker.Ik moethem vooralom uitleg vragen over
watik nietbegrijp:een spreekwoord datik nog nietgenoteerd heb,een
traditioneelgebruik,een legendeofmytheuithun volksgeloofwaarmeeik

nog niet vertrouwd ben.ls dataltijd magie ofbijgeloof? Via de taal
probeerik veelaan gewoontenstudietedoen,zodatik erzelfeen beetje
over kan oordelen.Sam en schiften en corrigeren we dan.

Eersteversie,tweedeversie,dialoog -ik laatze doormijn kok letterlijk
uitschrijven,hetheeftwelwatgeduurd voorhijdatkon.Dan 1eg ik de
drie naastelkaaren begin te componeren en tereduceren :vooréén homilie heb ik som s anderhalfuur opnam e.En vooral,ik m oet het me zelf

allemaaleigen kunnen maken.In tweekeer,nogaltijd metdeassistentie
van mijn kok,tik ik dan de uiteindelijke versie uit.lk probeer zoveel
mogelijk de mondelinge verteltranttehandhaven metuitroepen,tussenwerpselsen al.In degeschreven en vertaaldetekstmoetjesomseen hele
parafrase gebruiken om debetekenisvan zo'n uitroep weertegeven en als

jenietgoed luistertnaaruitspraak en intonatie,slajedebalsomslelijk
m is.

Om anderen te laten delen in mijn werk,wilde ik een en ander ervan
publiceren.Datisdan ditboek geworden3,waarin ik uitvoerigmijn weg
en de opeenvolgende etappen ervan beschrijfen in vertaling een aantal
liturgische gebeden.homilieën en evangeliecommentaren bijeen heb gebracht.De Franse vertaling van die oorspronkeli
jk doorhen uitgedachte
enverteldeverhalen,wasvoormijenorm leerrijk.Jewordtmetjeneusop
problemen gedrukt waarvan je je nietbewustwas.De evangelisatie is

3 A.van derBeken,Lesproverbes Yaka au servicedeI'
annoncedeI'évangile,
Studia InstitutiMissiologiciSocietatisVerbiDivini,St.Augustin,1982.
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altijdvooreen grootdeelgebeurd doorvertaling,altijdvan westerseoriginelen naar Afrikaanse talen.M aar nu moest ik net andersom te werk

gaan.Ik vergelijk dat soms meteen bergpad.Ofjevan beneden naar
boven looptofvan boven naarbeneden,hetishetzelfde pad.Maarje
ervaring van datpad zalwellichtelijk verschillend zijn.W ijliepen altijd
van boven naarbeneden,zijmoesten van beneden naarboven.En onze
vertaling bestond bijna uitsluitend uit woordsubstitutie,een Afrikaans
woord vooreen Frans.M aarnu ervoerik datdatgewoon onmogelijkis.
je komttotenormiteiten,jevertaalteigenlijk niks.Nietalleen in detijd
treden ervoortdurendtaalverschuivingenop,om detien-twintigjaarzijn
erveranderingen in woordgebruik,Verteltrantenz.,maar ook van streek

totstreekzijn ersomskleineverschillen dietotgrotemisverstanden kunnen leiden.In onsgevalbijvoorbeeld isdemissionering,en dusdevertaling,begonnen vanuitKisantu, 'n 5* km van ons vandaan.In Kisantu

sprekenzeKikongo,bijonsKiyaka,tweeBantoetalen metveelgelijkenissen,maarook enorme verschillen.Alsje nu hetbegrip 'Verbond'-het
bijbelsebegrip van hetVerbond tussen God en M ensof'hetbloed van het
Verbond'in dewoordenvan deconsecratie-wiltvertalen,danvindjein
hetKikongo-woordenboek van paterSwartenbroeckx kangu.M aarkaangu in hetKiyaka is een fuikversperring in een rivier,eigenli
jk precieshet
tegenoverstelde dus,en als het een beetje anders uitgesproken wordt,
khaangu, is het een soort dekstro.Ik weet wel, de m issionering heeft
geprobeerd datKikongo-woord kangu een surplusaan betekeniste geven

enhetismogelijk datsommigevan onzemensenhetnogaltijd zo begrijpen:'ja,datishetwatonzepatersdaarmeebedoelen:énswoord in hùn
betekenis'.M aarvraag tegenwoordig maareensaan catechumenen in het
binnenland wat kaangu betekent: een fuikversperring, zeggen ze. Of
m bungu, datin hetKikongo 'beker' betekenten als zodanig ook in de
consecratiewoorden gebruiktwordt.M aarin hetKiyaka betekentmbuungu, naargelang van de uitspraak,een aanlegsteiger,oever,strand,ofeen

van de drie fasen in de metamorfosevan een larve.M aarerzijn in het
Kiyaka prachtige woorden en uitdrukkingen voor 'beker'en 'verbond'.
Voor 'beker'heb ik alweldertien woorden gevonden,ik heb telkens gevraagd om de dingen dieze daarmeeaanduiden ook tem ogen zien,zodat
ik weetwatze in hun leven en gebruiken betekenen.Een van hun spreekwoordenzegtbijvoorbeeld:'M bula ye mbuungi,:F babutuka,ha bateele
buluunda: 'regen en nevelhebben vanaf hun geboorte een vriendschaps-

paktgesloten'.Nauwelijkshoudtde regen op ofnevelverschijntin het
da1overderivier;alshetindeverteregent,hebjedeindrukdaternevel
hangt.Isbuluunda in hun belevingswereld dan geen prachtig woord voor
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ons'Verbond'? Hetwoord bestond nietin hetKikongo of...werd gdgno-

reerd,miskend.Zo zijnerook voormijinhetKiyaka nogtalvan woordendieiknietkenofdieikmisken.Ikhebheteensgeteld,op5bladzijden
uitgetiktetekstwarenernog60,70woorden dieiknietken.En wijvertalen maar, zonder hun woordenschat te kennen of we hechten er geen
belang aan.Ik za1nog veelwoordonderzoek moeten doen.De bedoeling
istoch dathetin hùn taal,hùn ideeën en traditiesuitgedruktwordten dan
bedoelik nietalleen in het'Afrikaans',maarin delokaletaal,in Kisantu

in hetKikongo,bijonsin Kasongo-Luundain hetKiyaka.In mijn boek
hebikmijnmethodealleenmaarzouitvoerigbeschreven (enteksteninhet
Fransvertaald)omdatik dacht datanderen misschien een soortgelijke
methode konden gebruiken in hùn situatie,met hùn m ensen.Nietzoals
hier som sgebeurt,datdooreen pastoraalteam in M echelen een homilie
klaargestoom d wordtdiedan uitgesproken wordtin Limburg.En a1sik de

verhalendieikvan mijn mensen krijgzorgvuldiguitschrijf,weetikdatze
in die teksten slechtseven vastgelegd worden,zemoeten erweeruitlosgemaakt,opnieuw mondeling vertolkt worden in de orale traditie van de

lokalegemeenschap.Danvoelen demensenzicherin terug:ja,datisvan
ons,datis onze denk-en verteltrant.

Hoefantastischdatsomswerkt,hebik bijvoorbeeld ervarenmetonsverhaaloverZacheus,detollenaardieuitzijn boom naarbeneden komten
Jezusbijzich thuisontvangt.Zo'ntollenaarherkennendemensen:hetis
de 'griffier',de ambtenaardie in dedorpen boeten komtinnen,een echte
uitbuiter.W e hebben hem Kosigenoemd.Je m oet horen hoe ze datver-

haalin de verfzetten.Jezuskomtvoorbijen hethele dorp isin feest.
M aarKosidurftzich nietgoed laten zien,hijkrui
ptin een boom.Maar
ineensziethijzijn kans.Dehogegastzalbijhem zijn intreknemen.Hij
rentnaarhuis.Vlug,vlug,ermoeten kippen geroosterd worden.Mijn
informantheeftdataldikwijlsgenoeg zelfgedaan.In geuren en kleuren
.

beschrijfthijdat.Endemensenmakenzichvrolijkoverde'tollenaar'die
ze maaraltegoed kennen.Zitertoevallig zo'n griffierin hetgehoor,dan

wordtdievoorhethele dorp in zijn hemd gezet.Kosiisnu in heelde
streek eenlegendarischefiguur.En demensen worden zich (vrolijk!)bewustvan decorruptiewaaronderzetelijden hebben.Zevinden erwoorden en verhalen voor.M ijnhomolieënwillen nietalleen maardevoteverhaaltjeszijn !
Naasthomilieënencommentaren hebik inmijnboekook alenkelegebeden kunnen opnemen.Voorhetdoopselbijvoorbeeld.Datistochietswat
we nodig hebben.W e hebben daarvoorons'boekske',hetritueelvan het

bisdom,een letterlijke vertaling van het westerse ritueel.Ik kon daar
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eigenlijknietveelmeedoen.Ikheb aanLumandugevraagd ofhijmeiets
kon maken waarin heelde Afrikaanse watersymboliek uitgedruktwordt.

'Ja,ja',zeihij,'datkan'.En ikzieonsnog zitten,samenin dehut.Het
bidden kwam erheelrustig uit,druppelsgewijs.Hetwasaangrijpend.En
toen ik hetuitschreefblekenhetverzen en strofen tezijn!Ofeen gebed
na de communie.Toen ik dat eens gebruikte,vroeg ik achteraf aan de

zustersdieerbijwaren en nietwisten datdatgebed van mijn mensen zelf
was:'W atvind jeervan?'.'Een beetjevreemd',zeiden ze,'toch weleen
andere stijldan de onze'.Ik heb haargeantwoord:'Goed,maar dan
hebben demensen ook hetrechthetzelfdete denken van onze stijl'.
Ik weetdaterin watik totnogtoebijeengebrachtheb nogveelleemten
zijn,themata die wijnog niet aankonden.'Verlossing'bijvoorbeeld of
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geleerden zullen zeggen 'Eschatologie', noem maar op. M aar we gaan

door.Kortvoormijnvakantiehebben web.v.eenheelmooiekruismeditatie gem aakten een tekstoverdeNederdaling van deH .Geest.Ik kan u
verzekeren,overde H .Geestspreken in Afrika,datvaltnietmee.Talvan

andere dingen hebben wenog nodig.Een kind sterft,erisbijonsveel
kindersterfte,ze komen ermeenaarde m issieofhouden een dienstin het

dorp.W atkunnen wijdan zeggen?Ofdehuwelijksinzegening.Heelhet
probleem vanhetAfrikaansehuwelijkisvooreen deelmisschien eentaalprobleem.Zijverstaan nietwatwijbedoelen metde sacramentelezegen
overeen natuurlijk,menselijkhuwelijk.W athebbenzijaan deletterlijke
vertaling van ons ritueela1s hun antropologie helem aalanders is? Ofde

biecht.Debiechten zijnsomstoch triestig,he.Een paarinleidingsformules,zo lang geleden en dan hoorjededubbele puntvallen:gestolen,'s
zondagsnietnaardemisgeweest,overspel-zonderuitleg,zondermotivatie,zondercontext,niks.M aareen Afrikaan iszo niet.Alsdiezelfdem an

bijmekomtom tevragen ofhijmee kan rijden,blijfthijtien minuten
binnen.Hijiseen relatie-mens.En verderrijzen vragen a1s:hebben zij
zonde-besef,of alleen maar besef van goed en kwaad? Is God daarin
betrokken ofishetietsdatze alleen m aar onder elkaarregelen,metGod

tacieterbij? Ik wilde ietshebben datdiep religieuswas.gerichttotde
Vader. Lumandu heeft me zes heel mooie biechtmodellen geleverd, in

strofevorm weer.Ik voelmeerzelfheelklein bij,alsmijn biechtzo rijk
was...En ikhebhem om verzoeningswoorden gevraagd.'Steldatjijpriesterwas,watzou jetegen demensen zeggen,ofwatverwachtje,a1santwoord op jebelijdenis,van een priestermeteen Afrikaanshart?'
Alleenalin dewoorden diewijin decatechisatiegebruiken voor'zonde'
en 'biecht'zitten enormem isverstanden.Hetwoord voorzondeisdisum u,

voorzondigen kusumuka.Datzijn woordenvanonzepaters,veronderstel
ik. Ik vroeg m e af:waar komt die wortelsumu vandaan ? En in hun
gebruiken vond ik het woord kusumuna. M aar dat betekent een taboe

opheffen,nieteen taboe overtreden,zondigen.Bijvoorbeeld,wordtiemand gekenwordthijbijeengenezergebracht.dan zegtdiehem dathij
geen kip meerm ag eten,wantkippen vliegen op en datisdeoorzaak van

zijn gekheid.Alshijtweejaarlatergenezen is,heftdegenezerhettaboe
op :kusumuna.Ofneem hetwoord datin omloop isvoor biechten :ku-

funguna.Maardatbetekentin hun gebruiken verklikken:een meisjeis
zwanger,zeweten nietvan wieen ze hebben nog geen bruidsschatgezien ;

hetmeisjewordtonderdruk gezetom te verklikken (kufunguna)wiede
jongen is.En wijgebruiken datwoord voorbiechten!Alsereen biecht
gaandeisenjevraagtaancatechumenen:watzijn diedaaraanhetdoen?
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dan hebben zeeen woord om tezeggen:zezijn stilaan hetspreken.Dat
woord hadden wijdan toch ook kunnen gebruiken voor'biechten'?
A1swijvoordeevangelisatiewoorden blijven gebruiken dieetymologisch
in hun gebruiken en hun volksgeloof iets helemaalanders betekenen

gewoon omdatwijdiegebruikenen datvolksgeloofnietkennen -zitten
wijernaast,ikbedoel:evangelieenvolksgelooflopennaastelkak ,zonder
elkaarin de diepteteraken,zonderdathetvolksgeloofdoorhetevangelie
totvoltooiing wordtgebracht.En datistoch debedoeling van de evangelisering?Ik gebruik daarvoorgraag hetwoord 'achèvement':totvoltooiing
brengen,uitgaan van hùnleven en datnaarhetevangelietoelaten groeien,
totvolheid laten komen zoals Paulus zegtin Ef.4.En niet omgekeerd :

inplanten,hetevangelie inplanten.Hetwordtbijna 'importeren'.M aar
watweten wijvanhun volksgeloof,van hun 'croyances',hun gebruiken?
Ikzalnietzeggen,erzijn talvan missionarissendiedaarindividueelredelijk vertrouwd meezijn,maaronzecollectievekenniservan isnog altijd
heelbeperkt.W ijgebruiken hetwoordje 'God'.Maarwatbetekentdat
voorhen?Ikkom ineenmijonbekendhuis,inhetdonker,enik haaleen
van de schakelaars over.Er zalwe1ergens licht aangaan.M aar waar?
Boven ?In de kelder? M aarwaarik hetlichtwildehebben ishetm isschien

nog altijd donker.Ik weethetniet.Evangelieen volksgeloofmoeten op
elkaaraangesloten zijn.
In diegeestheeftKambvwandzi,mijn kok,na de dood van Lumandu,
bijvoorbeeld een huwelijkstekst gemaakt.lk had hem gevraagd:'Kijk,
hier,hetritueeldatwijgebruiken.'tIstochtriestighe.Zoujijmenu niet
ietskunnen maken datm eeraan jullietaalen gebruiken beantwoordt?'
Hijhad veelvan Lumandu geleerd.hijwaservaak bijkomen zitten als
wijbezigwaren,hijhadzich uiteigen bewegingeen bijbelaangeschaften
was daar vaak zo diep in verzonken dathijvergat mijn eten klaar te
maken.Hijmediteert,jeziethem somsbezig,datisheelwonder,datheb
ik nog weinig gezien.En nu ik hem vroeg om nietalleen maarLumandu's

teksten uitteschrijven,maarzelfeen tekstteimproviseren,zeihij:'Ja,
ik wilhetproberen'.Van mijn kanthad ik,na watstudie,alenkele elementen en etappesvan hetAfrikaanse huwelijk op een rijtje gezetmet
telkensdegebruikelijketerminologie:eerste kennismaking,belofte,toestemmingvan defamilie,bruidsschat,welkewoorden gebruikenzijdaarvoor? En daarnaastdepunten die in hetkerkelijk huwelijk van belang
zijn:trouw,onontbindbaarheid,vruchtbaarheid en God dieerin betrokkenwordt.Kambvwandzizelfgingbijouderen én jongeren terade,naar
gewoonten,gebruiken,sm boliek.Enalheelgauw kwam hijmeteenscenario voorde dag.Toen we hetopnamen.bleek hettebestaan uiteen alter-
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natie van verhalen en gebedsmomenten :verhalen in plaatsvan een preek,

gebedsmomenteninplaatsvangebedsformules,allesindagelijksetaal.Zij
hebben immersgeen speciaaljargon voorhetreligieuze,zijhebben maar
één tai ,de taalvan alledag is dezelfde als die waarmee ze zich tot God

richten.Diedualiteittussen dagelijkse taalen religieuzetnnlhebben wij
erin gebracht.W e spreken bijvoorbeeld van kisakramento voor 'sacrament',maar ik daag iedereen uit:vraag eensaan catechum enen wat dat
betekent,kisakramento ?Ofkidiim bu,'teken',watisdat?M aargoed,in
Knm bvwandzi'sim provisatieontbrak toch weleen en ander:de ondervraging,detoestemm ing,erwaste weinig dialoog,vond ik.Diehebben weer
samen ingelast.En nu bestaatde tekstuiteen afwisseling van gebedsm o-

ment,dialoogmoment,verhaalmoment,vijfkeeralterneertdat.W aarbeginthetsacrament? Ik geloofdathetbeterisdehuwelijkszegen paste
geven alshetAfrikaansehuwelijkvoltrokkenis.Hoewordtdewederzijdsetoestemminggeformuleerd?Meerin gebaren dan inwoorden.Dejongen heeftpalmwijn meegebrachten legtdekruik neerin dekring van de
aanwezigen,getuigen zijn eraltijd vanzelf.Hetmeisjewacht.Zepalaveren en op een zekerogenblik vraagtdevadervan hetmeisje:'Zullen we
drinken?'Zijdoetdekurkvandekruikendatishettekendatzebeaamt.
Zijdrinkt-eentweedeteken -en geeftdebekeraandejongen.Dieheeft
zijninstemmingalbetuigd,hijheeftdepalmwijnmeegebracht.Voorieder
van diegebaren isereen term .Ze geven debekerdooraan denotabelen.
In deliturgiewordtdan ook gevraagd :'Hebben de notabelen meegedron-

ken?'Datisvan grootbelang.W anta1sdenotabelen methethuwelijk
nietinstemmen,opgelet,dan zegenjedathuwelijkbeternietin,hetloopt
verkeerd afof ze kom en magisch tussenbeide.Hetzelfde voorde vraag:

'Isdebruidsschatbetaald?'W ordteenhuwelijksacramenteelingezegend,
dan weten zedathetnu onontbindbaaris,dejongen heefthetmeisjenu
helemaalaan zijn kant.W ordthetmeisje zwangeren de clan heeftnog
geenbruidsschatgezien,dan dwingen zehetmeisjetotabortus,daarhebbenzemedicijnen voor,ofa1shetkind toch geboren wordtmaken zehet
weg.Bijdeuitwisseling van de ringen gebruiken zijhetwoord kuvûka;
datiszoveelalsplechtigebeloftedatzeelkaarzullen kleden.In hetsamen

drinken zien zijhetengagementom levenslangelkaareten en drinken te
geven,deman zalpalmwijn naarhuisbrengen,devrouw zalwaterhalen
en specerijen in demaniok doen,samen staan zein voordeinstandhouding van het gezin.

Biecht-en huwelijksteksten,mijn homilieën,hetzijn maarvoorbeelden.
W atikmetmijnmethodewilbereiken is,datikbijdemensenwilkomen.
datik de mensen wilraken metdatgene watmijhetdierbaarstis,het
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evangelie.W atjehetdierbaarstis,wiljetoch meedelen?Enzomeedelen
dathetvan hen wordt? In die poging stootte ik op mijn grenzen,de
grenzenvan mijntnnl,mijn gedachtenwereld,mijncultuur.Mijn informanten,Lumandu en Kambvwandzi,zijn verlengstukken van mezelfgeworden.Daarvan ben ik mepasgoed bewustgeworden bijdedood van Lumandu.Ik hebgehuildalseenkind,zehebben hetallemaalgezien.Bijde
uitvaartheb ikdemensen vijfvolleminuten moetenlatenwachtenvoorik
een woord doormijn keelkon krijgen.Een zwarteseminaristzeimeachteraf:'Ik heb nog nooiteen blankevooreen zwartezien wenen'.M etheel
diemethodevan me ben ik totliefdegekom en.En daarstaatofvalttoch

heelmijnlevenmee.Alsikdoodga,zalO.L.Heermenietvragen:hoeveel
kerkenhebjegebouwd,hoeveeldoopselstoegediend?M aar,hebjevanje
mensen gehpuden ?
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Brazilië :conflicten om de
Iandbouw grond
GeertBoeve

Op 14 februari1980 publiceerde de Braziliaanse Bisschoppenconferentie

een brief(metinstemming van 178 van de 180 aanwezige bisschoppen)
over de nationale grondpolitiek en de consicten die deze meebrengtl.
Daarin staato.m .:

'In zowatalledelen van de federalestaatzijn consicten ontstaan tussen
enerzijdsdegrotenationaleen multinationaleondernemingen,hun omgekochte makelaars, de grootgrondbezitters, en anderzijds de posseiros
(kleinegrondbezitters)en deindianen.M etallerhandegeweld wordendezen van hun grond verdreven.Hetisovervloedig bewezen dathierin huurdodersgebruiktworden,evenalspolitiem annen,ambtenaren van de bur-

gerlijkestand en rechters.Herhaaldelijk komthetvoor...datpolitie en
huurlingen samenwerken om uitdrijvingsbevelen teurgeren'.
'De situatieisheelvlug ergergeworden.Alleen alin destreek van Conçeiçao do Araguaia.in hetzuiden van de staatParà waren erbegin 1979 43
uitgesproken consicten geregistreerd.Zesmaanden later55.Einde 1980...

80.In de staatM aranhao,traditioneeleen staatvan vrije gronden,beschikbaarvoorarmeboeren,zijn in 1979128consictengeregistreerd;bij
enkele ervan ging hetom honderden gezinnen;bijminstens3ervan om
meer dan 1.0œ gezinnen.Van de slachtoffersvan fysieke geweldpleging

blijken meerdan dehelftgedood bijgrondbetwistingen'.
Volgenseen statistiek over26 staten waren erin dejaren 1979 tot 1981
1.057consicten,waarbij1.605.141personenbetrokken waren en63mensen vermoord werden.

1Debronnen voorditoverzichtzijn voorhetgrootstegedeeltetevinden in
DIAL (D@fusiondeI'
informationsurI'
AmériqueLatine),Parijs,1978tot1983,
passim.Zezijn aangevuld metgegevensuitAmériqueLatine,avril-juin 1982,
CETRAL,Paris.
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Investeer m et of zonder geweld
De aanklachtvan de bisschoppen wordtvanuit een verrassende hoek be-

vestigd.Op 1november1981wordtvanuitParijseen vertrouwelijkdocum ent verstuurd aan de zakenwereld,ui
tgaande van een journaliste,DanielleHunebelle,die in 1981een reisdoorBraziliëheeftgemaakten bli
jkbaar in eigen beheer een informatieblad uitgeeft.HetwijstkandidaatinvesteerdersopdeschitterendemogelijkhedentotgrondspeculatieinBrazilië.Na een schetsvan de economische politiek van de Braziliaanse regering vervolgtLa Iettre internationale de Danielle H unebelle no 98:'Het

feitdatallerleimaatschappijenophetogenblikstaantetrappelenom inde
landbouw te investeren,isten dele ingegeven doorgrondspeculatie.Door

deaanlegvanwegeninfrastructuurisdeprijsvan degrondinMidden-Braziliëin drie jaar tijd opgelopen van 10 tot3* Vs-dollarper hectare...
Grondspeculatieisechtergeen businessvoorzachtejongens.Jemoeteen
juridisch steuntjevinden om detalrijkewettelijkehindernissen teomzeilen.Allesdraaithierbijom hetbegrip ''eigendomstitel''.Een titelvan 30
jaarismeerwaarddaneenvan10,dienietigverklaard kanworden(vooralalssquattersdemogelijkheid krijgen titelsteverwerven).Ervaren speculanten kopen daarom bijvoorkeur''bezette''grond.In destaten Acra
en Rondonia betaalje daarvoor zowat 10 dollar,terwijlje voorvrije
grond 1œ dollar moetneertellen.M eerVoornam einvesteerdersdoen een
beroep op advocaten die preciesweten hoe je aan grond kuntkomen.
M aar de echte truc.die zowelsomm ige m ultinationals als kleinere privé-

groepengebruiken,werkta1svolgt:vooreen appelen een eikoopjeeen
''bezette''grond en dan stuurje,zoalsin hetVerre Westen van de 19e
eeuw,gewapendebandieten erop uitdiede ''bezetters''verjagen (ofuitmoorden---).Op slag isje grond 1* % ,zelfs 1.e ç:in waarde gestegen...Ik ken een Italiaansegroep die metdeze methode in enkele weken

tijd de waardevan een domein van 10.000 hectarevertienvoudigd heeft.
Natuurlijk maken investeerders op die manier nietalleen vrienden:de
vreemdelingenhaatneemttoe,en dekerk kiestsystematisch dezijdevan
de squatters...lk weet b.v.dat Shellnietin grond wilinvesteren in het
Amazonegebied omwille van die tegenstand.Ik geefu daarom de raad u
tewijden aan de agro-businesszondermeer(waarbijnOg ruim te verdie-

nen valt)en uw grond stilletjesin waarde te laten stijgen'.Hetwoord
'squatters'in dezebrief(bezetters,krakers)verwijstongetwijfeld naarde
posseiros,mensen dieeen grondwettelijkgewaarborgd rechthebben op de
grond die ze somsalgeneratieslang bewerken,zonder datze geschreven
eigendomstitelsbezitten.Nog op 10 december1981urgeertpresidentFigu-
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eiredo detoepassingvan dewetdiebekend staatalsdewetop de'usucapi-

âo'(inbezitneming),waarbijrechtop eigendom verwerft'alwienoch op
hetland noch in de stad eigendom beziten vijfjaarononderbroken en
zonder datverzet aangetekend is een landbouwgrond van maximum 25

hectarebewerkt,dezedoorzijn arbeid produktiefmaakten erop gehuisvestis'.Voor'usucapiâo'kom en in aanm erking privé-gronden en'sommi-

gestaatsgronden.Uitgeslotenzijngronden dieeen ecologischbelanghebben,grondenwaaropindianen wonen engrond die'onontbeerlijk isvoor
de Nationale Veiligheid'.Deze Nationale Veiligheidsgrond om vatalle ge-

biedenlangsdegrenzen en op 1* km aan weerszijden van deAmazônia
Legal,deautoweg doorhetAmazonegebied (een gebied van 20.% km
lang en 2* km breed).Juistdaar gaan de posseiros zich bijvoorkeur
vestigen.Ze mogen erdusnietmeerop ofmoeten eruit.Buitenlandersen

grotemaatschappijen daarentegen kunnen zich ervestigen.(In Almeirim
bezetten 35buitenlandse ondernem ingen 575.* 3 hectare;in Altamirabe-

zetten er30 14.858 hectare).

Plannen van de Braziliaanse regering

Braziliëziteconomisch aan de grond.Degroeivan zijn industrie,gebaseerd op zeerlage lonen,is totstilstand gekomen of negatief geworden
doordewereldcrisisen dehoge lasten van depetroleuminvoer.De staats-

schuldbedroeg einde1980al50miljard dollar(8m aand minimum-salaris
perhoofd van debevolking)en debetalingsbalansisjaarnajaardeficitair.Deinnatieliep optot120Veperjaar.Om dezetoestandom tebuigen
heeftderegering grootscheepseprojecten opgezet.

1.Delandbouw wordthervormd.Kleinezelfstandigebedrijfjesworden
vervangen door grootschalige ondernem ingen die de nieuwste technische
middelen moeten gebruiken.Van 1972 tot 1978 nam hetaantaleigendommen van 2.e tot 5.e hectare m et 16,4% toe.hun oppervlakte,met

14,2l .Hetaantalbedrijven van meer dan 5.e hectare nam toemet
8% ,deoppervlakte diezeinnamen met27.9% .Deconcentratievan land-

eigendom isnoggroterdan dezecijferssuggereren:1eigenaarbezitsoms
meerdan 50bedrijven;in een van destaten isdequasi-totaliteitvan het
land in het bezit van 1* personen.De kapitalisatie in de landbouw is
overigensalvanaf 1967 doorhetmilitaire regimegestimuleerd.In 1974-75

wordthelemaalafgezien vandeoorspronkelijkeintentieom inhetnoordoosten de werkgelegenheidsproblem en van de kleine landarbeiders op te
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lossen ;destreek wordtnu gekoloniseerd doorgrote landbouwcoöperaties

en privé-maatschappijen.
2. Ertsen en bossen worden intensiefontgonnen,voorde exporten voor
verwerking ter plaatse. Reusachtige infrastructuurwerken ontsluiten de

mijngebieden:dammen en elektriciteitscentralesleveren energie,een M
km lange spoorweg naar Sâo Luiszorgtvooreen verbinding metde kust,

erwordenautowegenaangelegd (een2,3km langebrugoverdeTocantins
in Marabà)en een nieuwehaven in Vilado Conde.
3.Kapitaalwordtaangetrokken van grotenationaleen multinationaleondernemingen om in de ontsloten gebieden metmachtteinvesteren in landbouw en industrie.Hetgrote lokmiddel is dathet gdnvesteerde bedrag

afgetrokkenmagwordenvandebelasting.Injuli1977b.v.warendoorde
regeringlandbouwprojecten goedgekeurdinhetAmazone-gebiedvooreen
totaalvan 7 miljard cruzeiro.Hiervan brachten deinvesteerdersreëel2
miljard in uiteigen kapitaal.Deresterende5miljard werdenvan deverschuldigdebelasting afgetrokken,zodatdestaatditbedragderfdeterwijl
deinvesteerdersde grond in volleeigendom verwierven.Intussen betaalde

destaatweldeinfrastructuurdiedewaardevan degronddeed stijgen en
gafzijnkredieten nogbijvoorkeuraangrotebedrijven.In 1970ontvingen
de groteen middelgrotebedrijven,dienietde helftvan de grond bewerken,90 ç:van de staatskredieten.

Gevolgen voor de plattelandsbevolking
De dram atische tegenstelling tussen deze 'ontwikkelings'-plannen en de

gevolgen ervan voordeplaatselijkebevolking,kan gdllustreerd worden
aan een van de 'projecten'die op het ogenblik in uitvoering zijn,het
programma'Grand Carajas'.Hetgaatom eenstreek,de'SerradosCarajas',van 1miljoenkm2,gelegen op550km tenzuidwestenvan Belém,aan
de monding van de Amazone.Hetweekblad O M o Paulo publiceerde in

januari1983doorelkaarheentweeinterviews,hetenemetOzielCarneiro,
een ambtenaardiemedeverantwoordelijk wasvoordeuitvoeringvan het
plan,hetanderem etM gr.Alano Pena,bisschop van M arabà,in destaat
Parà,een van de bisdomm en in hethartvan de 'getroffen zone'.
OzielCarneiro .Infrastructuurwerken en investeringen voor communicatie,gezondheidszorg,hygiëne,opvoeding en huisvesting zullen een brede
ontwikkeling op gang brengen in hethelegebied van Araguaia-Tocantins.
Economisch en sociaalzaldatverstrekkendegevolgen hebben.Erwerken

nu al4.e arbeidersin demijnbouw,26.% in Tucurui.Alcobaça,waar
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zo'n 4.e inwonerswaren,telternu al50.* .Erisalveelbelangstelling

voordeop terichten industrieën en die kunnen nevenbedrijven en handelszaken aantrekken.Degrotestaalbedrijven zullen veelsteenkoolverwerken. De houtbewerking za1 toenemen, o.m . voor het leveren van
dwarsliggersvoor de spoorweg.Sam en metde landbouw en bosbouw za1

ditzorgenvooreentoenamevan deproduktieindestreek,een merkelijke
verhogingvan hetinkomenperhoofdenmeersociaalwelzijn voordehele
bevolking.
M gr.A lano Pena:De snelle verstedeli
jkingzalmoeilijkesocialesituaties
scheppen.De woongebieden van twee indianenstammen,de Surufen de
Xikrin,komen in deverdrukking.De kleine boeren,moe van hetvechten
om hun grond,zullen naarde industrie trekken ;wathun daar op lange

termijn tewachten staat,beseffen zeniet.Nu alis ersprakevan 70Ta
minder werkgelegenheid wanneer de infrastructuurwerken eenmaalklaar

zullen zijn.
OzielCarneiro :Hetprogram ma komtnietalleen deontwikkeling van een
streek ten goede,hetisvan nationaalbelang.H etkan helpen om debeta-

lingsbalansinevenwichttebrengen en deviezenterbeschikkingtekrijgen
voorhetal etalen van de staatsschuld.De nieuwe industrieën in de zone
zullen voor hun uitrusting bestellingen plaatsen in heelBrazilië;datzal

voorde'SerradosCarajàs','Alunorte'en'Albràs'eenbedragzijnvan 1,2
miljard dollar.Buitenlandskapitaalhebben we alleen in enkele gevallen
nodig en wordt slechts aanvaard binnen het raam van de wetgeving en
alleen a1shetnationaalbelang ermee gediend is.
M gr.A lano Pena:De buitenlandse participatie is zo groot datde vraag

rijstinhoeverrehetland nogautonoom blijftenin hoeverrehetalineen
transnationaalsysteem verwikkeld isen nietmeerzelfoverzijn minerale
voorraden beschikt.Dathetprojecteen streek vooruitzou helpen,iseen
illusie.In feiteza1hetzwaremoeilijkheden meebrengen.Hetisnietafgestemd op binnenlandse participatie en behoeften.
OzielCarneiro.ln bepaalde economische sectoren isgrootschaligheid en

grootkapitaalnoodzakelijkwillendeondernemingenleelaarzijn.Zevereisen nu eenm aalgrote investeringen en een complexe produktieplanning.
M en moet echter goed voor ogen .houden datontwikkeling nietvan die

groteondernemingen alleen alangt,maarvan samenwerking ermee.Zij
zijn de gangmakers,zetrekken allerleiandereactiviteiten in landbouw,
industrie en dienstensectoraan.

M gr.AlanoPena:Dergelijkemonsterprojectenzijnnietdebestemethode
om destreek totontwikkeling tebrengen.Deplaatselijkebevolking kan

GeertBoeve/Brazilië:conflicten om delandbouwgrond

-

* -

*

-

'

.

zo s

N

Ol

-

BELEM

-- -

-

X:
5O

-

5l
OO Km.

'

SAO LUIS

TUCURUI

06
N

53

--

-

&*9

--

M A RABA

Q
-.

.

REcjFE --<

Q
u

*

- -

Q

w

-

Q
W
k

y
.

-

. - - -

T

-

B R As lL1A

.

--

-

*

-

-

- - -

u@

&#

--

*l
ê
*X*

.

--

- -- --

l
l
w
l
@- ** w

.
BELO HORIZONTE

- -

*
-

%*

-

I@
&%*.%

sA-O PA ULo.

j

-

@

@

<

-

œ
-PN

.

-

<

m
D

RIo DE JANEIRO

-

nietsvanhaareigenmiddeleninbrengen.Zijwordtverlaagdtoteenonderproletariaat,metongelooiijk lage,absurdelonen.
Deevolutievandelaatstejarenheeftm eerdevreesvan M gr.Alano bevestigd dan hetoptimisme van Carneiro.De ontvolking van delandbouwge-

bieden schept een explosieve situatie omdatde stedelijke industrie zeer
weinigarbeidskrachten kan opnem en.Ditleidttotabsolutem arginalisatie.

Hetaantalseizoenarbeidersstijgtjaarlijksmet 12% .terwijlhetaantal
arbeidersin vastedienstvoortdurend afneemt.36çavan delandarbeidersgezinnen verdienen niethet minimumloon.In Brazilië betekentdit,volgens criteria van internationaleorganism en,absolute armoede.

Degrotelandbouwbedrijven(waarvan,tussen haakjes,hetrendementper
hectarelagerligtdan datvan dekleine)wurgen dekleine.Hetkapitalistische landbouwmodel berooft brede sectoren van de bevolking van de
voordelen van deontwikkeling.Deinkomsten van de landbouwbevolking

evolueerdenalsvolgt(inprocentenvan detotaleinkomstenderlandbouwbevolking):

54

Streven/oktober

1970

1976

1980

de armste 20 %
de armste 50%

5.2
22.4

4,1
17,9

-14,9

derijkste10%
de rijkste 5%
derijkste 1%

33,8
23,7
10,5

42,8
31,7
15,5

53,4
G ,2
29,3

Deproduktenvandeboerenwordendoordegrotebedrijvenopgekochten
verhandeld.Deze bepalen steeds meer waten hoeveelerverbouwd moet

worden en drukken deprijzen.Van waternaardestad gaat,strijken de
transportfirma's,de groot-en kleinhandelaars vaak 50% op van wat de

verbruikeraangerekendwordt.Degrootschaligelandbouwprojecten én de
grote infrastructuurwerken van de regering hebben geleid en leiden nog

verdertotonteigening van degrond van kleineboeren,diehierbijzelden
voldoende vergoed worden om in een anderestreek opnieuw tebeginnen.
M eestalworden ze gedwongen naar veelslechtere streken te verhuizen,

waarzelatereen tweedemaalonteigend kunnen worden.Hun blijftniets
andersoverdan in loondienstte gaan ofnaarde stad tetrekken,waarze

nauwelijksgenoegverdienen om hun gezin teonderhouden en in krotten
moeten wonen,waaruitze weerverdreven kunnen worden,nu ten gevolge
van de speculatie m etwoonpanden.

De strijd om de grond
Nietalleen onteigening treft de boeren.Speculanten en/of uitbaters van

grotedomeinen betwisten hun hetrechtop degrond die ze sindsjaren
bewerken en bewonen.Zijmaken hun hetleven zuurdoorpesterijen en
bedreigingen.
Een voorbeeld slechts.Bisschop C.Pereira de Alm eida van Porto Nacio-

nalin destaatGoiàs,schrijftop 23november1982 in een open briefaan
deautoriteiten :'In degem eente Novo Acordo isdegem eenschap van Sâo
DomingosdosRodriguesverwikkeld in een reedslang aanslepend confict
metverschillendegrootgrondbezitters.Deze gem eenschap stamtafvan de
familie Rodrigues wiervoorouders de grond gekregen hebben van keizer
Pedro 11voorhun verdiensten in de oorlog tegen Paraguay.H etgrootste

gedeeltevandiegrondenishun alwederrechtelijkontnomen doortientallen grootgrondbezitters.De zowat 30 erffamilies verdedigen hun laatste

4* hectares,maarwordendagen nachtbedreigd.Op 10novemberj1.is
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Joao DiasRodrigues,een van dewettigeerfgenam en,metmessteken in de

rugverwond doorOmarCampos,zoonvaneengrondbezitterdiein Brejo
Grande woont. Priesters, religieuzen,pastoraalwerkers worden m et de
dood bedreigd ''alsze nog in de buurtdurven komen''.ln de gemeente
Formoso do Araguaia worden meer dan 1* gezinnen van oude ''possei-

ros''onderdruk gezeten bedreigd doordePortugesemaatschappijCOBRAPE,die haarzetelheeftin Rio de Janeiro en kantoren in Gurupf,8e

straat,nr.1430.Inoktoberrijden tractoren van demaatschappijdoorde
om heiningen bi
jenkeleboeren en vernielen aanplantingen en weiden.De
COBRAPE heefteen huurdoderin dienst,M anoelM oura Sobrinho,om

destreek te ''zuiveren''.Op 11oktoberjl.dreigdedezeM oura,diezichzelf uitgaf voor beheerder van het domein, de pastoraalwerker Nicola

Arponetezullen doodschieten alshijnog in debuurtkwam.Dergelijke
feiten doen zich veelvuldig vooren de overheid doeternietstegen'.

Proletarisatie en slavenhandel
Onteigende ofverdreven boeren dwalen m ethun gezin van dorp totdorp

opzoeknaarvastwerk ofseizoenarbeid.Op hunzwerftochtlatenzijzich
oppikken door 'kattenvangers', handlangers van koppelbazen die hun
werk voorspiegelen.In het Amazonegebied b.v.komen ze terecht in de

ontbossingswerken (al20% van hetwoud isomgehakt;alsdatzo doorgaatwordthetwoud in een woestijn herschapen).De 'kattenvanger'speelt
zowatderolvaneenarbeidsbureau.Hijheefteenvrachtwagen ofhuurter

een om delandarbeidersdiehijkan vangen naardebouw-enwerkterreinen tetransporteren.Aan dearbeidswetgevinglaathijzich nietsgelegen
liggen.Naarmatedelandarbeiderdichterbijdewerkplaatskomt,honderden kilometersver,en zijn familieheeftachtergelaten,ishijvolledig aan
.

dewillekeurvan dekattenvangerovergeleverd.Alseen handelswaarwordt

hijaan dekoppelbaasverkocht.Hijstaatimmersbijdekattenvangerin
hetkrijt:dezeheefthem transporten etenonderweggegeven.Dieschuld
wordtovergedragen aan dekoppelbaas.Dieheeftdearbeidersnu in zijn
machtzolanghijdatwil.Politiemannen,eigenaarsvan winkeltjes,beheerdersvankosthuizenzijnindezeafgelegen strekenbijnaaltijdmedeplichtig
aan deze mensenhandel. Probeert de landarbeider te ontsnappen. dan

wordthijgestraftofgedood.Hijisimmerseendief,hijprobeerttevluchten metietswatnietmeervan hem is,maarvandebaas,zijn werkkracht.
In de wilde rubberplantages is het de staatzelf die de aanwerving van
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duizenden tappers aanmoedigt,zonder de minste zorg om de verhouding
werkgever-werknem erte veranderen.

Erzijnwelenkelebeleidsmensenindelandbouwprogramma'sdieplaatselijk goede initiatieven nemen,maardie zijn te beperktom de algemene
situatie van de landarbeiderste bdnvloeden.

De kerk in hetconflict

Indelijn vanM edellfn en PueblaneemtdekerkinBraziliëdeverdediging
van derechten van de kleinemensen op zich.Datgeldtvoorde industrie-

arbeidersz(toenlaatstin Sâo Paulo weereen grotestakingwerd georganiseerd,beriepen de vakbondsleidersin hun toespraken zich steedsweerop

KardinaalA.Lorscheider)enevenzeervoordelandarbeiders.Debriefvan
de bisschoppen van februari 1980,die we aan het begin van dit artikel
citeerden,loog ernietom .Op grond van een goed gedocumenteerde ana-

lyseklaagdehijheelconcretewantoestanden aan en veroordeeldehijhet
regeringsbeleid.Datsoort aanklachten optreden van bisschoppen,pries-

tersen religieuzenleidtertoedatboeren vooralsteunbijelkaarvinden in
dekerkelijkebasisgemeenschappen;maardoorderegeringwordtditbeschouwd als'ondermijning van deNationaleVeiligheid'.En represailles
blijven nietuit.
Tallozevoorbeelden zijn daarvan tegeven.Hiereenervan,een gebeurtenisdiezich eind 1981in hetgebied van de rivieren Araguaia en Tocantins
afspeelde en die leidde tothetfam euzeProces van Belém .G rootscheepse

landbouw-en industrieprojecten zijn daaraan degang.Grootgrondbezit
moetdusgevaloriseerd worden,deposseirosdieeraljaren lang stukken
van in bezitgenomen hebben en bewerken,m oeten eruitverdreven wor-

den.Op 10augustus1981trok een expeditietjeonderleidingvan defederale politiecommissarisen enkele regeringsagenten van hetproject,erop
uitom datdeposseirosnogeensaan hetverstand tebrengen.M oevan het
vechten metlegalem iddelen,beslooteen groep boeren zegewapenderhand
tegen te houden.Ze legden zich in hinderlaag in een m aniokveld en beschoten hetkonvooi.Een dode:LuisAntonio dosSantosNunez,een m an
die doorde regeringsagenten uitgegeven werd vooreen van de beheerders

van hetdomein (eigendom van een parlementariër!),maardiein werkelijkheid een huurdoderwas.Samen metzijn twaalfkameraden wordtde
2 Cfr.b.v.P.E.Arns,De theologie van een Braziliaansebisschop,in Streven,
mei1983,p.699.
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leider van de groep,Joâo M atias da Costa,voor de militaire rechtbank

gebracht(alle streken waardergelijk,eregeringsprojecten uitgevoerd worden,staanondermilitairgezag).Zijbekennen-onderwelkepressie?-dat
zijaan deaanslag hebben deelgenomen en worden veroordeeld totgevangenisstraffen van 8 tot9jaar.En...zijwijzen alsdeaanstokersvan de
aanslag en de stuwende krachtachterhun beweging twee Franse priesters
aan :AristideCamio en FrançoisGouriou,beiden van de 'M issionsétrangèresdeParis'.Op hetprocesin Belém getuigtde dochtervan M atiasda
Costa dat haar vader gemarteld is en andere getuigen verklaren dat de
gevangenen onderzware fysieke druk werden gezetom hen totdeze aan-

klachttebrengen (0 M oPaulo,9 december1982).
Depriestersworden veroordeeld totgevangenisstraffenvan 15en 10jaar.
Hetvonnisdatoverhen uitgesproken wordt,spreektboekdelen.UitLaos

verdreven om politiek-ideologische redenen,zijn deze twee priesters in
Braziliëaangekomenin 1977.Vanmeetafaanhebbenzijzichbeziggehouden metde strijd van depossierosvoor hetbehoud van hun land.Zij
wisten deposseirosgemakkelijk teindoctrineren om zichtegen degrondbezitterstekeren.Zijpreektendeklassestrijd.Inhunpastoriezijnmarxistische geschriften gevonden.Hun pastoraalwerk is de oorzaak van het
geweld waarmeede boeren voorhun grond willen vechten.'Eigenaarvan

degrondiswievoorzijngrond wilvechten',washun leuze.Om deboeren
totsolidariteitaan tesporen,gebruikten zijsimpelevergelijkingen:'Een
bij alleen kun je doodslaan,maar tegen een zwerm kan niemand iets
doen'.Voor hun indoctrinatiegebruikten zijhun basisgemeenschappen.
hun huisliturgie,hun liederen en pamsetten.Hun subversieve activiteiten
zetten de boeren op tegen de genereuze plannen van de regering.Op die

manierondermijnden zijdeNationaleVeiligheid.DepriesterAristideCam io heeftJoâo M atiasdaCosta uiteen sekte overgehaald naarhetkatholicisme en hem aangesteld als leidervan de basisgemeenschap.Een paar

dagenvoordefeitenwashijervanopdehoogtedateengroepagentenvan
het regeringsprojectin de streek weer eens orde op zaken zou komen
stellen.HijheeftMatiasbijzich geroepenen hem gezegd:'Nu ofnooit.
Ze komen jeuitdrijven ofarresteren.Hiermoetjeietstegen doen.Laat
zien datchristenen nietalleen M aria'stellen maar ook Jozef's'.Hijis
aldusde directe aanstichter van de'aanslag geweest.

Zoalsoveralin Latijns-en Centraal-Amerika werden ook hier'officiële'
kerk en 'basiskerk' - want om het optreden van de kerk ging het in
hoofdzaak - metveelvervetegen elkaaruitgespeeld.De procureur-gene-

raalb.v.:'Ik sta hiernietom deleden van de glorierijke katholiekeen
romeinsekerkteveroordelen,wanterzijn activiteitenvan dekerkwaarik
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respectvoorheb,maarpersonen van wie ik de indruk heb datzij de
besluiten van Puebla op een verkeerdemanierinterpreteren.Ik betwijfel
zelfsofditnog priesterszijn'.En hijwistzelfsMotherTeresa teciteren.
diein Rio deJaneiro een priesterhad gevraagd om bijtebiechten;maar
geen 'politieke'priester,hadzegezegd,'geen priestervan debevrijdingstheologie'.Zelfsdeadvocaatvandeboerengooidehetinzijnijverom zijn
cliënten teverontschuldigen,overdezelfdeboeg:'Dezeeenvoudigeboeren

zijndespeelbalgeworden vanmannen diezichuitdesacrosanctereligieuze orde hebben losgemaakten zich aan een subtiele,m aarheelefficiënte

massa-bdnvloeding wijden'.
Hetproces van Belém was één grote farce,maar dan we1een tragische

farce.Eén dingmaaktehetin iedergevalweereensduidelijk:waarkerk
en priestersopkom en voorderechten van brutaalverdruktemensen.wor-

den zijmonddood gemaakt,hetliefstuitnaam van een alliantie tussen
Nationale Veiligheid en de HeiligeRoomseKerk,waarvan een regering en

een rechterlijkemachtzoalsdiein Braziliënoglanggeen afstand hebben
gedaan.
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De ondertitelvan het boek van J.J.Oversteegen Beperkingen luidt:M ethodologische recepten en andere vooronderstellingen en yooroordelen in

demoderneliteratuurwetenschapb.Datklinktnatuurlijk minderaantrekkelijkdandeonzin dieKarelvan hetReveooitschreefoverliteratuurwetenschap,onzin die een grote weerklank vond en druk besproken werdz.

Hetisaangenaam jemetfutiliteiten bezigtehouden;hetismoeilijkmaar
leerrijkOversteegensboektelezen.Tochmaardoen dus,endepraatvaars
laten voorwatzezijn.
Nietdat J.J.Oversteegen nu precies zegtwatik hoop te horen,integen-

deel.M aarhijheeftgrondignagedachtoverwathijschrijftenhijoverziet
tenminstehetterreinwaarinzijnboekthuishoort.Bovendiendoethijvoor
degeduldigeen verstandigelezerveelpogingen om leesbaaren informatief

tezijn.Maarzondergeduld en studiekun jeerbeternietaan beginnen.

Een persoonlijk overzicht
Hetboek werd alaangekondigd in 1975.M aarOversteegen wildeniet;het
zag erteveeluitalseen 'Fransetuin',waarin allesgeordend isen onderge-

brachtop zijn enig mogelijke plaats,maarwaaruitook alleleven onder
hetsnoeimesisverdwenen.Hethad 'een li
jstvangeraadpleegdeliteratuur
die een lustvoor het oog was',maar 'ik stak van mi
jn eigen schrijverij
nietsmeerop'en 'ik heb hetmanuscript,vruchtvan velejaren ijverige
studie (er zateen hele oratie tussen!)in de prullemand gegooid en ben
opnieuw begonnen,eerstmetlezen toen metschrijven'(11en 12).Datis
eenzeldzaam verschijnsel:eengeleerdediezelfnog ietswilopstekenvan
wathijschrijft!
1J.J.Oversteegen,Beperkingen.HESuitjevers,Utrecht,1982,247pp.,J30.

2 Karelvan het Reve's Huizingalezing u1t 1978:Literatuurwetenschap : het
raadselder onleesbaarheid.HetW ereldvenster,Baarn.
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Depogingvan Oversteegen isnietminnetjes.Hijprobeertdehuidigeliteratuurtheorie en de meeste van haarwerkterreinen te overzien.Hetmak-

kelijkstedaartoeisdatjecapitaselectaverzamelt3,datjeoveralwatgrasduinten iedereen geli
jk geeft.MaarOversteegen wil:'Geen eclecticisme,
maarpluriformiteit'(16).Hijwilm.a.w.ernstigrekeninghoudenmetalle
bestaande opvattingen die hij kent,maar toch een eigen verantwoord
standpuntinnem en.
Zwaarsim plifiërend zou ik Oversteegensopvatting alsvolgtwillen samen-

vatten.Hijvertrektvan de theorie-definitie van A.D.de Groot:'Een
systeem van logisch samenhangende,metnameniet-strijdigebeweringen,
opvattingenenbegrippenbetreffendeeenwerkelijkheidsgebied,diezozijn
geformuleerd dathetmogelijk isertoetsbarehypothesen uitafteleiden'
(18).Zowataldezeelementen blijken in deliteratuurwetenschap dubieus.
M en raakthetnieteensoverhet'werkelijkheidsgebied',overdedefinitie
van'hetliteraire';erzijnweinigofgeenhypothesesdietoetsbaarzijnaan
die vage realiteit;over logische samenhang en de niet-strijdigheid van
allerleibeweringen binnenééntheorievaltalevenminveelvrolijkstemelden.Hetprobleem is daternietéén theorie is,m aar dat ervele onaffe,
naartheorie ruikende opvattingen bestaan.

Oversteegenhakteendikkeknoopdoor,wanneerhijsteltdatelkeliterairwetenschappelijketheorienietuitgaatvanhet'werkelijkheidsgebied'zelf,
van hetliteraire 'feit'alszodanig,aangezien dit 'feit'nietbestaat,want
nietexactbeschreven kan worden ;zo'n theoriegaatuitvan een literatuur-

opvatting,eenpre-wetenschappelijkstandpuntoverliteratuur,zoalsdatin
demeerintuïtiefwerkendekritiekgeformuleerdwordt.HetlijktOversteegenopvallend,hoeeennieuwesoortliteratuurookaltijdbesprokenwordt
in termen van een nieuweliteratuuropvatting en hoedieopvatting daarna
uitgebouwd wordttoteen m in ofmeerheuse theorie.Hetnadeelisuiteraard datelke literatuuropvatting beperktis:zeerkenta1s 'literair'alleen

watinhaareigen kraam past.Datisgezondvoordecriticus,diesubjectief
en zelfsarbitrairmag zijn,alshijmaarinteressantis,maarmindervoor
de wetenschap.

lnzijn pogingom ordetescheppenindechaosvantheorieënonderscheidt
Oversteegen viertypesvanliterairetheorieën:deessentialistische(die'het
wezen'van 'de'literatuur probeertte vangen),de 'zoeklichttheorieën,

3 Een heelgoede 'reader'overdezematerieis:W .J.M .Bronzwaer,D.W .Fok-

kemaenElrudIbsch,TekstboekAlgemeneLiteratuurwetenschap,UitgeverijAm-

bo,Baarn,1977.
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(ook touchstone-ofobservatietheorieën genoemd.dieeenduidelijk criterium zoeken om uittemakenwatliterairisen watniet),debeschnjvingstheorieën (dienietontkomen aandevermengingvandescriptievemettheoretischetermen)en deordeningstheorieën (dieproberen een classificatie
vangroepenliterairewerkenoptestellen endusmetdegenresbezigzijn).
Alsessentialistischetheorieën vermeldtOversteegen Ingarden metzijn fenomenologisch-filosofisch,Jacobsonmetzijnlinguïstischen Fryemetzijn
psychologisch uitgangspunt.Zoeklichttheorieën zijn gebaseerd op hetcriterium van de fictionaliteit(M aatje),van de esthetische functie (Jacobson),de esthetische waarde (Croce),de taaloperaties(Russisch formalisme)e.a.Men merktdatconcretetheorieënonderverschillendehoofdingen
ondergebrachtkunnen worden,typisch voor Oversteegen die 'niet eclec-

tisch,maarpluriform'tewerk gaat.Een beschrijvingstheorieisbijvoorbeeld de narratologie,die hetovereen 'narratievetekst'heeft:'een tekst
waarin een instantieeen verhaalvertelt'(M i
ekeBal4).Overdie'instantie'
is heel wat te zeggen ; denk maar aan 'alwetende verteller', 'personale

verteller','implied author'endergelijke.Voorhetbespreken van romans
isditbegrippenarsenaaldikwijlszeernuttig.In hettijdschriftM erlyns.
(maarook elders)werd een genuanceerdebeschrijving van de 'verteller'
vaak gebruiktom de verwarring tussen auteuren verteller ofzelfstussen

auteuren personagetevermijden,een verwarring die veelte maken had
m etdevroegere moraliserende en ideologische kritiek.

De genrestudielaten wenog even terzijde.Hetvaltop hoe Oversteegen
probeerttechnischeverschillen te hanteren om zich een weg tb banen in de

literair-wetenschappelijkejungle.Hijzetzich daarom uitdrukkelijk aftegen de specialisten die de term 'Verstehend'tegenover 'Erklërend'plaat-

sen:'Ditzitvooralin hun ontologische pretenties,die zijalleen waar
kunnen m aken door een introspectief,op een wilsaktberustend akkoord

vandedeelnemersaaneenwetenschappelijkegedachtewisselingtevergen.
En datbetekentheteind van de discutabiliteit,die aan rationaliteitver-

bonden is'(33).
Uiteraard kan men begrip opbrengen voordezegrondigehuivertegenover
hetbinnenhalen van een 'wilsakt'en 'introspectie'in dewetenschap6.M aar

4 MiekeBa1wordtdoorOversteegengeciteerd.Graagverwijsikooknognaar:

MiekeBal(red.)?Literairegenresenhungebuik,Coutinho,Muiderberj,1982.

5 HettijdschrlftMerl
yn,onderredactievanFens,Oversteegenend'Ollveirain
devroegejaren 1960,beoefendede'closereading'.
6 Degrondleggersvandepsycho-analysedoennatuurlijkheelvrolijkaanintrospectieenhebben malingaan wetenschappelijketoetsingvaneen methodewaar-

62

Streven/oktober

ditgebeurtnietaltijdperdefinitieten kostevan elkerationiiteit.Bovendien kan een duidelijk vooropgestelde filosofische keuze (een 'wilsakt',
vaak gebaseerd op 'introspectie')eenbetoogzoheldermaken,datookde
tegenstandereen heeleind mee kan gaan,somszelfsm eem oetgnnn.Ook
een vernauwdem arxistofeen bekrompen katholiek kan nietom bepazde

argumenten van 'andersdenkenden'heen.Hierisdusdikwijlsvan 'discutabiliteit'sprake.Een overdreven rationaliteitin de literatuurwetenschap

botstzelfop fundamentele bezwaren.Hetgrondigste lijktmijdatmen
literatuurnooitalseenwerkelijkheidsgebied zoisanderekanbeschrijven.
Ergaataan iederewetenschappelijkebenaderingvanditwerkelijkheidsgebied een momentvan waardering -somszelfseen wilsakt-vooraf,want
andersbrengtm en hetnietop,zoveelscherpzinnigheid en energie tebesteden aan een analyse van wat literatuur in deze ofgene vorm is,hoe ze

functioneert,wathaarvooronderstellingen zijn,welkevormen erzoalbestaan,enzovoort.

Alsbezwaartegen enkele literirebenaderingswijzen (noem ze desnoods
theorieën)voertOversteegen hetargumentaan datze zich beroepen op
bijvoorbeeld psychologische begrippen (archetypeo.a.)dieechternietin
dievorm doorde psychologiegehanteerd worden.M en dientdepsychologie,de antropologie,desemiotiek aan tepassen aan deeisen van de literatuur.Daardoorontkrachtm en hetgezag dataan dievakgebieden ontleend
werd.Ik denk datditbezwaardirectte maken heeftmethetalaangeduide

aspectwaarin Oversteegenvoormijtekortschiet:hijweigerteenduidelijkefilosofischekeuzetemaken.Zowelzijn aReervan deessentialistische
benaderingalszijnvoorzichtigeweigerachtigheidtegenoverdesemiotische
invalshoek kunnendaarmeetemakenhebben-'Hijwilzichbeperkentotde
technische kantvan de zaak:'Zijn deze uitspraken rationeelbespreekbaar? Zijn deze hypothesestoetsbaaraan derealiteit?'W aarmeehijin
feitekiestvooreen benadering diepositivistisch van filosofieis.Hijzal
welbewustvermijden dediscussieoverwathetpositivismein degeesteswetenschappendanwelkan zijn,nog maareensovertedoen.Hetgevaar
bestaatechterdathijdeglansvan depurerationaliteittoekentaan een
benadering die in alhaarpluriformiteitin essentie Uawel,alben ook ik
geen essentialist)opeen filosofischekeuzeteruggaat.W atdiekeuzeexact
is, interesseert me minder.Ze is alleszins veel genuanceerder dan hier
voorgesteld kan worden.

meezeveelgeldverdienen,omdatmensen denken datzeerdoorgeholpen worden.

WatzouFreudzonderintrospectiezijn en menigepsychoticuszonderFreud?
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H et aforism e aIs geïsoleerd genre

EenenanderheefttotgevolgdatOversteegen -eenbeetjeàlamanièrede
Chomskymetzijngdsoleerdezinnetjes-tweeschijnbaareenvoudige,welomschreven.gdsoleerdegenreskiestvoorzijn eigenpogingom hetclassificatieprobleem op telossen :hetaforismeen hetsonnet.Op hetaforism e

gaathij uitvoerig in;hetsonnetgebruikthijmeerals een tegenproef.
Natuurlijk gebeurthetonvermijdelijke:taalbestaatnietuitgdsoleerde
zinnetjes,hetaforismekan men nietuithetmenselijk leven op één bepaald momentisoleren.Om toch iets van een definitie terechtte brengen
gaatOversteegen na waterallemaalalgezegd isoverhetaforisme en wat

hijdaaruitkan overhoudèn7.Een opsomming van watde 'gemiddelde
literaireburger'in zijn hoofd heeftover 'aforisme'blijftbeperkttot8
item s;lectuurvan devakspecialisten voertditaantalkenmerken op tot18,
als ik goed geteld heb.Enkele verrassende voorbeelden : 'Het aforism e
leentzich nietvoorimperatieveofvragende formuleringsvormen' 'Het

aforismedoetuitspraken dienoch waarnoch onwaarwillen zijn,hetgeen
het in de buurt van, of zelfs binnen het dom ein van, de ''fictionele''

teksten brengt'(134en 138).
Oversteegen heeftechteruitvoerigtoegelichthoemoeilijk hanteerbaarhet
begrip 'fictionaliteit'isvoor o-a.Pirsigsrom an-traktaatZen en de kunst

van hetm otoronderhou+ ofTruman Capote'sroman-reportage In Cold
Blood.W atisdaarfictiefaan,watecht? Zodra men steltdateen aforisme
wellicht tot het terrein van de fictionele teksten behoort - en veel pleit
daarvoor-keertm en metdediscussieoveréén beperktgenre meteen terug
naarde grondslagen zelfvan de gecompliceerdem oderne literatuuropvattingen (om maarniet'theorieën'tezeggen).Nadenken over literatuur is
zoalshetontdekken van een geheime gang om uiteen doolhofte ontko-

men,waarnadiegangjenaarhetcentrum vandedoolhofleidt!Mijdoet
ditvermoeden datjedanmaar-meteen 'wilsakt',een filosofischekeuze
dehagen open moethakken totjeeruitbent...
-

Oversteegen gaat die indruk kan ik tot nog toe gewekt hebben - dit

probleem van dekeuzeniethelemaaluitdeweg.Zosterkisoleerthijzijn
onderzoeksterreintjenu ookweerniet.Hijkomttotdezevérreikendecon7 Deauteurverwijstuitdrukkelijk naarzijn werkcollegesmetInekeDolman,
GertdeJager,AnnetKrom,ChrisvanVeen,MarjadeWitenMarjanWonnink.
W e geven zein deze voetnootde eerdie hun dustoekomt.

8Ziedaarovermijn artikelin Streven,augustus1977:Veelmotorfietsen een
beet
jezezj.
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clusie:'M en zal,concludeerik,voorbeslissingen op alle punten,öfnaar
de auteursintentie,öf naar de lezersverwachting,öf,liefst,naar beide in

relatietotelkaarmoeten kijken,dus:naardehistorischesituatie.''Formele'' ''substantiële''en (vooruitmaar)''essentiëleeigenschappen''zijn
datalleen maarbinnen een bepaaldecontext'.Sterkernog :'Nietalleen de
literatuuropvatting,maar de hele mensbeschouwing van de onderzoekers

die onsonzeuitspraken leverden,lijktvan tijd tottijd in hetgeding te
zijn'(143,cursiveringLG).
Kan men dan het aforisme nietscherp tegen al de rest afgrenzen, één
conclusie dringtzi
ch voorOversteegen op:'W ijhebben geleidelijk een
netwerk zien groeien,waarin : 1.bepaalde andere teksttypen regelmatig

terugkeren (essay,maxime,spreekwoord/spreuk,anekdote,gedicht.2.
hetaforismein tweetypen uiteenvalt:de''opening''van een gedachtenke-

ten (dieverderin delezervorm moetkrijgen)en de''sluiting''van zo'n
keten.Dezetwee corresponderen metromantisch ''Fragm ent''en klassiek

''Maxime'''(145).Kortom :'De omtrekken van een typologie,van een
''netwerk''zijn zich gaan aftekenen.Alsgenretheorie (ondermeer)tot
doelheefthetopstellen van classificaties van teksttypen,wildat zeggen :

deeerstestap isgedaan'(145).M en dientdushetaforismein een netwerk
van teksttypen te situeren in plaats van het brutaal te isoleren,precies

zoalsChomskyzijn gdsoleerdezinnetjesin hetnetwerk van deTransform atief-GeneratieveGram maticaonderbracht.Ditclassificeren van teksten

magnatuurlijk geen zinloos'patience-spelen voorwetenschappers'(146)
zijn.maarmoetook nuthebben voordegewonetekstgebruiker.Aangezien 'generalisatiesvanuitdeveelvormigepraktijknietleidentoteen algem een geldige typologie',maar er in zo'n netwerk 'toch steeds dezelfde
itemsterugkeren',moeterwellichtgezochtworden naar 'universele categorieën waaruit de literaire fenomenen voortkomen'(146).Bi
nnen welk
mensbeeld?

Dan volgteen overzichtvan demeestbekendegenretheorieën (van Behrens, 1940,tot vandaag,meer W esterlingen dan Oosteuropeanen, maar

toch meteen Poolse.een Tsjech,zijhetin vertaling,wathem onzeker
maakt.)DaaruitbesluitOversteegen:'Zo goed a1salleauteursoveralgemene genre-problemen (uitgezonderd in onsrijtje Winneren Hvidë,en
misschienSkwarczyéska)zoekenvastigheid in heta-historische'(153).En
dan komtOversteegensgrotebezwaar,waaroverhethieralging :'M aar:

de wetenschappen die de veronderstelde universele systemen (buiten de
literatuurgelegen)zoudenmoeten leveren,zwijgenofzijnevenspeculatief
aan degang a1sdezeliteratuurwetenschappers'(154).
Blijfterdan nietsovervan dituiterstintelligente denkwerk? Toch wel:
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een schematisch netwerk waarin hetaforisme centraalstaat(tussen o.a.
lyriek,citaat,wetenschappelijk statement,axioma);metditnetwerk kan
een checklistopgesteld worden vooraforisme-lezers.zodatdeonderzoeker
aan de hand van de resultaten zichzelf kan controleren. Interessant is

vooraldatOversteegen zijn vragenlijstuitsplitstnaar'auteursintedtie'en
'lezersverwachting', hier opnieuw geform uleerd a1s 'signaalfunctie' en

'leeswijze'.VoorOversteegen brengteen auteursignalen aan diedelezer
toteen bepaaldemaniervan lezen moeten brengen.Dezeopvatting brengt

hem in debuurtvan desemiotiek en van de receptie-esthetica (waarde
lezercentraalstaat),maarherinnertook aan deopvatting van Chomsky
overhet'genereren'van taal.Een echtstandpuntneemtOversteegen niet
in.

W atis'interpreteren'eigenlijk?
M inder theoretisch is het volgende hoofdstuk over 'de grenzen van de

wetenschappelijkeinterpretatie'.W aarligteigenlijkhetverschiltusseneen
interpretatie die wetenschappelijk wilzijn,en een kritiek die dat niet
hoeft,maardie toch ook een zekeregeldigheid wenstte hebben ? Aan de
hand van een uitvoerige analyse van één zeer kortgedichtvan M arsm an,

waarbijalle-ofbijnaalle-mogelijkeinterpretatiesgeformuleerdworden,
probeertOversteegen een schema uittewerken dateen modelzou kunnen

zijn vooreen zo wetenschappelijkmogelijkeinterpretatie.Hetbegrip 'wetenschappelijkheid'dientdan natuurlijk welrelatiefgemaaktteworden;
hetgaatnietom een proefop de som ,maar om controleerbare en verde-

digbare keuzesbijhetinterpreteren van hetgedicht.DatdeM erl
yn-man
Oversteegen hier aan hetwoord is,m ag nogalevidentgenoemd worden :
hetiseen close-reading-modelm etenige uitbreiding.
W atisvoorOversteegen een interpretatie?Kortweg :datwateen lezervan
een tekst maakt.Interpreteren is dus reconstrueren wat er staat in de
bedoeldeofin een nietbedoeldem aarargum enteerbarezin.Grappig isdat

een schijnbaar simpelwoordje als 'mijn'aanleiding kan geven totvrij
verregaandekeuzes:een(koollmijnofeenbezittelijkvoornaamwoord?In
hettweedegeval:wiens'mijn'wordtbedoeld? De dichter? De persona
poetica ofdelevendemens?Ofgod?Ditlaatsteblijktmeeren meereen
interpretatie te zijn die doornietsin hetgedichtwordttegengesproken.
M aarerblijken tweeinterpretatiesmogelijk.Kortom,eenpogingom methodischalleoperatiestebekijkendiedespontanelezerzonderveelmoeite
uitvoertbijhetlezen.

Streven/oktober

W atzijn tekens?
In zijn globaleconclusiestiptOversteegen nogmaalsdegrotero1aan van
de literaire kritiek,van de 'spraakm akende gemeente'op literair gebied

(critici,schrijvers)in hetprocesvan detheorievorming.(Tussen haakjes:
uitgeversen redacteursvanuitgeversmochtenhierweleven vermeldzijn-)
Nogmaalsuithijzijn bezwaren tegen essentialisten van allerleipluimage
en in meerdetailtegen desemiotischerichting.Hijergerterzich aan dat
kernbegrippen zoals 'code'en 'teken'zo vaag zijn.Of dat welklopt,
betwijfelik.Zo ishetbezwaardatzowatalleseen teken genoemd kan
worden,m.i.helemaalgeen bezwaar.Hetisjuistdetaakvan desemiotische benadering na te gaan in hoeverre een deurklink, een sigaar, een
rom an,een sym fonie ofeen wieldop fungeren als 'tekens'uiteen bepaalde,wellichtnog te ontwerpen 'code'.Feitisdateen politiem an wieldoppen,sigaren en zelfsrom ansheelanders'leest'dan Oversteegen ofik.De

semioticusisjuistgdnteresseerd in diemaniervanlezen,meerdan in het
bestaan van een of andere -hoe za1ik het noem en? -essentialistische.

intrinsieke,niet-arbitrairecode.Uiteraard zijn 'code'en 'teken'duszeer
vage begrippen,aangezien ze op zeer uiteenlopende terreinen toegepast
kunnen worden.Daarom verwachten som migen ook teveelvan de sem iotiek :een soort geneesmiddel tegen alle kwalen van de literatuurweten-

schap;maardatbestaatnatuurlijk niet.
W aardering of wetenschap ? A llebei!
Totslotnog een korte opmerking overdewaarden.Recenseren en kritiseren komen vaak neer op hettoekennen van een literairewaardering.VolgensOversteegen isditeen pretentie die de wetenschappernietmag heb-

ben:'Eriséén gevaarlijkekantaan beschrijvingsvoorstellen diemetnadruk gesignaleerd moetworden :deneigingom in oordelen uitte monden.

Ditbezwaarklemtdestemeeromdatjuistdezeactiviteitvandeliteratuurwetenschap (hetbeschrijven LG)dichttegen deliterairekritiek aan ligt,
zodatnogweleenssprakekanzijnvan grensverkeer.Hetgevolg kan zijn
dat literairkritische waardeoordelen een schijnbaar wetenschappelijke
rechtvaardiging krijgen'(232).
Datmag dusniet.Anderzijdsziterin dewaardenloosheid van dewetenschap ook een gevaarvoorhaarwaardeloosheid.Het kloptook nietdat
het toekennen van waarden naïefweg aan de spraakmakende gem eente

wordtovergelaten;de criticizijn soms ook sleutelfiguren in hetzuiver
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comm erciële weekbladencircuit.W elkenorm spel
en zijdoornaardewetenschapper? Oversteegen is nietblind voor hetgevaar datde trivialiteit
van de verkoopbaarheid hethaaltop een meergenuanceerde,kwalitatief

hogerewaardering.Maarhijverbergtzijn inzichtin een voetnootop p.
225,waarin hijtwee extremen tegenoverelkaar stelt:'In Oost-Europa
moetdeliteratuurwetenschaphetvrijwelzonderliterair-kritischvoorwerk
doen,endatistemerken.Bijonsissprakevan eentoenemendevervlechting van kritiek en uitgeverspropaganda,en ook datdwingtde literatuurwetenschapper totbehoedzaamheid'.
Afgezien van de stelligheid waarm ee Oversteegen vooréén keer ietsover

Oost-Europadurftbeweren,isdezeuitlatingeenstorendschakeltjein een
vicieuze cirkel.De wetenschap zou alleen dienen te beschrijven,niette
oordelen,maar daardoorgaatze haarwetenschappelijkheid ten dienste
stellen van zuivercomm erciële belangen en van detrivialiteit,die -zodra
ervanuit de wetenschap geen normen meer gesteld worden - im mers dé
literatuurvan onze eeuw kenmerkt.W atOversteegen nietzegt,maarwat

vooriedererecensentduidelijkbehoorttezijn,isdaterdoordie'lal eid'
van dewetenschappersdiezich achterhetscherm van hun niet-oordelende

wetenschapverschuilen,vandaagdedagdeergstebeunhazerijmogelijkis.
Zekerin Nederland en a fortioriin Vlaanderen.Hetkringetjewaarin de
literatuurwetenschapper,de criticus en de recensent zich bewegen,is in

Vlaanderennueenmaalergklein,menkijktelkaarzodichtopdevingers,
datpersoonlijkerelatiessomsonontwarbaarvervlochten raken in een neutraalbetoog.Ditlijktlogisch,alishetmoeilijk hetmet feiten hard te
maken.Hoe dan ook,de 'laleid'van deliteratpurwetenschappers(die
vanuithunwetenschap maareenswatrisico'smoetenleren nemen)iseen
trahison des clercs in deze zin dat ze willige werktuigen worden in de

handenvan desales-promotion-operators(bijnaschreefik:mechanismen,
maarmechanismenhebben geenhanden enworden uiteindelijkook door
mensen bediend).

Eén voorbeeldje.Toen HetVerdrietvanBelgiëgingverschijnen,werd dit
toteengebeurtenisgemaaktdooruiteenlopendeen moeilijk temanipuleren factoren;sommigendenkendatdeuitgeverditallesorkestreerde;hij
zalechterwelgoedopgepasthebbendathijniet>lsorkestratorgezienkon
worden.De faam van Claus,hettelkens weeruitstellen van hetboek,de
behoefteaan watopgeklopte sensatierond een literaire publikatie,de them atiek van hetboek na de opzienbare serieDe Nieuwe Orde op de BRTTV ziedaar enkele verklaringen voor een prom otie-mechanism e dat niet

eensmeerhoefdebijgestuurd teworden.
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W at bleek nu achteraf? lk was een van de eerste besprekersg.W at ik

schreefbeschouw iknogaltijdalseengenuanceerdoordeel:ik formuleerdewatik zo boeiend vond aan hetboek (inhoudelijk en watderomanstructuurendestijlbetreft)enbovendien een bezwaardatik inhetverleden alvaker over Claus geformuleerd heb.ln Het Verdriet van België
overwoekert de mateloze anekdotiek en het literaire plezier aan volkse

stijlfiguren en beelden de intellectuele draagwijdte van de aan de orde
gesteldeproblematiek.Ik noem diteengebrek aan intellectuelekrachtbij
hetvormgeven en wijtditaan deeigen aard van Claus'schrijversschap.
W atdeed depers?M ijciteren alseenvan detweeonverlaten -deandere
was K.L.Poll-die Claus afkraaktenlo.M ag ik ditmisverstand aan de

literatuurwetenschap verwijten? Op het eerste gezicht natuurlijk niet.
M aarisde literatuurwetenschap volledig onschuldig,wanneerblijktdat
een m inimalekritischebenaderingin depersalalsal raak wordtervaren?

W aar isdan haarinbreng alscontrolemechanisme bijalte onbesuisde
kritische of comm erciële activiteiten ? Zou niet haar weigering om m et

ietwatmeerobjectiviteitwaarden toetekennenhierschuld hebben?Nee,
niet'haar'weigering :die van de wetenschappers,dietoch niet24 uur op

24 wetenschapper zijn! Dient de goedbetaalde literatuurwetenschapper
somsnietuitzijn ivoren toren te stappen en zijn ruime achtergrond te
gebruiken vooreen interessantpubliek debat?Datgebeurtm inderen minderwatdeliteratuurbetreft.VoorelkeBronzwaerofM .Janssensdieook
nog watrecensiewerk willeveren,heb ik meerrespectdan vooriem and als

Fensdiedestrijd om deliteratuuraan debeunhazen heeftovergelatenll.

Ondanksalleseen boeiend boekvoorwiezich wi1oriënteren in dejungle
van deliteratuurwetenschap en voorwie zich wilverdiepen in hetlevendi-

gedenkwerkvaneenbriljantegeest.Nietmakkelijkleesbaar,maarprecies
zo leesbaaralskan en dusmoet.Ondanksmijn bezwaren ga ik heelver
meemetOversteegen omwillevandecombinatievanpersoonlijkebetrok-

9 In DeNieuwe van 17.3.83,dedag dathetboek in Belgiëverscheen.In Strevea,mei1983,pp.720-728,werd hetbesproken doorPaulClaes.
10 De Haagse Posten Knack vonden dat Geerts en Pollhetboek negatief
beoordeelden.

11KeesFensbeweerdedathijonderdrukvandecommercialiteit,diebi
jvoorbeeldprobeertrecensiestekrijgenophetmomentvanverschi
jnen,recensiesdie
dusopeensnellelectuurvaneendrukproefgebaseerdzijn,deactualiteitnietmeer
wilvolgen.Hetiseen achtenswaardigebeslissing.maarhetgevnnrisnietdenkbeeldigdatwenietalleen KeesFensenJ.J.Oversteegen,maarweldraallemin ofmeer
deskundige recensenten zullen verliezen.
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kenheid en wetenschappelijke degelijkheid. Minder geboeid lees ik de
neerslag van Oversteegenslectuur van W .F.Herm ans:opstellen over de
romansConserve,De tranen deracacia'
s,D egod DenkbaarDenkbaarde

god,depolemischebundelsM andarqnenop zwavelzuurenHetsadistisch
unfverçlz- .De titelvan ditboek, Voetstappen van <FN 12,iskarakteris-

tiek voorde benadering in deze essays:proberen zo dichtmogelijk te
komenbijdeschrijversintentiesdoorzo nauwkeurigmogelijktelezenwat
erstaatenjeaftevragen waarom heterzo staaten nietanders.Maarhet
iseen beetjeoudbakkenvooriemanddiedeMerlynjaren nogheeftmeegemaakten dusdeindruk heeftdathijherkent,ook als hij hetnog niet
gelezenhad.MaarhetblijftweleenbelangrijkebijdragetotdeHermansinterpretatie.

12 J.J.Oversteegen, Voetstappen van WFH, HES Uitgevers,Utrecht,1982,

122pp.,J 19,50.
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N athalie Sarraute
H etverleden aIs Ievende realiteit
Peter Stoffels

NathalieSarrauteissindsdejaren '50 een van devoornaamste vertegenwoordigstersvan deN ouveau Roman,debewegingdie in derom an weinig
overlietvan hetklassiekeverhaalen hetklassieke personage.Een autobio-

grafie-een verhaalwaarin een (reëel)personagezijn eigen leven verteltisdanook hetlaatstewatjevan haarzou verwachten.M aarnu zijin de
lentevan ditjaarEnfancet,een boek metjeugdherinneringen,publiceerde,schijntde nu 83-jarige schrijfstertoch tehebben toegegeven aan de
traditiediewildatromanschrijversop heteindevan huncarrièreookuit
huneigenlevenverhaalstofputten.Hoezeerzijzichtegendezeindruk ook
verweert-'Ditisgeen autobiografie.Ik heb geen verslagvan mijn leven
geschreven',verklaardezij-tochzaldelezergeneigdzijndeze'herinneringen'effectief a1seen autobiografie te lezen.M emoires,dagboeken,brieven en autobiografieën,zehoren allemaaltotdegoed in demarktliggende
ik-literatuur.Bovendien wekken ze de verwachting dateen werk aan toe-

gankelijkheidzalwinnenwathetpersonageaanfictiefkarakterverliest.In
hoeverre dan en in welke zin isEnfance een autobiografie?

Tropism en
M etde 'Nouveau Roman'kwamen derenectieop de roman en hetzoeken
naar nieuwe verhaalvormen in een stroomversnelling terecht.Hetis geen

toevaldatditjuistderoman tebeurtviel.Deroman isdedominerende
uitdrukkingswijzevan onze literaire cultuuren hetiseen genre datzich
schijnttevoeden aan dekritiek diehetuitlokt.De 'Nouveau Roman'is
een uitstekende illustratie van deze wisselwerking tussen literatuuren kri-

tiekvandeliteratuur:bijdevertegenwoordigerservanzittenuitgesproken

1 NathalieSarraute,Enfance,Gallimard,Paris,1983,257pp.
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theoretischeinzichten bijhetschrijven voor.Zijnemen afstand van het
unitaire'traditionele'verhaal,datstoeltopdeverwijzingnaarherkenbare
realia en dusalsschijn-realistisch en a-literairwordtaangevoeld.In hun
verhaalconceptprim eertdeautonomievan de fictie.Dezeautonomiewil-

1enzijrealiseren doordefictie-scheppendemechanismenzichtbaartemaken.De roman wasaltijd alhetverhaalvan een avontuurgeweest.Nu
wordthijook hetavontuurvan een verhaal.
Schrijven'isvoorSarraute een kwestievan beweging.Zijwilnieteen of
anderebestaandeen onveranderlijkerealiteitvastleggen,maardevluchtige,somsnauwelijksmerkbareverschuivingenaanderandvinonsbewustzijn verwoorden.Dieverschuivingen,dieonsvan deenebewustzijnstoestand in deanderedoen glijden,noemtze,meteen woord datzeaan de
plantkundeontleent,tropismen,'bewegingsverschijnselen bijplanten onderinvloed van uitwendige prikkels,waarvan de richting door dievan de

prikkelsbepaald wordt'(Van Dale).Deprikkelsdiebewegingin onsbewustzijnop gangbrengen,zijn bijSarrautegebaren,uitspraken,voorwerpen.Tropismes wastrouwensde titelvan haar eerste boek (1939),een

-

bundelprozagedichten overde indrukken die de tropismen nalaten :een

vaag gevoelvan malaise,van dreiging,van ongrijpbare angst,ofo
. m gekeerd:eenextatischontploffenvanhetgevoel.Dewijzewaaropdetropismen zich ontplooien in dialogen en handelingen en de dram a'sdie voortvloeien uit hun onderlinge confrontatie beheersen haar rom anwereld.

Haarschrijven issterkopinnerlijkeervaringgericht,vooraldan deervaring van de scheppende kunstenaar.LePlanétarium (1959),Les Fruits
d'Or(1963)en EntreIa VieetIaM ort(1968)gaan telkensovereen boek
datalgeschreven isofnoggeschreven moetworden ofovereen schrijver
diehetmoeilijk heeftmetzijn kunstenaarsstatuut.
Typisch voor deze schriftuur is de absolute weigering om de dingen te

benoemen.W atzijwiloverbrengen duidtzijaan alshet'ongenoemde':
beweging, vormeloosheid, suïditeit, oneindigheid. Het enkelvoudig en
éénduidig benoem en van die elementen zou neerkomen op hetvastleggen

ervan in een taalsysteem,geregeerd doordefinitiesen categorieën.Zijzal
dusmet'benaderingen'werken,metreeksenvan omschrijvingen metaforen.H etresultaatiseen erg grillige,zoekendeen subtiele verhaaltrantdie

verafstaatvan derechtlijnige,goedlopendeverhalen uitde'traditionele'
rom an.

ln Vouslesentendez?(1972)bijvoorbeeldlijkthetverhaalvoortdurend te
verzanden omdatde vertellersteedsmaarkringetjesblijfttrekken rond
dezelfde objecten.'Ongenoemd'isdaarbijna synoniem voor 'onnoembaar':

Streven/oktober

'Ja-jonggelach.Frisgelach.Onbezorgdgelach.Heldergelach.Klokjes.Druppeltjes.W aterstraaltjes.Lichtewatervallen.Gesjilp van vogeltjes...zeproesten,ze
stoeien'(pp.7-8).
en :

'Heldergelach.Kristallijngelach.Eenbeetjeteveel?Eenbeetjetetheatraal?Nee,
misschientochniet-..oftoch,ja,hetlijktwe1of...Maarnee,kijk,weerzo'nlichte
explosie,jekan zegewoon nietvermijden..-'(p.12).

Ookdepersonagesverliezenhun naam.Hetzijngeenpsychologischeentiteiten m aar anonieme gestalten,die alleen a1s 'dragers'van tropismen

fungeren.Een personagemeteen naam isgewoonlijk verdacht.Dumontet.in Portraitd'un Inconnu (1948),wasnog een solide,probleemloze
figuur.dieeen eindekwam maken aan deverwarringen devijandigheid
tussen de anderepersonages.Zijn optreden lijktop datvan de deusex
machinauithetklassiekedramadiealleplooienkomtgladstrijken.Martereau,een personageuitdegelijknamigeroman (1953),daarentegen heeft
algeen positieverolmeer.Aanvankelijk treedthijopalseen monolitisch
personage datrusten harmonie uitstraalt.Verderin hetboek ishijhet
voorwerp van een verbluffend analytisch spelm etdevarianten van één en
dezelfde scène.Via de wisselende interpretatiesvan hetpersonage wordt

zijn persoonlijkheid progressiefafgetakeld totook hijeen centrum van
tropismen isgeworden.

Hetschrijven van eenautobiografisch werkschijntdergelijkeopvattingen
oververhaalen personageniettoetelaten.In een autobiografieverheftde

schrijver zichzelfimmers totcentraalpersonage vpn een levensverhaal.
TochisderomanschrijfsterinSarrautenooitverweg,ooknietwanneerze
haarkindertijd beschrijft.
H erinneringen

De lezing van Enfance maaktonmiddellijk duidelijk datSarraute geen
samenvattend overzichtvan haar kinderjaren heeftwillen schrijven en
evenmin methetverleden wi1afrekenen.M otieven a1sijdelheid en wrok
bijvoorbeeld zijn aan deze'herinneringen'volledigvreemd.
Eengedeeltevan haareerstelevenstijd speeltzich afin Rusland,waarze
geboren werd.Haaroudersheeftzenooitsamen gezien (p.56).Zijgingen
uitelkaartoen Nathalienog heelklein wasen hertrouwden beiden kortna

descheiding.Haarmoederblijftin Ruslandwonen,haarvaderemigreert
naarFrankrijk.Naenkelejaren wordtdekleineNathalienaarhaarvader
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inParijsgestuurd,waarzeuiteindelijk za1blijven.Datzijnzo ongeveerde
feitelijke gegevensvan een jeugd waarvan vooralde herinneringen aan
twee landen,twee talen,ouders en stiefouders en een nietgering aantal

meiden ennursesoverblijven.Dezenietbepaald alledaagsesituatiehad de
aanleiding kunnen zijn voor een pittoresk verhaal,metveelRussische
folklore en een uitgebreide analyse van alle trauma's die ieder normaal

kindaandescheidingvan zijnoudersoverhoudt.Sarrautevermijdtechter
hetpittoreskedetailendezelfanalyse.Zijmijdtzelfshetverhaal.Enfance
isinderdaad geen doorlopende tekst,maar een opeenvolging van narden
van hetverleden,van onvolledige herinneringen,die ik gemakshalve zal

aanduiden metde cinematografischeterm 'sequentie'.W elzijn deze sequenties-72in totaal-min ofm eerchronologisch gerangschikt,zoalsvalt

optemaken uitdeenkele,schaarsetijdsaanduidingen.Uitspraken,verboden,opgevangen sarden conversatie,kortom de ervaring van hetkleine

meisje metwoorden,vormtde textuur van een groot aantalvan haar
herinneringen,zonderevenwelde heleverzameling fragmenten een dwingende oriëntatie te geven.H etenigeelementdatvoorcontinuïteitzorgt,is
deprogressiefverslechterende relatietussen Nathalie en haarm oeder.Van
hetidee dateen pop in een uitstalraam m ooierisdan de m oeder,tothet
gevoeldat deze haar bedrogen heeft,is die relatie het verhaalvan een
groeiendeontgoocheling die doorNathalie zelfalsheiligschennend wordt

ervaren.Doordedesertievan haarmoedervoeltzijzichin eenisolement
gedrongen waaruit haarvaderen haar stiefmoederhaarnietkunnen hel-

pen.'Ik staversteld van ditverraad.Erisdusniemand meerbijwieik
m'n beklagkan doen.Mamadenkterzelfsnietaanmetekomenbevrijden.Zijwi1datik hierblijf,en datik meminderongelukkig voel.Nooit
zalik me nog aan haar kunnen toevertrouwen.Nooitzalik nog iemand

kunnen vertrouwen'(p.112).Merkwaardig genoeg zalNathalie zich op
schoolhetgelukkigstvoelen.Deschoolervaartzijalseen 'echtewereld'
(p.158).een wereld die 'voorhaarop maatgemaaktis'(p.160),en die
haarafschermttegen de verwarde wereld.dievan de verloren moederen

deonhebbelijkestiefmoeder.
De problem atische 'ik'

Hetismoeilijkdeautobiografiea1sgenretedefiniëren ofvan normen te
voorzien.Alseen van de meestfundamentelekenmerken geldtdatde 'ik'
diezich alsvertellerén personage aandient,samenvaltmetdepersoon van

deauteur.Deze formulering verklaartnatuurlijk bitterweinig,maarze
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maakthettenminste mogelijk de 'echte'autobiografie te onderscheiden
van de ik-roman.Voor het gebruik van 'ik'in de rom an had Nathalie
Sarraute al een lans gebroken in een van haar theoretische geschriften,

L'
EreduSoupçon,1950.Deeerstepersoon ishetprocédébijuitstek om
de innerlijkheid van een personageteverkennenen leentzich uitstekend
tot'hetbeschrijven vanwisselendebewustzijnstoestanden,tothetbetrappen van tropismen dus.De eerste persoon,stelde Sarraute,volstaatom

een personage te vatten:ontdaan van alle misleidende uiterlijkheid verplichthetvertellergeworden personage de lezerom zich bijdeverteller
aan tesluiten en hem op zijn eigen terrein tevolgen.In een autobiografischetekstechterlijkteensolieden ondeelbaarpersonageonvermijdelijk.
De autobiograafverteltim mers over zichzelfen de eerstepersoon waarin

hijzichuitdruktisalshetwareeen garantievoordebetrouwbaarheidvan
zijn verhaal.VoorSarrautemaakthetblijkbaarweiniguitofze nu met
een reëelof meteen fictiefpersonage werkt.Haar weinig humanistische

visieop hetliterairepersonagezetzein iedergevalook inEnfancedoor,
alsof alleen een 'open' en 'deelbaar' personage aan de problem atische

persoonlijkheid van deschrijvergestaltekan geven.
De'ik'inEnfancedraagtbijgevolgvelenamen.ZijheetNathalieTcherniak,m aar haar vader noemt haar,volgens de omstandigheden,Tachok.
Tachotchek,ofPigalitza.In dem ond van Véra,destiefm oeder,wordtdie

naam een ongraaguitgesproken lettercombinatie(N't'che.p.111).
Het scherpst komt de 'deelbaarheid'van het personage tot uiting in de
gedialogeerde vorm van hetboek.Van meetafaan splitstde ik-verteller

zich ineen 'ik'eneen 'iij',in een stem en eenteeenstem .tweemodaliteiten van dezelfde persoon,die in dialoog hetverleden laten herleven.W ie
enigszinsm ethetwerkvan Sarrautevertrouwd is,zalzich overdiealomtegenwoordigheid van de dialoog niet verwonderen.Een ander essay van

haar,Conversation etSous-conversation (1966),effende de weg voorde
dialoog als middelom de ervaring van de tropism en op de lezer over te

brengen.In datzelfde documentbegroette zijde Engelse schrijfster lvy
Com pton-Burnettalsdeeerste 'moderne'diem etsucceshaarrom ansconsequentin dialoogvorm opstelt.Doordeaanwezigheid van een tegenstem

krijgtdevertellergeen kanszichteverliezeninabsolutismenenongenuanceerde uitspraken.Ook in Enfancevervultdetegenstem diecorrigerende
functie.Zijtreedtbijvoorbeeld op wanneerdeik-vertellerderealiteitvan
hetverleden geweld aandoet,ofleverteen 'tweede'versievan een bepaalde gebeurtenis.Een voorbeeld:
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'Hetisdeeerstekeerdatikeraandenk (indietijdzou ik ernooitnnn gedacht
hebben,zo vanzelfsprekend leek hettoen),maarnuvaltmeop datalonzebezoekersman en vrouw alsvolstrektgelijkwaardig beschouwden,zowelop moreelals
op intellectueelgebied.Ik had hetgevoel...

Je had datgevoelniet,jewasjeerzelfsnietvan bewust...
oe
J
ng
heelb
ijt
kg
hel
ii
d
jk,
...'
he
(t
pp.
was
18e8
er1
d8e9r)d
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H eden en verleden

Hetmeestbevreemdende in Enfance ishetoverwegend gebruik van de
indicatI présent,deonvoltooid tegenwoordigetijd,en paralleldaarmee,
hetvolkomenontbrekenvan depassésimple,dienochtansdeverhaaltijd
bijuitstek is.In Enfanceisdieonvoltooid tegenwoordigetijdnietdetijd
van hetheden (hetmomentvan hetschrijven,detijd van devertelling),
maardetijdvanhetverleden (deverteldetijd).Sarrautegaathaarkindertijd in hetverleden opzoeken en trachtzo nauwkeurigmogelijk opnieuw
tebelevenwattoenwas.Zowektzijdeillusievaneentijdloosverledendat
nietsvan doen heeftmethetheden.Onvermijdelijk echterdringthetheden in het verleden binnen en kom t het de illusie verstoren.Alleen het
tactielespelvan stem en tegenstem zorgtervoordathetverleden tenminste

nietvastgelegd wordtdooralte eenzijdigeinterpretaties.
Typisch voordeze ijverom hetverleden 'levend'te houden,isde grote
angstvan deik-vertellervoordeclichésvan deautobiografischeliteratuur.
Demythevan deeersteherinnering,dehardvochtigestiefmoeder,deFreu-

diaansetrauma's:hetzijn allemaal'verplichtefiguren'in hetgenre.Sarrautewijstze afomdatze hetverleden vastleggen;hetzijn kopieën van
een verleden waarvan men degietvorm heeftbijgehouden zodateeuwige
herhalingmogelijk blijft.Of:hetzijn geenherinneringen,maarmodellen
van herinneringen (p.32).
Ditlaatste wordtuitstekend geillustreerd doorde sequentie van pp. 126-

127.Sarrauteverteltdaarhoezijzich alskind gekrenktvoeldedooreen
scherpe uitlating van haarstiefmoeder.Doorde herinnering aan die scène

filtertechterdetegenstem diedeaandachtvestigtop demoeilijkheid om
het realisme van die gebeurtenis te bewaren zonder in gemeenplaatsen te
vervallen.Deverleidingisim mersgrootom destiefm oederafte schilderen

alsdekwelgeestdie wijkennen uitdekinderliteratuur.Deuitlating van
Véra is inderdaad 'precies wat de slechte stiefm oeder had kunnen antwoorden aan Assepoester.Datisjuistwatjedeedaarzelen-..'(p.126).En
de ik-verteller repliceertverrast:'Inderdaad,ik wasbang voor die herin-
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nering,wanthetwasechtverleidelijkom vanVéraen mezelfsprôokjesfiguren temaken'(ibid.).
Het vervolg van die dialoog is een amusante illustratie van de manier

waarop Sarrauterealiteitmetverbeelding wilrijmen,en bevestigtbovendien de efficiëntie van de dialoog alsbasisvorm van dezetekst.Hetiseen

vandevelepassagesdiebewijzen dathetverleden voorNathalieSarraute
geen vormvast gegeven is, maar een realiteit die a1s een discontinuïteit
ervaren wordt.De door haar gebruikte technieken constitueren daarom

geenszinsdehorizon van ditwerk,zijbemiddelen alleen deconfrontatie
van hetverleden m etde taal.Dààrom splitstde ik-verteller zich in twee
instanties,dààrom ook vervangtdeopeenvolging van sequentiesdegemotiveerde aaneenschakeling van de passé simple. als typische verhaalti
jd

wijstdezedegebeurtenissenterugnaareentijddieonherroepelijk voorbij
is,en ishijdusmindergeschiktdan deprésent-detypischetijd van het
vertoog ofdiscursus-om de indrukken weerte geven die hetverleden op
hetgeheugen heeftnagelaten.

Theorieen praktijk van de autobiografie
Eenautobiograafiseenauteurdie,aan heteindevanzijnlevensavontuur
gekomen,dat avontuur retrospectief in een verhaal tracht te vatten en
eventueeler zin aan probeert te geven.
Zo is elke autobiografie een roman van hetactieve geheugen dat,vanuit

hetbewustzijn vanhetheden,ordescheptinhetverhaalvanhetverleden.
Ongetwijfeld zalhetbeelddatdeautobiograafvan zijnwerkelijkheidophangt,altijd onvolledig en zelfsvalszijn.Deschrijverdwingtvanuithet
nu een vorm op aan een vorm eloostoen,en trachtte verklaren w atm is-

schiennietverklaard kanworden.Hetgeheugen,waarophijbijhetschrijveneenberoepdoet,lijktpraktischengewillig,terwijlhetinwerkelijkheid
grillig en eigenzinnig is,en los van elke chronologie fungeert.Datis de

paradoxvandeautobiografie:zijschepteenordediederealiteitvervormt
en streefteen waarheid na die altijd dewaarheid van maaréén mensis.
Dieparadoxsteltdeauteurvoorproblemen dievan alle tijden zijn.
Explicietebezinning overdemogelijkheden en beperkingen van deik-literatuurtreffen weaan -alleen alwatde20e eeuw en hetFransetaalgebied

aangaat-in het werk van zo verscheiden schrijversalsM arcelProust,
AndréGide,M ichelLeiris,Jean-paulSartre,M ichelButoren André M al-

raux.Nietzelden verwerpen zijhetretrospectieve verhaal-zowelin de
rom an alsin deautobiografic -in naam van hetrealism evan degeleefde
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tijd,eninnaam vanhetsubjectievegeheugendatzichingeenkeurslijflaat
dwingen.Typische vertegenwoordigers van de 'Nouveau Rom an',zoals
Alain Robbe-Grilleten M ichelButor,hebben de resectie op hetstatuut
van hetgeheugen en hetgebruik van deprésentin deliteratuurconsequent

doorgetrokken.ln L'Emploidu Temps(1956)laatButoreen jongeman
optreden dieverdwaaltin hetlabyrintvan een grotestad,én in hetlabyrint

van zijn geheugen.NathalieSarrauteheeftzich bijdieinzichten aangesloten,alvaltuitEnfanceduidelijkoptemakendatzepersoonlijkwilblijven
in de toepassing ervan.Zij is nietde eerste auteur die weigertvan het
verhaalvan heteigen verleden een geordendeconstructietemaken,zonder
evenweldeautobiografischeintentievan de tekstteontkennen.H etironi-

sche 'Ben je datnu echtvan plan? Ga je jejeugdherinneringen oproepen?',waarmee de tekst begint.liet de lezer alaanvoelen dat Sarraute
voordat 'evoceren'een eigenzinnige interpretatie had klaarliggen.
Enfanceis,behalveeen eigenzinnigetekst,ook een hybride tekstgeworden,autobiografisch,maargeen modelvan deperfecte autobiografie.De
discontinuïteitvan detekstdoetdenken aan een dagboek,en hetoverwegend gebruik van dialoog verwi
jstrechtstreeksnaar de romans van de

schrijfster.(Dezegespletenheid bewijsttrouwensnogmaareenshoemoeilijk hetisde autobiografie a1seen onalankelijk genretebeschouwen.)
Meerdanéén criticusmerktop dathetschrijven van autobiografieën een
typisch westerse activiteitis.Hetisinderdaad nietverwonderlijk datde
autobiografiejuistioreertin een cultuurdiezichvoortdurendinspantom
haarverledentebegrijpenenteaanvaarden.Indieoptiekzoudebehoefte
om de eigen existentie in een goed gebouw de structuurtelaten wonen één
van de fundamentele karakteristieken van de.westerse cultuurmenszijn.

Hetiswaardatmaarweinigschrijversaan dezebehoefteontsnappen,ook
zijnietdiezichzelfgraag in decrisisvan hethumanismesitueren.
W ijschrijven autobiografischeteksten -en geloven,ondanksalde paradoxen van hetgenre,ook aan de waardeervan -,omdatde autobiografie
onshelptmethetverleden televen.Deautobiograafgeefthetverleden een
wettigewoonplaats,in dehoop dathetverleden hem erdankbaarvoorzal

zijn.Nathalie SarrauteheeftmetEnfance geen huiswillen bouwen om
haarverleden leel aartemaken.Zijheefteen tekstgeschreven,vangnet
ofspinneweb,waarin hetverleden gestriktwordten inzijnversplintering
voorde lezeruitgestald.

Forum

Van D ale Frans-Nederlands
fHetstaatin Van Dale'-fKijkeensna Dat eerste deel, Groo/ A'oordenboek
bijVan Dale':vooralvoorVlsmingen Frans-N ederlands (hoofdredacteur
dienietvastin hun taalschoenen staan, Prof.Dr.B.F.F.Al)!heb ik dus alenen heelveelandere zijn ernog altijd kele maanden kunnen gebruiken.Dat

niet, is het een vuistregel geworden. is een m inimum ,dunkt me,om zich
Natuurlijk vertoontdieGroteVan Da- een enigszinsverantwoordoordeelover
le ook leem ten en gebreken en wie hem een woordenboek te kunnen vorm en.
als een onaantastbare en exclusieve Mi
jn oordeelisimmersnietdatvan een
norm beschouwt.laatzijn taalbewust- taalkundige of lexicograaf, m aar van
zijn vernauwen. Zoals de Autoriteit een druk woordenboekgebruiker en,
zelf zegt:fHet gezag van Van Dale is, om het nOg wat nader te preciseren,
alsiederanderwoordenboek,in begin- eengebruikerdieindedajel
ijkseprakselnietgroter dan de taalgebruiker er ti
jk een hulpmiddelalsdltminderno-

zelf aan wiltoekennen'(Bericht voor dig heeftom hetFransdathijleestof
de tiende uitgavej.Een taalgebruiker hoortteverstaan,danom uittezoeken
alsondergetekendezalzeggen:weheb- ofnategaanhoejeheti
ngoedNederben voor ons Nederlands nu eennaaal lands vertaalt. W elnu, die enkele
geen Oxford Dictionary,geen W ebster, m aanden van regelmatig gebruik en engeen Robert. maar Van Dale is dan kele dagen van wat am ateuristisch
toch al
speurwerk hebben mijerzondermoeite
tijd nog hetbeste.
Nu isonderhetzelfdevaandel(officieel van overtui
ld:ook dezeVan Daleis

Van Dale Lexicografie bv) een reeks op zijn gebled ongetwijfeld en veruit
ver/cl/woordenboeken opgezet:FransNederlands, Nederlands-Frans, DuitsNederlands,Nederlands-Duits,EngelsNederlands, Nederlands-Engels, plus
een Groot W oordenboek voor Heden-

hetbeste wat we hebben.

De kwaliteiten zijn vlug op een rijtje

gezet: volledigheid, uitvoerigheid,

overzichtelijkheid.Geen van diekwali-

teiten isin dezeeersteuitgavehelem aal

daags Nederlands (intekenprijs 1983 vlekkeloos, m aar ik ken geen ander
voor de 7 delen:BF.13.4* ,f 7* ). Frans-Nederlands woordenboek dat
Hetiseen ambitieusproject,eristien hetideaalzo dicht benadert.

jaaraanlewerktdoorvierhoofdredac- Volledig,zeg ik.Helemaalvolledig is
tiesen rulm 2* m edewerkers.In okto-

een onbereikbaar ideaal en niet eens

ber 1985 moet het voltooid zijn. In

wenselijk waarschijnlijk,want je zou

maart 1983 verscheen het eerste deel,
Frans-Nederlands; het tweede, DuitsNederlands, is beloofd voor oktober
1983.

statementisfraai,krijgen wehiertoch

veronderstellen dat een taal stil ligt.
Bescheidener uitgedrukt,zoals de Petit
Robertvan zichzelfzegt,en hetunder-
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'untablqauassezrichedu françaiscon- van de hedendaagse taal hoort o.m .

temporaln'.In mijn dajelijkse bezigheid,dienogalwatvertallngen van teksten over de m eest uiteenlopende onderwerpen m eebrengt, ben ik één
woord tegengekomen dat ik in deze
Van Dale nietgevonden heb :k ouane

een heel groot aantal courante afkortingen of letterwoorden, die krantelezers nu eenm aal m oeten verstaan :
C.F.R.N ., C.G.F., C.N .R.S., C.R.S.,
S .Z.M ., O.S. enz. enz..Frans-Belgi-

scheequivalenten zijn evenwelnietop= eengrovevijlvoorhardesteensoort, genomen(F.G.F.S.en C.S.C.bijvooren Prévertherlezend vond ik geen ver- beeld).O.Z.#.(voor PLO)en vooral
taling voor Dîner de têtes, m aar het C.E.E.(voor EEG)ontbreken,terwijl
eerstestaatnieteensin de Robertofde ondercom munauté nog sprake is van
Larousse.Je kunt naarde m eestgeva- de com munauté européenne de charrieerde programm a's op de Franse tv bon etde l'acierdienietmeerbestaat.

kijken hetnieuws,een doordeweekse (Tussen haakjes:hoorthetook tothet
film ofeen praatshow alsApostrophes

hedendaagse Nederlandse taalgebruik

overnieuweMarx-studies-enjehoort of is het alleen maar een H ollandse
geen woord of uitdrukking waar je hebbelijkheid,datjevrouwelijkezelfgeen goede Nederlandse vertaling voor standige naamwoorden met hl
j aanvindt Ua,twee heb ik er opgemerkt: duidt? M ange ta soupe, elle vc être
damede nage = dol,roeipen en surva- froi
de = eetje soep op,h# wordt
Ieur, dat tegenwoordig plus-value koud.)
schijntte verdringen).Of lees er een Die bijzondere aandacht voor hethepaar bladzijden van een toch niet zo dendaagse Frans kun je een kwaliteit
gemakkelijk auteur als Marguerite noemen.Zeheeftechterook een keerYourcenarop na.Datjenietàlleargot zijde.Zeveronachtzaamtnogaleensde
van Le Canard enchaîné terugvindt,is

historische, beter de organische, ont-

normaal,wantwatdiewekelijksuithet wikkelingvan een woord en zijn beteFrans weet te brouwen is irrésum able, kenis.Terwi
jl b.v. in de Robert de
gewoon nietbijte houden.Toch isde oudste betekenisen hetoudste gebruik
steeds voorop staan, gaat Van Dale
en uitdrukkingen' bijzonder groot, omgekeerd te werk. Environnement,

voorraad <inform ele of platte woorden

dwaarbijernaargestreefd isvertalingen OD3 Diaar één voorbeeld te noenlen,
van een vergelijkbaartaalniveau tege- krijgt alseerste betekenis (leepmilieu,
ven'. H etwoordenboek richtzich m et terwi
jlRobertzegtdathetpasin 1964
nam e op hethedendaagse taalgebruik. voorheteerstin die betekenisgebruikt
Het bevat dan ook tal van nieuwe is. M aar goed, het is een keuze. Een
woorden als Ik he-vitrines en oléoduc. nogalfundamentele,dunktm e.W ie in
dieonlangsingevoerdzijnom hetfran- die organische groei Van de taal
glais shopping en pl
àe-line te keren. geïnteresseerd is,komt ook in de NeJammer vind ik het dat convivial en derl
andseGroteVan Dalenietaanzijn
convivialité,die toch alin het supple- trekken. Dat zegt iets over onze cul-

mentvandeLaroussezijnopgenomen, tuur,jeloofik.lniedergeval,vertalers
hiernog ontbreken,maar datis slechts van nleteens zo heeloude teksten zuleen Iubievan een Illich-lezer.Vreem der len m et deze Van Dale niet uit alle
is echter dat ook surcroissance nog moei
lijkheden komen,maardaarishij
ontbreekt,dat onder ver/ de betekenis ook nietvoor bedoeld.
<de groenen'nietmee Opgenom en isen Voor lezers en vertalers van hedendateen toeristen toch langzaam welbe- daagse teksten daarentegen is de uit-

kend begrip alslebi
sonfuté,de alter- voerigheid van de vertaalmogelijkhenatieve route voor de te drukke auto-

den vooralvandemeestfrequentje-

wegen:geen aparte ingang krijgt.Tot brulkte woorden (achteraan een lllst
die m1n of meer volledige inventaris van ongeveer 5.e ),een hulp die zij
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elders tevergeefszullen zoeken.Naast ziekten vertoont.Onderhettrefwoord
k fiIélectrique onder2.1
een of m eer hoofdvertalingen van een filb.v.zou i
woord worden de nodige Nederlandse zoeken:hetcijfernadepuntgeeftaan
varianten en een uitgebreid (somswel datik temaken heb metdeeerstebete-

eensoverbodiguitgebreid)aantalvoor- keni
svanfil:draad;belanjrijkervoor
beelden of toepassingen gegeven.Terecht wordtOP die manier een beroep
gedaan op hetNederlandse taalvermogen van degebruiker,dathem in staat
m oet stellen de in de context meest
geëigende vertaling te kiezen. M aar
even terecht wordt dat taalvermogen
ook niet overschat. Hoe vertalen Vlamingen b.v. doodgewone uitdrukkingen waarvan hetFrans krioelten dieze

hetzoeken is echter het cilfer vöér de
punt:daarm ee im mers wordthet contextuele elem ent van het trefwoord

(altijd Nveer VOOr OnS. taalonzekere
Vlamingen)datbijwoorden a1sargot,
nefaste,substitut,solution (nat.schei.)
nietook gewoon argot,nefast,substi-

woordenboek te beoordelen,moet je
vooralnaardevoorzetselskijken,isme

aangegeven dat inhoudelijk het meest
van belang is,in ditgevalduseen bijvoeglijk naamwoord, en dat wordt
aangeduid door een 2.W aarom staat

hetdan bij1.1? Oq dezelfde bladzijde
staat figure géom e'
trique toch netjes
onder2.1?Donnerdufilzou ik onder

Rerfectverstaan a1s:mettre en ques- 3.1 zoeken,het contextuele elem ent is
tlon,miseenplace,prendreencharge, hier een werkwoord.W aarom staathet
fairelepoint?Jevlndtertelkenseen dan onder1.1?Zozijnermeercuriosibehoorlllk aantal Nederlandse varian- teiten tevinden ofdingen waarje een
ten voor.Jamm er vind ik hetdan we1 vraagteken bi
j kunt zetten. Om een
vroeger geleerd. Dehors, dessus, dessous hebben telkens twee ingangen : 1
tuut, solutie a1s vertaling wordt gege- a1szelfstandig naam woord,2 a1sbw of
ven,terwijldatvolgensde Grote Van vz (maarwaarom staatin de uitdrukDale toch bruikbare Nederlandse king au dehors de cepays ook ce pays.
woorden Z1
*J
*n.
vet gedrukt?). Dedans daarentegen
Demeestopvallendeen tevensdenut- heeft ermaar één (als bijwoord,ook
tijstekwaliteitvanditwoordenboek,zo zelfstandig naamwoord). W aarom

blljktalweeruitdepraktijk,isdeover- staanavoirun bonfromage(= eengezichteliike opbouw van de lemma's. makkelijk vet baantje hebben) en il
Door middel van een nieuwe cijfer- s'est trouvé un bon fromage (= hij
punt-cijfercode:dieindeGebruiksaan- doethetop zijn gemak)onder3 (bepawl
jzing duidelljker verklaard wordt lende contexteen werkwoord :avoir of
esttrouvejennietonder2(bepalendan ik hethierkan doen en dieje op ils'
een leeswijzer voortdurend voor ogen decontexteen bijvoeglijk naamwoord,
hebt,weetje bijna onmiddellijk waar bon)? (Tussen haakjes:er zijn in het
jein een uitvoerigerlemma decontex- Frans,heb ik melaten wijsmaken,een
tuele betekenis van een woord m oet

4* -ta1 kaasnam en. lk zalniet zeggen

zoeken.lknaoettoejeven!hetleekme dat je ze allemaalin deze Van Dale
aanvankelijk nogallngewlkkeld,maar
heelspoedig blijktheteen reëlehulp te
zijn.Dehelderetypografischevormgevingdraagtenorm veelbijaan eenlemma-geleding in vergelijking waarmee

vindt,m aarhet assortiment is behoor-

op de auteurs ook het meeste prat

Zen mis.De indruk zou kunnen ont-

lijk uitgebreid.Alsjeechterop ditgebied een Beotiër benten je komteen
châteauneuf du pape tegen, weet je
nietofheteen kaas,een wijn of een
vele grote lem ma's in de Grote Van ni
euw pauselijk buitenverblijfis.)
Daleslechtséén grotebrij,een magma Kortom,ikhebenkelevraagjesentwijvormen. Ik heb echter de indruk dat fels,erzijn een paardingen dieik -ik
juistdie markante vernieuwing,waar- moetbekennen :na veelvitterig napluischijnen tegaan,nogwelenigekinder- staan dat er OP dit Groot W oorden-
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boek Frans-Nederlands nogalwataan wachten.M aarikben eralredelijk gete m erken valt.Datzou een totaalver- rustop.
keerdeindrukzijn.Ik kan delezerverFrans Van Bladel
zekeren : het is een prachtig werkinstrument. Een geestdriftig woorden- 1 Van Dale, Groot Woordenboek Frl> boekgebruiker als ondergetekende be- Nederlands.Van DaleLexicografie/Kluwer,

leefterontzaglijk veelplezieraan.W at Utrecht/Antwerpen, 1983, 1.579 pp., BF.
deanderedelen worden m oeten we af- 2.2*,f 115.

De Vrije Katheder (1945-1950):een onmogelijk
verbond
In Groningen promoveerde in juni1l. toen inM oskou nogbestleuk.VeelinFenna van den Burg op een proef-

teressanter dan deze anekdotiek isech-

schrift over hetblad De Fr#e Kathe- terhethistorischeen hetexem plarische
der,een linkstijdschriftdatwasont- belangvan hetblad.
staan in hetverzeten in 1950 werd opgeheven. Van het proefschrift verscheen ook een com merciële uitgavel.

De periode was voor de linkse bewe-

ging in Nederland zeer belangrijk.
Voor de Tweede W ereldoorlog werd

zelfs de SDAP (die later de PvdA
werd)doorvelen alsgevaarlijkrevolutionairbeschouwd (in 1918had delei-

Belangrijkethematiek

der Troelstra im mers gepoogd een
soort Russische revolutie te ontkete-

Een blad uitNederland dat allang ter nen!). De communi
stische partij
zieleis,datnooitmeerdan 7.e abon- (CPN) was klein en volstrekt m argi-

neeshad :hetlijktopheteefstegezicht naal:voor de burgerijvormde zij het
irrelevant.Ten onrechte!Nederlanders gevaarbijuitstek,en in haar onvoordie toen alberoemd waren (De Gaay waardelijketrouw aan M oskou verketFortman sr.,Vestdijk,J.C.van Scha- terde zijallen die nietonvoorwaardegen,de Rom eins,ds.Buskes,Theun de li
jk hetRussischemodelverheerlijkten
Vries...) of hetlater werden (de Van (zoals de trotskisten);de Komintern-

hetReves)publiceerden erbelangrijke richtlijnen leidden totvolkomen afwijzing van de 'sociaal-fascisten',zoalsde
sociaal-democraten meteen cliché wermon (laterGerard Kornelis.latermar- den aangeduid. Er was dan ook geen
artikelen ofzetten hun eerste schreden
als publicist. Zo vernemen we dat Si-

kies) van het Reve een artikelpubli- gecoördineerde linkse strijd tegen fasceerde over de sociale positie van Sin-

cisme en nazism e.

terklaas,en dathijondankskritiek op De oorlog veranderdealles.ln Politiek
de Sovjetunie niet twijfelde aan de en Cultuur,hetcultureelorgaan van de

schuld van de beklaagden op de M os- CPN ,verscheen we1een curieusartikel
kouse processen.Broer Karelvond het datde neutraliteitvan dearbeidersklas-

1Fennavan denBurg,De Fr#eKatheder1945-1950.Eenplatform vancom-

munisten en niet-communéten,Van Gennep,Amsterdam,1983,378pp.BF.715.

Fow m

83

sebepleittez.m aarm en magstellen dat menwerking tussen linkse bewegingen
departijalsgeheelvanafhetbegin ver- nu.En we hoeven onsniettebeperken
zetpleegde3.Departijbrachtgroteof- totlinksestromingen;ook voordeverfers(tweemaalwerdvrijwelhetvolledi- schillende vormen van oecum ene,
ge bestuur uitgemoord). en om hun waarin grote kerkgem eenschappen de
verzetsprestatiesstonden decom munis- dialoogaangaan metniet-georganiseer-

ten bijde bevolking in hoog aanzien. dechristenen,isdestudievanDe Fr#e
Tijdensdeoorlog waserin hetverzet Kathederleerrijk.Overalwaareen baeen discussie op gang gekom en overde sisstreven naarvernieuwing geconfrontoekomstvan de Nederlandse sam enle- teerd wordt met geïnstitutionaliseerde

vingJookonderinvloed van decom- organen van oorspronkelijk gelijkaarmunlsten was er een m entaliteit ont- di
ge strekking,zijn erraakpunten met
staan die de traditionele democratie de geschi
edenisvan hettijdschrift.
voor achterhaald hield en VO0r een
grondigerï vooral econom ische dem ocratie pleltte. ln die discussie had De Bronnen en inhoud

Fr#e Kathederreeds toen een rolge-

sgeeld.Hetblad waseind 1940 opge- N adatFennavan den Burgdeoorlogsrlchta1sprotesttegen o.a.de ariër-ver-

geschiedenisvan hetblad heeftsamen-

klaringen en het ontslag van joodse gevat,komtze tothaar eigenlijke onprofessoren. Het was com munistisch
gdnspireerd,maar had geen grondige
contacten m etde CPN .Hetveranderde

derwerp : de naoorlogse evolutie. Ze
heeft gesprekken gevoerd mettwintig
betrokkenen en heeftdearchieven van .

tijdensdeoorlog van vorm en van me- hetbladgeraadpleegdinhetRijksinstidewerkers, m aar werd tegen het eind tuutvoor Oorlogsdocumentatie en bij
van 1944 een blad van linkse strekking,
waarin leden van de CPN sam enwerkten metverzetsm ensen van allerleilinkse gezindheden en datzich richtte op
een specifiek intellectueel en artistiek
publiek.
De problematiek die Fenna van den

mevrouW DC SWO II,WeduWeVan Cen

medewerker (en geldschieter). Vooral
hetlaatstearchiefbleek een goudmijn;
daaruit kwam ze bijvoorbeeld ook te
wetenwaterniétwerdopgenomen (als
één redacteurtegen een artikelernstige

bezwarenhad,werd hetnietgeplaatst).

Burj behandelt,isinteressantalsver- Van den Burg hechtveelbelang aan de

gelilkingsm ateriaal.Bestond er in an- ro1 van het individu. Een volledig
dere landen ietsdergelijks,wasde be- hoofdstuk wordtbesteed aan delevensginsituatie identiek, is er elders een beschri
jvinj van deredacteuren en de
soortgelijke evolutie geweest? Hebben niet-redactlonele staf.Telkenswanneer
erin andere perioden zulkevormen van een buitenstaanderzich in de discussie
samenwerking bestaan ? H oeverliep de mengt,wordtdie op zijn beurtuitgesamenwerking tussen de communisti- breid gesitueerd. Er ontstaat zo een
sche 'zuil'en de niet-partijgebonden bont beeld van de linkse beweging in
medewerkers? Een vergelijking met N ederland,en onderlinge sympathieën
1968 en de uitlopers ervan zou interes- of tegenstell
ingen worden begrijpelijsant zijn;hetzelfde geldt voor de sa- ker.Velen kenden elkaaralsederthun

2 MetgrotehardnekkigheidwordtditartikeltoejeschrevenaanPauldeGroot,

nadeoorlogtientallenjaren lang deonbetwisteleldervandeCPN.Hetauteur-

schap isechter nietvolledig zeker.
3 HetDuits-Russisch niet-aanvalspactvan 1939 werd weldoorde CPN verdedigd,maardatwasgeen hinderpaalvoorverzet.De februaristaking 1941tegen de

deportatiesvan dejodenisdaarvanhetbestevoorbeeld.
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studietijd aan hetVossiusGym nasium

H oofdstuk zes heet K unst en m aat-

in Am sterdam ;de toen ontstane ban-

schappqfvooraldero1vandemuziek

den bleken soms sterker dan partij- wordterln behandeld,en ook de relatie
richtlijnen. M aar deze belangstelling tot experimentele kunstrichtingen. In

hoofdstuk zeven wordt verklaard hoe
nogaleensafvan de hoofdllln,de ont- ditblad op de Koude Oorlog reageer-

voorde individuele medesyelers leidt

wikkelingvanhetblad,enerzijnnogal de,en hoofdstuk acht gaat bijna onwatherhalingen.

merkbaar over in het vervolg van de

De bedoeling van De Fr#e Katheder hi
storische uiteenzettin!: het blad

wordtom schreven a1s 'hetidee dathet

wordtindegroeiendepolltiekepolarise-

blad een naoorlogs forum kon zijn ring jesitueerd,en hetsterfteen wat
waarop de tijdens de oorlog ontstane pijnlilke dood in 1950.In hoofdstuk
dialoog tussen com munistische en ver- negen worden de concl
usies duidelijk
nieuwingsgezinde niet-comm unistische
intellectuelen en kunstenaars over be-

geordend.

langrijke maatschappelijke problemen

M ethode
deze manier een bijdrage kon leveren
aan de noodzakelijk geachte vernieu- De m ethode die Van den Burg voor
wingvan demaatschappijin socialisti- haar'rapportage'gebruikt,leidtertoe
schezin'(21).Deoorloghad daarvoor datdieordening in hetcorpus van het
een gunstig klimaat geschapen : door boek nagenoeg geheelontbreekt.Zi
j
de strijd tegen de gemeenschappelijke probeert imm ers de belangrijke thevijand wasereentoenaderingontstaan ma'stotleven tebrengen doortelkens
kon worden voortgezet zodat het op

tussen alle linkse groepen en de CPN

wasnietlanger een garia,maareen

grote en geëerde partil.Dat leidde tot
een soort euforie, waarin werd afgestaptvan de traditonele structuren :de

een artikelofdiscussie exemplarisch te
behandelen. Bezwaren tegen deze methode liggen voor de hand.De selectie

van artikelen moetwe1subjectiefzijn.
Schrijfsterheeftweloogvoorwaterin
partijwerd voor korte tijd vervangen hettijdschriftontbrak (zo werd deecodoordevereniging De Vrienden van De nomie st
lifloederlijk behandeld,omWaarheid, een vereniging van lezers

dat er geen goede econom ische mede-

van departijkrant(dietoen een oplage werker was; er worden acht pagina's
van 1* .e exemplaren had!),en op- besteed aan recensiesvan hetboek van
teerde voor een breed volksfront.

W . van Ravesteyn, De W ording van

Na de beschrijving van het ontstaan het Com munism e in N ederland die
van hetblad en deafzonderlijkeredac- doôrcommunisten geweigerd werden).
teuren(in eenbijlagewordthunlevens- M aar we vernem en vrijwelniets over
loop na de opheffing van hetblad be- de dikwi
jls heel goede besprekingen
schreven)geefthetboek een voortref- van actuele boeken of voorstellingen,
felijkeschetsvan hetpolitiekeklimaat de spotprenten en hekeldichten, en
in Nederland vanaf het eind van de zelfs over de disputen of uitvoeringen
oorlog tot 1948.En in vier hoofdstuk- die door of met medewerking van het
ken volgteen overzichtvan de belang- tijdschriftwerden gereali
seerd.W iehet

rijkerethema'sdieinhetblad aan bod

bladnietuiteijenervaringkent,krijgt

kwam en.
eenwateenzijdl!beeldvandeinhoud.
Hoofdstuk vierheetIdeologi
sche knel- En op welkebaslsheeftFenna van den
punten :# een Iinksesamenwerking en Burg precies haar thema's en teksten
behandeltde relatie tussen comm unis- geselecteerd ? Ze verantwoordt haar

meen vrijheid en communismeen mo- keuze nietofnauwelijks.W at'De inraal.Hoofdstuk vijf situeert de intel- tellectueelen dearbeidersbeweging'belectueel in de arbeidersbeweging.

treft,steltze in de inleiding terechtdat

Forum

het onderwerp in het blad zeer weinig

aan bod kwam (158),maartoch neemt
zijhettoteen van haarvijfonderwer-
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H et einde

pen.Hetisuiteraard haarrechtdie the- ln hoofdstuk achtwordtde historische
m a'ste kiezen die haarna aan hethart uiteenzetting voortgezet.Hetisdezwa-

. het
liggen,ofdievooralvooronze tijd re- nezang van De Fr#e Katheder.
levantzijn;hetbetekentweldatdeal- blad wordtdoor een meerderheid van
gemene geldigheid van haar overzicht debevolkingbeschouwd alseeh marionetvan deCPN (destandpunten geven
steeds terdiscussie staat.
in de Koude Oorlog daartoe aanlei-

Zij 'rapporteert',zij probeert 'de es- ding),en deCPN vond datderedactie
sentie van de diverse artikelen,via sam envatting en citeren,zo getrouw m o-

gelijk weertegeven'(11).Ook hierbij
kunnen vraagtekens geplaatst worden.
W elbeheerst Fenna van den Burg uitstekend de narratieve techniek ;ze kan
de verschillende artikelen samenbundelen tot een coherent geheel. De aard
van het blad bood op dat vlak grote

veel te zelfstandig was. Deze laatste
kritiek deed hetblad de dasom .In december 1949 schreefM arcus Bakker in

departijkrantDe Waarheid hetartikel
De Fr#e Katheder. Vriend of tegenstander?Overzwqgende intellectuelen
en valseprogressiviteit,waarin hijstelde dathetblad verwarring zaaide,ont-

moedigend werkte,en levaarlijkeele-

mogelijkheden.De VnjeKathedernam mentenyublikatiemogelljkheidgaf.De
geregeldbijdragenenrepliekenopvan com munlstische m edewerkers gingen
buitenstaanders oftoevallige m edewerkers,en gebruikte die dan a1suitgangspuntvoorde discussie;er wasdus een
interessante wisselwerking met de 1ezersvan hetblad.A 1isde methode we-

daarvoordoordeknieën;pogingen om

de breuk te lijmen mislukten,en het
blad ging ten onder.
Heteinde van hetblad roeptde meeste

vragen op.NatuurlijkvormdedeCPN
tenschappelijk gezien betwistbaar,toch op datmom enteen strak,monolitisch

iszevoordelezerboeiend:degroble- blok.m aar waarom moesten de commen hebben niets aan actualitelt ingeboet, de m arxist herkenter de grote

munistische medewerkerszo nodig hun
medewerking opzeggen ? Fenna van

uitdagingen in waarmee hijin deW es- den Burg heeft slechts evasieve anttese maatschappij wordt geconfron- woorden gekregen,en ze heeftnietkriteerd,de niet-m arxistische intellectueel tisch doorgevraagd. M arcus Bakker

herkentnaechanisnaenwaarnneeookhij
in zijn dagelijksleven te maken heeft
(desomskrampachtigemanierwaarop
niet-intellectuelen op zijn levenshou-

zou,volgenszijn verklaringen,hetarti-

ke1ogeigenhoutjegeschrevenhebben;
het lljkt niet aannemelijk dat zoiets
kon gebeuren in een organisatie met

een ongelooRijke kadaverdiscipline.
zijn verdediging van bepaalde 'ouder- Dan blijktook daterteweinig achterding reageren,deagressiviteitwaarm ee

wetse'oftranscendentewaarden wordt grondinform atie werd verzam eld. De
bejegend,de samenwerking metintel- financiën van het blad, het aantal
lectueleandersdenkenden,debotsingen abonneeswordenwe1terl
ooysvermeld,
tussen de Einzelgëngeren de zuilwaar- maar de lezer weet eigenlilk niet veel
uithijisvoortgesproten,ofwaartejen meer:washetblad rendabelin hetbehijzichhetsterkstverzetomdathi?er gin,en niet m eer aan het einde? W ie

hetmeestmee verwantis).De lelljke gafergeld?IgorCornelissenschrijftin
bladspiegel(in Nederland een speciali- Fr# Nederland van 25 juni 1983 dat
teitvan linkseuitgeverijen)en de cen- hetblad financieelgesteund werd door
trifugale rapportagevorm kunnen niet
beletten datde ontwikkelde lezersoms
adem looshetrelaasvolgt.

MeikdeSwaan,diemisschien jeheim

lid wasvan de CPN.Ook HenrlW ies-

sing,een van de 'onalankelijke're-
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dacteuren, zou in feite een CPN-lid

hetcommentaar achteraf was bijzonzijn geweest.W as hetblad dan toch derzuur,en departijhad een belangminder een onalankelijk forum, en rijk discussieplatform verloren.
gedeeltelijk een mantelorganisatie? Het boek van Fenna van den Burg
Datzou dan kunnen betekenen dathet heeftveelgebreken.Toch ishetbi
jzonblad voor de CPN een welbepaalde

derbelangwekkend vooralwiegdnte-

functiehad die de echteonalankelij- resseerd isin de behandelde periodeen
ken nietvermoedden,en datde partij wie oog heeft voor de historische m ebooswerdtoendeniet-com munisten te
zeer doorwogen.Dat hetblad dan ten
onder ging aan de aanval, heeft de

chanism en die zich ook in een totaal
anderecontexttoch herhalen.

CPN waarschijnijk zelf niet gewild:

Jaak De M aere

B oekbespreking

Filosofie

stippen),dankomthetaccentinderdaadtamelijk automatisch op de logica teliggen.
Er ligt nog een andere overweging ten

grondslag aan dezeduidelijkeinhoudelijke
Norman Kretzmann, Anthony Kenny en

JanPinborg(red.),TheCambridgeHi
story
of LaterMedievalPhilosophy,Cambridge
University Press, Cambridge, 1982, l.> 9
PP.,f 40.

oriëntatie. 'W e hope to have presented
medievalphilosophyin away thatwillhelp
to end the era during which it has been
studied in a philosophicalghetto...Itisone
of our aims to help make the activity of
contem poraryphilosophy intellectuallycontinuouswith medi
evalphilosoph!totheextentto which it already is so wlth ancient

De Cambridge Ng/ory of LaterMedieval philosoqhy,'(3)schrijvenderedacteurenin
Philosophy vormt het logische vervolg op huninleldlng.DathetAngelsaksischemilieu
Guthrie'sbefaamdeHi
story of Greek Phi- waarbinnen ditboek isontstaan en grotenlosphy enArmstrong'sThe CambridgeN9- deelsgeschrevendaaropzijnduideli
jkespotory of Later Greek and Early Medieval ren heeftachter gelaten ligtvoor de hand.
Philosophy.Hield delaatstezichvoorname- Naastdelogicakrijgtzoookdetaalfilosofie
lijk bezigmetde(neo-lqlatoonsetraditie, en het,veelbetekenend onvertaalbare,veld
ditdeelvolgtveeleerdearlstotelischelijnen van de'philosophy ofmind'nogalwataanvormtin datopzicht dusnietzonder meer dacht,terwijlook demetafysicavooralin
een voortzetting van de reeds ingeslagen
Weg.D atverklaartwaarom de redacteuren
zichin ditdeel,datstriktgenomenmetAbelard begint,gedwongen zagen enkele aanvullende hoofdstukken over de laat-antieke

kentheoretischezin wordtopgevat.H etgevolg daarvan is ook dat sommige auteurs

wensook alsgeheeleen sterkenadruk op de
logica zien.Nietminder dan 17 van de 46

genspersonen ofscholen,maarvolgenson-

artikelenzijneraan gewijd.Deredacteuren

deredacteuren eengoedekeustehebben ge-

duidelijkméér(Abelard,WalterBurley,de
'Oxford Calculators')en andere duidelijk
minder (Albertus,Cusanus,Bonaventura)
filosofie (mn.overde ontwikkelingen van aandachtkrijgen dan meestalhetgevalis.
delogica)optenemen.Hetboeklaattrou- Zoalsalduideli
jkwerdishetboeknietvolderwerpen ingedeeld.In datopzichtlijken

geven daarvoor twee onderling samenhangenderedenen.M en wilde zich vooralconcentreren op diegebiedenwaarop hetrecente onderzoek duidelijke vorderingen heeft
gemaakt.En mede alsgevolg daarvan,zo

daan.Deafzonderlijkethema'skomenzoin
hunontwikkelingveeloverzichtelijkernaar

wordtjesuggereerd,bleefdeMiddeleeuwse

gekregen, naet een zeer specifieke plaats
naasten tegenoverandere,reeds bestaande
geschiedenissen.W elisachterin een uitgebreid bio-bibliografisch overzicht opgeno-

filosoflsche teologie buiten beschouwing.
Men kan zich afvragen of hettheologischfilosofisch onderzoek t.a.v.de Middeleeu-

voren dan in een biografischeopzethetge-

va1zou zijn geweest.Bovendien heefthet
boek ereen duidelijk eigen karakterdoor

wenwerkeli
jkweloj zo'ndoodspoorstaat mendatzowelalsafzonderlijkeinformatiealsde redacteuren lllken teveronderstellen.
Maarélsmen besluitdetheologischeaspecten van hetM iddeleeuwsedenken weg tela-

bron a1steroriëntatieop detekstvan grote
WaardeiS.OOk eennamen-en zeergedetailleerd zakenregisterstaan de lezer ten dien-

ten (ofalthansslechtszeer summieraan te

ste.
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Ondanksdeforseomvan!ervanheeftdit Marx W .W artofsky,Feuerbach,Cambridboekduidelijkzi
jn beperklngen:zowelqua

onderwerpkeuzea1squa geografischeorlën-

ge University Press,Cambridge,1982,460
PP.,f 9,95.

tatie(dejoodseenislamitischefilosofievan JohnDunn,ThePoliticalThoughtofJohn
de Middeleeuwen blijftvrijwelgeheeluit Locke.AnHistoricalAccountof theArguzicht)heeftmenzichrigoureuzegrenzenge- mentofthe'Two Treati
sesofGovernment'
,
steld.Daarin weerspiegelen zich ook delotgevallenvan dedoorwerkingvan deM iddeleeuwsefilosofie.'Theentryoftheneoscho-

Cambridge University Press, Cambridge,
1982,290 pp.,f 7,50.

lasticrevivalintothejeneralcourseofphi- Paperback-uitgaven van twee reeds eerder
losoyhycanbeseenlntheHistoryitself,' gepubliceerdestudies.W artofsky'suitvoerischrllftP.J.Fitzpatrickinzi
jnuitstekende
afslultende artikeloverde neo-scholastiek. ge monografieverscheen oorspronkelijk in
'Itwould hardly havebeen writteniftherevivalhadnottaken place,butitresectsmanyintereststhatwould nothavebeenstressed by those who...worked a century and

1977als,zoalshijzelfzegt,'thefirstmajor
full-length study ofthephilosophy ofLudwig Feuerbach'. Centraaldaarin staat de
stelling datFeuerbach,ook alontwikkelde

M iddeleeuwse filosofie alvoorzichtig tebe-

ojgegeven.Juistop gronddaarvankwam

ijzichnazijnHejeliaansejeugdwerkenal
moreagoforarevivedscholasticism'.(051- h
spoedig tot een ultgesproken criticus van
052)DaarmeelijktFitzpatrickdeeerderuit- Hegelen dienstheoretische dialectiek,desgesproken hoop van de redacteuren op een
jknooitheeft
hernieuwde,niet-sectarischereceptie van de ondanksdedialectischepraktl
JachtereenvolgenstotzijnkritiekopHevestigen.Duidelijkisook datditboekniet hl
buiten diereceptiegeschiedenisstaat,meta1- gel:op de theologieen tenslotte op defilo-

oflezelf.Hetgebrek aanaandachtvoorhet
le onevenwichtigheid die dat impliceert. s
di
alectische elementin Feuerbachs denken
Houdt men datvoor ogen en vat men de
kwalificatie nietalsdie van een eeuwig en (misschien alsgevolgvanvooralEngelsonrwaarderingdaarvan)leiddeertoedathij
afsluitend,encyclopedisch monument,dan de
kan men hier lnderdaad spreken van een gaandeweg nog slechtsa1s een overgangsfiguurwerdbeschouwd,eenbelangrijkemaar
standaardwerk.
iteindelijk slechtssecundaire schakeltusGerGroot u
sen de giganten Hegel en Marx. Volgens

Wartofskyiserdaarbi
jsprakevaneensterTed Cohen & PaulGuyer(red.),Essaysin

Kant'sA esthetics,TheU niversity ofChicagoPress,Chicago/Londen,1982,323pp.,f
20.

ke onderwaardering van de figuurvan Feuerbach, wiens inzichten een veel grotere
diepgang en actualiteitbezitten dan de op-

pervlakkige slogans waarmee hij meestal
wordtgeassocieerd we1doen vermoeden.

In deelfessayswaaruitdezebundelbestaat
worden diverse aspecten van Kantskunstfilosofie op uiterstgrondige en typisch-uni-

Inzijnstudieuit1969probeertJohnDunn
detheorieënvan Lockezo zuivermogelijk

vanuithun historische contextte verstaan,

versitair-geleerdewi
jzeuitgediept.Ongeveer zonder (zoals W artofsky wéldoet t-a-v.
dehelftvandebijdragenisgewi
jdaaneen Feuerbach)lijnen doortetrekkennaarhet
interne systematisering en verheldering van

Kants esthetische denkbeelden (o.a.door
eenvergeli
jkingenaanvullingvandeKritik
der Urteilskraftmetrelevante passagesuit
de kleinere werken van Kant);de andere

heden.Enijszinsonthutsend stelthijvast
datdezegglngskrachtvan Locke'spolitieke

theorieënvooronzetijd nogslechtsuiterst

gering is.Zich teweer stellend tegen zowel
de marxistische alsde gangbare liberalisti-

scheinterpretaties(ditlaatstevooralin disdehoeken metKantzijn gevoerd.Dedis- cussie met Macpherson),betoogt hij dat
cussiepartners die daarbij ten tonele ver- Locke vooralgezien moetworden tegen de
schijnenwekken somsenigeverwondering. Calvinistische achtergrond waardoor zijn
helftaan dediscussiesdievanuitverschillen-

De figuren van Emerson en W ordsworth
steken in hetgezelschapvan Heidegger,Hume,W ittgenstein en zelfsSchillerwatmerkwaardig af.Een bibliografiebesluitdebundel.
GerGroot

denken ten diepste werd bepaald.Plaatst
menLockeinzijneigenmilieu,dan wordt
veelduidelijkvan watandersnietinzichte-

lijkenincoherentblijft,maarbegrijptmen
ook waarom Locke eigenlijk weinig meer
heeftbijtedragenaan dehuidigepolitiek-
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filosofischediscussie,diequarelijieuzeach-

rige zondagscyclus, Altiora, Averbode,
1982,1* pp.,BF.350.
'DoorGodszegen ben ik vööraan gekomen
en heb als een druivenplukkerde perskuip

gevuld!(Sir.33:16).Metdezewoorden tekentSirachzelfzijnactiviteitals'schriftgeleerdewijze'diezichverdieptin dewetten,
orakelsen spreuken van de vaderen om er

lessenuittetrekkendiezijntijdgenoten(ca.
2* v.Chr.)in staatmoeten stellen om -

bewust van de 'eigen beslissingsbevoejd-

heid'(65)ende'bivalentievandewerkelilkheid'(92)-inde'vrezedesHeren'(45),dee-

moedi!(61),eerli
jkbijde'afrekening'en

gemanlerd bij'banketten en drinkgelagen'
(83v.),vergevingsgezind (88)envolontfermingoverzwakkeren en verdrukten(94)in
Gods wondere wereld te leven.Bijzonder
opvallend klinktdaarbijin zijn spreuken en

hymnen een oproep tottrouw aan de eredlenstvan de Sionstempel, voor hem het

'centrum vanGodsopenbaring'(75).Nijveredruivenplukkerzoalszi
jn meesterJesus
Sirach,biedtBeentjesons-nietalleeninde
eigenlijkeinleiding (8-45),maarookinzijn

verderecommentaar-een volle perskuip informatie over de boeiende lotgevallen van
deHebreeuwse en Griekse tekstvan hetSirachboek,over de bewogen wereld en de

complexefiguurvan zijnauteuren overde

#br

stand van hetonderzoek.Ofschoon de zeven Sirachlezingen uit de zondagsliturgie

waaraan hettweededeel(46-96)isgewijd,
slechtsenkelekorteperikopen uithet51ca-

pitatellendeSirachboekvertegenwoordijen,
weetBeentjesereen afgerond beeld u1tte
persendatdeeigenschrijftrantenhetdisgaratemaaranderzijdsookzeerpersoonlilke

gedachtegoed van Sirach,zoals boven ge-

schetst,duidelijk inhetlichtstelt.Kenmer-

kend voorhet commentaarisde aandacht
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

PancBeentjes.Jesus,dezoon van Sirach.
Eeninlei
ding tothetgeschrvtvanJesusSirach metcommentaar## #e Iezingen volgenshetRomeinsLectionarium indedrieja-

N

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

Godsdienst

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)
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leefwereldwaarinhijschreefendacht.
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Streven/oktober

die besteed wordt aan allerlei stilistische
kenmerken van perikopen en secties waardoorstructuuren samenhang op somsver-

rassendewijze herkenbaarworden.Op de
verhoudingtotdecorresponderendeevange-

Ikvind hetdaarom ronduitzondedatindit
tweede katern nergenseen inleiding te vinden isoverdehistorische,politieke achtergrondvan hetstaatsverdrag en de structuur
van dit als literairgenre voorkomend ver-

lielezingenwordtslechtsterloogsingegaan, schijnsel.Hetgeen ik ookalbijdebespre-

zoalsindevermeldingvan 'duldelijkeaan- king van heteerste katern heb opjemerkt
knopingspunten'tussen Sir.24:1-22en Joh. (Streven,februari1983,471-472)blijft.hier
1:1-18(78)enindeconstateringdatdekeu- onverkort gehandhaafd. De samenstellers
zevanSir.27:4-7a1saanloop naardelezing hebben werkelijk élhun vakkennisaangeuitLucas6:39-45 eerder op een verkeerde

wend om de oude -zéérinteressante-tek-

interpretatievandeSirachtekstberust(84). stenzo accuraatmogelijktevertalen,maar
Tochblijktuithetgeheelvan debehande- zijnderelatiemethetOudeTestament(en
lingdatSirach -hoebehoudsgezind en wars

dat is, getuige de titelvan dit standaard-

van nieuwlichterijhijook was-in menig werk,toch hethoofddoel)volledig uithet
opzicht een brugfunctie vervult tussen de
leer van het Oude en die van het Nieuwe
Testament.Hetisdan ook verheugend dat
wateenmaaleen 'liber ecclesiasticus'was,

oog verloren.Eentweetalafkortingen diein

ditdeeltjeherhaaldelijkvoorkomen,teweten FJ(pp.131vv.)en Rs.(pp.132 vv.),
wordennietnaderverklaard.Somsbekruipt

een handleiding zowelvoorjoden alsvoor mijhetjevoeldatdezeserieéltewetenchristenen,opnieuw in de belangstelling is
gekomen en door dit 41e 'Cahier voor 1e-

schappelllkvanogzetis.Zoalshetnugaat,
wordenerduidelilkkansengemist;ikhooy

vensverdieping'ookbi
jhetNederlandsspre- dattoekomstige katernen mijn pessimistlkendepubliekopdeskundigeen frissewijze schekijkzullenlogenstraffen!
onderdeaandachtwordtgebracht.
PancBeentjes
J.Luyten

R.Borger e.a., Texte aus der Umwelt#eJ

D.Monshouwer,Leviticus(Verklarin!van

een Bijbelgedeelte),Kok,Kampen,z.J.(=
Alten Testaments, Band I (Rechts- und 1983),110pp-,f 16,50.
W irtschaftsurkunden),Lieferung2:Staatsvertröge, Gûtersloher Verlagshaus Gerd HetboekLeviticus,datin dejoodsecanon
Mohn,1983,129-189pp.,DM .48.
wordt overgeleverd onder de naam 'Hij
roept',is in het christendom hoogstwaar-

Hetoudoosterse tekstm ateriaaldatm en in
dezetweede katern verzameld heeftisgodsdiensthistorisch én literair gezien van het
grootste gewicht voor de interpretatie van
een niet gering aantal oudtestamentische

schllnlijk het minst gelezen geschrift van

heeldeBijbel.Hetboekdatinzijn huidige

vorm dateertuitdeperiode van de Babylonische ballingschap wordt niet zelden bestempeld alsachterhaalde rituele wetgeving
en derhalveafjedankt(metéén merkwaardigeuitzonderlng overigens:de bepalingen

passages(o.a.deTienW oorden,hetgehele
boekDeuteronomium en Jozua24).Sedert
ongeveertwintigjaarismenernamelijkvan overhomoseksualiteit!?).W ieerondanks
overtuigd dat de staatsverdragen zoals die

aldeze weinigbemoedigende gegevensniet-

werdenjeslotentussenAkkad,Hatti,Egyp- temin töch in begintte lezen,komtalspoe-

digvoordevraag te staan:'W atisdezin,
datditboek doorsynagoge en kerk ismeegenomen en gelezen;watishetonderricht,
Deverhoudingtussen God enzijnvolk Is- welk woord van dag totdag valter in dit

te,Ugant,AssurenAram bijhetcreërenen

componeren van Israëls theologischeliteratuureen rolvan betekenishebben gespeeld.

raëlwordtnamelijk nietzelden beschreven

in termen van hetstaatsverdrag.Degrootvorst,deoverwinnaar,legtaan deoverwonnene, de vazal, allerlei verplichtingen en

boektehoren,totop dehuidigedag?'(p.
13).Metdezevraaggaatdeauteur,diesedert1975hervormd predikantisteHoevela-

ken,hetbijbelboektelijf.Hijschaartzichjdevan
wettenop.Enhetlijktmijgeenszinstoeval mijnsinzienszeerterecht-aandezi
dat de nogalheftige discussie tussen oud- K.Bouhui
jsenK.A.Deurloodieinditver-

testamenticioverhetbegrip 'verbond'zich band hebbenopgemerkt:'Depraxisvan Lein dezelfde periode afspeelta1s de ontdek- viticusligtnietinhetuitvoeren van hetrituking van deze oudoosterse vazalverdragen. eel,maarin hetactualiseren van de vertel-
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ling'(Destem inhetgebeuren,Baarn,1974, totaal éndere veronderstellingen vertrekt

q.76).DatLeviticuseenweldoordachtstuk dan hedendaagsehistoriografen.Ziedaarde
llteratuurisbli
jktuitdeverrassendestruc- nietgeringe obstakelswaarvoorde bijbeltuurdieMonshouweraanditqeschriftweet commentatorzich gesteld ziet.In een Inlei-

te ontfutselen (pp.13-16).Ultallerhande dingvanruim tienpagina's(pp.11-21)weet
correspondentiesbli
jktdatLeviticusgecom- Fritz Stolz,verbonden aan de universiteit
poneerd is als een concentrische vorm met
hoofdstuk 16 in hetmidden.En détgeeft
weeraanleiding totopmerkingenoverhetli-

van Zûrich,de geïnteresseerdeleek nieuwsgierig te maken naarde verhalen zélfen de

functiediezijbinnen hetgeheelvervullen.

turjisch kadervanhetgeschrift,datmijns Hetiseen sober,dochzeerfunctioneelcominzlensniettoevallig hethartstuk vormtvan

mentaar geworden,waarbij het velen zal
devijfboeken van Mozes!Geziendeom- verheugen dat elke vorm van exegetische
vangvanLeviticuswashetnietdoenlijkom vaktaalconsequentisvermeden.Hebreeuwvan hetgehéleboek eenvertaling en eenver-

se en Griekse woorden zalmen er slechts

klaringtepresenteren;meerdanenkelelij- sporadisch in aantreffen, hetgeen de leesnen trekken was niet mogeli
jk.Gelukkig baarheid alleen maarten goede komt.W ie
zijnhetweldikkehoofdlijnengeworden.De snel iets wil opzoeken kan terecht in een
vertalingvan deLeviticusfragmentenis-be- trefwoordenregisterenineenlijstvantopohoudenseen drietalwijzigingen van de grafischenamen,dieverwijstnaareengrote
hand vandomineePietOussoren en werdal
eerder gepubliceerd in De Eerste Lezing

uitklapbare kaartvan Palestina.De slogan
waarmee deze Zûrcher Bibelkommentare

worden aangeprezen ('fundiert und verstëndlich')isvoordeuitlegvan deboeken
vertaaldebijbelfragmenten.Ik ben ergblij Samuëlméérdan toepasselijk!Mijn enige
methetverschijnen van ditboek.Hetzal puntvan kritiekbetrefthetfeitdatmen nervelen naarmijn mening heen helpen over gensinditcommentaareenverwi
jzingvindt

(Voorburg 1981):een tijdschrift dat een

soort workshop ls voor uit de grondtekst

die beruchte drempelvrees die er in het
christendom nu eenmaalvoorLeviticusbestaat.M en vindtergoedeen mooieaanzet-

naarverdereliteratuurop de boeken 1en 2

Samuël. En dét in een bijbels geschrift
waarinzoveelhetehangijzerswordenaange-

tentotgezond,vruchtbaars
bi
jbellezen.Jam- vat!
merdatop sommige plaatsen dermate literair-verhullend wordtgeschreven,dathetde
lezergrotendeelszalontgaan watde auteur

PancBeentjes

nueigenlijk bedoeld heefttezeggen.

Deze'Verklaring van een bijbelgedeelte'be- Pedagogie
tekentnietalleen een aanwinstvoorde serie,hetiszeker ook een trendsetterin ons

taalgebied voorhetlezenvan 'Hijroept'.
PancBeentjes Arnd Stein, Wenn Kinder aggressiv sind,
Kösel,Mûnchen,1983,173pp.,DM .19,80.
Fritz Stolz,Das erste und zweite Buch Samuel,TheologischerVerlag,Zûrich, 1981,
310 pp.,s.Fr.33,50/DM .37.

Stein beschri
jft heelbevattelijk in welke
vormenagressiezoalvoorkomten waterde

oorzakenvanzijn(deelI).Hijargumenteert

WanneerwijineenBijbeluitgavedeboeken

overtuigend dateen aangeboren drang tot
agressie niet bestaat. In een tweede deel

lezen,zullen weonszelden ofnooltrealiseren datwetemaken hebben meteen literai-

van deoudersen knoopterzijn concrete
raadgevingenaan vastdieuiteindelijkhier-

1en2Samuëlopslaanenerinbejinnente trekthijdelijn doornaardeagressiviteit

reschepping,dieeentamelijkgecompliceer- op neerkomen datdeouders zich meer bede ontstaansgeschiedenis heeft gekend.
Bovendien moeten we bedenken dat deze
boeken zich bezighouden methetontstaan

wustmoeten wordenvan hun h.oudingen die

agressieoproepen bijhun kind en van de

motieven diehunhoudingbepalen.Deerva-

van hetkoningschap (een theologisch niet ringdie Stein heeftmetoudersen kinderen
neutraalitem).Terwi
jlweertenslotteöök o? zijn spreekuurmaakthem voorzichtig;
nog rekening meedienen te houden datde hP
Jweetdathetgemakkelijkeriseen reeks
oudtestamentische geschiedschrijving van oorzaken van agressie te verm elden dan er
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één metzekerheidaantewijzen.Hetlezen

van ditboek zalde ouderswelnietmeteen
aan een oplossing helpen;hetkan hun wel

Streven/oktober

doorJûrgen Zimmer,een Berlijnsprofes-

sor,die tweemaalnaarNicaragua uitgenodigd werd vooroverleg overnieuweaanzeteenmeergenuanceerdekijkgevenophetge- tenvanonderwijs.HetistevroegSam engedrag van hun kind en hun eigen reacties. steld om resultaten aan tekondigen,behalve
Hetbestezouhetnogzi
jnalsditboekou- dan hetsuccesvan de alfabetisatiecampagdersaanmoedigtom zonodighulp tevragen ne.Dekaleidoscoop vananecdoten,indrukken,verslagen,plannen,gesprekken geeft
bijeen pedagogischteam.
G.Boeve een wat verbrokkeld maar levendig beeld
van de nasleep van deonderdrukking en de

hoopvolleinzetvooreenvrijeontwikkeling.
G.Boeve

Jûrgen Zimmer(Hrsg.),PödagogikderBefreiung.Lernen in Nicaragua,Kösel,Miinchen,1982,238pp.,DM .22.

Erblijfteenbergwerkteverzettenwanneer Literatuur
eenvolkzijnrevolutiegewonnenheefttegen

eendictatuurdiederujgesteunhadvande

Verenigde Staten.Ditls de verrassende les
die doorheen alle variatiesvan dezebunde-

lingessaysopdelezeraRomt.Daarbijleert
hijstilaandeinhoudvanhetwoord 'revolutie'begrijpenenwaarom hetvoorennaterugkeertalsofergeen datum was(19juli
1979)waarop de overwinning uiteindelijk
behaald werd.Hetwoord betekentnu :'a1-

MireilleCottenjé,Mi
st,Manteau,Antwerpen,1983,1œ pp-,BF.325.

Mùtisdetweede,gewijzigdeenvermeerderde druk van deverhalen die Cottenjé geschreven heeft in de periode 1967-1968.

Vooreen deelzijnhetautobiografischege-

leswatwi
jvoorhadden metonsgewapend

schriften waarinassertieveuitsprakenen een
agressieveretoriek dekrachtmoeten sugge-

gogiek, opvoeding, onderwijs. het zijn

reren waarmeedeschrijfstertegen derotsblokkenvandemannenmaatschappijenhet

verzet,alwatwewildenveranderen ten bate
vanhetvolk nu inderdaaduitvoeren'.Pedaslechts onderdelen van een sisyfusarbeid,

monogamehuwelijk schoyt.Ondankshet

van een immense strijd metheelbeperkte verbalegeweld waarmeefeltenalsgewijzigmiddelen.Hetiszoeken en uitproberen en
evalueren in een land datvolkomen aan de
grond zat.W ant de buitenlanders hebben

de man-vrouw verhoudingen, vrouwenemancipatie,abortus en dgl.ter sprake ge-

brachtwordenblijkterindewerkelijkheid
hun plantagesverlaten,hulpvan rijkelan- maatschappelijkenlegaalweinigofnietste

eranderen.M istisdaarom weleengoed geden blijft lang uit,de bevolking.begrijgt v
nauwelijkswatdeleidingvoorheeft,erzbn kozen titelvoordezeverzamelbundel.

'verliezers'die tegenwerken,gestraften die
J.Gerits
op
nie
zijn
aulwdeOp
cg
oe
nc
nome
reten moeten worden.Het
gegevens,meer dan de
verklaringen enplannen van deregering,die GerardReve,WoI Manteau,Amsterdam,
eenbevattelijkbeeldgevenvandetoestand. 1983,215pp.,BF.450.
In deplannen komentwee tendensen voor:
1o de mensen zoveelmogelijk duidelijk In een vraaggesprek met H.U. Jessurun

maken datzijzelfhun noden moeten en
kunnenoplossena1szedaarmaar(democratisch)samenbijzoekenenwerken;daarom
hetbasisonderwijstotin demeestverlaten
gehuchtjesbrengen;
.
20-hettraditoneleonderwijslatenvarenals
hetnietteverbindenismetdeonmiddellijke
nood;deleerlingen in hetplaatselijk werk

d'Oliveira van10j.geleden heeftRevegezegd datzijn schrijversideaalerin bestond
'ineenbepaaldebijzondertoegespitstepro-

inschakelen zodatzemeevoorzien in hetda-

daarin totuiting komt:hetVerlangen van
demensnaardeAndere,isdelezerdoorde

gelijkseonderhoud.

boekenvan Reveindevoorbije20j.goed
opdehoogtegebracht.Wo@ isdezoveelste

Hetboek iseen verzameling van getuigenis-

blematiek de aljemeen menselijkeyroblematiekteweersplegelen'.Vandiebbzondere problematiek - de homoseksualiteit -en

de algemene menseli
jke problematiek die

sen en officiële stukken, bi
jeengebracht variatie op het bekende thema geworden.
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Een'nieuw'elementzou men deontdekking

van Wolfkunnennoemen datzijn partner
in de woonwagen waarmee hij rondreist
(een variantvan de vrachtautomobieluit
'Eencircusjongen')eigenli
jknogmeervan
knapen dan van mannen houdt. Als een
soortzelfcensuurheeftdeauteurdanhetar-

me sprookjesachtige land 'Pauvranië'geschapen waar geen jonge kinderen uitgevoerdmogenworden.MetWo@ isReveop
een puntgekomenwaarhijzich uitgeschrevenmagachten.Hi
jkannatuurlijknogoeverloosdezelfdeboeken metdezelfdewoor-

den blijven schri
jven en ze voorgrofgeld
verkochtzien tekrijgen.

NOORDSTARFONDS
#.z.w .

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

J.Gerits

Renée van Hekken,Hetstilstaand uurvan
deschorpioen,Manteau,Antwerpen,1983,
119 pp.,BF.325.
Heimweenaarvroegere,betergeachtetijden
iseen sentimentdatin de stroming van het
nieuw-romantisch proza krachtig aanwezig
is.Datverleden hoeftzelfsnietveraftelig-

U kunt
hleraan m eehelpen
d* r u
te Iaten verzekeren

gen.Deoliecrisisvandejaren'70dieArabischeprinsen,emirsensjeiksfabelachtigrijk

bIjde

gemaaktheeftisalvergenoeg.S.heefter
een roman over geschrevtn.Over SiriEl
Addah,aR omstiguitSaoedi-Arabii,diein
hetW esten echtergestudeerd heeft,meteen
kleurloze Belgische Dkenman getrouwd is,
eenzoon heeftvan haareersteminnaar,on-

Vlaam se

verzekerlngemaatslhapplj

dertusseneen steenrijkeoliesjeikjeworden.
diehaarna 10j.terugkomtopelsen.10j.
Europa isteweinig opdatze neen zou zeggen.maar teveelopdatze een haremvrouw
zou worden.Zo wordt Sirieen gescheiden

vrouw,d1e alleen woontin een villa met
haarkinderenenvoorkortereoflangereperioden depréférée isvan Saoud.Van Hekken heeft een verhaal geschreven over de

Oost-West-tegenstellinjen waarin deschijn

De N oordstar
en Boerhaave

moeiteloos totwerkell
jkheid is verklaard.
Hoeandersmoetmenvolgende 'klacht'van
dein groteluxelevendeSiriverklaren :'Het
leven washard en er wasin het hare geen

ti
jdvoorspelletjes'(p.58)?Hetisdanook

zeerde vraag ofin de fata morgana die S.
gecreëerd heeft enige geldigheid toegekend
kan worden aan de vele uitspraken over
vrouwen en vrouwenemancipatie.Hetstilstaand uurvan deschorpioen istemooiom

waar te zijn,te dubbelzinnig om echtte
kunnen ontroeren.

J.Gerits

GrootBrl/annlëlaan 121,
9QQQ Gent

Tel.(091)2575 15
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Diet Verschoor, Schorrebloem, Manteau,
Amsterdam ,1983,142 pp.,BF.350.

Streven/oktober

in hetspoorvan dedocumentaireroman over de actuele pogingen om totvrede en
ontwapening te komen maar ook over de
-

Een nogjonge moedervan drie kinderen, mislukkingen in het verleden (Hiroshima
getrouwdmeteenmanmeteenbehoorlijke e.a.)en deapocalyptischetekensin hetheen(Sevesoe.a.).M sliterairecompositieis
baan,wi1o?eendagzichzelfenhaarjong- d
stedochtemebevrijdenvanditlevendatZj heteen hybridischeroman geworden omdat

a1sonleel aaraanvoelt.Erwordttherapeu- depersoonl
ijkeproblematiekvandeqoletisch ingegrepen en devrouw,HesterHage, moloogUrien zl
'
jn vrouw Imateimpllciet

laatzichvrijwillijinterneren.Degsychiater geblevenis,terwijlhetdocumentairegedeelmetdedoorzichtlgenaam,Helderlng,> 1er te SOmS te nadrukkelijk gepresenteerd
moeten proberen achterte komen waarom wordt.DatneemtnietWeg datlk hetboek
Hestereen schorrebloem isgeworden waar- ten zeerste kan aanbevelen aan allen die de
voordegrondnietziltgenoe!kan zijn,zo vredesopvoeding ter harte gaat.De lectuur
ziltdatallesafsterft(p.59).Vlagesprekken van Deeerbied en deangstvan Urien Ima
metHeldering en metmedepatiënten,brie- Bosch nodigt niet alleen uit tot nadenken
ven aan haar dochtertje, iash-backs uit over vrede en ontwapening, maar spoort

haarverledenwordthetantwoordbeetjebi
j ookaantotactieendaadwerkelijkengagebeetjegegeven.Nietvolgensdereceptenvan ment opdat de visioenen van Bosch geen
een mode-psychologie,nietmetde apostoli- werkelijkheid zouden worden in een Euro-

scheijvervanzellulpgroeyen,nietmetde shima van de20ste eeuw.
wanhoop volironie en cynlsme van de ro-

J.Gerits

mantische schri
jfster, maar levensecht,
bloedwarm en ontroerend overtuigend.Het

leven van HesterHaje staatverafvan het

realistische huis-,tuln-en keukenbedrijf. Theater
Zijisdemoedervansprookjesdievergeette
koken en die erzomaar kan zitten zonder
ietsteondernemen.Alshaarmanhaarmeedeelteen vriendin te hebben,dan heeftze

Arncld Aronson,The Hi
story and Theory

hetgevoeldathaarhuwelijkeenvalgewor- of EnvironmentalScenographt,UMIReden is.In deinrichtinj wordthethaaren search Press, Ann Arbor, M lch./Bowker
meteenookdelezerduldelijkdatiedermens Publ.Comp.,Epping,Essex,1981,282pp.,
uitzichzelfdekrachtmoetputten om (ver- $ 51.
der) te leven,dathetgekoesterde verleden

of de nestwarmte van thuis geen wissel is

Opgehangen aan een vrij recente vakterm
voordetoekomsten dathethuwelijkgeen binnen hettheater,toontdezedissertatie de
sprookje is.Alleen in een roman wellicht lange traditie aan van wat methet begrip

kan de psychische evolutievan een menszo bedoeld wordt.Gegroeid uiteen soort adheldervoorgesteld worden en isereen uit- structiedrang,wordthetthema geleidelijk
komstvoorhetdiepstemenseli
jkeverdriet. zelfstandigenlevertzohetbewijseenvitale
J.Gerits schakeltezi
jn binnen historischeevolutie-

patronen.Als breed princiqe betekentde
kern van het begrip de inlllsting van een

LoekiZvonik,De eerbied en de angstvan
Urien Ima Bosch, Manteau,Antwerpen,
1983,158 pp.,BF.350.

niet-frontaleproduktievorm,een afwijking
alvastvan het(aldan nietitalianiserende)
schema van dedualiteittussen scèneen pu-

bliek.Hierbi
jkomen alledenkbarevormen
Reedsin haarvorige roman Duizend jaar van dedesintegratievan deze astersprake,
Thomas(1979)heeftdeschrijfsterdewreed- wat leidt tot multifunctionaliteit,perspecheid en gewelddadigheid van onze 20ste
eeuw op een doordringendemanierbeschrevenen hetisook hetcentralethemain haar

tiefvariantie en theatraliteitsverschillen.De
groteverdienstevan dezestudieligtdan ook
veeleerin hetnatekenen van een historisch-

nieuweroman.Hijbestaatuittweeluiken: constanteweerstandvanwejedetheatermaenerzi
jdshetverslagvanhetherstelvanUri, kerstegendeconfrontatiedlsqositievanhet
een polemoloog, na een zeer zwaar auto-

ongeluk,anderzijdseenverzamelingteksten

podium,zonder echteen deflnitieve status
qaestionistegeven vanwatderespectieveen
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relatieveverdiensten van iedere verzetsdaad
precies hebben i
njehouden.Deschakeringen en tendensen zljnnochtansallemaalopgenomen:de conventie en de reactie erop,
de pogingen om de scenische ruimte in en

R.L.Held,Endless Innovations.Frederick
Kiesler'
s Theory and Scenic Desi
gn, UM I
Research Press,Ann Arbor,Mich./Bowker
Publ.Comp.,Epping,Essex,1982,258pp.,

$ 50.

om hetyubliekheenteleggen,deopvallendeactivlteitin dezen in de Sovjetunie,de DeWeensearchitectF.Kiesler(1890-1965)
aspectenvandehappeningvandejaren50 houdtzichinhetbeginvandejaren 20wel
en * ,bestaande rulmten die omgestructureerd wordenen anderedieongeretoucheerd

metscenografiebezig maarzijn verdienste

ligtzonder meer in de sfeervan hetutopi-

blijven,deruimtealsobjettrouvéenalsge- sche schouwburgontwerp, a1s aanhanger
manipuleerde verbeelding.Andermaalvor- van De Stijl-Beweging.Demeeste van de
men deillustratiesmeerbetoogdanbegeleiding.
C.Tindemans

uitdagende schetsen bleken financieelniet

uit te voeren.Op de biografische (sedert
1926indeVSA)maarvooraltoch detheo-

retischegerspectievenconcentreertzichdeze
dissertatle,die tegelijk nauwkeurig analyseertwatKieslervoordesceneendetestoyAndrew Deshong, The TheatricalDesigns

ofGeorgeGrosz,UMIResearchPress,Ann

Arbor, M ich./Bowker Publ. Comp., Epping,Essex,1982,182pp.,$ 50.

voeringen van de Juilliard SchoolofMuslc
heeftontworpen.Decriteriaen deuitgangs-

puntendiedezetheorieen praktijk hebben

!eschraagd (hetzgn.'correalisme')worden

ln hun kunstdoctrinaire context geplaatst.
Hetiseen daad van eerherstel,van redding

Met45illustratiesa1sbewi
jsmateriaalanaly- wellicht(t.o.v.debeterbekendeBauhausseertS.hetscenografische werk van de be- ontwerpen en waarvan Kieslerzich minstens
kende W eimar-tekenaar G.Grosz (1893- onderscheidtbijallejelijktijdigheid),van
1959),meervertrouwd doorzi
jn cartoon- rechtvaardige toekennlng van voorran! en
achtige satire dan door zi
jn theaterwerk. waarde,nu toch hier en daar beschelden
Grosz stamt! verwant met de gebroeders

Herzfelde,u1t de Berlijnse dada-beweging

die wil opruimen met de burgerkunst.De

meesteontwerpen van Grosz blijven in de

tekenmapsteken,komen niettotuitvoering.
Datm aaktze ondertussen niet minder be-

schouwburjruimtenoprijzendienietaande

architectomschè buitenstructuur alle voorranggeven maaraandetheatralefunctionalistische binnenstructuur van verbeeldbaarheid en verbeelding.
C .Tindemans

langrijkenmetnamezi
jnscenischevisieop
M ethusalem (Y. Goll) in 1922 vertegenwoordt een codex van zowelafwijzing als J.ThomasOosting,AndreaPalladio'sTeaPrograD3n3a. Over de hele wereld bekend

zijnechterzijn ontwergenvoordecollabo-

tro Olimpico, UM I Research Press, Ann
Arbor,Mic./BowkerPubl.Comp.,Epping,

ratiemetE.Piscatorln Schwejk in 1926. Essex,1981,217 pp.,$ 51.
TelkenstestGrosz degrenzenvan artistieke

vrijheid uit,van boosaardige,subversieve
karikatuur tot thematische rebellie en

HetTeatroOlimpicoteVicenza(1585)isde
eerste vaste schouwburg op het Europese

gdnverteerde komiek.ln 1933 vlucht hij vasteland speciaalontworpen en uitgevoerd
naardeVSA ;hijgaatervolkomentenon- voor opvoeringen. Renaissance-architect
derinbourgeoisebestelkunst;vanzijnpoli- Andrea Palladio ontwierphetenzijnzoon
tiek-dogmatischeopstelling isgeen spoorterug te vinden.Dezedissertatie putzichzelf

nochtansuitinbeschrijvingenannotatieen
isminderdegelijkindecontextieleinterpre-

tatie;vandaarwellichtderegelmatige overschattingvan dezelfstandigheid van hetdecor-en kostuumontwerp voor de coöperatiekunstdiehettheaternu eenmaalis.
C.Tindemans

Silla voltooide.De schouwburg werd geen
aanleidingtotimitatie.In aanlegisdittheatereen poging totreconstructievan hetoude,hetRomeinse theater.Deze studie PrObeertdebronnenendeinvloeden op teteke-

nen diePalladio totdezeoptiehebben !e-

bracht.Hijonderzoektdaarom hetRomelnsemodelbegrip binnen de renaissance (de
Vetruvius-manie), reconstrueert Palladio's

archeologische en architectonischescholing,
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zijn ervaring in de omgang met KateDavy,Richard Foreman and the On-

schouwburjaccomodaties en tenslotte het tological-Hysteric Theatre, UM I Research
Teatro Ollmpicoplan. De conclusie moet
luiden dat een antiquarische, minder een
theatraal-histrionische opzetheeftbestaan;
het geheelis kenmerkend non-vitruviaans

Press, Ann Arbor, Mich.-Bowker Publ.

nie.Hetillustratiemateriaalalleen almaakt

Amerikaanse surrealisme,het theater han-

Comp.,Epping,Essex,1981,253 pp.,$ 51.

R.Foreman(alsregisseurin april-mei1984
omdat andere invloeden (stijlconcept en bijhetRo-theater werkzaam)behoorttot
praktiqchetoevoegingen)tedominantzi
jn. hetsoorttheaterregisseursteNew York dat,
Mathematischevergelijkingstaaftdezeopi- in de consequente voortzetting van het

dezestudie(ietsteletterlijktoch)onbetaal- teerta1seen artistiek medium datom zijn
baar.
autonomie,zijn ondeelbaarheid een eigen
C.Tindemans

waarde en functie vertegenwoordigt en
daarom ingrepen toestaaten oplegtzoalsze

indejongsteuitingenvan beeldendekunst
en muziek vanzelfsprekend zi
jn geworden,
zijhetnogsteedsvooreengeringaantalliefhebbers of kenners.Illogica en irrationali-

teitvallen daarbijwellichtvluqgerop dan
Frances Gray, John Arden, Macmillan,
London,1982,pb.,173 pp.,f 2,95.

systeemdenken en intentionalitelt.Datdeze
fundamenten de vele eigenaardigheden van
de theatrale beeld-taal verantwoorden,
trachtS.zorgvuldigaantetonen in dezedis-

sertatie.Zi
jparafraseertgeduldig en nuttig
hoeontstaan en opzet,structuuren metho-

Dit is een strijdlustige verdediging,soms de, intentie en functie, manipulatie van
verheerlijkingvan watin S.'s(toch ookin technieken en procédés van creatiefvinden
mijn)ogen een miskend,minstensonder- de zin opleveren voor de kenmerken van
schatdramatisch auteuris.W aarom ditmo- theatertekst(geendramatischetekst),deingelijk is(geweest),waarzoveelonzin over tegrerendescenografie,deenscenerinjsstraonze planken gaat,trachtze te verklaren.
Daarin speeltbeslistArdenswatweerbarstige temperament,artistieke eigengereidheid,

tejie,de regieconcegtualiteit en,nlet de
mlnsteogzettelijkedlmensie,detoeschou-

recentook nog zijn politiekeeenzijdigheid

bolistisch-expressionistische reminiscenties

een rol. Dramatisch echter blijft hij een
structureelvernieuwer;zijn taalvermogen

zet zich af tegen de verbale conversatie-

wersrelatle.Zi
jzetuiteendatenwelkesym-

aantetreffen zijn,metingrediënten van activiteitsgebieden (zoals fysica,psychologie,
filosofie)dienietmeteentotdeschonekun-

grauwheidvanzoveelyraatlustig,a1srealis-

sten worden gerekend. Beeld-theater kon

veelminderbegaafde auteursgeduld wordt

deze moeilijke,impopulaire maarerj be-

tisch valsgeprezen Brlts drama.Zi
jn om- hettrefwoordzijnalsjehetmaarlosmaakt
gangmet,ookzijneisenaandetheaterscène vandepicturaal-sculpturaleallusie;taal(als
wijzen op een fundamenteleopvatting die qroduktiemedium van mentale,nietmateniet copiërend, reconstruerend,alluderend rlëlezin)sluitdaarorganisch op aan.Daarblijftmaarvan de verbeeldingsruimte een om ishet zowelproduktieve als receptieve
demonstratie van opstelling en visie af- focus-begriphierzobelangrijk.Indevoordwingtdiewelingroteskevervreemdingbij zichtigemaaronhermetischebenaderingvan
(ofschoon ook een E.Bond in hetBritse
theaterverfoeidblijft!)maarnieta1sdeze

grondhouding rechtstreeks het actualiteits-

bewustzi
jn vantijdgenotenraakt.

C.Tindemans

langrijketheatermakerbinnendeonmlddelli
jkeactualiteitslaagtS.in haarbehoefte
verstaan enbegrijpenietsdichtertotelkaar
tebrengen.

C.Tindemans
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JAN KERKH OFS,God in W est-Europa
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UithetGrootEuropeesW aardenonderzoek(deEVSSG-Survey)lichttedeauteurdeenquêteresultaten die uitdrukkelijk betrekking hebben op hetgeloofin God en het daarmee
verbonden Godsbeeld.En maakt enkele kanttekeningen bij de positieve of negatieve
correlatiestussen een bepaald Godsgeloofenerzijdsen nationaliteit,geslacht,studieduur,
inkomen,confessieenreligieuzepraktijkanderzijds.
'
JOS FRUIJTIER S.J.,De Catholica in Vancouver.Ervaringen van de Kerk op
weg naar eenheid
110
Ookop dezesdeAssembleevandeW ereldraad vankerken bleefdespanningvoelbaartussen
de <katholiserende'en hiërarchischetendensen -van orthodoxe,anglicaanse,oud-katholieke
en rooms-katholieke signatuur-en de strekkingen van eerderreformatorische en democra-

tischeinspiratie.Veelaandachtkregenen verdiendendegezamenlijkevieringvandezogehetenLima-liturgieendebandtussenliturgieendiakoniezoalsdiebijdeherdenkingvande
atoombom op Hiroshima totuiting kwam.

O.PETRE-QUADENS,DeIogica van slaap en droom

122

Recentonderzoek brachtaan hetlichtdatdeslaap nogheelwatandersisen méérisdan een

tijdeli
jkeonderbrekingvan hetbewustzijn,gestoffeerdmetwanordelijkedromen.Slaap en
droom stelleneengenetischbepaaldenopmerkelijkwetmatigintegratieprocesvandehersenen voor,datvoortdurend externe informaties en interne biologische ritmesverwerkt.De

auteurgaatinop hetaanwijsbareverbandtussenslaapenmentaleontwikkeling,prenatale
slaap en slaap van dezwangerevrouw,en slaap en socio-cultureleomgeving.

PAUL LEVINE,H etnieuwe realisme in de hedendaagse Amerikaanse literatuur
137

Indejarenzestigleekheteropdatde'literairefictie'gedoemdwasom voorgoedtenachter
teraken bijdefantastischerealiteitvanhetAmerikaansegebeuren.Hetnieuwerealismeis
erevenwelingeslaagdom verdrongenofbegravendimensiesvandiewerkelijkheidblootte
leggen:in een originele vrouwenliteratuuren in verrassendeliteraireverwerkingen van het
Vietnam-traum a en de ondergronden van de KoudeOorlog.

W IM NEETENS, M argaret Atwood, Canadees auteur. De kunst van het
150
overleven

ZonderdetypischCanadesecontextteverloochenen steeg MargaretAtwood inhaarvijf
romansveruitboven zowelhetengregionalistischea1shettesubjectieveofconventioneel
feministische genre. De individuele overlevingsdrang van haar personages,in hun verzet
tegen een fnuikende en vervreemdende omgeving, mondt tenslotte uit in de weliswaar
ontnuchterendemaarbevestigdeerkenning van 'smensen onontkoombaremedeverantwoor-

delijkheid.
GER GROOT,Tweevisies op m enswetenschappen.Cleopatra en Nico Niemandsverdriet
164

Tweerecenteverhandelingen(F.vanZettenenH.A.
P.Swart)huldigeneenvrijwelvolkomen
tegengesteld standpunttenaanzien van de<verklarende'waardevandemenswetenschappen.

vooraldan metbetrekkingtothetmenselijk gedrag.Deauteurkomtopvoordemethodologischedeugdelijkheidvandewetenschappelijkebenadering.dienietperseandere,eveneensrelevanteinterpretatiemiddelen en -modellen hoeftuitte sluiten.
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G od in W est-Europa
Jan Kerkhofs

Delaatstejarenwerdeninonstaalgebiedverschillendemin ofmeervulgariserende werken over God gepubliceerd die trachtten in te gaan op de
Godsvraag zoalsdezevandaagwordtgesteld,op heteigen zoeken en op de

specifieke moeilijkheden van de geseculariseerde mens en christenl.Uit
deze publikatiesblijktdatde God-is-dood-theologie welachterhaald is,
maardatdevraag naarde vindplaatsvan God en om welkeGod hetgaat,

langnietaltijd bevredigendwordtbeantwoord.Ditartikelwi1niettheologisch op dezevraag ingaan.Hetwilwelvanuitde gegevensvan een groot
Europees waardenonderzoek,de EvssG-surveyz nagaan welke opvattingen over God in W est-Europa in het laatste kwartaalvan de 20e eeuw

gehuldigt'worden en hoedezeopvattingen in denabijetoekomstvermoedelijk zullen evolueren.Naar aanleiding hiervan worden enkele vragen
geform uleerd voor gelovigen en theologen.

Is God oud en rechts?
Heelin hetalgemeen geloven dem eeste W esteuropeanen in 'God'(75% .
tçrwijl85çezich 'christen'noemtl3.Zijdoen ditminderdan in de VS
1 Zieo.m.H.Arts,Hetongel
oofgewogen,Antwerpen,1982,H.-E.-Mertens,
Waaraanjehartzichhecht.Geloofalswaardenbeleving,Leuven,1982,W .Thys
e.a.,IkzaIerzl
jn.Lees-en werkboek over 'God',Antwerpen,1982.

2 European ValueSystemsStudy Group-survey.ziehierovermeerin J.Kerk-

hofs,Gewe/en,spl
jtenzondein West-Europa,inStreven,dec.1982,p.195 en
vlg.Eeneersteanalysevan degegevenswerdjuistgepubliceerddoorJ.Stoetzel,
Lesvaleursdutempsprésent,P.U.F.,Parijs,1983.Voorhetthemavanditartikel
verwijzenwijooknaarP.Delooz,Quicroitenquoi?inLumen Vitae,38,1983,
nr.2,pp.127-140(geschrevenopbasisvandeEvssG-gegevens)ennaardebijdragevan K.Dobbelaere,Godsdienstin België,in hetverzamelwerkdatdeBelgische

gegevensuitdeEvssG-surveyanalyseerten in 1984zalverschijnen in J.Kerkhofs.R.Rezsohazy,e.a.,WaardeninBelgië(voorlopigetitel),Lannoo,Tielt.De
surveyisgebouwd op 12.463 interviews,representatiefvoor220 mil
joen Europeanen van 18tot75 + jaar.Wanneerwi
jverderoverWest-Europa spreken,
hebben wijhetoverdevolgendelanden:Groot-Brittannië,Ierland,Noord-lerland,Frankrijk,België,Nederland,deBondsrepubliek,Spanje,Denemarkenen
ltalië.

3 We kunnen hier nietingaan op de ambijuïteitvan determ 'god'.Deze

beladen term verhindert nietzelden de werkeli
lke God bespreekbaarte maken.
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(met95% godgelovigen tegenover90% christenen,terwijldezwarten en
deSpaanssprekendennoghogerscoren,nl.97% ).In Zweden daarentegen
zijn er52% godgelovigen,terwijl95ç:zich 'christen'noemt!Hetblijkt
dusreeds datlang nietalle 'christenen'zeggen in 'God'te geloven.

Katholieken geloven meerin God dan protestanten (87% tegen 75%).
Onderdeprotestantenzijneropvallendveel(31% )diezich'nietreligieus'
noemen,onder de katholieken 18% .Overigens praktizeren protestanten

nietalleen veelminderregelmatig,maarook inhoudelijk geloven zijover
hetalgemeen m inderdan de katholieken.
Tabel1. Verhouding in % van geloofsovertuigingen
geloven in .
leven na de dood
bestaan van ziel
zonde
duivel

totaal
Europa katholieken protestanten
43
58
57
25

52
66
64
30

38
56
59
20

zonder
religie
13
24
20
5

God lijkt niet alleen eerder 'katholiek' te zijn, hij wordt ook meer
bevestigd door wie zich politiek rechtssitueren.Elke gdnterviewde werd

gevraagd zich op een lo-puntschaalte situeren volgenszijn grotere of
geringere voorkeur voor 'links' of 'rechts'. De inhoud van deze beide
kwalificaties werd niet om schreven. Uit de analyse van de antwoorden

blijktdatrechtseerderorde,linkseerderveranderingimpliceert.Godsgeloofen belangrijkheid van God nementoevan linksnaarrechts,volgens
een haastvolmaakte Gauss-curve.

Zij die meer in God geloven en zij die God in hun leven belangrijker
vinden,kiezen duidelijk meervoor hetbehoud van traditionele waarden.
Voor de identiteitvan de eigen persoon en van een samenleving kan dit
grotevoordelen bieden.H etkan echterook hetnadeelopleveren datGod
eerder met gezag, gevestigde orde, veiligheid geïdentificeerd wordt en

mindermetleven,oorspronkelijkheiden dynamiekin degeschiedenis,dat
hijmeera1shandhaverdan alsbevrijdergezien wordt.Godgelovigen en
rechtsen zijn én kerkelijker én meer praktizerend dan anderen. Zij
Ookindesurveyzijnnuancesbelangri
jk:75% zegtinGodtegeloven;16e/ezegt
nietin Godtegeloven;9% weethetnietofgeeftgeen antwoord. Slechts5% zegt

overtuigd athdsttezi
jn.

Jan Kerkhofs/ God in West-Europa
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behorenook totdeoudereleeftijdsgroepen,diezelfuitgesprokenrechtser
zijn dan dejongere.
De samenhang tussen geriéhtheid op traditionele waarden en geloof in

Godkomtsprekendtotuitingintabel2.Hierbijmoetechteronmiddellijk
worden opgemerkt dat de voorkeur van de m eerderheid der W esteuro-

peanen duidelijk uitgaatnaardietraditionelewaarden (b.v.inzakehandhaven van de tien geboden,afwijzen van morelepermissiviteit,beklemtonen van gezin,arbeid,enz.).Inderdaad,depublieke opiniezoalszein
werkelijkheid bestaatendepubliekeopiniezoalszedoordemeestemedia
wordtvoorgehouden stemmen niet overeen4.

Tabel2.Gerichtheid op waarden en geloofin God (in e/e ofin indicesls
belangrl
jkheid
totaal

politiekekeuze

van God

extreem

extreem

Iinks

rechts

zwck

sterk

50

91

43

98

gelovenin persoonlijkeGod

18

50

10

54

zondergodsdienst
bidden,mediteren

32
41

5
70

27
26

2
86

verkiezenvrijheidboven
gelijkheid

34

63

49

48

voorstandersvan orde

22

55

32

49

54

66
82

65

84

geloven in God

75

men moetzi
jn oudersliefhebben en eerbiedigen

hethuwelijk isgeenverouderdeinstelling

keurenseksuelevrijheidniet
goed

52

34

64

39

64

regelmatigegodsdienstprakti
jk

324

122

501

68

570

behoren

313

274

348

288

332

zijnmoreelpermissief

270

352

221

333

220

ouderswaren streng

287

279

294

276

299

weeraan hetwerk tegaan
voelen zich uitgebuit

193
173

174
195

211
162

186
182

204
164

zijntevreden methun leven

708

656

780

685

723

zijn fiertothunlandte

zijn 'smaandagstevreden

4 TerechtschrijftE.Noelle-Neumann:'DieBevölkerungtëuschtsichiiberdie
Bevölkerung',in D ie Schweigespirale,M iinchen,1980,p.242.
5 Overgenomen uitP.Delooz,c.c.,pp.136-137.
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Binnen die overwegend behoudende bevolking staan de godgelovigen
minderopen voorinspraak dan anderen.Vanuithun zin voororde geven

zijook meerdan anderen alsbelangrijkste doelvan degevangenisstraf:
'deschuldigetelaten boeten'(waaranderen eerderhet'heropvoeden van
degevangene'vermelden).Zijverklaren ook meervertrouwen tehebben
in de grote instellingen die de samenleving structureren (behalve in de
vakbonden);meerdandeanderen vertrouwenzijpolitie,kerk enleger(in
dezevolgorde)en schenken zijhun voorkeuraan conservatievepartijen.
Godgelovigen zijn ook mindertoleranttegenoverwieandereopvattingen
huldigen.Dewekelijkspraktizerendekatholiekenzijn hierzelfshetminst
tolerant, samen met de leeftijdsgroep 65-74 jaar (en... uit de echt
gescheidenen).Godgelovigen zijn ook minder verdraagzaam tegenover
buren dietotm inderheidsgroepen behoren,alsb.v.mensen meteen strafregister, ongehuwde m oeders, zware drinkers, emotioneel onstabiele

mensen;zijzijn opvallend minderverdraagzaam tegenoverlinkseextremisten,maarintegendeeleen beetjemeertoleranttegenoverrechtseextremisten dan degemiddeldeEuropeaan.Maarin aldeze gevallen lijktde
factor leeftijd sterk mee te spelen. Jongeren zijn linkser,toleranter,
minder godgelovig.De vraag kan dan gesteld worden ofmensen methet
ouderworden zich meernaarGod toewenden en de geringere godgelovig-

heidvandejongeren dusmeereengeneratie-dan eentrend-fenomeen is.
Alislongitudinaalonderzoekhiernoodzakelijk,tochwijzen bepaaldegegevens in de richting van een trend.Bijvoorbeeld, algeloven jonge
vrouwen meerin God dan jongemannen (overigensvrouwen in hetalgemeen geloven meerin God dan mannen).toch ishetverschiltussen jonge
vrouwen en oudere vrouwen veelgroter dan tussen jongere mannen en
oudere mannen.H etvermoeden van een trend-fenom een wordtversterkt
nahetbestuderen van derelatietussen godsgeloofen studieduur.Naarm a-

temen langerstudeert,gelooftmen minderin God en twijfeltmen ook
meer(zietabel3).Hierbijmoetdan welgenoteerd worden datdeoudere
generatie hetm instlang studeerde.

W el-enhierspeeltdefactorleeftijd nietofmindermee-zetten godgelovigen zich meerin voorvrijwilligerswerk en staan zijenigszinsoptimistiTabel3.Leeftijd bijeindevan studiesen godsgeloof(in % )
geloofinGod

-15j. 15j.

16j. 17-18j. 19-20j. 21en+

ja

83

79

72

73

65

65

neen
weet niet

11
7

15
7

19
8

17
10

22
12

23
11
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schertegenoverhetleven.M aarinzakegelukservaring,gevoelvan zinloos-

heidtegenoverhetlevenofverwachtingentegenoverdewetenschappelijke
vooruitgang zijn ergeen significante verschillen tussen godgelovigen en
anderen.Een discrim inerendevraag werd gesteld betreffendedevoorkeur
voorvrijheidofvoorgelijkheid.Hierisweerweinigverschiltussen godgelovigen en anderen:bijbeidegroepen,zoals voor de gemiddelde W est-

europeaan,gaatdevoorkeurvan ongeveer1op 2naardevrijheid en die
van ietsmeerdan 1op 3naardegelijkheid (terwijldepolitiek rechtsen
veelsterkerdevrijheid beklemtonen).
Jonge mensen en zijdie langerstuderen,relativeren meer, ook inzake
overgeleverde godsopvattingen.Daar steeds meermensen (ook vrouwen)
langer studeren, zal dit relativeringsproces geïntensiveerd worden. Dit

heeftongetwijfeld gevolgen voordeoverdrachtvan hetgodsgeloofnaar
devolgende generatie,taak die traditioneeloverwegend doorvrouwen en
moeders werd waargenomen.

De beweeglijkheid van het moderne,post-agrarische leven (veelvuldig
verhuizen,veranderenvanberoep,verdwijnenvandegrootfamiliemetde
gebondenheid aan ouderlijk huisofdorp,hetveranderen van partnerin
hethuwelijk,enz.)brengtmeedatdevastereferentiepunten in hetleven
steedszeldzam erworden.De weerslag hiervan op hetgodsgeloofkan ook

enigszins uit de gegevens worden afgelezen.Er zijn bepaalde minder
'gebonden'groepen die, ongetwijfeld om een complex samenspelvan
redenen,m inder ofminder intensin God geloven,zoals b.v.uitde echt

gescheidenen (68% tegenover78Vc van de gehuwden),mensen die hun
woning huren in plaats van een eigen woning te bezitten, rijkeren
(eveneensmindergebonden en beweeglijkerin hun mogelijkheden).

W ie is de God waarin m en gelooft?

Totnu toe hadden wijhetsteedsoverGod in hetalgemeen.Maarover
welkeGod gaathet?Hetonderzoeksobjectwordthierveeldelicater.Men
mag inderdaad degrenzen van een massaalpubliekeopinie-onderzoek niet

uithetoogverliezen.DieptegesprekkenoverGod,aangepastaanleeftijd,
opleidingsniveauofeigencultureleachtergrondzijn hieronmogelijk.Men
krijgtookgeen inzichtin deeigen levensgeschiedenisvan degdnterviewde.M en moet dezelfde eenvoudige vragen in alle landen aan allerhande

soorten mensen kunnen stellen.Deze beperkingen zijn heelbelangrijk.

Tochbiedendegegevensnuttigeennieuweinformatie.

Betreffendevierbeweringen werdgevraagd welkehetdichtstkomtbijde
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eigen overtuiging van de gdnterviewde.Van de W esteuropeanen opteert

32ç: voorhet bestaan van een persoonlijke God;36ç: gelooftin het
bestaanvan een soortlevenskrachtofgeest;16e/:weeteigenlijk nietwat
ervantedenken en 11b denkteigenlijk nietdatereenofanderegeestof
Godoflevenskrachtbestaat(daarenbovengeeft6% geenantwoord).Laat
onsvoorlopig gemakshalvede eersteoptie de meertranscendentegodsopvatting noemen, die ook met het eerder traditionele waardenpatroon

gepaardgaat,en detweededemeerimmanente,dieaansluitbijheteerder
post-traditionele waardenpatroon.

Opnieuw zien we duidelijke verschillen naargelang van leeftijd,studieduur,opvattingen overpermissiviteiten bijzondernaargelang men meer
kerk-gebonden is,o.m .zeerregelmatig ofwelnietofminder praktizeert.

Degegevensdoen onmiddellijk devraag rijzen:evolueren wij,ofschoon
traag,van een eerdertranscendentegodsopvatting naareen eerderimm anente? Daarop kom teen tweedevraag:in hoeverisregelmatigezondags-

praktijk,dusnauw contactmetdekerkelijkeinstitutie,belahgrijkvoorde
opvatting betreffende God alspersoon ? Tabellen 4 en 5 illustreren beide
Vragen.

Tabel4.Geloofin persoonlijkeGoden religieuze/moreleopvattingen (in % )
Europa

religieuze wekell
jkse
mensen
praktqk

morelepermi
ssiviteit
weinig

zeer

persoonlijkeGod

32

44

62

46

15

geestof levenskracht
weten niet wat
geloven niet
geen antwoord

36
16
11
6

40
10
3
4

30
5
2
4

30
13
6
7

41
19
21
5

Tabel5.Geloofin persoonlijke God en geslacht,inkomen,studieduur(in % )
mannen

vrouwen

inkomen

studieduur

voltl
jds
gemidhuisvrouw buitens- hoog deld Iaag -15j.21j.+

persoonlijkeGod 27

37

30

29

27

36 39 27

geestof levenskracht
weten nietwat
geloven niet
geen antwoord

36
15
8
5

38
17
10
6

42
14
11
4

40
17
12
4

33
16
10
6

35
17
14
6

31
16
8
7

41
13
15
5
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Noterenweterloopsdatoverdeeigenlijkeinhoudvanditpersoon-zijnvan
Goddesurveynietszegtendathetdusmogelijkisdateen aantalgdnterviewden zich uitspreken voorGod alsgeestoflevenskrachtnietomdatzij
een persoonlijke God afwijzen,maareen God die te antropomorfisch,
b.v.als een oude patriarch,wordtvoorgesteld.

Deleren van de Republiek (73%)en vervolgensdievan Noord-lerland
(70% )geloven hetmeestin een persoonlijkeGod,deDenen (24%),de
Fransen (26% ),deDuitsers(28%),deBritten (31% )endeNederlanders
(34%)hetminst.Hetisopvallend datzeerveel'christenen'in Europa
bekennen niette weten ofGod een persoon isofniet.Opvallend isook de

samenhang die bestaattussen hetgeloofin een persoonlijkeGod en de
graad van belangrijkheid van God.Zo isGod 'zeerbelangrijk'in lerland
enweinigbelangrijk inDenemarken en Frankrijk.InNederlandlijktGod
snelin betekenisaf te nemen6.

Tenslottewijzen degegevensop een derdesamenhang,nl.tussen geloofin
een persoonlijke God en geloofin hiernamaals of hemelenerzijds en
anderzijdsderegelmatigezondagspraktijk (nl.deviering van dedagvan
deverrezen Heer)(zietabel6).

Defrequentievandepraktijk isinderdaadveelminderverbonden methet
godsgeloofdan metdedrieoverigegeloofsinhouden (ook defactor'religiositeit'ishiervan overigensbetrekkelijk onafhankelijk).Hetgeloofin
een persoonlijke God isoveralhetminstuitgesproken.Opvallend iswel
datbijdewekelijkspraktizerendeprotestantenhetgeloofineen persoonlijkeGod (en ook enigszinshetgeloofin dehemel)meeruitgesproken is
dan bij de wekelijks praktizerende katholieken,alsof de veelkleinere
groep frequentpraktizerende protestanten zich strengeraan enkelecentralegeloofswaarheden houdtdan deveelgroteregroep frequentpraktizeren-

dekatholieken.Desocialecontroleschijnthiereerderdepraktijk dan de
geloofsinhoud te bdnvloeden.De leden van de non-conformistische kerken,die zich nog meerdan de frequentpraktizerendeprotestanten tegen-

overhunomgevingafzetten en dikwijlsnogkleineregroepenvormen (met
devoor-en nadelen van hetsectoïdemodel)scoren hethoogst;zijzijn
ook hetm eestrechts en hetm instperm issief.

6 Ziein detail:W .Goddijn e.a.,Opnieuw:God in Nederland,Amsterdam,
1979.
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Tabel 6.Geloofsopvattingen in W est-Europa van wekelijks praktizerenden(1),
vergeleken metwieminderdan lx perjaarpraktizeren(11)en metdeopvgttingen
van de globalebevolking (in % )
11

III

97
98
97
97

72
74
76
80

75
87
75
87

77
77
77
88

31
34
29
73o

43
52
38
68

73
72
77
91

20
28
37
49o

40
45
43
73

62
60
73
84

23
27
18
69o

32
39
26
61

geloofin God
totale bevolking
katholieken
protestanten
niet-conformistische
kerken

geloofin/even nadedood
totalebevolking
katholieken
protestanten
niet-conformistische kerken

geloof indehemel
totale bevolking
katholieken
protestanten
niet-conformistischekerken

geloofin eenpersoonlnkeGod
totale bevolking
katholieken
protestanten
niet-conformistische kerken

@:hetgaathier om zeer kleine absolute getallen.

Op weg naar welke God ?
Deze gegevens werpen enkele vragen op.W aar 2/3 van de W esteuropeanen zich religieusnoemen en 3/4hun geloofin God bevestigen,blijft
een groteonzekerheid bestaan :in welke 'God'geloven dieEuropeanen en

in welke zullen de jongeren en de meer geschoolden onder hen gaan
geloven ? In hoeverre is hun 'God' de God van Jezus-christus? Velen

lijken eerder te geloven in een algemeen ordeningsbeginsel,basis voor
binnenwereldlijk gezag dat tegen chaos behoedt, ofwel in een vage
oergrondvan hetleven waarin zijzichgeborgen vermoeden.Daarenboven
erkennen vele W esteuropeanen datzij zich in een tussentijd bevinden:
16ça(vooraljongeren)weten niettekiezen tussen een persoonlijke God
en een eerderm ysterieuze oerkracht.Vooralin Belgiëwordterg geaarzeld.
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Zelfsde minderheid die regelm atig praktizeertwordtsterk dooruiteenlopende godsopvattingen getekend.Vervolgensdient men te erkennen dat

wie maatschappelijk een meer dynamische rol spelen minder in God
geïnteresseerdzijn ofmindereen persoonlijkeGod aankleven dan b.v.de
oudere generatie ofde minder relevante groepen.Typisch isb.v.hetverschiltussen geschooldeen ongeschooldearbeiders:deeersten geloven veel

minderin God,resp.in een persoonlijkeGod dan delaatsten.
Vanuit pastoraalstandpuntwilik hier een zestaloverwegingen aan vastknopen.

1.Hetaanvaarden van God alspersoon lijkternstig bemoeilijktteworden bijafwezigheid van regelmatigekerkelijkepraktijk.Aangezien de
groep van de praktizerenden overwegend uit ouderen bestaat, dient

mentezoeken naarruimtenwaareen christelijkgodsbeeldaanjongere
generatiesmeegedeeld kan worden.
2.De inhoud van hetgodsbeeld van hen die eerdereen imm anente God

beamenisonduidelijk.Bedoelenzijdatzijeerdereen dynamischeGod
ervaren dan een GansAnderebelijden7.Hoedan ook,hetoudepatriarchale godsbeeld,aansluitend bijkoningsschaps-en zelfsvader-symbolieken,lijktvoordemeesten tehebben afgedaan.
3.Praktizerendechristenen bevestigen hetmeestuitgesproken God alseen

persoon.Ditsluitaan bijdeSchrift,waarHijverschijntalsdeVader,
maarook alsde Bron van hetW oord waarin allesgeschapen wordten

alsdehorizon voorde hele aardsestad (in deApocalyps).De survey
gaathierechternietob in.
4.D e betekenisvan hetgezinsklim aat m ag voor alhetvoorgaande niet
worden onderschat.Christel
ijk godsgelooflijktnauw verbonden met

gebeds-en leefklimaatin een gezin.Anderzijdsmag debetekenisvan
hetgezin voormorgen pastoraalook nietoverschatworden.Duurzame
en homogene gezinnen komen in grote delen van W est-Europa steeds
minder voor.

5.Christelijkegeloofsgemeenschappen waar de God van Jezus-christus
wordtbeleden enbeleefdzijn onvervangbaar.Eenprivatiseringvanhet
christelijk geloofbiedtgeen duurzaam perspectief.Anderzijdskunnen
vergrijzendeofmeergesloten geloofsgemeenschappen leiden naareen

7 Zieo.m.Denieuwereligieuze bewegingen,in Concilium,1983,nr 1;R.Ber-

geron,LecortègedesfousdeDieu,Montréal,1982;J.Kerkhofs,LIest
yleand
Reli
gion in the eeJ/.
'Horizon 2e ,in StrivingforEurope,LiberAmicorum
H.Brugmans,Amsterdam,1981,pp.87-95.
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verder beklemtonen van de 'ordenende'God,waardoor zi
j die een
m eer dynam isch - eventueel ook persoonli
jk -godsbeeld aankleven,

steedsverdervan dekerken verwijderd worden.Tegelijkertijd bestaat
hetgevaardathetactuele religieuzezoeken zich steeds meerbuiten de

kerkelijkegeloofsgemeenschap situeerten nieuwe'afgoden'gaatproduceren.
6. Tenslotteisdieperebezinning nodig op deGod van Jezus-christus8.In

de westerse wereld vooralbeleven wijheteinde van duizenden jaren
agrarischebeschaving,metdedaaraanverbondenopvattingen(ensymbolen)metbetrekking tothetverstaan van tijd,arbeid,politieke en
andere gezagsverhoudingen, seksualiteit, religie. Het christendom is
daarin ontstaan,alsreligieheefthetditbevestigd en nogsteedsontleent

hetdaaraan een grootgedeeltevan zijn taalomtrentGod.Hetwordt
nu geconfronteerd met de enorm e uitdaging hetgodsbeeld te ontdoen
van o.m .een patriarchale en cyclische sym boliek.Hetaccentzalm oe-

tenuitgaannaardeervaringvanGodalsdepersoonlijkeAndere.Voor
de m oderne theologie isde God van Jezus-christus degene die in de

individuele en gemeenschappelijke geschiedenis de vrijheid en het
bevrijdingsproceswaarborgtendietegen elkeafsluitingindeelinterpretaties de toekomst openhoudt.Aldus is God degene die persoon en

samenleving onophoudelijk toteen 'uittocht'aanzetuitelke perspectiesozezelfbegrenzing.DezeopvattingomtrentGodalsdeBevrijderin
depersoonlijkeen gemeenschappelijkegeschiedenisisechternogmaar
heel weinig in de verkondiging doorgedrongen. Er ligt ook enige
tragiek in het feit dat de W esteuropese kerk,die nochtans een grote

stap zettetijdensVaticanum 11methetdecreetoverdegewetensvrijheid,betrekkelijkongeloofwaardig blijftalsruimteom debevrijdende
God van Jezus-christusechtte kunnen ervaren.M etbetrekking totde

twee belangrijke componenten van het emancipatieproces van de
moderne mens,nl.vrijheid en gelijkheid,heeftde kerk zich in de
laatstedecenniawelsterk ingezetvoorgelijkheid(o.m.doorpleidooien
voor de mensenrechten),vanuit haar belijden van God,Vader van
allen.Maarinzakevrijheidblijftzijachterdochtig,alsofzijangstheeft
God teerkennen alseen bevrijdendeGod.Nochtansisditdevraagdie
zowel vanuit Jezus' Godsbeeld als vanuit het ernstige moderne god-

zoeken gesteld wordt.Ongetwijfeld.het begrip vrijheid is ambigu.
8 Zie b.v.W .Kasper,DerGottJesu Christi,M ainz, 1982,E.Schillebeeckx,
Jezus, hetverhaalvan een levende,Baarn, 1975 en K.Rahner,Grundkurs des
Glaubens,Freiburg,1976,p.54 en vlg.

Jan Kerkhofs/ God in West-Europa

1*

M aar dit geldt evenzeer voor de term 'god'.In elk gevalis de inzet

duidelijk:christenen zijn geroepen op geloofwaardige wijze te laten
ervaren datde keuze voor oftegen de God van Jezus-christusietste

maken heeftmetdekeuzevooroftegendewerkelijkebevrijding van
de mens.God heeftinderdaad zijn herkenbaarheid,zijn Naam.aan
mensen toevertrouwd. Dwingend transparant zal Hij dus zelden
worden.
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D e C atholica in V ancouver
Ervaringen van de Kerk op weg naar eenheid

JosFruijtiers.j.

Via de media heeft de lezer allerlei berichten kunnen horen over het

verloop van deZesdeAssemblee van de W ereldraad van Kerken (W RK)
diein Vancouversamen wasvan 24julitot10 augustus1983.Ofschoon
geaccrediteerd bijdepers,beleefde ik dezemondialebijeenkomstvanuit
mijn actievebetrokkenheid bijdeoecumenischebeweging in Nederland.
W atmijdaarom vèoralbezighield,wasdevraagwatdezeAssembleezou
bijdragen aan devoortgangvan deoecumenischebeweging.Hetgaatmij
daarbijnu nietom dedocumenten,diepashetvolgend jaarverschijnen,
maarom hetgebeuren zelf,om mijn totaalindruk van hetsamenkomen
vanmensendiedechristelijkeeenheid willen dienen.Aldezeverschillende
groepen van christenen,verdeeld overvele plaatselijke kerken,zochten
naar de Catholica en wilden daaraan gestalte geven in een zichtbare
eenheid.

Catholica

Alin zijn rapportop de eerste dag van deAssemblee wees SecretarisGeneraalDr.Ph.Potter op de grote vooruitgang die sinds de Assemblee

vanEvanston (1954)teconstaterenvielin hetrepresentatiefkaraktervan
deW RK enzijn Assemblee.Zekwamen hieruitdehelewereld.Herhaaldelijk gebruikte hij het woord 'global',een geografische indicatie.ln
'oecumenisch'wordthetbegrip verrijktmeteen eeuwenoude kerkelijke
traditie.Het betekent de gehele bewoonde wereld.De term 'katholiek'

bevatnog meer:hij betekent'algemeen'en strektzich kwantitatiefuit
overallelanden en tijden,kwalitatiefgeefthijeen inclusiviteitweerdie
heelhetleven omvaten nietsofniemand uitsluit:een dynamische open-

heidvoorheelhetzijn.Indealgemeen aanvaardegeloofsbelijdenisvan de
Kerk isdeze eigenschap een van devierkenm erken van deKerk van Christus,samen meteenheid,heiligheid en apostoliciteit.Juistin dezebetekenis
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stond ditwoordop deVierdeAssembleeteUppsala(1968)centraal.Vancouververmeldthetnauwelijks.En toch werd deze katholiciteitvan de
Kerk in Vancouvereen zichtbare realiteitvëërdan in Uppsala.Dit isde

belangrijksteindruk dieik heb opgedaan en diewilik hierontwikkelen.
(Om misverstanden te voorkomen wilik de andere betekenis van het
woord 'katholiek',nl.hoogkerkelijk,alstypering van bepaalde kerken
afschermen tegen die van de geloofsbelijdenis,en natuurlijk helemaal
tegen debetiteling van deKerk van Rome).
Onze vraag is dan in hoever de Ecclesia Catholica zich in Vancouver
manifesteerde.M aar eerstnog even iets over rerk. In de W RK wordt

somsop verwarrende wijze hd enkelvoud 'Church'gebruiktnaast het
meervoud 'churches'.Ecclesiologisch bestaatdeEneKerk van Christusin
velelokalekerken en zo kan men daarmee zeerverantwoord deheleKerk
aangeven.M aar de W RK bestaat uitvele lidkerken,waarvan niet deze
svereldraad deeenheidvormt.Hetmeervoud bli
jftin ditgebruik beperkt
toteen bepaalde groep van kerken.Church staatdan in ditgebruik weer

tegenoverW RK,diezelfgeen kerk is.W ijhebben hethieroverdeene,
KatholiekeKerkvan degeloofsbelijdenis.Daarnaastbestaangeen andere,
evenalserook maaréén doopselis(Eph.4:6).Belangrijkisdevraaghoe
die EneKerk bestéétonderalle gescheidenheid.Hierligtdan ook dekern
van hetoecumenisme:zoeken naar die Kerk en haar eenheid weer zichtbaarm aken.

Om onze uiteenzetting tekunnen volgen,moetmen ook een duidelijk
beeld hebben van wateen Assembleevan deW RK eigenlijk inhoudt.De
W ereldraad zelfis een broederschap (fellowship)van (nog gescheiden)
kerken,die op basisvan hun geloofin de Ene Heer Jezus-christus zich

metelkaarhebben verbonden om dezichtbare,kerkelijkeeenheid van de
EneKerk tehervinden en terealiseren.Dezeverbondenheid ligtuitgedrukt
in een organisatievorm waarvan hetcentrum zich in Genèvebevindt.Daar

resideert de Staf met hetAlgemeen Secretariaat,dat weer afhankelijk
werktvan hetCentraalComité,gekozen doordeAssemblee.Dezebestaat

uitde gedelegeerden van de nu 308 lidmaat-kerken.Zij is hethoogste
gezagvandeW RK zonderzelfhoedan ookkerktezijn.DezeAssemblee,
dieom dezevenjaarsamenkomt,bepaalthetgezamenlijkprogram datze
aan delidm aat-kerken aanbeveelt.M aarditm eeradm inistratieveen direc-

tieve werk is slechts één van de aspecten van deze bijeenkomst.Steeds
meerwordthetook een ontmoetingsplaats vooraldie kerken,een soort
experim ent van hun eenwording: onderlinge gesprekken en vooral

vieringen(celebrations)metelkaar,zowelliturgischealsparaliturgischeen
profane.Zo'n Assemblee heeftdan ietsvan een Concilie (alishetdat
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niet), en tegelijk van een manifestatie en een happening: van een
kertklmis.Ergebeurtietsmetdedeelnemerszelf.Hetisvooralhierover
datik wi1spreken.

W anneermen zo uitheeldewereld bijelkaaris,ervaartmen natuurlijk
van alles,vanaf politieke verdeeldheid totculturele tegenstellingen,m en
beleeftdenoden van deanderen op een heelanderemanier.En diebeleve-

nissen monden uitin kerkell
jke ervaringen.Ditisgeen beperking,maar
een verruim ing.Ofschoon
in Vancouver de openheid voorde noden van
K

de hele wereld een grote,ja centrale plaats innam,mede dank zijhet
thema datdoorde W ereldraad wasvoorgesteld -Jezus-christushetIeven

vandewereld -leefdeerook een sterkverlangen naarkerkell
jkeeenheid.
ln dienstvan heelde wereld.Aan die kerkelijkeeenheid nu werktin de
W RK vooraldetheologen-commissievoorGeloofen Kerkorde(Faithand
Order).Dezeheeftvanafhaaroorsprong een eigenstandige plaatsin de
W RK,zodatook niet-leden-kerken erin vertegenwoordigd kunnen zijn.
DeRooms-Katholieke Kerk heefter20 leden.In hetbeleid van de W erel-

draad krijgtdeze commissie nietsteedsde nodige aandacht.Faith and
Order brengt herhaaldelijk rapporten uit over haar theologisch werk,
maardiebereiken meestaldebasisniet.Zou ditnu ookweerhetgevalzijn
m et haar rapport over Doopsel,Eucharistie en Ambt, dat in Lim a in

januari1982zijnbeslagkreegen datintussennaardekerkenterbeoordeling was gezonden ? W elnu, wat er met dit rapport in de Assemblee

gebeurde,wasdégroteverrassing,héteigenlijk nieuwevan Vancouver.
H et Lim a-rapport

Men kan zeggen datheteen bijuitstek katholiek rapportis.hetbestrijkt
heelhet spectrum van het kerkelijk geloven.In zijn voorgeschiedenis
steedsgegroeid,twintigjaarlang,vooralo.l.v.Dr.LukasVischer,washet
in voortdurend contact gebracht met de kerken en hun theologen. Het

handeltoveronderwerpen die de kern van hetkerkelijk geloofsbeleven
betreffen:Baptism, Eucharist en M inistry (daarom BEM-rapport genoemd).Hetgaatbewustterug totde apostolischetijd en schenktaandachtaan degeheletraditievan deKerk.Doordittraditie-aspectstaathet

dichterbijdekerken van het'katholieke'typedan bijdievan deReformatie.Voorhetgewijdeambtb.v.wordtdedriedeling bisschop-priesterdiaken alsnormaalvoorgesteld.

Toen ik bijeen kortbezoek voorafin Genève informeerdeofhetop de
agendastond,werdmijgeantwoord,dathetopdatogenblikbijdekerken
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wasen datdeAssemblee ditprocesnietkon veranderen.M en verwachtte
weldathettersprakezou gebrachtworden,meerniet.In hetrapportvan
de M oderator werd het helemaalnietvermeld.in datvan de Algemeen

Secretarisineenenkelezin.Eenvan deachtofficiëleonderwerpen(issues)
sprak erover onder de titelSteps towards unity.Grotere aandacht kreeg
hetin hetRapportvan hetCentraalComité:Nairobito Vancouver,waarin het stuk zelf én de stap om het naar de kerken te sturen voor een
'officieel antwoord' 'unprecedented' werden genoemd. M aar daarmee
kwam hetnog nietop deagenda van deAssem blee.Deverrassing nu was
dat,ondanksaldezetegen-indicatieshetLim a-rapportoveralopdook:in
depersconferenties,in persoonlijkegesprekken,m aarvooralin de small

groups.(Ditlaatste wasietsnieuws.Alle gedelegeerden konden worden
ingedeeld in kleine groepen van 20,metde bedoeling datze,in een meer

blijvendonderlingcontact,n.a.v.dethema-toesprakenvandeeersteweek
en verdernaargelang erbehoefteaan was,voorstellen konden doen aan de
leidingvan deAssemblee:een zeerdemocratischeprocedure en een goede

vorm van inbreng vanuitde kerken zelg.Vöör de Assemblee waren er
bezoeken geweestaan de leden-kerken,maarvolgenshetverslag werd er
alleen in de Europese kerken over het BEM -rapportgesproken.In Van-

couverbleeknu echterduidelijkdathetoveraldeaandachthad gekregen
en op veelplaatsen.nietalleen aan de top,m aarook aan debasisbesproken werd alseen hoopvolteken en middelvoordiepere eenheid.
Officiële aandachtkreeg hetBEM -rapportin dewerkgroep van bovengenoemdeIssue2,Stepstowardsunity.Daaruitkwam een uitstekend verslag
voort,dato.m .ervoorpleittegehoorte geven aan deveelgeuitewensom

deantwoordtermijn (1januari1985)teverschuiven.Men vondhetnamelijkbelangrijk dathetLima-rapportdeinstemming(receptie)van debasis
van de kerken zou kri
jgen.Voor meer democratisch ingestelde kerken
(ook voordeRKK !)zou hetantwoord dan pasechtgezagvolzijn.In de
plenairezitting werd hetverslag van deze werkgroep zeer geprezen en als

eenvan deweinigebijnazondercorrectiesgoedgekeurd vooraanbeveling
aan de kerken.

Dezeverrassendebelangstelling kanzijn grondhebben ineen diep verlangen aan debasisnaarkerkelijkeen katholieke eenheid.Hetverrassende
voormijwasook,dathiermeehethuidige,minderecclesialebeleidvan de
W RK enigszins gedesavoueerd leek.Zou de balans toch doorslgan naar
prioriteitvoorgeloofen kerkorde?H etvervolg zou ditleren.ln elk geval

sprakereenverlangenuitnaarkatholiciteit,nietalleeninkerkelijksamenwerken.maarook naarkerkelijksamenwerkenzelf.Enditblijfttoch het
eerste doelvan de W ereldraad en van de oecumenische beweging.
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Deze sterke aandachtvoor hetLima-rapportgaf pas goed reliëfaan een
ander experiment van de W RK,uitgevoerd door de Comm issie voor de
eredienst;hetgafeen nieuwe dimensie aan de oecumenische beweging in
de liturgie.

De Lim a-liturgie

OpdebijeenkomstvanFaith and Orderin Limawasdooreen commissie
o.l.v.M ax Thurian een Eucharistiem odelontworpen metdebedoeling het
theologisch rapportop hetniveau van de liturgie vleesen bloed tegeven.
De structuur ervan was katholiek-traditioneel. Gebeden en gezangen
waren ontleend zowelaan oosterse alswesterse liturgieën.Verschillende
talen spraken meein gezangen en gebeden.De gebeden waren gerichtop

kerkelijkeeenheid.
Dezeliturgiehad plaatsop zondag 31juliin dereusachtigetentdievoor
deze 4.0* m ensen-gem eenschap op de cam pus van de Universiteit van
Brits Colombia was opgezet. Voor het eerst in de geschiedenis van de
W RK werd nu nietde liturgie van een ofandere kerk aan de Assemblee
gepresenteerd,waaraan dan deanderen a1sgasten deelnamen,nee,ditwas
deliturgievan deKerk alsgeheel,van deCatholicawaarnaarmen op zoek
was. De aartsbisschop van Canterbury, Robert Runcie, celebreerde;

achterhem stonden een zestalassistenten (nietconcelebranten)in ambtsgewaad. waaronder tw ee vrouwen.D e Orthodoxie en de RKK nam en
alleen deelaan de lezingen.Aan hetbegin nodigde de celebrantallen uit

totdeelname aan de communie,maartegelijk toonde hij op taktvolle
wijze begrip voor degenen die vanuithun kerkelijke zienswijze datniet
konden.Jamm er genoeg werd deze tolerante houding in de preek van de
Indiase bisschop Jesuadasan doorkruist met de volgende wat goedkope,

maarvaak gehoordetirade:'Jezuszondzijnleerlingennaardebovenzaal
om hetlaatsteAvondmaalklaartemaken.Zijzetten daarvooréén tafel
klaar.Jammer genoeg zitten zijin de oecumenische opperzaalnog aan
gescheiden tafels'.Tothiertoe kan iedereen ditmethem betreuren.M aar

toenvervolgdehij:'Enweondersteunenonzeverschillenmettheologische
argumenten'.Op een'gelijksoortig betoog antwoorddeKardinaalAlfrink
eens:'Geen theologische argumenten,maar geloofsredenen'.Inderdaad
wasditeen oecumenisch experim ent,wantnoch de liturgie-tekstnoch de
celebrantwaren aldoordekerken erkend en aanvaard.W asheteen dienst

in niemandsland ofin allemansland?Hoezijookteplaatsenis,van deze
vieringgeldtwathetdecreetoverhetoecumenismevan Vaticanum 11zegt:

JosFruijtiers.j./DeCatholicain Vancouver

'W atechtchristelijk is,isnooitin strijd metdewaarachtigewaarden van
hetgeloof,hetkan zelfsaltijd leiden toteen dieperdoordringen in het
mysterievan Christusen zijn Kerk'.Dezevieringwaseen heerlijkevoorsm aak van detoekom stigeeucharistischeeenheid.Datsommigen zich onthielden van decommunie,betekentdatwenaardieeenheid nog onderweg

zijn.
Een vigilie-viering was daags tevoren deze Eucharistie voorafgegaan.

Hetbijzondertreffendedaarvan was,datmen behalvedatmen bekering
en zuivering vierde,ook de doop herdachtdoorvernieuwing van doopbe-

loften en geloofsbelijdenis.W eereen concretiseringvan een stuk geloof,
nu van hetrapportoverdedoop.En ook in ditliturgisch gebeuren zagen

weweereenmodelvanwerkelijk oecumenischleven.Discussiesenrapporten alleen beroeren hethartnieten dusevenmin debasis.VooraldeReform atie moetditnog leren inzien.

Hetgewqdeambt(ordained ministry)speeldeindezeheleliturgienatuurlijkeen belangrijkerol.Ditderdedeelvan hetLima-rapportishetmoeilijkste,omdaterook ecclesiologische kwestiesin meespelen.M etopzet
werd de vraag naar de geldigheid van een eucharistie op grond van de

geldigheid van de gewijde bedienaar alleen maar aarzelend ter sprake
gebracht.'Indemeestekerkengaateengewijdebedienaarvoor',lezenwe.
Ditisduswelnormaal,zeim eW illiam Lazareth,directeurvan Faith and

Order,maarmen heefthetnietnormatiefwitLnn maken.VoordeRoomskatholieke Kerk en voorde Orthodoxen is hetditwel.

Een anderasgectvan deCatholica is de verbondenheid tussen de plaatselkke
kerken onderllng.Hierjaatmennietverderdaneenzekeresynodaleband.Wat
deW ereldraad,vooralslndsNairobi,voorogen heeftisechtereen 'conciliarfellowship'.M aarvooreen Conciliem oeten representatievevertegenwoordigerswor-

denaangewezen.Normaalzijndatdebisschoppen.EnhierisdeCatholicanogver
te zoeken.Van een centralebedienaarvan de eenheid zoalsdebisschop van Rom e

indeRKK isinW RK-verbandvoorlopignoggeen sprake.Heelbegrijpelijk!W ant
deW RK isontstaan vanuithetbesefvan deverdeeldheid en hetverlangen naareen
eenheid die men m iste.De oecum enischegedachte is echterin de RKK,vooralna

Vatic.II,een vruchtvan hetbewustzijn,datde katholiekeeenheid onvolkomen
blijftzonderdeandere,gescheiden kerken.ZozoektdeRKK naardevorm vandie
eenheid vanuit het bezit van een bedienaar der eenheid.

Uithetvoorgaandebleek debelangrijkerolvan deliturgischeviering om
een band te leggen tussen theologie en leven.Liturgie maakt de dorre
beenderen van de theologielevend.M aarditaspectvan de liturgie kwam

inVancouvernogop eenanderemaniertotleven,indewezenlijkebetrekkingtussen theologieendiakonie(dienstaan dewereld).
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Liturgie en diakonie:de herdenking van 6 augustus 1945
Zoals gezegd,werden in de Assem blee nietalleen verbale benaderingen
van deonderwerpen gehanteerd,maarProbeerdem en OP anderem anieren
alle zintuigen in te schakelen voor hetOverbrengen en levend m aken Van
ideeën :toneel,film ,allerleiandere vormen van expressie.De meer reli-

gieusgetinte celebration speelde echterde hoofdrol.Terwijlmen in de
eerste week hethoofdthema en de onderthema'sop deze wijze levend
trachtte te maken,gebeurde dit heelbijzonder met de noden van de
wereld,die de dood tegenover het 'leven'stellen:onrecht,verdrukking,
discriminatie,hongeren armoede;daarnaastde bewapening en metname

dekernwapens.Debestrijding daarvan beoogtte komen tot'peaceand
justice'(degewone,maareigenlijk verkeerdevolgorde).
Deaandachthiervoorhad in hetwerk van deW ereldraad vaak een zekere

prioriteit,nietaltijd totiederstevredenheid,vooralomdatzetelosstond
van theologieen geloof:deW RK leekweleenUNO.W aarschijnlijk was
diteen oude erfenisuitdetijd van Ll
feand Work,datapartstond van
Faith and Order.Ook in deze Assem blee kwam de tegenstelling van inzichttelkens aan de orde.M aarook hier,zo leek me,opende de liturgie

een weg naardesynthese.En datwasvoormijde derde verrassing van
Vancouver.
In de nachtvan 5 op 6 augustushad een herdenking plaatsvan de atoom-

bom op Hiroshima.Hethele probleem van 'peace and justice'werd er
gedramatiseerd.Hetbegon aan dePacific-kust,bijhetondergaan van de
zon.Daarhad men zich verzameld rond een grote totempaal,onder gezang en gebed, met tekens van vrede aan elkaar,met het oplaten van
vredesballons en ten slotte een plechtige belofte om alle onrecht af te

wijzen entebestrijden.VandaartrokmeninhethalfdonkernaardeTent,
waareen nachtwake werd gehouden metallerleivormen van uitbeelding:
dans,m uziek, maar ook gebed en zang en onderlinge uitwisseling van
intenties en wensen.Rond middernacht verscheen ineens bisschop Tutu
van Zuid-A frika,dienû pastoestemming had gekregen om te komen.Dat

waseen hoogtepunt;een wonder,zeihijzelf.Hierstond rassenhaatin
levendelijvevoorons,maardanalsslachtoffer.Deslotzinvanzijnkorte
woord luidde:'AlsGod metonsis,wie isdan tegen ons?'Hiermeewerd

alleleedbijGodgebrachten in christelijklichtgezien.Nadateen kleiner
aantalderestvan de nachtin gebed had doorgebracht,werd deTentweer
vo1toen de Liturgie van de Orthodoxen begon.M en vierdehetfeestvan
de Gedaanteverandering van de Heer.Het felle lichtvan de atoombom
sloeg om in destralendeglansvan Christus.Hetwaseen Grieks-orthodoxe
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dienst.Nieuw was echter dat het hele volk in de zang betrokken werd,
zoalsdatin deLima-liturgiealgebeurd was.Zo werd ook ditgebeuren een

belevingvan deoverwinningvanhetLevenoverdedood.Hetbijzondere
was dat heeldat m oderne leed werd opgenomen in het paasoffer van
Christus.Dit gebeuren had twee aspecten :de m oedeloosheid die velen

overvaltbijhetmeemakenvan aldatleed -'Ik hebnog nooitzoveelleed
gehoord en gezien als hier in deze week', zei iemand werd naar God

gebrachtenomgezetinvertrouwenenmoedom aantepakken.Tegelijkertijd zagmendezinvan hetkruisbeter,metJezus'lijdenvoorogen.M aar
deEucharistieinspireerde.javerplichttejeookom medemensen tebevrijden,netalsdeHeeren metzijn kracht.W athierliturgisch beleefd werd,
had Prof.Vitaly Borovoivan de Russisch-orthodoxe kerk,in zijn toe-

'

spraak overde eenheid,in deeersteweek,uitstekend aangegeven.Volgens
deoostersetraditiebevatde Eucharistiehetheleleven van de kosm os,van
hetzichtbare en onzichtbare,leven én leed.Christusoverwinthetkwade

doorzijn dood en opstanding.W el,zeihij,dan volgtdaaruitdatalle
deelnemersmetdatbevrijdingswerk moeten meedoen.Zo was dusook
hier, in de liturgie,de weg gevonden van theologie naar diakonie.Het
alternatiefvan de prioriteitwerd er afgewezen én er werd een oplossing

aan gegeven:in deliturgieworden deschijnbaretegenstellingenverenigd
totde ware christelijke houding.Ditwaswerkelijk een ongezochteverrassing.M en kon dan ook na de bijeenkomstzeggen watik hoorde van
een orthodox lid van de staf:'Deze Assemblee was de beste van de drie
laatste:ze washarmonieus'.Ook hierdusweereen stuk Catholica.En er
werd een nieuwe weg gewezen aan de Oecumenische beweging en met
name aan de W ereldraad.

H eiligheid en apostoliciteitvan de Catholica

Metdeliturgiezijn weaangeland bijeen anderaspectvan deCatholica:
deheiligheid.ln deliturgieimmerstreedtde gemeenschap voorhetaange-

zichtvandeHeilige.En dezevraagtvanzijnaanbidders,datzijheiligzijn
zoalsHijzelfheiligis(b.v.Lev.20:26).In deThorageldtdezeuitspraak
zowelvoorderituele alsvoorde moreleheiligheid.Uithetvoorgaande is

we1duidelijk geworden,datin Vancouverde 'liturgischeheiligheid'een
grote plaatsinnam :erwerd metgrote intensiteitgebeden en gevierd.Dit
was zeker een van de kenmerken van deze Assemblee.M aar ook in de

Thora,en zekerin hetchristendom.speeltdepersoonlijke,moreleheiligheidinhetnaderentotdeHeiligeeengroterol.Natuurlijkkunnenwehier
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nietspreken overhetheiligheidsgedrag van de deelnem ers,maarwelons
afvragen in hoeverdezemoreleheiligheid in debesprekingen en documen-

ten van Vancouver(en daarmeevan deW RK)aan deordekwam.W ant
dezebehoortwezenlijk bijdeware Catholica.Zeerfrekwentontmoeten
we in de documenten en in de viering hetthema van bekering,alsvoorwaarde voor de ware oecum ene.Ook hetaspectboete en boete-doening,
hoeon-reform atorisch ook,hoortmen vaak en zag men b.v.in devastendag van Uppsala,alwas deze ook gerichtop uitsparen van geld voor de
ontwikkelingslanden.M aar hoe spreekten denktmen overethische nor-

men in hetpersoonlijk leven?
In Vancouver werd hiernaarherha
4aldelijk gevraagd, ook in de plenaire
zittingen. Ofschoon de W RK herhaaldelijk moraliserend optreedt op
politiek en sociaalterrein,houdthijzich angstvallig verwijderd van de
individuele m oraal.Over een probleem als abortusb.v.kàn de W ereld-

raad nietgezagvolspreken,aangezien hij alleen vanuitde ook hierover
verdeelde kerken kan spreken.Verwantmetdezevraag naarm oraliteitis

die naar spiritualiteit.Bij velen werd erom geroepen.Het gaathierbij
zowelom hetbeoefenen van deheiligheid,individueelen in gemeenschap.

alsom een leerhierover,duskerkelijkeleiding.Ook in Vancouverbleek
weer,hoe de orthodoxe kerken hierin uitm unten.Een van de hoogtepunten was de toespraak van M oederEuphrasia overhet monastieke leven.
Telkensopnieuw waren hetweerleden van deze orthodoxie dieerde aandachtop vestigden.Zo klonk hûn stem ,weltegen een overm acht,a1ser
gewezen moest worden op de waarde van het kruisdragen m etChristus.
W e kunnen toch immersde wereld nietmeteen verbeteren.Ligthier dan
nietevenzeereen taak van de Kerk ? Ook vanuitde Evangelicalskwam en
deze geluiden.Een niet geringe groep van de Assemblee m iste hiervoor

echter de gevoeligheid. Stonden we hier een beetje aan de kant Van
Dorothee Sölle,die over de leegheid van dewesterse m enssprak ?
Aan deordekwam ook terloopsdecharismatische vernieuwingsbeweging,
ontstaan uiten nog voortlevend in de Pinksterbeweging.Een ontmoeting

hieroverin Bossey(maart1980)waszondergevolggebleven.Vragen hieromtrentin Vancouverwerden nogalafwijzend behandeld,o.m.doorde
Secretaris-Generaal.Openheid vooreen dergelijk wereldwijde beweging,
diezich overallekerken uitstrekt,waszekereen duidelijk teken van gevoeligheid voor oecum enische spiritualiteit geweest. Ook hierin was de

CatholicanognietsterkpresentindeAssemblee.Maarerzijntekenendat
hierin verandering gaatkom en.

ln zijn rapportsprak Dr.P.Potterover'devierkentekensvan deeenheid
van 'deKerk'.Althansvernoemdehijze.Daartoehoortookdeapostolici-
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teitvan de Catholica. M aar buiten de Lima-tekst,die er tot op zekere

hoogtevanuitgaata1sbasisvoorhetgeheel,kwam ditkenmerknauwelijks
aan de orde.Dusook hiereen tekortaan katholiciteit.
Vanuit de apostoliciteitkomen we vanzelfop een ander aspect van deze

wereldwijdeoecumenischevergadering:deverhoudingvandeW RK totde
'ene, apostolische'Room s-kathol
ieke Kerk.

De Catholica Rom ana in Vancouver
Officieelwas de RKK vertegenwoordigd dooreen twintigtalwaarnemers
van het Vaticaan.. officieus waren er Rooms-katholieken aanwezig als

advisor,alsguesten vooralbijdepers.Ook hetpersoonlijk contactwas
zeerhartelijk.Maardewaarnemershieldenzich sterk opdeachtergrond,
m eer dan in b.v.Nairobi.Hadden ze daarvooreen consigne? Er werden
nogalveelvragen gesteld overde officiëlerelatietussen beidewereldlicha-

men.De antwoorden hierop staan zowelin hetVijfde Rapportvan de
Joint W orking Group,een overlegorgaan van W RK en RKK (in 1,7
worden deverschillen tussen W RK en RKK duidelijk vermeld);ook het
rapportNairobito Vancouverspreekterover.Desamenwerkingblijktnog
voorveelverbetering vatbaar.Bijde celebrations wasdeRKK ook wel
aanwezig.maarzoalsboven beschreven,m etgrotereserve.Zo zou m en de
RKK welde grote afwezige m oeten noemen.
H aar afwezigheid heeftnatuurli
jk meertebetekenen dan alleen deafwezigheid van 500 mil
joen christenen.De universaliteitvan de Assemblee,
om niette spreken van haar katholiciteit,wordt er sterk doorgeschaad.

Immersin deRKK zijn kerkelijkewaardenaanwezigdiedeanderekerken
m issen.Niem and zaltoch ontkennen dat hetPetrus-ambt een waarde is

voordeeenheid.M aarditisonafscheidelijk verbonden methetPaulusam bt,datde universaliteitvan de Ecclesiavertegenwoordigt.W aarkerken

vandeze'apostoliciteit'verwijderd zijn,schietenzetekort,eninapostoliciteitén in katholiciteit.HetPetrus-ambtvindenwenietin hetLima-documenten nergenselderskwam hetin Vancouvertersprake.Deboodschap
van de pausen hetwelkom stwoord van de aartsbisschop van Vancouver

aan hetbegin klonken alseen broederlijke formaliteit.Veelindruk daarentegen m aakte hetwoord van de R.K.priester Jean Vanier in de grote
openingssessie. Een andere afwezigheid van de RKK was alleen voor
aandachtige waarnemers opvallend. In de vele documenten die ter tafel
kw am en en die werden geproduceerd,werd zelden ofnooitverwezen naar

een RK documentvan dezelfdestrekking.Hetduidelijkstewasditbijhet
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grote zorgenkind van de W RK : de kernwapens.Geen woord over het

schrijven van hetRK episcopaatvan deVS!Een insidergafmijtoe,dat
m en in de W RK voor RK docum enten een zekere angsthad'.
Veelalwordtdeze gebrekkige relatie toegeschreven aan het starre gedrag
van hetVaticaan,dat 'nietconsequentVaticanum 11beleeft'.M aarreeds

bijmijn informatiefbezoek aan Genève,en nogveelmeerbijhetbeluisteren van hetrapportvan P.Potter,ben ik totde overtuiging gekomen,

datde reformatorische inslag van de W RK een sterke rolspeeltin zijn
afzijdigheidvanRome.Menheeftdaarnogveelteweinigbegripvoorhet
monarchisch karaktervan deRKK en letvooralop deuitwassen daarvan,
die onder de naam 'm acht'worden vermengd m etde positieve waarden.
Het sterk dem ocratisch denken van de Secretaris-Generaal in ecclesiologisch opzicht,verhindert hem om begrip,laatstaan waardering,op te

brengen vooreen Kerk waarhetleergezag een grote rolspeelt.In zijn
rapportverklaarthij,datwe 'de ketterijvan hetleergezag (magisterial
authority)en vandemacht(power)van deKerk(moeten)bezweren (exorcisel'en dateen totpiëtisme vervallen religie onsblootsteltaan allerlei
vormen van 'hiërarchischeen institutioneleexclusiviteit'.M eerdereandere

tekstenin ditrapportonderstrepenhetduidelijkverschiltussen hetkatholiekeén Rooms-katholieke kerkbeeld en dafvan Potter.Hijwerd hierop
dan ook zowel uit RK als orthodoxe hoek sterk aangevallen.Jamm er

genoeg kon men ernietde tijd aan besteden die hetverdiende.Potters
repliekwaszwak.Ookvandezijdevandestafwerdgezegddatdezemeer
em otionele uitlatingen beslistonnodig w aren geweest.D atsam enwerking

metaldusdenkende,belangrijkeinstantiesnietzo eenvoudig is,za1ook
zelfseen m edestandervan de sprekermoeten toegeven.
Ook hetIidmaatschap van de RKK kwam nog ter sprake.Hetantwoord

van Rome in 1970:'niet binnen afzienbare tijd',geldtnog steeds en
sterkerdan ooit.Te meerwaarin hetzelfde rapportRev.Potterde W RK

min of meer identificeert met 'het huis van levende stenen'(1Petrus
2:5vv),en datistoch duidelijk een beeld van déKerk?M aarwatishet
kerkelijk karaktervan ditfellowship datdeW ereldraad wilzijn?
Zo moeten wetotonzespijtconcluderendatin Vancouverditaspectvan
de katholiciteit nog nietzo gem anifesteerd werd,datwe hetin de W RK

duidelijk kunnen ontdekken,zekernietaan detop.Datdebasisin zijn
sterke affirmatie van het zeer katholieke Lima-rapport van Faith and

Orderen in zijn instemmendebelevingvan deLima-liturgiedezelacunes
goedmaakte,iseen gelukkig en hoopvolteken.Hettoekomstbeeld van de

zo oecumenisch noodzakelijkesamenwerkingligtnietin hetstreven naar
een lidmaatschap van Rome,maar in het 'bruggen bouwen naarelkaar'
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(woord van een stasid.)HetRooms-katholieke lidmaatschap van regionale Raden van Kerken,zoalsin Nederland,iseen weg die doorhetSecre-

tariaatvan de Eenheid zelfwordtgesuggereerd in een uitstekend boekje
overdeW ereldraad van Kerken,dathetuitgafen datbijdeHorstink in
Amersfoorten voorBelgiëbijuitgeverijAcco teLeuven verkrijgbaaris.
Terugblik

Zoalsduidelijk isvoorwie deAssembleevia de media hebben gevolgd,
hebben weonsin dezebeschouwingbeperkttoteen paarwezenlijketrekken van deCatholica.Laten wetotslotnog even wijzen op tekenen van
universaliteitdiein Vancouverook belangrijk waren.Detendensen naar
de vrouw in hetambtleidden erniettotpolarisatie.Iets wathieren daar
gevreesd werd.De rolvan devrouw in deAssembleewasvanzelfsprekend
en doorgaanszeerwaardevol.Steedsmeertraden ook mensen uitdeDer#e

Wereld (het Zuiden) met grote bekwaamheid en inzetnaar voren.De
tegenstellingen tussen Noord en Zuid werden nietverbloemd.Het lang-

zaam gmeiend begrip voordeorthodoxie bijde kerken van hetW esten
wasook merkbaar.Opmerkingen van Evangelicals-uitdediverse kerken
werden ietsmeerserieusgenomen.Eveneensvan de Pinksterbeweging die

eenwatanderegeestelijkehoudingaanneemtwaarhetbetreftdediakonie.
Culturele en vooralpolitieke tegenstellingen waren voelbaar,m aar bdnvloedden degoede sfeerniet.Zo m ogen we zeggen datin deze Assemblee
een zekere 'katholieke'openheid voorelkaarin goedeharmonieteconstateren viel.Reden totgrotedankbaarheid.Degeestvan gebed heefthiertoe

zekerbijgedragen.Veelnieuwswashierbijnietteervaren.We laten de
documenten hierbuiten.Zezi
jn nog in demaak en 'in reparatie'.
W elnieuw wasvoorde deelnemers zelfde grote Iiturgische ervaring van

deze Zesde Assemblee.De liturgie kreeg hiereen uitdrukkelijk oecumenische en katholieke functie doordat ze in verband gebracht werd m et
theologie en diakonie door het samentreffen met het Lima-rapport.
Vooralin dit opzicht was Vancouver een stap verder op weg naar de
Catholica.
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D e Iogica van slaap en droom
0.Petre-ouadens

Hetmenselijk bewustzijn kan nietbegrepen worden zonderrekening te
houden methetverschijnselvan deslaap.In hetverleden werd aan dat
simpele feit doorgaans weinig aandacht bksteed : alle aandacht gold de
mensin wakendetoestand.De 'homo dormiens'of'homo somnians'leek

van secundairbelang te zijn.Debiologieschonk erweinig ofgeen aandachtaan,in tegenstelling totde poëzie en de mythologie die de droomtoestand alsietszeergeheim zinnigsenhiëratisch beschreven.Deslaap zelf

werd gewoonlijk opgevatalseen opschorting van alle activiteitmethet
doelnieuwekrachten teverzamelen ofalseentijdelijkeonderbrekingvan
hetbewustzijnende:ormalegedragspatronen.Aanvankelijkwarenhetde
psychologen die aan het fenomeen 'droom 'aandacht schonken,vooral

dan wathetinhoudelijkaspectbetreft.Hetfysiologisch aspectwerdpasin
delaatste decennia onderzocht.
W eliswaar had Piéron reeds in 1913 hetvitale belang van de afwisseling
van slaap-en waaktoestand onderstreepten de stelling verdedigd datdit

alterneren een wezenlijkefunctievan dehersenfysiologieimpliceert.Zijn
opvattingen werden echter niet op de juiste waarde geschat.Pas vele
decennialaterwerdenzijn observatiesopnieuw opgenomen en werden de
neurofysiologische gegevensgebruiktom de werking van hetcentrale zenuwstelselnader te onderzoeken.
Rechtstreekseobservatiesvan de slapendepersoon en elektrischeopnamen
van de oogbewegingen hebben aangetoond dat gedurende de nacht her-

haaldelijk fasen optreden waarindeoogballenrollendebewegingenvertonen,de zogeheten REM 'S (Rapid Eye M ovements).Die fasen bezitten
elektro-encefalografische kenmerken die ons herinneren aan die van de

waaktoestand:vandaar ook de naam 'actieve slaap'(REM -slaap).W ie
tijdenszulkefasen gewektwordt,zalzeggendathij'juistaan hetdromen
was'(Dementen Kleitman,1957).Die dromen zijn meestaleen aaneenschakeling van bewegingen en acties (Dement en W olpert, 1958).Op
grond van deelektrische kenmerken en van de reactiesop debuitenwereld
- zonde
r datevenweleen spiertonusaanwezig is benadert deze fase de

waaktoestand en meerbepaald deperioden van aandacht.De schijnbare
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tegenstrijdigheid van de kenmerken in deze faseheeftJouveten Michel
(1960)ertoegebrachtze de 'paradoxalefase'tenoemen.Deverhouding
van deze paradoxale slaapfase totde totale slaapduur is in een normaal

persoon opmerkelijk constant.Zeerhoogbijdegeboorte,valtzesnelop
hetniveauvandenormalevolwasseneenvermindertnauwelijksbijoudere
m ensen.De 'kalme slaap'daarentegen wordt pas later georganiseerd en
gestabiliseerd en vertoontde neiging zich aan het einde van het leven te

desorganiseren (Passouanteta1.,1965).
Detweestadia,slapen en dromen,zijn deweergavevan een ingewikkeld
procesdatzich afspeeltop talrijkefunctioneleniveaus,waarook deregelingvan deaffectiviteiten hetgeheugen bijbetrokkenzijn.Om diereden
trouwensisdestudievan deslaap sedert30jaarnauw verbonden metde
biologischeen psychopathologischenavorsing.Dieinteresseisgeen louter
theoretische aangelegenheid.In een wereld waarin alles onderworpen is

aan de we/van deeffciëntie,zowelop hetindividueleaIsop hetsociale
vlak, kan de kennis van onze gedragspatronen gedurende de slaap van

vitaalbelangz#n,nietalleen vooronzedagell
jkserentabiliteit,maarook
en vooralvoor hetbehoud van ons mentaalevenwicht.

Ontogenese van de slaap
W atde ontogenese ofwordingsgeschiedenis betreft,kan de evolutie van

hetcomplexsysteem van waak-enslaaptoestandenslechtsbijimmatureen
pasgeboren kinderen bestudeerd worden. H et alterneren van slaap- en

waaktoestand ontwikkeltzich op progressievewijze,zowelwatde vorm
alswatdeduurbetreft.Aanvankelijk wordtdeduurvan dezetweetoestanden uitsluitend geregeld door subcorticale mechanism en. Nadien
echterworden zegdntegreerd in hetcircuitdatook de hersenschorsomvat
en worden ze dusbdnvloed doorinformatiesvan de buitenwereld.
Tussen de onbewuste waaktoestand van het pasgeboren kind en het

dagelijksebewustzijn van devolwasseneligteen helereeksintermediaire
toestanden.Hetrijpingsprocesvan het'waken'en 'slapen'vertoontniet
alleen een progressieve verhoging van de waakduur,m aar ook een toe-

namevan hetkritisch bewustzijnéndeaanpassingvandetweetoestanden
aanhet24u-ritmeenerzijdsen deonsomringendesocialeeisenanderzijds.
De twee slaaptypesdie bij de volwassene optreden zijn reeds terug te
vinden bijdepasgeborenen:hetzijn deREM -slaap of'actieve slaap'en
de 'kalme slaap'.
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De REM -slaap
De REM -slaap wordt gekenm erkt door een onregelmatig en versneld
adem halingsritm e,een onstabiele hartslag,kleine bewegingen van handen
en voeten,een hele reeks gelaatsuitdrukkingen zoals de glim lach,en de

oogbewegingen (REM 's).Dezelaatstezijn aldan nietgegroepeerd.W anneermen in ditstadium aan een kind een fopspeen geeftzalhetbeginnen

te zuigen,de fopspeen in de mond nemen maar onmiddellijk weerloslaten:ditlaatsteisongetwijfeldtewijtenaandeafwezigheidvan despiertonus gedurende deze fase.Trouwens,wanneer de oogbewegingen zich
m anifesteren in een slapende volwassene,houdt de activiteitvan de kinspieren eveneens op.ln het ontstaansproces treedt dit fenomeen echter
laterop dan de oogbewegingen :hetzalerpasten volle mee sam envallen

Wanneerdebaby deleeftijd van 10 maanden bereikt.
ln dejongefoetuszijn erdusepisodenwaarslechtséén vandekenmerken
vandevolwassen REM-slaap voorkomt,nl.deoogbewegingen.Dezezijn
het nauwkeurigste teken van de goede ontwikkeling van het centrale

zenuwstelsel.In dieoogbewegingen zijn ernog2typesvanfrequentieste
onderscheiden :hoger en lager dan 1 per seconde.De frequenties hoger

dan 1 per seconde zijn de enige die in verband staan methetrijpingsproces.Zekomen reedsvoorbijjongeprematuren,maarzijn gescheiden
doorlange episoden van 'undifferentiated sleep'en door korte episoden
van kalme slaap.De episoden van 'undifferentiated sleep'verm inderen

metdeontwikkeling.Opmerkelijk isdathetslechtsde hogereREM-frequentieszijn dieonsinstaatstellen,pasgeboren mongooltjes,dysmaturen
enallen wierpjychologischeenintellectueleontwikkelingeniggebrekvertoont,van de normalebabieste onderscheiden:hetzijn inderdaad deze
REM -frequenties die bij mentaal gehandicapte kinderen scherp verminderen.

De polygrafische criteria van de slaap hebben op precieze wijze aangetoond dat de glimlach voor het eerstverschijnttijdensde REM -slaap
(Petre-ouadensen Laroche,1966).Hetspontaneverschijnenvandeglimlach vanafdegeboortewerd bovendien reedsaangetoond doorTcheng en

Laroche(1965).Opmerkelijk isdatdeglimlach -langvoordathijtijdens
de waaktoestand doorhetbeeld van dem oedergdnduceerd kan worden

reedsindeREM -fasewaarneembaaris.Hijheeftreedseengeorganiseerd
karakter,duidelijk verschillend van de krampen van myoclonische oorsprong (Tchengen Laroche,1965).De 'engelenlach'van een baby iseen
welbekend fenomeen datreedsin 1867 doorVogelbeschreven werd (in
1913 doorZipperling geciteerd).
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ln deeersteweken nadegeboorteneemtdewaaktoestandtoe,terwijlde
duurvan deREM -slaap afneemt.Hetverschijnen vanglimlachjestijdens
dewaaktoestand opdeleeftijd vanongeveer1maand valtsamen meteen
verkorting van de REM-slaap:die coïncidentie wijst op een verband
tussen REM -slaap en waaktoestand.

De temporele kenmerken van de oogbewegingen zijn een op zichzelf
staand'
gegeven datweinig ofgeen verband houdtmetdeREM -cyclussen.

In heteerste levensjaar merktmen een lichte,geleidelijke vermindering
van de frequentiesvan deoogbewegingen tijdensdeREM-slaap,terwijl
men tegelijk de duurvan de REM -cyclussen,m.a.w.de tijd tussen het
begin van één REM-fase en hetbegin van de volgende,geleidelijk ziet
toenemen.Bijnormale babies kan men tegen heteinde van heteerste
levensjaareen stabilisatiewaarnemen van delengtevan deREM-cyclussen.Na heteerste levensjaartreedterin diecyclussen geen verandering
meer op,welke ook de schomm elingen van de REM -frequenties mogen

zijn.DieonveranderlijkheidindeREM-cyclustijdensderestvanhetleven
heeftonsertoegebrachthem tebeschouwen alseen quantum van een nog

onbekendefunctiedieessentieelisvoorhetleven,maaronalankelijkvan
dementalefunctie.Slechtsin heteerste levensjaarheeftde REM -cyclus
een prognostischewaarde:bijmongooltjeszijn deREM-cyclussen reeds
na 2weken gestabiliseerd.M en zou dit kunnen beschouwen a1s een ver-

vroegd rijpingsproces,datklaarblijkelijk te maken heeftmeteen voortijdige degeneratie van de hersenfuncties. De REM-cyclus wordt nog
alleen onderbroken bijeen levensgevaarlijke ziekte,kortvoorde dood.
Studiesverrichtbijkinderen meteen sub-acutescleroserendepan-encefalitis en in verscheidene fasen van hun ziekte,hebben aangetoond datde

cyclischenatuurvan de slaap geleidelijk verdwijntwanneerhetpatiëntje
dedood nadert(Petre-ouadensen Van Bogaert,1976).
De functievan de REM -cycluskan misschien hetbestom schreven worden

alseen integratieprocesvan onsorganismemetzijninnerlijkeen uiterlijke
omgeving.Hetuniversele en stabiele karakter van de REM -cyclusm aakt

hetmogelijk die integratie op een kwantitatieve maniervoor te stellen.
W anneermendieuniformeREM-cyclusinnormaleenmentaalachterlijke
kinderen onderzoekt,kan men hem vergelijken meteen draaggolf van
signalen,zoweldemeestfundamentelesignalen zoalsademhaling en hartritme als de m eest complexe patronen zoals de oogbewegingen. Alleen
dezelaatstekunnen invloeden ondergaan van hetinwendig milieu zoalsde
hormonen.

Van bijdeaanvangvan hetonderzoek werd deREM -slaap in zijn geheel
beschouwd alsde periodieke integratie van de genotypische code,d.w.z.
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van een genetisch,in hetbrein ingeschreven programma (Jouvet,1974).
Als wij deze hypothese aanvaarden,dan zouden de oogbewegingen de
sleutelzijn om deze code te ontcijferen:ze worden verondersteld een
middeltezijnwaarmeedehersenenderegelmatigeherhalingvan deinformatiesverzekeren (Andersen en Andersson,1968).Een abnormale ontwikkeling van dehogereREM -frequentiesgaatgepaard meteen gestoorde
leercapaciteit.Ditbetekentdathetfrequentiepatroon van dehersensigna-

len hetbelangrijke elementisin verband metdenormale functionering
van hetgeheugen.

D e kalm e slaap

De kalmeslaap treedtpaslaatin deontogeneseop.Ofschoon hijbijde
zeer premature babies niet aanwezig is,ontstaat hij,evenals de REMslaap,uiteen primair,nietgeorganiseerd stadium .Doorhetsporadische
optreden in hetelektro-encefalogram van 'spoelvormige golven'meteen
frequentie van 12 tot 14Hz is ditslaaptype verwantmetdatvan de volwassene. Deze 'spoelen' vormen het eerste constante elektro-encefalo-

grafische beeld van de slaap.Bovendien ondergaan zij gedurende het
rijpingsprocesslechts kleine morfologische wijzigingen.Later zullen zij
een belangrijkerparameterworden van defunctionele toestand van het
centralezenuwstelsel.Zijkunnen variëren onderinvloed van hormonale
cyclussen bijdevolwassene,van deleeftijd en de leercapaciteitvan het
kind. D oor hun repetitief karakter staan deze golven in functioneel
verband metde hogere REM -frequenties.

ZoweldekalmealsdeREM-slaapvindenhunoorsprongineen ongedlferentieerd stadium. Dit laatste kreeg dan ook de naam 'drowsiness' of

'undifferentiated sleep'(Parmelee en W enner,1967;Petre-ouadensen
Laroche.1966).Indezefasetreden gdsoleerdeoogbewegingen op dieniet
onder de bekende patronen gerangschiktkunnen worden:de spiertonus

blijftbehouden en hetopschrikken (startles)komtveelvuldig voor.Dit
verklaartwaarom deze faseen dedaaruitvoortvloeiende REM -fase lange

tijd vooréén en hetzelfdewerden gehouden (Roffwarg etal.,1964).De
premature baby vertoont meestal een ongedifferentieerd slaappatroon.

Men heeftdeindruk datditstadium metzijngdsoleerdeoogbewegingen
en zijn 'startles' een motorische ontlading vertegenwoordigt die archaïscherisdan de later optredende slaappatronen.Deze globale motori-

scheontladingen komen veelvuldigervoorbijprematurebabiesdoordat
bijhenhetrijpingsprocesvanhetzenuwstelselnogonvoltooid isenbijge-
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volg nog geen inhibitie mogelijk maaktvan het geheelvan motorische
ontladingen afkomstig van de sub-cortex.Opmerkelijk is we1datdeze
inhibitie toeneemtzodra de hoog-frequente oogbewegingen verschijnen.
Allesgebeurtalsofde corticale inhibitie hetgevolg isvan de prikkelsdie

op dezecortex inwerken.In deze hypothese zijn deoogbewegingen een
indicatorvan de aanwezige prikkels.

De wetmatigheid van de tijdsstructuur
Inwelkematezijn deslaapfasenvandevolwasseneaseidbaarvan dievan
hetpasgeboren kind?Blijkbaarmoetenwijde'ongedifferentieerdeslaap'
van hetkind in verband brengen meteen primitievetr)gevoeligheid die
gedurendede eerstemaanden verdwijnt.M ogen wijveronderstellen dat
bepaalde stadia geheelverdwijnen om geleidelijk plaats te maken voor
nieuwe?Hetfeitdatdeopeenvolgendeelektro-encefalografischepatronen

gedurendedeslaapvaneen volwasseneveranderlijkzijn,heeftnl.alaanleiding gegeven totverschillende beschrijvende classificaties(Dementen
Kleitman,1957;Loomisetal.,1963).A1dieslaapstadiazijn echterslechts
polygrafisch geïdentificeerdeentiteiten,waarondereen organische sam en-

hang schuilgaat.A1maken die slaapstadia (zoals zij door Dementen
Kleitman gddentificeerd,en nog laterdoorRechtschaffen en Kales, 1968,

gecodificeerd werden)hetmogelijk depolygrafischesequentieste visualiseren,Zijhouden onvoldoende rekening metde onderliggende interne
'logica'van de slaapparam aters.

W ijzagen reedsdatdebetekenisvan deREM -signalen nauw sam enhangt
m ethun temporele kenmerken;alleen de REM -signalen die optreden in

'opsakkeringen'(dezogehetenbursts)meteen frequentiehogerdan 1per
seconde houden verband met het leer- en aandachtvermogen. W elnu,

tijdens zo'n burstvan oculumotorische signalen heeft hettijdsinterval
tusseneendergelijksignaalenhetdaaropvolgende,méérkansom gelijkte
zijnaanhetvorigeintervaldan langerofkorter(Cornelissenetal.,1977).
De interne structuurvan elk signaalin een zelfde burstbepaalt im pliciet

zijn plaatsin tijd en ruimte.De fysioloog isgeneigd tijd en ruimte als
ultieme referentie-fenomenen te beschouwen en zich derhalvetebeperken
totdestriktewaarnemingvan elkocul
umotorisch signaalafzonderlijk.De
logica nooptde onderzoekerechtertothetvinden van een m athematische
formulering voor de relaties die ieder oculumotorisch signaalbepalen in
functie van de signalen die eraan voorafgaan en erop volgen. Hijgaat
ervan uitdatelke oculumotorische activiteit van de vorige afgeleid kan
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worden door een stel'matrix'-operatiesin de mathem atische zin van het
woord.Volgtmen dieinterpretatie,dan merktmen datde oogbewegingen

van ééndroomfase,deevolutievandedroomfasentijdensdenacht,en de
modificaties daarvan volgensdeleeftijd,een opeenvolging van 'matrixoplossingen'suggereren.waarbijdemensinzijngeheeldooreengeheugen
wordtbijgestaanen waarin zowelverleden alstoekomstdehuidigeconfiguratie bepalen.De idee datde fysiologie van de droom gestuurd wordt
dooreen programm a datin hetbrein ingeschreven is,werd reedsvoorop-

gesteldvanbijdeaanvangvan datsoortonderzoekindeEuropeselaboratoria(Jouveten Petre-ouadens).
De fysiologie van de droom blijkt dus nauwkeurig fysische wetten te
volgen.Hetniet-lineaire karaktervan deinterneuronale verbindingen die

voordedroom verantwoordelijk zijn,uitzich doordespontanevorming
van coherente structuren :de bursts van oculumotorische signalen.Die
treden op telkensalsdestabiliteitvan de slaap op hetniveau van hartslag,
ademhaling en oogbewegingen vervangen wordtdoor de instabiliteitvan
de droom .H etis een m echanisme datthuishoortbi
jwatmen algemeen
'orde doorRuctuaties'noemt.In de ontogeneseevolueertdeslaap van een

uniforme, ongedifferentieerde toestand (door Dement 'REM -sleep
withoutREM 's'genoemd)naardehierbeschreven instabiliteit.Dekleine
afwijkingenvan deuniformiteitduren slechtsenkeleseconden:buiten die
periodengehoorzamen deoogbewegingen aan de(klassieke)thermodynam ische oplossingen,welke gelden voor lineaire distributies van stabiele
toestanden.

Hetisbeslistonjuisttebeweren datdestudievan deslaap in zijn oculomotorischeeenhedenminder'wetenschappelijk'zouzijndandestudievan
een moleculaire of cellulaire eenheid :individuele domeinen hoeven niet

noodzakelijk louter'microscopisch'bekeken teworden.Hun onderlinge
samenhang iseven wezenlijk voorhetbegrip van dezaak.W anneer de
fysioloog de 1.500 pagina'svan een nachtopname doorneemt,heefthij
duidelijk de indruk dathetgeheelvan debestudeerdesignalen,méthet
verloopvan detijd,eentoenemendeordevertoont.Naarmatemenzichin
eenlaterstadium van denachtbevindt,domineertinformatieboven wanorde.Diezelfdepredominantie merktmen trouwensook op wanneerm en

de slaappatronen vergelijktvan proefpersonen van verschillende leeftijd
(gaandevan dekindertijd totdederdeleeftijd).
Deinternestructuurvan de tijdensde slaap gemeten signalen isnietin
strijd met de kansverdelingsdistributie (Cornelissen et al., 1977). Het
gedrag van hetoculumotorisch signaalisderhalve 'stochastisch':deevo-

lutie ervan wordtbepaald door (puurtoevallige) suctuaties.die leiden
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naareen nieuwe evenwichtstoestand.Andersen en Andersson hebben aangetoond datalleen een informatie van buitenafde oculum otorischebursts

kan doen ophouden;hunorganisatiein ruimteentijdishetresultaatvan
een grootschaligeinhibitie-werking,dietesitueren isin deapartestructuur

van dethalamischeneuronen samen metde chemischereacties(dethalamusiseen orgaan van detussenhersenen).
De tijd die verloopttussen hetmomentwaarop een willekeurige prikkel
aankomt en de gang van die neuronale interacties onderbreekt, en het
momentwaarop dieprikkelgdntegreerd wordtin dedroom circuits,isvan
de orde van milliseconden:dat is de transm issiesnelheid van de zenuwimpulsen zelf.De relatietussen deinform atie,afkom stig van deomgeving
en de hersenfysiologievan dedroom heeftdevorm van een wet,en diewet

iseen wijzevan stochastischeverwerking van signalen (Poirel,1975).De
werking van de droona kan dus worden ondergebracht in de algenaene

theorievan dezelfregulerendesystemen.Datwijdedroomritmesvermogen weertegeven in een logische.mathematischevorm,onderschrijftde
m onistische opvatting omtrent de 'gestructureerde systemen' die de
fysische en biologische wereld bepalen.

Netzoals de fysische is ook de neurologische tijd onomkeerbaar.De
auto-organisatorische eigenschappen van het menselijk brein tonen de
invloed aan van de omgeving op de activiteit van de hersenen.Restdan
nog de vraag watdeorganiserende rolvan dehersenen isop andere syste-

men.Een vergelijkende studie van de hersenfysiologie in gesloten systemen enerzijds(waarhunrepetitieve dynamica schijnbaaronveranderlijk
is)en in open systemen anderzijds(onderworpen aan snelletransformaties)zou hierin klaarheid kunnen brengen.
Prenatale slaap en m oeder-kind-interactie
Totnog toehebben we onsbeperkttotde studie van de slaapstadia zoals

diebijhetpasgeboren kind en devolwasseneaan hetlichttreden.Thans
moeten wijonze aandachtrichten op andere aspecten van hetslaapfenomeen.Hierbijdienen anderemethodentoegepast.b.v.hetvergelqken van
hetslaappatroon van de zwangere prouw en hetongeboren kind.Dat is

natuurlijk moeilijk rechtstreeks waar te nemen,maar metbehulp van
polygrafische slaapopnamen werden ook hieroverinformatiesverkregen.

Alduskwam aan hetlichtdattussen beideeen duidelijkverband bestaat.
Op grond van de waarnemingen kunnen wij twee belangrijke feiten
constateren.Vooreerstblijfthetbewegingspatroon van de foetusonge-
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wijzigd,ongeachtofde moederin wakende toestand dan we1in REM slaapverkeert.Anderzijdsverminderthetaantalfoetalebewegingen merkelijk wanneer de moeder een periode van kalme slaap doormaakt.
Hieruitblijktdatertijdens de zwangerschap ook in neurofysiologisch
opzicht een nauw verband bestaat tussen moeder en kind. Bovendien

treedt hierbij het verband tussen waak- en paradoxale slaaptoestand
duidelijk aan hetlicht.Bijheteindevan dezwangerschap verandertde
REM -slaap van de vrouw in deze zin dat de REM -frequenties verhoogd

worden en alduseen grotere gelijkenisgaan vertonen metdie van het
pasgeboren kind.Hetheleslaappatroonvan devrouw krijgthierdooreen
anderuitzicht(Petre-ouadens etal.,1967).Ditparallellisme tussen het
slaappatroon van demoederen van hetkind wettigthetsterkevermoeden

datdeoogbewegingsverschijnselenin deslaapvan demoederen demotorische verschijnselen bijde foetusaan eenzelfde factormoeten worden
toegeschreven. Gegeven haar horm oonproducerende functie speelt de

placenta hierwaarschijnlijk een belangrijkerol.
De rolvan de horm onen in de regulatie van de slaap werd gdllustreerd

doorde studiesvan De Lee (1973)en van Hoffmann etal.(1978).In
gevallen van een pathologische zwangerschap ten gevolge van horm onale

afwijkingen-eenvoorbeeld hiervan vindtmeninplacentaireinsufficiëntie
blijftdecorrelatietussen moederen kind voortbestaan (Petre-ouadens.
1974b).Bijdegeboortelijdendezebabiesaanhypotrofieofdysmaturiteit
en wordtde oculumotorischeactiviteittijdensdeREM-slaap in dezelfde
mateverminderd bijmoederenkind.W atdeREM-slaapbetreft,verschillen pasgeboren hypotrofische babies nietvan de babymongooltjes.De
informatieomtrentde placenta in mongoolsezwangerschappen zijn onduidelijk en nietswijsterop datdeplacentaire functie dan gestoord is.
Daarentegen bestaan erwelgegevensdiewijzen op een endocrienedeficiëntiebijdemoeder.Weliswaarkunnen wijdehypothesenietuitschake-

len datde fysiologie van deREM -slaap verbonden is -zoalsdatzekerhet
gevalism etimm uniteitsreacties aan een cellulair geheugen waarvan de
componenten, zoals de antigenen, via de placenta van de moeder, de

foetusbereiken en celverbindingen tevoorschijn roepen.
Sommige waarnemingen wijzen erop datbepaalde celverbindingen verdwijnen ten gevolge van hetmaturatie-fenomeen,zodatde differentiatie
tijdensdematuratiehetgevolgisvan een verminderingin deuitwisseling
van informatietussen deneuronen.Erzou duseen inhibitieplaatsgrijpen
bijdeuitwisselingvaninformatie,zodateen 'patroon'ontstaatdata1seen
tijdscodeoptreedt,m.a.w.een taalmetbehulp waarvan bepaaldegenen
zich uitdrukken.
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Slaap en m entale ontwikkeling
De system atische analyse van de waak- en slaaptoestand kan ons reeds

zeervroeg informatieverschaffen overdeeventueleverschijning van bepaaldeaspecten van mentaleachterlijkheid.Datmaakthetook mogelijk
om bepaaldefenomenen in een normaalslaappatroon teinterpreteren.De

verschillendeetappesvanhetneuropsychischerijpingsprocesgaangepaard
metkwantitatieve veranderingen in de twee slaaptypes.Deze veranderin-

gen zullen dan ook de weergave zijn van de kwaliteitvan de cerebrale
ontwikkeling.

In de kalme slaap werd er in jonge,mentaalachterlijke kinderen een
kwantitatieve vermindering van de 'spoelen'waargenomen (Lenard en
Schulte,1974;Petre-ouadens.1967).Anderzijdsnoterenwevanafdepuberteiteen aanzienlijk verhoogdespoelenactiviteitin detweedehelftvan
deovulatie-cyclussenen tijdensdezwangerschap.meconstaterendusdat
de slaap een indicator is nietalleen van de intelligentie maar ook van de
biologische cyclussen die hetIeven van de mens kenmerken.

Diewijzigingenin deslaap-parameterswijzenopeenfunctioneleverandering in de prikkelbaarheid van hetcentrale zenuwstelsel.Bovendien werd

tijdensdezwangerschapenopheteindevandeovulatiecycluseenaanzienlijke verhoging in de REM-frequentieswaargenomen,ofschoon er geen
verandering komtindeREM -cyclussen.Klaarblijkelijkzijn'REM -cyclus'
en 'REM -frequentie'twee verschillende entiteiten.Het isniet uitgesloten

datde REM -cyclusdiegekenmerktwordtdoorhetgelijktijdig optreden
van hierboven genoem de karakteristieken, slechts het gevolg is van een
fysiologisch aanpassingsproces. De ontogenetische kenm erken ervan

wijzen trouwensin die richting.Devariabiliteitin frequentie-parameters
van de REM-slaap bijverschillendepersonen zou bijgevolg een aanduidingzijnvan debekwaamheid van hetindividuom defase-fenomenente
integreren:de oogbewegingen die in meerdere ofmindere mate optreden
alnaargelang van de invloeden die de persoon ondergaat.Er werd een
correlatiegevonden tussen defrequentievan de oculumotorischeontladin-

gen (REM -frequenties)en decerebralematuratie.M .a.w.dezehangtaf
van deleeftijd van deproefpersonen en,ineenzelfde leeftijdsgroep,van
hun intelligentiequotiëntof'leercapaciteit'.Aan de anderekantzijn de
REM-frequentiesaanzienlijk verminderd in mentaalgehandicaptekinderen,vergeleken metnormale kinderen (Petre-ouadens, 1969).En toch
bereikthetREM-percentage(aantalREM 's)bijdezepatiënten somseen
normalewaarde.Ook bijhen bestaatergeen verband tussen deslaappatronen en chromosomale of biochemische afwijkingen zoalsa priorite
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verwachten was.De REM-afwijkingen zijn specifiek verbonden metde
mentale achterlijkheid zelfen erbestaatgeen verband metmetabolische
stoornissendienietgepaardgaanmetintelligentie-stoornissen (Petre-ouadens,1969).Anderzijdswerdbijnormalestudenten een verhogingvastgesteld van de REM -frequentiesnà een succesvolle leerperiode (Grubaret
al.).
De studie van de slaap vestigt lneteen onze aandacht op verschillende
aspecten van de biologische ritmesdie onzemenseli
jkenatuurkenmerken
en waarvan hetritmevan de slaap-en waaktoestand slechtséén aspectis.
De verschillende stadia van het slapen en van hetwaken m oeten worden

beschouwd als cyclische variaties in ons gedrag tijdens de nacht.Uit
ervaring weten we allemaaldatook tijdensde dag onsconcentratievermogen varieertvolgenseen cyclusdieveranderlijkisvan persoontotpersoon.Onsaandachtsvermogen gedurendededag onderscheidtzich door:

1)oogbewegingen:alsmenonsroept,draaienweonshoofd en onzeogen
in de richting van de stimulatiebron;2)een inhibitie-fenomeen:alswij
ons concentreren op een bepaald voorwerp beperken wij ons waarnemingsveld tot datene voorwerp.Alswe b.v.muziek beluisteren kan een
katons gezichtsveld kruisen zonder datwe ze bewustopmerken.Die pe-

riodiekeaandachtgedurendededag schijnthetequivalenttezijn van de
REM -slaap.
Het verband tussen de slaap en de biochemie van de hersenen is nog

grotendeelsonbekend.Detijdsconstanten van debiochemischemechanismen enerzijds en de elektro-fysiologische mechanismen van de slaap
anderzijds,zijn imm ers beduidend verschillend.Er bestaat ongetwijfeld
een verband tussen deendocrieneritmesen de slaap,maarditverband zou

weleensindirectkunnen zijn.M eeren meerblijktdatde scheikundige
wisselwerkingen in demenselijke hersenen slechtshetkadervormen van
een systeem waarbinnen hersenim pulsen ofinform atie zich verbinden en
verplaatsen volgens eigen wetten.Die wetten houden wellichtnauw verband met de 'dissipatieve structuren' zoals die in de fysische system en
optreden.

REM -slaap en cultuur

Een vraag die hiermeeonmiddellijk verband houdt,betreftde mogelijke
invloed van de levenswijze,m.a.w.van decultuur,op dedroomritmen.
Om hierop een antwoord te kunnen formuleren verbleefde auteur enige

tijd geleden in hetnoordenvan M aleisiëbijeenvreedzamevolksstam,de
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Temiaren.Dezevolksstam leeftvandejacht,devisvangstenwildevruchten.De Temiaren werden gekozen omdatin hun gedrag en hun hele kos-

mologiedromen een buitengewoon belangrijkerolspelen (Stewart,1954).
Aangezien dromen meestaltijdensdeREM-slaap voorkomen,mochtmen
zich devraagstellenofdeTemiaren tijdenshun slaap meerREM 'Svertonen,in percentage of intensiteit. Enkele proefpersonen werden overgebrachtnaarhetlaboratorium van hetH ospitalBesarin Kuala Lumpurom

erde EEG-nachtopnamen teondergaan.Hun dagen brachten zijechter
doorin Gombak,aan derand van dejungle,om een tegrote culturele
schok en de eventueeldaaraan verbonden invloeden op slaap-en droom -

patronentevermijden.Zijwarengekozenuitdegroepvanjongemannen,
d.w.z.degcnen die 'snachtsop jachtgaan ofde wachthouden bijhet
vuur(20tot25jaar).
In de hut die als slaaplaboratorium diende, hadden de Tem iaren een

ononderbroken slaap van 6uur.Ditlijktrelatiefweinig,doch wemogen
niet vergeten dat het begrip slapeloosheid hun totaalonbekend is.Een

mogelijkereden hiervan isdatzebijzonderveelbelanghechten aan hun
dromentijdenswelkede'geesten'zich aanhen manifesteren.(W ezouden
onskunnen afvragen of de zo verspreide slapeloosheid in onze W esterse

wereld nieteen gevolg zou kunnen zijn van onze gebrekkige waaktoestand,waardoorwijde'vergeetcapaciteiten'vandeslaap verkiezenboven
defantasmatischerijkdom van de droom !...).
De polygrafische gegevens van de Tem iaren bevestigen het 'ingeboren

karakter'vanbepaaldepatronen (Petre-ouadensetal.,1975).Hoewelde
globale REM -intensiteit enigszins,lager ligt dan in de jonge W esterse
bevolkingvan dezelfde leeftijdsgroep.beantwoordtdeverhouding tussen
de hogereen de lagere REM -frequentiesaan denormen diein hetW esten

gevonden werden (Petre-ouadensen Hoffmann,1981).Dezeverhouding
istebeschouwen alseenverhoudingvanordetotgeruis(noise)enwijstop
hetfeitdatde menselijke hersenen een open,zelforganiserend systeem
vorm en datorde scheptvanuithetgeruis.Die verhouding iseigen aan de

menselijke soorten onalankelijk van kleur of ras.Er bestaan meer
onderlinge verschillen in eenzelfde mensenrasdan tussen de verschillende
mensenrassen onderling. Om dat te controleren werden voorafgaande

onderzoekingen verricht bij een andere volksstam, traditioneel zeer
aggressief,nl.de Ibans,tijdenseen expeditienaarNangaBeretik.
Beterbekend alsde Dayaks,zijn zijdevroegere koppensnellersvan het
eiland Borneo.In tegenstelling m etdeproeven op deTemiaren dietelkens
naarde hoofdstad werden overgebracht,had deze procedure totdoelde

baseline-gzgzvens van de slaap- en droomfysiologie in de natuurlijke
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omgeving van de inboorlingen te bepalen.Nadien werden ze weliswaar
ook,zoalsdeTemiaren,overgebrachtnaarhetEEG-laboratorium van het

HospitaalBesarin Kual: Lumpur,om ergelijkaardigenachtelijkeslaapopnam en te ondergaan. In tegenstelling tot de Temiaren verbleven de

lbansdanop decampus,daarhetjuistdebedoelingwasdewijzigingenin
deslaap-en REM -parametersondereen acutestress-en acculturatie-situa-

tie te bestuderen.De resultaten van deze studiehebben twee bijzonderheden van de droom fysiologie van de Ibans aan hetlichtgebracht.

1.DeREM -frequentiesbijdeIbansin Nanga Beretik zijn hogerdan die
opgenomen bijde Temiaren.Ditkan betekenen datde stressvan de
acculturatie bijde Temiaren,ondankshun verblijfte Gombak,niet
uitgeschakeld konworden.In dejungleisdesituatiegekenmerktdoor
haarstereotypie,terwijlermeerstressvoorkomtin deW estersebeschaving.Eerderwerd reedsaangetoond datsoortgelijkeveranderingen in
de slaap-en REM -fysiologievoorkomen in periodesvan stressen psy-

chologische verweer-mechanismen (shifting-defenses) (Greenberg,
1970).
2.In Kuala LumpurechterverschildendeREM -patronendiebijdebeide
Ibanswerden opgenomen.Datverschilwerd veroorzaaktdooreen onverwachtvoorvaldatdevaliditeitvan de experim entele set-up van deze

expeditiegedeeltelijk tenietdeed.Tijdenshun verblijfin Kuching,enkele uren voorde vluchtnaarKuala Lumpur,had één van onze Ibans,
Ayum , verschillende tanden laten trekken om ze te vervangen door
gouden tanden,een teken van promotie in de Iban-hiërarchie.A1sgevolg hiervan vertoonden de slaapopnam en van Ayum in het EEG -lab

een dramatischedalingvan zijn REM-intensiteit.Blijkbaarhadden het
fysische trauma en de daaropvolgende langdurige bloedingen zijn
stress-potentieeluitgeput.Vanuit psychologisch standpuntwasAyum
erg gdrriteerd en depressief.Daar de REM 'S in verband worden gebrachtm etde integratievan interne em otionele bevindingen metexter-

newaarneembareervaringen (Greenberg,1970),wijstdedalingvan de
REM-frequentiesbijAyum op eengebrek aanassociatietussenwathij
gedurendededag inKualaLumpurhadwaargenomen en zijn emotioneleen instinctieveconnecties.Experimenteelwerd imm ersaangetoond
dat een persoon die een erg em otionele en stressvolle ervaring door-

maakten van zijn REM -slaap wordtberoofd,in de onmogelijkheid
verkeertdieervaring teintegreren (Greenberg.1970).DeandereIban,
Empam,vertoondetamelijk normaleREM-frequenties,diebovendien
verhoogden naarmatehijlangerin Kuala Lumpurverbleef,zoalsdat
na een succesvolle leerperiode verwachtkan worden (Petre-ouadens,
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1969;Grubaretal.,1983).Psychologisch gezien wasEmpam nieuwsgierig en het was alsof de nieuwe situatie hem opgewekt en vrolijk
stemde.

Dergelqkestudies van de slaap-en droomfysiologie zouden depsychoIogischeproblemen bi
j een aantalimmigranten kunnen verhelderen.W e
mogen evenwel niet vergeten dat bovenvermelde hypothesen ontworpen

zijn na een experimentmetslechtsenkelepersonen op een diachronische
maarquaduurgelimiteerdebasis.Hoewelderesultaten bijgevolgslechts
eenprobabilistischewaardehebben,slaan zijtocheenbrugtussenhersenfysiologie en sociaal gedrag. Daarenboven hebben de slaapnavorsingen

reedshun nutin de studievan hetmenselijkebrein bewezen.Zezouden
voor andere takken van de m enswetenschappen een geschikt werktuig

kunnen zijn om hun waarnemingen op biologische grondslag te
bevestigen.

Conclusies
W at leren aldie bevindingen ons over de functie van de slaap in het

algemeen en van deparadoxale slaap in hetbijzonder?
Om tebeginnen bevestigen zijhetpositieveverband tussen hetIQ en de
oculumotorische activiteitvan de slaap en dus de cognitieve slaaphypo-

these.Het menselqke brein is inderdaad een open, zeC organiserend
systeem datordescheptin dechaos van onze waarnemingen.Deze activi-

teitgrijptplaatstijdensde REM-slaap 's nachtsen waarschijnlijk ook
tijdensdeperiodenvanaandachttijdensdedag.Hetfeitdatdefunctiedie
orde scheptuitgeruis,constant blijftin alle mensenrassen en culturen
wijstop hetgenetisch karaktervan dezefunctie.
W e m oeten eraan herinneren datm en in dierenexperimenten genetische
com ponenten ontdekt heeft van de ontlading van de neuronen. Het

mechanismedatdespieractiviteituitschakelttijdensdeprogrammatievan
perceptieen motorischesystemen,schijntookin testaan voordebescherming van hetorganismetegen deinvloed van ongecontroleerdegestereoty-

peerdegedragspatronen diestorendzijn zowelvoordeaandachta1svoor
deslaap.Diegenetische'readout'wordtverwezenlijktmeteen minimaal
geruisdoorhetmechanismedatdespiertonusuitschakelten bijgevolghet
binnendringen van uiterlijkeinformatiebelet.Ten gevolgedaarvan staan
de synapsen die deelnem en aan de program matie klaar om hun integre-

rendefunctietijdensepi-genetischeaandachtuittevoeren.Om efficiëntte
zijn moetdeperiodische programmatievan deREM-slaap enigszinsver-
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bondenzijnmetdeepi-genetischeinformatiesdiehetcentralezenuwstelsel
bdnvloeden tijdensde waaktoestand.De REM-slaap impliceertduseen
mechanisme datdegenetische readout(de oogbewegingen)aanpastaan
hetaantalbetekenisvolleexterneofinterne(hormonale)informatiesdiede
synapsen bdnvloeden.

Een anderevraag dieverrevan opgelostschijnttezijn isdieomtrenteen
mogelijke erfell
jke invloed op de Ieercapaciteit. Zou het werkelijk
mogelijk zijn die capaciteit,en bijgevolg ook hetIQ,doorhormonen te
bdnvloeden? Mochtdeze hypothesejuistzijn,dan zou de oculumotorischeactiviteitvan deparadoxaleslaap.diemethetIQ in verband staat,
een entiteitzijn dielangsmetabolischeofhormonaleweg gemanipuleerd
kan worden.Studies bij mongoolse kindjes hebben die stelling echter
slechtsgedeeltelijkbevestigd.Inderdaad,natoedieningvan eenvoorloper
vanserotonine,namelijkdeS-HTP,werdvastgestelddatdezeoculumotorischeactiviteitslechts'partieel'en tijdelijk tebdnvloedenis(Petre-ouadensenDeGreef,1971).Voegen weerechteronmiddellijk aantoedatde
besteresultatenwerdenbereiktbijkinderenbijwiedebehandelingvöörde
leeftijdvan 1jaarbegonnenwerd.Schijnbaarzijntijdensheteerstelevensjaarde erfelijke fenotypesnog nietdefinitiefvastgelegd,zodatze bdnvloedbaar blijven van buitenaf.Trouwens,tijdens het eerste levensjaar
vertonen de REM -cyclussen en aanverwante oculum otorische com ponen-

ten nog een zekere labiliteit.Deze labiliteit verdwijnt volledig bij het
oudere kind en de volwassene.
Zonder de tussenkomstvan de hormonen uitte sluiten,is de oculumotorische activiteit van de REM -slaap ook verbonden met een temporeel

geheugen.W aaruitbestaatdatgeheugen eigenlijk?
Tijdsgebonden biologischeactiviteitenzijn inonsgenetisch systeem gecodificeerd.Hetzijn de tijdsgebonden karakteristieken van de slaap die,
zoals die van andere biologische patronen,de uitdrukking zijn van het
erfelijk geheugen datzich gedurende de evolutievan onswezen ontwikkeld heeft.Hetheleprobleem isdan ofdattemporeelgeheugen aldan niet

gewijzigd kan worden doorandere dan spontane mutaties.Ditisechter
een domein waarop de wetenschap nog maar pas haar intrede heeft
gedaan.

H et nieuw e realism e in de hedendaagse
A m erikaanse Iiteratuur
PaulLevine

In hetmythische dorp van deOosteuropese joden,
Chelm ,was een m an aangesteld om aan de ingang

van hetdorgtezittenwachtenopdekomstvande
Messias.HiJklaagdeeroverbijdedorjsoudstendat
hijteweinig betaaldwerd.'Jehebtgelllk,'zeidenze
hem , 'hetloon iste laag.M aar bedenk ook dat het
vastwerk is'.
Irving Howe,Steady W ork

ln zijn roman Slapstick verteltKurtVonneguteen anekdote over zijn
broerBernarddie.zoverklaardehij,'meteen paarkleinewijzigingen ook
naarwaarheid overm ezelfverteld zou kunnen worden'.

Bernard werktein Schenectady,New York,aleen tijdjein hetonderzoekslab van

de AlgemeneElektriciteitsmaatschappij,toen hijerachterkwam datzilverjodium
neerslag uit sneeuw-of regenwolken kon veroorzaken.Zijn laboratorium was
nochtans één grote puinhoop waar een onhandige vreem deling op wel duizend

verschillende manieren aan zijn einde kon komen naargelang deplaatswaar hij
struikelde.

Deveiligheidsambtenaarvandeelektriciteitsmaatschappijkree!haasteenberoerte

toen hijdiejunglevan dodelijkevalkuilen,strikkenen trucmilnen opmerkte.Hij
schold mijn broerde huid vol.
Terwijlhijmetzijnvingertoppen tegen zijn voorhoofd tikte,zeimijnbroerhem :
'Alsjijdit1ab erg vindt,dan moestjeeensweten hoeheterhierbinnen uitziet'.
Deze anekdote geeft een nauwkeurig beeld van de context waarin een
bespreking van de recente Amerikaanse literatuur geplaatstdientte worden.Die context zou ik willen noemen :de relatie tussen de verwarring
buiten onze hoofden en de verwarring erbinnen.Formeleruitgedrukt:het

onderwerp van mijn uiteenzettingisderelatietussen devisievan dekunstenaaren zijnmateriaal.Of,zoalsookweerKurtVonnegutzeioverzijn
roman Slapstick. 'Het gaat over hoe het leven door mij aangevoeld
wordt'.
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Dejaren 60:crisisvan deverbeelding
Om te beginnen kunnen wedan devraag stellen hoe Am erikaanseauteurs

indevoorbijetweedecenniahetlevenaangevoeldhebben.Ikveronderstel
datik u geen geheim verklap alsik zegdatwein een sombere,wisselvallige

enzelfsexplosievetijdleven,boordevolgeweldenradicaletegenstellingen.
Zoals Irving Howe zei: 'Het woord ''modern'', zowel als we het over
geschiedenis als over literatuur hebben, betekent extreme situaties en
radicaleoplossingen.H etroeptbeelden op van oorlog en revolutie,experimenten en ram pen,apocalypsen scepticisme,beelden van opstandigheid,

ontgoochelingennietigheid'.In diebetekeniszijndejaren60en70welde
meestmoderne decennia geweest.
Hetwoord 'modern'betekentechternietalleen de zichtbaretoename van
hetgeweld in onze wereld van overvloed,maar ook een toename van de
gevoeligheid vooronzekwetsbaarheid temidden van alonze overvloed.In

dejaren 60zatenwemidden in datgeweld:dedoorTv-camera'sopgenomen moord op Lee Harvey Oswald,telkens opnieuw in vertraging herhaald voor het geval dat we een onderdeel gemist zouden hebben ; de

filmfragmentenvan deoorloginViëtnam diewijtijdenshetavondetenin
hetjournaalbekeken;de foto'svan rellen en demonstraties die op de
voorpagina'svan onzekranten prijkten.Hetmotto datop deNew York
Times vooraan staat,'A1het nieuws dat geschiktis om gedruktte worden',heefteen veelruimerebetekenisgekregen en dem assam edia leveren

dagelijkshetbewijsvan de stelling van W illiam Barrettdat'geen enkele
eeuw ooitzo zell ewustisgeweesta1sde onze'.H oezeerwehetmisschien
ook probeerden,wekonden nietvergeten datAuschwitzen Hiroshima pas

achter ons lagen terwijl Zuid-viëtnam en Zuid-Afrika juist voor ons
opdaagden.M etde woorden van John M ccormick :'Het tem po van de

catastrofen isongetwijfeld verhoogden in demaatschappijhebben mutatiesplaatsgevonden die om mutatiesin de kunstvormen vroegen'.

In diesituatiewasde Amerikaanseauteurin dejaren 60 geconfronteerd
meteen serie problemen die geleid hebben toteen crisisin de verbeelding.
In The Golden N otebook heeft Doris Lessing deze crisis van de verbeeldingomschreven als'hetalsm aardunnerworden van detaaltegenoverhet
a1smaar aandikken van onze ervaring'.
Heteerste probleem had temaken metwatik hetprobleem van hçtm ateriaalvan de kunstenaar genoemd heb.H oe kon de verbeelding van de

schrijvernogconcurrerenmethetfantastischekaraktervandehedendaagse realiteit? In een artikelonder de titel Writing A merican Fiction be-

schreefPhilipRoth heelgedetailleerdén vrolijkeen echtgebeurdemoord-
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zaak in Chicago. Die was zo griezelig en bizar, dat aan het einde de
m oeder van het slachtoffer op de beeldbuis kwam en als beloning een

sjieke woning toegewezen kreeg. 'En wat is de moraalvan dit lang
verhaal?'vroeg Roth.'Gewoon dit:in hetmidden van de20e eeuw heeft
de Amerikaanse auteur de handen volm et te proberen de Am erikaanse

realiteittebegrijpen,vervolgenstebeschrijven en zedanooknoggeloofwaardigtemaken.Dierealiteitverbaastje,maaktjeziek ofwoedend en
brengttenslottejeeigenschraleverbeeldingin verlegenheid.Deactualiteit
zetvoortdurendonstalentvoorschutenonzecultuurkomtdagelijksmet
figuren aandraven die elke rom ancierzelf graag had willen uitvinden'.
Hettweede aspectvan die crisis van de verbeelding betrefthetprobleem

vandevisievandekunstenaar.Hoekon hijeenofandereordeningofzin
inditmateriaalvindenenhoekon hijdiezin begrijpelijk makenvoorzijn
publiek?In haaressaySlouching TowardsBethlehem (Allummelendnaar
Bethlehem)heeftJoan Didion haarervaringen beschreven metdewetteloosheid en geestesverlamming die in de Californische tegencultuur was

voortgebracht.Nadien heeftzedecrisisgeanalyseerd diezeervoerbijhet
schrijven en publiceren van hetessay:
Het was de eerste keer dat ik direct en botweg geconfronteerd werd m et het

evidente feitvan de atomisering,hetbewijsdatdingen uitelkaarvallen:ikging
naarSan Francisco om datik maandenlang nietin staatgeweestwasom te werken,

omdatikverlamd wasdoordeovertuiging datschrijveneen irrelevantedaadwas,
datdewereld,zoalsik die had begrepen,nietlanger meerbestond.Alsik m eooit
opnieuw aan hetwerk zou willen begeven,dan zou ik in hetreine m oeten kom en

metwanorde.Daarom washetessay belangrijk voormij.Toen hetdan gedrukt

wasza!ikindat,hoedirecten vierkantigikookdachthetgezegdtehebben,ik
erniet ln geslaagd was velen die hetstuk lazen en erzelfs van hielden echtaan te

spreken.Hetwasmijnietgelukttesuggereren datik hetovereen veelalgemener
fenom een had dan een handvol kinderen die m andala-tekens op hun voorhoofd
droegen.

Het derde aspectvan de crisis van de verbeelding had te maken met de

artistieke vormgeving.Hoemoestde schrijverhetaan boord leggen om
een literairevorm tevinden,aangepastaan zijn visie,vooralnu detraditionelevormen uitgeputleken ? John Barth sneed ditprobleem aan in een

essaymetdetoepasselijketitelTheLiteratureofExhaustion (Deliteratuur
van de uitputting):
H etthem a van mi
jn essay bestond erin aan te tonen datdevorm en en strom ingen
van de kunst deel uitm aken van de menseli
jkegeschiedenisen dusaan slijtale

onderhevig zi
jn,tenminste in de geestvan belangrijke aantallen kunstenaarsln
bepaalde tijden en op bepaalde plaatsen. M .a.w. artistieke conventies moeten
kunnen wijken,onagekeerd,overstegen,getransformeerd en zelfs tegen zichzelf
gebruiktworden om nieuw en springlevend werk voortte brengen.
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Decrisisvandeverbeeldingvandejaren 60resulteerdeineenexplosievan
de traditionele prozavormenl. Onder de druk van de densiteit van de

hedendaagse ervaring evolueerde een aantalschrijvers naar de hybride
vormenvan 'theNew Journalism'en'thenon-fiction novel'(dedocumentaireroman).Ik denk b.v.aan In Cold Blood van Truman Capote,The
Armiesof theNightvan Norman Mailer,Slouching TowardsBethlehem
van Joan Didion,TheElectricKool-Aid Acid Testvan Tom W olfe,The
FireNext Tim e van JamesBaldwin.Zich bewustvan deverdunning van

de taal,wendden andere schrijvers zich tot zwarte humor,paranoïde
visioenen en een soortlinguïstische guerrilla-oorlogvoering. Voorbeelden

daarvan zijn Catch-22 van Joseph Heller,OneFlew Overthe Cuckoo'
s
NestvanKenKesey,NovaExpressvanW illiam Burroughs,TheCryingof
Lot49 van ThomasPynchon en W hy A re me in Vietnam ?van Norman
M ailer.W eeranderen,zich bewustvan deuitputting van literairevormen,
zoals John Barth,John Hawkes,RobertCoover,W illiam Gass en Kurt
Vonnegut,gingen hetdomein van watthanspostm odernistisch reflexiefen

anti-realistisch schrijven genoemd wordtexploreren.
W ellicht kon Vonnegutde spreekbuis van aldeze auteursgenoemd wor-

den toen hij in Slaughterhouse-Five schreef:'Alwatwe van hetleven
moesten weten stond in DegebroedersKaramazov.M aardatisnietlanger

meergenoeg'.Hoedanook,hetfeitdatniet-fictiefwerkcentraalstondbij
de poging om toteen begrip van deze eeuw te komen,onderstreepte de

tekorten die in de fictie aangevoeld werden.Vele van de belangrijkste
verbeeldingswerkenvan dejaren zestigschenen visionaireanalysestezijn
dieonzeervaringvandetijdendemaatschappijwaarinwijleefdenwilden
corrigeren.Denken weaan M arcuse'sOne-D im ensionalM an, aan Love's
Body van Norm an 0 .Brown,Understanding M edia van M arshallM cLu-

han,Growing Up Absurdvan PaulGoodman enAttheEdgeofHistory
van W illiam Irwin Thompson.Hetis duidelijk datin die troeblerende
jaren deliteratuurin tegengestelderichtingen getrokken werd.

1 Deontwikkelingen indescheppendelit
uur
aelrgaetme
zeliepen parallelmetdie in de
literairekritiek.Cfr.A.W alton Litz:'De
trend in de literairekritiek
sinds 1945 bestond in een evolutievan consensus naardiversiteit,van hetover-

wichtvan formalistischekritieknaareenverbijsterendehoeveelheid van soorten

kritiekdie''voorbi
j''hetformalismezoekentejerakenofer''tegen''ageren.Op

verschillende subtiele manieren volgdedeAmerlkaanseliteraire kritiek hetspoor
van onzepolitieke en culturelegeschiedenis,ze verlietdenationalebeweging van

eenbredena-oorlogseconsensusvooreentijdvanverdeeldheidenonzekerheden'.
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Dejaren 70:consolidering van tendensen
Kan men dejaren 60 een periode noemen van literaire ontreddering als
gevolgvan debeschreven crisisvan deverbeelding,dejaren 70daarentegen kunnen gezien worden als een decennium van consolidering van de

tweetegenoverelkaarstaandetendensen.Enerzijdszien wede voortzetting van hetpostmodernisme,experimentele literatuur waarin 'hetwoord

werd gescheiden van de wereld',anderzijdszien weook een vernieuwde
belangstellingvan romanciersvoordewereld:zijeigenen zich ervaringsdomeinentoedievroegergereserveerd warenvoorjournalisten,geschiedschrijversen maatschappelijke onderzoekers.Sommigecriticihebben de
periodevandejaren70gehuldigdalsdetriomfvandepostmodernistische
sensibiliteit.Ik zou veeleerzeggen datde meestkarakteristieke kwaliteit

van onzerecenteliteratuurhaargevoeligheid isvoorbelangrijkesocialeen
politiekeveranderingen die in hetleven in Amerika plaatsgrijpen.Ik wi1
dateen nieuw realisme in de Amerikaanse literatuur noem en :hetkeert

terug naar de belangstelling voor de sociale werkelijkheid,terwijl het
sceptisch blijftt.a.v.demeerextravaganteeisen van deliteratuurvan de
jaren 60.
W atvolgens mij de literatuurvan de jaren 70 onderscheidtisde wijze
waarop zegeprobeerd heeftrekening tehouden meteen uitgestrektgebied

van Amerikaanse ervaringen.Terwijlde schrijvers vroeger dikwijls op
directe wijze de periferie van de Amerikaanse maatschappij hadden
behandeldofopmeerelliptischewijzehetcentrum ervan,paktenzijnude
hoofdrichtingen van de contemporaine bestaanservaring aan en diepten
tOtnogtoebegraven aspecten van onsrecenteverleden op.Dievernieuwde

belangstelling voor de sociale werkelijkheid komttotuiting in de drie
nieuwe domeinen waarop de artistieke belangstelling zich richtte: de
situatie van de vrouwen. de invloed van de oorlog in Viëtnam en de
betekenisvan deheleKoudeOorlog-periode.Bondig samengevatkan men
hetzo stellen,datdepolitiekeen sociale analysediedetoon aangafin de

jaren 60dewegvrijgemaaktheeftvoordeverbeeldeervaringvan weggestopte maar controversiële sectoren van de Am erikaanse realiteit in de
'
Jaren 70.

Vrouwenliteratuur
Die verandering komthetduidelijkstnaarvoren in de recente literatuur
overdesituatievan devrouwen.Hoeweldejaren 60 aleen reeksbelang-
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rijkeanalysesproduceerden,tebeginnen metTheFeminineMystiquevan
BettyFriedan,kreeg deliteratuurvan vrouwen pashaarvollebetekenisen

krachtindejaren70.W asdeervaringvandevrouwenvroegeralgeanalyseerd, nu kon ze doorleefd worden. Een personage in M arge Piercy's
SmallChangesdrukthetalsvolgtuit:'Hetwoord ''onderdrukking''trof
haarnietalsdeslogan van een beweging -deonderdrukkingvan vrouwen,
de onderdrukking van homoseksuelen,de onderdrukking van de Derde
W ereld, de onderdrukking van de arbeidersklasse maar als het reële

gewichtvan hetsysteem,van de vijandelijkestaatdiehaaraan hetverpletteren was'.
In veelvan die romans,b-v.Play It#sItLaysvan Joan Didion,Looking

forM r.Goodbarvan Judith Rossneren TheShadow Knowsvan Diane
Johnson,heeftde heldin derolvan hetslachtoffergekregen.Nietaltijd
echter.Somm ige recenterom anslaten echteexemplarischeheldinnen zien.

Vida van M argePiercy en Meridian van AliceW alkerzijn deheldinnen
vanromans(metdegelijknamigetitel)diedepolitiekestrijdvan dejaren
60 overleefd hebben zonder hun integriteitte verliezen.In beide romans

zijn deprivéen publiekesfeersamengebrachtin watSaraEvans'persoonlijkepolitiek'genoemd heeft.M eridian,een roman overderelatietussen
debeweging voorburgerrechten en dievoordebevrijding van devrouw,
iseen uitstekend boek.Hetgeefteen rijk en aandoenlijk portretvan de
Afro-Amerikaanseervaring,scherp verschillend van watwegewoon zijn
telezen bijzwartemannelijkeauteurs.Hetisinderdaad interessantop te
m erken, dat de m eest stimulerende zwarte literatuur in de jaren 70
geschreven werd doorvrouwen zoalsW alkeren ToniM orrison.Doorhun

boeken hebben wij ons begrip van de ervaringen van de zwarten in
Amerika radl
tcaalmoeten herzien.

De hoofdmootvan devrouwenliteratuurin dejaren 70 ging echterniet
overvrouwen dieslachtoffersofheldinnen waren,maarovervrouwen die

bevrijdwerdenvan dedruk vanhetburgerlijkebestaan.Eengrootaantal
recente rom ans heeft a1s them a een vrouw die van huis weggaat.In vele
gevallen ontstaan dooreen sterfgevalin hetgezin ineens nieuwe perspec-

tieven en demogelijkheid om zich uittraditionele rolpatronen tebevrijden.lnKinflicksvanLisaAltherishetdemoedervanhethoofdpersonage
die sterft,in FinalPaym ents van M ary Gordon de vader, in The Odd
Wom an van GailGodwin degrootmoeder.Desituatieistelkensdezelfde:

de hoofdfiguur,een vrouw dicht bij de magische leeftijd van 30 jaar,
bevindtzichopeenkruispuntinhaarlevenwaarzijmoetkiezentussen de
oude zekerheid en de nieuwe vrijheid.Aldeze vrouwelijke personages
zitten in een overgangsfase tussen oude en nieuwe waarden en proberen
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eennieuw bewustzijn uiteen oud lichaam loste maken.Een personage in
The Odd W om an drukt het als volgt uit: 'Ik denk dat ik een van die

mensen ben diezo onfortuinlijkwaren op tegroeien metdeenevoetnog
in hetenetijdperk en metdeanderealin hetvolgende'.Dedrieromans
behandelen allemaalde valkuilen zowelalsdemogelijkheden totsucces
diebijhetzoeken naarzelfverwerkelijkingvoorkomen.Hetvaltop dat
in tegenstelling tot de assertieve retoriek van sommige feministische ge-

schriftenuitdejaren 60-velerecenteromansovervrouwenpessimistisch
ofambivalenteindigen.M eeropvallend nogisdatin velevan dezerom ans
een radicaalperspectief samengaatmeteen conventionele literaire vorm .

De recente vrouwenliteratuur blijft traditioneel vasthouden aan de
principesvan hetrealisme.

Viëtnam

Zoalsdevrouwenbewegingin dejaren 60eenreeksbelangwekkendeanalysesvoortbracht,zo produceerde de anti-oorlogbeweging een aantalgoed
geform uleerde kritische geschriften over Amerika's buitenlandse politiek

enpraktijken.Maarterwijlhistoricienjournalistenaljarenlangbezigzijn
de troep te beschrijven die de Amerikanen in Zuidoost-Azië aangericht
hebben,zijn pasonlangsromansen memoiresbegonnen andereaspecten
van dittragische avontuur te belichten.Twee rom ans over de oorlog in

Viëtnam hebbenin dejaren70belangrijkeliteraireprijzengewonnen.Dog
Soldiersvan RobertStonebeschrijft,zoalsdefilm TheDeerHunten de
impact van de oorlog op de Amerikaanse maatschappij.Going After
Cacciato van Tim O 'Brien, een nog ambitieuzere en indrukwekkender

roman,beschrijftheteffectvan de oorlog op dieAmerikanen die hem
moestenvoeren.Doordieromansen doorpersoonlijkeverslagenzoalsA
Rumorof Warvan Philip Caputo enDispatchesvanM ichaelHerrkomen
wetoteen nieuw begrip van debittereerfenisvan Viëtnam ,een begrip dat
zelfsde meestgenuanceerde politieke analyse overtreft.
Het best komt dat wellicht tot uiting in D ispatches.M ichael Herr was
verslaggever in Viëtnam voor de Weekbladen Esquire en Rolling Stone.

Zijn persoonlijke verslaggeving is een briljant voorbeeld van het New
Journalism, waarin de opvatting van de objectieve reportage plaats
gemaaktheeftvooreenmeerbewustsubjectievestijl.Dejournalistwordt
zodoende getuige van én deelnemer aan de gebeurtenissen die hi
j beschrijft.Herrdrukthetalsvolgtuit:
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Laten we hethebben overdebelichaming van een identiteit,overhetvastgepind
worden op een rol, over ironie:ik ging om de oorlog te verslaan en de oorlog

versloegmij;een oud verhaal,tenzijjehetnatuurlijk nognooitgehoordhebt.lk
gingom derauwemaarserieuzeopvatting tetesten,datjein staatmoestzijn naar
allestekijken.Serieusisdieopvatting omdatik ernaarhandeldeenvertrok,rauw
omdat ik nietwist-er waseen oorlog voornodig om hetje te leren -datje
evenzeerverantwoordelijk was voor alwatje zag a1svoor alwatje deed.Het
probleem wasdatjenietaltijd wistwatjezagtotdatjelater,misschienjaren later,

gingbeseffendatveelnooittotjedoorjedrongenwas,hetbleefdaaralleenmaar

opgestapeld liggen in je ogen.Tijd en lnformatie,een slingerbeweging,hetleven
zelf,nietde informatieisbevroren,maarjijzelf.

Zoals O 'Brien en Caputo leert H err ons de oorlog in Viëtnam te zien
vanop de grond en vanuit dat perspectief is de oorlog monsterachtiger,

absurderendesondanksbegrijpelijkerdanooittevoren.Hetismonsterlijk
alseen soldaataan zijnvriendinnetjethuiseen oorvaneen gedodevijand
alseen geschenkje opstuurten dan verstomd staatdatzijhetmethem
uitmaakt.Hetisabsurd alseen majoordetotalevernietigingvan een stad
uitlegtin dezegedenkwaardige zin:'W em oesten Ben Tre verwoesten om

hette redden'.Toch wordtde oorlog ook begrijpelijk gemaaktop een
wijzezoalsdeanti-oorlogbewegingdatnietheeftgekund,omdatHerren
de anderen onsniettoelaten op een afstand te gaan staan en te oordelen.

Wekunnen nietoordelen zondererbijbetrokkentegeraken enwekunnen
ernietbijbetrokken wordenzondereen schrikwekkendelesteleren over
de ambiguïteit van macht, geweld en uitzonderingssituaties. Tegen het
einde van D ispatches vertelt H err het volgende incident. Een uitgever

vraagt aan een Brits journalist, die levensgevaarlijk gewond werd in
Viëtnam,overzijn belevenissen een boek te schrijven dat'eensen voor
goed afrekentmetde glamourvan de oorlog'.De vraag,in haarnaïviteit,

verbaastdejournalist.'Datiszoveelalsdeglamourwegnemenvandeseks
ofvan de Rolling Stones',roepthijuit.'Ik bedoel,je wee/toch datdit
onmogelqkkan!'.Opeen analogewijzebeschrijftCaputoin# Rumorof
War zijn eigen ambivalente houding tegenover zijn oorlogservaring:
'Iedereen die in Viëtnam gevochten heeftza1moeten toegeven -alshij
eerlijk istegenoverzichzelf-dathijplezierbeleefde aan demeeslepende
bekoringdievanhetgevechtuitging.Hetwaseen bijzonderplezieromdat
hetvermengdwasmeteeneven grotepijn.Hetwasalsdebewustzijnsverruiming dieje krijgtvan drugs.En hetkon aleven verslavend werken,
wantin vergelijking daarmee waren alle andere vreugden ofkwellingen
van hetleven poveralledaags'.
Daarmee isnietgezegd datO'Brien,Herr en Caputo de oorlog verheer-

lijken.Zijproberenintegendeeltelatenzienhoedeoorlogdemensen,die
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hem van nabijmeegemaakthebben,gemerkten veranderd heeft.Caputo
spreektvanzijnirrationeelverlangennaarViëtnam terugtekeren,alheeft
hijzichtegen deoorlogverzet.Dievreemdeaandrangkwam voort'uithet
besefhoegrondig we veranderd waren,hoeverschillend wewaren van alle
anderen die nietmetonsde miseriesgedeeld hadden van de moesson,de
uitputtende patrouilles. de angst voor een stormaanval op een hete
landingsplek':

Ik wasbetrokken bijdeanti-oorlogbeweging op datogenblik en vocht- zonder
succes-om mijntegenstandtegendeoorlogteverzoenenmetdezenostallie.Later
werdikmijervanbewustdateenverzoeningonmogelijk was;ik zou nooltin staat

zijn om deoorloq tehaten metdezelfdezuiverepassiealsmijn vrienden in de
beweging.Omdatlkindeoorlogmeejevochtenhadwashetgeenabstractekwes-

tie,maareendiepdoorvoeldebelevenls,hetbelangrijkstedatmijoverkomenwas.
Hethield mijn gedachten,zinnenengevoelensin eenhechteomhelzing tezamen.

Uiteindelijk toch heeftdeliteratuuroverViëtnam onseen levendig besef
bezorgd van het irrationele karakter van de oorlog.Aan het einde van

Dispatches kunnen we meevoelen metde journalistdie verklaart 'niet
zozeertegeven om zijn nachtmerriesdan welom zijn drang erin waaktoestand nieuwsrapporten mee tevullen'.Ditbesefvan degeschiedenisals
een nachtmerrie waaruit de betrokkenen proberen te ontwaken, door-

dringtnatuurlijk de moderne literatuur,maar hetisook een bijzonder
geschiktemetafoorom ercontemporaineervaringen meetebeschrijven.
W antletterlijk ishethaastuitgesloten een zin tegeven aan waterin de
wereld gebeurtsindsde atoombom op H iroshima totde dag van vandaag.

Hetlijkterintegendeelop datwijdeKoudeOorlogenzijnnasleep alleen
maargedroomdhebben,wijbegrijpennauwelijkshoeweerinverzeildzijn
geraakten waarom wijernietuitweggeraken.
Koude Oorlog

In de jaren 60 hebben historicialsW illiam Appleman W illiams geprobeerd onsinzichtin dattijdperk radicaalteveranderen,maartotvoor
kort was de periode van de Koude Oorlog een thema datin de Ameri-

kaanse verbeelding toegedektbleef.Een van detekenen daarvan isbijvoorbeeld hetfeitdat,terwijleraltalvanboeken en filmsoverViëtnam
verschenenzijn,hetaantalboeken overdeKoreaanseoorlognog altijdop
devingersvan één hand kan worden geteld.M aarin dejaren 70,toen
schrijversnaarde vroegena-oorlogse tijd terugkeerden,werd deerfenis
van de Koude Oorlog een hoofdthem a. Lillian Hellmans autobiografie
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ScoundrelTime,de film The Frontvan M artin Ritten VictorNavasky's

geschiedenisNamingNamesvestigden deaandachtop hetM ccarthy-tijdperk.In sommige gevallen heeft het nieuwe onderzoek van deze periode
geleid totverrassende nieuwe uitzichten.HistoricialsAlan W einstein en

Ronald Radosh bekeken opnieuw debewijsstukken in detwee meestbefaam de processen van de Koude Oorlog -dat van Alger Hiss en van de
Rosenbergs-en kwamen totconclusiesdiezoweldeliberale alsdeconservatieve meningen overdeze veroordelingen deden omslaan.Nog frappan-

terwashetverschijnenindejaren70vantweebelangrijkeromansoverde
Rosenbergs.ZowelRobertCooverin ThePublicBurning alsE.L.Docto-

row in The Book of Danielcombineren geschiedenisen fictie,maarop
totaalverschillendemanieren.Cooverplaatstreëlepersonen in ergerlijke
situaties om het klimaat van de Koude Oorlog opnieuw op te roepen.

Doctorow daarentegencreëertzijneigenpersonagesterillustratievan wat
de historicus Christopher Lasch genoemd heeft 'de agonie van Links in
Amerika'.
In Doctorowsrom an heten de RosenbergswelIsaacson,m aarop details

nablijftTheBookofDanieluitersttrouw aan dehistorischefeiten.In de
roman,zoalsin dewerkelijkheid,kunnenwemeemaken hoehetstaatsapparaatzich gaatbemoeien mettwee ongelukkigeen ogenschijnlijk niets
voorstellende individuen.De Isaacsons zijnXn Doctorows beschrijving
slachtoffersvan deKoudeOorlog,doorbeidepartijen gebruiktvoorhun
eigen doeleinden.Zoalseen goed ingelichtreporterzegttegen de verteller,
Daniel:'Shit.gekneld tussenhetFBIen deKP maaktejouw fami
lienooit
enige kans'.D e zaak-Rosenberg is echter m aar één aspect van de rom an.
W antD octorow ism eergeïnteresseerd in heteffectvan degebeurtenissen

op detweekinderen van deIsaacsonsdiehijverzonnen heeft.Deschuld
en wrok,verbolgenheid en opstandigheid diezijgeërfd hebben isDoctorowshoofdthema:wijmoeten deconfrontatiemethetverleden aangaan,
wijmoetendelastvan hetverleden op onsnemen voorwijtotvolwaardig
handelen in hetheden kunnen komen.TheBook of Danielisdusniets
minder dan een verbeelde geschiedenis van Oud en Nieuw Links in

Amerika, kortom,een centraaldocument voor het begrijpen van het
Amerikaansepolitiekebewustzijnindena-oorlogsejaren.Meernog,zoals
zijnbijbelsetegenhanger,hetBoekDaniël,isheteenintenseen complexe
klaagzang,volmedelijden en pathos,hartstochtelijk en profetisch.

PaulLevine /Hetnieuwerealljme in dehedendaagseAmerikaanse Iiteratuur
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D e realiteitweer opgraven

Zoalsdeanderehierbesprokenromansbehandeltook TheBookofDaniel
een belangrijk aspectvan dehedendaagse Amerikaansewerkelijkheid in
termen dienietprogrammatisch ofprescriptiefzijn,maarspeculatiefen
descriptief.Dathoudtin datderecenteAm erikaanse publikatiesopnieuw

gepolitiseerd zijn.Ze reiken verderdan de 'waarheid'zoals die gedefinieerd werd doordeheersendeideologieën van dejaren 60.'Hetinzicht
datwenu moeten krijgen in depolitiekealternatievenvande20eeeuw is
ongetwijfeld datwezeallemaalkunnen afvoeren',heeftDoctorow opgemerkt.'Geen systeem ,godsdienstig ofanti-godsdienstig ofeconomisch of

materialistisch,lijkttekunnenontsnappenaandemenselijkewellust,hebzuchten verdwazing'.De recente Amerikaanse literatuur wordt hetbest
gekarakterizeerd door hetnieuwe realisme,niet zonder hoop,maar ook

nietzonderwijsheid.
Ditnieuwerealismeistegelijkertijdeen reactieop onzehuidigesituatieen
een opnieuw bekijken van hetrevisionisme van de jaren 60.Door hun
vernieuwde belangstelling voorde sociale en historische dim ensie hebben

deschrijversbewustdeverbeeldendeen morelefunctiesvan dekunstmet
elkaarin verbindinggebracht.In zijn recente.roman TheDean'sDecemberherhaaltSaulBellow de primaireverantwoordelijkheid van de kunstenaar:

In de Amerikaanse m orele crisis was de eerste vereiste te ervaren water gaande
wasen te zien watergezien m oestworden.De feiten werden aan onzewaarnem ing
onttrokken.M eerdan datin hetverleden hetgevalwas? Ja,wantde veranderin-

gen,vooralhetgroeiend bewustzijn -dus ook hetgroeiende valse bewustzijn gingen gepaardmeteen bijzonderesoortverwarring.Detoenamevantheorieën en
uiteenzettingen -op zichzelfaleen oorzaak van vreem de nieuwe vorm en van verblinding,de valse voorstellingen over 'comm unicatie',hebben geleid totverschrik-

kelijkekronkelsinhetopenbaarbewustzijn.Daarom moesta1seerstemoreledaad
de realiteit weer opgegraven en teruggevonden worden, ze m oest vanonder het

afvalvandaangehaald worden enopnieuw voorgesteldwordenopdewijzewaarop
de kunstze kan voorstellen.

VoorBellow is hetmaken van literatuur een daad van recuperatie zowel
alSeen procesVan exploratie.M aarde recuperatievan onzesocialewerke-

lijkheid betekentmeerdan een ontmoetingmeteen verkrottebinnenstad.
Het is,zoals Bellow zegt,een confrontatie m et 'de verkrotting die we

binnenin metonszelfmeedragen.De innerlvkebinnenstad van iedervan
ons...'Hetdoelvan hetnieuweréalismedatik hierbeschreven heb,isons
te helpen de wereld terug te Wnden waarmee we het contact verloren
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hebben,m etde woorden van Bellow :'Hetrecupereren van de wereld die

begraven ligt onder de brokstukken van valse beschrijvingen of niet
opgedane ervaringen'.Hetis een ontmoedigende taak die wellichtbuiten
hetbereik ligtvan onze hedendaagse auteurs.M aarzoalsUpton Sinclair

zowatzeventig jaargeleden opmerkte:'Zo langwe zonderhart,zonder
geweten, zelfs zonder verstand leven, waarom in 's hemelsnaam zou
iem and er zich dan druk willen over m aken dat we leven zonder
literatuur?'.
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M argaret A tw ood, C anadees auteur
D e kunst van het overleven
W im Neetens

Hoewelzebehoorttoteen literatuurdieinternationaalvan perifeerbelang
is,m oetde Canadese M argaretAtwood totde belangwekkendste auteurs

vandezetijdwordengerekend.Haarwerksluitnauw aanbijdeactualiteit
zonderdathetsnelgedemodeerdzou zijn,hetissterk aanCanadagebonden zonder daarbuiten aan draagwijdte te verliezen. het is subjectief
zonderaan 'universaliteit'in te boeten.

Atwoodsproduktiviteitligthoog.Opnogjongeleeftijd (zewerdgeboren
in 1939,in Ottawa)kan zeterugblikken opeen negentaldichtbundels,een
kritisch boekoverdeCanadeseliteratuur,talvan verhalen (gebundeld in
Dancing Girls,1977),envijfvoortreffelijkeromans:TheEdible Woman
(1969),Surfacing(1972),Lady Oracle(1977),L@eBeforeM an (1980),en
hetrecenteBodily Harm (1982)1.Jammergenoeg zijn totnog toeenkel
@.

een kleine selectiegedichten en twee rom ansin Nederlandse vertaling toe-

gankelijkz.
The Edible W om an
Ik kwam M argaretAtwood op hetspoorin de opstellen van Amerikaanse

feministischecriticiuitdejaren zeventig.Haardebuutroman TheEdible

1 Van Atwoods prozazijnverschillende(paperback)editiesindehandel.De

hiergeciteerde uitjaven zijn:Dancing Girls,SealBooks,Toronto,1980;The

Edible Woman,Vlrago,Londen.1980;Surfacing,Virago Londen,1979;Lady
Oracle,AndréDeutschLonden,1977;L# BeforeMan,FawcettPopularLibrary
New York,1981;Bodil
y Harm,Simon & SchusterNew York,1982.

2 MijneigenpoëzievertalingenverscheneninhetNieuw VlaamsF##Jc:r1/35,
(1982),2(maart-april),pp.215-228.dievanHermanDeConinck inRevolver11
(1983)3.pp.1-16.
Detweeromanszijn:Surfacing= Soven wcter,BertBakker,1979,en Bodil
y
Harm =Lichamelqk Ietsel,BertBakker,1983.
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Woman (1969)werd daarsteevastgeprezen en a1sna tevolgen voorbeeld
naarvoren geschoven.Datisgeen wonder:in zijn geheeltekenthetverhaalinderdaad verzetaan tegen debeperktekeuzemogeli
jkhedendieerin
devroege jaren zestig bestonden voorjongevrouwen.HethoofdpersonageM arian isverloofd en heefteen baan,diezalworden opgezegd bij
haarhuwelijk.IntuïtiefverzetMarian zich tegen de idee datze daarna
doorhetleven zalmoeten gaan als'echtgenotevan...'Aan heteindevan
de roman verbreektze haar verloving,alsze heeftingezien datwathaar

verloofdewilis:haarpersoonlijkheidopeten.Zezethem eencakevoorin
de vorm van een vrouw :
'Je hebtm eproberen te vernietigen,ofnietsom s,'zeize.'Je hebtm eproberen te

assimileren.Maar ik heb een substituutvoorje gemaakt,ietswatjeveelleuker
zultvinden.Ditiswatjealdeheletijd wilt,niet? Ik breng jeeen vork,'voegde
zeerwatprozaïsch aan toe(271).
In de fem inistische lezing zou M arian op die m anier de basis kunnen

leggen voor een sterkere en onalankelijke levenshouding. In haar
inleiding tot TheEdible W oman merktAtwood zelfover zulk een lezing

op:'TheEdible Womqn verscheen tenslottein 1969;vierjaarnadathet
boek geschreven wasen netop tijd om samen tevallen metde opkomst
vanhetfeminismeinNoord-Amerika.Sommigennamenonmiddellijkaan
dat heteen produktwas van die beweging.Ikzelfzie hetboek eerder als
protofeministisch dan als feministisch :erwasnergenseen vrouwenbeweging te bespeuren toen ik hetboek schreefin 1965 en ik ben geen helder-

ziende,hoewelikalsvelenindietijdBettyFriedanen SimonedeBeauvoir
had gelezen achter gesloten deuren.Het is van betekenis datde keuze-

mogelijkheden voor mijn heldin aan heteinde van het boek goeddeels
dezelfdezijnalsbijhetbegin:eencarrièredienergensnaartoeleidt,ofhet
huwelijk alseen vluchtwegdaaruit'(8).Daarmeeiseen en andergezegd.
Hetverhaalgetuigtinderdaadnietvan derechtlijnigebevrijdingsgeestdie
in latere feministische romansde stoforganiseert,maarvan een circulaire
structuur.Datcirculairehangtsam en m etdecentralemetafoor:kannibalisme,eten en gegeten worden.
De roman gaat conventioneel genoeg van start, in een milieu van wat

besluiteloze,zich watvervelendejongeafgestudeerden in devroegejaren
zestig.M arian deelteen5atmethetmeisjeAinsley.dieweleen kindmaar
geen man wil- een radicaalstandpunt voor die tijd. Beide vrouwen
houden ernogalexcentrieke banen op na:Ainsley testkapotte elektrische

tandenborstels,en Mariansteltop eenreclamebureauvragenlijsten samen
die worden voorgelegd aan verveelde huisvrouwen. Daarm ee zitten ze
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allebeimidden in de 'Tupperwaresfeer'die welvaker opduiktin romans

overen uitdieperiode.Een derdejongevrouw diein hetspelkomtheeft
de meestvoordehand liggende 'baan':Clara doorstaatzwangerschap na

zwangerschap in haarhuisjein devoorstad.Claraiseenvan devrouwen
aan wieM arian zich spiegelt:zehuiverten voeltmedelijden bijde vaststelling dat'haarlichaam op deene ofandere manier buiten haar bereik

leek,hetging zijn eigen weg zonder nog rekening te houden methaar
aanwijzingen'(37).Deroman isverdergewijd aan M ariansrebellie tegen
datsoorttoekom st,tegen de idee datze zich ofwelm oetopsluiten in een

huwelijk,ofwelin een baan.Van beideinstellingen wordtvoorhaarduidelijk datzeuiteindelijk deoverhand zullen nemen en haarleven zullen
dicteren :datze haar zullen opeten.

Haar verzet uit zich in een anorexia-aanval: geleidelijk weigert haar
lichaam dierlijk voedsel,en daarna ook plantaardig voedsel,op teeten.
Zo lijktzezichtewillenterugtrekkenuitdecylcusvanelkaaropetendeen
opgegeten wordendewezens,diede 'natuur'is.Paralleldaarmeeprobeert
ze door allerleionbezonnen vluchtreacties te ontsnappen aan de sociale
routineswaarzein gevangen zit.Vooralde rituelen rond haarpasaangekondigde verloving m oeten het ontgelden.
lronie:hoe verder ze zich terugtrekt uitde cyclus van leven en eten,des
te sterker is ze voor haar overleving aangewezen op vitaminepillen,de

erzatsprodukten van een consumptiemaatschappijèaarvan zeprecieshet
sociale m odel verwerpt. Hetzelfde gebeurt in haar sociale leven : ze
ontwikkelteen 'geheim 'leven metde watgekke student Duncan,die ze

ontmoetin een wassalon.MetDuncan speeltzeeen soortcharade (even
'onecht'alsdevitaminepillen)waarin ze de klassiekevrouwenrollen uitprobeert: voor hem is ze M oeder, Heilige, Hoer. In haar relatie m et

Duncanwordtduidelijkwaardesocialeroutinesen deeet-metafoorelkaar
raken.Duncan zegt:

'Ikhebindejatendatjemijnkoortsigeverschijningbewondert.Ikweetdathet
aantrekkelijk1s,ikoefenmeerin.Elkevrouw houdtvaneeninvalide.Ikbrenjde
FlorenceNilhtinjaleinhennaarvoren.Maarweesvoorzichtig'.NukeekhiJme

aan,listig,zljdellngs.'Jezouietsdestructiefskunnen doen:hongerisfundamentelerdan liefde.Florence Nightingale waseen kannibaal,weetje'(100).

Marian houdtnogeven vastaan hetrechtlijnigedenken:zebeweertdat
het inzicht dat haar verloofde Peter haar probeerde te vernietigen, de
overwinning van haar ziekte heeft betekend :na dat besef kan ze weer
eten.M aar Duncan ziethetanders:
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'M aarinwerkelijkheidwashetPeterhelemaalniet.Ikwashet.Ikhebgeprobeerd

jetevernietilen'.Ik lachtenerveus.'Zegzoietsniet'.

'Okee',zeihlj.'Altijd bereid jeeen pleziertjetedoen.M isschien wasPetererop
uitmijtevernietigen,ofmisschien probeerdeik hem tevernietigen,ofwaren we
erallebeiop uitelkaartevernietigen.Hoeklinktdat?W atdoetheterook toe,je
bentterug in dezogenoemde realiteit,je benteen consument'(281).

De cirkelisgesloten.we zijn terug aan hetbegin.M ariansverloving is
verbroken,maarverderisernietveelveranderd.Ofmisschien dit:datze

doorhaarneurotischeervaringeen inzichtheeftgekregenin dewerkelijkheid alsproces,in hetleven als een voortdurende opeenvolging van consicten : eten en opgegeten worden,gebruiken en gebruikt worden, het
houdtnooit op,er isgeen ultieme overwinning.

Die houding druistnatuurlijk in tegen alleconventiesvan de roman a1s
romance,waarin deheldtin)zijn ofhaarlotten vollebeleeftom aan het
eindebeloondteworden voordedeugd.Atwoodsheldinnen (grotendeels
zijn deprotagonisten vrouwen,altijd Canadezen)wordenzelden ofnooit
beloond,tenzijdan metdebereidheid teaanvaarden datergeen ultieme
beloning,geen ultieme overwinning is.Datis vooralduidelijk in Surfacing,haartweedeen meest'Canadese'roman.
Surfacing -Boven water

Surfacing(1972)ishaarmeestCanadeseboekom tweeredenen.Teneerste
wordthet probleem natuur-cultuur erin uitgedieptaan de hand van een

metafoorwaarin hetland Canada voorde heldin (tijdelijk)hetbeeld is
voordeongerepte,natuurlijkestaatvandewereld.In detweedeplaatsis
heteenzuivervoorbeeldvanwatAtwoodzelf,blijkenshaarkritischeboek
Survival (1972)3, als typisch Canadees in de literatuur van dat land
ervaart.

In de kern van iedere cultuur,steltAtwood in Survival,ziter een beeld.

eensymbool,eenmanierom tegendewereldaantekijken,diediecultuur
bijelkaarhoudten laatfunctioneren alseen eenheid.Atwood opperteen
paarvoorbeelden :misschien isvoordeVerenigde Staten hetcentrale sym-

boolDeGrens(TheFrontier),eenbegrip afkomstiguitdepionierstijd-de
geografische grensverlegging naar hetW esten -dat,gdnternaliseerd,ten

3 Survival.A Them aticGuideto CanadianLiterature,H ouseofAnansiPress,
Toronto,1972.
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grondslag zou liggen aan de veroveringsdrang, het verlangen naar het

nieuwe en hetgrootse,en hetbijbehorende geloof in hetAmerikaanse
Utopia,die hetgedrag van de VerenigdeStaten ('land van demogelijkheden')a1seenheid kenmerken.VoorEngeland suggereertdeschrijfster
H et Eiland als kernbeeld :de hiërarchisch georganiseerde, organisch en
'op zichzelf'evoluerende entiteit,'the Body Politic'.
W at Canada zelf betreft gebruikt Atwood geen 'misschien' maar een

'ongetwijfeld'.Doorhaarkennisvan zoweldeFrans-alsdeEngels-canadese cultuur is ze ervan overtuigd dat het centrale sym bool daarin de
Overleving is:Survival,Ia Survivance.

Voor de eerste kolonisten betekende hetoverleving in een als vijandig
ervaren natuur,zo verschillend van hetrom antische verwachtingspatroon
datze uitEngeland meebrachten.Hetgrensverleggendeavontuurvan het
Amerikaanse W ilde W esten bestond niet voor de eerste Canadezen :de
befaamde M ounties-macht had het Canadese W esten alonder controle
toen dekolonisten eraankwamen.Koloniseren wasgeen kwestie van veroveren m aar van instandhouden van de Europese waarden, die in de

nieuweomgevingwerdeningeplant(overigenszonderrespectvoordieomgeving).Voorde Frans-canadezen betekende 'la survivance'de instandhouding van taalen culturele (vooralreligieuze)eigenheid in hetaangezichtvan de Engelse dom inantie,en voor de hedendaagse Engels-canadees betekent hetculturele overleving tegen de Am erikaanse 'overname'

in.'Uitonskernbeeld',schrijftAtwood,'spruiten nietde opwinding en
hetgevoelvan avontuur en gevaar voort die De G rens te bieden heeft,en

ook nietde zelfvoldaanheid en/ofhetgevoelvan geborgenheid,van 'alles

op zijn plaats',dieHetEiland kan bieden,maarweleen haastondraaglijkebenauwdheid.Onzeverhalengaantientegenéénnietoverhen diehet
gemaakthebben,m aaroverhen diehetgehààld hebben uitdeverschrikke-

lijkeervaring-hetNoorden,desneeuwstorm,descheepsramp -waaralle
anderen hetleven bijgelaten hebben'(33).
Het(naamloze)hoofdpersonagein Surfacing iszo een Canadese 'heldin'
dieheterheelhuidsvanafbrengtwaaranderen opgeven.Haarstrijd iser
geen op leven en dood,m aarweleen tegen deinvasievan deAmerikaanse
consum ptie- en technocratencultuur, die Canada inpalmt met reclame-

slogans,bierblikjes,entoeristen dieenkelrespecthebben voor'hun eigen
soortmenselijkheid.verpaktin dejuistekleren en dejuistegadgets,laag
overlaag'(128).Dedreigingdievan dit'nieuwe'soortmenselijkheid uitgaatwordtin deopeningszin van deroman m eteen m ooibeeld gekoppeld

aan deCanadese natuur.De heldin rijdtsamen meteen bevriend stelen
haareigenvriendnaarhetNoorden (Québec);terloopswordtvermelddat
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langsdeweg 'dezilverberken afsterven,deziekteverspreidtzich opwaarts

vanuithetZuiden'(7).Rond deervaringvan denatuur,en hetvraagstuk
van denatuurlijkheid van demens,ishetboek ontwikkeld.
Devrouw en haargezelschap trekken naareen klein eiland in een afgele-

genmeer,waarzijeen aanzienlijkdeelvanhaarjeugdheeftdoorgebracht.
Hetdoelistweevoudig :een kortenatuurvakantievoordevierstadslui,en
voorde heldin en vertelsterwordtheteen zoektochtnaarhaarvader,die

zich na de dood van zijn vrouw op zijn eiland heeftteruggetrokken en
sindskortvermistwordt.Op zoek naarhaarvadergaatdeheldin ook op

zoeknaardewortelsvanhaarjeugd.Dievindtzeindenatuur,en in een
omgang daarmee die de natuurgeen geweld aandoet.
De hypothese dat haar vader verdronken of anderszins verongelukt is
moetsnelplaatsruimen voorde gedachte dathijin deisolatie van het

bebosteeiland gek gewordenis(bushedishetCanadesewoord daarvoor):
in zijn bungalow vindt de vrouw namelijk een stapelonontcijferbare
tekeningen diein derichtingvankrankzinnigheid lijken tewijzen.Tijdens
haarverblijfbegintdevrouw zelfook stilaanhaar'verstand'teverliezen,
indemeestletterlijkebetekenis:zeverliestdecapaciteitom in determen
van haar omgeving mee te redeneren. Haar vervreemding uit zich in
passagesals:
Ik repeteerde em oties,zegde ze op :vreugde,vrede,schuld!verlossing,liefde en

haat,reactie,relatie;watjevoeldewasneta1swelkeklerenJedroeg,jekeek naar
deanderen en leerdeuithethoofd (111).

Haarvervreemdingwordtteweeggebrachtdoordetastbaarheidvanjeugdherinneringen,diedan weereen andere,traumatischeervaring naarboven
laten kom en waaroverwevoorlopig nog in hetongewisse worden gelaten

maardiewelsteedsmeergewichtkrijgt:
lk moetin ordegeweestzijnvoor(mijneerstehuwelijk),maardaarnahad ik me
in tweeën laten hakken.De vrouw die aan stukken wordtgesneden in een houten
kist,ze draagt een badpak,ze glim lacht,hetis een truc m et spiegels,ik heb het

gelezen;alleen was ermetmijeen ongelukje gebeurd en ik wasin stukken uit
elkaargevallen.De anderehelft,de helftdieweggesloten zat,wasde enigediekon

leven;ik wasdeverkeerdehelft,verwijderd,terminaal.Ik wasnietsmeerdaneen
hoofd,ofnee,ietsonbeduidendsalseen geamputeerdeduim,gevoelloos(108).
Om weer'heel'te kunnen worden wilze decode achterhalen diede tekeningen van haar vader kan ontsluiten ;intussen heeftze ontdektdatdie

niethetwerkzijn vaneen gekmaardatzeaanwijzingen bevatten overde
heilige plaatsen van Canadese Indianen.A ls ze naar een van die heilige
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plaatsenduikt(diedooreen kunstmatigepeilverhoging van hetmeerverzwolgen is)beleeftzeonderwater een visioen dathaarweerin contact
brengtmetde verdrongen ervaring,de 'amputatie':een abortuswaartoe

haareersteechtgenoothaarminofmeergedwongenheeft.Zebegrijptwat
haarvaderop hetspoorwas:'Hijhad nieuweplekken ontdekt,nieuwe
orakels,hetwaren dingen diehijhad gezien zoalsik,meteenechteblik;
uiteindelijk,a1sdelogicagefaald heeft'(145).En:'Iklieplangzaam terug
volgevoel,ik tinteldealseen voetdiegeslapen heeft'(146).Om de'heelwording'com pleette m aken moetze zich nog verderoverleveren aan de

wereld voorbijdemenselijke logica,dewereld van de 'natuur'.Zelaat
zich door haar minnaar bevruchten :

'Ik hou van je',zegthijtegen de zijkantvan mijn hals,zijn catechismus.Zijn
tanden knarsen,hij houdtzich in,hij wildathetis alsde stad,metbarokke
krullen en ingewikkeld als een com puter,m aarik ben ongeduldig,plezierisover-

bodig,dieren hebben geen plezier.lk leid hem in me binnen,het is hetjuiste
seizoen,ik heb haast.

Hijbeeften dan voelik mijn verloren kind binnen in meboven waterkomen...
Dezekeerza1ik hetzelfdoen,gehurktboven oudekranten in een hoek,alleen ;of
boven bladeren,droge bladeren,een hoop ervan,dat is schoner.De baby zaler

makkelijkuitglijden a1seen ei,een katje,enik zalhem schoonlikken en denavelstreng doorbijten...(161-162).
De waanzin waarin ze terechtkom tmaaktcomm unicatie m ethaar om gevinghelemaalonmogelijk,en zelaathaargezelschap dan ook terug naar
de stad vertrekken zonderhaar.A lleen op heteiland laatze haar crisiszich
totaalvoltrekken :gedurendeeen paardagen leidtzeeen verwilderd leven.

Zelaatzich bevelendoorde'krachten'of'goden'(diehaarbijvoorbeeld
hetetenvangekweektegroenteverbieden)en beleeftvisioenen:haarmoederkeerttothaarterugenverdwijntindevorm vaneenvogel,haarvader,
tenslotte,verschijntalseen beer.Dieverschijning brengthaarterug tot
zichzelf;de cyclus is rond :de confrontatie met het voorwerp van haar

zoektochtisuiteindelijk een confrontatiemethaarzelfals'hele','natuurlijke'persoon.Declimactischeontmoetingmetdevaderisechtergedrenkt
in ironie:dithoogtepuntvan een reeksvisioenen en visiesbrengttegelijk
hetontnuchterendeinzichtdatwatzezietnietwerkejkhaarvaderismaar
'watmijn vaderook gezien heeft,hetding datjeontmoetalsjehierte
langalleenbentgebleven'(187).Dewaarheiddie doordewaanzin ofdoor
de natuur in het daglicht treedt is,met andere woorden, solipsistisch en
ni
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Datis het ware gevaar nu,hethospitaalof deZOO,daarsteken zeOns,soorten
individu, a1s we het niet langer aankunnen. Ze zouden nooit geloven dat dit

gewoon een natuurlijkevrouw is,in de staatvan denatuur,daardenken zeover
a1seen gebruind lichaam op eenstrand metgewassen haardatwuiftalseensjaal;
nietditbesm eurde en aangekoekte gelaat,de huid beroeten schurftig,haaralseen

gerafelde badmatvolblaadjesen twijgen.Een nieuw soortpin-up (190).
AlweerdraagtAtwood erzorg voordathaarheldin geen definitieve belo-

ning voorhaarafdalingin deonderwereld ontvangt:nadatonsduidelijk
isgemaaktdatdeconsequentievan de 'natuurlijkheid'voordemensin
waanzin en dood ligt,en dat alleen de 'beschaving',hoe gebrekkig ook,

menselijkcontacten communicatiemogelijkmaakt,leren weook datdie
'les'geen garantieslevertvoorde toekom stin de beschaafde wereld.

Surfacing heeftin Atwoodswerk een centrale betekenis.Hetrelaasvan
hetnaam loze hoofdpersonage typeerttreffend het holistische universum

van de schrijfster,waarin niets zo eenvoudig is a1shetlijkten waarin
vooraldedualiteittussen hetGoede (zuivere,vrouwelijke,Canadese)en
hetKwade(aangetaste,mannelijke,Amerikaanse)onhoudbaaris.Geluk
en 'authenticiteit'(Atwood plaatstzelf hetwoord herhaaldelijk tussen
aanhalingstekensinSurvival)zijnindatuniversum geen hemelsedauw die
opdelaatstebladzijdealseenzegenoverdeheld neerdalen,maarvoorbijgaande fasen in een voortdurend procesvan verschuivende en evoluerende
verhoudingen en waarden-van 'groei'zo m en wil,maardatsluitdan weer

de mogelijkheid van een negatieve ontwikkeling en atrofie uit, die er
natuurlijk ook is.Deaanvaarding waarmeeAtwoodsheldinnen occasioneel beloond worden is daarom geen defaitistische, m aar een w eerbare

aanvaarding van hetleven a1sproces:'trek geen omheining op,wantdan

sluitje dingen buiten die je toe zou moeten laten'(Survival, 124).De
heldinin Surfacing vangtheteindevan haarrelaasaan metdewoorden:
'Ditvooralles,weigeren een slachtoffertezijn'(191).
Vanuit die visie wordt Atwoods nogaleigenzinnige 'realisme'ook ver-

klaarbaar.Hoewelbijnadocumentairvansettingentijdsbeeld gevenhaar
rom ansde realiteitnietweer 'zoals ze is'(wateen naïefrealismewelpretendeertte doen).Atwoodswerk erkentdat de waarnem ing de wereld
maakt,en niet om gekeerd.W aarneming is dus verbeelding, en aan de
hand van de verbeelding,van m etaforen en verhalen,kunnen we elkaar

ietsvertellen overdestaatvandewerelden overmenselijkeverhoudingen.
Psychologische en andere 'waarschijnlijkheid'is dusgeen punt in Atwoodsfictie(hetwemeltervandeparanormaleverschijnselen),maartoch
nodigt de herkenbaarheid van de setting uit tot extra-polatie naar de
'echte'wereld buiten hetverhaal.D everleiding toteen banaal-realistische
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lezing wordt voortdurend uitgedaagd door het groteske van de intrige,
zodattussen die twee polen een bl
ijvendespanningheerst.Telkensmoet
de lezerzich met een schokjerealiseren dathi
jdegrenzen van zijn ver-

beelding moetverleggen,dathijomheiningen heeftopgetrokken waardie
niethoren.

Lady O racle
Om die grensverleggingen waarte m aken deinstAtwood nietterug voor

pats-boem J-effecten.VooralLady Oracle(1977)staatdaarbolvan.Op de
eerstebladzijdevan dezeroman 'waarin elk ''ik''een leugen is'4,steltde
vertelster zich alsvolgtvoor:

lk wasaltijddolgeweestopbalkons.Ik had hetgevoeldat,a1shetmemaarlukte
om langgenoegop een balkon teblijven staan,op hetjuistebalkon,in een lange
wittejapon meteensleep,liefstgedurendeheteerstekwartiervandemaan,dater
dan ietszou gebeuren:erzou muziek weerklinken,en beneden mijzou er een
gestalteverschijnen,kronkelend en donker,die naarme toe klom terwijlik vo1
vrees,vo1hoop envo1gratietegen desmeedijzerenrelingleunde,ensidderde(7-8).
Aan ditsoortverbeelding isJoan Fosterverslaafd.H etisdeinspiratie tot
lange en uitgewerkte dagdrom en waarin Joan a1s'FatLady'een circuspu-

bliek verstomtmethaardurfen bevalligheid (ze waszelfeen overmatig
dik kind),en totde sensationele 'Costume Gothics'die ze schrijft als
uitlaatklep voor haar gefrustreerde negentiende-eeuwse verlangens naar
reddende prinsen en levenslangehappy-ends.Datverlangen naareen 'ver-

vlogen romantiek'isnietsandersdaneen verlangennaardeduidelijkheid
van een statischedroomwereld,waarwaarden nietaan verandering onder-

hevigzijnen waariedereeniswathijlijkttezijn:held ofschurk,belager
ofredder.Joanheefthetimmersmoeilijkmetde'realiteit'.Aljongheeft
zeervaren,in demachtsstrijd methaarmoederdievan haareen elegant
sterretjewou maken,dathaareigen identiteitsgevoelnietaltijd kloptmet
dekijkvan haaromgeving:alsdik kind voeldezezichin deballetklaswe1
sierlijkineenvlinderkostuum metvleugeltjesvangaas,maardatnam niet
weg datanderen haargeschiktervonden voorderolvan m ottebal.Gaan-

deweg begintzedan ookandermanskijk op dewerkelijkheid overtuigen4 Robert Lecker,Janus Through the Lboking Glass:Atwood'
s First Three

Novels,inArnoldE.Davidson& CathyN.Davidson(eds.),TheArtofM argaret
Atwood.Essaysin Criticism,House ofAnansiPress,Toronto,1981,p.194.
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derte vinden dan haareigen visie,zodatze zich haastautom atisch plooit
naardevoorstellingen dieanderen van haarhebben.Zespeeltderollen die
van haargevraagd worden,maarnietzonderprotest.Zo fnuiktzeopzette-

lijk haarmoedersgrootsteproject,haaropvoeding,doorzich ontzettend
dik te eten.M aar:
...

metvreemden was hetanders,ze zagen mijn zwaarlijvigheid eerder alseen

ongelukkigehandicap,zoalseen bultofeen horrelvoet,dan a1sdeweerlegging,de

overwinning diezewas...Alleen inverhoudingtotmijn moederkon ikeengemelijk plezierscheppen in mijn gewicht...(74).

Deconfrontatiemetmensen dienietmethaarrolvertrouwd zijn maakt
haarzelfvertrouwen aan hetwankelen (een patroon datzich in hethele
verhaal,en trouwensin alle romansherhaalt),waardoorze ook uiteen
soort 'horrorvacui'begintte eten:

Ik atom (mijn moeder)tetarten,maarik atookuiteen soortpaniek.Somswas
ik bangdatik ernietechtwas,datik een ongelukjewas;ik had gehoord datze
meeen ongelukjenoemde(78).
Doortoedoen van een zonderlingetanteslaagtzeerin afteslanken en zich

van haar(gekwordende)moederlostemaken.Achtereenvolgensgaatze
meteen drietalm annen een langdurigeverhouding aan,en telkenspastze
zich aan hun normen aan -om telkenste ontdekken datze een deelvan

haarpersoonlijkheid (hetwoelige,barokkedeelervan)ontkent.Alstegengewichtontwikkeltze 'geheim elevens',dubbelrollen (zoalsook M arian in
The Edible Woman en de naamloze verstelstervan Surfacing vluchten
vooreen realiteitdie zenietaankunnen).Een van diedubbelrollen isde
zich nooitopenbaarvertonendeLouisaK.Delacourt,schrijfstervan vermakelijkeVictoriaansepulpverhalen en Joansvastebronvan inkomsten.
Tijdenshaarhuwelijk metdepolitieke activistArthurbegintJoan ook
nog teexperimenteren metautomatisch schrijven;de verzen diezo ontstaan worden gepubliceerd onderdetitelLady Oracleen kennen een groot

succes.Joan zelfbegrijptweinig van haareigen verzen ('Jezou kunnen
zeggen datzeoverdeman-vrouw-rollenin onzemaatschappijgaan',verontschuldigtzezich tegenoverArthur,227).maarvoordelezerbevatten
zemethungrillige,'gotische'beeldspraakenhunverwijzingennaarpersonagesuitJoansleven en uitLouisDelacourtsverhalen eenduideli
jkevingerwijzing:deverzen zijn een pleidooivoorde complexevisie,de visie
die,in tegenstelling totJoansstatischerom antischeverbeeldingen Arthurs

eenzijdig politieke visie,tegenstrijdigheden incorporeert,devisie waarin
de schurk ook een reddende prinskan zijn,en de oermoeder en heks
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tegelijk een maagdelijkeOphelia.Ook deasoop van deplotpleitin die
richting:hetspectaculairegesim uleerde overlijden datJoanorganiseertin
een ultiemepoging om uitde chaosvan haarleven teontsnappen.m islukt
in zijn bedoeling.De geschiedenis achterhaalt haar in de vorm van een

journalist,aan wiezehaarleven en leugensopbiecht.Hetverhaalevolueertnietnaarde oplossing van coniicten,m aarnaarde aanvaarding van
hun bestaan :

Ik hebereen troep van gemaakt.M aarikdenktoch datik nooiteen erg ordelijk
menszalworden (345).

Life Before M an

AlsLady Oracleeen vermakelijkeverzoening metdemeerduidigheid van
hetlevenis,dantoontLlfeBeforeM an (1980)daarpreciesdebitterekant
van.ln zijn aangrijpende,psychologiserendetraagheid isdezecomplexe
en genuanceerderoman bijna een klaagzang overheteindevan dejaren
zeventig.toen ook in dewerkelijkheid buiten hetboek hetamorfismeen
dechaosdeoverhand leken tenemen.Detitelverwijstnaardebaan van
Lesje,diepaleontologe isen doordatwerk gefascineerd.Ze vlucht(alweer)graaguitdemoeilijkhedenvanalledaginfantasieënwaarindinosaurussendestadinnemen ofwaarin zijzealsenigemensopdewereldinhun
natuurlijkeomgeving bespiedt.Dagelijksemoeilijkheden heeftze genoeg,
wantzeisbetrokken in een ingewikkeld amoureuskwartet.Nadatzijbij
haarvorigevriend isweggegaanaarzelthaarnieuweminnaarNateom bij
haarin te trekken ;'om wille van de kinderen'en ook uiteen soortheim-

weeblijfthijnogeentijd bijzijn gezin.Zijn echtgenoteElizabethbeleeft
neteen moeilijkeperiodedoordathààrminnaarzich pasgeleden van het
leven heeftberoofd.Besluiteloosheid,deonvolmaaktheid en de onvoltooi-

baarheid van menselijke relaties,het gebrek aan duidelijkheid daarin
kwellen de hoofdrolspelers.Volgensde indeling van Canadese romanpersonagesdiein Survivalstaat,behoren zetotde'Kinderen',Canadezen van
de derde generatie:

Kinderengroberenteontsnappenaandebeidevorigegeneraties.Zewensennoch
het calvinlsm e en de gebondenheid aan het land van de Grootouders, noch de

grijze plaatsloosheid en het ongedefinieerde schuldgevoelvan de Ouders. Ze
willen,op de een of andere manier, leven, m aar ze hebben problemen om een

manierte vinden waarop ze datkunnen doen (136).
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Dezetwintigersen dertigerslijdeninderdaad onderdevormeloosheid van
de nieuwe wereld die zijzelf aan het scheppen zijn.terwijlze nog in
consict liggen met de norm en van vorige generaties. M ooi wordt dat

geillustreerd alsLesje zich afvraagtofze haaroudersza1vertellen over
haar liefdestribulaties.

Aanjezien zehaaroudersnooitmetzoveelwoorden verteld heeftdatze bij
W illlam woonde...kan ze nu moeilijk zeggen datzeverhuisd isen bij iemand
anderswoont.Een huwelijk iseengebeurtenis,een feit,jekunteroverpraten aan

tafel.Een echtscheiding ook.Ze scheppen een kader,een begin,een einde.Zonder
die dingen is alles vormeloos,een eindeloos tussengebied dat zich a1seen prairie

uitstrektaan weerszijden van iedere dag (176).
Hetzelfdegevoel,maardan in een historisch perspectief,weerklinktin een

latere passagedie eigenlijk de sleutelistotderoman a1s'sociografische'
geschiedenis.Lesjekrijgtop haarwerkeenbriefvaneenschoolmeisjedat
vraagtwathetM esozokum is.
Ze leestde briefopnieuw en deletterszweven.W aarom heethethetM esozokum .
Hetcorrecte antwoord,hetantwoord datde leraar wil,staatop hetinformatiestencil.M eso, midden,zoön, leven.Na hetPaleozokum ,voor het Cenozokum .
M aarbestaathetM esozokum ? Toen hetbestond had hetgeen naam .De dinosaurussen wisten nietdatze in hetM esozokum zaten.Ze wisten nietdatze maar in

hetmidden zaten.Ze hadden nietde bedoeling om uittesterven,voorzoverzij
wisten zouden ze we1 altijd blijven leven. M isschien moest ze de waarheid
opschrijven:HetM esozokum isnietecht.Hetisalleen maareen woord vooreen
plek waarjenietnaartoekuntomdatzeernietmeeris.HetheethetM esozokum
omdatw# hetzo noemen (267).

Van alAtwoodsromansgraaftL@eBeforeM an hetdiepstindegeschiedenissen van personages en verhoudingen ;het ism etbetrekking tothet

eindevan dejarenzeventigdanookwerkelijkeen'geografievan degeest',
zoalszezelfdeliteratuurin hetalgemeen noemtin Survival(18-19).De
personagesworden getoond in hun verwarring en angst,en deverwarring

wordtgetoond in haar tijdelijke bepaaldheid.Levensaanvaarding blijkt
hier soms dicht in de buurt te kom en van een cynisch sentimentalisme,
waar Elizabeth in vastgeraakt,en waarover Atwood even mededogend

schrijftalsoverLesjesmoed.
Bodily H arm

Bodily Harm (1982)speeltdan weerzeerherkenbaarin dejaren tachtig;
alleen deagressievetitelisaleen indicatie.Na deverwarring van devorige
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decadelijktdesocialewerkelijkheid nu sterkergecodeerd dan ooit.'Mensen zouden allesdoen om nietgedemodeerd telijken',merktdeprotagonisteRennieop (29),en datiszekerzo in haartrendbewustemilieu van
fotografen,redacteursenjournalisten.'Allesismode,allesisrelatief'(63)
luidthetcynischemottovandatwereldjewaarinRenniezichalsspecialiste
in stukjesover 'lifestyles'en trendswaarmoetmaken.
Ooitheeftzeambitiesgehad,diezenu illusiesvindt:zegeloofdedatereenjuiste
man bestond,nietverscheideneen nietbijna juist,en zegeloofdedatereen echt
verhaalbestond,nietverscheideneen nietbijnaecht.Maardatwasin 1970en zij
zatop deuniversiteit(62).
H aaram bitiesheeftzeingeruild vooreen bestaan alsexpertin oppervlak-

kigetijdsverschijnselen.W e1heeftzeeen soorteerlijkheid bewaard waardoorzedoorhaaromgevinglichtjesperversgevonden wordt:zekan het
nietlaten afen toe de modischegedragscodestedoorprikken en te sugge-

reren daterook nog een 'realiteit'bestaat(zoniethetechteverhaal,dan
toch een 'echter'verhaal)waartegen zezich allen samen behoedzaam afschermen.Hetboek isdoordesemd metbeelden diebetrekking hebben op

aanrakingenkijken,waardoorRennies(ook beroepsmatige)obsessiemet
onzichtbaarzijnentochtoekijken,kijkenzonderbetrokkentewillenworden,op scherp wordtgesteld.Zo vernemen we dathaaropvoeding in de

(ook strenggecodeerde)provincialesamenlevingvan dejaren vijftighaar
drie dingen heeftbijgebracht:'hoeik stilmoestzijn,watik nietmocht
zeggen,enhoeiknaardingen konkijkenzonderzeaan teraken'(53-54).
In eenandereflash-back naarhaarjeugd wandelthaarsenielegrootmoederde keuken binnen op zoek naarhaarhanden :nietdehanden die aan

haararmen zitten maar 'mijn andere handen,de handen dieik vroeger
had,waarik dingen mee aanraak'(57).
De realiteitdiezo veilig op afstand wordtgehouden door moraalen def-

tigheid (in dejaren vijftig)en doormodeen cynisme(in dejarentachtig)
breektvoorRennie dan toch door de droom heen alseen puistdoor een

gladdehuid (hetbeeld isopzettelijk),en welin devorm van de realiteit
vanhetlichaam,datnietaanzijneigenaanraakbaarheiden kwetsbaarheid
kan ontsnappen -zo isnu eenmaalderealiteitvan seks,verm inking,ziekte

en dood.DatervaartRenniein een paarbelangrijkestappen:ze ondergaateen verminkendeoperatie,verliestdaardoorhaarminnaar,en wordt
belaagd dooreen inbreker-aanrander.Om aan een depressieteontsnappen

maaktzeeen semi-professioneelreisjenaareen Caraïbischeeilandengroep
dienogmaarpasvandeEngçls-canadesekolonisatieisvrijgemaakt.Oorspronkelijkishaaropzetereen 'Fun in theSun'-stukjeoverteschrijven,
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mettipsovertennisbanenen restaurantsvoordetoerist.Toerismeblijkter
echterweinigbekend,weleen verkiezingsstrijdwaareen dictator,deCIA
entweeoppositiepartijen inbetrokkenzijn.In diekleine,woeligesamenleving,waar

'machtenjeweldplegingeennaaktelementinhetdagelijks

leven (zijn)'5,kan Rennle haaronzichtbaarheid niet in stand houden en

ondankszichzelfwordtze,via een korterelatie meteen m an en een ongewilde vriendschap met de vrouw Lora,toch betrokken in de politieke
rellen en zelfsin wapensmokkel.Ze belandtsam en m etLora in een gevan-

geniscel.Zelfsin dedreiging van diesituatieblijftRennieeven onthecht,
vervreemd:'Steljevoordatjehierechtzit,denktze.W el,watzoujedan
doen?'(251).
PasalsLora halfdood wordtgeslagen en getraptdoor de cipiersdie haar
eerstseksueelm isbruikthebben,en Rennie,in debeslotenheid van decel,
wel geconfronteerd moet worden met haar eigen gave tot verzorging,
m edeleven,solidariteit,geneest ze van haar onthechting.Ze vindt,in de
taalvan het boek,haar handen terug.Als 'een nieuw,oplettend mens'6
keert ze naar Canada terug,overtuigd van de noodzaak te rapporteren

overhaarbelevenis,overtuigd ook van haareigen,persoonlijke verantwoordelijkheid,endaardoorsterk.Daardoorook 'gelukkig',maardan in
een nieuwe,nietsentim entele betekenis.
In Bodily H arm wordtinderdaad 'a1les...vastgepind op hetindividu dat,

in groterewelstanddanooittevoren,metbeidehanden dekansgrijptom
een gedroom d leven te leiden,een soortgigantische inhaalmanoeuvre op

dejeugd.De gedwongen ontworsteling aan datgedroomde leven en de
aanvaarding van verantwoordelijkheid vooreigen en andermansbestaan,
in het besef van eigen en andermans kwetsbaarheid

daar gaat het in

Bodily Harm eigenlijk om'7.
Daar gaathet in het hele oeuvre om ;hetis,zo men wil,de 'politieke'
boodschap die in de romans progressief wordtopgebouwd aan de hand
van hedendaagse them a's als feminisme,technocratie,m assificatie, ver-

vreemding:niemand isvrijgesteld,niemand iseen buitenstaander.

5 NienkeBegemann,AfscheidvanhetgedroomdeIeven.'BodilyHarm 'ende
werkell
jkheidszin van Margaret#twood,in Fr# Nederland Boekenbl
jlagevan
19.6.1982,p.38.
6 Id.,p.38.
7 Id.,p.39.
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Tw ee visies op m ensw etenschappen
Cleopatra en N ico N iem andsverdriet
Ger G root

TijdensdeslagbijActium wendtdeveldheerM arcusAntoniusplotseling
destevenvan zijn commandoschip enverlaathettoneelvandestrijd,zijn
vloot aan een zekere nederlaag prijsgevend.Een bijna onbegrijpelijke
daad,die altientallen malen hetthem a isgeworden van toneelstukken en
rom answaarin hetverhaalwordtverteld van M arcusAntoniusen Cleopatra.W antdaarin ligtdereden van hetplotselingevertrek van de veldheer:

inzijn liefdevoorCleopatra.wierschiphijinhetheetstvandestrijdaan
dehorizon zietverdwijnen.
Om deIiefde voorCleopatra heetde verhandelingvan Fransvan Zetten
waarin hij,uitgaandevan deze gebeurtenis,zijn kritiek ontvouwtop de
wijzewaarop demodernemenswetenschappenhetmenselijkgedragtrachten te verklarenl.W antwatblijfterin de menswetenschappen eigenlijk
nog van de liefde van Antonius over? zo vraagtVan Zetten zich af.De
psychologie,de sociologie en alhun verwante disciplines vragen im mers

nietmeer naar de drijfveren en overwegingen van hun proefpersonen,
maar kijken alleen nog naarregelmatigheden in hun gedrag,die dan in
wetten kunnen worden vastgelegd :een persoon x,in situatiey,doetz.
Datishetverklaringsmodelvan de natuurwetenschappen,overgeplantop

het menselijk gedrag.Zoals water (x) op een temperatuury gebracht,
kookt(z),zo zaleen verliefdeveldheer(x),wanneerhijzijn geliefdeaan
de horizon zietvertrekken @),de slag de slag laten en achterhaar aan
gaan (z).Zo zietvolgensVan Zetten hetverklaringsmodelvan de mens1Fransvan Zetten.Om .deIiefdevoorCleopatra.Een Verhandelingoverhet
Verklaren vanGedrag,VanGorcum,Assen,1982,X + 138pp.,/22,50.
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wetenschappen eruit, al zal m en meestal streven naar wetten met een

hogereabstractiegraad.bijvoorbeeld 'verliefdemensen hebben deneiging
bijeen keuzetussen liefdeen plichttekiezen voordeliefde'(p.5).
M aar daarin toontzich volgens Van Zetten ook de ontoereikendheid van

ditsoortverklaringen.W antnietiederverliefd menselijk wezen zalvoor
deliefdezijn plichtverzaken,nietelkeverliefdeveldheerlaatzijnvlootin
desteek.Dusm oetdewetworden toegespitst,metaanvullendebeginvoor-

waarden die steeds specifieker worden.En uiteindelijk is dan het eind
zoek.'Netalsde man dieeen puntaan zijn potlood wildeslijpen en zo
geestdriftig sneed datervan hethelepotlood nietsoverbleef.Zo blijven
wij straks meteen algemene wetzitten die nog voor precies één geval
geldt:voor Antonius die vluchtte uitde slag bijActium'(p.6).
Hetprobleem waarhethierom gaatligtechterveeldieper.'Bijhetverklaren vangedrag.zoujekunnen zeggen,gaathetom redenen enmotieven,
nietom oorzaken.Vandaardateen theorie die vooralhetbegrip oorzaak

wilverhelderen nietpast.W eten oorzaak horen bijelkaar.W etenreden
niet.Detheorie kloptwel.maarde toepassing isverkeerd'(p.7).Datis
één niveau :wetmatige verklaringen horen in de menswetenschappen niet
thuis,omdatze van dem enseen causaalreagerende machinem aken.Van

Zetten gaatnogverder.Zelfsin denatuurwetenschappen zijn wetmatige
verklaringen striktgenomen illegitiem .'Binnen hetnatuurwetenschappe-

lijk wereldbeeld zijn wonderen onmogelijk,omdatze de wetmatigheid
doorbreken.En daaruitblijktdateen filosooflzijnhand overspeeltalshij
causaliteitdirectverbindtmetstriktewetmatigheid.Hijsluit#erdefnitie
mogelijkhedenuitdiealleendooreen langdurigprocesvan feitelijkonderzoek en theorievorm ing konden worden uitgesloten. Verklaren, zeggen

Hempelen dezijnen.iswetenschap;primitiefofverontwikkeld,maarin
iedergevalwetenschap.Ikzeg:verklarenisindeeersteplaatseenpraktijk
van alledag.Die laat ruim te yoor diverse theorieën over hoe de wereld

uiteindelijk in elkaarzit'(pp.10-11).Dewetenschapsbeoefenaar,resp.de
filosoof,perktdewerkelijkheidin,opgrondvan eentheorieoverdiezelfdewerkelijkheid diedezetoesnijdtop de(wetmatige)verklaring diemen
koste wat kost bereiken wil.

Ernest Nagelen de eenheid van de wetenschap

DebezwarenvanVanZettenzijn nietnieuw.Destrijd om demethodevan
demenswetenschappen isalzooud alsdemenswetenschappenzelfenlijkt
indeloop derjaren alleen nogmaarinhevigheidtezijntoegenomen.Het

166

Streven/november

komtechternietvaak voordatervrijweltegelijkertijd tweeboeken verschijnen metvrijweldezelfde titeldie overvrijwelhetzelfde onderwerp
desondankseen volstrekttegenovergesteld standpuntverdedigen.Een Verhandeling overhet Verklaren van Gedrag luidtde ondertitelvan hetboek

van Van Zetten.OverhetbegrVpen van menselvk gedrag heethetboek
van zijntegenstanderH.A.P.Swartz.En dan kan men zich moeilijk aan
de verleiding onttrekken om iets dieper op de controverse in te gaan.
H et kernbezwaar van Van Zetten tegen de huidige, 'wetmatige' mens-

wetenschappen (in hetvervolgjspreken wijkortweg van 'demenswetenschappen')ishunnatuurwetenschappelijkemethode;is,metanderewoorden,de veronderstelling datheelde wetenschap,in alhaarverschillende
takken,slechtséén m ethodezou hebben,een postulaatdatmeestalmetde

naam van ErnestNagelwordtverbonden.Endatisin grotelijnenook de
positiedieSwartinneemt;nietop dogmatischewijze:deeenheid van de
wetenschappen isnietzozeereenfundamentvoorzijn beschouwingen,als
weleen startpunt en een hypothese.Uitgaandevan heteenheidspostulaat

(omdatdenatuurwetenschappelijkemethodehetverstontwikkeldisofuit
oogpuntvan economieen elegantie-Swartgeeftergeen duidelijkereden
vooraan)gaathijnaöfeninhoeverreeenmenswetenschapmogelijkisdie
zi
ch
fs
de
edenee
trone
nnbe
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ent
z
ij
ncvan
onclde
usze
ieli
dart
datzerepa
rwe
lka
:da
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eralsdenatuurwetenschap.En
zijn conclusie is dat dat zeer wel kan : dat er (vooralsnog -Swartbli
jftin
zijnzorgvuldigeen subtieleargumentatievrijwelsteedszeerbehoedzaam)
geen doorslaggevende redenen zijn waarom aan de menswetenschappen
een aparte methodologische statuszou moeten worden toegekend.
M aarhoezitdatdan m etdebezwaren dieVan Zetten naarvoren brengt?
Hetvoorbeeld van M arcusAntoniusistoch welsprekend genoeg? Hoe is
zo'n ongehoordedaad ooitwetm atigteverklaren? W elnu,welsprekend is

hetvoorbeeld zeker,maartegelijk ook uiterstmisleidend.Zo misleidend,
dat Swart,afgezien van de algemene argumentatie (à la Nagel)datde
geschiedwetenschap moetworden opgevatalseen historischesociologie of
psychologie,er,voor zover ik zie,zelfs geen directe argumentatie tegen
aanvoert.

M isschien ligthetargum entook te zeervoorde hand.Evenalsdenatuurwetenschap gaatimmersde menswetenschap nietuitvan één waarneming
oféén gebeurtenis:maar steltop grond van een grootaantalwaarnem ingen een regelm atigheid vast.Nieuw isweldatderegelmatigheden diein de

2 H.A.P.Swart,Overhetbegrl
jpen van mensell
jkgedrag,Boom,Meppel/Am sterdam ,1982,192 pp.,BF.545.
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menswetenschappen worden geformuleerd m eestal van statistische aard

zijn,ook alzijn dergelijkeverklaringen inmiddelsookindenatuurwetenschappen we1bekend.Demoeilijkheid inzakeMarcusAntoniusisechter
datstatistische verklaringen alleen maarobservationelebetekenisbezitten
ten aanzien van een groot aantalgevallen.Aan de hand van één enkele

gebeurtenis,zoalsdeslagbijActium,isde 'wet'niettetoetsen,wantof
MarcusAntoniusnu wegzeiltofblijft,in geen van beidegevallen isde
'wet'(zo die zou bestaan) weerlegd.Pas als men honderd slagen bij
Actium zou observeren,zou er over een dergelijke wet iets zinnigs te
zeggen zijn.M aarhonderd slagen bijActium zijn ernieten bovendien,
daarin heeft Van Zetten gelijk,spelen in een dergelijke situatie zoveel
factoren een rol,dat het opstellen van een 'wet' onbegonnen werk is.
Daarin ligt de beperking van de m enswetenschap, maar nog niet haar
weerlegging.

Observatie

ln een natuurwetenschappelijke wet,zo voertVan Zetten verder aan,
wordteen grootaantalzeer uiteenlopende situatiesonderéén noemergebracht,waarop de algem ene wet van toepassing wordt verklaard. 'Die

wetten blijken vaak op te gaan voor gevallen die ogenschimh
''
jk weinig
overeenkomst vertonen.Het is dan detheorie,de abstracte begripsvorm ing,die reden geeftom van hetzelfdeverschi
jnseltespreken.Geldtiets

dergelijksook voor(menselijke,GG)handelingen? Ishetzo datwedie
onderscheiden enbijelkaarnemen,ofwelop grondvan fysischekenmerken ofwelop grond van theoretische overwegingen? Iemand loopt over

hetdek van zijn schip te ijsberen.Misschien ishijbezorgd omdatzijn
geliefde Cleopatra hetstrijdgewoelverlaten heeftzonder dat hij weet
waarom.Misschien ergerthijzichoverhetverloop van hetgevecht.M isschien loopthijna tedenken overeen verandering van strategie'(p.29).
Voordatwe een wetkunnen toepassen moeten weweten metwelke sitatie
we te maken hebben.'Situaties...kunnen alleen beschreven worden door
rekening te houden methetgezichtspuntvan de handelende persoon, en
m et de betekenis die de dingen en gebeurtenissen voor hem hebben'

(p.48).En hoezoudenwedatalleenuitzijngedragkunnenasezen?Een
blikinhetinnerlijk vandehandelendepersoon isonontbeerlijk;endaarmee isook het strikt-observationele karaktervan de menswetenschappen

onherroepelijk doorbroken.AldusVan Zetten.
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M aar Swarttoontaan datdatniethetgevalis.W anneerNico Niem ands-

verdriet(Swartsfavorietevoorbeeld)verliefd is,vertoonthijweldegelijk
een aantalgedragingen op grond waarvan wijzeggen:hijisverliefd.W e
zijn daarbijnietaangewezen op NN'seigen liefdesverklaring.Zelfskan
hetzo zijn (endatgeeftookVan Zettentoe)datdieverklaringin strijd is
metzijn gedragen datweop grond daarvan eerderdeverklaring dan het
gedrag in twijfeltrekken:hijzegtwe1dathijverliefd is,maareigenlijk
aasthijop haarduiten.
Natuurlijkisheteeningewikkeld procesdegedragscriteriavoorverrliefdheid of andere geestesgesteldheden te definiëren en m oet er heel wat
worden geobserveerd voordat men tot de conclusie kan komen : Nico

Niemandsverdrietiswel/nietverliefd.Maaropnieuw :onmogelijk ishet
nieten de methodologische grondslag van de menswetenschap wordt er

nietwezenlijk dooraangetast.
D e aard van de gaens
Ditlaatste voorbeeld laat ook zien datde m enswetenschap er m et haar
wetm atige verklaringen helemaalniet van uit hoeft te gaan dat mensen

nietsandersdan causaalreagerendemachineszijn.zoalsVan Zetten veronderstelt.Over de aard van de mens doet de menswetenschap in het

geheelgeen uitspraak.Zijobserveerten steltvast:in situatiey doet80ç:
van de handelende personen z.Datiseen regelm atigheid die vaststelbaar

isen diemetcausaliteitofwilsvrijheid nietstemaken heeft.
Hetiswonderlijk datVan Zetten,dietoch voortdurend een beroep doet
op'depraktijkvan alledag',nietbedenktdatdatookdemanieriswaarop
wijin verreweg demeestevan onzecontacten automatisch tewerk gaan.
Elkeochtend komtdepostbodeom 11uurmijn postbrengen.Datiseen
regelmaatop grond waarvan ik,alsik om 11uur 'sochtends de brievenbus hoor,denk:'de post'.Dat betekentnietdatik de postbode als een
automaatbeschouw ;overhetwezen van de postbode heb ik geen enkele
m ening.W atteltis de regelmaatvan de postop de deurmat.

W athiernaarvoren komt is een fundamentele onduidelijkheid in Van
Zetten'sargumentatie,die zich hetbestlaatillustreren aan de hand van

hethierbovenweergegevencitaatvanpp.10-11.Van Zetten'swonderlijke
aanvalop de natuurwetenschap komtvoortuitzijn verwarring van de
filosofische interpretatievan dewereld 'in haarwezen'en dem ethodische

interpretatievan dewereld vanuitwetenschappelijk oogpunt.Denatuurwetenschap beschouwt de wereld vanuit het gezichtspunt van de causa-
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liteit.Datgezichtpuntdefinieertde wetenschap en is in dat opzichtin
zekerezin arbitrair(of conventioneel).Hetkan dan ook nooituit'een
langdurigprocesvan feitelijkonderzoekentheorievorming'worden afgeleid,zoalsVan Zettenwil.Hetgaataan beidevooraf(alkan deoorspronkelijke arbitraire keuze wel aan de hand van de onderzoekssuccessen
worden geëvalueerd-totnutoeindewetenschapmetopmerkelijkpositief
resultaat).
Die keuze vooreen zeer bepaald gezichtpunt,die constitutief is voor de
wetenschap,welechternietzeggen datergeen andergezichtspunten moge-

Il
jk zijn.Eris weldegelijk 'ruimte voordiverse theorieën overhoe de
wereld uiteindelijk in elkaarzit'.Iedereen heefthetrechtte geloven in
wonderen en mystieke ofreligieuze wereldinterpretatieslijken zelfsjuist
op grotewetenschapsm ensen een sterkeaantrekkingskrachtuitte oefenen.

Alleen vallendergelijkeinterpretatiesbuiten hetkadervandewetenschap,
die nu eenmaalgebonden is aan haar statuut.
H etzelfde geldtook voorde menswetenschap.W anneerdeze zich beperkt

totobservatiesvangedrag,betekentdatnietdatzijdesubjectiviteitofhet
innerlijk leven ontkent;ze zegteralleen nietsover,omdatdatniettot
haar competentie behoort. Daarmee doet zij geen uitspraak over het
wezen van de mens,maar alleen overhetwezen van haar eigen activiteit.

W onderlijkgenoegliggendietweezakenvoorVanZettendirectinelkaars
verlengde.Hetgevolgisdathijhetmethodischewereld-resp.mensbeeld
van de wetenschap tegelijkertijd opvat als een metafysisch wereld-of
m ensbeeld m et filosofische pretenties.Vandaar hetplotselinge opduiken

van de'zijn hand overspelende'filosoofin hetboven weergegeven citaat.
waar het in feite om de wetenschapsman gaat.En vandaar dat zijn
favorietezondebok Skinnerheet,bijwiehetwetenschappelijk modelinderdaad deplaatsvan defilosofischeantropologieheeftingenomen.Voor
Skinnerisdemensinderdaad nietsmeerdan een verzamelingresexen.Dat

hijdaarmeestilzwijgend delogischegrensheeftoverschredenvan (reductionistische)wetenschappelijkeobservatienaareen (filosofische)wezensbepaling van de mens is inmiddels iedereen, behalve Skinner zelf,wel

duidelijk. W aar Van Zetten een dergelijke sciëntistische opvatting
bestrijdt.heefthijinderdaad gelijk,maarhetishelaasnietméérdan een
achterhoedegevecht.

Hetwetenschappelijk domein
D atbetekentnietdatm en geen sym pathie kan voelen voorVan Zetten's

pleidooivoor de interpretatie van hetmenselijk gedrag vanuitde eigen
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geschiedenis,heteigen verhaalvan depersoon in kwestie:zijn achtergrond,zijn gevoelens,zijn belevingvan dewereld,etc.Van Zetten oriënteertzich daarbijop de praktijk (minder op de theorie,die hij als te
natuurwetenschappelijk lijkttebeschouwen)van depsychoanalyse,maar
misschien nog welmeerlijkthem de benadering van de roman (m.n.de
lge-eeuwseroman)ofdeverhalendegeschiedenisvoorogen testaan.En
waarhetom dedrijfveren,passiesen ambitiesvandemensgaatiserook
geen enkele reden om hetinzichtdatdergelijkegenresbieden te onderschatten.Maar,en hier ligthetbeslissende punt,daarmee zijn hetnog
geen wetenschappelqkeactiviteiten.
De wetenschap kenm erktzich dooreen methode die,zo laatSwartovertuigend zien,in principe overaltoepasbaaris.Diem ethodevormtde een-

heidvan dewetenschap,maarook haarbeperking.Hetwetenschappelijk
begrijpenisnietdeenigmogelijke,enmisschienin sommigegevallenzelfs
nietdemeestbelangrijkeofmeestfundamentele vorm van kennis.Van
Zetten heefthoogstwaarschijnlijk gelijk waarhijvaststeltdatmen langs
anderewegenméérvan hetmenselijkhartleertverstaandan inhetwetenschappelijk onderzoek.Maardatisnoggeenredenom diekennisdanook
maar'wetenschappelijk'tegaan noemen ofhaarmethoden in hetwetenschappelijk corpusop tenemen.
Elkem ethode heefthaareigen recht,maarook haareigen domein.Datis

depluriformiteitwaarvoorVanZetteninzijnboekterechteenlansbreekt.
W anneerdewetenschapzichzelfalsdeenkegeldigemens-ofwereldinterpretatie zou zien (zoals in het sciëntisme het geval is), dan heeft Van

Zetten gelijk wanneer hij haar eenheidsconceptie een verschraling en
zelfoverschatting noemt.

Hetwonderlijkevan zijnpleidooiisechterdatook hijdewetenschap een
zeerspeciale,'verheven'statuslijkttoetekennen,alsdebelichamingvan
allekennistoutcourt.Degedachtedaterkenwijzen of-bronnen zouden
kunnenbestaanbuiten datterrein van dewetenschap lijkthijniettekunnen accepteren;in iedergevallijkthijzenietop hun eigen meritesvoor
volte kunnen aanzien.Zij moeten het label'wetenschappelijk'krijgen
opgeplaktom ten vollete worden erkend.Er schuiltietsironisch in deze
standpuntverschuiving,waarin Van Zetten tegen wi1en dank in zekeropzichtin hetzelfde kamp alsSkinnerterechtkomt.Zoals hetook pikantis

te zien hoe in zijn pleidooivoor de vereniging van allerleipluriforme
kenvormen binnen hetene lichaam van de wetenschap opnieuw weeriets

naarvoren komtvan die'hartstochtvoorhetEne'diehijdewetenschappelijke methodologie verwijten waarvan hij,naarhijzelfin zijn voorwoord verklaart,zelf 'nooitietsbegrepen heeft'.
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D e paradoxen van het vorm vernieuw ende proza
J.J.W esselo,essayisten criticusdie in
K ultuurleven een vaste kroniek van het
Nederlandse proza verzorgt, heeft a1-

van den Broeck en Claude van de
Berge.

tuur die zich als autonom e schriftuur

nieuwende,d.i.taalkritische en taalcre-

In zijn woord voorafponeertW esselo
tijd albelangstellinggehad voorlitera- een eerste Paradox Van het Vormveraandient.Datblijkto.m.uitzijn me- atieve proza in Vlaanderen in de voordewerking aan het in 1975 opgeheven

bijetweedecennia:hoegroterdejro-

tijdschriftRaam en uitzijn boek Het duktieen hoe belangrijkerde vernleutl
jdbeeld (1974)dateenstructuuranaly- wing en hoe hoger de kwaliteitvan dit
sebevatvan De hondsdagen van Claus

proza,deste geringer werd de belang-

en Ikjes sprokkelen Van M ichiels. stelling ervoor en de bekendheid ervan
Thansheefthijeen omvangrijkerwerk inNederland(openkeleuitzonderingen
overhetvernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960 en 1980 gepubliceerdl.Na de bloemlezing van Sybren

na van Vlaam se experimentelen die

doordeBezigeBijworden uitgegeven,
zoals b.v. Leo Pleysier, en die veel

Polet,Anderproza (1978),en deinter- meerpubliciteitkrijgendan eenbijde
viewsvanHugo Bousset,Schrl
jvenaan uitgeverij Van Hyfte debuterende
een opus(1982),ishetboekvanW esse- auteur, zoals Stefaan Hertm ans, over
lo een derde belangrijke publikatie wieverdernogmeer).
voor een beterbegrip van de betekenis W esselo heeftnietalleen geli
jk watde
endedraagwijdtevan hetexperimente- Vlaamse auteursvan vernieuwend pro-

leqrozainonzeliteratuur.TerwijlPo1etln deinleiding van zijn bloemlezing

za betreft,m aar de onbekendheid van
de Vlaamse schrijversin Nederland is

het experim entele proza in Nederland

vrij algemeen.W ie een verzamelwerk
alsSchrqversop derand van '80(Amgesitueerd heeft in een Europese con- sterdam,1979)van Frank van Dijl,retext en Bousset de auteurs zelf zoveel dacteur bi
j Het Vrl
je Volk erop namogelijk aan hetwoord gelaten heeft, slaat, za1 constateren dat op Boon,
enVlaanderenhoofdzakelijk historisch

biedt W esselo afgeronde besprekingen
aan van de afgesloten oeuvresvan W illy Roggeman, M ark Insingel en Ivo
M ichiels en van het nog aangroeiende
opus van Paul de W ispelaere,W alter

Claus, Elsschot, Gilliams, Gysen,
Lam po.Ruyslinck en W alschap na de

Vlaamseschrijversin Nederland onbestaande zijn. Carel Peeters van Vr#
Nederland vindtdat we in Vlaanderen

1 J.J.W esselo,Vlaamsewegen.Hetvernieuwendeproza in Vlaanderen tussen
1960 * 1980,Manteau,Antwerpen,151pp.,BF.395.
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te m aken hebben met provincialistisch ki
ngsvorm gevonden heeft in de jazz
experim entalisme, hoogst traditioneel zoals de indiaan in hetopsporen van

werk of alles daar tussenin (cfr. De zijn mythen. Zo'n vergelijking zou
VlaamseGids,dec.1981)en een W am Brouwers ook bedachtkunnen hebben,
m aar dan arroganter en spitser geforook datvan zijn landgenoten Polet, m uleerd.Dathet isolem ent van het ik
Vogelaar,Van M arissing cs.-'een pro- hethoofdthem a van de W esterse literaza van ribben zondervlees'(Van Dijl, tuurin de 20e eeuw vormt,iséén zaak,
datde Vlamingen in België gediscrim ip.132).
de M oor vindthetexperim entele proza
-

De oorzaak van hetduidelijkegebrek neerd werden (en somsnog worden)is
aan belangstelling voor vernieuwend

een andere zaak. De com binatie van

prozainhetalgemeenlijtvolgensWes- beidehoeftnietteleiden,zoalsW esseselo in de com merciallsering van het

lo het voorstelt, tot de bloei van een

hele boekenbedrijf, waardoor de
'moeilijke'literatuurindeverdrukking
komt.Terzelfder tijd is de kritiek er
kwalitatiefop achteruitgegaan enblijft

belangrijke experimentele literatuurin
Vlaanderen. Het zgn. Vlaam se isole-

ment is naar mijn mening geen voldoende,laat staan een noodzakelijke

ze vaak beperkt tot het aankondigen voorwaarde voor die bloei. Veel bevan nieuwe boeken in een column of langri
jkerdan deVlaamse'négritude'
beperkterecensieszonder serieuze ana- li
jktmehetbestaanvan eenhechtetralyse en evaluatie. Lichtpunten voor ditie van avant-gardeliteratuurvan Van

Vlaanderen ziethijin hetbestaan van Ostaijen totPernath,van Gilliamstot
veelmeer(kleine)literairetijdschriften M ichiels.
hier dan in Nederland (waar alleen W esselo'sboek isgeen geschiedschrijRasterveelaandachtschenktaan auto-

ving van de periode 1960-1980,m aar

noom proza).lnderdaad,dedoorW es- een inventarisatie.Hijonderscheidtna
selo nergens verm elde Joris Denoo

1945 drie golven in het vernieuwend

heeftzijn debuutroman De stltenrid- proza,waarvan m en grosso m odo kan

der ï ondergetekende kunnen publice- zeggen dat de 'creatio' erin centraal
rena1seenaieveringvanhettijdschrift staattegenover de 'mimesis'in hettraYang (april1980)en in deaseveringen ditioneleproza.

van Heibelin 1983staatvoortreffelijk De eerste golf kende a1s toppen Boon
proza te lezen van s4ark lnsingel en
Leo Pleysier.
W esselo'senthousiasteopm erking over
het gunstige bibliotheeksysteenl ill
Vlaanderen, waar door de verplichte
afnam e doorde openbare bibliotheken
een comm ercieel minder interessante

en Claus, de tweede golf na 1960 was
radicaler in de vernieuwing van de

vorm dan de modernen onmiddellijk
na de oorlog.Daartoe rekent W esselo
behalvede Vlaamsebezielersvan Komma, n1.René Gysen,W illy Roggem an
en Paulde W ispelaere,ook nog C.C.

uitgavesomsmogelijk gemaaktwordt, Krijgelmans en Ivo Michiels.De beisoverdreven om dateen advies aan de l
angrijksterepresentanten vandederde
M inister nog geen automatische goed- golf(vanaf 1970)achthi
jClaudevan
keuring inhoudt van de subsidiëring
van een uitgave via de verplichte afnam e van exem plaren door openbare instellingen zoals bibliotheken.
In hetantwoord op devraag waardoor
de kwaliteit van de moderne Vlaamse
literatuur tussen 1960-1980 teverklaren

de Berge,M ark Insingel,DaniëlRobberechts en W alter van den Broeck.
Een tweede paradox form uleertW esse-

lo met de opmerking dat bij de genoemde auteurs een grotere m aat-

schappelijkebetrokkenheidgeleidheeft
naar een meer uitgesproken streven

is, vergelijkt W esselo de Vlaamse naar literaire formele autonomie juist
auteur, op zoek naar zijn identiteit, vanuiteen onbehagen m et de bestaanmetdenegerdieeen zeerrijkeuitdruk- de maatschappelijke vormen. Opval-
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lend isimm ers,datde concentratie

Ruimte
het schrijven en hetschrijverschap in
dejaren '60,plaats zalmaken in het
midden van dejaren '70vooreen gro- ln een knapopstelinRaster22 (augustere concentratie op de sociale werke- tus 1982)heeftCyrilleOffermanserop
lijkheid (cfr. toneel en romans van gewezen dat het recente moderne
W .Van den Broeck).Inde'autonome' Nederlandstalige proza alle aandacht
tekst worden steeds meer heteronome

verdient omdathet de totale voorspel-

brokken 'wereld'gdntegreerd (cfr.het baarheid van het traditionele proza
œ uvre van De W ispelaere,M ichielsen (b.v.M aarten 'tHart)doorbreekt,de
Insingel).BijW illy Roggemanen Clau- complexiteit herstelt,de m eertaligheid
de van de Berge daarentegen wordteen (d.i.hetzich kunnen identificeren met
artistieke resg. qedroomde/verlangde hettaalgebruik van vele anderen)becontrawerkelilkheld in taal ontworpen

klemtoont, de lezer geen visie op de

en geprojecteerd.

werkelijkheid dicteert, maar hem be-

M etde zes essays,die de evolutie aan- vrijdtdoordedwangwegtenemenvan
geven binnen hetvolledige tot nog t0e een gereglem enteerde en geûniformigepqbliceerde oeuvre van zes belang- seerde taal.
rijkemoderneVlaamseschrijvers,W il- Een uitstekend voorbeeld van datsoort
ly Roggem an,De W ispelaere,Van den proza treftm en aan in dedebuutroman
Broeck,Van de Berge,Insingelen M i- Ruimte van Stefaan Hertmans, waarchiels,heeftWesselo een deskundije aan deze auteur zeven jaar gewerkt
bijdragegeleverd toteen nog teschrll- heeftz.In een opstelover W illy Roggeven algem een literatuuroverzicht! dat man (
Nieuw Vlaams F##Jc:rT/, juli-

alle belangrijke auteursna 1960 ln de
relatie tekst-werkelijkheid zou moeten
situeren.ln zijn inleidend overzichtgebruikthij echtereen aantalkwalificatiesdie louter subjectieve appreciaties
zijn en geen scherp gedefinieerde ter-

aug.1980)heeftHertmansscherp uit-

en M arc Andries dan weer 'heel inte-

Hertmans doet in Ruim te aan zelfre-

gehaald naar de m iddelmatige klein-

burgerdiealveertigjaarlang'alleswat

naar cerebraliteit of m onomanie of
vorm zuiverheid tendeert onder de
pseudo-progressieve stront gooit'

men.Zo noemthijRuyslinck en Van- (p.574).Daaruitheefthijdeconclusie
deloo 'traditionelen', terwijl J.(Jee- getrokken 'voortaan te behoren toteen
raerts, Clem Schouwenaars e.a. 'heel geestel
ijkesamizdatineen tijdvan toebnzondere traditionelen',PaulKoeck nemende nivellering' (Ruimte, p.14).

ressante traditionele jongeren' ge- flectie,nietals een inerte navelstaardenoemd worden.W aarin dat'bijzonde- rij,maara1seen mogelijkheid om aan
re'of 'interessante'bestaatwordt ner- zichzel
f voorbijte geraken.Hetneergens gezegd.
schrijven van diereflectie noemtHert-

Aan deinvloed die de Nouveau Rom an m ans breinarcheologie. De uitkom st
op de generatie van '60 heeft uitgeoe- ervan is onvoorspelbaar.De schri
jver
fend, wordt gewoon voorbi
jgegaan moet zich door het labyrint van perevenalsaan de verschuiving van de be- soonli
jke herinneringen,culturele verlangstelling -ook binnen de literatuur- worvenheden (muziek,beeldende kunwetenschap van de auteurnaar de le- sten,literatuur),aldan nietverwerkte
zer toe. D at belet niet dat W esselo emoties heenschri
jven.De relatiesin
overtuigend kan aantonen waarom au- hetboek van de ik-figuurm etJohanna
tonome literaire teksten geen margina- en de Anton-figuur met de Egyptische
Raika en de Poolse M arian illustreren
le,maarprimaireliteratuurzijn.
2 Stefaan H ertm ans,Ruim te,Van H yfte,Ertvelde,1981,168 pp.
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de 'fundam entele tragiek van de be-

flectieopzijnlectuurineen eigen tekst
gdntegreerd heeft.In Ruim te iseen austaansmodus'(p.147).
Hertmans schrijft met een obsessie thentiek schrijver meteen eigen stem
voordevormzin diehijookbijRogge- aan het woord.Theoretische bezinning
m an heeft ontmoet, de fragmenten en een somspointi
llistische werkelijkoverhetleven metJohanna in hetboe- hei
dsbeschrijvingwisselthijafmetkrirenhuis in de open vlakte met de tuin

tische uitspraken over onze cultuur en

dievandewereldafqeslotenleekroept met vertrouwelijke mededelingen over
onvermijdelijk assoclaties op met De zijn individuele poging om 'hettonale
W ispelaeres Tussen tuin en wereld,een thema van deliefdein de atonale strucuitspraak als 'W i1ik het woord zuive- tuur van de eenzaam heidsobsessie uit

ren,danmoetikonverbiddellijkhetnu te drukken' (p.16). Bij Hertmans is
van de schrijfdaad capteren, (...)' Gilliams nietveruitde buurt,de dich(p.35) suggereert verwantschap met tervan 'Gedroomd geluk'data1svolgt
Claude van de Berges centrale thema- begi
nt: 'Gij proeft de weemoed niet
tiek,n1. het scheppen van een werke- van een dun Frans boek'.De lezer kan
lijkheid in woordçn a1salternatiefvoor de ruimtevan Hertmans'weem oed a1-

diewaarin wijin concreto leven.Hier- leen maarmetprofijtbetreden :er is
meewi1nietgezegd zijn datHertmans tenm inste gedroomd geluk voorrom an een conglom eraat geworden is
van thema's en theorieën over het

handen.

JorisGerits

schrijven die hij na jaren lezen en re-

Christelijk geloof in de moderne samenleving
ln november 1982 kwam het'Gesamt- senwerkeli
jkheidservaring,taalenreliregister'(volXXX)uitvan de nieuwe gieuze taal. Dan volgt het eerste intetheologische encyclopedie Christlicher ressegebied met beschouwingen over
Glaube in moderner Gesel
lschaftt. schepping, evolutie, lichaam , geest,
Hierm ee werd een opzet afgerond die

dood en opstanding, aangevuld door

tweejaarervoorvan startwasgegaan: opstellen overlevensfasen,seksualiteit,
depresentatievanhetchristelijk geloof gezin,arbeid,contingentie,geluk,lijin hetlichtvan dehuidigesam enleving, den en sterven (111totX).De tweede
gebundeld in dertig boekdelen van ca. sectie beschouwt de verhouding indivi150 bladzijden elk. H et werk is ver- du en maatschappij.Hier kom en thezorgd door vakspecialisten uitverschil- ma's voor a1s norm en schuld,autorilendedisciglinesengecoördineerddoor teiten m acht,vredeen weerstand,socihet redactleteam Franz Böckle, mo- al
erechtvaardigheid,verhoudin!kerk
raaltheoloog in Bonn, Franz-x avier en staat,econom ie en m oraal,rilkdom
Kaufm ann,godsdienstsocioloog in Bie- en armoede (Xl tot XVll).De derde
lefeld, Karl Rahner, dogm aticus ver- sectie heefthetoverde ro1van degods-

blijvend in Miinchen,en Bernard W el- dienst in de seculiere maatschappij.
Centraal staan hier de onderwerpen
ln de dertig boekdelen kan m en vlerin- burgerl
ijke godsdienst,AuAlërung en
teressegebieden onderscheiden. De de- secularisatie, ideologie, pluralisme,

te,godsdienstfilosoofin Freiburj.

len Ien 11zijn een inleidingtothetthe- technolojie,athdsme,traditie,heilsgema :ze behandelen de verhouding tus-

schiedenls en wereldgeschiedenis, ver-

1 Herder,Freiburg-Basel-W ien,1980-1982.
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lossin! en utogie (XVIIItotXXIII). nièuw te definiëren en hoe de m aatschappij zelf ten gevolge van haar
kingsvormen van christelijke religiosi- autonoom worden voor nieuwe vragen
Een vlerde sectle bespreektde uitdruk-

teit,rond them a's alsVerbond en per- van zin en onzin komtte staan.M aatsoon, de absoluutheidsaanspraak van schappi
j en godsdienstgeraken in een
hetchristendom ,de politieke dimensie crisis.W e mogen deauteursgeluk wenvan dechristelijkeboodschap,publiek sen om deonbevangenheid én dekritileven en verkondiging,sacram entenbe- sche zin Waarmee ze het fenomeen seleving in de samenleving (XXIV tot cularisatie onder ogen zien.Secularisatie isvoor hen een feit;hetkomter op
XXIX).
Per boekdeelheeftmen gemiddeld drie aan datmen de mogelijkheden dndermonografieën,terwijlhetgeheeltame- kent voor dialoog en interactie tussen

lijkinterdisciplinairisopgevat.Ditziet gebieden die van elkaar vrijgekomen
men aan het vakgebied van de ca. 1œ zi
jn.

medewerkers:40 komen eruitdetheo- W aar Vat. I op de scheiding in de
logie(dogmatiek,exegese,moraaltheo- vorm van scheiding van kerk en staat-

logieen kerkelijk recht);de overige60 reageerdemet'verkerkelijking'van het

komen uit wetenschappen a1s gods- christendom en een terugtocht binnen
dienstfilosofie,sociale en politieke we- hetgetto (XXIX,84, F. Kaufmann ;
tenschappen, filosofische ethiek en XXIX,111,130,H.Fries),wordtsinds

maatschappijleer,geneeskunde,biolo- Vat. 11 de mogelijkheid gezien voor
gie! fysica, psychotherapie, m edische

kerk en christenen om met betrekking

ethlek, economie, burgerlijk recht, tot menselijke waardenbeleving hun
fundamentele filosofie, literatuurwe- stem te laten horen in hetpublieke fotenschap:hermeneutiekenvergelijken- rum van samenleving en wereld. De
de godsdlenstwetenschappen.De m ees- kerk treedt in dialoog met de wereld.
te van hen zijn verbonden aan een Deze uitspraak is ons bekend uit de
Duitse!Zwitserse ofOostenrijkse uni- conciliedocumenten. Toch zal een
versitelt. Slechts sporadisch werd be- rechtskundige a1s E. Böckeförde onroep gedaan op niet-Duitssprekende derstrepen dateen dergeli
jke dialoog
auteurs:Schillebeekckx,Levinas,Con- alleen dan nietzalverwateren,a1sin de
gar, Kolakowski, Ricoeur. In de vol- grondwetde godsdi
enstvrijheid van de

ende bladzijden willen we de hoofd- kerken gewaarborgd is.Kerk blijftiets
lljn schetsen ofhetglobale profieldat aparts in de staat,en moet iets aparts
uit de monografieën naar voren kom t. bl
ijven;andersisnietin tezienhoede
godsdiensteen kritische en profetische
rol kan spelen in de zoektocht van de

M aatschappij,staat,

maatschappij(XV,66-77).Deze genu-

godsdienst

gelovigen niet naar de sacrlstie.Zoals

anceerde stelling verwijstqriestersen

verderop zalblijken,moetdezestelling
Deencyclopedie besteedtveelaandacht
aan de secularisatie en het autonoom

gezien worden in haar sam enhang met
de ont-privatisering van de godsdienst
worden van de burgerlijke samenle- en met de publieke inzet van de geloving.Heelin hetbijzonderwordtnage- vigen voor een rechtvaardige m aatgaanhoedoordesecularisatiedegods- schappijz.
dienst gedwongen wordt om zich op- W ie een dialoog wil aangaan met de

2Fr.Böckleonderstreeptnadrukkelijk dathetwaken overdezuiverheid van

normen een zaak isvan dehiërarchieen van degelovigegemeenschap:XII,78.
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wereld,m oeteveneens nagaan hoe het
met de wereld gesteld is,hoe die zich
verstaat in haar zoeken naar zin en
heelheid.De auteursvan de encyclopedie laten niet na dit te doen, met de
nodige analytische zin. Vanuit het
standpunt van de wereld m oet hier in
de eerst plaats gevraagd worden naar
de competentievan destaatom hetbonum com mune van de burgers te behartigen en waar tem aken.lnderdaad,
waar het m iddeleeuwse bondgenootschap van kerk en staat verdwenen is,
is het te verwachten dat het staatsbestel,in devorm van een 'civielereligie',
bepaalde behoederstaken en -opdrachten naar zich toetrektdie daarvéörtot
het condom inium van kerk en m aat-

schappij behoorden (XXVII, 72-74,
F.Fiorenza).W elnu,hetvaltopdatde
meeste staatsapparaten zich we1onder

een zeker hemelsbaldakijn bergen en

zich daarm ee legitimeren - 'ln God we
trust'staater OP de Am erikaanse dol1arte lezen-,maar dathun inzeta1sbe-

hoeder voor menselijke grondrechten
SOmSm ageruitvalt.Datkan ook m oei-

lijk anders:in demodernesamenleving
wordtdestaatalswaardenvrijopgevat,
niet bevoegd om de burgers ethische
norrnen Op te leggen of waarden voor

te houden (XVIII,28-30,W .M iller).
Hetenigedatde staatvermag,isdem inimum voorwaarden te form uleren die

lijkttehebbenvoorhetbevorderenvan
heteigenlijk menselijkein de mens.
De ba1 wordt dus teruggekaatst naar
het morele gehalte van de maatschap-

?ij.Hoestaathethiermee?Inhoeverre
lsde samenleving in staatom zelfhaar
morele gehalte op te trekken ? En welke Sitsen ofhertalingen van authentieke religiositeit komen daarin onuitgesproken of uitgesproken naar boven ?
Ofschoon deauteursvande.èncyclopedie een nieuwe apologie van de godsdienst beogen vanuit de#m oderne sa-

menleving,hoeden zijzich erwelvoor
een pasklaar religieus antwoord uit te
hoedtetoveren.ln plaatshiervan richten ze hun aandacht n:ar de oplossingen die m om enteel uitgewerkt worden
door ethisch-georiënteerde m aatschappijfilosofen.In hoeverre kan m en m et
deze ojlossi
ngen instemmen,in hoeverre zlln ze ontoereikend? W e beperken ons hier tottwee aangehaalde m odellen, de com municatietheorie van
Habermas en het functionalism e van
Luhmann.
Habermas' analyse ontm askert in de
eersteplaatshetnuttigheidsdenken,dat
zowelde aparte vakterreinen vertekent
a1s een stem peldrukt op de m oderne
persoonsstructuur:het individu begint
eensporig te denken, uitsluitend be-

dacht op eigen profijt en bezitsverm eerdering. M aar als gevolg van de

nodig zijn om connicten tussen belan- weigering om in dialoog de eigen argugengroepen enstrijdendepartijenbijte m enten te laten toetsen en het hierin

leggen ofte voorkom en.Hoe hoog of liggende gebrek aan solidariteitte laten
laag deze m inimum voorwaarden lig- ontm askeren,dreigt ieder van ons uit
!en,hangtnietzozeerafvandestaats- de waarheid te vallen en tot zelfverlleden3dan we1van de m oraliteitdie in vreem ding te komen. Juist de grootte
hetopenbare leven aanwezig is.Daar- van dieweigering roeptsterkekrachten
enboven m erkt men dat in de hoog- van tegenweerwakkeren daarom heeft
technische beschavingen het staatsap- Haberm as goede hoop dater opnieuw
paraatsteedsmeeranonieme en form e- een open dialoog gevoerd za1worden
le regelingen treftten voordelevan gro- door m ensen die rond grondwaarden
tere gehelen ofstrategieën,en geen oog van de samenleving toteen morelecon-

3 Hieruitvolgtuiteraard nietdathetvoorhiërarchieen gelovigen nietzinvolis
gesprekken aan tegaan metregeringen;ditbehoorttotdepolitiekeopdrachtvan

de gelovigegemeenschap in diversemodaliteiten (XV,78-104,E.Böckeförde).
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sensuswillen komen.Hijzietdittrou- men (recessie,sociale crisis,familiale
wens reeds jebeuren in gesprekken crisis) zaakkundig onder controle te
rond alternatleve m odellen van leven kri
jgen. Het levensdoel dat iemand
en werken. De overwinning van het

voor ogen moet staan,isde overleving

eenzijdige,instrumenteleprofijtdenken van de mensheid in en door de opheeft voor Habermas een bijna reli- dagende crisissen heen (IX, 38-46,
gieus karakter.Het is de moderne,se- F.Kaufm ann ;XX IV,125-131,J.W erculiere vorm van.de idee van broeder- bick).

lijkheid die eertijds door de religie
werd bevorderd,m aar waartoe de reli-

gie in haarversteendevorm wteveneens Ui
tdrukkelijke religiositeit
volgensHabermas)geen directeimpulsen meer kan geven (Xll, 177-180, Keren we terug naarde 'apologetische'
D .M ieth ;

XXVII,

114-115,

vraagstelling van de encjclopedie.

Voordeauteursishetduidelllk datzoLuhmann oordeelt minder pessim is- we1 Haberm as a1s Luhann heel wat
tisch over het functioneelworden van nuttig m ateriaalaanbrengen om de samenselijkeinstellingenenmoderneper- m enleving tot een hogere m oraliteit te
soonsstructuren;we1ziethijin datdit brengen4.Toch hebben ze kritiek op de
regelmatig totcrisis-situatieszalleiden, manierwaarop beide auteurshun theoWat dan WeerVan de mensen een ener- rievoeden m et'erfgoed'van de religie.
gieke inspanning za1 vragen om ze te Inderdaad. het is H aberm as' en Luhoverwinnen.Op ditlaatste punt komt manns verwachting dat hum anisten en
Luhmann trouwensop zijn maniertot mensen van goede wi1een m aatschapeen seculiere hertaling van religieuze pi
jprogramma zullen uitwerken,waarim pulsen.A1s de oude godsdiensten de van doel
stellinj en insqiratie van ver
mens een behoeftig en contingent we- aan de godsdlenst herlnneren! maar
zen noem den,dan weten wenu watdat zonder enige confessionelebindlng.De
betekent:naarqelangeen bepaald sys- fakkelvan de religieuze zingeving zou
teem (b.v.famlliesysteem ofook een m .a.w.worden overgereikt aan postsysteem van economie) zijn perfectie confessionele groeperingen, waarvan
bereikt,wordthetm etnieuwe en com- de cohesie te danken is aan een geplexere problem en geconfronteerd,die meenschappel
ijke zorg voor de maathet zowel lam leggen a1s uitdagen tot schappi
j.M aariszo iets op de lange
een verfijnderen functioneleraanpak. duur we1leefbaar? De auteurs van de
Het opdagen van telkens nieuwe be- encyclopedie hebben hierom trent heel
dreigingen is een contingentie-factor, wat vragen.Zal het 'erfgoed' van de
en roept ook gevoelensvan hulpeloos- confessionele godsdiensten niet onverheid op. M aar naar het m odelvan de mijdelijk zijn krachtverliezen -en dus

A.Schwan).

godsdienstmoetmen,in hetaanschijn zijn greep op demaatschappijvernieuvan de 'contingentie', tot een nieuwe
im puls van geloofen levenswilkom en.
A1shetspreken overGod in de sam enleving nog een functie heeft,dan is het

wing

levenswilwekt om m et inzet van alle
beschikbare krachten de bedreigingen

godsdienst waarvan de functie 'versmald is tot een dienst aan 's m ensen

als eenm aal de opgroeiende

jeugd geen weetmeer za1hebben van
religieuze ervaring noch van confes-

sionele duidingssymbolen (IX, 46-48,
deze:dat ditspreken bijde mens de H.Döring / F.Kaufmann)? Kan een

dieopdagen in maatschappelijke syste- maatschappelijk overleven uiteindelijk
4 Eldersbespreektde encyclopedie ook uitvoerig M arx en Freud.
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standblijven houden,a1serniettevens D e klip van de privatisering
zorg wordt besteed aan de gelovige

zelfontdekking van de menselijke persoon (IX, 49, F.Kaufmann; XXIV, De duiding of 'interpretatie'waarover
133,J.W erbick)? Hetis in het licht we hetzoëven hadden gaat in de regel
van deze vragen datm en dezorgvuldig
uitgewerkte m onografieën m oet zien
overde noodzaak van de Godsbevestigings en over de ervaringscom ponent

vergezeld van een procesvan intellectu-

ele verheldering.M aaralswijde ogen
sluiten voor de kritieken die door ken-

nissociologie en maatschappijanalyse
die deze uitdrukkelijke Godsbevesti- worden uitgebrachttegen bepaaldeverging vergezelt:datn1.de gelovige mens engingen of ontsporingen van het relizichzelf ervaart a1s het 'beeld' van gieuzebewustzijn,blijftdeze verheldeGod,uitgenodigd tot een leven in ge- ringhalverwegesteken.Heelin hetbijmeenschap met Hem (XXIV, 58-59, zonder m oet de gelovige duiding op

E.Jùngel;XXII,60-116,Y.Congar). haar hoede zijn voor privatisering en
Uitdrukkelijkereligiositeitiseen nood- inkapseling van het religieuze. Onder
zaak,vooralvoor mensen die zich in- invloed van hetburgerl
ijkeliberalisme
zetten voor maatschappijvernieuwing. wordtgeloofin God in de sociale conDeze uitdrukkelijke belijdenis treft text van het W esten heelvlug verengd
men b.v.aan bij KarlRahner,a1s hij tothetkoesterenvan 'mijn troost,mijn
beschrijfthoedemenseen wezen isdat vrede,mijn welstand'.Dezeindividuain vrijheid ep verantwoordelijkheid listische benadering staat dan heel ver
naar het transcendente toegroeit,in de af van de geheel
-maatschappelijke diban van hetmysterie.M en vindtzeook
terug in hetpleidooivan Schillebeeckx

mensie van de oud-en nieuwtestamentische Godsbeleving.Hetisgeen kleine
om dediepmenselijkeervaringenonon- verdienste van deze encyclopedie dat
derbroken te duiden in hetlichtvan de heelwatopstellen daarin deze burger-

Jezus-traditie(XXIV,6-57,K.Rahner; lijke verkleining van de verbondsgeXXV, 74-116, E.Schillebeeckx).Ver- dachte aan de kaak stellen.
schillende opstellen in de encyclopedie
leggen trouwensheelfe1de nadruk op
de warm te en de troost die iem and er-

'Privatisering'kan slechts overwonnen
worden door solidariteit. Böckle ver-

taalt dan ook terecht de christelijke
vaartalshijzijn diepgeworteldegevoe- scherptevan de zedenwetin termen van
lens van vertrouwen, hoop en hunke- een onvoorwaardelijke aandacht voor
ring naar zin kan duiden in het perspectief van Gods alom vattend verbond met de mensen. Deze duiding
kenthaargeprivilegieerdem omenten in

zwakken en verdrukten :'Hetgeloofin

depersoonlijkeGod dieelkemensbemint en tot heil roept, impliceert dat
elkemenseeneilenwaarde bezitonafhankelijk van ziln plaats in welk soci-

decultus,maarzalnormalerwijzeook
openbloeieninhetdagdagelijkseleven: aa1systeem ook'(Xll,68).Hoeonaanin de belevenissen van volheid te m id- zi
enlijk iemand ook is,hijiskind van
den van de m onotonie, in de vroomheid die geboren wordt uit geluk en
contem platie m idden in een leven van

God en verdientrespecten eerbied.De
opstellen over randgroepen, norm overtreders,minoriteiten,gastarbeiders
actieen inzet(XXV,40-72,B.Caspar; vullen ditm eteen concreetin.W ie zich
IX,102-146,G .Greshake;VllI,72-98, tot God bekent, m oet weten dat hij
A.Halder).
voor hetrechtvan de ontrechten m oet

5 Zie de bi
jdragen van W .Kasper en W .Kern over thdsme en athdsme
(XX,8-31)envan N.Bosshard overevolutieen schepping(111,88-127).
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opkom en,vooralalsditrechtdoor be- men van geweld en geweldloosheid bij
staande wetgevingen ofrepressieve sys- oorlogvoering en consicten (X,94-95,

temen niet gewaarborgd wordt (XIII, P.Sporken;XlII,85-86,H.Tödt).Dit

122-160, J.Grûndel; XIV, 78-133, ethos moet dan een opvoedingsideaal
1.Fetscher; XVI,6-38,D .von Engel- worden i
n school,gezin en huwelijk.
H et is hartversterkend te zien hoe de
hardt);XVI,60-71,G.Hunold).
Eveneens in de richting van een in het auteurs van de encyclopedie hethuwe-

vlees snijdende solidariteit gaan de lijk zien alsdeleerschoolvan solidaribeschouwingen van W .Kerber en teit:'
W aareen maatschappelijkepoli-

E.Kiing omtrent economische orde en tiek in groeiende m ate individualistisociale rechtvaardigheid. De arm oede sche accenten legt,verschijnen huwein de Derde W ereld moet het geweten l
ijk en gezin altezeera1shetprodukt
van de christen aanspreken en hem
van elkaarontmoetende individuele inwakker schudden,zodathi
jzijn alte teressesen aanspraken,zonderbereidwesterse, op eigen profijt gerichte heid dieaanspraken in te perken ofaf
rechtvaardigheidsnotiesherziet.Zolang te zien van de consequente doordruk-

men rechtvaardigheid begrijpt als king ervan. W aar vrijheid enkel a1s
rechtvaardige loonuitkering in verhou- vri
jheid van het individu verstaan
ding totdegeleverde prestatie -wie het
m eest efficiënt werkt, heeft recht op
het grootste deelvan de koek -of als

wordt,heeftditnefaste gevolgen voor
het soli
dariteitsbewustzijn. Daarom
m oet het gezin als solidaire levensgem eenschap meer dan ooit de inoefe-

een evenredigheidssysteem dat gelijke
kansen biedtaan wieeen be/aaldeop- ningdienen vaneen vrijheiddieuitweleiding heeftgenoten,denktm en eigen- derzi
jdse erkenning groeit'(VIl, 115,
lijk nog heeleurocentrisch.M en stelt K.Lûscher/F.Böckle).
dan onbewust voorop dat heel de wereld in een cultuurvan overvloed leeft,
en geeftgeen kansen aan wie vastzitin
een bestel van schaarste. Het rechtvaardigheidsbegrip zelfm oeteen revolutie ondergaan.Erm oeteen econom ische orde komen die prioriteitverleent
aan de grote bevolkingsgroepen van
m isdeelden in de Derde W ereld. Zo-

Publiek getuigenis
De encyclopedie heeft niet geaarzeld
om aan het verbond van God met de
mensen een heelconcrete, maatschap-

pelijke invulling te geven. Dit wordt
lang bijhen deallerprimairstebehoef- theologisch gem otiveerd vanuit de
ten nietgelenigd zijn,enerovervloedis overtuiging dat gelovigen en kerk er
aan de andere kant, is er geen recht- zijn '
om doorhun verkondiging en de
vaardigheidin dewereld (XVII,20-71; inzetvan hun leven Gods liefde totde
95-120, W .Kerber; XVII, 125-361, wereld en zijn trouw aan de wereld te
betuigen,zichtbaarte maken en te reE.Kûng).
M aareendergelijke economische orde presenteren'(Vll,22,P.Pesch).Deze
kanernietkomen,tenzijerin hetW es- motiveringknooptaan bijhetmoderne
ten een nieuw arbeidsethos ontstaat, inzicht dat men over God niet anders
gekenmerkt door het opgeven van de kan getuigen dan via de m ediatie van
eisvaneenmaximum aaneigen profijt, de eigen geloofsinzet.Over het handeprestatie en consumptie (VIll,40-66, 1en van God kan m en nietiinnigspreH .Rombach ; VlII, 101-135, G.Bra- ken tenzijvanuiteen menselijk handekelmann).A1sditnieuwe arbeidsethos 1en datbewustweetdatGod erinwerkdoorbreekt, zullen de naensen in een zaam is.God werktdoordewerkzaam grotere solidariteitm etelkaar gaan le- heid van de op hem afgestemde m ens
ven,gevoelig voor elkaars levensloten (XVIII, 140,W .Kern). Zijn omgang
lijden,meer geraakt door de proble- met het mensengeslachtneemteen his-
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pelijkeforum waartoezezich richt-en
dariteitmetelkaarwaartoewijonsver- diedaarom ook voordeniet-confessiobinden in de noodsituaties van de sa- nele mens verstaanbaar is (XXVIII,
menleving (XVIII, 150-174, T.Rend- 72-77,K.Egger).
De encyclopedie draagt als titel 'christorfg.
Een dergelijke getuigenisinhoud en telijk geloof in de moderne samenle-

torische,concrete vorm aan in de soli-

-

praxis zou wel eens de diepste reden

ving'. De auteurs hebben uitstekend

kunnen zijn waarom dekerk in hetse- werk verrichtdoorzich te concentreren
culierebestelvan staatenmaatschappij op di
t'in'.Zehebben metzorjzowel
ietsapartsisen moetzijn.Maar,zoals deeigenheidvan hetjelovig-ziln afgegezegd,is deze aparte positie er enkel tastalsook de reëleultdaging getekend

voorhetwelzijn van de bestaande,se- waarmeeditjelovig-zijnindeseculiere
culiere sam enleving, m et de taak de
leefbaarheid ervan te verhogen. Daarmee hangtsam en dat de kerk in haar
verkondiging geen geheim taal mag
spreken.Van haarwordt verwacht dat
ze de scherpte van het evangelie uitspreekt,in de taalvan hetm aatschap-

maatschappil geconfronteerd wordt.
De encyclopedie zaleen nuttig werkin-

strument zijn voor alwie in gesprek
metdewereld zijn geloofwi1hertalen
en verdiepen.

G.De Schrijver
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Filosofie

deert:hijbeperktzichtotdeeerstehelftvan
detwintigsteeeuw enopnieuw voornamelijk
tot de Angelsaksische wijsbegeerte. Het

structuralisme,neomarxismeen anderecontinentale stromingen za1 men in dit, a1s
A.R.Lacey,Modern Philosophy,An Intro-' voortzetting van RussellsGeschiedenis van
duction, Routledge & Kegan Paul, Bos- de Westerse Filosofie bedoelde overzicht
ton/Londen/Henley,1982,246pp.,f3,95. dusniettegenkomen.Alleen de fenomenoA.J. Ayer, Philosophy in the Twentieth logiekrijgtenigeaandacht,voornamelijkin
Century,W eidenfeld & Nicolson,Londen, de persoon van M erleau-ponty, met wie
1982,283pp.,f 12,50.
Ayerernogwelenigeverwantschapschijnt
De titelvan Lacey'sboek M odern Philosophy isin zoverremisleidend datdaarin niet
zozeerde moderne filosofie in haargeheel
wordtbehandeld,alsweleen zeerspecifiek
deelgebied daaruit:de Angelsaksische filosofie van de laatste paardecennia.De 1ogisch-positieve en taalanalytische gerichtheid van het boek komt al direct in de
hoofdstukindeling naar voren: 'waarheid'

te voelen,terwi
jl voor Heidegger weinig

meerdan deschimpscheut'charlatanism'is
weggelegd.Verzoentmen zich metdezebeperking,dan heetmen in ditboek een goed,
beknopten helderoverzichtvan de ontwik-

kelingenvandeAnjelsaksischefilosofie(en
!eestesverwantemilleusalsdeWienerKreis)
ln deeerstehelftvan dezeeeuw en zelfsnog
iets later, want ook figuren als Austin,

Chomsky,Quine en Goodman,die pas na
(inclusiefde kale koning van Frankrijk), 1950grotere bekendheid kregen,worden in
'implicatie' 'betekenis'. 'scepticisme' en
'natuurwetten' nemen het leeuwedeel van
Lacey's systematische inleiding in beslag.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed

een slothoofdstuk nog behandeld. Ayer
vangtdaaraan waar Russelwasgeëindigd,

nl.bijRusselzelf,envolgtdandegeschie-

denis(nietjeheelchronologisch) via o.a.

aandeethiek,hetprobleem vandevri
jewil, Moore,W illlam James,Wittgenstein en de
hetdualismeen deethiek.In drie afsluitendehoofdstukken worden opmeerchronolo-

gischewi
jzedeontwikkelingen in demeer
recente periode geschetst. De behandelde
onderwerpen worden doorLaceyop heldere

W iener Kreis,Ryle en de enigszins uitde
boot vallende maar zeer fair behandelde
Collingwood totaan degenoemde,meerre-

centeauteurs.IntegenstellinjtotRusselbeperktAyerzich strikttotdehlosofiegeschie-

enaangenaam ontspannenwi
jzeuiteengezet denis,aangezien diensexcursen naardepoen vooreen eerstekennismaking metdeAn-

gelsaksischedenkwijzevoldoetditboekdan

litieke en sociale geschiedenis volgens hem
in feite weinig aan hetinzichtin de filoso-

ook zeker,ook alzou de onderwerpkeuze

fischeontwikkelingen hebben bijgedragen,
jin iedergevaldoor
watbrederhebben kunnen zijn.Maarz6- een mening waarin hi
veelkan men iniederjevalvaststellen,dat Anthony Quinton wordt gesteund. Zeer
Laceyzijninleiding mlsschien meteen wat stijlvolbehandeltAyerhetenigszinshacheé1tegroteprovincialeweidsheidpresenteert, lijkeonderwerpvan zijneigenro1inderemaardatde ondertitelin ieder gevalde la- centegeschiedenis.Waarnodig brengthij
ding dekt.

deze terloops ter sprake, zonder in

OokAyerhoudtzichinzijnhistorischover- krampachtige bescheidenheid of hettegenzichtmetminderbezig dan de titelpreten-

deeldaarvan te vervallen,m et de natuur-

Boekbespreking

N

o

Najaren,zonietdecennia,van heftigeafkeerlijkterin Engeland een groeiendebelangstelling te onstaan voorde hedendaagse

Fransefilosofie.HetsuccesvolleboekjeLe

même et I'autre van Vincent Descombes,

waarschijnlijkdebesteinleidingin hetmoderneFransedenken dieop ditmomentbe-

staat,werdoorspronkelijkgeschreveninopdrachtvan deCambridge University Press.

Ditprojectli
jktnu een vervolgte hebben

gekregen in debundelPhilosophy in France
today, waarin een aantal Franse denkers

(waaronder Descombes zelg zich aan het
Engelse publiek presenteert.Men kan ten
aanzien van de selectie van de auteursaan

wieeen bijdragewerd gevraagd zijn beden-

kinlen hebben;waarom wélDesantiuitgenodljd en nietDeleuze,waarom wélLouis
Marlnen nietFoucault,waarom wélClaude
Leforten nietJean Baudrillard? Ofwaren

zijmisschien wélgevraagd,maarlieten ze
het afweten? Alan Montefiore geeft er in

zijninleidinggeenuitsluitselover,evenmin
alsoverzijn selectiecriteriain hetalgemeen.
Debijdragen zelflopen zowelqua inhoud
alsqua relevantie sterk uiteen.Naastvoor-

namelijk biojrafische stukken a1sdie van

Desanti,M arlnenDerrida(vandelaatsteis
detekstopgenomen waarmeehijin 1980

zijnoeuvregresenteerdevoordepromotie-

commissie d1e hem op zijn reedsgepubliceerdewerkdedoctorstitelverleende),staan
inhoudelijkebijdragen a1sdievan deWitt-
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genstein-specialist Bouveresse en van EmmanuelLevinas.Tegenoververademend za-

keli
jke stukken alsdatvan PaulRicoeur
staan enkelekenmerkende voorbeelden van

Parijseleuterpraata1sdeartikelenvanDescombesen Jean-FrançoisLyotard.
Alsgevolgvan dealfabetischerangordening

wordtdebundelgeopendmeteen bijdrage
van de socioloog Pierre Bourdieu,die de
filosofen oproeptmaareenswatmeernate

denken overhetfeitelijk functioneren van
deParijsefilosofischescene;eendergelijke
ontnuchterende blik zou de filosofen volgensBourdieu deschellen van deogen doen
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

*

==
Q

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

France today, Cambridge Univ. Press,
Cambridge,1983,201pp.,f5,95.

G

.

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

Alan M ontefiore (red.), Philosophy in

'

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

die men soms wel als 'aristocratisch' beschrijft.
GerGroot
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vallen.Op zich geen onzinnige opmerking;

kekomen.Eenherder-tekstdiehetinyopu-

wiehetParijse filosofischeleven weleens lariteitwaarschijnlijkvanEz.34za1wlnnen
van enigszins nabi
j heeftbeschouwd weet isPsalm 23.In een instructiefartikelhoudt
hoeveelwind(illusienoemtBourdieuhet)er C.Menken-Bekiuszich om te beginnen bemetgrootretorisch geweld wordtgeprodu- zig metdetekstvan de psalm zelf,diezij
ceerd;eenwinddieookinverschillendevan

aan een nauwgezetonderzoek onderwerpt,

dehieropgenomenartikelenvrijspellijktte om vervolgenstelaten zien hoemensen dit
gebed,ditliedinallerleilevensomstandigheIn zijn suggestiedatdefilosofiezichzelfin den gebruiken.Een interactietussen exegese
eendergelijkeanalysevanhetfilosofischto- en pastoraat waar men niet omheen kan!
hebben.

neeldan maarzou moeten opheffen,lijkt Dan volgteen bi
jdragevanuitde kerkmuBourdieualssocioloogechternaarhetande-

ziek;psalm 23isimmerseenvan debekend-

reuiterstedoorteschieten.Hetblijftalti
jd steuithetPsalterium.J.Böhmerbeschrijft
eenwonderlijkezaaktezienhoedeverschil- en analyseerteen aantalhedendaagsetoon-

lende takken van intellectuele activiteit el- zettingen van ditvertrouwenslied in hetNekaar hetlichtin de ogen nietgunnen.M et derlandsetaalgebied.Aan hetslotvanzijn
als ironisch gevolg dat deze bundel,die is arti
kelhoudthijeenvuri!pleidooivoorhet
bedoeld als introductie tot de moderne preken overzangteksten,letsdatveelteweiFranse filosofie,nu aanvangtmeteen arti- niggebeurt!Nuweweerin deaanloop naar
kelwaarin diezelfdefilosofen degoederaad Kerstmiskomen za1meniglezerL.Hermans

wordtgegevenhun bezilheden maarinte dankbaarzijnvoorzijnstudieover'deherruilenvooreen kennissoclologischeanalyse.
En dat was toch niet helemaal de vorm

dersin hetkindsheidsevangelie van Lucas'.

GerGroot

lemaal niet op armoede, zoals de volksvroomheid veelal denkt; dezelfde volks-

Talrijkemisverstandendieeroverbepaalde
waarin dePari
jsedenkerszichzelfdatbe- facetten van ditKerstverhaalbestaan weet
roemde 'einde van de filosofie' hadden hijopdeskundigeénleesbarewijzeteontzevoorgesteld.
nuwen.Zo wijstdekribbebijvoorbeeldhevroomheiddiealtegemakkeli
jkgeneigd is
deverhalen van Mattheûsen Lucastotéén

Godsdienst

Kerstverhaal te laten versmelten (Lucas
heeftbijvoorbeeld helemaalgeen drie koningen!!).Hermanslaatzien dathetherdersverhaalbijLucasdevruchtisvandiep-

ovigebewondering voorhetm ysterievan
M.Menken,P.Post,H.van de Spijker gel
(red.),GoedeHerders.Zeven opstellen over degekruisigdeen verrezen Heeren Heiland

herderschap en pastoraat,Altiora,Averbo-

de/Apeldoorn,1983,175pp.,/26,25.
Telkens weer weet de Hogeschool voor

Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlen

Jezus;nieteenoojgetuigenverslagvaneen

wonderbare bevalllng,maar een vorm van

christelijke geloofsbelijdenis. Het N.T.
spreektuitvoerig en nadrukkelijk overhet
herderschap van Jezus in Johannes10,een

metinteressantepublikatiesop de marktte

qassaqediedoorM.Menkenvaneenuitvoe-

deren'van mensen.Zeven variatiesop een
thema,geen afgerond klassiek tractaatover
herderschap en pastoraat.Devolgorde van

de literaire contextvan grootbelang voor

verschijnen.Ditmaalmeteenmijnsinziens rlge ultleg wordt voorzien.De aanduiding
erggeslaagdebundelvan zeven(!)opstellen 'raadselrede'(vs6)geeftreedseen aanwijoverhet'herder-zijn'vanGod en het'her- zingdatwegoed moetenlezen.Daarnaastis

eenjuistverstaanvandezetekst.Wezitten

midden in een reeksconiicten tussen Jezus

debijdragen wordtbepaalddooreen histo- en'dejoden'(7:1-10:39).Vervolgensstelt
rischeli
jn;elkvandezevenwilikvanharte M enkendevraagofhetcrucialewoord aulè
bi
juaanbevelen.WanneerhetinhetO.T. (vs1,vs16)welmet'schaapskooi'vertaald
overherdersgaatisEzechiël34een zeercen- moetworden.zoal
sbijnaallebijbelsdoen.
tralepassage.J.Kahmann vertaaldedetekst Een aanwijzing voor de betere weergave
enschreefereenuitvoerigcommentaarbij. 'hof'geeftdeSeptuaginta,waarhetwoord
Ditprachtigeprofetischehoofdstuk isdaar-

meer dan 150 keer in die betekenis voor-

om zo belanjrijk,omdatzowelGod alsde komt.DebijdrageoverJoh.10.diemenbeherdersvanzljnmensenkuddeerinterspra- slistmoetbestuderen,laatzien datdeevan-
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gelistzinspeeltophetjodendom,gesymboliseerdindetempel,waarJezusdezijnenuitleidt.Een passagedusoverdescheidingtus-

sen synalogeenkerk en duslangnietzo'n

onschuldlge evangelietekst als wel eens
wordtgedacht!In de geschiedenisvan het
christendom heeft het herdersmotief een
nietteverwaarlozen rolgespeeld.Hetchris-

NOORDSTARFO NDS
9.z.%.

telijkgebruikvanhetbeeldvandeherderis
echterniettebegrijpenzonderdatmenweet
heeftvan debucoliek in de laat-antiekewereld.P.Post, docent liturgie, laat in een

goedjedocumenteerd,afentoehelaaswat
moeilllk geschreven,essay zien hoeer ook

Steuntvooddurend
hetVlaamse KuRuurleven

in dewetenschap van deiconografeen de

iconologie pertinentemisverstanden hebben
bestaan overhetherdersbeeld in dieperio-

de.Develeherdersop christelijkegrafmonumenten moetenweopdeeersteplaatsbe-

zien vanuithetbucolisch oogyunt;zezijn
hetalleen al om een aantalmisverstanden
opgehelderd te zien die totop de dag van
vandaag in catecheseen prediking de ronde

U kunt
hleraan meehelpen
dooru
te laten verzekeren

doen.IndelaatstebijdrageroeptH.vande
Spi
jkerdevraagop:hoedebeeldspraakvan
deherderzoalsdielnBijbelenkerkgeschie-

Vlaam se

refrigerium-beelden: verbeeldlngen van de

verhoopteparadijselijkevrede.Ookditartikelmagmeneigenlijknietoverslaan,alwas

denisnaarvoren komt,in het hedendaags

pastoraatfunctioneert.Illustratiefzijn de
pagina'swaarin hij inventariseert hoe de

bIjde
verzekerlngemaatschapplj

uitle!vanJoh.10indepredikinggedurende

hettljdvak 1850-1975totviermaaltoeopvallend wisselten vierduidelijk onderschei-

dentypologieënojlevert.Uitdezelangebespreklng mogeduldelijk zijn geworden dat
ik deze 'Goede Herders-bundel'biju zéér
warm wilaanbevelen.

PancBeentjes
E.Henau-F.Schormans(red.),Arbeideren

pastoraat, Altiora, Averbode/Apeldoorn,
1983,128pp.

D e N oordstar
en B oerhaave

De relatie tussen pastoren arbeider is een

bijzondere.In kerkbesturen,parochieraden
en andere organen waarin de plaatselijke,
regionaleoflandelijkegeloofsgemeenschap
van zich doethoren,vindtmen overheta1-

gemeen weinigofgeen arbeiders,terwijlde
middenstand,hetonderwijsen dekantoorbeambten oververtegenwoordigd zijn. De
klooftussen arbeideren de kerk isonloochenbaar en pastoraatin de wereld van de

arbeidiseen moeilijkeopgave.DezeHTP-

Groot Brl/annlëlaan 121,
9* 0 Gent

Tel.(091)257515
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studie,gegroeid uiteen cursus post-acade-

langri
jkemomenteninhetverhaal.Enhetmischonderwijs,isgewijdaandezeproble- geen na deSchriftin hetgeloofvan synagomatiek.In hetartikel waarmee de bundel

geen kerk overdeengelen eeuwenlangbele-

opent(pp.9-27)vindenweeenmijnsinziens den is, kan zonder meer indrukwekkend
uitstekend interview van H.Spee en worden genoemd. In 75 bladzijden tekst
F.Schormans met Henk Collignon, industriepastor in het Europoort-Botlek-gebied

plus30pagina'szeeruitvoerige,interessante

bijRotterdam.Ditvraaggesprekvervulteen
heelduideli
jke functie:hetiseen verslag
van geleefde werkeli
jkheid die aan deze
HTp-studiezijnlegitimatiegeeft.Tezamen

volgd doordertig zwart-witreproduktiesuit
uiteenlopende periodes,heeftdr Boon wil1en aantonen dat de angelologie - de leer
overdeengelen -een ten onrechtegenegeerd

met het afsluitende artikel van E.Henau

aantekeningenenliteratuurverwijzingen,ge-

onderwerp is in de huidije geloofsbezin-

(pp.107-120)schraagthetnaarmijnoordeel ning.Dat de schri
jver m1J nochtans niet
jn studie ligt
derestvandebijdragen.Ikkannietnalaten heeftweten te boeien metzi
eréén zin uitteciteren:'W ilmen evenwel naarmijnoordeelnietaandeinhoudervan,
duidelijkmakendathetevangelienietietsis maaraandetamelijkchaoti
schewijzewaarwatenkeltotdevrijetijd-sfeerbehoort,dan op hijzijn materiaalheeftgeordendenhet
moetook aangetoond kunnen worden wat
het voor de arbeiderswereld betekent'

presenteert.Binnen het bestek van veelte

dragein vindtmen achtereenvolgensanaly-

van het betoog op den duur welknappen.

ses vanuitde godsdienstsociologie (wijlen
M .Lemmen).vanuitdesocialeleervan de
kerk (J.Bosch), de praktische theologie
(H.Spee)endenieuwtestamentischeexegese
(J.Kahmann).Degeloofwaardigheidvande

Aan hetboekje van Claus Westermann,

weinigbladzijdenheefthi
jveelteveelover(p.113).Tussen deeersteen delaatstebij- hoop gehaald.En zo mééstde rode draad
GottesEngelbrauchen keine Flûgel-door

Boonopvallenderwijzenieteensgenoemd!heb ik méérleesplezierbeleefd.Hetis ooit
ook in een Nederlandse vertaling versche-

kerk,die in de 19e eeuw dearbeidersklasse
heeftverloren,staatofvaltmethetfeitof

nen:Hebben Godsenqelenvleugel
snodiq?

die het bestaan van de arbeiders bepalen.

bestemeekunnen beginnen.De meer inge-

(Servire,DenHaag?z.J.).Wiezichindebljzijbereid isstellingtenemen in conflicten belseengelenleerwllverdiepen zou daarhet
jkaanhuntrekken
Bijhetlezen van deze HTp-studie waser wijdenzullenvoornameli

één vraaj die telkens weerbij mijboven

komen in hetuitgebreide bronnenapparaat

kwam drljven.Zouerin dezetijd van nog van Boon(pp.88-114).
steedstoenemende werkeloosheid eigenlijk

PancBeentjes

ook niet behoefte zijn aan een publikatie
'Arbeid en pastoraal'? Hoewelslechtstwee

lettersverschilishetwe1degelijk ietsanders!Ikben ervanovertuigddatdezevierde
Heerlense bundelvoor verschillende pastoresin een lacune za1voorzien.

Literatuur
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R.Boon,Overdegoedeengelen.Of:De F.B. Hotz, Duistere jaren, De Arbeiontmaskeringvaneenpedantongelooh Een derspers, Amsterdam, 1983, 224pp.,
cultuur-kritische studie, Boekencentrum /26,50/BF.420.
B.V.,DenHaag,1983,152pp.(waarvan30
DenieuweverhalenbundelvanHotzbevat9
foto's),f 19,95.
verhalenwaarin S.bijvoorkeuronderduikt

Hetlaj voordehand,datdeengelen op- in hetverleden:hetuitbreken van deeerste

wereldoorlog (Dethuiskomst),Java in de
den verschijnen zodra debezinning op de periodevandiezelfdeoorlog(W eltevreden),
eredienstaanleidingwerd toteen uitgebreid VeereendeEngelseinvalin 1809(Delange
onderzoek naardegrondslagen van delitur- weg naarVeere),een vakantieaan zeein
gieindekerk.IndeBi
jbelnamelijkzi
jnde 1926(Zeelucht),beapgstigendeen tragische
engelen geentoevalli!randverschijnsel;in- gebeurtenissenindeherfstvanhetcrisisjaar
tegendeel,ze verschbnen veelalop de be- 1932(Duisterejaren,hettitelverhaal).Inrenieuw ln hetblikveld van de theologiezou-
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centere tijden spelen deverhalen overhet
mislukte leraarschap van een musicus(De
leerkracht)en overeen watwereldvreemde
historicus(Twijfel).Tweeverhalengaanexplicietoveractueletoestanden:'Projecties'
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Roepenom dedag.Appelaujol/r,Leuvense Schri
jversaktie -Amnesty International
Belgium,1983,259 pp.,BF.380.

De Europese Vereniging ter Bevordering
over een man die moet zorgen voor z'n van de Poëzie, waarvan E.Van Itterbeek
kleinzoon omdatdeouderserzo nodig eens promotoris,heefteen tweetalige publikatie
uitmoeten vooreen weekend-trip pervlieg- uitgegeven van gedichten en verhalen van

tuig,en 'September'overeen so-jarigele- Nederlands-enFrans-Belgischeschri
jversin
raardie na een korte vakantietrip,waarin

hetraam van de campagne tegen politieke

allerleimisloopt,vanzijnvriendinverneemt moorden.De informatie overde barbaarse
dat de relatie tussen hen beiden uitis.De

systematischeuitroeiing van de Indianen in

typischethema'svanHotzzijnindezebun- Guatemala (cf. Streven, december 1982)
deldus opnieuw aan de orde:mislukking

heeft W illy Spillebeen verwerkt in het ro-

vanplannenen/ofrelatiesvandemannelij- manfragment'Dehelbestaat'.Onderde 17

ke hoofdqersonages, generatieconflicten, Nederlandstalige medewerkers treft men

schuld,twllfel,onzekerheid,eenzaamheid. verderbekende namen aan alsStefaan Van
Hotz kan alsgeen andere de sfeer van een den Bremt,Monika Van Paemelen Loeki

voorbijeepocheoproepen,diehijin woor- Zvonik.Bijde Franstaligen ontmoetmen

den zichtbaar,hoorbaaren tastbaarmaakt. o.a.W illiam Cliffen PierreM ertens,door
J.Gerits Sven-claude Bettingerin Streven (okt.en

nov.'82)gekarakteriseerd als 'engagéset
enragés'.Hetiswenseli
jkdatditboekeen
ruimeverspreiding zou kri
jgen,ook in de

Cor de Jonge,Koren en een koepel van
blauw Iicht, M anteau, Amsterdam, 1983, scholen.W ant het onrecht dat erin uitgeschreeuwdwordt,poëtischverwoord ofrea154 pp.,BF.350.

listisch verteld,iszo ondraaglijk datniend eraan voorbij mag gaan met een
Inzijnbekendeessay'Watismagischrealis- ma
me'(1958)heeftJohan Daisnegesteld dat schouderophalend: dat heb ik nooit
het klassiek magisch-realisme steunt op de

wijsheiddatdepolen droom en werkelijk-

geweten.

J.Gerits

heid niet te heftig gemagnetiseerd mogen
worden,en dat 'smensen droom ten slotte

ook nietbuiten diensrealiteitkan.In zijn Hannes M einkema, Verhalen, Manteau,
debuutroman heeft de 53-jarige musicus Am sterdam ,1983,390 pp.,BF.545.
CordeJongedepolen droom en werkelijk
alte sterk gem agnetiseerd om hetverhaal

HannesMeinkemaschreefonderhaareijen

vandelangzametransformatievandelelij- naam, Hannemieke Postma-stamperlus,
keHeleen totdemooie Heleen degaafheid eenlijvigproefschriftoverM arsmans'Ver-

vaneenklassiekmajisch-realistischwerkte zen'en een boek overVrouwenen Iiteratuur
kunnen geven.Zo zlln ook develebelerende,somsaforistischeuitspraken,dieeen le-

(1980).Daarinwouzemetzoveelklem aantonendatdevrouw we1degelijk bestaatin
venswijsheid opnieuw onder de aandacht deliteratuur(alleM aarten'tHartstenspijt)
brengen,tenadrukkelijkgepresenteerd.De datde kritiek overhetalgemeen haarpleiauteurkan zijnleraarschapnietverbergen. dooiniet accepteerde. Verhalen bevat alle
In het spoor van Maarten 'tHartworden

verhalenuitHetwiInog maarnietzomeren

ookmuziekstukken(Bach-chopin)a1sLeit- (1975),Degroeneweduweenanderegr#ze
motivein hetverhaalverwerkt,maarhetge- verhalen(1977)enDenaam vanzntjamoebeurtnietaltijdeven functioneel.Korenen der(1980).ln dezeverhalen heeftS.zich

eenkoepelvanblauwIichtbezitalleinjrediënten van een goed magisch-realistlsch

mee ingegraven in de bedding van de neorealistische stroming: lang leve de werke-

verhaal,maardeverduidelijkingen(o.a.het lijkheiddiedeverbeeldingskrachttartishet
slothoofdstuk)en deverklarendeherhalin- deviesvan deze auteursen de eigenti
jdse

!endoenheteffectvandepoëtischesugges- problemen van het individu in de maat-

t1een depsychologischebeschri
jving vaak schappijleverendeonderwerpen.BijMeinteniet.
kemagaathetvoornamelijkoverderelatieJ.Gerits problemen van vrouwen uitalle leeftijds-
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groepen en uit alle maatschappelijke mi- onze samenleving moeten teruqvinden en
lieus. Deze zeer leesbare verhalen vormen ookderijkeschakeringvanhunlndividuele
een catalogusvanalledenkbareonzekerheid mogeli
jkheden moeten kunnen herkennen.
en ellende waarin een vrouw kan verkeren, Ishetnietzodatwieleestzijn visieop de
maarwaaruitzezichookkanbevrijden-op maatschappijnietalleenverruimt,maarook
eigenkracht.Blijkbaarvonddeuitgeverdat verdiepten erzelfrijkeren minderkwetsaleen voldoende reden om ze te bundelen.
J.Gerits

baardoorwordt.
W ezouden ditboekonrechtaandoen alswe
totbesluitnietzouden vermelden daterook

heelwatgraktischeinformatieinvervatzit:

wegwijsln dejeugdbibliotheek,schoolmediatheek,instellingen die metjeugdlectuur
in eenbevoor onderwnzenden op het gebi
ed van bezigzijnenz.Eenhandigboek,
ven.
jeugdliteratuur, W olters-Noordhoff, Gro- grijpelijkeen vlottetaalgeschreLu
do Sollie
A.M oerkercken van der Meulen,e.a.,De
wereld van hetkinderboek.Een oriëntatie
ningen,1982,365 pp.,BF.754.

Bijdevoorstelling van ditboek willen we
toch even kwijtdatin Nederland heelwat
meerwerkwordtgemaaktvanhetverschijn- Geschiedenis
seljeugdliteratuurdan bijonsin Vlaanderen.In alleopleidingen,zowelaan depedagogische academies als aan de universitei-

ten,wordtditverschijnselau serieux geno- Otto Brunner,W erner Conze en Reinhart
men,watje bij onsnietkan zeggen.De Koselleck (Hrsg.),GeschichtlicheGrundbeauteurs van ditboek komen uit de biblio- grlfe.HistorischesLexikon zurpolitischtheek-ofonderwijswereld watertoe leidt sozialen Sprache in Deutschland, Band
datzijnietalleenhetjeugdboeka1szodanig, 3H-Me, Klett Cotta, Stuttgart, 1982,
maarook de leefwereld van dejeugdigen 1.128pp.
van dichtbij kennen.Zi
j vertrekken dus
vanuiteen zo ruim mogeli
jkeachtergrond Voorwieinzietdatde ontwikkeling van de
jkdekernisvandehistoridiewealsjeugdcultuurzoudenwillen om- begrippeneigenli
schrijven.Verdermaken zijerdelezerat- scheontwikkeling,datdegeschiedensdaartentop datzijvooraleen praktisch boek van weergeefthoedemensin deloopvande
willen brengen en dushet louter academi- tijden greep kreeg op dewerkelijkheid,is
scheop de achtergrond houden.Zi
j willen deze uitgave een m ust. De opzet van dit
ooknietdepretentiehebbenvolledigtezijn, boek is te laten zien hoe verschillende bemaar wel een eerste kennismaking metde grippenendedaarbijbehorendewoordenin
hedendaagsejeugdlectuurbiedenzodatvol- deloop van degeschiedenisgebruiktzijn.
gensonsnietalleen leerkrachten maarook

oudersen allen die metjongeren omgaan

aan ditboek watkunnen hebben.
Naastderubrieken overstrips,prentenboe-

Dat houdt in dat men ze in hun context
moetlaten zien.Vandaardusdeveleuitvoerigecitaten.Aan de anderekantwordtook
uitvoerigaandachtbesteedaandelexicogra-

ken,sprookjes,gedichten,verhalendetek- fischebeschrijving van termen in verschilsten en historische verhalen,bieden de sa- lendejaren.Opheteerstegezichtkrijgtmen
menstellersook ruime informatie over hoe

misschien deindruk,datteveelaandachtis

werkjeermeeindeklas,watishetverschil besteed aan het gebruik dat M arx en de
tussen goede en triviale lectuur enz.Ook
wordtaandachtbesteed aan de lezeren de

marxisten van bepaalde termen maakten.
Bijnaderbestuderenkomtmen totde ont-

schrijvervaneenboek:deleefwereldvande dekking,datookliberaleleidersinonzetijd
jeugdigelezerendewereldvandeschrijver, voortdurend termen gebruiken in debeteketekenaar,dichter worden erbij betrokken nis die ze van de marxisten gekregen hebzodat het boek als geen alleenstaand iets, ben.Natuurlijk kan maareen vrijbeperkt
maar alseen deelvan hetdagelijksleven aantaltermen worden behandeld.In ditdeel
wordtbenaderd.Interessantlijkenonsook zijndatertwintig.Bijdeachtdelendieerin
debijdragenoverdeinvloedvanboekenop hettotaalkomen,za1dattocheenvrijgoed
jongeren.Hierinwordtgestelddatjongeren overzicht worden van de voornaamste terin hetlectuuraanbod de gevarieerdheid van

men die in de politiek gebruikt worden.
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Hoewelde titelspreektvan 'in Duitsland',

wordtbehoorlijkeaandachtbesteed aande

ontwikkelingin deandereEuropesecultuur-

gebieden en Amerika.Erzijn welaanmerkingentemaken.Zomistmenbijdebespreking van determ 'meerderheid'de beroemde vierhoek van de democratie,die de samenhang laat zien tussen 'volk', 'allen'
meerheid'en 'recht'.Ook ishetmisschiente
betreuren datmaar weinig aandachtwordt
besteed aan de begripsontwikkeling in Rusland.Voordeontwikkeling vanhetcommu-

nistischjargonin heelEuropaisdat,zeker
eentijdlang,vanbelanggeweest.Menbekijkt alleen de ontwikkeling van de term

'communisme' tot kort na de Revolutie,
maardeleusvan de tegenwoordigeopposi-

sance op retorische principes (en niet op
poëtische) gefundeerd werd,aan te tonen

asbestcem ent:
golfplaten,Ieien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm oza'
fek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim atdecoratieve platen
novex onderdakplaten
isolatiem aterialen

hebben,welke(enwaarom)depraktijkvan

pannen

tieindeSovjetunie'zehebbendebolsjewistenvermoord enwijzijnmetdecommunisten blijvenzitten',ismetditboekook niet
verklaarbaar.

C.J.Boschheurne

Theater
Karl-Heinz Bareisz, Comoedia. Die EntwicklungderKomödiendi
skussion vonAri
stoteles bisBen Jonson,PeterLang,Frankfurt/Bern,1982,525pp.,sFr.83.

Deze uitvoerije bronnenstudie tracht,op

basisvan hetlnzichtdatde poëtologievan
deantieken,demiddeleeuwen en derenaiswelkeopvattingen overde komedie bestaan

hettheaterbepaalden en waarom daarver-

andering in gekomen is.De antieken (Aristotelesvooralmaardiewordtdoordechris-

telijke middeleeuwen compleet verwaarloosd,endeRomeinenCicero.Quintilianus
en Horatius)blijven via de prakti
jk van
(vooral)Terentius(métcommentaarop de
kloosterscholen)enPlautusinhetgeheugen.
met schommelende voorkeur, die zowel

principieel a1s tijdsoptisch verantwoord

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN

wordt.De kerkvadershebben voorhetdelec/cre-principe nietveeloveren stellen het

Tel.03/777.09.61

docerevoorop,alwordthetduidelijkdatde

2700 Sint-Niklaas

in hetonderzoek jebruikelijke ongenuanceerdheid aan revisle toe isdie hierin deze

sector(enkeldekomedie)reedsterbeschik-
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king komt. De middeleeuwse theoretici

BlokofSologoeb naarBryoesov,Evrdnow,

(meestalnaschrijversvanhetRomeinseerf- Meyerhold,Ivanow en Andrejew)aan de
goed of methetoog op deTerentius-ervaring:Diomedes,Donatus,Isidorusvan Se-

geschiedeniste bengelen worden gehangen.
Metaffiniteiten aversie,metpolemiek en

villabvmaarbeslistookDante)wordenver- huisbakkenheid,metvooroordeelenpartij-

bijzonderd aan hun begripsetymolojie,de digheid ishetmeer dan een panorama van
personages,de thematiek,de handellng,de

een onbereikbaarverRusland;demotieven

stijlenhetfictiebewustzijn(methetutilitas- zi
jn,meteigenaccenten,ookin onzedenkprincipe).Dehumanisten herontdekken de richtingen terug tevinden.In dezesectoris
Helleensetheorie,brengenookPlautusweer
op hetrepertoireenbemiddelengrondigmet
nieuwe commentaren. De renaissance za1

delegendarischeafgrenzingvan Ruslandbeslistonwaar.
C.Tindemans

(viab.v.Sydney)hetvovereprincipeinvoeren waarmee de actuele theaterpraktijk
voorrang kri
jgt en alle theorie voortaan

vanuitdieervaringsanalysedienttejebeuren;meteen is de receptiegeschiedenls van
de retorische fundering afgelopen. Deze

2.(X* jaarprincipesenperspectieven staan

glashelderuitgetekend,metderelatiepoëti-

Peter Raby, 'Fair Ophelia'. # L@e of

HarrietSmithson Berlioz, Cambridge UP,
Cambridge,1982,216pp.,f12,95.

ca-retorica voortdurend in hetbewustzijn. H.Smithson(18* -54),eenbescheidenIerse
Hetisvoorditprobleem en dezeperiodeeen
actrice die het te Londen niet echt goed

gezaghebbend resultaat.
C.Tindemans

doet,treedtin1827teParijsmeteenreisensembleop in derollen vanOphelia,Julieten
Desdemona en veroverter methaarmimevaardigheid hetFranse modepubliek.Aanwezig is,onder het aankomende romanti-

sche jeugdpubliek,ook H.Berlioz die in
LaurenceSenelick (ed.),Russian Dramatic liefdeontbrandtvoorzoweldekunstalsde
Theory from Pushkin to the Symbolists, actrice.Hetwordteen langverhaalvan liefUniversity ofTexasPress,Austin/London,

de-op-afstand totzein 1833huwen ;daarna

1981,336pp.,$43,75.

volgthetsnelleverval.TerwijlBerliozzijn

TraditioneelwashetRussischetheateringesteld op leerschoolvan het volk en doorgeefluik van burgerdeugden ; Russische

auteursvertroeteldenalti
jd aldeeducatieve

instructies.De19eeeuw probeerteenandere
theoriebasisteverschaffen waarindewereld
niet in wensperspectief maar in oprechtheidsanalyse wordtverbeeld.Van deze behoefte getuigen alle teksten,som s specula-

artistieke opgang kent,takelt Harriet af;
melancholie, hysterie,hypochondrie, alcoholism e,verlam ming m aken het eindeloos
droevig slotvan een vergeefsleven uit.De
anecdotiek van een terechtvergeten kunstenaresisslechtshetkadervooreen belang-

rijkmomentindeevolutievandeartistieke

opvattingen.Smithson vertegenwoordigtin
1827 de Shakespeare-interpretatie in het
spoor van Garrick, Kemble en Macready

tief,somsevaluatief,altijdbegaanmetspe- dwztegenoverdestijve,hybriededeclamacifiekeproblemen a1sstijlen genre,drama tiekunstvan hetFransetheaterplaatstzij
en theater,aard en functie.Uiteraard isde- (intuïtiefweliswaar)de menselijke benadeze reader ook meer dan eng theorietechnisch ;ideeën m .b.t.opvattingen van drama

ring.deevocatievan levendemensen.Daar-

bdnvloeding,behoefte aan zelfstandigheid,
streven naar herkenbaarheid en identiteit.
S.'sinleiding dieerpratop gaatdatderge-

wasdeverkeerdeqrotagonistinditdroevige

doorlatendeFransenieuwlichterszichgrijentheaterraken nu eenmaalaltijd hetwe- pen en haarprestatiewordtmede de rechtreld-enmaatschappijbeeld.Doordeteksten streekse aanleiding tot de Neracnï-rebellie
looptook een herkenbareli
jn van westerse en Berlioz' romantische œuvre. Smithson

levensverhaalen z1jiserdanook aanstuk

gegaan, maar haar onwillekeurig aandeel

lijkeanthologienieteensinhetRussischbe- wordtdoorS.boeiend en pakkend ondergeschikbaaris,spinteen perfectedraad waar-

brachtin een brok waarachtige theater-en

doordeopgenomen auteurs(van Poesjkin ideeëngeschiedenis.
enGogoljoverTsjechow,Belij,Annenskij,

C.Tindemans
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DavidKeel(Hrsg.)UeberFriedrichDûrren- getraind in de kathedraalschool, commermatt, Diogenes, Ziirich, 1980, 443pp., cieeluitgebaat,devoorstellingen vooriedereen toegankelijk en lang niet exclusief,
sFr.14,80.

maaktendezeoyvoeringengebruikvande
Ook allijktdezepaperback ietstevaakop

een ingetogen in memoriam,F.Diirrenmatt

meestrecenteEllzabethaansedramateksten;

welke,doorwelktoedoen,metwelk stijlef-

tachterhaaltS.doorderespectievekoorisnogsteeds(zijhetnietzosgring-llevend. fleeicde
rsheelnauwkeurig nategaan.TenslotZijn œuvrestokt.zijn reputatleenzijnge-

e schreven voorhen auteursa1sLyly,Marhaltelijkennietmeerzobestindeconjunc- t
tuur te passen.Daarom is een ruggesteun ston,Jonson ofMiddleton en nieta1svluchigemodegril.Een mogelijk antwoord zou
vanzijnuitgeverijnietonwelgekomen.Voor t
we
1eenstevindenkunnenzijninhetonbeeennieuwegeneratieine1kjevalkunnende
vertegenwoordigde laudatlones, reacties,
vriendendiensten,sneers en zeepbellen een

schaamd theatrale karaktervan deze activiteit; als kinderen volwassen dramatische

revelatie zijn.Over de mens Dûrrenmatt
(echttescheidenvandeauteur?)enoverde
individuelestadiavanzijnoeuvremeldtzich

heid tot illusionlsme principieel weg, een
factordie,hoeandersook benaderd en uitgewerkt, het hele Elizabethaanse drama
kenmerkt.W aarom derecrutering van nieu-

iedereen tewoord diein deDuitstaligedra-

personagesincorgoreren,blijftelkegelegen-

matischekritiekenigenaam heeft,waarbi
j
koorleden ophield (behalve om enkele
hetprozaenzijnschilder-entekenwerkniet we
po
l
i
t
iekeincidentenn.a.v.hetrepertoire)is
onvermeldblijven.
C.Tindemans ook thansnog niettezeggen.Ook hierlokt
desuggestiedateen inhoudelijketheatervariant(bvdetoenemenderealiteitsafbeelding
Peter Urban, Cechov Chronik. Daten zu in hetsatirischestadsdrama)mede aan de
Leben und Werk,Diogenes,Zûrich,1981,
466 pp.,sFr.49.

basis heeft gelegen,meer althans dan een

(rechtstreekse)sociologischeaanleiding.

C.Tindemans

Als begeleidingsband bij het verzamelde
oeuvre van A.Tsjechow dateveneensbij
dezeuitgeverijverschijnt,heeftS.eenzorg- Norbert Abels, Sicherheit ist nirgends.
vuldigechronologischetabelleringvanTsje- Judentum und Aufklörung bei Arthur
chows leven en werk opgesteld.Hetmateriaalbevatdata,incidenten,gebeurtenissen,

Schnitzler, Athenëum, Königstein/Rs.,
1982,167pp.,DM .38.

interpretaties, docum enten, briefextracten,

commentaren, telkens zorgvuldig verwij- Deze uiterst serene studie van de joodse
zend naar de beschikbare bibliografie. identiteit van A.Schnitzleren zi
jn werk
M ethodisch perfect.

C.Tindemans

trachtmetsucces enig weerwerk te bieden
tegen de overbekendereputatie van chroniqueurvan de decadentie en hetnihilisme.
Hetafstandelijke schrijven van impressionistisch nonengagementwordthierterugge-

Reavley Gair,TheChildrenof Paul'
s.//le
story of a theatre company, 1553-1608, plaatstin een oj-afstand-beschouwen door
Cambridge UP,Cambridge,1982,213pp., eentijdgenootd1ezich van dehunkernaar
f19,50.
volledigeintegratieindetijdscultuurbewust
isentegelijkdeminderwaarderinga1sjoods
Dekoorleden,jongeknapen vandekathe- landgenootopzichvoeltwegen.Bi
jditop
draal te Londen, staan bekend om hun armlengtehoudenvandeconjunctuurworavontuurli
jke theaterpraktijk,albleef het den de weerzin, de afkeer,de haat zelfs
een raadsel waarom zulke jongeluizo'n (moeizaam soms)teruggedrongen vooreen
moeilijke drama'saangrepen.Deze studie medelijdendbeschouwen van en mediteren
brengt ons een eind dichter bij het ant- overwatin dezemenssoortmisgaat.S.bewoord.S.steltgeen contrastvasttussen het
schoolseenhetkerksemilieu endelaatmiddeleeuwse toestanden van ordeloosheid binnen een kerkgebouw waarim mersdethea-

tervoorziening was opgebouwd.Kerkelijk

handeltachtereenvolgensonderdehoofding
van skepsis,afstanddoen,taal,verantwoor-

ding,heimat,assimilatie.maatschappijen

individu de diverse velden waarop Schnitzlers gezichtspunten en gevoelsnuances dui-
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delijkworden.OpdezewijzepromoveertS. en daardoor de noodzakelijk te wijzigen
hetheleœuvretoteen gemaskerdeautobiografie en hetmomentisnooitverafdatde
personageperspectieven samenvallen metdie
van Schnitzler zelf.Dat nu gaat me toch

speelbaarheid van deze grote auteur overtuigend bepleit.
C.Tindemans

echttever.Voldoendewaarderingblijftme

nochtanszodatS.,inontroerendbegrijgen- Eckehard Catholy,Das deulsche Lustspiel.
de verstandhouding met deze gepijmgde

auteur,meervan weette overtuigen datdit
in de analyse sterk verwaarloosde element

Von der Aufklörung bis zur Romantik,

W .Kohlhammer, Stuttgart, 1982, 342pp.,
DM .3Z.

mede een sleutelbli
jkttezijn van waten
hoeSchnitzlerzijn samenlevingheefttrach- GeentwijfelkaneroverbestaandatS.'spelten afte beelden.

C.Tindemans

grimage doorheen de constitutieve kenmerken van de Duitstalige niettragischedrama-

tiekdebestandsopnamevaneen tijdgenoot

isdie,in principieelrespectvoorde historiEvertSprinchorn,Strindberg asDramatùt,
Yale UP, New Haven/London, 1982,
332pp.,f20.

schejrondlaagvan detekst,deontmoetinj

vanult hedendaagse opvattingen determl-

neert.Ondertussen blijven me,bijalleeerbied voordeeruditie,de inventiviteiten de

Van de vele facetten (b.v.vrouwenhaat) interpretatie,tweefactorenbijdiedewaar-

waaruitStrindberjsreputatie,meera1sre- de van de studie aantasten.Het overzicht
busdan alssylloglsme,bestaat,neemtS.in gaatdan we1luidens de titelop een genreeen frisse herlnterpretatienietzonder meer

verkenningafmaarblijftinhoofdzaakeen
afscheid;denadrukvaltechterop zijnver- zorgvuldigeinterpretatievan hetgdsoleerde

houdinj tothettheater.Zijn precisierijke, drama,hooguitsamengevoegdtoteen codex
uitvoerlgeanalysesbrengenhetmedium the-

van hetkomedievermogen van debehandel-

aterin Strindbergsmeerintiemeperceytie- deauteur,overigenstelkenseen synthesedie
structuurondera1seen verlengingvan elgen
karakter waarin het rollenspelnu eenmaal

zo domineerde.Zijn identiteitvoortdurend

blootstellend aan ontdekking en zedaarom
in sleutelraadselsaanbiedend,heeftStrindberg,methet nog steedsgeldige risico van
hetperm anente m isverstand,zich in vorm -

voor alle denkbare literairdramatische aspecten aandacht toont.Datis dan meteen
het tweede deficit. Deze analyses vinden
plaatsin destudeerkamersfeer,hebben nergensdebestemming voordetheaterplanken

nodig,beogen dan ook nauwelijks(tenzij

incidenteel) de proef van de opvoerbaar-

variatiesgehuld diebeetjebijbeetjedeco- heid,zowelqua structuura1squa effect.In
herentievan zijn chaotische innerlijk ont- twee grote compartimenten opgedeeld,
hullen.S.zietdewereld,nietalleen van het
theater,na Strindbergs stormachtige passa-

neemt het eerste de Aufklërung door met

Gottsched, J. Schlejel, Gellert, Krûger,

ge,erandersuitzien;hijachthem verant- W eisse en Lessing; ln het 2e deel staat
woordelijk voor ieder later dramatisch Goethevooroj,wordtde heleSturm und
vormiconoclasme.Dezeinterpretatiebaseert Drangin één tlld gevat,komendan Schiller,
zich vooralop dediscussie van deseksuali- Kleist en het romantisme (F.Schlegel,
teitsdrama's,dedroomcomposities,de his- Tieck,Brentano en Eichendorfg aan de
torische dramatiek en de kamertoneeltek-

sten.Bijalleidolatrie diedezestudieook

kenschetst is de verdienste vooral dat het

nietbijeen seizoenvernieuwendherkauwen

blijftmaarde concepten,de dragende jedachten,de logica van de vormacrobatlek

beurt.Een typerendproduktvan deliteraire
esthetica datnietonrechtvaardig uitvaltt.o.
defundamentelegegevensmaardeprimaire
bestemming miskent zonder interpretatiefthematisch-conceptueelhetdoeltemissen.
C.Tindemans
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meeverbondenjuridischeproblemendieti
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waardering van de dHogere Godsdiensten'en metnamehetchristendom,toch hebben volgens hem ook die religies gefaald door een terugvalin het oude <collectief en exclusief
egocentrisme'.
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bliekbli
jktmeerenmeerplaatstemakenvooreenevenwichtigerbuitenlandsbeleid,datzich
zoonalankelijk mogelijk probeertoptestellentegenoverbeidesupermachten.Nationaal
zellewustzijn en verlangen naar internationaleerkenning en gelding spelen daarbijeen
beduidend grotereroldan ideologische overeenkomsten oftegenstellingen.

Forum

Synode 1983 en politiek/PeterHebblethwaite
Schatgraven in drama en theater/CarlosTindemans
Golding overgewaardeerd?/Guido Kums

265
268
273

Boekbespreking

275

Omslagontwerp :M ark Verstockt

195

D e ontw ikkeling van de crisis
D e crisis van de ontwikkeling
W im M oesen

W anneermen in 1977-78,d.i.amper5jaargeleden,ergenstelandeeen
lezing hield over'crisisin de econom ie en deopenbarefinanciën',wasde

titelzelfreedsvoordiscussievatbaar.Bijhetruimepubliek overheerste
immers de mening dater alleen m aar met de staatsfinanciën iets aan de
hand wasen datditeen typisch Belgisch probleem was;alswedatoplosten,zou deBelgischeeconomiebinnen de kortste keren welweerop gang

komen.W anneer daarentegen (voorzichtig)geargumenteerd werd datin
eerste instantie de economie zelf mank liep,dat dit een internationaal
fenom een wasen datdeopenbare financiën alsgevolg daarvan onderdruk

kwamen testaan...,daarhad hetpubliek watmoeitemee.Bijzonderinstructiefwashet,hetgezelschap in te delen in 'Belgicisten'en 'internatio-

nalisten'.MetverloopvantijdzagjedemeerderheidspositievandeBelgicisten zienderogen al rokkelen,hetkam p van de internationalisten aan-

groeien.Vooraltoen hetduidelijk werd datook onzenaasteburen in de
gevarenzoneterechtWaren gekom en :dem achtigeD uitseeconom ieen ook

Nederland,niettegenstaandezijn Sorissanteaardgasbaten.Vandaagishet
nognauwelijkseen puntvan discussie,datdeeconomischecrisisreëelen
internationaalis.Reëelin de zin dat de fundamentele werking van de

economie wordt aangetast;internationaalomdat blijkbaar geen enkel
land eraan ontsnapt.

Intoxicatie van de welvaart

Hetverhaalvan degoudenjaren zestig,decrisisvan dejaren zeventigen
desomberejaren tachtig kan hetbestworden geillustreerd doorenkele
kengetallen.In de periode 1960-73 groeide het bruto nationaalprodukt

(BNP)inBelgiëmetgemiddeld5çnperjaar.Sedert1974ishetteruggevallen totminderdan 2% .Steedsa1sgemiddelde,wanterzijn zelfsenkele
jaren geweest(1975 en 1981)meteen negatievegroei.
Bijeen groeitempovan 5% wordtervoordegemiddeldeburgerom de15
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jaareenwelvaartsverdubbelinggerealiseerd.Bijhethuidigetempo zijner
meerdan40jarennodigom hetzelfderesultaattebereiken.Degemiddelde
Belg (en zeg maardegemiddeldeinwonervan demeesteindustrielanden)
isondertussen gewend geraaktaan een gestage en royale welvaartstoename.Deterugvalvan hetgroeitempo op 1/3 van hetvroegereniveau wordt

duservarenalseen malaise,eeninkortingvan zijn aspiraties...een crisis.
sieertastbarevertalingen daarvan zijn de hogeaantallen werklozen.de
negatieve positieop debetalingsbalans,demonstertekorten in deopenba-

refinanciën...Alsjemetjeauto gewendbentin vijfdeversnelling (overdrive)terijden engedwongen wordtnaartweedeterugteschakelen,voel
jejegekneusd.
Nochtanswasin hetverledeneen trageversnelling nietongebruikelijk.In
dejaren vijftig b.v.groeidedeBelgischeeconomiemetminderdan 3%
perjaar.Alvorensdeoorzakenvan dehuidigeterugvaltebekijken,ishet
daarom allichtnuttig eensna te gaan waarom de Belgische economie di-

rectdaarna,in hetbeginvandejarenzestigblijkbaardegoedepedaalslag
te pakken kreeg.Hetbelang van hetzgn.'EG-effect'mag daarbijniet
onderschatworden,geloof ik.HetVerdrag van Rome (1958)beoogde
aanvankelijk deoprichtingvaneen doeane-unietussen deoorspronkelijke
zes.Concreet betekende ditde al raak van de doeanetarieven binnen de
Gemeenschap en hetoptrekken van uniforme tolmuren naarbuiten.Tussen de partnerlanden werd de markt aldus enorm verruimd,maar ook
producenten buiten de Gemeenschap bleven in deze koopkrachtige markt

van2* miljoen Europeanen geïnteresseerd.Om aandedoeanetarieven te
ontsnappen,washetaantrekkelijkproduktieëenhedenopterichtenbinnen
de muur.Het was dan ook te verwachten dat heelwat multinationale

ondernemingenalseen kladduivenopdetoenmaligeEG zoudenneerstrijken,hetkwnm eralleen m aar op aan watvoerin de tuin te strooien.De
eerste Belgische expansiewetten (1959) waren dan ook opgevat als een
combinatie van luciditeiten koopm anskunst.
Dit alertinspelen op de nieuwe om standigheden heeft de Belgische,zeg
maar Vlaam se,economie een sinke duw in de rug gegeven. De nieuwe
investeringen creëerden nietalleen arbeidsplaatsen m aar brachten nieuwe

technologieën en managementvormen mee.Hetmogevolstaan teverwijzen naar die opvallende vestigingen op die ontelbare industrieterreinen in
Vlaanderen.M eestalhebben zeeen Anglo-Amerikaanse ofexotischebena-

mingen een architectuurdieduidelijk uitdezeperiodedateert.
Vanzelfsprekend hebben nog anderefactoren detoevoervan buitenlandse
ondernemingen bevorderd.Denk maar aan de centrale geografische ligging,de ruime verkeersinfrastructuur,hetgunstige arbeidsklim aat of de

W im Moesen / De ontwikkeling #Ja de crgg.Decrgg van de ontwikkeling
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goedetechnischescholingvan de bevolking.Datneemtnietweg datbij
onsdegouden jaren zestigvooreen grootdeelvan buitenafgdnduceerd
waren.M ethetgevolg dat,wanneerdezeexterne im pulsom een ofandere

redenwegvalt,deeconomiebijnaautomatischopeenlagergroeitempozal
overschakelen.

Onderhetogenschijnlijksuccesvan dejaren zestigontwikkeldenzichnog
andere kiemen van de neergang.De traditionele Belgische industrie,met
name de industrietakken die ressorteren onder de grote holdinggroepen,
werden door deze welvaartsintoxicatie in slaap gewiegd.Alsnaastetoele-

veringsbedrijven werden zijalshetwaremeegezogen doordezegunstige
ontwikkelingen zonderalteveelcreatieveinspanningen.H etzo geroemde
innovatieve holdingbeleid wasin feite herleid toteen notarispolitiek.Zelf-

genoegzaam werden dejaarlijksedividenden gekniptzonderenigeopvallendezorg voorvernieuwende produktietechnologieën en planning op lan-

geretermijn.Toendemondialecrisiszichmeldde,wasderuggegraatvan
deBelgische econom ieverziekten werd deeconom ische malaiseietsvroegeren harderaangevoeld dan in de buurlanden.Getuige daarvan de moei-

lijkheid ronddezgn.vijfnationalesectoren,metalsbijkomend probleem
hetfeitdatdezegrotendeelsin één gewestgeconcentreerd zijn.
Hetfalend holdingbeleid uitdeprivésectorwordtzelden explicietgesigna-

leerd.Maarook deoverheid gaatnietvrijuit.Vanaf1972 washetregeringsbeleid niet alleen ondermaats, m aar het ging regelrecht tegen het

boekjein.Degroeiwasnog steedsroyaalen hetland teldeminderdan
1œ .e w erklozen.N iettem in werd een sterk expansiefbeleid gevoerd m et

nodelozebudgettairedeficitspending(begrotingstekorten).Debouwsector
b-v.illustreertgoed de toenmalige aberraties.Deze draaide reedsop volle

toerenin deprivé-sector,maarwerd doorbijkomendeoverheidsprojecten
oververhit. M en zal zich herinneren dat de fameuze two-digit-insation

(twee-decimalen-innatie)uitdie periode dateert.In 1974 wasde insatie
opgelopen totm eerdan 12% .

Hetlakseregeringsbeleid had hetfinancieringstekortlaten oplopen tothet

drievoudigevandenorm diewenselijkwasvooreen evenwichtigeontwikkeling van deeconomie.De staatsschuld ging ziekelijk aanzwellen.Toen
vanaf 1975 de wereldrecessie aantrad,kon de budgettaire overheid geen
anticyclischeimpulsen meergeven.Destaatsfinanciën waren naeen volkomen nutteloze spurtbuiten adem .Andere landen konden in zekere mate
weleen vuist maken. Duitsland en Nederland b.v.beschikten over voldoende budgettaire ruimte om tegenacties te ondernemen.Daar werd de

economischeteruggangaanvankelijkdanooknogwattegengehouden.Dit
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versterkte nogmaalsdetoenm alige opvatting datdeeconom ische crisistot
een typisch Belgisch probleem herleid kon worden.

Olie op de Iange golven
De economische crisisis reëelen internationaal,zeiden we:niet een toevallig samentreffen van pechmomenten,maareen fundamenteletransformatievan dewerkingvan deeconomie.Daarom ,na despecifiek Belgische
Symptom en ervan,ietsOVCr de m eeralgemene basiikenmerken.

Hetinternationaalkaraktervan de crisisblijkthetduidelijksta1swede
ontwikkelingen in diverselanden bekijken,bijvoorkeurdielanden waarvan men a prioriverwachtdatzeeen sterke economie hebben.W eereens

ismen dan genoodzaaktteverwijzen naargroeipercentagesvan hetBNP
om totvergelijkingen te kunnen komen.Maar de statistische opmeting
van de produktie in het officiële BNP is geen gave indicator voor wel-

vaartsbeoordelingen:hetverdelingsaspectwordterin terzijdegelaten,niet
alle produktie van nuttige goederen en diensten wordterin opgenomen,

zoalsverderuitvoerigzalworden toegelicht,en anderzijdswordtervoor
de negatieve kosten van de produktie (b.v.milieukosten)geen correctie
aangebracht.W anneer we met deze reserves voor ogen hetonderstaand

tabelletjeoverlopen,stellenwevastdatin alleindustrielanden vanaf1974
degemiddeldegroeiongeveerwerdgehalveerdt.a.v.detienjarigeperiode
daarvoor.Ditgeldtnietalleen voorBelgië,maarookvoorhetaardgasrijkeNederland,hetgereputeerdeDuitsland,Frankrijkmetofzonder'changement',hetThatcheriaanseEngeland,hetnijvereZwitserland,hetmachtigeAmerikaen hetrijzendeJapan.
1964-1973

1974-1981

België
Nederland
Duitsland

5,1
5,5
4,5

1,8
2,4
2,0

Frankrijk

5,5

2,5

Enjeland

3,2

Zwltserland
Ver.Staten
Japan

4,0
4,2
10,3

0,6

0,5
2,3
3,8

Aan deze ontwikkeling ligthetsamengaan van twee economische processen ten grondslag.De invloed van deoliecrisisvan 1973 en de daaropvol-

W im M oesen /Deontwikkeling van decrglà.De cri
sisvan deontwikkeling
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gendeolieprijsstijgingen isgenoegzaam bekend.Degigantische prijsstijgingvandeaardolie,eenbelangrijkeenergiedragerzonderveelsubstituten
op kortetermijn,heeftdereëleinternationaleruilvoetvoorde W esterse
industrielanden verslechterd.Ditbetekende alshetware een herschikking
van de econom ische kaarten tussen de landenblokken.De troeA aartvan
delageenergiekosten werd uitdehanden van deindustrielanden geslagen.
In reële termen betekende dit een herverdeling van de welvaartnaar de
olieproducerende toe en een relatieve verarming van de W esterse economieën.
Deze verarm ing wordt nietgraag aanvaard en derhalve afgewenteld.In
eersteinstantieop deoverheid,m etalsgevolg toename van de budgettaire

tekorten ten eindehetvrijbesteedbaarinkomen van degezinnenvooralsnog intactte houden.Aanvankelijk wordtditgefinancierd metbinnenlandse leningen, daarna met buitenlandse schuldopnam en. Als hier de
conventionele grenzen bereikt worden,volgter een terugwenteling op de
burgers:inleveringsoperatiesallerhande...
Ondertussen groeitook hetinzichtdateen tweede economisch proceszich

voltrekt:de wereldeconomie isgeleidelijk terechtgekomen in het'trage
been'van een langegoll eweging.In dezeopvattingbereiktde naoorlogse
opgaande golfhaar hoogtepuntrond 1968-73.Indicatiefisook 1971m et

de opheffing van de goudconvertibiliteitvan de dollar en hetfeitelijke
eindevan hetnaoorlogse systeem van vastewisselkoersen,vastgelegd in de
akkoorden van Bretton W oods.Hieruitvolgen een nefaste m onetaire instabiliteiten agressieve tendensen totprotectionism e.

Economenzijn hetnietaltijd eensoverderelevantievandelangegolven.
In degoudenjaren zestigwasdezetheorietrouwensvolkomen inonbruik
geraakt.Alleen bankiersenmarxistenhieldendetoortssauwtjesbrandende,eenongewoongezelschapopheteerstegezicht,maarverderza1blijken
datbeide groepen ergoede redenen voor hadden.Tekenend voor de vernieuwdebelangstelling vanuitdeprofessieisb-v.datdeprestigieuzeA mericanEconom icReview in haar'Papersandproceedings'van mei1983een

drietalbijdragenpubliceertoverdelangegolvenin heteconomischleven.
Samengevat stelt de theorie van de lange golven dat marktgeoriënteerde
economieën inherent gekenmerkt worden door een opgaande beweging
van enkeledecennia gevolgd dooreen neergaandebeweging dieook enkele

tientallenjarenduurt.Cruciaalvoordezetheoriezijndevolgendevragen:
-

W elke oorzaken genereren deze golven?
W atishun tijdsduuren datering?

Causaliteitsvraagstuk.
Periodiciteitsvraagstuk.

Zijn zezo ingrijpend dathetheleeconomischeen maatschappelijkeleven bdnvloed wordt?

Intensiteitsvraagstuk.
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Oorspronkelijk theoretisch en empirisch speurwerk werd verrichtdoorde
Russischeeconoom Kondratieffl.Vandaardatdelangegolfook veelalals
de Kondratieff-cycluswordtaangeduid.Thans worden vier Kondratieffs
onderscheiden.
1815

Eerste Kondratieff:

1790

1845
1870

Tweede Kondratieff:

1845

Derde Kondratieff:

1890

Vierde Kondratieff:

1940/45

1890
1920

1935/39
1968/73
...

Alsmotor(haastletterlijk)van dergelijk opgaandefasen worden technischeinnovatiesaangewezen.Voorbeelden daarvan zijn achtereenvolgens:
de stoom machine,de stoomtrein,de ontploffingsmotor,de elektriciteit...

Innovaties(innovationsjwordenhierbijopgevatalseconomischrendabele
toepassingen van wetenschappelijke uitvindingen (inventionsj.In feite
gaathetdaarbijom een bundel(clusterjvan verschillendebelangrijkeinnovaties.Elk van die innovaties vertoontop zichzelfeen soortS-vormig
groeiverloop.Na een moeiznme introductie doorenkele pioniersworden
ook andere ondernemers overtuigd doorde winstperspectieven.Er volgt
een wareinvesteringsgolfmeteen sterkeexpansie en ten slotteeen saturatie van de marktvraag.Het is voldoende dat diverse innovatiesongeveer

gelijktijdig hun expansiefase doormaken opdat de gehele economie de
wind in derug zou krijgen.
In bijkomende ordeverwijzen economen ook graag naarhetbelang van
nieuwe (geografische)markten voor bestaande produkten.Voorbeelden
daarvanzijn detreknaarhetW esten indeVS(tweedeKondratiefg ofhet
kolonialisme(derdeKondratiefg.Bankiershebben danweeroog voorde
effecten van monetairegebeurtenissen zoalsdegoudvondstenin Californië

(u nzettweedeKondratiefg ofKlondikeen Transvaal(begin derdeKondratiefg.Ofookspeculatievebewegingenzoalsdebeurshausserond 1920
en dekoortsachtigestijgingvan degoudprijsvanaf1970.

1 Zie Luc Coene, & Kondratieff-beweging, in Streven, maart 1983,

pp.5* 563.
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In demarxistischeopvattingzijn delangegolveninherentaanhetkapitalistisch systeem .W anneerde marktverzadigd raaktof afneemt,daalt de

winstvoet.Deminstrendabelebedrijvenverdwijnen.Deresterendeondernem ingen worden geconcentreerd totmonopolieachtige configuraties.Pas
wanneerde winstvoetvoldoende gedaald isen de nieuwe innovaties vol-

doendegerijptzijn,komtereen investeringsstootlos.Lange golven zijn
dan alshetwaredeonvermijdelijkespasmen van hetsysteem.
Degolfslagvan deeconomischeactiviteitbdnvloedtop ingrijpendewijze
hetbrederemaatschappelijkklimaat.Hausseperiodesbevordereneenoptimistischetijdsgeesten achterafwordtdangesproken van de'dollejaren'.
Allerhande dim ensiesvan hetculturele gebeuren vertonen een opvallende
creativiteit.Kortom hetisgoed leven.Illustratiesvan een grote socio-cul-

tureleintensiteitzijn b.v.'the roaring twenties'ofmei1968(deverbeelding aan demacht,sowerpower...).De dalperioden daarentegen slepen
een maatschappelijkemalaisemetzichmee.Menseneninstellingen plooien zich terugachterdeomheiningen van vertrouwddewaarden en gewoon-

ten.Detijdsgeestwordtkniezerig.Sociale,politiekeenideologischetegenstellingen worden scherper geprofileerd.De actieszijn harderen meer
emotioneel.Een langebeschrijvinglijktonshiernietpassend .Een (zelfs
oppervlakkige)waarnemingvandedagelijksegebeurtenissenhiereninhet
buitenland is deste suggestiever.

Vijfhoudingen
De lange goll eweging wordthieraangewend alseen gestileerd beeld van

dewerkelijkheid,om aan teduiden datdehuidigeeconomischeen maatschappelijkecrisis1)geentoevalligeontwikkelingisen2)langerzalduren
dan men oorspronkelijk dachten nog steedshoopt.Ditis geen fatalistischeopvatting.Integendeel,zeberedeneertde ervaringen uithetverleden
en leidt tot het geloof in een toekomstige nieuwe opgaande beweging.
M aar welke houdingen kan m en aannem en tegenover deze ontwikkelin-

gen?Hieronderworden een vijftalvisiesgeschetst.
1.Deneoliberale visieverwachtalle heilvan een al raak van deoverheid.
Ditzowelin termen vande omvang van de collectievesectordoor middel

vanhetbudget,alsdoor'deregulering',d.i.hetwegsnijdenvanallerhande
normen,voorschriften,gebods-en verbodsbepalingen...De overheid isde
universele zondebok die aan de ketting m oet worden gelegd, dan volgt
'automatisch'een herstelvan de econom ie.
De neoliberale schoolneemtgraagstandpunten in t-a-v.concretebeleids-
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maatregelen.Maarzelden wordtduidelijkgemaaktofdestellingnamede
resultante isvan een ideologische vooringenomenheid ofvan een neutrale
analyse.Ditneemtnietweg datnieuwe inzichten worden aangebracht.Zo

o.m.de opvatting datwaarereen probleem rijstin de privé-sector,de
overheid nietperseregelrechtmoetingrijpen:eerstmoetworden onderzochtwelke dem eestadequate correctieis.Eventueelkan datde particu-

lierenon-profitsectorzijn.
Op empirisch vlak heeft hetneo-liberalisme hetnogalmoeilijk.In de
meestevolkshuishoudingen werd degrootste groeigerealiseerd in periodes
waarin de overheid toenam en nietomgekeerd.Erzijn geen statistische

aanwijzingen datdemocratieën meteen kleinerecollectievesectorsignificantbeterpresteren dan diem eteen grotere collectieve sector.En experi-

menten zoalsin hetVerenigd Koninkrijk ofChilizijn lang nietovertuigend.De zwaarste slag kreeg hetneo-liberalisme toen President Reagan,

ongeveereen halfjaargeleden,zijn CouncilofEconomicAdvisorsnaar
huisstuurdeen een nieuwe ploeg installeerde.De restrictieve monetaristi-

sche politiek werd zonder ogenschijnlijke scrupulesvervangen dooreen
Keynesiaansexpansiefbeleid.W aarnem ersontkomen nietaan de indruk
dat ditte m aken heeftm et een 'politiek-electorale-cyclus'.Rekenend op
hetkorte geheugen van de kiezer,wilmen nogvlug de economieproberen
aan te zwengelen om Reagansherverkiezing mogeli
jk temaken.
2.W aardeneo-liberale opvatting een autom atisch herstelverwachtalsde
publieke sector m aar gereduceerd wordt,erkent de technologische visie
implicietde langegolvenbeweging en deeigen aard van elkegoll eweging.
Hetcentralepuntvorm en dan detechnologischeinnovaties,diedevolgen-

deopgaandebewegingzullen schragen.Daarbijwordtvooralgekeken in
derichting van deinformatica,telem atica,burotica.robotica en dgl.On-

middellijkevoorbeelden daarvan zijnFlander'sTechnology en deDIRVbeweging(DerdeIndustriëleRevolutieVlaanderen),steedsZetdegedachte:wanneerdenieuwegolfzichaandient,moetenenzullen weerbijzijn.
Van de overheid worden hier welstimuliverwacht,maardeze visie mikt
nogal erg op de technologie, de m eer complexe economische en m aat-

schappelijkeimplicatiesvallen buiten debelangstelling.
3.De internationalistische visie heefteen breder perspectief.De ingrijpendheid en dealomvattendheid van deeconom ischecrisisworden onderkend.Om de stroming concreet te bepalen kan verwezen worden naar
boegbeelden als Jan Tinbergen,H elmut Schmidt...Deze visie pleitvoor
een synthese en 'Realpolitik''. In eerste instantie is ze louter defensief

bedoeld:zorgen datdewereldeconomiede datperiodedoorkomtzonder
onherstelbare fouten te maken.Vandaardezorg vooreen herstelvan de
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internationalem onetaire orde,de vreesvoorkortzichtige afwenteling van

delastenop deburen,hetzijdoordevaluatiestegenelkaarop (beggarmy
neighbourjhetzijdooreeneindelozespiraalvandesatoireovertroevingen
protectionism e.Ook de Noord-zuid-dialoog pastin ditschema,m etaandachtvoor de ontwikkelingslanden alspotentiëlem arktvoorde komende
golf.

4.Devakbondsvisiebeseft,dathoedan ook,zelfsbijeen hernemingvan
de wereldeconomie,devolledige tewerkstelling nietin de oude stijlhersteld za1worden.Ramingen overde nationalewerkgelegenheid in de vol-

gende decennia laten uitschijnen datdeze onyoldoende zalzijn om het
beschikbaararbeidsaanbod op tevangen.Ookzullen ergrotewijzigingen
optreden in despreiding overdesectoren.Hetcrucialepuntwordtevenwel
dekwaliteitvan de arbeid op hetvlak van de ondernem ing inzakearbeidsduur,arbeidstaak en arbeidsrelaties.

Hetligtin delijn van deverwachtingen datde arbeidsduurtrendmatig
verminderdza1worden,zowelwatdestandaardweekalsdetotaleduurtijd
van dezgn.actieve loopbaan betreft.Daarenboven zullen erzich ingrijpendeveranderingen voordoen in de spreiding van dearbeid:sexibele in-

en uitstapregelingen,glijdendewerkschalen,deeltijdsebanen,verlofzonderwedde,herscholingsperioden...Hinkstaploopbanen,waarbijmenzich
om diverseredenen (familiaal,herscholing.eigen keuze...)tijdelijk uitde
actieve arbeid terugtrekt,metgarantievan latere wederopname,blijven
dangeen uitzonderingen.Ditproceszalgeleidelijk aan verlopen.Deinstitutioneleinnovatiesdiedaartoevereistzijnzullen doordearbeidersbewegingen gdnspireerd en afgedwongen m oeten worden.

Ondertussen blijftin dezeopvattingdenoodzaak bestaanvaneen aanvullend tewerkstellingsbeleid om deeerstkomende daljaren te overbruggen.
Andersworden nog m eer frustraties gekweekt en gaan nog meertechnischeen beroepsbekwaam heden roesten.

5.Dealternatievevisie heefteen sterkevoelingmetdemaatschappelijke
onderstromen.Vanuit schaarse en schuchtere signalen worden toekom stbeelden geanticipeerd die een creatiefvoorstellingsvermogen vereisen.De
accenten vallen op milieuzorg,kleinschaligheid,participatie,coöperatieve

ondernemingsvormen,autonomie...Kortom hierleefthetbewustzijn dat
een geheelnieuwemaatschappelijkeordening in desteigerskan worden
gezetz.

2 Vooreenindringendinzichtindealternatievevisiets),zieStreven,april1983,
metbijdragen van LouisVan BladeloverMinderarbeid meerwerk?,Rudolf
Boehm overHetprincl
pe van een nieuweeconomie en Ludo AbichtoverAndré
Gorz en de derde sociale revolutie.
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Hetzaldelezeropvallen datdevijfdenkrichtingenhiernogalschematisch
worden voorgesteld,zonderenige nuancering.Ditisop zichzelfnietsto-

rend,zolangdeoorspronkelijkebedoelingnietuithetoogwordtverloren,
n1.hetinkleuren van debasistonaliteitvan mogelijkehoudingen.In concreto kunnen allerhandeschakeringen gepropageerd worden.Zo bevathet
Palasthy-plan elementen uit diverse scholen.En hetzelfde geldt voor het
Plan van IgnaasLindemansvooreen vredeseconomie,waarvoor o.i.nog
steeds te weinig aandachtwordtopgebracht3.

H erbronning van econom ie en arbeid

Economie(oikosnomosjverwijstoorspronkelijk naar'ordein hethuishouden' .In oudere collegeroosters vindt men het vakgebied economie
nog weleensaangeduid metdeterm 'staathuishoudkunde'.Daarin zitde
notie van een soortrentmeesterschap overdebeschikbare middelen om de

menselijkebehoeftenoptevangen.Debeschikbaremiddelenzijndemenselijke(fysiekeen intellectuele)arbeid,denatuurlijkeomgeving (bodem,
grondstoffen-..)en kapitaal,d.w.z.doorm ensen geproduceerde produktiemiddelen.W atde behoeften betreft,bli
jftdeeconomietamelijk vaag:
'zezijn veelvuldigenvariërenin tijd en ruimte'.De economie onderzoekt
dan op welkewijzedeefficiënteproduktievan nuttigegoederen en diensten georganiseerd en verdeeld kan worden.
In de naoorlogse periode slaagden economen erin een boekhoudkundig

systeem (de zgn.nationale rekeningen)te ontwikkelen dathetmogelijk
maaktopeen vergelijkbarebasisdeproduktievan economischegoederen
van een natie officieelop te meten in hetzgn.BNP.Omwille van louter

statistischeredenen(beschikbaarheidvan gegevens)werd hetconcept'nuttigegoederen en diensten'kortzichtig verengd totdie produkten die in een

ondernemingsgewijzeproduktietotstand komen,hetzijin deprivé,hetzij
in de publieke sector.Alle produktie die daarbuiten valt,kan moeilijk
gem eten worden en valtbuiten hetofficiële BNP.Zo wordthetbrood van

debakkerwelin hetBNP opgenomen,terwijlhetbrood datjethuiszelf
bakt,nietwordtberekend,alwordtdezelfde behoefte (honger)ernuttigter)doorbevredigd*.Deze niet-geregistreerde produktie heeftvooral
3 1.Lindemans,Een uitweg:een vredeseconomie?,inKultuurleven,september
1982,pp.593-* .
4 Cfr.ook BartCallaert,Schaduweconomieen economisch beleid.in Streven.
februari1983,pp.431-4* .

Wim M oesen /De ontwikkeling van de crgg.Decrgg van de ontwikkeling

205

betrekking op huishoudelijke produktie (courante dagelijksetaken,opvoeding van kinderen,verzorging van bejaarden),doe-het-zelf-activiteiten,ruilin natura,vrijwilligerswerk in verenigingen,enz.
Dezestatistischeconventieisnietzonderbelang alswede'welvaart'willen

beoordelen.Activiteitendienietin hetofficiëleruilproceszijn betrokken,
m aareen analoge gebruikswaarde hebben,vallen erbuiten.W anneer dan
in een bepaalde ontwikkelingsfase van een natie er een verschuiving optreedtvan niet-registratie naar officiële 'BNp-tisatie',wordtde produk-

tiestatistiek artificieelopgekrikt.Datheeftzich in devorigedecenniabij
onsvoorgedaan.Voorbeelden daarvan zijn de huishoudelijke afstoting
van activiteiten a1smaaltijden,wassen,kleding,kinderoppas.verzorging
van bejaardeofgehandicapte familieleden,enz.Hetomgekeerdegebeurt
ook.W anneer om een ofandere reden activiteiten opnieuw uithetBNP
worden gelicht,daalthetBNP,zonderdatdaarom hettotalepakketnuttige goederen en diensten evenredig afneemt.Ik geloof datin de kom ende
decennia de tendensnaar 'de-BNp-tisatie'zaltoenemen.
Dezegedachtengangsluitgrotendeelsaanbijde concepten heteronome en
autonom e produktie van André Gorz en de notiesvan arbeid (labor)en

werk(opus)vanLouisVanBladel.W ijwillenhiervooralbeklemtonendat
de na-oorlogse BNp-totem in de ogen van de publieke opinie en de

beleidsmakerseen belangrijk segmentvan economisch waardevolle produktieuithetoogheeftverloren.Nietomdatdeoorspronkelijkedefinitie
van de economie daar moeite mee heeft,m aar omdattoevallig de boekhoudkundige registratie ervan niet vlotverloopt.Het is dus minder een

kwestievan intrinsiekeeconomie dan van de na-oorlogse kijk op economie.Nu hebben wedeindruk datditook een van detypische kenmerken

isvan deopgaandefasevan devierdeKondratieff.Bijeenvolgendegolfbeweging zalde balansallichtin de andere richting gaan,zoweluit pure

noodzaak alsomdathetweermogelijk wordt.
Een eerste econom ische ontsporing wordt daarmee weer rechtgezet.Een
tweede ontsporing heeftte m aken metde concrete organisatie van de arbeid.Ook in dit opzicht vertoont elke goll eweging eigen kenmerken.
Nemen wedeacht-uren-werkdag en 'delopendeband'alstypischeorgani-

satievormen van devierdeKondratieff.Lichtelijk overdrevenkanworden
gesteld, dat de arbeid in de heteronome sector zodanig slopend wordt

opgedreven,datna dearbeidstaak (labor)eruitsluitend ruimteoverblijft
voorpassiefTv-kijken,devoorverpaktemaaltijd op deknieën.Erisgeen
ruimtemeervoorautonome arbeid (opus),noch voorrecreatie(otium),
alleen nog voorrecuperatie.Dezekarikaturaleregeling wordtdesteopvallendernaarm ate in hettrage been van de lange golfde werkloosheid toe-
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neemt.W iewerk heeft,blijftin een gewelddadigtempo doordraaien,de
onvrijwillig werklozen worden in een regime van 'verplichte vrije tijd'
geduwd.

Weinigen zullen metheimwee terugdenken aan de feodaletijd,toen met
het stelselvan de 'horigen'in de landbouw een volledige tewerkstelling
werd gerealiseerd.Of aan de 19e eeuwse vrouwen-en kinderarbeid m et
werkdagen van 6 uur 'smorgenstot9 uur 's avonds.Zoalsreedsaange-

stipt,laten beredeneerde ramingen uitschijnen datook de volledige tewerkstellingin destijlvan dejaren zestigindetoekomstnietmeerbereikt
zalworden.Diefasein deontwikkelingen dieorganisatievorm zijn voorbij.Denieuwetechnologieën zullen andereorganisatievormen van de arbeid én noodzakelijk én mogelijk maken.
De tendens tekent zich reeds af: verdeling van de arbeid zoweltussen

personen alsin detijd.Concreetza1ditresulteren in een verkorting en
grotere sexibillteitvan de arbeidsduur zowelperstandaardweek alsover
de gehele actieve loopbaan.Daardoor komterm eer ruimte voor actieve

vrijetijd (otium):deopmarsvan de (gecommercialiseerde)vrijetijdsbesteding kan nu reeds worden vastgesteld.M aar ook zalerwillens nillens

een uitbreiding komen van de autonomeproduktie(opus).
Crisis(krinein)betekentoorspronkelijk 'kiezen':hetdoelbewustuitstippelenvan eenwelbepaaldeweg.Voordetoekomstigeontwikkelingblijken
twee elementen van belang te zijn.Vooreerst de maatschappelijke herwaardering van de autonome produktie.Daarnaastde meer continue en

sexibele keuze tussen arbeid en vrije tijd.Bijnader inzichtzijn beide
elem enten op zichzelf reeds welvaartsverhogend.

a1s m en ten m inste

teruggaatnaardeoorspronkelijkebetekenisvan economie.
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D rie kerken in C entraal-A m erika
Ignacio Ellacurfa

Ergaatbijnageendagvoorbijofin demediaissprakevanCentraal-Amerika.Entelkensweerblijktdatdekerkinditgebied eenvan debelangrijkste maatschappelijke krachten vormt.In de dramatische situatie waarin
voorallanden als ElSalvador,Nicaragua,Guatemala zich bevinden,kàn

zijzich nietonttrekken aan de invloed die zijnu eenmaalheeftop een
bevolking die fundam enteelgelovig en grotendeelspraktizerend katholiek

is.M aarwelkero1speeltzijprecies? W atdoetde hiërarchie,watdoen
priesters en religieuzen,wat is de rolvan de 'delegados de la Palabra'

(catechisten,pastoraalwerkers)en van debasisgemeenschappen?W ehoren echo's van prachtige evangelische getuigenissen.m aar eveneens van
onderlinge spanningen en verdeeldheid.

Om een goed beeld te krijgen van dé kerk in Centraal-Amerika ishet
absoluutnodig eersteen blik te werpen op de aparte situatie van de verschillende landen in ditgebied.Alleen zo kunnen weook deaparte kerke-

lijkesituatieen haartheologischerelevantiebeoordelen.
De Centraalam erikaanse situatie
Delanden van Centraal-Amerika bevinden zich nietallemaalin dezelfde
situatie.In Panama en Costa Rica b.v.zijn ernauwel
ijkssocialeconsicten,ofdie bepalen ten minste niethetbeeld van het land.Panama,met

zijnongeveer2miljoen inwonersopeen oppervlaktevan meerdan 75.%
km2, een bevolkingsdichtheid dus van 24,3 inwoners per km 2, bezat in
1980 een BNP van 1.730 dollarperhoofd.Hetiseen overwegend 'verste-

delijkte'natie.Invergelijkingmetanderelanden in deregiokanmenhier
nauwelijksgewagen van metgeweld onteigendeen onderdruktemeerderheden.DepopulistischeactievanOmarTorrijosheeft.minofmeerpaternalistisch,toch enige sociale vooruitgang bewerkt.De enorme kapitaalstroom en de sterk bewapende aanwezigheid van de VS in dekanaalzone
zorgen voor een relatief stabiele situatie.
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Ongeveerhetzelfdekanmenvan CostaRicazeggen,metzijn ietsmeerdan
2 miljoen inwonersop een oppervlaktevan 50.% km2.Meteen bevolkingsdichtheid van M inwoners perkm2,bezitheteveneenseen BNP van

1.730 dollarperhoofd.Costa Ricastaatbovendienbekend om zijn pacifistischegezindheid,zijn relatiefhoog onderwijsniveau en zijn onmiskenbare sociale vooruitstrevendheid,die in dejaren 40 krachtig bevorderd
werd dooreen opmerkelijkesamenwerkingtussendeaartsbisschop Sanabria,dechristendemocratischepresidentCalderön Guardiaendewetteli
jk
erkende comm unistische parti
j.Vandaag dedagmaaktCosta Ricaechter
een diepeeconomischecrisisdoor:hetheeftgewoon telang boven zijn
stand geleefd en datmaakthetland nu bijzonderkwetsbaarten aanzien
van de eisen van de VS en de druk van hetInternationaalM untfonds.

HeelandersreedsisdesituatievanHonduras,metzijn bevolkingvan 3,7
miljoen inwoners op een oppervlakte van 112.088 km2.Meteen bevolkingsdichtheid van 33inwonersperkm2,bedraagtzijn BNP slechts560
dollar per hoofd, minder dan 1/3 dus van wat Panama en Costa Rica
bezitten.Hondurasbehoortniettotde armste maarweltotde echtarme

landen van de wereld.Zijn rijkdom is bovendien slechtverdeeld en de
mee derheid van debevolking heefteen minimaalaandeelin hetinkom en
en de besluitvorming door de oligarchische klassen,de militairen en de

politiekebewindvoerders.Hetanalfabetisme ligterzeerhoog (meerdan
40%),deovergrote meerderheid van dejeugd komtnietverderdan de
lagereschool.Mededoorditgebrek aan ontwikkelingzijn revolutionaire
bewegingen van enigeomvang ernog nietvan degrond gekomen.Na vele

jaren vanmilitairbewindheefthetlandnu een burgerpresident.Maarnog
steedszijn hetdemilitairen ende(grote)economischebelangen diemetde
VS overeenkomen waterin hetland dienttegebeuren.M ethetgevolg dat

HondurasinenkelejarentijdsvoordeVSpreciesdatgeworden iswathet
Nicaraguavan Somoza eertijdswas:deplaatsbijuitstek van waaruitde
heleregio militairgecontroleerd kan worden.Hondurasiseen m ilitaireen
logistiekebasisvan de VS geworden vanwaaruittoezichtwordtgehouden
op de 'evenwichtsverstoringen'die van Nicaragua,ElSalvador en Guatem ala zouden kunnen uitgaan.
Guatemala en El Salvador vormen een andere specifieke groep, vooral

omdatin beide landen sterke revolutionaire bewegingen aanwezig zijn.
M aargezien hun belangénhun verschillenverdienen zeeenafzonderlijke
behandeling.
Guatemala beslaatongeveer 109.%

km2,heefteen bevolking van om en

bij7miljoen en eenbevolkingsdichtheidvan 65inwonersperkm2.En we
stoten hier meteen op een heeltypische trek :m eer dan de helft van de
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bevolkingbehoorttotdestriktinheemsebevolkingmethuneigentalen (en
daarin nog onderling grote verschillen),eigen gewoonten,mentaliteiten
samenlevingsvormen.HetBNP perhoofd ligttamelijk hoog (1.110 dollar),maardenationale rijkdom en deinkomensin hetalgemeen zijn uiterstongelijk en ongerechtverdeeld.Kan men in Hondurasgewagen van
een chronisch en latentstructureelonrecht,dan heerstin Guatem ala een

echtestaatvan geweldten gevolgevan een openlijk erkend staatsterrorismeen hetterrorismevan extreem rechts.Tegelijk ishierhetrevolutionair
bewustzijnsterkontwikkelden kanmen Guatemalasindsenkeledecennia
beschouwen alsde voornaam ste haard van de guerrillabeweging.Die beweging is ontstaan ze werd al een keer verpletterd,m aar herrees met
nieuwekracht-alseen reactieop hetstructureleonrechten hetrepressieve
geweld waarm ee intellectuelen,vakbondsleden,religieuzen en vooralde

inheemqe bevolking telijfworden gegaan.Alleen aldoordenumerieke
meerderheid van de Indiaanse bevolking voelen de ladinosen de blanken

hun positiebedreigd.Gevolg:hetland leeftaljarenlangin een staatvan
geïnstitutionaliseerde terreur.Totzelfsde voorzittervan de bisschoppen-

conferentie,de bisschop van Quiché,werd met de dood bedreigd en
vluchtte,op aanraden van de Indianen zelf,metalzijn priestersweg.
ElSalvadorbevindtzichineenmogelijknogmoeilijkersituatie.Hetiseen
klein land,meer dan 4,5 miljoen mensen leven erspmengepaktop een
oppervlaktevan 21.% km 2,m eerdan 2* perkm2.HetBNP per hoofd
bedroeg in 1980 50 dollar,op hetogenblik za1hetwelveellager liggen,
beneden datvan Honduras.Degrotebevolkingsdichtheid en deverschrik-

kelijk ongelijkeverdeling van de nationalehulpbronnen (land,inkomen
enz.)hebben hetlandin eengrenssituatiegedreven,dieiedereen thansbij
haar naam durft te noemen :ElSalvador bevindt zich in een staatvan
burgeroorlog.Aan deenekantzijdiebeweren de metde voeten getreden
rechten van de onderdrukte m eerderheden te verdedigen,aan de andere
kantde vertegenwoordigersvan de institutionele orde,diegebruiktwordt
om ,samen m et gewettigde belangen,de onrechtm atige belangen te beschermen van de heersende klassen en van dezogenaam de veiligheid van
de VS,zoals de Reagan-administratie steedsweer herhaalt.De ernstvan
desituatiewordtvoldoendegeillustreerd doordem eerdan 40.% burgers

die in de laatste drieënhalfjaarvermoord zijn en demeerdan een half
miljoen Salvadorianen die naar het buitenland gevlucht of uitgeweken
zijn.In 1982laghetaantaldodelijkeslachtoffersietslagerdanin 1980en
1981,in aprilen meivan ditjaarishetopnieuw onrustbarend gestegen,
niet alleen in de gevechtzones maar ook elders door het optreden van
militaire en param ilitaire groepen.
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Nicaraguatenslotteiseen gevalapart.M etzijn 130.% km2oppervlakte
ennauwelijksmeerdan2,5miljoeninwoners,telthetslechts20inwoners
perkm2.HetBNP perhoofd ligthogerdan datvan ElSalvadoren Honduras,m aarlagerdan datvan Panam a,Costa Rica en Guatemala.M en
schat het op zo'n 720 dollar. Onder de arme landen is Nicaragua iets
minder arm .Het analfabetisme is doorde sandinistische revolutie praktisch uitgeroeid.Het meestsignificatieve feitisechter dat Nicaragua het
eerste M iddenam erikaanse land is geweest waarin de revolutie het niet
alleen op hetsomozism emaareveneensop de kapitalistischestructuurvan

destaaten demaatschappijheeftgehaald.Hetwaseenmarxistischerevolutie,die hetleven heeftgekostaan zowat 50.% mensen uitalle sociale
klassen,maarvooraluitdelaagste.M aarhetwasook dem eestgrootmoe-

dige revolutie,die directna de overwinning de doodstrafalswettelijke
vorm van bestraffing afschafte.Velen hadden verwachtdathetsandinisme naar een dem ocratisch socialism e naar westers modelzou evolueren.

Hetheefteen anderekoersgevolgd,tendeledoorzijnmarxistischeinspiratie,ten dele ook uitverweer tegen de druk van binnen en van buiten,
vooralvan de VS,die Nicaragua beschouwen alseen modelvoor andere
anti-imperialistische revolutiesin de regio.
Ditisdan in grotetrekken de 'wereld'waarin de kerk haarzending heeft
waar te m aken.Het is een dram atische, ongewone,uitermate complexe
wereld,ten aanzien waarvan veelhelderdoorzichten een sinkedosisdurf

nodig zullen zijn.Heeftdekerk beide gehad? Heeftzedieop hetogenblik? Welke verantwoordelijkheid heeftze op zich geladen doorwatze
verzuimdetedoen? Iszijin bepaaldegevallen medeplichtig geweestaan
hetkwaad en dezonde,aan hetstructurele onrecht,doordatzijnietin
staat was toteen gepaste analyse van de situatie of niet de nodige durf
opbracht om ze hethoofd te bieden?

R eacties van de kerk :drie types
Reeds vöör Vaticanum 11 waren enkele prominente bisschoppen zich
scherp bewustvan dediepesociale kwalen van delanden in Centraal-Ame-

rika:naastdereedsgenoemdeMgr.Sanabriavan CostaRicabijvoorbeeld
aartsbisschop M gr.Chévez in ElSalvadoren M gr.Rosellin Guatem ala.

Opgrond van desocialeleervandekerk formuleerden zijfelleaanklachtentegendeongelijkheidenonrechtvaardigheidenernstige,zijhetnieterg
radicale noch effectievevoorstellen om dewantoestand te verhelpen.Zij
hadden hetprobleem ten minsteduidelijk gesteld en eisten metklem een
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oplossing.Zijwareh nietvervreemd van hetlijden van hun volk,waren

nietbangvoordeNachthebbersenzagenhetverbandtussengeloofsverkondiging en bevordering van rechtvaardigheid, tussen evangelisatie en
actie ten bate van de overweldigende meerderheid van de Centraalam erikaanse bevolking.

Met de bisschoppenconferentie van M edellfn (1968) werd de uitdaging
scherper.Daar werd een heldere diagnosegesteld en werden duidelijke
actielijnen uitgestippeld.Devraagwasechter:zou dekerk in haargeheel
hiërarchie,kerkleden,basisgemeenschappen en verschillende kerkelijke
-

bewegingen -op die oproep kunnen ingaan en zich bekeren toteen waarachtige kerk van de arm en,een kerk die de situatie van onrechtaanpakt
en overwint vanuit de kracht van het evangelie, over alle institutionele

voorzichtigheid heen? Onmiddellijk aldook één voorwendselop datdie
gedragslijn zou bemoeilijken:hetschrikbeeld van hetcommunisme.Een
communisme datin Costa Rica,Panama en zelfs Hondurasde platgetre-

den paden van de partijbureaucratie en de vakbeweging volgt,maarin
Nicaragua,Guatem ala en ElSalvadoralsvolksbeweging en gewapend verzeteen eigen vorm aanneemt.Dieomstandigheid wasoorzaakvan consic-

ten en verdeeldheid binnen de kerk,en riep drieduidelijk onderscheiden
reacties of groepen in hetleven.

1.Een heeldeelvan dekerkgaatblijkbaaruitvanhetprincipe:'Om het
even watisteverkiezen boven hetcommunisme'.H etcomm unism eiseen
intrinsiek kwaad,hetis athdstisch,m aterialistisch en preekt de klassen-

strijd.Methetcommunismeaandemachtkomtdekerkin eenondraaglijkesituatie.Deuitdrukkelijkeofstilzwijgendeverdedigersvan ditstandpuntverwijzen voortdurend naar waterin de Oostbloklanden -vooral
Polen,HongarijeenTsjechoslovakije-en in Cubagebeurten naarwater,
volgenshen,in Nicaragua zalgebeuren.Dezemensen erkennen weldatde
huidige situatiein som migelanden echtonrechtvaardig is,echtzondig en

in tegenspraak met hetRijk Gods.Zij erkennen dat er een ten hemel
schreiende armoede bestaat en een onduldbare repressie,datde kerk de

moorden,folteringenen verdwijningennietkéntolereren.Maartussendit
kwaad en datvan hetcommunisme isdekeuze aan geen enkele twijfel
onderhevig:beterditkwaad verdragen dan in dehanden van hetcom munismevallen.Tevergeefsherinnertmen dezemensen eraan daterin Cuba
nog geen enkele priester ofcatechistverm oord werd,daterin Nicaragua
nog geen enkele pastoraalwerker,priesterofbisschop isomgebracht.Dat
isnietterzake.Zezûllen diewelverm oorden en alszehetnog nietgedaan
hebben,dan alleen omdathetnietin hun kraam past.Zodra hetwelvoor

zeuitkomt,slaan ze ook aan hetmoorden,wanthetzijn mensen zonder
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menselijkheidenzonderhart,mensenzonderGod.W atophetogenblikin
ElSalvadoren Guatemala gebeurt,isslecht,maarhetzalvoorbijgaan:
niet-communistischeregimeszijnimmersvoorveranderingvatbaar.Valje
echtereenmaalin dehanden van hetcommunisme,dan geraak je daar
nooitm eeruit.

Dezegroep klaagtook aan.Hijbeweertdathetmarxisme aleen deelvan
dekerk gdnfiltreerd heeft:rijken worden in staat van beschuldiging gesteld en het volk wordthet rechttoegekend om zi
jn bevrijding in eigen
handen te nem en en zich te verzetten tegen hetgeweld dathetondergaat.
Volgens deze anticommunistische kerkfractie is het andere deel van de

kerk,datzijdevolkskerk noemen,alevenzeerverantwoordelijk voorhet
heersendegeweld:men heeftverzuimdtoenaderingtezoekentotderijken
om zete bekeren en heeftin plaatsdaarvan de armen aangezettotrevolu-

tie.Zoveelisintussen duidelijk:deze groep binnen de kerk doet niets
andersdan hetschem aherhalen datook de Reagan-administratiehanteert

bijdeinterpretatievan en dereactieop deCentraalamerikaansesituatie.
Ook Reagansbetoogneemttheologischealluresaan,ook hijbeschrijftde
situatiealseen strijdtussen goed en kwaad,waarin hetkwaad overduidelijk het Sovjet-marxisme is en het goede hetkapitalistisch systeem van
?

Noord-Amerika.
Totdezegroep behoren bisschoppen,priesters,gelovigeleken en religieuze

bewegingen.Misschien zijn ze nietzo talrijk,maarze hebben welveel
nlacht.Tot de groep van de leken behoren in het algenaeen de gegoede

klassen dieheroïschepogingendoen om rijkdom en christelijkgeloofmet
elkaarte verzoenen.Totde groep van de priesters behoren de nietweini-

gen -nietweinig alsje bedenktdater in Midden-Amerika heelweinig
rijken zijn -die dezerijken onvoorwaardelijk toegedaan zijn.Misschien
zijn ernietzoveeluitgesproken kerkleden diehetonomwonden standpunt
'Om heteven watlieverdan hetcommunisme'zo uitdrukkelijk formuleren ofpraktizeren.Maardelatenteinvloed van dezementaliteitblijfterg
groot.M et de verzwarende om standigheid dat elke aanklacht of iedere

georganiseerde beweging van hetvolk gemakkelijk alscommunismebestempeld wordtof,aleentikjesubtieler,geen onderscheid wordtgemaakt
tussen verschillende vormen van marxisme.

2.Hetfundamenteleuitgangspuntvaneentweedegroep in dekerk zouje
kunnen omschrijven als:'Noch heteen,noch hetander'.Neen aan het
structurele onrecht,de verdrukking,de staatvan geweld,m aar evengoed
neen aan hetcomm unism e,hetm arxisme-leninisme.Dezegroep ishetniet
eensm et de interventie van de VS,noch met de wapenleveringen,noch
met de verborgen bedoeningen van de CIA, noch m et de paramilitaire
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organisaties,noch met de duizenden moorden en verdwijningen.M aar
weigerteven stellig de andere zijde te kiezen,vooralin Guatemala,El
SalvadorenNicaragua,omdatdieanderezijdemarxistisch heettezijn en
een marxisme zou opleggen dat noch de kerk noch het volk ten goede
komt.
Ditstandpuntissubtieleren laatvele,erg verschillende varianten toe.Zo
zalmen in Nicaragua stellen dathetsomozismeeen echtkwaad was,m aar
dathetzelfde geldtvan hetsandinisme.In ElSalvadorzalm en erkennen

datwatdestaatdaardejongstejarenheeftaangericht,kwaadis,maardat
ertûssen de uitersten een m iddenweg m oetworden gezocht,een dem ocratisch en progressistisch centrum moetworden gevormd datrechtvaardig-

heid en vrijheid verenigten deinstitutionele kerkhaarbewqgingsvrijheid
laat.In Guatem ala steltm en datdeguerrillabeweging niette vertrouwen
isvanwege haar marxistischeinspiratie en haargewelddadig karakter,en
datm en het inderdaad tragische verleden m oet zien te boven te komen

doormiddelvan verkiezingen.In CostaRicaen Panamaschijntmennog
meerreden te hebben om de min ofmeer progressistische democratische
weg tebevorderen,zonderdatmen zich afvraagtofenige vooruitgang op

die weg welheelverkan leiden in de bestrijding van de kwalen van het
kapitalisme:een kapitalisme datvooraldoorhetrecenteleergezag van de

kerk evenzeer veroordeeld werd als hetcommunisme.Een soortgelijke
houdingverlamtdekerkvan Honduras,dieweleensschijnttedenkendat
hetregime datze nu hebben aleen aanvaardbaargoed is,datverdientin
stand gehouden en gesteund te worden.

Voordeze kerk ishetprincipe 'Noch heteen,noch hetander'duidelijk
genoeg.M aarlangnietzo duidelijkiswatzij.historischgezien,moetdoen
om het haar toevertrouwde volk vrede en rechtvaardigheid te geven.

Neemtdezekerkhet'noch heteen,nochhetander'ernstigenlaatzijzich
inwerkelijkheid nietaseiden naareenbevoorrechting van destatuspossidentis,dan verrichtzijgoed werk.Haar verkondiging van het evangelie
overstijgtzoweldekapitalistischea1sde marxistische horizon,zijklaagt
hetonrechtdatdeenen deanderen aandoen aan a1svolkomen in strijd
methetchristelijkgeloofenmetdewaardigheidvandemensenalskinderen Gods.En aangezien de schendingen van de mensenrechten. zowel

kwantitatiefalskwalitatief,veelmeervoorkomenbijdepartijdieaan de
machtisdan bijdeoppositie -in hetgevalvan ElSalvadorisdatvoor
iedereenzonneklaar-kandezekerk,alszijteneindetoeconsequentblijft
methaaruitgangspunt,zelfstevoorschijn treden a1seen progressistische
en profetische kerk.H et is een kerk waarin de ethische voorzichtigheid

meer gewicht krijgtdan hetevangelisch profetisme,maar zijrealiseert
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vaakvrijgoededingen en draagtenigermatebijtoteenverbeteringvande
situatie.

Jekuntzeggendateenaanzienlijk deel,in sommigegevallen demeerderheid van de Middenamerikaansekerk dittweedestandpuntdeelt,zijhet
meteenaantalschakeringen.M aarinNicaraguabijvoorbeeld legtzijmeer
nadrukophaarstrijdtegenhetsandinismedan opdeveroordelingvanhet
geweld waarmeegewapende anti-sandinistischegroepen deregering om ver
willen werpen.Hetprincipe 'noch heteen noch hetander'wordthiertoch

weereen voorkeur:lieverhetander(hetdoorhetkapitaalen de VS gesteundeproject)dan heteen (hetsandinistischvolksproject).In Nicaragua
kijkteengrootdeelvandekerkelijkehiërarchieopzijnminstmettoegeeflijkheid tegen hetanti-sandinistischegeweldaan.Eldersdaarentegen leidt
deverwerping van hetgeweld 'waarhetookvandaan komt'toteen argwanende en zelfs veroordelende houding ten aanzien van hetrevolutionaire

geweld.Revolutionair geweld kén gerechtvaardigd zijn,wordt gezegd,
maarhetiseenverwerpelijk middelom debeoogderechtvaardigheiddichterbijte brengen.En op die manier slaathetprecaire evenwichttussen
'nochheteen noch hetander'in depraktijktochdoornaareen opstelling
diedeheersenderegeringspraktijken ten minstetolereert...meta1smerkwaardige uitzondering hetgevalvan Nicaragua.
3. In de confrontatie methetonrechtgaateen derde groep in de kerk uit

van één richtingwijzend principe,datnietzo makkelijkteformuleren is.
Enigszinssimplificerend kunnen wijhetalsvolgtomschrijven:'W emoeten derisico'saandurven dienodigblijkentezijnom een eindetemaken
aan de toestand van onrecht en geweld die in de regio heerst,vooralin
landen als Guatemala en ElSalvador'.Totdierisico'sbehoort de moge-

lijkheid datde revolutionairegroepen,alsdie in staatzijn een einde te
maken aan onrechten geweld,aan de machtkomen.Alsdatin de OostW est-confrontatie in hetvoordeelvan hetOosten uitvalten depositievan
de VS in de regio verzwakt, als het de gegoede en middenklassen, de

habituele cliënteelvan de kerk.benadeelt,als hetbelangrijke politieke
offersvraagtop hetgebied vanvrijepartijvorming.enz-,dan isdatmaar
de prijs,de boete die men ervoor moet betalen.Aldie te verwachten
kwalijkegevolgen zijn langnietzo erga1shetnagenoeg absolute kwaad
datnu heerst.W aar hetrechtop leven op hetspelstaat,kunnen andere
rechten naar hetachterplan verhuizen ;waar hetrechtop de bevrediging
van de materiële basisbehoeften op hetspelstaat,kunnen andere rechten

eentijdjewachten op hun volledigevervulling;waarhetgaatom defundamentele,sindseeuwen metdevoeten getreden rechten van deoverweldigendem eerderheid van debevolking,kunnen derechten -in feitedeprivi-
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leges -van de minderheden.die hun huidige status m eteen natuurrecht

verwarren,weleven uitstellijden.
Vanuit dit perspectief en deze oriëntering sympathiseerthetdeelvan de
kerk datdit standpuntinneemt,met de revolutionaire bewegingen als de
voornaam ste tegenstanders van het heersende kapitalistische systeem .Ze

zijn hetnieteensmethun ideologie noch metveelvan hun praktijken,
maar ze beschouwen ze welals de meestrepresentatieve dragers van een

mogelijk volksproject.diemakkelijkergecorrigeerd kunnen worden dan
hun tegenstandersdienu aan de machtzijn.Zo oordeeldedekerkelijke
hiërarchievanNicaraguain delaatstejaren van hetsomozistischbewind,
almogen wijnietvergeten dathetsomozismemeerdan veertigjaarlang
vreedzaam metde kerk samenleefde:dehiërarchie erkendede rechtm atigheid van de gewapendeopstand tegen een gewelddadig en onrechtvaardig

regime.Zo oordeeldevooralM gr.Romero,diezich openlijk verzettetegen hetgeïnstitutionaliseerde onrecht en geweld,en tegelijk nietnaliet
kritiek uittebrengen op derevolutionairebewegingen,diehijpreesvoor
hunengagementvoordebevrijdingvanhetvolk,maarafkeurdevoorhun
ideologischevernauwingenensommigevanhunweinigmenselijkepraktijken.
Kwantitatiefsteltditdeelvan dekerk nietveelvoor,maarkwalitatiefwas

en ishetzeerbelangrijk.Hetvaltnietindesmaakvan denuntiinoch van
deCelam (deLatijnsamerikaansebisschoppenconferentie)maarwordtten
minste door enkele bisschoppen getolereerd en door basisgemeenschap-

pen,bevrijdingstheologen.geëngageerde priesters en religieuzen aangemoedigd.Sommigen vanhenzijnweleenstevergegaaninhun identificatie metde revolutionaire bewegingen en hun gebrek aan kritiek.M aardie
excessen doen nietsafaan dewaardevan de houdingvan veleanderen,die
hun gedrag nietlaten dicteren doorpolitiekevoorzichtigheid en institutionele belangen,maarzich gedreven weten doorhetgeloofen de inspiratie

vanhetRijk Gods.Ditisdevervolgdekerk,diealeenbisschop-martelaar
heeft,die tientallen verm oorde priestersen religieuzen telten honderden
omgebrachte,gemartelde,gevangen of'verdwenen'catechisten en 'delegadosde la Palabra'.Ditisde kerk die dewereld voorluide vragen stelten
schokt,een ergernisvoor de machtigen,hoop voor de vernederden.Deze
kerk ishetdiehetprobleem van dezogenaam deIglesiapopularofvolks-

kerk heeftopgeroepen en dievaak hetverwijttehoren krijgtdatze de
verdeeldheid en hetconnictbinnen hetkerkinstituutin de hand werkt.In

de Middenamerikaanse kerk isditprobleem zo belangrijk,datheteen
aparte behandeling verdient.
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Volkskerk,kerk van de armen en binnenkerkelijk connict
Dekerk die zich in sterkere mate geëngageerd heeftvoorde arm en en de

zaak van hetvolk,pleegtmen,in pejoratieve zin,'volkskerk'te hete*n.
Een benaming die noch de Puebla-conferentie noch Johannes-paulus11
graag horen.De kritiek op deze kerk geeftte verstaan dat de volkskerk

zich kanttegen dehiërarchie,gecontamineerd isdoordeklassenstrijd en
zich teveelvereenzelvigtmetdepolitiekestrijd van derevolutionairebewegingen.Ongetwijfeld zijn erleden van dekerk voorwiediebeschuldigingen enigermate opgaan,maar hetzou volstrektonrechtvaardig zijn
daarom deze hele groep te diskwalificeren.Om alle misverstanden uitde
weg te ruim en ishetbetervan een kerk van dearmen te spreken dan van
een volkskerk.Voorzo'n kerk van dearm en namen KardinaalLercaro en

anderen hetreedsuitdrukkelijk op tijdensVaticanum 11en niemand minder dan Johannes XXIIIbeschouwde deze term alseen uitstekend ideaal

voorheeldekerk.EndeinMedellinenPueblazoduideljijkvooropgestelde voorkeurvoor de armen verplichtde kerk totverreikende veranderingen in haar zelfverstaan en zending.Een kerk van de armen ziet in de

materiëlearmoedevanhaarmensen deplaatsbijuitstekvoordeverkondiging van hetevangelie,een van degeprivilegieerdeplaatsen om Christuste

ontmoeten en dehistorischeopdrachten van dekerk teonderkennen.Zij
verkondigtdevoorrang van hetRijk Godsboven hetkerkelijk instituut,
verwerptdeopeenvolgende'verwereldlijkingen'diedekerk op haartocht
doordewestersekapitalistischewereld heeftondergaan,en steltzich met-

terdaad bijvoorkeurin dienstvan demeerderheid van hetvolk in zijn
strijd voorbevrijding...Nietsvan ditallesnegeerthethiërarchisch karaktervan de kerk,alimpliceerthetsomsernstigekritiek op de houding van
de hiërarchie. Niets van dit alles veronderstelt een 'parallel' leergezag,
m aar we1de uitoefening van het rechten de plicht van de kerk om een
profetische taak te vervullen en met heteigen charisma tothetgemeen-

schapsleven bijtedragen.Nietsvan ditallesveronderstelteencontaminatie doorhetmarxisme,alworden sommigeelementen van de marxistische
analyse gebruikt,zoals anderen elementen van de kapitalistische analyse
gebruiken zonder meteen metalle zonden van het historisch kapitalism e
beladen te worden.Niets van dit alles veronderstelt een breuk met het

noodzakelijk hiërarchisch karaktervan dekerk,maarhetmaaktdieinstitutionele elem enten welondergeschikt aan diepere waarden,die nauwer

aansluiten bijdehistorischeJezus.
Hetisduidelijkdatdezekerk van dearmen gemakkelijk in consictkomt
methaarmaatschappelijkeomgeving.Zijkomtin connictmetdegeves-
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tigdemachten,dieinlaatsteinstantieverantwoordelijkzijnvoordetragedievan de Middenamerikaansevolkeren.In Nicaragua neemtzijhetop
voorde sandinistische revolutie en wordtdoor de tegenstanders daarvan
metgeweld bestreden.In somm ige gevallen echterraaktdeze kerk ook in

consictmetbisschoppenenkerkelijkeautoriteiten uithoofdevanpolitieke meningsverschillen,die berusten op een verschillend begrip van watde
'voorkeur voor de armen'inhoudt.Hethevigstisdatconsictin Nicara-

gua.Demenigsverschillenwortelenhiereigenlijknietindogmaofabstracte moraal,maar in de vraag welke houding de kerk moetaannem en ten
aanzien van desandinistischerevolutie,concreternog ten aanzien van het
geweld van allerleiaard datdie revolutie wordtaangedaan.In Nicaragua
heerstderhive een toestand van verregaande politieke polarisatie,die het

wederzijds begrip en de eenheid bemoeilijkten die men somszoektte
verhelpen doormiddelvan organisatorische en administratieve dwang.

Eigenlijk komtook hierweerhetprobleem van hetcommunismealshet
voornaam ste kwaad op de proppen.W at het com munisme in de kaart
speelt,m oetveroordeeld worden,of het het volk dientofniet.W at het
communisme weerstaat,m oet gesteund worden, of het het volk en de
eeuwenlang verontrechte en gem arginaliseerde meerderheden schaadt of
niet.Die instelling ishetdiehetprobleem vervalsten de gemoederen polariseert.En daarbovenop komteen diepe tegenstelling in de theologische
opvatting van de kerk.De enen beklem tonen de verticale,hiërarchische,
institutioneleen organisatorischeaspecten ervan ;deanderen beklemtonen
de communautaire aspecten,diehetvolk Godseen geprivilegieerdeplaats

toekennenindeopbouw vanhetRijkGodsendevormgevingvandekerk.
De enen beklemtonen de orthodoxie in de leeren de exclusiviteitvan het
leergezag,de anderen beklemtonen de noodzaak om naarelkaarte luisteren, om sam en tot een onderscheiding dergeesten te komen,om de verscheiden gaven van de Geest te respecteren. De enen onderstrepen het
ambtvan de herders die de kerk besturen,de anderen onderstrepen de

vrijheiden volwassenheidvandekinderenGods.Dezenhebben in dekerk
een eigen plaats,die nu nietbepaald die van onmondigen is,die slechts
dienen te luisteren, te gehoorzamen en uit te voeren wat hun bevolen
wordt.

Ditallesbemoeilijktdevreedzameeenheid van dekerk,albestaaternog
steeds een soort eenheid-in-consict.Het probleem is niet even acuut in
heelCentraal-Am erika.In Costa Rica wordtm en stilaan beduchtvoorde

invloedvanhettheologisch centrum vandereligieuzen,datbetervoorzijn
taak uitgerustisdan hetseminarievan hetaartsbisdom .Ook in E1Salva-

dorkunnen problemen rijzen -zezijn ereigenlijk al-van de kantvan

218

Streven/december

enkeleledenvan dezogenaamdevolkskerk;maareen aanzienlijkdeelvan
de kerk,datterechtkerk van de arm en heet,getuigtvan een grote,zowel
theoretische alspraktischevitaliteit,en kan hetheelgoed vinden methaar
hiërarchische overheid,vooralin hetaartsbisdom van San Salvador.Tot

in dedoordeguerrillabezettegebieden wordtpastoralebijstand verleend
doorgeëngageerde priesters en leken,die helemaalgeen tegenspraak zien
tussen hun steun aan de revolutionairebewegingen en hun volledig toebe-

horenaan dehiërarchischekerk en haarleer.In Guatemalazijneveneens
enkele excessen voorgekomen,waardoor een deelvan de volkskerk haar
primaire evangelisatiezending opgafom zich exclusiever aan de politieke

enzelfsmilitaireactietewijden.ZoalsinElSalvadorverloordekerk ook
hier op die m anier een aantalgekwalificeerde pastoraalwerkers.M aarin

beidelanden keerthettijenwinthetinzichtveld datdespecifiekeautonomievan de dienstaan hetgeloofin dekerk gevrijwaard dientteblijven,
medealseen onontbeerlijkedienstaan dehistorischetaak van hetvolk.
In Nicaraguazijn depositieshetmeestverhard.Maarzelfshiergevenzij
die het verst gaan in de veeleisende consequenties van de optie van de

armen,erhelemaalgeen blijk van datzijdekerk willen verdelen en een
parallelle kerk willen oprichten.De felstevoorvechtersvan een kerk voor

dearmenzijn God-verbonden,Christusendekerktoegedanemensen.De
scherpte van het connictis nietin de eerste plaats aan hen te wijten.
Voorzeker,de paus heeftde noodzaak van de eenheid beklemtoond,de
eenheid metde bisschoppen,m aarvernoemdein één adem vooraldenood
aan onderlinge eenheid tussen de bisschoppen.En daarin heeft de Cen-

traalamerikaanse hiërarchie nietaltijd uitgeblonken,men herinnerezich
slechtsdegespannen verhouding tussen debisschoppen vanElSalvadoren

Mgr.Romero en zijn opvolgerRivera.Depausvroegvan debisschoppen
datzijwaarachtigebisschoppen zoudenzijn,in delijn vanVaticanum II,
M edellfn en Puebla,en van degrotetraditiesvan dekerk.Vaak zoektmen

dewortelsvandeverdeeldheidwaarzenietzijnofbijmensen dienietaan
de oorsprong ervan liggen.

Ziedaar in grote trekken enkele kenmerken van de situatie van de kerk in

Centraal-Amerika.Dezekerk heeftdelaatstetien jaarhoogtepunten gekend die in deuniverselekerk bewondering en zelfsnavolging wekten :de
arme kerk van Centraal-Am erika werd gegrepen doordeGeesten ontpoptezich,a1shetgeringe Bethlehem ,totde plaatsvan waaruitde verlossing

van dewereld op gang komt.Zijkendeook momenten van vreesachtigheid,passiviteiten teruggang.Vandaag dedag weifeltzijenigszinsom,
arm a1s ze is, een gepast antwoord te vinden op de zo complexe en
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'geïnternationaliseerde'historische uitdaging.De geestissterk,m aarhet

vleesiszwak:deinspiratieendekrachtGodsblijvennietingebreke,maar
het door de historischeomstandigheden vereiste,menselijke potentieel
blijftbeneden demaatvan hetbelangvan deopdracht.En watergeris,
een zekerevreesmaaktzich meestervan dekerk en noopthaar,via einde-

loze voorzorgsmaatregelen (vooralop hetvlak van de vorming van de
seminaristen en decontroleoverdeintitiatieven)totbepaaldevormen van
een regressieve evolutie,die we best kunnen m issen.
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In vitro-bevruchting
M edische en ethische aspecten

H erm ann H epp

Dein vitro-bevruchting (IVB)ofbevruchting buiten hetlichaam iseen
nieuwetherapievan demenselijkeonvruchtbaarheid.Hetconceptbehelst
vier opeenvolgende stappen: 1)hetopvangen van een eicel('pick-up')
doormiddelvan delaparoscopie;2)debevruchting van deeicel,doorde
vereniging van ei-en zaadcelin een gepasteweefselcultuur;3)dedeling
van debevruchteeiceltotaan hetoverplantingsstadium ;4)deinplanting
in debaarmoeder-('transfer')van debevruchteeicelin een vroegembryonaalstadium.DeIVB isdusinprincipeeensoort'omweg'('bypass')
-

die de normale doorgang van de eiceldoorde eileidersvervangt.De ontwikkeling van de IVB bereikte een eerstehoogtepuntmetdegeboorte van

LouiseBrownop25juli1978,heteerstemensenkinddatdank zijIVB ter
wereld gekomen is.Sinds 1965 hadden de Britse fysioloog Edwardsen de
gynecoloog Steptoe dezevorm van therapie consequentuitgewerkt.Intus-

sen hebben soortgelijke teamsin Australië,Engeland,Amerika,Frankrijk,Oostenrijk,de Duitse Bondsrepubliek en België metgoed gevolg
IVB'Sgerealiseerd.

M edisch-technische aspecten
De voornaam ste indicatie voor een IVB is de onherstelbare beschadiging
van beideeileidersofde afwezigheid ervan na een operatieve ingreep vanwegeeen dubbeleeileider-zwangerschap.Alsandereindicatiesworden verm eld :de zgn.onopgehelderde steriliteit,de manneli
jkesteriliteitdieaan
oligozoöspermie (abnormaallaag gehalte spermatozoïden in het zaad-

vocht)tewijten is,en deimmunologischesteriliteit(ten gevolgevan ontspoorde afstotingsreacties die de bevruchting en/ofde ontwikkeling van

hetembryo verhinderen).
Alternatievemethoden -rechtstreekseinplanting van heteiin debaarmoeder of vervanging van de eileiders door de urineleider ofde appendix
bleven totnog toezondersucces.Om tweeredenen moetde IVB voorals-
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nogde'ultimaratio'blijvenvan debehandelingvaneen eileidersteriliteit:
demethodebevindtzichnogsteedsinhetexperimentelestadium enerzijn
zoveelaanvragendatervoorlopignietaanvoldaankanworden (hettenm
van Erlangen heeftalmeer dan 1.e

kandidaten,hetAustralische team

vanLopatameerdan2.e ).A1teoptimistischeuitsprakenriskerenop dit
momentbijvelepatiënten overdreven verwachtingen tewekken.Bijveel
vrouwen die alzonder succes geopereerd zi
jn vanwegenaeen ontsteking
optredendehardnekkigeadhaesies,ishetheelmoeil
ijkofzelfsonmogelijk
geworden om een eicelop te vangen via laparoscopie.Aan elkeIVB dient
derhalve een uitvoerige en zorgvuldige,zowelklinisch-gynecologische als
andrologischediagnosevan desteriliteitvooraftegaan,op grond waarvan
de indicatie ofcontra-indicatie,de selectie dus,doorgang zalvinden.

Deeerstevoorwaardevooreen geslaagdeIVB ishetverkr#gen van r#pe
eicellen. In tegenstelling met een 'rustende' eicel, die nog een diploied

chromosomenstelbevat,bezitde rijpe en voorbevruchting vatbare eicel
een gehalveerd stelchromosomen.Bijdemensheeftdeeicelhaareerste
rijpingsdelingvoltooid ophetmomentvandeovulatieofeisprongenheeft

zijheteerstepoollichaampjeuitjestoten.Deeersteklinischeingreepisdus
hetopvangen van een eiceldie dezeeerste rijpingsdeling voltooid heeft.
TerwijlSteptoeen Edwardsaanvankelijk spontaneovulatiesafwachtten,
verkiezen de meesteteamsthanshetrijpingsprocestestimuleren metbehulp van hormonen :hetanti-oestrogeen Clomifeen en hetlutdniserings-

hormoon HCG (Humane-chorion-Gonadotropine).
ln deregelgaataan deeigenlijketherapiecycluseennauwgezettecontrole
vandevrouwelijkemaandcyclusvooraf.Vandevijfdetotdenegendedag
van de cycluswordtdagelijkslangsorale weg 50 tot1* mg Clomifeen
toegediend.Vanaf de tiende dag wordt door ultrasonische metingen de
groeivan een ofmeereifollikelsin de eierstok gevolgd.Zodra een eifollikeleen diam eter van meer dan 17 mm heeft.zorgteen intramusculaire

injectievan HCG voordeverdererijping,en ongeveer36 uurlatervolgt
de eisprong.Een andere m ethode gebruiktgeen ultrasonischeechografie,
maarvolgt,met behulp van radio-immunologische metingen.de ontwik-

kelingvan hetlutdniserendhormoon (LH)op devoet,om zo denakende
ovulatieteherkennen aan hetstijgend hormoongehalte.In beidegevallen
beoogtmen rijpe eifollikelsop tevangen.De eisprong wordtechterniet
afgewacht:laparotomie (buiksnede) of laparoscopie (observatie en ingreep meteen endoscopische sonde)vinden plaats enkele uren vöör de
verwachteofberekendeeisprongd.w.z.een 30-talurennadeinjectievan
hetHCG,26tot28uurnadegeobserveerdestijgingvanhetlutdniseringshorm oon.Tenminsteeen van beideeierstokken moetvoorde ppnctie-son-
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detoegankelijk zijn.De inhoud van heteiblaasjewordtondergecontroleerdelage druk via een hollenaald van 1,4 mm diam eterweggezogen en

hetvochtmetdevermoede eicelwordtin een reageerbuisjeopgevangen.
Bijdelaparotomieissteeds,bijdelaparoscopieinderegel,een algemec
narcose nodig.

In een tweedestadium gaathetom deeigenlqkebevruchtingin vitro.Het
follikelvochtwordtkrachtig geschud en in een horlogeglasopgevangen.In
hetideale gevalwordtde eicelm ethetblote oog,zonietonderde stereom icroscoop geïdentificeerd.Ze wordtdan in een speciaalmedium gewassen en in 1 mlvan het definitieve cultuurmedium,in een nieuw reageer-

buisjeovergebracht.In hetzaadvochtwordendespermatozoënzorgvuldig
gescheiden van het zgn. seminaalplasm a, en na incubatieperioden van

wisselende duur,aan de eicellen in de reageerbuisjestoegevoegd,waar
alduseen dichtheid wordtbereiktvan honderdduizend tot een miljoen
spermatozoën perml.Bijeen constantetemperatuurvan 37OC,eenconstante atm osfeeren ondertoevoeging van 5% COc,wordtvervolgens de
celdeling en eerste embryonale ontwikkeling afgewacht,die zowat20 uur
lateronder de microscoop wordtbeoordeeld.
Hetderde stadium betreftde em bryonale ontwikkeling vllrde overplan-

ting.IsdeIVB geslaagd,dan moetde(bevruchte)eicelnaenkeleurenhet
tweecellig stadium hebben bereikt.Haastalle teams zien in 80 tot 90l

van degevallen dieceldeling optreden naeen rijpingvan 4 tot6 uur.De
daaropvolgende celdelingen vinden plaats mettussenpozen van ongeveer
12 uur.Nog om streden isdevraag ofhettweecellig stadium reedsalshet

bewijsvan eengeslaagdeIVB kan gelden(metnamein destatistieken):er
blijken namelijk in ditstadium ook celfragmentatiesen parthenogenetischeceldelingen (van eenonbevruchteeicel)voortekomen.Hetviercellig
en zeker het achtcellig stadium wordt algemeen als een geslaagde lVB

beschouwd.Hetviercellig stadium wordtbijeen ongestoord verloop van
de IVB ongeveer 48 uurna de follikelpunctie bereikt.
Devierde en de laatstestap isde overplanting van de bevruchteeicelin de
baarm oeder.In deregelgebeurtditnu in hetviercelligtotachtcellig stadi-

um van zijn ontwikkeling.Vooralhettijdsintervalwaarbinnen datstadium bereiktwordt,is belangrijk voor de prognose:wilde overplanting
slagen,dan moet hetviercellig stadium bereiktzijn na 48 tot52 uur,
volgenshetAustralisch team reedsna 40 tot45 uur,in Erlangen wordtde
overplanting ongeveer50 tot60 uur na de follikelpunctie uitgevoerd.De
overplanting gebeurtvia een 2 m m-sonde in het baarm oederhalskanaal.

M eteen fijngekalibreerdeinjectienaaldwordthetembryoin 2mlsuspensievan hetcultuurmedium opgezogen in een doorzichtigecatheter,dievia
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de sonde totin de baarmoederholte gebrachten leeggespoten wordt.De
instrumenten worden nadien gespoeld en hetspoelvochtwordtzorgvuldig
onder de stereom icroscoop onderzochtom na te gaan of de eicelniet is
achtergebleven.Vierentwintig uurlaterkan de vrouw naarhuis.

Dankzijuiterstgevoeligehormoonanalysesishetop hetogenblik mogelijk reedseen weeklatervasttestellen ofereen zwangerschap isingetreden.Opmerkelijk blijfthetfeitdatbijeen natuurlijkezwangerschap de
nidatie (innesteling in de baarmoederwand)van hetembryo nietplaatsvindt in het viercellig of achtcellig stadium , maar pas veellater in het
veelcellig stadium van de zogeheten morula.

Resultaten
W orden indicatiesen selectieszorgvuldig gehanteerd,dan kunnen dedoor
hetAustralischeteam van Trounsson en W ood voorgelegde resultaten als
representatiefgelden voordievan de meesteteam s.Vooraldeverhouding

tussen aantalingrepen en 'successen'schijntgelijklopend tezijn:1* 1aparoscopieën leveren 80 tot90 eicellen op,van 1* IVB'Sslagen er70 tot

80% ;bij50tot60embryo-overplantingenkomthettot15zwangerschappen,en van die 15 zijn na 12 weken nog 6 alsintacte zwangerschappen
herkenbaar.

Hetsuccesschijntminder van de technische detailsofdeverschillende
cultuurmediaaftehangen dan welvan dejuistebepalingvan derijpheid
vandeeicel.Bijdemorfologischebeoordelingvandeeicelgeldteenvacuolisering (blaasjesvorming)van hetcytoplasma alseen ongunstig voorteken.M aarvolgenshetLopata-team hoeftmen,op grond van dem orfologische beoordeling alleen, de embryo-overplanting voortaan toch niet

meeruitte sluiten.Onopgelostlijkt nog hetprobleem hoe aldan niet
levensvatbare zgn.klievingscellen van elkaarte onderscheiden.Beslissend

voorhetmomentvandeoverplanting schijntnietzo zeerhetstadium van
deceldelingtezijn,dan weldetijdspannewaarbinnen hetwordtbereikt.
HetLopatateam heefteicellen,nog vöör hettweecellig stadium ,overge-

planten daarmeezwangerschappenverkregen.Ditwijsterook op dat-in
tegenstelling tot wat men tot nog toe aannam

de innesteling van de

bevruchte eicelniet noodzakelijk een perfecte synchronisatie tussen de
hormonaleontwikkeling en dievan hetslijmvliesveronderstelt.
Delaatste tijd probeertmen de efficiëntievan de methode te vergroten
doorveelvoudigeembryo-overplantingen.Ook a1smeerdere bevruchteeicellen overgeplantworden,volgtm eestaltoch een enkelvoudige zwanger-
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schap.HetAmerikaanseteam vanNorfolkverkreegbij150enkelvoudige
overplantingen 7,4% ,bij82 tweevoudige overplantingen 15,8% ,bij 13
drievoudige overplantingen 30,7% en bij 6 viervoudige overplantingen
50 Teintra-uterienezwangerschappen.Destand van zaken op hetOrganon
Symposium van 1982 zag er,metbetrekking tothetaantallevendgeboorten en bestaande zwangerschappen,uitalsvolgt:
levend geboren
kinderen
Engeland
A ustralië
VSA
DBR

Frankrijk
Oostenrijk

bestaandezwla- em bryo-overplangerschappen tingen N rweek

K
30
2
1

120
97
24
10

K
50
12
G

1

3
24

10
18

3
3

12
10

284

196

Zweden
Israël
74

Risico's,alternatieven,variaties

Tochbrengtdemethodenogaltijd risico'smee.W atdevrouw betreftzijn
dezevooralverbonden metdeingreep van delaparotom ieoflaparoscopie,

diesomsmeermaalsuitgevoerdmoetwordenom eenrijpeeicelteverkrijgen.Ophetogenblik wordtdeminder'ingrijpende'methodevan deechografisch gecontroleerde eicelpunctie uitgeprobeerd.

Risico'svoorhetembryo kunnen inprincipeopvierniveausoptreden:1)
vermeerderingvan chromosomale afwijkingen;2)vermeerderingvan bevruchtingen doorabnormalespermatozoën;3)verstoringen vandeDNARNA-synthese;4)teratogene(misvormende)werkingenvan fysische,chemische,bacteriële of virale aard.
Vooralsnog werd alleen in dierenexperim enten aangetoond datpolysperme

bevruchting(meerdan&nzaadceldringtindeeicelbinnen)oftelaattijdige bevruchting het aantaltriploiede ontwikkelingen (drie in plaatsvan
twee gelijkechromosomenstellen)kan verhogen.Ditzou ten minsteeen
deelvan hetrelatiefhogeaantalspontaneabortussen naeen IVB genetisch
verklaren.Somm ige onderzoekersspreken de verwachting uitdatde em bryonale ontwikkeling na een IVB aan een wetvan alles-of-nietsonder-

Hermann Hepp / In vitro-bevruchting.M edùcheen ethi
scheaspecten

225

worpen is:door bewustte verzaken aan bepaalde overplantingen en/of
doorde spontane abortussen na een IVB,zou de kans op misvormingen

geringer kunnen zijn dan in hetgevalvan een natuurlijke bevruchting.
Voorlopig echterblijftditeen puurspeculatievebeschouwing.
Naasten in plaats van de IVB werden reeds fwee alternatieve m ethoden

beproefdom deeileidersteriliteitteoverwinnen.Bijdebevruchtingin utero wordtde doorlaparoscopie verkregen eicelslechts zesuur in een cultuurmedium overgebracht en nadien nog eens één uur m et0,1 mlzaad-

vochtvermengd.Tijdensdie periodekomthetniettoteen bevruchting.
Zeven uurna de follikelpunctie wordtmetbehulp van een catheter20 m l
van degedurende een uur gdncubeerde suspensie van eicel,zaadvochten
cultuurm edium in de baarmoeder ingebracht.Deze methode beoogt dus

eenbevruchting in en nietbuiten hetlichaam.Bij14van de31patiënten
konden na de ingreep zwangerschapshorm onen aangetoond worden. In
twee gevallen kwam hettoteen reële zwangerschap.
Deeiceloverplanting bestaatin principehierin,dateen onbevruchte eicel,

diedoorlaparoscopieoftijdenseen operatiewegenseileidersteriliteitverkregen werd,in de micro-chirurgisch geopende eileidersingeplantwordt.

Daarkandandoorhomologe(metspermavandeechtgenoot)inseminatie
een in vivo-bevruchting plaatsvinden.M en heeft zelfs algeprobeerd om
voordien gewassen en gdncubeerde sperm atozoën samen m etde eicelvia
debuikholtein deeileidersbinnen tebrengen.M etdezemethode zou men
aléén zwangerschap verkregen hebben,die op een misgeboorte uitliep.
De techniek van IVB en embryo-overplanting maaktin theorie en weldra

wellichtookin depraktijk velevariatiesmogelijk:heterologebevruchting
(methetsperma van een bekende ofonbekende donor);homologe bevruchting van een eivan een bekende of onbekende 'vreemde' vrouw ;
heterologe bevruchting van het eivan een vreemde.Naast de reeds bestaande 'sperm abanken'zi
jn 'eicelbanken'en zelfs,alnaargelang van de
homologe of heterologe variaties, genetisch bekende, anonieme of geslachtsspecifiek geselecteerde 'embryobanken' denkbaar.Tenslotte kan,
na de homologe ofheterologe bevruchting.hetembryo ook nog overge-

plantworden bijeen vreemdevrouw of'huurmoeder',diehaarzwangerschap uitdraagtofwelals'baker'voordegenetische moeder,ofwelom dat

zijlangsdieweg zelfhet'vreemd moederschap'nastreeft.A1sindicaties
voorde overplanting van een homoloog bevruchte eicelin een 'huurmoeder'kunnen gelden :het onverm ogen van de genetische moeder om een

zwangerschap uit te dragen (omdat b.v. haar baarmoeder verwijderd
werd),ofhaarindividueleafwijzingvan demeteenzwangerschapverbonden ongemakken.
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Hetgenetisch 'vreemd moederschap'van een aan endocriene ofeileider-

steriliteitlijdendevrouw hoeftnietperseviaeen IVB totstandtekomen.
Het kan ook 'rechtstreekser' gebeuren, doordat het embryo van een

vruchtbarevrouw,doornatuurlijkebevruchtingontstaan,inhethonderdcelligstadium (5tot6dagen nadeinvivo-bevruchting)uithaarbaarmoederwordtweggespoelden dadelijk wordtovergebrachtbijdeonvruchtbare vrouw.Seed heeftdit 'artificialem bryonation'genoemd.

Dezeenkeleverwijzingen naardemogelijkevariatiesvan deIVB maken
ieder kritisch denkend mens duidelijk hoe ambivalentdeze jongste en
merkwaardigewetenschappelijke vooruitgang is.De greep naarde aanvang van hetmenselijk leven,de beschikkingsmachtvan derden - arts
en/ofbioloog -overdemenselijkevoortplanting,roeptdringendevragen
opnaardemedisch-ethischegrenzenvanhetexperiment.Enerrijzen ook
juridischeproblemen.
M edisch-ethische aspecten

Zoalssteedshetgevalisbijhetbetredenvan eenonontgonnengebied,ziet
demedischeethiek zich ook thans,op grond van demogelijkegevolgen,
geplaatstvoorde fundam entele vraag:ismedisch-ethisch geoorloofd wat

medisch-technischmogelijkofmaakbaaris?Mogenwijallesdoenwatwij
kunnen? Moéten wijvoortaan allesdoen watmaakbaaris?
W aargaatheteigenlijk om ? Hetisde mensgeluktde eirijping toteen
goed eindetebrengen,kiemweefselstemaken en menselijk leven teverwekken in hetlaboratorium ,buiten hetm oederlichaam en in de handen

van derden,en datmenselijk leven zo in debaarmoederoverteplanten
dateen norm ale zwangerschap toten metde geboortevan een kind moge-

lijk is.Heelditproceswordtin dehanden vanmeerderepersonen gelegd.
Totnog toe wasde eerste fasevan hetmenselijk leven uitsluitend aan
natuurwetten onderworpen, nu kunnen arts en/of bioloog en de in het
laboratorium werkende fysioloog beslissingen treffen m etonoverzienbare

gevolgen.Zijbeslissen overderijpheidvan deverkregeneicel.hetaldan
nietdoorvoeren van de bevruchting,de overplanting of 'verwerping'van

begonnen menselijk leven.Die veelvoudigebeslissingen berusten meestal
bijverschillende laboranten ofbiologen.Devreesvoorde overplanting
van een mogelijk beschadigd embryo kan toteen selectieleiden,waarbij
ook vergissingen worden gemaakt.M .a.w.de morele kwaliteit van het
hele team wordthieruitgedaagd.H etwetenschapspositivismevan debio-

loog/fysioloog hoeftnietin alhun wetenschapèelijkebenaderingen volle-
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dig samentevallen metdem edisch-ethischevoorstellingen van dearts-therapeut.ln hetbelang van dezaak ishette hopen datnegatieve resultaten
en ontwikkelingen nietverzwegen worden.

Een groot verantwoordelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het prille
menselijke leven washet fundamentele uitgangspuntvan hetteam van
Erlangenvoorzijnwetenschappelijken klinischwerkop hetgebied vande
IVB.Pasnauitvoerigeexperimenten metdieren werd ooktotdeIVB bij
de m ensovergegaan.Steeds werden alle bevruchte eicellen die binnen de

geplandetijdspanne celdeling vertoonden,overgeplantin de baarmoeder
van devrouw diedeeicellengeleverd had.En erwerden uitsluitend homo-

loge bevruchtingen doorgevoerd.Experimenten met menselijke ei- of
zaadcellen ofbevruchte eicellen werden vooralsnog nietondernomen.

W emoeten onsergoed van bewustzijn dathethierom een nieuweethischedimensie gaat:hetgaatnietlangerom hetvaststellen van degrenzen

van hetwetenschappelijk experimentop de (bestaande)mens,maarde
menswording zelfisobjectvan hetwetenschappelijk experimentgeworden.Elke stap van hetlvB-procesvraagteen hoog ethisch verantwoorde-

lijkheidsbesef.TerechtsteldeW uermeling(1980):'W ievandaaggenetisch
materiaaltoevertrouwd krijgt,moethetmetuiterstezorgvuldigheid niet
alleen tegen bederfen contaminatievan buitenafbeschermen,maarevenzeeren vooraltegen misbruik ervan.Vervolgensm oetiedereen dieiem and

andersgenetisch materiaaltoevertrouwt,erzekervan zijn dat het niet
door ''derden''misbruiktwordt.Hetlijdtgeen twijfeldathetontlenen
van eicellen aan een vrouw (naaraanleidingvan een om andereredenen
ondernomen operatieoflaparoscopie),zonder haarinstemming,hoogst
im moreelis,vooralwanneer datgenetisch materiaalvoor een IVB wordt
gebruikt'.
Zelfachtik de grensreedsbereiktin alle bovenvermelde variatiesvan de
IVB.Dat geldtvanzelfsprekend ook voor de studies van de invloed van
toxische offarm aceutische stoffen op hetgenetisch materiaal,en voorde

studievan ziekelijkeofgenetischevervormingenervan.Bijelkonderzoek
en bijelke ingreep op demens(en m.i.nogmeerbijelk experimenteren
metde mens) stootde onderzoeker 'zelfsin hetprille stadium van de
bevruchteeicel.in hetobjectvanzijn onderzoekop eenmenselijksubject,
dat nooit als m iddelgebruikt mag worden'.Daaruit volgt 'dat aan de

menselijke gen-technologie principiële grenzen zijn gesteld. Dat geldt
eveneensvoor de pogingen totaseksuele vermeerdering dooruitwisseling

van celkernen (dezgn.klonen).Ook albehoren diepogingen vooralsnog
tothetdomein van de speculatie,nu reeds kunnen wijop deugdelijke
gronden stellen dateen dergelijke mensenteeltin tegenspraak ismetde
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waardigheid van dem ens'l.Ik weetdatditsoortexperimenteelonderzoek

nietpersemetdeIVB verbonden hoefttezijn,hetkan even goedondernomen worden op embryo'sdie na een natuurlijke bevruchting uit de
baarm oederworden weggespoeld.M aardatneemtdebedreiging nietweg,
hetsteltze alleen nog scherperz.

Principieelsluitmogelijk misbruik hetrechtegebruik natuurlijk nietuit.
Aanvaardtmen datprincipeen wordtelk m isbruik metzekerheid uitgesloten.dan variëren de positiesten aanzien van de homologe IVB nog van

volstrekteafwijzing totvoorwaardelijkebeaming.
Deofficiëleleervan dekerkwijsttotnogtoeelkebevruchtingbuiten het
lichaam afalsintrinsiek immoreel3.Zijsteuntvooralop detraditionele
leer over de geboortenregeling,die de loskoppeling van de door de 'na-

tuur'gegevenverbindingtussenliefdesverenigingenvoortplantingafwijst
(waarbijaldadelijk tebedenken valtdatook in denatuurvereniging en
voortplantingsproces niet synchroon verlopen). Liefde alleen, die niet
minstensopenstaatvoor voortplanting,zou in tegenspraak zijn metde
menselijkenatuur.Hetmoetop zijnminsttochtotnadenkenstemmendat
ditkernargum ent,in hetgevalvan deIVB,niet,zoalsin deargumentatie
tegen elke kunstm atige anticonceptie,op hetverhinderen van (nieuw)le-

ven slaat,maarintegendeelhetverwekken vanmenselijkleven ineen projectvanliefdevolouderschap beoogt.HetblijftwaardatmetdeIVB een
'derde'indepsychologischeen persoonlijkesfeervan hetouderpaarbinnentreedt.M aar nietalles watkunstmatig is,is ook in m orele zin onna-

tuurlijk.Ikgeloofdatineen globalevisieophetmens-zijnenopdeliefde
vaneenmensenpaardatalleenzozijnliefdesgemeenschapkan'voltooien',
de homologe IVB alsultima ratio goed te verantwoorden is.

Ditgeldteveneensvoorkunstmatigeinseminatiebijsteriliteitvandeman.
W aarnieuw leven nietlangseen andere weg verwektkan worden,staatde

homologeinseminatiejuistin dienstvan devruchtbaarheid van deliefde
en hetslagen van hethuwelijk in zijn geheel.
Deoproep totalternatieve oplossingen als'ascese'ofadoptie,m edein het
lichtvan een verantwoordekosten-baten-evaluatie-dievoorlopigniemand

1F.Böckle, Wi
ssensch<t und Ethos, in Christlicher Glaube in moderner
Gesellschaft,Bd.20,Freiburg,1982.
2 IndeNew York Timesvan 15.7.78vond Dr.Edwardsdatdebezwarentegen

experimentenmetembryo'swelhaastirrelevantzi
jninhetlichtvandeom sociale

redenen uitgevoerde abortussen van viertotmeermaanden oude foetussen.
3 DaarstaattegenoverdatkardinaalLuciani,delaterepausJoannes-paulus1,
naarde oudersvan LouiseBrown een telegram metgelukwensen stuurde.
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kan maken -iseen anderbezwaartegen deIVB,datmen in principetegen
elke steriliteitstherapie zou kunnen aanvoeren.M .i.wordt daarmee de
ernst van het traumatiserende leed om een primaire of secundaire onvruchtbaarheid vooraldoor 'buitenstaanders'onderschat.

Een anderbezwaarisethisch relevanter.Hetbetreftdeverantwoordelijkheid voordemenselijkevrucht,hetongeboren menselijklevenvan bijde
aanvang.In dediscussieovereen therapiedie heelen alop hetverwekkea

van nieuw leven is afgestemd,stoten wij op hetkernprobleem van de
abortus:de bescherming van het ongeboren leven.Vanuit de tegenpool

a.h.w.,vanuiteen onderzoek en een klinische praktijk die alstherapie
juisthetscheppen van nieuw menselijk leven beogen,kan,integenstelling
metdenegatievebewustzijnsveranderingdaaromtrent,een nieuw en dieperbewustzijn groeien ten aanzienvan devroegefasen van hetmenselijk
leven.W antdeIVB istoch,wanneerzeethisch verantwoordelijkgebruikt
wordt,alshetware een pleidooivoorhetweerloze embryo.M en za1voor-

taan nog moeilijk kunnen ontkennen datwijvanafhetogenblik van de
bevruchtingmetnieuw menselijk leven temaken hebben.Debevruchting
buiten het lichaam houdt handelingen ten aanzien van het leven in die
directtotde dood kunnen leiden.

Ongetwijfeldzijnerbijdeontwikkelingvandemethodeembryo'sverwekt
die nooitvooreen overplanting bestem d waren.M .i.kan men vanuitme-

disch-ethisch standpunteen dergelijkewerkwijze slechtsrechtvaardigen,
wanneeralleen hom ologe bevruchting wordtaangewend en allemetsucces
bevruchte eicellen worden overgeplant.Hetrelatiefhoge aantal'abortus-

sen'naeen embryo-overplantingschijntvolgensdejongsteonderzoeksresultaten niethogerteliggen dan hetgevalisnaeen natuurlijkebevruchting.M en vermoedtdateen aanzienlijk aantalembryo's in devroegste
fasevan de zwangerschap aan degeneratieveprocessen onderworpen is,en
datwellichtdenatuurzelfvoorhetgeringaantalgeslaagdeoverplantingen

verantwoordelijk is.
Hetgeneeskundig onderzoek heeftin alle gevaleen heelnieuwe dimensie
gekregen.Naasteen nieuwetherapieten behoevevan een voordien onheel-

baresteriliteit,isnuook,ten minstein theorie,menselijk leven vanbijde
aanvang m anipuleerbaar geworden en kan hetin zekere zin voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt.Ditwerptdevraag op naarderechtsbe-

scherming van hetmenselijk leven vöördeinplanting in debaarmoeder.
Juridische aspecten

In een vrije rechtsorde moetten aanzien van alle bedreigingen van het
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menselijk leven doordemedischewetenschap principieelgelden datin de
allereersteplaatsdeonderzoekerszelfen deberoepsorganisatiesde nodige
zelfcontrole in achtnemen.Ditverondersteltdatalleleden van een onder-

zoeksteam zichvan degevarenbewustzijn envoortdurend deethischeen
sociopolitiekeimplicatiesonderogen blijven zien.
Vragen wijnaarrechtsnormen die voordelVB zouden kunnen gelden,
dan stoten wij,om alleenmaaroverdewetgevingindeDuitseBondsrepubliek te spreken,op een rechtshistorisch verbluffend feit.Na de hervorming van paragraaf218 van hetstrafrechtbeperkt de bescherming tegen
een dodende ingreep zich tot de mens in het m oederlichaam en na de

geboorte.Denieuweabortusregelzegtdusnietsoverhet'object'datzich
nog nietin hetm oederlichaam bevindt.Par.219luidt:'Handelingen vöör
hetbeëindigen van denidatievan deeicelin debaarmoeder,gelden nieta1s
zwangerschapsonderbreking in de zin van dewet'.Deze formulering was

bedoeld om alle manipulaties met nidatieremmende middelen (spiraal,
hormonen...)aan destral aarheid teonttrekken.M en nam aandatmenselijk leven,in dezevroegefasevan zijn ontwikkeling,nietteherkennen
wasenderhalvenietaanwijsbaaralsmenselijk leven,zodathetgeen voorwerpkonzijnvan een stralepaling.Nieteenstienjaarlatenzijn wijniet
alleen in staatom nieuw menselijk leven in dievroegefaseteherkennen,
maarisook hetbevruchtingsproceszelf,d.w.z.hetbegin van menselijk
levenindehandvandeartsgelegd enkunnenwijeroverbeschikken.Deze
volkomen nieuwe situatie za1ongetwijfeld dejuristen aanzetten om opnieuw nate denken overhet'rechtsvacuûm 'van hetbegin van hetm ense-

lijk leven (vöördeimplantatie).
Van rechtswege geldtthans.na de vereiste informatie en instem ming van
beide partners,geen enkelbezwaar tegen de hom ologe IVB :het is een

geoorloofdehandelwijzeom dewensnaareen kind vaneen onvruchtbare
vrouw te vervullen.Gaathetom een heterologe IVB,dan gelden dezelfde
bepalingen als die van de heterologe kunstm atige inseminatie, op voorwaarde althans dat de eiceldie in de baarm oeder van de vrouw wordt
overgeplant,van de vrouw zelfafkomstig is.

Lichamelijk letseldatdemens-in-wording,hetembryo,zou toegebracht
zijn,isvolgenshetDuitsestrafrechtnietstralaar.zelfsindien hetletsel
bewustveroorzaaktwerd.'W ordtletseltoegebrachtaan een onbevruchte

ofzelfsbevruchteeicel,zolang dienognietingenesteldis(b.v.tijdensde
overplanting).dan iszo'n handelwijze nietstralaar ook wanneerdie
letselspas in hetverdereverloop van de zwangerschap ofzelfspasna de

geboorteaandedagzoudentreden'(Horn).W atdewettelijkeaansprakelijkheidvandeartsvoorletselsvanhetembryobetreft.schijntdediscussie
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onder de juristen nog niet afgesloten te zijn.Civielrechtelijk geldthet
principe datdeschuld van deartsbewezen dientteworden (Spann).
Juridisch nognietopgehelderd zijndevele,eerdervermeldevariatiesvan
deIVB,dieeen splitsingvan hetm oederschap in een genetischeen biologische moedervoorgevolg hebben.De problem en liggen hiervooralop het

vlak van defamilialeen persoonlijkerechtsstatusvan hetkinden van de
rechtsrelatiestussen degenetische oudersen de'huurmoeder'.Vooralsnog

kunnen wijhierslechtsenkelevan develevragen opsommen dieaan een
juridischeevaluatietoezijn.Hoe staathetmeteen mogelijkeaanspraak
van dehuurm oederop een vergoeding ofop hetkind zelfnadegeboorte?

W iedraagtdewettelijkeverantwoordelijkheidvoordegezondheidvanhet
kind tijdensde zwangerschap en na de geboorte? M ogen de genetische
ouders de huurmoederverplichten totbepaalde medischezwangerschaps-

zorgen,metinbegrip van een amniocentese(vruchtzakpunctie)ten behoeve
van een prenatale diagnose? W ie geeft öf weigert de toelating tot een

zwangerschapsonderbreking bijeen 'ongunstige'indicatie? W atgebeurt
er wanneerde huurmoedereen gehandicaptkind terwereld brengten de
genetischeoudershetweigeren aan te nemen ?M ogen degenetischeouders

invloed uitoefenen op delevenswijzevan dehuurmoeder? W iebeslistin
hetgevalvandezgn.(sociale)'noodsituatie',dieevengoedvoordegenetische moedera1svoorde huurm oederingeroepen kan worden? M ogen op
aanvraag inlichtingen verstrektworden overde 'moeder'van hetkind ?
Ik ben van mening datalhetdoordeIVB 'maakbare'geenszinsgebagatelliseerd m ag worden ofnog minder a1sabsurd van de hand m ag worden
gedaan.W aardem edisch-ethischenorm en nietm ochten volstaan om m et
zekerheid misbruiken en experimenten metde menste verhinderen,dient

dewetgevertijdig strafrechtelijkegrenzen vastteleggen.
Am bivalentie van de m edische vooruitgang
Hetnieuwe en echtrevolutionaire van de IVB is,datvoorheteerstvooruitgang in degeneeskundewordtnagestreefd nietdoorexperimenten uitte

voeren opdereeds'voorhanden'zijndemens,maardoordemenswording
zelf totvoorwerp van hetexperim entte m aken.De ontwikkeling en de

resultaten van ditonderzoek zijn een schoolvoorbeeldvan dewijzewaarop medische vooruitgang enerzijdsen maatschappelijke aanspraken anderzijdsbeidepartners,deartsen depatiënt,uitdagentotheterkennen en
respecteren van bepaaldegrenzen.Opnieuw kan devraag worden gesteld :

is hetde medische vooruitgang die nieuwe behoeften wekt,of zijn het
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nieuwe behoeften die de vooruitgang bepalen? Beide aanzetten zi
jn e1k
voor zich ofin wisselwerking met elkaar geldig.lmmers,elke m edischtechnische mogelijkheid leidtvia een aangepaste sociaal-psychologische

sensibilisering toteen maatschappelijkevraag.
Datgeldtwellichtook voordeteverwachten aanspraken op develemoge-

lijkevariatiesvan deIVB.Deverantwoordelijkheid vandeartskan nooit
gescheiden worden van die van deenkeling en de hele sam enleving.Con-

creetbetekentditdatdemenszijn eisen,zijn doorzijn omgevingopgebouwdeen vaak ookneurotischeaanspraken moetweten tem atigen en dat
de artsmoetleren erkennen dateen humanegeneeskunde in de toekomst

steedsmeerook aan bepaaldedingen zalmoetenverzaken.W eigeren wij
diestap van deredelijkheid tezetten,dan lopen wijhetgevaareen ingenieursgeneeskundeen duseen geneeskundevan utopieëntebedrijven.
De successen van elke technologie,ook die van de m edisch-technisch geslaagdeIVB,kunnenonsongetwijfeldverleiden toteen vooruitgangsoptimism edatin hetonbegrensd maakbaregelooft.Aan deandere kantkun-

nen wijnietandersdan detechniekin hetonderzoekgebruiken.Detechniek is een grote hulp voor de medische 'humanitas',maar het gebruik

ervan kan verkeerd,inhumaan,gedachteloosen meedogenlooszijn.Telkens weer gaat het 'slechts' om de vraag,hoe het technisch maakbare

geestelijk tebeheersen.Elkeartsen/ofbioloog diemethetonderzoek of
depraktijk van deIVB temaken heeft.dientderhalveeen helderekijk te
hebben op demogelijke connicten tussen de doelstellingen van hetmedisch-technisch onderzoek en de medisch-technische maakbaarheid ener-

zijdsen hethandelenvan degeneesheeranderzijds.Devraagvan deethische imperatiefwordtop allegebieden,en heelin hetbijzonderop het
vlak vanhetexperimentmetdemens,devraagbijuitstek vanderede:of
alwatmaakbaarisook moetofmag gedaan worden.Wijworden opgeroepen om metelkenieuwemogelijkheidtegelijk tezoeken naardegrens
waardeutopische,deonmenselijkegeneeskundebegint.Medisch handelen isaltijd concretefilosofie(Jaspers).Om dattebegrijpen,om hetmedisch handelen in die zin tebeheersen,ismeernodig dan alleen maareen
intellectuele en op het hier-en-nu afgestem de,artificiële artsenopleiding:
een levenslange ontwikkeling en volgehouden renectie op heteigen hande-

len.Alleen zo krijgen we nieteen geneeskunde die waard iswat onze
medischewetenschapen medisch onderzoekwaard zijn,maareen geneeskundediewaard iswatonzeartsen waard zijn.
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Surinaam se en A ntilliaanse Iiteratuur
Een inleiding
Leo Geerts

'W ezijn allemaalbezig om ergensaan te komen'(Bea Vianen,1978).
'Zoek in dezwarte pqwesiedezwarte man zoalsdieisen niet
zoalsdiezich volgens'
blank-Europesetraditiesuit'(EdgarCairo,1980.

W aarSurinameligt-opdekustvan Latijns-Amerikatussen detweeGuyana's. grenzendaan Brazi
lië,netietsbuiten heteigenlijkeCaribischegebied
zalsindsdecoupvandesergeantenbegin 1980welbekend zijn.W aarde
-

Nederlandse Antillen liggen,vooralde Benedenwinden :Aruba,Bonaire,
Curaçao -tegenover de kustvan Venezuela midden in hetCaribisch Gebied m etaan de andere kant van de Caribische Zee niet alleen Cuba en

Jamaica,maarook Hispaniola (nu Haïtien deDominicaanseRepubliek)
en Puerto Rico -datisalminder algemeen geweten.

GemakkelijkwordenAntilliaanseenSurinaamseliteratuurmetelkaarverward :hetgaatom tweeNederlandsekoloniesen doordatkolonialeverle-

den iserweleensoverlapping.FrankM artinusArion (1936,pseudoniem
van Frank E.M artinus)is geboren op Curaçao.studeerde in Leiden.
werkte op Curaçao, in Nederland m aar ook in Suriname. Edward de
Jongh isin 1923 geboren op Ambon,aan de andere kantvan de wereld

dus,maaruitAntilliaanseoudersen hijverhuisdein 1936naarCuraçao.
Datervan eenverwarringtussen hetIndonesischgebied(metAmbon)en
SurinameofdeAntillensprakezou kunnen zijn,isnieteensdenkbeeldig.
Dank zijde kolonisering bestaan ervreemdeverbanden tussen hetverre
Oosten en W esten,precieszoalsook Columbusalvan W est-lndië sprak,

toen hijAmerika ontdekte,een oud misverstand dus.
Bovenstaand aardrijkskundig spelletje mag overbodig lijken,feitisdat
Patty Knippenberg voor een inleiding tot Cairo's boek Droom bootH avenloos,datin degoedkope,op schoolverbruik mikkende reeksBulkboe-

ken moetverschijnen,aandrong op een dergelijkeinleiding.Zegtimmers
ook deSurinaamse schrijfsterBeaVianen niet:'Zehebben ook gewoon
de kwaadaardigeneiging om te zeggen:ja,maarik kan hetonderscheid
nietm aken tussen een M olukker en een Surinam er,ofeen Surinameren
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een Hindoestaan,ofeen Creoleren een Hindoestaan.Zo lossen zedatop:
we kunnen het onderscheid niet maken'.En ze voegt er sarcastisch aan

toe:'Enin feiteiserook geenonderscheid.Daargeefikzewelgelijk.Ze
hebben gewoon de boelkapotgemaakt op dezelfde manier'l.

In datlichtdienjeook haargedichttezien:
'Hettrieste gedeeltivan de Gravenstraat
's middags tussen twee en halfvier:

te beginnen bijdestoep van hetklooster
tot en met hetlaboratorium van 's LandsH ospitaal.
Hetisdan alsof hetkind datik was totleven
wordtgewekt,m et andere woorden opnieuw kapotgem aakt'z.

Erzijn dusredenen genoeg om toch maareven tepogen Surinameen de
Antillen (Benedenwinden)tesitueren vooraleerwetoekomen aan hetbespreken van enkele recente publikatiesuit deze streken.
DatSurinam ers,Antillianen,Ambonezen en M olukkers,naar hetwoord

vanVianen,'opdezelfdemanierkapotgemaakt'zijndoordeNederlandse
kolonisering,hoeftgeen betoog.Datdeimportvan negerslaven,Javaanse
en Indische contractarbeidersin Suriname,waaralblanken en Braziliaan-

se indianen leefden,een verschrikkelijk rassen- en godsdienstprobleem
moestscheppen,isalevenduidelijk.VoegdaarnogeenhandjevolChinese
winkeliersaantoeenjekrijgteenbevolkingdietypisch 'Caribisch'is:een
mengelm oesvan kleuren en gezindten.Dezetypische,in dezin van :exoti-

schegevarieerdheidiswellicht'vrolijk'indeogenvandetoerist;voorBea
Vianen paste vooralhet woord 'Strao ok'(titelvan een roman uit 1971)

op hetplaatsje datiederindividu in deze exotische variatie toegewezen
krijgt.De'vrolijkemengeling'vankleuren engezindtenisonderdeoppervlaktemaaraltevaakeen engsysteem van strao okjesvoorelkindividu.
Een soortverdeel-en-heers-ideologie waar de Surinamersnog altijd last
van hebben.
De evolutie in Suriname isnieterg verschillend van die van andere kolo-

nies.Na deslaventijd kwam dievan de 'contractarbeiders'.nadeplantageskwam de ontginning van aluminium .Nadekolonizering kwam in 1975

deonal ankelijkheid,d.w.z.deperiodevanneokolonialiseringviadeeconom ie.Daaraan probeerde de coup van de sergeanten,onderleiding van
de weinig geschoolde,m aarhardnekkige zwarte DesiBouterse,een einde
te maken.M eteen begonnen de bekende problemen :financiële boycot,
1 W illem M .Roggeman,Gesprek metBea Vianen,in De Vlaamse Gids,mei-

juni,1978,p.9.
2 Schr#versprentenboekvanSuriname,DeBezigeBij,Amsterdam,1979,p.29.
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bedreiging meteconom ische boycot,toenemende belangstelling van zowel

Cuba a1sBrazilië.Voorlopig isalleen maarduidelijk datDesiBouterse
vastbesloten iszijn 'revolutie'in dehand tehouden,zoweltegenoverde
Verenigde Staten en hetm oederland a1stegenoverBrazilië en Cuba.Dat

hijevenwelzijnland 'in destuwingdervolkeren'heeftgebracht.lijktnu
alvastte staan.

Tochisheteenzeerapartland:vierkeerzogrootalsNederland,heefthet
sindsde emigratiegolven naarNederland slechtseen bevolking van waar-

schijnlijk4* .0* mensen.Ookalszedieallemaal,vandemeesttandeloze
grijsaard tothetmeesttandeloze kind zouden bewapenen,zou Brazilië
daarnogaltijdeen overmachttegenoverkunnenstellenmetzijnmeerdan
1* miljoen inwoners.GeenwonderdatBeaVianen in 1978,langvoorde
Sergeantencoup dus,voorspelde:'Kijk,Surinamewordtofopgedeeld en
het wordt een deelvan Brazilië ofhetwordteen zeer kapitalistische toe-

stand,maardanweeropgedeeldmetBrazilië,eenvreselijkrechtsland,of
hetland stroomtgewoon helemaalleeg'3.vianensgedeprimeerdevoorspelling wordtvandaag dooronzekranten meeren meerau sérieux genom en.
Nederland vraagtzich afofDesiBoutersezich zallaten m anoeuvreren in

een Braziliaanseofin een Cubaans-Russischepositie.Ingeen gevallijken
de kansen voor de kleine bevolking ergoed voor te staan.
Temeer om datook de economie nietschitterend is.Het is een barland.
W eliswaarscheiden bergruggen hetvan Brazilië,waardoorditland ernog
m inderbelangstelling voorheeftdan voorheteigen bergachtigegebied in
hetnoorden ;maarook debinnen te slepen bui
tiskleinerdandemoeilijkheden diem etdiebuitsam engaan.D esm eltkroesvan de4* .000 inwoners

zalblijvend roetin heteten gooien.W ie isereigenlijk gdnteresseerd in
vervallen plantages metbacove (bananen)en suiker(M ariënburg)ofin
kleineplantagesmetkoffie,cassave,citrusen kopraofin derijstpolders
in Nickeriëofdetriplex uitdebosnegerwouden?Veelvan deonbegrijpelijkheid van deSergeantenrevolutiezou weleenskunnen toeteschrijven
zijn aan dekapitalistischeonverschilligheid voorhethelegebied.Zonder
twijfelisdepolitiekeonduidelijkheid van DesiBoutersenietalleen door
zijngebrekkigevormingveroorzaakt,maarookdoorhetfeitdatuiteindelijkalleen depolitiekebelangstellingkan doorwegenbijdegenenwierhulp
hijnodigheeft.Een alteduidelijkekeuzein derichting BraziliëofCuba
zou noodlottig kunnen zijn.

3 W illem M .Roggeman,ibid.
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VoordeliteratuuruitSurinameisditallesnietonbelangrijk:BeaVianen
heefthetoverHindoestaanse toestanden,Cairo spreektvoorde negeruit

dePara metzijn half-Haïtiaansevoodootoestanden en zijn slavenverleden,de oudeAlbertHelman iseen nazaatvan Braziliaanseindianen,zoals

inZuid-zuid-<eJ/(1926)altelezenstond.Alledriezijnzeemigrantenuit
een schijnbaarhopelooslanddatdreigtleegtelopen.Alledriehebben ze
de harde confrontatie met de rationele en technologisch-functionele Ne-

derlandsemaatschappijgekend.
Ook isderomantiek metzijn nationalistischecomponentnietaan Surinamevoorbijgegaan.Daarom ishethelemaalnietzo verbazingwekkend als
Hugo Poshetin Schrl
jversprentenboek van Surinamevoorstelt,dathet
allereerstem anifestvan Surinaam se studenten in Am sterdam verscheen in

DeTsjerne(1952),een...Friestijdschrift!1952blijkteenvruchtbaarjaar
te zijn geweestvoorde poging van Surinaamse studenten om hun eigen
identiteittebevestigen:'A1sideoloogverwezendeze(destudentenvan het
manifestvan 1952)naareenexcentriekeoud-onderwijzer,PapaKoenders,
diein een armetierigmaandblaadjeopkwam voordetaalenhetzelfrespect
van deneger.In datzelfdejaargaatin Amsterdam de premièrevan het
doorEddyBrumageschreventoneelstukDegeboortevanBoni(een groot
aanvoerdervan weggelopen slaven),opgevoerd doorSurinaamse studenten en arbeiders.In Surinameheeftin datzelfdejaardeopvoering plaats
van M idzomernachtsdroom,m etde scènes van de handwerkslieden,van

Oberon,Titania en Puck in hetSranan Tongo.Daaraan zijn detoneelstukken van W im BosVerschuuren Sophie Redmond voorafgegaan'4.
D erom antische com ponentin hetbovenstaande ishetsam enbrengen van
'detaalen hetzelfrespect',een gegeven datzowelVlamingen alsde Frie-

zen van De Tsjernemaaraltegoed kennen.In Surinameisdetaalstrijd
van grootbelang,eenstrijd di
eeensterkebelichamingvond inde'linkse'
Neerlandicus en romancierEdgarCairo.Dienshartstochteli
jke pogingen
om hetSranan Tongo,de taaldie in Surinam enieteensdoorde 4* .*
wordt gesproken, te verheffen tot een literair medium . doen vaak aan
Gezellesparticularism e denken.Voor Vlamingen is ditsympathiek :hoe

meereigenheid iemandstaalheeft,hoebeter.VoorveleNederlanderslijkt
Cairo'sstrevenabsurd:detaalvandetrendsettingRandstaden haarjournalisten wilzich opdringen als hetenige 'echte'Nederlands.Zo werd Pé

Hawinkelsbijvoorbeeld telkensweergeweerd voordeNijhoffprijsvoor
vertalers,omdatzijn Nederlands-schrik niet!-teNijmeegszou zijn...
4 Schr#versprentenboek,p.2.
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Hierduiktduseen motivering op dieaan deromantiek van Gezellesparti-

cularismeontstijgtendieaanknooptbijdeverbeten pogingen vano.m.de
Tsjechischedissidenten om hun Tsjechischetaalen hun bestaan alsminderheid tussen deallesplatwalsende machtsblokken te handhaven.Deou-

deslogan 'Detaalisganshetvolk'lijktdoorzowelEdgarCairoalsdoor
deTsjechischeémigréM ilan Kunderagehanteerd teworden alseen pleidooivoorhetrechtop afwijkend gedrag in een wereld diealsmaarmeer
naar eenvorm igheid gestuwd wordts.Edgar Cairo is dus niet alleen de

schrijver die een vrijoude Surinaamse traditie tothoogbloeibrengten
salonfëhigmaakt,hijpastook in een uiterstmoderne,wanttoekomstgerichte tendensdie de eigenheid,deverscheidenheid van de kleinerecultu-

ren wilhandhaven tegen hetmonolithismevan de VS,deSovjetunie en
China.Hetzou interessantzijn,nategaan hoeditzelfdeprobleem uitgekristalliseerd wordtin de Latijnsamerikaanse literaturen.Ook daarisde
strijd om nationaleen individuelevrijheid nauw verweven metdebevrijdinguitdedictatuuren dedoorhaargecreëerdehonger6,zijhetminder
op taalkundig vlak (gezien de Spaanse variantdeeenheidstaalis op de
Portugese gebieden na).W eltekentzich in de poging om indianentalen
zoalshetQuechua te hanteren a1sliterairmedium,een vergelijkbaretendensaC.

DeBenedenwindseAntillen vertonen eenvergelijkbaarbeeld,zijhetzonderdedram atiek van m assale emigratieen van de sprong van neokolonia-

lismenaartotaleonalankelijkheid.Hetgaatin wezen om drie(ofalsje
Saba.Sint-Eustachiusen Sint-M aarten meetelt,om zes)kleine eilanden
(samen 1.011 km2)m eteen bevolking van een kwartm iljoen mensen;
95% daarvan leeftop Arubaen Curaçao ;deenigegrotestad isdehoofdstad W illem sstad op Curaçao.M ulatten ennegersbeheersen hetbeeld van
de bevolking, wat,gezien de functie van deze eilanden als stapelplaats
voordeslavenhandel,niettoevallig is.80% van debevolkingiskatholiek,
en ditverklaartde belangstelling van de romanciersLeo Ferrieren Frank

M artinusArion voorzogeheten 'levensproblemen',waarbijmen nietal-

5 MenlezedaaroverKundra'sprachtigeopstelTheCzech WagermeTsjechischeWeddenschap,in dezin van Pascals'pari')in TheNew York Review of
Books van 22.1.81.
6 ZiedaaroverLudo Abicht,Overproduktievan voedselengeorganiseerdehon-

gen inStreven,juli1983.

7 Een beroemd en weltyperend voorbeeld isdebekroning metdeprestigieuze

literaireprijsCasa delasAmericas(Cuba)van een document#m/,datuithet
Quechuawerdvertaald:Huillca.eenPeruaanseboervertelt,HetWereldvenster,
Baarn,1975.
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leen aan geloofen geweten denkt.m aarook aan zoietsa1sLourdesdatin

deromanNobele Wilden (Arion,BezigeBij,1979)eengroterolspeeltals
metafoorvoorhetW esten van 1968.
H et reeds genoemde neo-nationalism e speelt in de literatuur van deze
eilanden m ee,alwas hetmaar door de concretisering van de poging om
een eigen identiteittescheppen in deeigen taal,hetPapiamentu,hetequi-

valentvoorhetSurinaamseSranan Tongo.ln hetPapiamentu zijn uiteraard meerSpaanse dan Engelse elementen verwerkt(in tegenstelling tot
hetSranan Tongo);hetisin feiteeen mengelmoesvan Spaans,Portugees
en hetAfrikaansvan de negerslaven.'HetPapiam entu isde volkstaalop
deBenedenwinden -Aruba.Bonaire,Curaçao -en wordtvolgensde laatste gegevens gesproken door een 2* .% Antillianen daar. Van deze

''mengtaal''wordtaangenomen datzijhaarbasisvindtin Portugese slavenkampenvanW est-Afrikaenisontstaaninde17eeeuw.Totin dejaren
veertigvan dezeeeuw iszijnaardeachtergrond gedrongendoorde''officiële'' taal, die der Nederlandse overheersers. Spaanse, Nederlandse en
Engelseinvloeden hebben zich vanzelfsprekend doen gelden in hetPapiamentu datin de 20eeeuw dem oedertaalvan deBenedenwinden isgeworden'8.

Verscheen ertussen 1886 en 1888 nogeen tijdschrift.Notas F Letras,in
hetSpaans.toch schreefook toen aleen van de stichters,Joseph Sickman
Corsen,gedichten in hetPapiam entu.Hier kunnen we dusnog veelmeer
dan voor hetSranan Tongo van een uitgesproken invloed van de romantiek gewagen. 'Vroege voorvechters van hetPapiam entu waren :W illem

E.Kroon (1886-1949),dichteren prozaschrijvervano.a.deromanGiambo Bieuw TaBolbeNa eel.MiquelSuriel(1890-1963)wasauteurvan
o.a.denovelleM uhéCul
pabel.W illem N.Hoyer(1926-1953),samenstellervan woordenlijsten en schrijvervan samensprakenterstimulering van
hetgebruik van Papiamentu'g.

Opmerkelijk isbovendien datnetzoalsSurinamezijnAlbertHelmanhad
(Lou Lichtveld),deAntillen hun Cola Debrotkunnen vooruitschuiven,
die metM l
jn ZusterDe Negerin (1935)evengoed als Helman deelging
uitmaken van de Nederlandse literatuur.Debrot,een arts,een officiële

ambtenaarvan deAntillen,werd in diezin eenbeetjeopdezelfdemanier
alsHelman van 'afvalligheid'verdacht,altoonde zijn literairwerk een
duidelijkebelangstellingvoorracismeen aanverwanteproblemen.

8 Schrqversprentenboek vandeNederlandseAntillen,p.3.
9 Ibid.
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Men kan zonderoverdrijvingstellen datop deAntillen deinitialeimpuls
eveneenshetneo-nationalisme was,dathetPapiamentu a1s 'taaldie gans

hetvolkis'totliterairmedium wildeontwikkelen,terwijltegelijkdeenige
kansvoor de auteurs om als auteurs te overleven de verovering van de

Nederlandse boekenmarktwas.Voeg daarbijde homogener katholieke
achtergrond op deAntillen en debeterevorming en jekrijgteen globaal
beeld van hetwerk van mensen alsFerrier,Arion,Debrot:minder 'neger-

achtig',d-w-z.makkelijkeraansluitend op Europese intellectueletrends,
maar in diepste wezen even eigenzinnig gehecht aan de eigen cultuur,de
eigen achtergrond.
Totbesluitvan deze inleiding zou ik graag nog een voorzichtige stelling
form uleren over de nogalvérreikende betekenis van de Surinaamse en
Antilliaanseliteratuurzoalsdiezich vandaag m anifesteert.Hetgaatdaar-

bijveelminderom een exotische veelkleurigheid die de smaak van de
verwende westerselezerstreelt,dan om een herleving van diepetendensen

dieinonzeeigen romantiek aanbodkwamen.Meerbepaalddestrijdvoor
een eigen taal(die 'ganshetvolk'zou zijn)-ofhetnu Papiamentu of
Sranan Tongo is-treedtdaarbijop devoorgrond.
Zou hetnietzo zijn datin de hardnekkige inzetvoordeeigen taalbij
Tsjechische dissidenten,Spaans-Amerikanen,Surinamers.Antillianen en
Vlamingen een diepe im pulsschuiltvoor hetbehoud van elke individuele
eigenheid,van elke nationale cultuur tegen de m onolithisering door de
grootmachten ? Neo-linkszito.m .in onseigen Vlaanderen meteen trau-

madatmindertoeteschrijven isaanhetnationalismealszodanigdanaan
hetracism e en hetim perialism e van H itler m etwie vele nationalisten ten

onrechtecollaboreerden.Toch heeftlinksaltijd hetnationalismevervan
huis-datvan Castro in CubaofHo TsjiM inin Viëtnam,datgodbetert
ook nietvan imperialistische smetten vrijis-aanvaard,terwijlhethet
nationalisme in eigen land blind en bitterbestreed.Daardoorishetsocia-

lismein Vlaanderen delaatstetientallen jaren vervreemd van hetfeitdat
heteen Vlaams socialism e is.Zou hetkunnen datin hetneonationalisme

van Surinamers,Antillianenen Tsjecheneendieperewaarheidschuilt,die
hetleven op aarde zalmoeten behoeden voorde 1984-Big Brother-unifor-

miteit? Zou het kunnen datwatin 1968 'socialisme meteen menselijk
gezicht'heette,ook altijd en perdefinitieeen 'socialisme meteen nationaalgezicht'is? Precies zoalsalleen een individu meteen individueelge-

zichtook nog in staatgeachtkan worden totsolidariteit(diePoolse slogan!).terwijleen onpersoonlijke robot.apparatschik ofveiligheidsagent
geen gezichten dus ook geen solidariteit heeft?

Totdeze-ook in mijn eigen ogen somsgevaarlijke -ideeën word je in
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iedergevalgdnspireerd bijhetbekijkenvan hetnieuwerewerkdatvanuit
Surinameen de Antillen de Nederlandse boekenmarktbereikt.In een volgend artikelzalik enkele recente publikaties uitdit geheelonderzoeken.

Tweethema'szijn daarbijaan deorde,dievervatliggen in detweemotto'sboven deze bijdrage.'W ijzijn allemaalbezig om ergensaan tekom en ', zegtBea Vianen.Hetkomterop neerdatdezwarten en de Indi
sche

kleurlingen in Suriname, net zoals hun indiaanse. gem engde en blanke

landgenoten,bezig zijn zich een identiteitals natie te verwerven.Deze
zoektochtnaareen eigen identiteit-die de Latijnsamerikaanse literaire
'boom'kenmerkt,precieszoalsde romanexplosiehetRusland op heteinde van vorigeeeuw -heeftnietalleen te maken metde linguïstischeeigenaardigheden van hetSranan Tongo ofhetPapiam entu,maarook meteen

afwijkendeaanpakvandetraditionelevertelstructuren.ZoalsEdgarCairo
zegt:'Zoek in de zwarte powesiede zwarte man zoalsdie is en nietzoals
diezich volgensblank-Europese tradities uit'.Juistde paradox,datmen

algemeen-geldendwilspreken,maarvanuiteenzeerherkenbare,zijhettot
nog toe miskende eigenheid,maaktde nieuwere literatuur uit de Nederlandse ex-kolonies zo boeiend.
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A .J. Toynbee, Theologia H istorici
RaoulBauer

Toen mij,nu reeds achtjaar geleden,door enkele Gentse historicide
vraagwerdgesteld waarom ik perseToynbeewildebestuderen,wasmijn
antwoord,datik enorm geboeid wasgeraaktdoordehistorische visie en
dewereldbeschouwing van deze Britse historicus.In hun ogen wasditeen

onbevredigend antwoord-een begrijpelijkereactievan mensen dievinden
datToynbeevolledigachterhaald is.Dezeafwijzendehoudinghadalthans
ditonmiddellijke voordeeldatde vraag naarmijn eigen interesse voor
Toynbee's werk plotseling scherp voor me stond.W atbetekentToynbee

dan voormij?Hoeenwaarom ishijvoormijnogaltijdactueel?Om de
draagwijdtevan dezevragen in hetlichttestellen,wilik eerst-summier
aanduiden hoe ik denk overde fundamenteleproblematiek waarm eeelke
historicusvroeg oflaatheeftafte rekenen.Bedoeld wordtde plaats die
men aan de mensuithetverleden toekenten de manierwaarop men die
-

mens beschrijft:als een concrete,levende mensofalseen geschematiseerd,dood object.
D e vragen van de historicus
Elke geschiedbeoefening kan en mag uitsluitend betrekking hebben op de

mens.Hoe verscheiden de historicizich in de loop van de tijden ook
hebben aangediend,toch kan men spreken van een 'rode draad'diedoor
deverschillendehistorischewerken loopt:steedsheeftgeschiedbeoefening

temaken metmenselijkegedragingen en situatiesdiein hun tijdsverloop
worden onderzocht.Demens,hoe geschem atiseerd somsook voorgesteld,

heeftaltijdinhetcentrum vandehistorischebenaderinggestaan.Enikwil
nog een stap verdergaan:ik meen datelkehistoricusuiteindelijk moet
streven naar een evocatie van de concrete levende mensuithetverleden,
een evocatie diem oetsteunen én op de logische verwerking van dehistori-

schefeitenén opdecreatieveverbeeldingvandehistoricusdiezichzelfbij
zijnonderwerpbetrokkenvoeltenweet.Alleendankandegeschiedenisde
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functievervullendiehaarm.i.inelkemaatschappijonmisbaarmaakt:het
aanbrengen van kennis,inzichten en waarden teroriëntatievan dem oderne mens.Hetinlevend 'Verstehen'van Dilthey heeft,geloofik,nog niets
aan belang ingeboet.
De historicusstreeftm .a.w.naar een ontmoeting tussen mensen overeen

tijdsspanneheen en hetisdehistoricusdiehetinitiatiefneemt.Dezeimmerssteltde vragen aan hetverleden en medevan de aard en de kwaliteit
hiervan za1hetal angen welke soorthistoriografie bedreven wordt:een

factische geschiedschrijving zonder menselijk gezicht,een anekdotische
(zoalsb.v.Eileen PowersM iddeleeuwsemensen,pareltjesvan historische
vertelkunstmaarmetdikwijlseengemisaan diepte)oftenslottewatik zou
willen noemeneen existentiëlehistoriografie,dieaanleuntbijdenuwatin
onbruik geraakte klassieke,speculatieve of 'substantiële'geschiedfiloso-

fie.lndezelaatstevorm speurtdehistoricusnaareenmogelijkezinén van
hetgeschiedenisverloop én van hetmenselijkeleven zelf.Een dergelijke
speurtochtbehoorttothetdomein van de geschiedeniswetenschap om dat
deze zinvraag nietweg te denken isuitde bewuste beleving van de eigen

én van deverleden tijd.
Ikben ervan overtuigd datdeechtwaardevolleenblijvendehistoriografie
alleen maargeschreven wordtdoorhistoricidiehun vraagstelling -althans
impliciet-totditexistentiëleniveau durven doortrekken.En ik geloofdat

Toynbeemijjuistdoordezekwaliteitzosterk aanspreekt.In zijnca.7.e
bladzijden tellende# Study of History ishetnietin deeersteplaatshet
daarinontwikkeldebeschavingsconceptdatmijtreft,noch dekunstig opgebouwdemetaforenen vergelijkingen,maarhetfeitdatin dezetotaalreconstructie van hetverleden devoortdurende worsteling van de mensmet

hetprobleem van hetlijden in de wereld en metde religieuze dimensie
daarvan alshetcentrale probleem van de mensengeschiedenisnaar voren
wordtgeschoven.GeschiedenisisvoorToynbeedezoektochtvan demens

naarGodviahetlijden.Hoehijdezeproblematiekinzijnontmoetingmet
debeschavingen heeftgevonden,zalhierverderworden uitgelegd.
Hetaantalboeken en artikelen datToynbeeheeftnagelaten,isindrukwek-

kend.M aarbekendheid heefthijvooralmetéén magnum opusverworven,zijntiendelige# Study ofHistory(1934-1961)waaraan hijdertigjaar
van zijn leven besteedde.Daarin treftmen deneerslag aan van zijn zoektochtnaarde zin van hetgeschiedenisgebeuren,een Odysseia die verloopt

via een vergelijkende studievan debeschavingen.
Aanvankelijk stond Toynbee,geloof ik,alleen maareen vergelijkende
beschavingsgeschiedenisvoorogen waarbijdebeschavingen a1sde enige
politiekeen maatschappelijkeentiteiten vooreen begrijpelijkehistorische
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studiecentraalstonden.Dezewildehijonderwerpen aan een viervoudige
vraagstelling:hoe kom en beschavingen totstand,hoeverloopthun groei,

watzijn deoorzaken van hun ineenstortingentenslottehoeverloopthet
desintegratieproces?H etbelangen debetekenisvan deHogereGodsdien-

stenendereligieinhetalgemeenblijfthiervooralsnogop deachtergrond.
Ontstaan,verloop,vervalvan beschavingen
W athet ontstaan van de beschavingen betreft,vertrektToynbee van de

tweetraditionele en zgn.wetenschappelijke verklaringsmodellen:derassentheorie,die het ontstaan van een beschaving verbindtm et ingeboren
superieurekwaliteiten van een bepaald rasen de omgevingstheorie,dieeen
gunstige om geving als dé voorwaarde voor hetontstaan van een bescha-

vingziet.Toynbeeverwerptbeidemodellen waarmeehijook demogelijkheid verwerptdateen wetenschappelijkeinbrenghierzou kunnen helpen.
Het ontstaan van een beschaving worteltimmersin hetm ysterie van het
leven zelfen daarm oetdetraditionele wetenschap verstek laten gaan.Een
alternatieve benadering dringtzich dusop en die verlooptvolgens Toynbeevia dem ythologie.M ythen reveleren volgensToynbee hetfeitdateen
scheppendeactiviteitsteedshetresultaatisvan een confrontatietussen een
in rust verkerende persoon en een uitdager die die rust komtverstoren.
Toegepastop hetontstaan van beschavingen,leidtditmythologisch gegeven tothetbeeld van een in evenwichtverkerendeprimitievegemeenschap

diegeconfronteerd wordtmeteen totdan toeonbekend en moeilijk probleem.En in de aldusontstane nieuwe situatiekrijgtzedemogelijkheid
om een creatief antwoord op die uitdaging te geven.
Deze uitdaging-antwoord-relatie is,zoals men weet, een van Toynbee's
sleutelbegrippen.Ik kom er verder nog op terug,m aar hier wilik toch

reedswijzen op deachterliggendeidee:creativiteithangtblijkbaarnauw
samen meteen ongunstigesituatie,meteen moeilijkheid dieoverwonnen
m oetworden :een beschaving m oetveroverd worden,ze wordtnooit 'ge-

geven'.Op menselijkvlak betekentditeen accentueringvan hetlijden a1s
stimulansvoormenselijkecreativiteit.
Deuitdaginng-antwoord-relatiebeheerstverderook de manierwaarop een
beschaving groeit.Het antwoord op een uitdaging leidtniettoteen toestand van evenwicht, maar tot een situatie van verstoord evenwicht die
zich als een nieuwe uitdaging m anifesteert,die dan weer een nieuw ant-

woordoproept,enz.Alsgroeicriterium wijstToynbeeop een toenemende
vergeestelijking die zich uitin hetfeitdatdeuitdagingen waarmee een
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beschaving heeft af te rekenen, steeds meer binnen de grenzen van die

beschavingzelfontstaan,daarwaarzeaanvankelijk van buitenkwamen.
Deze ontwikkeling houdtdan in datelke groeiende beschaving een steeds
sterkerbenadrukteeigen identiteitverwerftten aanzien van de andere.De
dragersvan deze beweging vindtToynbeein een creatieve minderheid die

bestaatuitindividuele,creatievepersoonlijkheden.
Dezegroeibewegingzou theoretisch eindelooskunnen blijven voortgaan.
De realiteit is anders.H et geschiedenisverloop toont aan dat de meeste

beschavingen ofwelreedsverdwenenzijn ofwelhetstadium van deineenstortingreedsoverschreden hebben.Dezevaststellingvoerthem naarzijn
derde vraag,naar de ineenstorting van de beschavingen.Toynbee wijst
hiervoordrie oorzaken aan,waarvan dem eestfataleisde psychologische
aberratievan de leidende minderheid.In dewar gebrachtdoor haar aan-

vankelijk succes,evolueertdecreatieveminderheid naareen toestand van
verstoordmoreelen mentaalevenwicht,waarnazij,opgezweeptdooreen
blinde,koppigeenoncontroleerbareimpuls,streeftnaarhetonmogelijke.
(Toynbeeduidtdezedriefasenaan metdeGrieksetermen koros,verzadiging,hubris,overmoed,enaté,verblinding).Decreatieveminderheid verwordttoteen dominerende.Voorbeelden hiervan zijn volgens Toynbee
AthenetegenoverdeandereGrieksesteden,KareldeGrote,Tim oerLenk,
enz.

Hetis,geloofik,demoeite waard hiereven te blijven bij stilstaan.De
ontbindingsbeweging wordtimmersnietalleen gekenmerktdoorde geest

vanhetAttischedrama,maarzijheeftookeensterkereligieuzeinslag.Op
ditm omentvanzijn boekzegtToynbeehetnognietmetzoveelwoorden,
maardeeigenlijkeoorzaak vanhetvervalschijntvolgenshem teliggen in
een falende relatie tussen God en de mensen.De reden van de ommekeer

+erl
pateiajin hetgedragvan deeensscheppendeminderheid zou uiteindelijk liggen in dezielvan degetroffenen zelf,die zich willen losmaken
van God.
W asde ineenstorting in zekere zin de tegenpoolvan hetontstaan van de
beschavingen, dan is de desintegratiebeweging een soort omgekeerde
groeibeweging,waarin op één welbepaaldeuitdaging verschillendemislukte antwoorden worden gegeven.In deze desintegratieperiode.die in het
leven van de beschavingen veruitdelangsteduurheeft,kom en drienieuwe

institutiesaan bod:een Algemeen Rijk,een AlgemeneKerk en deBarbaarse Stam men.In hetdesintegratieproces van de Helleense beschaving

zijndithetRomeinseKeizerrijk,deorganisatievanhetChristendom ende
Germaanse Volkeren.

Dezedrie instellingen roepen een nieuwevraag op.Toynbeeisnamelijk
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vanoordeeldatdeAlgemeneRijken,deAlgemeneKerken en deBarbaarseStammentegelijk deepiloogvan deoudeén deproloogvan denieuwe
beschavingvormen.Ze kunnen dusnietbinnen hetkadervan één bescha-

vingbesproken worden enToynbee'saanvankelijkeomschrijving van de
beschavingen als de enige intelligibele eenheden voor historische studie,

houdtgeen stand meer.Totop zekere hoogte moeten zijnu de plaats
ruimen voordeH ogere Godsdiensten,diehun concretisering vinden in de
M gemeneKerken.Op diemanierkomen wetotdevolgendegeschiedvoor-

stelling,waarbijdeopeenvolgingnietenkelchronologischengenealogisch
is maar ook kwalitatief: 1.Primitieve gemeenschappen,2.Beschavingen

van deeerstegraad (a.deMinoïscheBeschaving),3.Beschavingen van de
tweedegraad (o.a.de HelleenseBeschaving)en 4.HogereGodsdiensten.
Op deze m anier wordt de waarde van de beschavingen bepaald door de

wijze waarop zij hebben bijgedragen aan hettotstand komen van de
Hogere Godsdiensten.
Het religieuze fenomeen wordt nog eens geaccentueerd in de verdere
bespreking van de ontm oeting tussen de beschavingen.Een confrontatie

tussen twee gelijktijdig bestaande beschavingen kenteen fatale asoop,
tenzijzeresulteertineenaanvaardingvaneenuniverseleGodsdienstwaarin de mensen elkaarvinden in één Broederschap metGod a1sVader.Hét

voorbeeldvandezeevolutieisvoorToynbeePaulus,dieop basisvanzijn
aAomsten zijn opvoeding zowelmetdejoodse beschaving alsmethet
Hellenisme in aanraking kwam.Uiteindelijk koosPaulusnoch voorhet
een noch voorhetandere.Debeiderivaliserendebeschavingen transcende-

rend,bekeerdehijzich tothetChristendom,waardoorhijtoetrad totdie
universele Gods-gemeenschap waarin,over de beschavingsgrenzen heen,

demensen elkaarsbroederszijn.Ook in zijnbesprekingvandetoekomst
van de westerse beschaving komt Toynbee in het spoor van de Hogere
Godsdiensten terecht.Zelfs wanneer de mens alle uitdagingen succesvol
kan beantwoorden,dan nog zalde spanning tussen goed en kwaad nooit

uitdewereldverdwijnen,wantelkkinddatgeborenwordtistelkensweer
beladen m etdeerfzonde.En de enigem anierom dezefundnmenteleuitda-

gingmetsuccestebestrijden isdetoewending totGod.
Dit laatste wordt nog verder uitgewerkt in het slothoofdstuk van de
Study:D e inspiratie van de historici.Hoe sterk autobiografisch en teleo-

logisch ditstukgetintis,blijktalonmiddellijkuitdeaanhef,waarToynbeeverklaartdathetdoelvanzijn leven alsmensen a1shistoricusligtin
hetzoeken en vinden van God.In hetverlengde van deze persoonlijke
belijdenisengeruggesteund doorzijn analysevandebeschavingen,besluit
Toynbeedatdemenselijketoekomstalleen in Godshanden veilig is.
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ln deze hierin hetkortgeschetste ontwikkeling van debeschavingen ziet
Toynbeesteedsweerdediverseevolutiestadia weerspiegeld in hetindividu-

ee1menselijkgedrag.Hetzijnsteedsindividuendieaandebasisliggenvan
deopeenvolgendefasen.Bekijkenwedezenogeensopnieuw,danvalthet
op daterin degangvan debeschavingendriecrucialemomentenzi
jn:het
ontstaan van de beschavingen,hun ineenstorting en tenslotte de doorbraak van de Hogere Godsdiensten.Telkens keert het stramien van de

uitdaging-antwoord-relatieterug,zijhetnietsteedsmetdezelfdeaccentueringen.Een verklaring daarvoor ism .i.te vinden in Toynbee'svisie op de

doordeerfzondegetekendemens.Ik weetdateen dergelijkebenadering
doorvrijwelallecommentatoren totnu toesterkverwaarloosd is.M aarik
blijferbijdatwedekern van Toynbee'suitdaging-antwoord-theorieniet
kunnen begrijpen alswe geen oog hebben voordezeerfzondeproblematiek,die -vaak impliciet-a1seen rode draad door heelde Study loopt.

Toynbee'svisie op erfzonde en lijden
Toynbeezelfheeftdeterm 'erfzonde'nietzo dikwijlsgebruikt.Meestal
vertrekthijvan watin zijn ogen een van degevolgen van deerfzondeis,
hetegocentrism e,de mensdiezich hetcentrum van hetuniversum waant.

Metdezeomschrijvingbedoelthijhetverschrikkelijkedilemmawaarvoor
elke mensgeplaatst wordt:aan de ene kantisde gerichtheid op zichzelf

een noodzakelijk kenmerk van iedermens:zijwaarborgtdeonalankelijkheid en autonomievan hetindividu t.o.v.zijn omgeving en hetuniversum ,maar aan de andere kant houdtze ook een intellectuele en m orele
dwalingin.wantgeen enkelschepselishetcentrum ofheefthetrechtzich
als het centrum van het universum te zien.Dit toch geloven en ernaar
handelen leidt tot de zonde van de hybris, die o.m . in de Griekse en

Christelijkemythologieën dedood van deovertredermeebrengt.Ditegocentrismetotaaluitschakelenhoudtechterookeengevaarin,namelijkeen
zichzelfuitdoven,eentotaalopgeslorptwordendoorzijn omgeving,door
het universum .Zowelin het ene alsin hetandere gevalwordt de mens

geconfronteerd methetlijden,wordt het leven geconfronteerd metde
dood.En in beidegevallen lijktditlijdenop heteerstegezichtzinledigte
zijn.Hetstandpuntvan dehistoricus,wienstaakhetiszich vertrouwd te
maken m ethetleven van anderemensen,van nu en vroeger,iseen van de

mogelijkestandpunten diedemenskan innemen om meerinzichttekrijgen in dezeproblematiek van hetegocentrisme.Hoeheeftdemenstotnog
toegeprobeerd ditprobleem op telossen ?Hetiseen probleem van relatio-
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neleaard.Hetgaatom derelatietussenhetindividuenzijnomgeving,zijn
medemensenenverdereenAbsoluteRealiteitdiedemensoverstijgt,God.
De manier waarop de mensen deze moeilijkheid hebben benaderd,ligt
volgensToynbeeten grondslag aan hetontstaan van deverschillende vormen van Godsdienst.

Ineeneerstefasegaatdemensovertoteenvergoddelijkingvandenatuur.
Dezefasestrektzich uitoverhonderdduizenden jaren,deperiodewaarin
demensreedsbezig ismethetoverwinnenvan deniet-menselijkenatuur
zondererevenwelreedsvolledigmeesterovertezijn.DezeNatuuraanbidding loopt tot het ontstaan van de beschavingen, wat evenwelniet wil

zeggen datergeen belangrijke restanten verderblijven leven in delatere
religies.Zo bijvoorbeeld in hetChristendom in hetbeeld van deMoeder
enhetKind en in hetsacramentvan Brood en W ijn.Hetistragisch,zegt
Toynbee,datdemensheid in haarbeheersing van deniet-menselijkenatuur gedacht heeft daarmee ook de natuur die in de m ens zelf leeft te
hebben overwonnen.Deafgrond van hetonderbewusteissindsdeontdek-

kingvan deintelligentieen devrijewil(Griekenland)ernstig onderschat.
Datheeftdemensvaak blind gemaaktvoorhetfeitdatonderdatlaagje
rationaliteit de menselijke natuur nog even wild isals vroeger en nog
steedsdetweekenmerken draagtdieookindekosmischenatuurzijn aan
tetreffen.DeNatuurheeftimmerseen Janus-karakter.Zijistegelijk een
creatieveeneen destructievekracht,zijistegelijk slachtofferen beul,een
beeld datmen ook aantreftin degodsdiensten.Zo bijvoorbeeld op een
eenvoudigem anierin deBabylonischeversie van hetSumm erische schep-

pingsverhaal,waardeaanvankelijkem onster-godin,dedraakTi-âmat,die
zich tegen haareigen nakomelingen keert,uiteindelijk zelfvaltdoorde
handvan dejongegodM ardouk,waarnahaarlichaam deschepping van
deaardeen hetheelalmogelijk maakt.
Deze polarisatie in de Natuur tussen een Natuur-m onster en een Natuur-

slachtoffer,opentvoordeverdereuitbouw vandereligietweemogelijkheden.Deeerstevindtmen terug in hetbijbelseverhaaloverkoning Mesa
van Moab,die zijn oudste zoon slachtoffertom zijn rijk te redden,de
tweede in de kruisdood van Christus.Het eerste voorbeeld is een uiting
van een cultus gdnspireerd door de Natuur als vernietigend m onster,

waarin gestreefd wordt naar aanbidding en verheerlijking van eigen
macht,aanbiddingvan demenszelf.Hettweedesluitaan bijdeNatuur
alsslachtoffer,waarin dem ensgeleid wordttotde verering van een God
die het voorbeeld geeftvan onbaatzuchtigheid en liefde tothet uiterste.
H istorischegevallen van deeerstevorm vindtToynbeeterug in de aanbidding van lokale goden,vooral in de beschavingen van de eerste en de
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tweede generatie,maarook nog in de huidige M oderne Tijd.Doorde
verbinding tussen een godheid en een welbepaalde plaats ontstaan een
collectiefegocentrismeen een uitverkoren-volk-mentaliteit,die zich geroepen voelen om dedienstaan deeigen geprivatiseerdegodheid een zo ruim

mogelijkeverspreidingtegeven.Godheiden Staatvallendansamenen dit
isdikwijlsdeoorzaakgeweestvan onnoemelijkveeloorlogsleed.Volkeren
handelen alsofzijhetcentrum van dewereldzijn waarnaaranderevolkeren zich hebben te voegen.
Brengen we dit over in de term inologie van Toynbee's beschavingssys-

teem,dan staatwathij noemt de dominerende minderheid hiermodel
voor.Bijvoorbeeld Athene.Dezerelatiefkleinegemeenschap wasaanvankelijk eenvruchtbarevoedingsbodem vooreenaantalschitterendebeschavingsexploten,totzijin detweedehelftvan de5eeeuw verscheurd werd
dooreendodelijkeoorlogmetdeandereGrieksesteden.Eensde'opvoedster'van Hellas,evolueerdezij,zoalsThucydidesbeschrijft,toteentiranniekem acht,diezichzelfin hetcentrum van haarwereld plaatste.Datwas
haarondergang en deondergang van deGrieksebeschaving.Latergebeurt
hetzelfde metDea Rom a en decultusvan DivusCaesar.In die vergodde-

lijktestaten en personen zietToynbee nietsandersdan pogingen om de
eigen machttevergroten ten kostevan de medemensen,pogingen diem en

rechtvaardigt door ze een soort goddelijk of alleszins bovenmenselijk
aureoolte geven.En steevast leidtdit naar de eigen vernietiging,zoals
reeds verwoord zit in de Griekse hybrisgedachte en de zondevalvan de
duivel.

H ogere Godsdiensten
Een reactie hiertegen vormtvolgensToynbee hetontstaan van de Hogere
Godsdiensten :Christendom ,Islam ,Judaïsme,Boeddhism e,Zoroastrism e

en Hindodsme.Zijhebben gemeen datze tegen de machtshonger het
lijdenplaatsen,hetlijdennietom hetlijden maaruitliefdevoordenaasten.Op die manier wordthetdilem ma van hetegocentrisme op een zinvolle manier doorbroken.
In hetAthene van de 5e eeuw werd ditreedsbeleden -en hiervolgtToynbee totop zekere hoogteBergson en diensLesdeux sources de la morale
etde Ia religion - door Socrates.M idden in een uiteenvallende gemeen-

schaptradhijnaarvorenmeteen nieuw ideaal,datvaneen in elkindividu
gdncarneerdedaimoon (god)dieiederleiddein zijn omgangmeten voor
deanderen.Ditendeomstandigheden van zijn dood,vindenzowelBerg-
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son a1sToynbee,maken Socrateseerdertoteen voorlopervan dejoodse
en christelijkemartelaren dan van delaterefilosofen.
DeHogereGodsdienstenbrengen een AbsoluteRealiteitinhetmenselijke
blikveld,die ofwelgevonden wordtin de menselijke ziel(Boeddhisme)
ofwelverschijnta1seenGoddietegelijk almachtigen volledigliefdeis,in
beidegevallen een zichzelfopofferendeGod,diehetlijden aanvaardbaar
m aakt.Zeontstaan temidden van deontbindingvan een tweede-generatie-

beschavingen schieten eerstwortelindelaagste,dikwijlsmeestuitgebuite
bevolkingsgroep.Hun verschijningsmomentkomtin Toynbee'sbeschavingsstructuurdusop een ogenblik datin opeenvolgendebeschavingen het

faillietvan decultusvan demensisgebleken en ook hetAlgemeneRijk
geteisterd wordtdooreen spiritueelvacuum .Op een negatieve manierdus

maaktdestervendebeschavingdewegvrijvoordeHogereGodsdiensten
zo wordteen stap voorwaarts gezet in de voltrekking van de zin der geschiedenis.

AanhetbeginvandeW esteuropesebeschaving-dederdeinlijn-staathet
Christendom .In de termen van uitdaging-antwoord uitgedrukt,betekent
dit dat vanaf de 5e eeuw V.C. de eens creatieve Helleense m inderheid
verworden is tot een dominerende,die geen valabele antwoorden meer

wistteformuleren op deuitdagingen van detijd en haartoevluchtmoest
zoekenin deoprichtingvaneen Algemeen Rijk,hetRomeinseKeizerrijk.
Hiertegenheeft.gdnspireerddooreengoddelijkvoorbeeld,eenaanvankelijke proletarische minderheid een nieuw wereldbeeld geconcipieerd als
antwoordop deuitdagingdieeen in ontbindingverkerend Rijkhaarstelde.Op diem anierligthetChristendom aan debasisvan deW esteuropese

beschaving.M aarwatblijfter over van de oorspronkelijke Christelijke
idealenvaneenzichzelfwegcijferendeliefde?DeW esteuropesegeschiedenis wordtgekenmerktdooreen grootaantaloorlogen,waaronderniette

vergeten,een aantal afschuwelijke godsdienstoorlogen. Manu militari
heeftzijdewereld veroverd.Een grootdeelvan deniet-W esterse wereld
spuwtdedagvan vandaagdeW esteuropeseerfenisuit.Dekerk isop zoek
naareen nieuwe identiteiten hetgevoelvan onbehagen overeen verloren

spiritualiteitiswijd verbreid.W atishierscheefgelopen en hoe?
Een historicus,zegtToynbee,kan en m ag rekening houden meten geloof

hechten aan demogelijkheid datGod zich aan demensengemanifesteerd
heeftom hen tehelpen bijhetzoeken van een heildatzij,aan zichzelf
overgelaten,nietzouden vinden.Maar wantrouwig moethij toekijken
wanneer hij hoortverkondigen dat de bedoelde religieuze openbaring
uniek zou zijn en zich totéén volk zou beperken.Op diemanierimmers
krijgtmen gewoon een varianteop hetvroegerecollectieveegocentrisme.
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En ditispreciesmethetChristendom en de andere HogereGodsdiensten
gebeurd.

Reedsvroeg inzijnbestaan heefthetChristendom afterekenengekregen
mettwee fundamenteleuitdagingen,waarvan vooralde laatste (voorlopig?)fataalisgeweest.Deeerstewasdekeizerlijkeproclamatietotstaatsgodsdienstin de4eeeuw,waardoorhetChristendom gddentificeerd dreigdete worden meteen aardsepolitiekemachtenzich ook zo zou gedragen.

Alsreactiedaartegen wordtindeMiddeleeuwsemaatschappijeenpoging
ondernom en om een Respublica Christiana op te richten waarin,losvan

elkeaardsestaatsomschrijving,allemenseneen plaatszouden vinden.Dit
antwoord isweinig succesvolgebleken :de kerk alsinstelling ging zichzelf

uiteindelijk vergoddelijken,zichzelfalsdoelvoorstellen.Hierdoorwerd
zijenorm gevoelig voordepolitiekemacht,een gevoeligheid dieeenvoor
dekerk tragisch hoogtepuntbereiktein destrijd om derealisatievan de
pauselijke aanspraak op de wereldheerschappij in de Investituurstrijd.
Van toen afging hetduidelijk bergaf.Hetpausdom werd hettoneelvan
innerlijketwisten,pausen traden op a1s krijgsheren en wereldlijke heersers,hetChristendom wordtnietm eergezien a1seen uitdrukking van een
zich opofferende liefde m aarals een middelom machtteverwerven.De
interne scheuring en degodsdienstoorlogen van de 16e en 17eeeuw zi
jn
hiervan een logisch gevolg:in hetspirituele vacuûm datin aldie eeuwen
gegroeid is, plaatst de naar nieuwe zekerheden zoekende m ens nu zelf
gefabriceerde goden : techniek, nationalism e, comm unisme, fascisme.
Tragisch was volgens Toynbee het feit dat in de koloniale periode die
hierm ee sam enviel,de niet-Europeanen geconfronteerd werden m et deze
gelakiseerde, ontspoorde maatschappi
j waarin het Christendom nog
slechtsin naam aanwezig was.W ateen grote ontmoeting tussen devolke-

renhadkunnenworden,werd eenlouteremachtsstrijd.Om uitditinferno
te geraken,restvolgensToynbee de m ensniets anders dan opnieuw een
deemoedige toewending totde goden van de H ogere Godsdiensten.
In Toynbee's evocatie van zoveeleeuwen geschiedenis zal niet iedereen

metallesakkoordgaan.Persoonlijkkanikdezetotaalvisienietmeernaast
meneerleggen.UiteindelijkroeptToynbeeeenbeschavingsbeeldopdatik,
om me heen kijkend,herken en zijn heroïsche poging om de verleden
mensmetzijn lijdensproblematiek in één beeld tevatten en daarin een
zoektochttezien naarGod.komtmijinhoudelijknergensalsonzinnigof
zelfs gewoon als vreemd over. Dat Toynbee vanuit zijn persoonlijke
lijdenservaring zowelin het macrocosmische,als in hetmicrocosmische
vlak,zichzelfvoortdurend engageertin zijn geschiedbenadering maakt
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m .i.dedialoog metdezeBritsehistoricusnog reëler.Op hem ishetwoord

van Goethe van toepassing:'Ik kan beloven oprechtte zijn,maarniet
onpartijdig'.
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C hina's buitenlandse politiek
L.L.S.Bartalits

Deveranderingen in de buitenlandse politiek van deVolksrepubliek China

indelaatstejarenspruitenvoortuiteenaantalrecenteontwikkelingen:de
verslechteringvan deAmerikaans-Russischebetrekkingen en deverminde-

ring van de militaire dreiging van de Sovjetunie;teleurstelling over de
economischecontacten metde kapitalistische landen,vooralAmerika;de
voortslepende politieke problemen m et de regering-Reagan, vooral
omtrent de wapenleveringen aan Taiwan; het besef dat handelm et de

DerdeW ereldlanden en deSovjetbloklandenten delebeteraansluitbijde
Chinese economische ontwikkeling; tenslotte de verdere ont-ideologisering van hetChinesepolitiekeleven en deconsolidatievan hetleiderschap
van Deng Xiaoping cum suisl.

Pragm atischer aanpak

Men krijgtdeindrukdaterin leidendeChinesekringennietaltijd eensgezindheid heerst over het buitenlands en het defensiebeleid. De huidige
Chinesestrategische planning wordtdiepgaand bdnvloed doorbeleidsdebatten,onenigheid binnen de beleidsorganen en institutionele geschillen,

en hetisnietaltijd mogelijk een coherenteChinesebeleidsstrategieteonderscheiden.Traditionele strategischedenkbeelden hebben plaatsgemaakt
vooreen pragmatischer en sexibeler strategie,die resulteertin een meer

passende,zij hetnog nietvolmaakte,Chinese verdediging.Hoewelhet
belangvan een 'Volksoorlog'nietwordtonderschat,valtdenadruk steeds
meerop modernebewapening.inclusiefkernwapens.De potentiëlebedrei-

gingvan dekantvandeSovjetuniekanvolgensdeChinesestrategendrie
1 Voor meerinformatie zie Drs.Ruud Kreutzer,China benutgrotere speelmï-/ein de buitenlandsepolitiek,in InternationaleSpectator,mei1983,p.261.

Ook Edmund Lee, Be#ng'
s Balancing Act, in Foreign Policy, zomer 1983,
pp.27-46.
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vormenaannemen:dievan een invasie(naarhetvoorbeeld vanAfghanistan),van een beperktegrensoorlogen van een kernoorlog.Zijmenen dat
China debeide eerstevormen kan voorkomen doorte dreigen metrespectievelijk een Volksoorlog metm oderne middelen en hetinzetten van zeer

modern uitgeruste strijdkrachten.De mogelijkheid van een kernoorlog
blijfteen probleem.waarvan de omvang echter zalafnemen naarmate
China'shucleaire machttoeneemt.
Depragm atischeChinesestrategiemoetworden gezien in een brederepoli-

tieke context.Hetisduidelijk datde Volksrepubliek China dedoctrine
van de onvermijdelijke wereldoorlog reedslang heeftafgeschreven.Om
die reden is militaire planning in het algemeen minder belangrijk
geworden.Hetpolitieke klimaattussen China en de Sovjetunie schijnt
bovendien zijhet slechts op enkele punten -te verbeteren.Zo bood
presidentBrezjnevin maarten september1982aan,deonderhandelingen
overdewederzijdsegrenzen tehervatten.Chinaheeftzijn aanvallenopde
buitenlandse politiek van de Sovjetunie getemperd en bestempeltthans
zoweldeVerenigdeStaten alsdeSovjetuniealshegemonisten.In oktober
1982 kwamen China en de SU overeen hun bilaterale gesprekken,die na
de invasie in Afghanistan waren opgeschort,te hervatten. Eveneens in

oktober1982-fijdenshetbezoekvan deleidervandepro-RussischeFranse Communistische Partij,GeorgesM archais,aan Peking -werden van
Chinese zijdezelfstoespelingen gemaaktop een mogelijk herstelvan de
sinds1966verbroken banden tussen decommunistischepartijen van China en de SU.M aardaarmee isdeontspanning tussen Chinaen deSU nog

geenvoldongenfeit.Chinawachtduidelijknogsteedsopconcretegebaren
van goede wil.Zo zou b.v.een vermindering van de Russische troepen

langsde westelijke Chinese grenstoteen doorbraak kunnen leiden.De
m ilitaire dimensie van de relaties tussen China en de SU bevordert het
streven naarontspanning op tweem anieren.China voeltzich steedsmeer
in staat de potentiële bedreiging van de SU alléén - zonder de VS, de

bondgenootdieChinateleurstelde-hethoofdtebieden enzalwaarschijnlijk slechtsmetdeSU onderhandelen vanuiteen positievan machtz.
Verlangen naar erkenning aIs grote m ogendheid

Tijdensde in maart 1983 begonnen tweede overlegronde tussen Peking
en M oskou streefden de Chinese onderhandelaarsnaareen erkenning van
2Zieook G.Segal,TheSovietthreatatChina'
sgates,in ConflictStudies,
nr.143(1983),pp.3-22.
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deinternationalebetekenisvan hun land -nietin detoekomstmaarnu.En
daarvoorheeftChina nietdelanden van deDerdeW ereld nodig,die even
zellewustzijn a1sde Volksrepubliek:zonder bruikbare relaties met de
beidesupermogendheden heeftChinavanwegezijnbeperkteeconomische
en m ilitaire m acht weinig speelruimte.
Hetstreven van Peking naareen leidende positie in de wereld komt niet

alleen voortuithetbewustzijn van historischeen geografischegrootheid,
maar tevens uit de behoefte aan sankendekking voor de modernisering

vandeVolksrepubliek.DeopvolgersvanM aoTsjetoengstrevennaareen
militaireneconomisch sterkChina,onalankelijkenmeteen sterk nationaal bewustzijn.Pragmatisch als ze zijn,is het voor hen én vanzelfsprekend én van ondergeschiktbelang,dat China 'socialistisch'is.
China'sweyeldbeschouwing isnietop ideologisch maarop nationaaldenken gebaseerd.W ilChina opnieuw degrotemogendheid worden diehetin

hetverleden duizenden jaren langgeweestis,dan moethetmetdehulp
vandeontwikkeldelanden'moderniseren'.Endatisalleenmogelijkalsde
wereldvredegehandhaafd blijft.Demachtsstrijd tussen deVS en de SU
brengtde wereldvredeechterin gevaar en van beide machten achtChina

de SU degevaarlijkste.Daarom isde wilvan China om behalve tothet
W esten ook totde SU toenadering tezoeken,ingegeven doornationaleen
internationale belangen en nietdoor hetstreven naar een communistisch

bondgenootschap.Om dezelfdereden wijstPeking desuggestiesvan het
Kremlin vooreen 'specialerelatie'af,zoalsM oskou dievan dedoorcommunisten geregeerdelanden eist.In hun internationale betrekkingen willen
de Chinezen geen onderscheid m aken tussen socialistische en andere landen.Een eigen opvatting van het socialisme is voor Deng Xiaoping het
fundamentzowelvoorde binnenlandse alsvoorde buitenlandse politiek.
Internationaalis hetvoorChina van belang om nietmetde SU overéén
kam geschoren te worden.Van Russische diplom aten in Peking valt te
vernemen datM oskou pasna de machtswisseling in hetKremlin deeisvan

'specialebetrekkingen'stilzwijgend heeftlaten vallen.
EconomischwijktChinasterk afvan hetRussischemodeldoorveelmeer
vrijheid voor hetparticulierinitiatief3en meerpersoonlijke vrijheid.al
worden kritiek op departijenop hetsocialismeen contactenmetbuitenlandersnietgetolereerd.Zo kan Peking rustig culturele en sportieve con-

3 Eendiepergaandeanalysein M .C.Bergère,Chine:unediplomatiedel'ambi-

gupë.Lepoidsdesfacteurséconomiques#JnxlesrelationsinternationalesdeIa
Chine,inPolitiqueEtrangère,Jg.47,nr.4(1982),pp.0 3-913.
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tacten metde Oostbloklanden leggen,zonder ervoor beduchtte hoeven

zijn datChinesesportlieden en studentenin Sovjetbloklandenasielzullen
Vragen.

Niemand durftechterietste voorspellen overeen wezenli
jkevooruitgang
van China's betrekkingen m et het Oostblok. Dat hangt samen met de
'hinderpalen'dieChinageformuleerd heeft:drieten aanzien van de SU en

één ten aanzien van de VS.Ten aanzien van de Sovjetuniezijn datde
bezettingen van Afghanistan en Cambodja en de troepenconcentraties
langsde Chinese westgrens:die worden door Peking a1s een directe bedreiging gezien.Ten aanzien van de VS is hetTaiwan,datvoor Peking
strategischeen hegem onistischeaspecten heeft,maargeen probleem vormt
voor 'slandsveiligheid.

VerderhoedtPeking erzich welvoorom diehinderpalen publiekelijk te
evalueren.Veelwijst erop datPeking vooralbeoogtCambodja 1os te
weken uit de invloedssfeervan de SU en van Vietnam .M et de bezetting
van Afghanistan en de aanwezigheid van Russichetroepen langsde west-

grens wilPeking voorlopig weleven goed (of slecht) leven a1s andere
landen die zich door de SU bedreigd voelen.

Leidendefunctionarissen in Peking blijvenonverdroten verklaren dathet
langzalduren voorereen wezenlijkevooruitgangin deverhoudingtotde
SU totstandkomt.DatkanookbedoeldzijnOm aanzettentOtWijzigingen
tecamouseren.In iedergevalbedri
jftPekinggeentrapeze-politiektussen
de supermogendheden,m aariszich terdegebewustvan detaktischevoor-

delen die uitde rivaliteittussen beide supermogendheden te halen zijn.
W ezenlijkevooruitgangisderhalveindenabijetoekomstnietteverwachten.De VS kunnen China'svertrouwen winnen dooreen verstandig Tai-

wan-beleid,maardeSU zalhetindatopzichtmoeilijkerhebben.Bureaucratische en ideologische punten van overeenkomst m aken toenadering

nietgemakkelijker,wantChinaen deSU baseren hun beleidop machten
op gelijkemaatstaven;bovendienwordenvroegereervaringen nietgemakkelijk vergeten.Erbestaatweinig kansdatPekingtegoedgelovigzalzijn
ten aanzien van deRussen,omdatdeleidershetSovjet-systeem,datook
hethunne is,in alle detailskennen4.

Toenadering via plaatsvervangers

Nadebedndiging van detweede'overlegronde'zijnChina en deSU niet
veeldichter tot elkaargekom en.De grote 'hinderpalen',de door Peking
4 FrankfurterAllgemeineZeitung,1maart1983,p.12.
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als hegem onistische politiek bestempelde directe en indirecte militaire

interventiesin anderelanden (in hetbijzonderin CambodjaenAfghanistan)blijven bestaan.Toch isPeking nietontevreden,want de Chinese
leidersstreven in de dialoog metM oskou voorlopig nietnaargrote,maar
naar kleine stappen voorwaarts,en welop minderessentiële punten :het
doeliseen langzaam ,experim enterend en beheerstgroeien van de culturele en handelsbetrekkingen.Over ideologie wordtnietgepraat.

Pekingbepaalthierbijhettempo en deomvang,aangezienM oskou bijde
uitwisselingvan studenten,geleerden,journalisten en kunstenaarsen bij
deeconomischesamenwerking graag v'
erderzou gaan.Peking wenstgeen
opvallende culturele uitwisselingen.Peking gaat er welmee akkoord de

handelmetdeSU toteen tegenwaardevanongeveereen miljard dollarte
verdrievoudigen,maarwijsthetaanbod vanM oskou afom tehelpen bij
de modernisering van verouderde,indertijd door de Russen geleverde
industriecomplexen.Evenmin wilPeking praten overeen verklaring over

hetafzienvangeweld:hetbeschouwteendergelijkeverklaringalswaardeloos,zolang demilitaireinterventiesvan deSU blijven voortduren.
VolgensChineseregeringskringenheeftPekingMoskouduidelijkgemaakt
meerinteressete hebben vooreen terugtrekking van Russischetroepen uit

Mongolië dan voor een vermindering van de Russische strijdkrachten
langs de grens met China. Nog steeds vanwege de aanwezigheid van
troepen buiten degrenzen van de SU isPeking evenmin bereid om de SU
te verzekeren dat het datland alseen 'socialistisch'land beschouwt,iets
wat de Russen ten aanzien van de Volksrepubliek China wel gedaan

hebben.Om dezelfde reden wijstPeking voorlopig ook hetaanknopen
van gesprekken metdeCommunistischePartijin deSU af.
De Chinese comm unisten streven welnaar betrekkingen met communis-

tischepartijenin andereOosteuropeselanden,hoewelernadebedndiging
van de tweede overlegronde metde Russen nog weinig concrete vooruitgang te bespeuren viel.Hetisechternietuitgesloten dathetcontactmet

anderecommunistischepartijen (metgoedkeuringvan Moskou)beterzal
vorderendandatmetdeSU en haarCommunistischePartij.Dietoenadering via 'plaatsvervangers'zou eerdertotde gewenste verbetering van de
bilaterale betrekkingen tussen China en de SU kunnen leiden, om dat

PekingzozijnscherpeafwijzingvanhetRussischestrevennaarhegemonie
niethoeftop tegeven en de SU datstreven kan handhaven.Van de Oosteuropese landen streeftmetnam e de DDR naar betere betrekkingen met
Peking.De reden isvooraldeconcurrentiem etdeDuitseBondsrepubliek,
die ook goede betrekkingen m et China onderhoudt.Peking wildaarom

ten aanzienvandeDDR nietoverijldtewerkgaanom devriendschapvan
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de Bondsrepubliek niet te verspelen. Berichten uit het buitenland dat
Peking de DDR als een modelstaatbeschouwt,werden door de Chinese

leidersonjuistgenoemd.China zoekteen eigen wegen heeftgeen buitenlandsevoorbeelden nodig,vonden zijs.
M en dient de goede verhouding die Peking met Oosteuropese landen en

partijen zoekt,niette hoog aan te slaan.Sedertzijvooreen eigen weg
naarhetsocialism egekozen hebben,beschouwen deChinezen datalseen

grondrechtvan elkecommunistischepartij.

Geen werkelijke ontspanning
Zoalsreedsvermeld,iserdelaatstejarentussendeChinezenendeRussen
een bescheiden opleving geweestvan de contacten op wetenschappelijk,
cultureelen economischvlak.Erbestaan evenwelgeen werkelijkeaanwijzingen terondersteuning van Russischehintsaan Am erikaansebezoekers

overeen 'aanzienlijke ontspanning'metChina.VolgensChinesewoordvoerderstrachtM oskou zijn eigen China-kaartuittespelen en isergeen
werkelijketoenadering tussen beide landen in zicht6.
W aarom wantrouwt Peking Moskou? De voornaamste reden blijft de
vreesvoordeRussischeambitiesin Azië:het'Cubavan hetOosten',zoals
de Chinezen Vietnam noem en,iseen bi
jnaonoverkomelijk obstakelvoor
deChinees-Russische toenadering.DeVietnamesebezetting van Cambodja wordtdoordeChinezen alseen directe bedreiging van hun nationale
veiligheid beschouwd.H etRussische gebruik van de Vietnam ese vloot-en
luchtmachtfaciliteiten teCam Ranh en Danang wordtgezien alsde eerste
stap naar een overheersing van de Straat van M alakka. De Chinezen
geloven datom singeling van de Volksrepubliek hetdoelisvan M oskou's
strategie in Vietnam en Afghanistan.

De botsingen begin meijl.aan de Chinees-vietnamese grens,de ergste
sindsde oorlog van 1979 tussen beide landen,kunnen totgevolg hebben
datdebetrekkingen verderverslechteren,ondanksdeChineseinstem ming
met de opening van een diplom atieke dialoog met hetKremlin.Buiten

China zietmen hetaan demachtkomen van Andropov dikwijlsalseen
kansop Chinees-Russischedétente.Nu hebben de ouverturesvan Andro-

pov de Chinese deskundigen we1aangespoord om te speuren naar zijn
bedoelingen,maarzijbeschouwen hem alseen welbezonnen,doch ge5 Ibid.,24 maart 1983,p.12.
6 AldusJiriValenta,in TheInternationalHerald Tribune, 18 mei1983,p.4.
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vaarlijkehardlinen wiensoptreden inhogematebepaald wordtdoorzijn
KGB-ervaringen.Andropovs poging tot norm alisering van de Russische
betrekkingen metChina wordtin Peking geïnterpreteerd a1seen verandering in tactiek,nietin strategie.
Het Chinese scepticisme mag de Am erikaanse beleidmakers echter niet
verleiden tot de com fortabele veronderstelling dat de VS dan wel een
'special relationship' met de Volksrepubliek zouden hebben. De

Chineseevaluatievan de Sovjetintentieskomtwelenigszinsovereen met
dievan deregering-Reagan en deChinezen schijnen voldaan tezijn over
de'energiekemaatregelen'vanW ashington tegen hetSovjet-expansionisme.Zijgeloven datReagansbeleid een Russischeinvasiein Polen heeft
helpenvoorkomen enprijzenhetAmerikaansedefensie-enwapenbeheersingsbeleid -inzonderheid deAmerikaanse weigering een verplaatsing van
de SS-20 raketten naar het Aziatische deel van de SU te aanvaarden.

Peking prijstook deAmerikaansemilitairehulpverlening aan Thailand.
1egelijkertijd staan de Chinezen kritisch tegenover de 'weifelingen'in
Amerika'shardeopstellingtegenoverdeSU.Zijvallen Reagans'passieve
diplomatie'jegensde Volksrepubliek aan,evenalszijn 'anti-communistisch sentiment',waaraan zijdemislukking van de totstandkoming van
eentegen Moskougerichte'strategischeconsensus'wijten.Niettemin zijn
sommige Chinese deskundigen persoonlijk van oordeeldatReagan de
meest gekwalificeerde presidentskandidaat voor 1984 is, misschien de
enigedie in staatisde imperialistischeambitiesvan deSU in tetomen.Ze

geven teverstaan datpersoonlijkediplomatie,misschien een topontmoeting m etD eng X iaoping,de geschillen zou kunnen helpen overwinnen7.

China en de Sovjetbloklanden
Pekingwasten tijdevanM aoTsjetoenginOosteuropeselandengdnteresseerd a1sdezeafstand namen van M oskou,zoalsAlbaniëen Roemenië.In

1976,toenM aoTsjetoengoverleed,waren debetrekkingenmetdeandere
Oosteuropeselanden oppervlakkig en kil.KortnaM ao Tsjetoengsdood
veranderde China van koers.Peking nam weercontactop metde Joegoslavische Bond van Comm unisten en brak kortdaarna metAlbanië.Het
zag ernaaruitdatook debelangstelling voorandereOosteuropeselanden
zou toenemen ;er wasmetname interesse voorde economischem odellen

7 NeueZûrcherZeitung, 12 mei1983,p.2.
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vanHongarije,Polen en Joegoslavië.Debetrekkingenbleven echtertoch
op het oude niveau, waartoe wellicht de opening van Peking tot het

W esten en Japan en deruziemetdeSU bijdroegen8.
China lijktdetijd nu rijp teachten vooreen nieuweaanpak.Derelatie
metde VS heeftaan aantrekkelijkheid ingeboeten Peking heeftmeer
aandachtgekregen voorhetEuropese politiekeen econom ischepotentieel.
De voorzichtige pogingen om de relatiesm etde SU te verbeteren hebben

ook deweg geopend naareen herzieningvan hetbeleid jegenshetOostblok alsgeheel.Chineseeconomischeplannersen bestuurdersbeginnen de
opvatting te koesteren datprodukten uithetOostblok in bepaaldeopzichten de Chinese behoeften beter bevredigen dan die uitde kapitalistische

landen.De Chinese partij spantzich in om de relaties met orthodoxe
(pro-Russische) communistische partijen in W est-Europa te herstellen,
hetgeen alsmiddeltotbeterebetrekkingen metde Oosteuropesepartijen
heeftgediend.De handeltussen China en Oost-Europa is,evenalsdiemet
de SU,toegenomen,alis de Chinese handelmet de SU nog slechts een

fractievan dehandelmethetW esten.Erzijn uitwisselingenophetgebied
vancultuur,onderwijsen sport.In meijl.bezochteen hogefunctionaris
van het Chinese Ministerie van buitenlandse zaken Oost-Berlijn,W arschau en Boedapesten ging een andere functionarisnaarPraag en Sofia.
Deze bezoeken werden overschaduwd doorhetmetveelpubliciteitomge-

ven bezoek datde Chinese partijleider Hu Yaobang medio meijl.aan
Roemenië en Joegoslavië bracht en waaraan een hele reeks eerdere
Chinese bezoeken voorafwasgegaan.De bezoeken aan de andere Oosteuropese landen waren daarentegen de eerste sinds aan het begin van de

jaren zestig decontacten verbroken werden.
Uitdeze voorzichtige opening mogen geen overdreven conclusies worden
getrokken.Peking houdt eraan vast dat niet in zee wordt gegaan met

communistische partijen die zich mengen in de aangelegenheden van
anderen,hetgeen allereerstslaatop de CPSU.China blijftmeerin het
algemeen diep wantrouwen koesteren ten aanzien van de intenties van
M oskou en ditzalook de verdere ontwikkeling tussen Peking en deOost-

europeselanden blijven belasten,zowelop hetniveau van departijen als
dat van de regeringen.Van een snelle en dramatische toenadering kan

derhalvewaarschijnlijk geen sprakezijn.

8 Voor meerinformatie zie George Cioranescu,H u vlbits Ceausescu, Radio

FreeEuropeBackground Report/143(EasternEurope),23juni1983.
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China en W est-Europa
Debetrekkingen tussen Chinaen W est-Europavorm en een relatiefbelang-

rijkonderdeelvandeChinesebuitenlandsepolitiek,omdatdeleidersvan
de Volksrepubliek met de W esteuropese landen een anti-hegemonistisch

frontwillenvormen indestrijdtegendesupermachtenenmetnametegen
hetSovjetimperialisme.VolgensChina hebben de W esteuropese regeringen een specialeverantwoordelijkheidvoorhunveiligheidin hetlichtvan
de groeiende dreiging van de Russen en in weerwilvan de aanwezigheid

van een groot aantalSovjet-divisiesaan de Chinese grens.Overigensis
W est-Europa eerder dan W ashington en Peking geneigd de initiatieven

van deSU toete schrijven aan haarangstvooromsingeling.
De Chinezen zijn ervoorbeducht,datde wapenbeheersingsonderhandelingen tussen de NAvo-landen en de SU zullen leiden tot een grotere

veiligheid van hetW esten ten koste van de Chinese Volksrepubliek.Zij
verwijtendeW esteuropeanen -nietgeheelten onrechte-politiekeeneconom ische muntte willen slaanuithetconsicttussen China en de SU .De

Chinezen hebben trouwenseen toenemendeverwijderingtussen deVS en
W est-Europa gesignaleerd en verwachten dat W est-Europa zich in de

komende periode onalankelijker zal opstellen tegenover W ashington,
wellichtdoorm iddelvan devorming van een Europese Defensie Gemeen-

schap.Nu reeds zijn de W esteuropeanen gekant tegen de door de VS
nagestreefde uitbreiding van de geostrategische verantwoordelijkheid van
de N AV O .In verband hierm ee leggen ook de Chinezen erde nadruk op,

datdeRanken vanW est-Europawordenbedreigd doorSovjetactiviteiten
in Afrika,hetM idden-oosten en Azië en zij steunen in dat kader de
Amerikaansevoorstellen betreffendeeen beterelasten-en arbeidsverdeling
tussen de NAvo-bondgenoten.Datneem techter nietweg,datde Chinezen overwegen om de geostrategische en econom ische banden met W estEuropa en Japan te versterken alsonderdeelvan een TweedeW ereldstrategie en als eventueelalternatief voorde ten gevolge van de kwestie-Taiwan gespannen relatie m etde Verenigde Staten.

DegeleidelijkeverbeteringvandebetrekkingentussenGroot-Brittanniëen
de Volksrepubliek ondanks de niet geringe m eningsverschillen tussen
Londen en Peking over de toekom stige positie van Hongkong - heeft

geleid toteen groeiendemilitairesamenwerking.Beide landen zijn doordrongen van de militaire dreiging van het Sovjethegemonisme.Het is
evenwelde vraag ofde regering-Thatcherin staatzalzi
jn allevoorgenom en wapenleveranties te effectueren.W at Frankri
jk betreft:de Franse
wapenleveranties aan landen als India en Vietnam ontm oeten Chinese

L.L.S.Bartalits / China'
sbuitenlandsepolitiek

261

tegenkanting en dreigen het voor China opgezette wapenexportprogram ma van de regering-M itterrand te torpederen.Hoewelde Duitse Bondsrepubliek China's voornaam ste handelspartner in Europa is en ook
wapensverkooptaan de Volksrepubliek,wilBonn nietdeelnemen aan de

doordeVSenChinagelanceerdeanti-sovjetcampagnevanwegezijn politieke en economische betrekkingen metM oskoug.China van zijn kant
waarschuwtde Bondsrepubliek voor de nadelige gevolgen van de détente
en vreest dathet vredesoffensief van de SU de positie van dat land za1

ondermijnen.
Peking isbezorgd overde groeiende invloed van de SU in Noord-Europa
en beschouwtdat gebied alsde zwakke schakelvan hetNAvo-defensie-

systeem.Toch hopen de Chinezen dat vooralZweden een belangrijke
bijdragezalleveren aan demodernisering van deChinesestrijdkrachten.
VoortsachtChina de zuidelijke nank van de NAVO bedreigd doorde
instabiele politiek-economische toestand in landen alsItalië,Griekenland

en Turkije.
China en de VS zullen ook in de toekom st druk bli
jven uitoefenen op

West-Europaom dedefensie-inspanningteverhogen,vermoedelijkzonder
alteveelresultaten,om datdeW esteuropeseleidersuitgaan van een geheel
andere veiligheidsperceptie en dienovereenkomstig een andere koers volgen tegenoverM oskou.

China en de Verenigde Staten

Zoalsin hetbeginvan ditartikelwerd uiteengezet,ishetduidelijkdatde
buitenlandsepolitiekvan deVolksrepubliek Chinaeen nietonbelangrijke
heroriëntering ondergaat.Tegen heteind van dejaren zeventig werd het
buitenlandsbeleidvanChinagekenmerktdooraanzienlijkesteunvooreen
bondgenootschap -gefundeerd op Amerikaans-chineseveiligheidssamenwerking tegen de SU.De vrees van de VS en China voôr de in Azië

opdringende SU bleek hierbij,ondanks ideologische geschillen,een belangrijk bindend element.In deafgelopentweejaarstreeftChina inhaar
buitenlandsbeleid naareen evenwichtigerrelatie metbeide supermogend-

heden.Deregeringvan Chinawilmetditbeleid blijkbaarhaarinvloed en
optiesbinnen destrategischedriehoek(deVS,deSU enChina)opvoeren.
9 ZieD.T.Stuart,ProspectsforSino-Europeansecuritycooperation,inOrbis,
Jg.26,nr.3(najaar1982),p.744.
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Voortdurendemoeilijkheden in deChineseeconomieschijnen deChinese
leiders-tercompensatie van debinnenlandse kwetsbaarheid -te dwingen
hun m achtbinnen hetinternationaalsysteem te zoeken.
Denieuwe Chinesestrategie en dekwestie-Taiwan hebben de betrekkingen

tussendeVSenChinainernstigemateverstoordlo.Geenvan beidepartijen heeftwerkelijk voordeelgevonden in een bondgenootschap waarvan
beidezichthansdistantiëren.VanAmerikaansezijdewordthetspelen van
de chinese kaartsindshetvertrek van Haig a1sministervan buitenlandse
zaken minderinteressantgevonden om de strategischebelangen van de VS
in hetgebied van de StilleOceaan veilig te stellen.De eerderdoorm ilitair

opportunismeingegeven opvattingenvah Haigheeftzijn opvolgerSchultz
vervangen dooreen ideologisch getintdiplom atiek beleid.DeVS schenken
meeraandachtaan hetdefensiebeleid van Japan en hernieuwen hun tradi-

tionelebondgenootschappen.chinaconcentreertzich op veelzijdigecontacten m etde SU en m etlanden binnen de invloedssfeervan de SU 11.

HetbeeldvandeVSheeftzichinofficiëleChinesemediaingrijpend gewijzigdendeimportafkomstiguitdeVSwordtbedreigd.IndeVSblijktmen
steedsmindergemotiveerd om deChinesekaarttegen de SU te spelen.Een
overeenkomstvoor nucleaire sam enwerking metChina werd opgeschort

(eenvan debelangrijkstedogma'svan deregering-Reagan-waarookhet
Congres geheel achterstaat is dat ongecontroleerde verspreiding van
geavanceerde technologie aan politiek onbetrouwbare landen moet wor-

denbeperkt)en deimportvan Chinesetextiel,dievan hetgrootstebelang
is voor China's buitenlandse handel, stond een tijd lang op losse
schroevenlz.Ondanks de grote problemen waarm ee de ontwikkeling van
China gepaard gaat,bleefde Amerikaanse invloed op de Chinese maat-

schappij beperkt.hetbeleid van de Chinese leiders was er steeds op
gerichtdeonaoankelijkheid van Chinatebewaren.Delichteverbeteringen van deChinees-Amerikaanse betrekkingen,diezich na hetbezoek van
de Amerikaanse m inister van defensie,Caspar W einberger.in septem ber
aan Peking begintafte tekenen,m ag nietgezien worden alseen terugkeer

naarde Chinese politiek van enigejaren geleden,die gerichtwasop de
10 Dekwestie-Taiwan behandelenweeerlangin eenapartartikel.
11 Aldus F.Godement, Chine-Etats Un9 .
' Ia carte chinoùe était-elle un

leu1r
re?,inPolitiqueEtranqère,Jg.48,nr.1(voorjaar1983),p.79.
2 In augustushebben beldelandennalangdurigeen moeizameonderhandelingeneen overeenkomstgeslotenwaarbi
jdeChineseuitvoervantextielen kleding

naarde VS aan banden werd gelegd.Hetakkoord heeftterugwerkendekrachttot

1januari1983eneen looptijdvan vi
jfjaar,dustoteind 1987.Hetvervangthet
textielakkoorddateind vorigjaaraniep.

L.L.S.Bartalits / China'
sbuitenlandsepolitiek
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vorming van een wereldomvattende coalitie met de VS en W est-Europa

tegendeSovjetunie.WeinbergergingnaarPekingo.m.om tepleitenvoor
een hervatting van de strategische Amerikaans-chinese besprekingen,
waartoena de Russischeinvalin Afghanistan wasbesloten,m aardielater
door China waren afgebroken. De reis kreeg weliswaar glans door de

aankondiging datpremier Zhao Ziyang in januari 1984 een bezoek zal
brengen aan de VS en dat Reagan in april 1984 naar Peking zalgaan.

M aarhetbelangrijkstepuntop deagenda-een bijdrageaan demoderniseringvan deChinesestrijdkrachten -leek teworden begraven onderdiplom atieke vaagheden : voorzichtigheid, zoniet wantrouwen aan beide
kanten.
China kan zich geen ander buitenlandsbeleid veroorloven dan een onaf-

hankelijkekoersen vriendschappelijkebetrekkingenmetallestaten.Partij
kiezen voorM oskou betekent:afzien van economische en technologische

hulp van het W esten,herbewapening van Japan,alankelijkheid van
M oskou,verliesvan hetleiderschap overdeniet-gebonden landen.Parti
j
kiezen voor W ashington betekent:toenemende militaire druk van M os-

kou,hogeremilitaireuitgaventen kostevandeeconomie,alankelijkheid
van hetW esten,gezichtsverliesin de Derde W ereld.In de magischedriehoek W ashington-M oskou-peking valt geen kaart te spelen. De meest
dringende taak van de Chinesebuitenlandse politiek op ditogenblik isuit
tekomen onderdebedreiging van de 45 Russischedivisiesen deruim 1*
Ss-zo-raketten aan de grenzen.Om ditdoelte bereiken kan hettrekken
van 'de Amerikaanse kaart'alleen maar averechts werken.
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Synode 1983 en politiek
Som sleek hetof ertwee synodes naast
elkaar verliepen : een over de nieuwe
boeteritus, een andere over sociale
rechtvaardigheid. Van de 230 interventies ging ongeveer 1/10 over 'politiek',waarmee we 'politiek'dan we1in
de brede zin verstaan. Dit was niette

op eigen kracht. Alexio M uchabaiwa
van M utare in Zimbabwe verklapte

geen geheimentoenhijbekendedat'na
deverwondingen van een bittere oorlog
de zin voor de heiligheid van hetm en-

selijkleven teloorgegaan was'.Hijver-

meedzorgvuldigvan eenburgerooïLoq

vermijden.DeSynodekon nietop een te spreken.W aar katholieken een klelverantwoorde manierover'verzoening' ne minderheid zijn,is hun kans om
handelen a1sze deze alseen zuiverbin- verzoening te bewerken miniem . ln
nenkerkelijke aangelegenheid be- Iran b.v. vormen christenen slechts
schouwde; ze m oest ze in een breder 0,05% van debevolking en watzijhet
perspectief zien : verzoening tussen meest nodig hebben, zei de Chaldese
mensen en volkeren.
Aartsbisschop Yohannan lssayi,isver-

Toch zullen de 'politieke' bijdragen zoeningonderelkaar.Enhijvoegdeeraan de Synodewaarschijnlijk vlugver- aantoe-hetwashetsterksteunderstagetenzijn.HetfeitdatKardinaalCarol tement van de Synode: 'onder de
Martinizein zijn samenvattingnauwe- Iraanse revolutie begonnen de christe-

lijksvermeldde,betekentdatzealnaar nen denood te voelen aan een religieuhet archief verwezen zijn. Dat wijst ze herziening van hun leven en aan teniet op kwaad opzet zijnerzijds. De rugkeer naar God'.
'politieke' interventies waren nu een- Een van de meestaangrijpende interm aalöf te zeerOP lokale situaties toe- ventieskwam van deM elkitischePatrigespitstöfze waren zo alqemeen ge- arch van Antiochië, M aximos V Hahouden datzenietin detradltioneelge- kim ,die in Beiroet woont.In Libanon
w enste vorm van een propositie gego- woedtnu,metafen toe een tussenpauten konden worden.A1swe zehierdan ze,alnegen jaarlang oorlog.Deoor-

toch bijelkaarscharrelen,dan vooral zaken zijn noch bestuurlijk noch reliom één aspect van het Synodewerk te gi
eus.Vele duizenden mensen zijn er
registreren :een Synode doetdiensta1s
een soortKatholieke Verenigde Naties
waar men zich ill gem eenschap over
problem en kan buigen en in liefde publieke bekomm ernissen uitspreken.
Een enkele keer had een bisschop niet
veelm eer te vertellen dan dat de kerk

hetslachtoffer van geworden,gedood,

onmogelijk 'verzoening'kan bewerken

van alle godsdiensten aan, hoopt zij

verminkt, verweesd, verjaagd. Zowel
christenen als m oslim s verlangen nu
vöör allesvrede.Om datPrOCeSte bevorderen 'veroordeelt de kerk alle geweld!moedigtzi
jdoorhaarvoorbeeld
de dlaloog tussen vertegenwoordigers
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schap'en 'een geloofwaardig teken van

steuntzijde wettigeregering'.Ditwa- verzoening'.Alsjetermen alsdezewilt
ren nietzo'n platitudesalsmag lijken. verstaan,moetjealindekerk geloven.
Er zijn immers zowelaan christelijke M aar a1s je van 'tekenen' spreekt,
alsaanmoslim-zijdemensendiezeggen spreekjevanwatmensenechtervaren.
dater pas een oplossing komt als hùn

En 'veel mensen ervaren de kerk niet

groep deoverhand krijgtofhetlandin zoalswijze begrijpen'.Dit is allang
twee mini-staten verdeeld wordt.Als een moeilijkheid in de oecumenische
m oslim s en christenen gaan beseffen bewegi
ng: niets ontziende eerlijkheid
voorde gebreken van de anderen ging
sam en met overdreven zekerheid over
de eigen deugden.
M ogelijk bedoelde Kardinaal M artini
oplossing komtpasnaderbijalsdebui- hierop te antwoorden toen hijzeidat
t
tenstaanders- Israël,Syrië:Iran en de 'verzoening' nooit volm aakt bereik
*
PLO ertoe te bewegen zljn om zich wordt.Het is niet een staat waarin Je
terug te trekken.'Verzoening',determ vertoeft maar een doelwaar je naar
die de Synode gebruikte, was ook op streeft.Datisde reden waarom in iededepolitiekescène hetjuistewoord.De reeucharistieeen boetemomentisingeontmoeting van allepartijen op 14ok- bouwd.M aar de vraag naarde gelooftoberstond in hetteken van de 'natio- waardigheid was ni
et zo gemakkelijk
nale verzoening'. Zo vaak alis in het afgedaan.Op ditpuntzorgdeBisschop
M idden-oosten dehoop debodem in- PaulVerschuren van H elsinkivoor het
geslagen dat het bericht m et grote te- progressieve geluid.Voor dat de kerk
rughoudendheid begroet werd. M aar totde wereld spreekt over verzoening,
hetleek of nu toch ergens 'verzoening' zou ze moeten omzien naar de 'niet
a1spolitiek doelhaalbaarzou blijken. verzoenden'in haar eigen rangen en
Vreemd genoeg is ook in Polen 'ver- b.v. mededogen moeten hebben m et
zoening'tothetpolitieke jargon gaan 'gescheiden en opnieuw gehuwde m enbehoren.M aar de Poolse bisschoppen sen, priesters die het am bt verlaten
in de Synode verm eden heten spraken hebben en pluralistische theologen'.
alleen van sacrament en boete.
Dat Bisschop Verschuren een Neder-

datLibanon nietloutereen Overgangsstadium is naar iets anders, m aar het
nationale tehuisvan het-ene -Libanese volk, is dat een stap vooruit. Een

Twijfelreesoverderolvandekerka1s landerisdoetnietsafaan zijn getuigebewerker van universele verzoening. nis;hijsprak namensdeBisschoppenKardinaalH ume van W estminsterwees
op het onomstootbare feitdatde kerk
niet de enige acteur op het toneel is:
'W elkerolkan de kerk spelen in situaties waar hoge m orele waarden op het

conferentie van Scandinavië.

M eerechterdanoverplaatselijkesituaties(zoalsLibanon)en nevengeschikte
vragen (zoals de geloofwaardigheid)
ging hetechte debat in de Synode over

spelstaan maarwaarwereldlijkemach- het begrip 'sociale zonde', som s wel
ten de hoofdrolspelen ?'Dekerk m oet
ook niet te veelhooi op de vork ne-

'structurele zonde'genoemd.Dit nu is

degrote splijtzwam.Tweestrekkingen

m en.

staan hier tegenover elkaar en het is

Hierm eedook eendieperemoeil
ijkheid
op.Bisschop Peter Cullinane van Palm erston North in Nieuw-zeeland wees

moeilijk ze in harmonie te brengen.
'Structurele zonde'wordt gewoonlijk
en terechtgezien alseen Latijnsameri-

kaans begrip, maar het wordtnu ook
ve
el door Aziaten gebruikt. Zo b.v.
schrljven vaak mateloos optimistisch
en idealiserend is. In de ontwerptekst doorAartsbisschop Henry d'Souza van
werd de kerk beschreven a1s'hetsacra- Cuttack-Bhubaneswari,India:'Azië is
m ent en teken van verzoening', een het slachtoffer van structurele zonde.
'verzoende en verzoenende gem een- Het i
s een rijk continent maar zijn

eroqdatdetaalwaarinwijdekerkbe-

Forum

267

mensen zijn arm. Het kolonialisme diede DerdeW ereld vrijspreekten het
heeft zijn economisch patroon ten W esten m et schuld belaadt. Volgens
kwade veranderd.Vandaag zijn eran- Arns heft de 'sociale zonde' de perderekrachten aan hetwerk die hetcon-

soonlijkeverantwoordelijkheidnietog,
tinent leejroven. Handelspraktijken, m aarverplaatstzealleen m aar.W eziln
militarisatle, multinationale ondernemingen, internationale bankpolitiek

er allemaalbij betrokken,in de mate
datwij'toestanden aanvaarden zonder

alledrijvenzeAziëhetjauperismein. kritisch onderzoek'of 'slechts een opVroeger washetchristelljke antwoord

liefdadigheid die de brutale gevolgen
van het systeem kon lenigen.M aarnu
moeten we mensen bewust m aken van
de zware gevolgen van het structurele

pervlakkig inzichthebben in internationale zaken' of nalaten factoren van
verandering te stim uleren.M et andere

woorden,a1sjejegeweten nogeensonderzoekt, vergeet dan niet na te gaan

onrecht'.Hij loofde de Amerikaanse hoeveeljevan internationalezaken afbisschoppen voor hun brief over de weet.Ditisni
etalleenmaareengrapje.
kernwapensen dankte deDuitsersvoor
hun oproepen aan UN CTAD .Toch er-

'Sociale zonde' vraagt om sociale rem edies.Op sacramenteelvlak komtdit

kende hij eerlijk dathet gebruik van totuitdrukkinjinderitusvandeAlgedeze term moeilijkheden meebrengt: meneAbsolutle,opgolitiekvlakineen
'Structurele zonde is m isschien alleen

ofandere vorm van lnzetvoorradicale

zonde bij analogie.Ze sluit namelijk verandering,diegewoonlijk (naarBrageen persoonlijke verantwoordelijk- ziliaanse begrippen) gezien wordt a1s
heid in.Toch zijn miljoenen mensen een vorm van 'socialisme'.Geen wonerdoor aangetast .
Het scherpste werd 'sociale zonde'beschreven in een nota van KardinaalPaolo Evaristo Arns, de franciscaanse
aartsbisschop van Sao Paulo in BraziIië: 'Sociale zonde, die in de sociale
structuren zit,onderdrukten vernietigt
gemeenschap onder mensen. M aar

derdatde uitgesproken conservatieven
die zich het felste tegen Gem eenschap-

''mensen'' is niet zom aar een sociale

Synode was uitgenodigd.Zijn trouwe
volgelingen vielen hem bij.Zijn eerste
zetwas,dathij 'sociale zonde'tussen

categorie:hetiseen theologischerealiteit,totstand gebrachtdoorde oproep
en de gave van God. Sociale zonde
doodt het leven van m ensen als m ensen.Ze leidttot een vorm van radicale
zelfzuchtdie terug te vinden is op alle
niveaus van het sociale leven - econom isch. politiek, ideologisch en cultureel'. Arns vervolgde met profetische
gloed : 'Sociale zonde uit zich in volle

pelijkeBiechtkanten,ook hethelebegrip socialezondeafwijzen.Zoalsmet
nameKardinaalAlfonso Lopez Trujillo,voormaligvoorzittervan deLatijnsam erikaanse Bisschoppenconferentie
CELAM ,die doorde pauszelf op de

aanhalingstekens plaatste. Zoals des-

tijds de uitdrukking 'zogenaamde reformatie' door katholieke apologeten

misbruiktwerd,zijn ook hierde aanhalingstekens bedoeld om twijfel te
zaaien overdewerkelijkheid waarnaar
determ verwijst.Trujillo waarschuwde
dat 'de zogenaamde sociale zonde'niet

apocalyptische brutaliteit (racisme, deillusiemag wekken datpersoonlijke
seksuele discriminatie,onrechtvaardige
noord-zuid-verhoudingen, de situatie

van dearbeidersten gevoljevan een

zonde van m inder ofgeen belang m eer
is.Hetbegrip kan gebruiktworden als
een alibi, ontleend aan de psychiatrie

onrechtvaardig produktlesysteeml'. of de sociologie, om de persoonlijke
W ie is er verantwoordelijk voor? verantwoordelijkheid te ontkrachten.
Heeft 'sociale zonde'geen gezicht, is W e1gafhijtoe dathetbegrip brui
khetonmogelijk ereen naam op te zet- baar is,m aar dan alleen op voorwaarten ? Zolang deze vragen niet beant-

woordzijn,vervallen wein eenretoriek

de dat het zo wordt gedefinieerd dat
ook 'eroticisme en permissiviteit'eron-
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dervallen.M aardaarmee zijn we ver uitgaan van waardemensen werkelijk
afgedwaald van de massa'sin Sao Pau- staan, met hun zorgen om racism e,
1o.
werkeloosheid, industriele connicten,

Tenslotteeen verhaaltjeovertweecita- terrorismeen huwelijksmoeilijkheden'.
ten.In 1948 zeiAlbert Cam us eensgin DeH eerheeftdeakkeralbezaaid vöör
een toespraak totde Franse dominlca- de m aaiers kom en.
nen :'W atde wereld van de christenen Dat was een bruikbare vertaling van

verwacht...isdatzijzich losmaken uit Latijnsamerikaanse en Aziatische beabstractiesen kijken naarhetbebloede grippen in termen van de 'Eerste W egelaatvan de wereld van vandaag'.Op
heteinde van Vaticanum 11zeiPaulus

reld'.De kerk staaïniet buiten de m orele problemen, comm entaar gevend

VI,en hijdachtdaarbijzo goedalsze- vanuit een verheven standpunt (als
ker aan dit woord van Cam us: 'W e 'brandblusser').Zijstaatbijdemensen
moeten iniedermenselijkgelaat,zeker in hun strijd;en daarvindtzijinzicht.
alshetgetekend isdoorverdrieten lij- A artsbisschop W orlock besloot: 'Aan
den,hetgelaatvan Christuszien'.Hij dit verlangen naar vrede en harmonie,

gaf het anonieme bebloede gelaat van

onder leden van een familie, tussen

Camuseen naam.Hetwaseenvan zijn

partijen en groepen in demaatschaj-

m eest 'hum anistische' uitspraken. ln
de Synode nu herinnerde Aartsbisschop Derek W orlock aan deze woor-

denvan PaulusVIom tewijzen opeen

pij,moetin deeersteplaatsin hunhulzen en straten tegemoetgekomen worden.Pasdan,op hetogenblik datGod

beschikt,zullen zijontdekken dathet

sim pele waarheid die vaak over het deVaderin de hemelisdie hun ditverhoofd wordt gezien : 'Verzoening ge- l
angen ingeeft, dat zij aan Hem het
beurtvaak buiten de kerk.De rolvan antwoord schul
dig zijn,datde verzoede kerk zaler som s alleen m aar in be- ni
ng zijn gave is'.

staan datzijerkentwaterbuiten haar
om gebeurt.Dit betekent:we moeten

Peter H ebblethwaite

Schatgraven in dram a en theater
DatJacob van Cam pen in 1637 de Amsterdam se Schouwburg heeft gebouwd
en daarin technisch-scenische voorzieningen opnam die zowelbeantwoorden
aan de geldende dramaturgie als nieu-

daaraanwezig waren en aldan nieteen
dram aturgische sti
jl bevorderden of
hinderden,daarover wisten we tot nu
toe nietzo veel.Na vele vingeroefenin-

gen in meer beperkte bijdragen stelt
we vormprocédés mogelijk maakten, Dr. W .M .H . Hum melen thans een
vormtterechteen stevig onderdeelvan
de historiografie van het theater in

Nederland.M aarnatuurlijk werd erin

overall-intergretatieterbeschikkingdie

vele nieuwe lnzichten bevaten m et een
aantaloudere schoon schip m aaktl.

Amsterdam ook reeds vôör 1637 thea- Demateriei
sduidelijk.Derederijkersterjespeeld.Daarvangetuigtdelange kamerDeEglentierhield haarvergadetradltievan derederijkerskamers.Hoe ringen en speeldein deNes,zowatop
heterdaaraan toe ging,welke m echa- dezelfde plek waar nu De Brakke
nische of architecturale voorwaarden Grond staat.De rivale(Brabantse)ka1 W .M .H .Hummelen,Amsterdamstoneelin hetbegin'van de Gouden Eeuw,

M.Nijhoff,'s-Gravenhage,1982,308pp.,f69,50.
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mer HetW itLavendelkwam samen in
de buurt,op de zolder van de M arienkerk op het Rokin,later in de Regulierspoort op het M untplein :als deze
in 1619 al randt,raken we het spoor
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een bijgesteld overzichtvan deorgani-

satie en de ontwikkeling van H et W it
Lavendelen de Nederduytsche Academie. Vervolgens wordt, op basis van
teruggevonden illustraties van gespeeleven bijster.Vanaf1622treedthetLa- de teksten,de inrichting van de scène
vendelop in hetgebouw van deNeder- afgeleid uithetin de illustratiesaan te
duytsche Academie op de Keizers- treffen reëleofvermoedel
ijkegebruik.
gracht.Dit veroudert snelen wordtte Gravures, lofdichten, technische aanklein voor de toeloop ;het wordt dus wi
jzingen in de dramateksten worden
afgebroken en maakt in 1637 plaats aangetrokken en uit elkaar genom en
voor Van Cam pens Schouwburg. On- om het technische apparaat en de toedertussen hadden beide kam ershether- passingsm odaliteiten ervan te reconhaaldelijk metelkaar aan de stok ge- strueren.Ditleidt totde conclusie dat
kregen en had het stadsbestuur ze in de Academie een achterwand bezatbe1632 toteen fusie gedwongen.Sam uel staandeuitdraaibare,aan beide kanten
Coster, die de N ederduytsche Acade- beschilderde schermen, waardoor een
miein 1617 had opgericht,wasdaartoe reeksvariatieskon worden uitgevoerd :
eerstuitDe Eglentiergestapt,gesteund een landschap kon worden opgeroepen
dooro.m .Hooften Bredero.Dehisto- of een m uur,zowelbuiten-alsbinnenrischeverdienste van dezeman en zijn huisscènes. Humm elen stelt dat Van
vereniging bestaaterin de grondvesten Cam pens schouwburg zulk een achteren deeerstepraktijk vanhetprofessio- wand niet had,m aar daarentegen in
nele Nederlandse theater te hebben ge- zi
jn scenisch dispositief zelf allerlei
legd.
draai-en wendbewegingen kon uitvoeH etculturele leven van A msterdam in ren,watlogisch tot een ander dram adeze eerstehelftvan de 17e eeuw wordt turgisch zowel a1s scenisch totaal- en
bepaald door deze drie instellingen. detailbeeld aanleiding m oethebben geHumm elen behandelt uitvoerig het in- geven.
terneleven van HetW itLavendelen de Ongetwi
jfeld verschaft Humm elen
Nederduytsche Academie, maar ver- boeiende en fundamenteleopheldering.
waarloost De Eglentier. W aarom ? Veel nochtans blijft ook thans nog
Omdat hij put uit het Huydecooper- onachterhaalbaar. De discussie is m et
archief en ditbevatnu eenm aalweinig dezenieuweversie beslistnog nietafgeinform atieoverdeze vereniging.Debe- sloten ;de studie isin deze zin vooralsschikbarebron isdusbepalend voorde nog voor slechtseen klei
n groepje exhistoriografische visie.Uiteraard is de- perten onmisbaar,m aarzebiedttevens
ze opstelling te verantwoorden ; toch perspectieven aan die repercussies inkomt ze me methodologisch vreem d houden voorde globalelectuurvan het
voor:ze herleidthetnog uitstaande re- Nederlandserenaissancedram a.Isdoor
sultaattotarcheololisch splinterwerk deze te verantwoorden concentratie op
waarmee een werkelljk structurele sa- de strikte analyse van de beschikbare
menhang uitgesloten blijft.W atHum- bronnen de toch wat smalle context

melen ontdekt (en dat is heel wat), van de tijd te verklaren? Het finankom t voor analyse in aanmerking,
wordtechterin een globale synthese ingeschoven die zelf op grond van fragm enten vooropgesteld wordt.De con-

cieel-m ecenatische aandeel wordt correctgepresenteerd,m aar spannen zich
van daaruit niet ook draden naar de

structieve toeval.
Teee vitale mom enten verantwoorden
deze studie.Eerstontwerpt Humm elen

spiegel, de culturele verwachting ? Op

geestelijke horizon,de religieuzevertestitutieveeenheidwijktvoorhetrecon- genwoordiging, de politieke fractiedeze snijlijn van behoefte en illusie
trachtzich imm erstoch een idealistisch
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streven gestalte en herkenbaarheid te
geven dat met honger naar kennis,
hunker naar hetopengooien van m en-

destandvandeinformatie(hoerijkde
toch subjectieve notities van Huydecooperook zijn) laatgeen conclusies

selijkedomeinen ennaartolerantievan

toe die de reconstrueerbaarheid van de

concurrerende levensopties zichzelf
binnen de ontwikkelbaarheid van een

scène historisch op overtuigendewijze

jongerepubliek manifesteert.Defeiten
worden uitputtend volledig aangegeven,maar de kring waarin ze hun motorische en spirituele verantwoording

plausibelm aken.Verder zoeken loont
dus de moeite. Hum melens vakmanschap is een geruststellend instrum ent
om de m oeizame cirkelvan verm oeden
en waarheid iets strakker te sluiten.

krijgen,blijftgrotendeelsonvoltooid.
Hum melens argumentering berust in
sterke mate op wat de illustraties die

Renaissancetoneel
hijgevonden heefthem alsbewijsmateriaalter beschikking stellen. Bij alle Op 23 augustus 1983 is Lieven Rens
vindingrijkheid blijfthiertoch de ico- verongelukt,banaal,onherstelbaar.De
nografische vraag overeind : kopiëren dood stelt vragen naarde zin van zijn
de illustratoren getrouw wat de scène
a1s vasthoudbaar beeld aanbood, of

beroepsleven dat, veel oprechter en
constanter dan de grilligheid van de
worden kijkervaring, verwerkingsin- curve laat vermoeden,van autodidact
druk!herinnering,de opgestapelde to- over politiek schaduwwerkerz,dichter,
taliteltvan een overjaren lopendeuit- filoloog,essayisttothoogleraarleidde.

beeldingspraktijk binnen één illustratie Deinventarisvan zijn werk omvatvele
sim ultaan samengeperst? De bedoeling ti
tels,waaronder bijdragen metgrote
van de illustratie kan hierheelwatverduidelijken.Iszeeen zelfstandig werkstuk dat,losvan de onmiddellijketekst
en los van de herinnerde opvoering,in
zich enige explicitatiewilgeven van een
tekst-lezing? Spelen niettevenseventueleintentiesmeediedeal eeldingmet-

consequenties zoals Genres in het ernstige renaissancetoneel der N ederlan-

een een eigen dramatisch gehaltwillen
geven? Is dus m .a.w. het grondvlak
van de al eelding we1 realistisch, kopiërend, maar de invulling ervan m is-

cultuurgeschiedenisnu reedszijn spo-

interpretatie? Hum melen heeft oog en

bekenden weten hoeveel ze van hem
nog te verwachten hadden :nieuwe in-

den tot1625 (Hasselt!1977);hijlaat,

watweinigefilologenlndezeeenzijdijbetawetenschappelijke en technologlsche tijd gegund is,een werkatelierna
dat in de studie van de Nederlandse

ren verdiend heeft,het Centrum voor
de studie van het renaissancedrama

(UFSIA).Afgerond is dit levenswerk
schien ingedacht, projecterend, eigen op langenaniet.Zijn velevrienden en

oorvoordezemogelijkewijzigingen in
de Gestalt-interpretatie, maar weet ze

zichten en ideeën alssignalen van zijn
uiteraard nooitintegraalte bewijzen, onalankelijkdenken engeestelijkeacmoet daardoor herhaaldelijk de ver- tiviteit.
moedende of de alluderende toer op.

In 1978 gaf het Belgische Fonds voor

Hijbrengtongetwijfeld nieuwe bevin- Kollektief Fundam enteel Onderzoek
dingen naar voren, al dan niet van
voorlopige, hypothetische aard, m aar

hetgroene lichtvoor een interuniversi-

tairproject (UIA,KUL,UFSIA)met

2 Nvdr.Deredactiewilergraag dankbaaraan herinneren,ofmisschien zeggen
we beter:wilhiergraag openbaren,datLieven Rens,onderhetpseudoniem L.

Deraedt,vanapril1953totjuni1961inStrevenhetPolitiek Overzichtverzorgde.
een rubriekdielangetijdmaandelijksdeeluitmaaktevanhetti
jdschrift.
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Rens'Centrum (zo kunjehettochnoe- treft de Zuidnederlandse teksten en

men)alsuitvoerder:een genolojisch spelen die alleen in handschrift beonderzoek van heternstige drama ln de waard zi
jn.
Neierlanden.Erzoueencorpusaange- Depresentatieisafgesteld opdebruiklegd wordenvan allebewaardestukken
uit de periode 1625-1650. Het m ate-

baarheid.Voortdurendwordtverwezen
naar vind-en bewaarplaats en naar de

riaalbleek zo omvangrijk,datbesloten

secundaireteksten,inbegreyennietge-

werd hetnu reedsalswerkinstrument, ?ubli
ceerdeBelgischelicentleverhandenog zonder de defi
nitieve toewijzing llnlen of de Nederlandse doctoraalvan betekenis of interpreteerbaarheid, scrlpties en -dissertaties.Zestien regisbeschikbaar te stellen3.Hetis niet een ters maken het naspeuren Van nagebeschrijvende bibliografie, maar een noeg alle denkbare interessegegevens
repertorium m et alle mom enteelvoor- mogel
ijk.Dewaardevan eendergelijke
handen inform atiem .b.t.identificatie, publikatie ligt, behalve in het blote

toeschrijving,dateringofsecundaireli- voorhanden zijn van dedocumentatie,
teratuur.

in hetaanbod van een basisapparatuur

W elkewerken zijn datprecies? Uiter- voorde bestudeerbaarheid van een culaard staat het ernstige genre voorop.
M aareen striktonderscheid tussenern-

stig en komisch drama is in een tijd

tuurbeeld-in-beweging. Deze apparatuurontbreektbinnen deNederlandse
horizon grotendeelsen dehuidigecon-

waar de jrenzen tussen beide opties junctuur verhindert een gerichte uitdram aturglsch voortdurend doorbroken worden, niet zonder m eer moge-

werking ervan. Rens, gestimuleerd
door de constructieve suggesties van
lijk.Daarom heefthetCentrum de ne- W .A.P. Smit, maar er in systeemopgatieve beslissing genom en die spelen vatting,methode en interpretatie reeds
niet op te nemen die een retoricale of verbovenuitstijgend,toontfundamenkomische boventoon bevatten of a1s teelaan hoe zulk grondm ateriaaleruit
gelegenheidsteksten ontworpen zijn. ziet en wat erm ee gebeuren kan. De
Dat leidt m eteen tot m ethodologische hoop ligtnu bij hetCentrum dat,in
proàlemen.Destriktecode,zoalsdoor Rens' geest en bezetenheid, na het
Rensin zijn Genresprincipieeluiteen- sprokkelen en verzamelen gaandeweg
gezet,wordtverruim d t0teen op prag- moetkom en toteen waardebepaling en
matische ervaring m et het tekstgehalte duiding van de dram atische aspiraties
gebaseerd respectvoorhistorische vari- van een tijd.

anten (zoalsb.v.in hetvierdedecennium de heropbloeivan het allegorische

spel,zelfshetzinnespel).En datmaakt Focquenbroch
de keuze wel eens aanvechtbaar. A 1s

corpusbeslaathetresultaatuiteindelijk
3* teksten, waarvan er 33 niet bij
W orp (totnogtoedevolledigsteinventaris) voorkomen. Handschriftenon-

W .G. van Focquenbroch, geneesheer,
dichter, parodist, drama-auteur (De
Ferwlr#e Jalousy, 1663,De M in in 't
Lazarushuys, 1674,plusenkele klucht-

derzoek bracht aan het licht dat een
aantal teksten die op grond van hun

spelen).iseen voorhetbrede publiek
totaalvergeten figuur,diedoorenkele

drukdatum in dezeperiode(1626-1650) anthologen die zichzelf gaarne a1s litethuishoorden, vöör 1626 werden ge- rai
re buitenbeentjes opvatten (Lode

schreven.De grootste vooruitgang be- Baekelmans,W .F.Hermans,Bert De-

3 HubertMeeus,Repertorium van heternstigedrama in deNederlanden J6* 1650,Acco,Leuven,1983,301pp.,BF.620.
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corte)vertroeteld werd.Focquenbroch
isteruggevallen toteen voetnootpoëet,
net nog geciteerd,watgrofgesilhouetteerd a1s burlesk dichter en m atig toneelauteur,nietin m aarzelfsbuiten de
schaduw van de 'groten'.Literair onderzoek isdan ook grotendeels achterwege gebleven,ofschoon recent enkele
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gingsproces aan te tonen dat alles m et
een morali
stisch apriori te maken
heeft.Onderdezetijdsgebonden aspec-

tenhaalthijFocquenbrochswatermerk
tevoorschijn.Focquenbroch maaktuit
parodieen burleske(metdank aan het
komische travestie-procédé van de

FAnsmanScarron)eennieuweliteraire
tijdschriftbijdragen watmeeraandacht schriftuur,dieinzijneigentijdeenbebewijzen. De verdienste van een dit heerste waardering oogst en na zijn
jaar verschenen M ûnster-dissertatie4 dood wordtafgewezen,omdatdetijdsbestaaterin datFocquenbroch nietzo- modedanweeranderevoorkeurtjesbemaar gereëvalueerd wordt met defini-

hartigt. Hem a1s de achter de hand

tieve bedoelingen,maar dathijuitde weggelachen en daarmee naar Afrika
literairhistorische voetnoot wordt op-

weggesarde literaire pias van Amster-

getild en in hetvolle maatschappelijke dam te zien zoals literairhistorisch is
leven van de 17e eeuw wordt teruggeplaatst. W ie en wat is Focquenbroch

volgehouden, is volstrekt ongegrond.
M arguc opent begrip voor de historials individu,als tijdgenoot,alslitera- sche kenmerken van Focquenbroch.
tor? Uiteraard is daar geen antwoord Zijntravestie-inspanningen (zoweleruop tegeven zonderook stijlhistorische dietals ontluisterend voor nu eenmaal
en technische analyse, maar de klem - gevoeli
ge oortjes) horen thuis in een
toon valttoch op hetm aterieelen feite- zich vernieuwende cultuur- en literairlijk schoonmaken van biografie en historische context.M argucweetintenOeuvre, Waarna PaS echt de beoorde- tie, functie en effect van Focquenling, interpretatie en historisering brochswerkafteweqenenopdi
ewijplaats kunnen vinden.
ze pok de (aldan nlet betrekkelijke)
Datdithoognodig isom een onbevoor- waârdeervan vooreen integraalliteraoordeelde benadering te waarborgen, tuurbeeld aan te tonen.

bewijst Margucsoverzichtvan water
aan verwrongen kritiek en onwetenschappelijke lectuur voorhanden is Iuk Jacobs

naastevenzeerverwerpelijke liefdeloze
geestdrift.In de biografische sfeer legt Rik Jacobs (OAntwerpen 15 december
M arguc m ettoenemende betrouwbaar- 1913),gedurende28jaardi
recteurvan
heid enkele nOg dubieuze constanten hetReizend Volkstheater(RVT),werd

vast(geboortejaar 1638,sterfjaar1670 doorzijn vriendenlevierd om zijn 50
in hethuidige Ghana ;studie te Leiden jaaractieve aanwezlgheid in hettheaenpromotieteUtrechtoganti-cartesi- ter.Hetresultaatvan ditblije samenaanse gronden,waarschbnlijk vertrek zijnwordtaangeboden a1seen bijdrage
naar Afrika om een hopeloze liefde
waartoeM arguc totnog toe onbekende

tot de recente theatergeschiedenis van
Vlaanderens. Het boek bevat getuigegedichten afdrukten interpreteert).In nissen en herinneringen van vrienden,
de literairstilistische contextweetM ar- m edewerkers en medestanders,de tekguc, binnen het uitvoerige raam van sten van de huldigingstoespraken, een
Focquenbrochs receptie, een verdrin- selectievan geschriften van de laureaat
4 W olfgang M arguc,Willem Godschalck van Focquenbroch.ErgönzendeProIegomena,Acco,Leuven,1983,3* pp.,BF.995.
5 Karelvan Deuren,red.,Vriendenboek Rik Jacobs.Getuigenissen,herinneringen,documenten,Lannoo,Tielt,1982,160 pp.,BF.550.
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tussen 1943en 1966,eenaantalbijdra- ties,opgenomen binnen de structuur
genoverJacobsen 'zijn'RVT,plushet van hetNationaalToneel)dezejeugdrepertoire,de samenstelling van dedi- credo's zijn verantwoording en werverse gezelschapstableaus, zijn publi- king bleven schragen.
katies en tekstbewerkingen en een

Jacobs kon we1 eens een overlevende

chronologievan zijn leven.Een vrien- van de jaren 30 zijn gebleven.Datis
delijk boek,volwetenswaardigheden, niet a1s verwijt of ontwaarding besomswatlategramschapom deopje- doeld;welsitueerthet zijn menselijk
lopen tegenkanting,m eestaluitbundlge denken en zi
jn theatraal werken.Jalofvoordeongetwijfeld jovialeenhar- cobs geefthet RVT veeleer de gestalte
telijke man. Of het ook een stuk Van een Voortgezette jeugddroom en
Vlaam se theatergeschiedenis is zoals mi
stwatde tijd na W .O.2 op gang
heeftgebracht.W as hetreizen een idehettevenswilzijn?
Alsje geschiedenis opvat alseen toe- aa1ofeen ideologie,een utopieofeen
vallige verzameling van fragmentaire

noodoplossing? Dan wi1ik graag aan-

en subjectieveuitspraken en oordelen, stippen wat voor primeurs hij na de
dan kloptdezeambitie;steljejeonder oorlog nog heeft gebracht:het spelen
geschiedens een methodisch vragen op lokatie (Rubenshuis), teksteditie
naar Waaruit en Waarom ,naar h0e en
waarmee,naarwaartoe en Wat daarna

(Podiumreeks),het repertoireprincige

voor,danlaatditboekjenatuurlijkop
jehonger.Andermaalstaathieralleen

voorojplaatsten), tegelijk in het be-

(terwijldezittendetheatersheten-sulte

wustzlln dataldeze factoren reedsbij

maar grondmateriaal tentoongesteld, Het Vlaams Volkstoneelgepraktizeerd
dat bovendien volkomen opnieuw op werden.Uitzijn eigen teksten proefje

zijn correctheid onderzochtmoetwor- de nostalgie,watverbittering ook (teden vooraleerhetin een structurele on- recht),debl
ijvendetrots,hetongeloof
dervraging kan worden ondergebracht. datdeti
jdennu voorbijzijn,deweigeW e vernemen weldat de nadagen van

ring-achteraftevensdathettheaterook

Het Vlaams Volkstoneel(uitelkaarin
1929) Jacobs esthetisch (misschien)
maar(vooral)mentaal(militantkatholiek, Vlaams-nationalistisch) hebben

anderskan (en dientte)zijn.Ditboek
bestaatuitvriendschap en vriendelijkheid;hetbrengtgeen geschiedschrijving.Hetisprettig voordevrienden en

bepaald en dat van 1945 af, toen het
RVT doorhem in hetleven werd geroe-

vertrouwden en (vooral)Rik zelf;het
isonbelangrijkvoordekennisen waarpen (in 1947 op basisvan dewereldbe- debepaling van 50jaartheaterarbeid.
schouwelijke zowel als partijpolitieke
proportionalisering van de theaterfunc-

C.Tindem ans

(iolding overgew aardeerd ?
NobelprijswinnaarvoorliteratuurW il- Lundkvistnieteen grond van waarheid

liam Golding zou dooracademielid Ar- bevat.
tur Lundkvisteen 'onbetekenend Brits In het nummer van Streven van juni

fenomeen'genoemd zijn.Hetzou niet 1980werdhettotdantoegeyubliceerde eerste keerzijn dat een Nobelprijs de werkvan Goldinguitvoerlg besproliteratuur om anderedan striktliteraire
redenen werd toegekend en men kan

zich dus afvragen of de (ondertussen
sterk afgezwakte, cfr. The Observer,

9okt. 1983) minderheidsopinie van

kenl.Daaruit kwam vooralnaarvoren

dathijzeer indringend de problemen
van menselijke vrijheid en schuld kan
analyseren,m eestalin een context die
dehoofdfiguren dwingttotverscherpte
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zelfresectie in een ofandere vorm van geslaagde m anier: er wordt een arisolatie. Als Golding daarentegen een chaïserend en ietwatm aniëristisch En'uit het leven !egrepen'maatschappe- gelsgebruiktdat zeer goed bijde 18elijke realiteitw11weergeven in alhaar eeuwse verteller past, m aar toch niet

gedetailleerde complexiteit, schiet hij gezochtofhinderlijk aandoet.
weleens tekort.
Met Rites of Passage heeft Golding
Goldingsjongste roman,gepubliceerd m .i.voor de zoveelste m aal bewezen
netnamijn artikelin 1980,waseenste dathijqua thematiek en literaire kwameer een sterk boek dat de reserves

liteiten zeker niet 'onbetekenend' is.

overzijn tevoren gepubliceerdeDark- Hoewel zijn schuld-thematiek soms
ness Visible weer deed vergeten.Rites watzwaarwichtig kan aandoen,ishij
of Passage speeltzich afop een schip zekerfundamenteleren van meerblij-

datin de 18e eeuw van Engeland naar vendewaardedandevaakmodischeen
deanderekantvan de wereld,naarAu- efemere problem en in veel sociaal-reastralië zeilt.H etleven aan boord wordt listisch gerichte rom ans.
in dagboek-vorm bijgehouden door Bovendien isGolding,vooraldoordie
Edmund Talbot,een jonge,schrandere thematiek.ook nieterg 'Brits'-en mismaar cynische en amorele aristocraat, schiendaarom ook ni
etaltijdzo popu-

diezekerisvan eenjemakkelijkecar- lairin Engeland a1ssommile auteurs
rière in Australië.HiJisgeen ooggetui-

van m indere allure.Er leeftlnderdaad

gevan watzich bijde matrozen bene- nogaltijd een sterkinsulairetendensin

dendeksafspeelta1s de 'doop'plaats- de hedendaagse Engelse rom an, zelfs

heeftbijhetpasseren van de evenaar. bij zeer belangrijke auteurs als b.v.
Bij deze 'rites of passage is ook de AnqusWilson,IrisMurdoch,Kingsley
jonge dominee Colley betrokken ge- Am ls, A nthony Powell e.a. In hun
raaktdie de tegenpoolisvan Talbot: werkwordtvaakeentypisch Britsekijk
strenge scrupulositeit is voor hem de
grond tot zelfrechtvaardiging, waar-

gegeven op problemen zoalsde relaties
tussen de sociale klassen,de opkom st
van een na-oorlogsesocialiserendecon-

door hij zich allerleipesterijen op de
hals haalt. M aar tijdens de boertige sumptiemaatschappij, het verlies van
grapjasserijvandedooplaatdedomi- hetkoloniale 'empire'en alde comneezich in perversiteiten m eeslepen die

pensatiesen frustratiesdie daarmee ge-

hijnietvoormogelijk had !ehouden. paard gaan,enz.Dergelijkeproblemen

Ziek vanschaamtesluithijzlchdaarna hebben natuurlijk algemeen-menselijke
in zijn kajuitop om erdood te gaan. aspecten, maar ze worden in vele EnGeleidelijk gaat de jonge aristocraat gelseromanstoch vaak methaastvanzich voor de situatie van de dom inee

zelfsprekende verwaarlozing van een

interesserenenzichvrajen stellenover Europese ofm ondiale achtergrond be-

deschuld vandekapiteln,van zijn me- keken.Hetis dan ook nietverwonderdepassagiersen overzijneigen lichtzin- lijk dat niet-Britse lezers die romans
nig bestaan: ook hij heeft een lijn dikwijls ietwat bekrompen en irreleoverschreden en is aan de andere kant vantvinden.Ditverwijtkan men Golaangekom en.
ding echter juist niet maken, omdat
DelezerherkenteentypischeGoldinj- zijn algemeen-menselijke problematiek
situatie:hetschip isduidelijk het'shlp boven hetlokaleuitsteekt.
offools'van dem ensheid,m aartevens
geeft hetGolding weer de gelegenheid
zich te concentreren op een paar figu-

Golding wasallichtnietde enige,beste

kandidaatvoorde Nobelprijsditjaar,
maar hij is vast geen 'onbetekenend

ren in een gdsoleerd wereldje.Destijl Brits fenom een'.
schraagthetverhaalop een bijzonder

Guido Kums

1G.Kums,William Golding:deJug/erng aftasten.in,
streven,juni1983,pp-'805-817.
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Boekbespreking

gaauW heeftdienseigen filosofietotthema;
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Filosofie

het den-

en(ofevt.dewetenschapsbeoefening)van
W .N.A. Klever e.a., Hegel omstreden, k
d
e
elauwerdekanzijnblijktuitditboekje;
Boedelscheiding na 150jaar,HetWereld- hetgma
akteen feestbundeleenstuk homogevenster,Baarn,1983,123pp.,/24,50.
neren trouwensook persoonlijkerdan de
vaak nogaldisparate verzamelingen artikelen die daarvoor in veel gevallen moeten
bundeltjeachterlaatdatlijktdeactuelebe- doorgaan.Een gevolg van die aanpak isin
tekenisvan Hegelzich vooralin desfeervan ditgevalwelgeweestdatde ontvangereen
de rechtsfilosofie te bevinden.Rekentmen nietonaanzienlijk deelvanhethem aangede uiterstkorte notitie van A.F.van Leeu- boden boek zelfheeftgeschreven.De bunwenoverhethejelianismevanP.deBruin delopentmeteenintellectueleautobiografie
nietmee,dan ziln vier van de zeslezingen van de hand van Delfgaauw zelfen ook na
W anneer men afgaatop de indruk die het

die hierzijn bijeengebracht (voordrachten

van het Hegelcongres dat de Erasmus-uni-

elk van devierbijdragen van vrienden en
collega'santwoordthijineenmin ofmeer

versiteitop 27 januari 1981organiseerde) uitgebreide repliek op de daarin opgeworaan thema'svan rechtsfilosofische aard ge- pen vragen of bezwaren. Bakker schreef,
wi
jd.Hetmeestnadrukkelijkisdathetge- naast een kort nawoord bij Delfgaauws
valmethetartikelvan J.Hollak:'Kritische
beschouwingen naar aanleiding van Hegels

autobiografie,overdiensdenkenoverdejeschiedenis van de filosofie en Hubbellng

leervandeobjectievegeestalsrechtsfiloso- over zi
tafysica en godsdienstwijsbefie'(tegeli
jk demeestfilosofischebijdrage geerte.jnEeme
n aanzienlijk kritischer toon
indebundel),ietsminderuitgesprokenmet wordt aangeslagen in Vanderjagts artikel
hetopeningsartikel'O mkering,deconstructie, pragmatisering' van H.Kimmerle; en

verderzijnernogdemeerhistorischgetinte

artikelen van R.J.de Folteroverde'eerste'

datopnieuw Delfgaauws opvattingen over
defilosofiegeschiedenistotonderwerp heeft

en in hetslotartikelvan van Luijk klinkt
somszelfseen watboosaardigeklank door.

hegeliaan in Nederland,dejurist-politicus Debundelwordtbesloten meteenbibliograP.G.van Ghert, en van J.M .van Dunné fievan Delfgaauwspublikatiesen zijn afover de juristen Telders,Eggens en van scheidsrede,waarinhijo.m.eenlansbreekt
Haersolte. Het bundeltje wordt besloten voorde(bestudering vande)middeleeuwse
meteen polemiek overde dialectische logi- filosofie,diehem,getuigeo.a.zi
jn recente
ca,waarbij H.G.Hubbeling enigszinson- monografie over Thomas van Aq
uino, de
willig tegen Hegel opyoneert en laatstejaren opnieuw sterk isgaan bezigW .N.A.Klever de bestaansrulmte van de houden.
dialectischelogicaopinzichtelijkewijzever
GerGroot
dedigt.

GerGroot

Godsdienst
R.Bakker,H.G.Hubbeling(red.),Defilosofievan Bernard Devgaauw,HetWereldH.Jagersma,Numeri,deelI(Deprediking
venster,Bussum,1982,2% pp.,f 49,50.
van het Oude Testament), Callenbach.
De feestbundelter gelegenheid van de ze- Nijkerk, 1983,280pp.;voor België:uitventigste verjaardag van Bernard Delf- geverijW estland,Schoten,BF.1.430.
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se theologie samengeperst. Een indicatief-

vijfboekenvanM ozeszi
jntitelaandeVul- vorm kan namelijk in hetHebreeuwsvergata;in de andere gevallen komen de opschriften uit de Septuaginta, de oudste

taald worden als een verleden! een tegen-

de lading van deze Torahrolveelsprekender.HetboekNumeriopentmeteen uitvoe-

inNumeri12aan deordewordtgesteld.Dat

22:1 het hartstuk van het boek: de tocht

(a)deenilemaalisdatdezeterm indever-

woordigeofeentoekomendetbd.HetopeGriekse bi
jbelvertaling.De lati
jnse naam ningsverszegtdan in feitedriedingen tegeNumeri('Getallen')pastoverigensbi
jzon- lijk:'DeHeerheeftU gezegend'-'DeHeer
derslechtbijdeinhoud vanhetvierdebij- zegent U'- 'De Heerza1U zegenen'.Dat
belboek.In feitedektdezealleen deinhoud men alslezeralti
jdactiefmoetblijven bi
j
vandehoofdstukken 1-4en26.Zoalsbi
jna het raadplegen van een commentaar en de
altijd hetgevalis,dektook hier de He- eigen creativiteit niet moet uitschakelen,
breeuwsetitelbemidbar('In de woestijn') mogeiktoelichten aan dehandvan hetgeen

de naam 'Mirjam'erin totaalzevenmaal
rige beschrijving van hetverblijf van het voorkomtiszekergeen toeval;ik vind het
volkbijdebergSinaïendevoorbereidingen nerjensoggemerkt.Zo had delezermijns
diegetroffen worden voorde tochtdoorde inzlens biJ anaw ('deemoedig')in vers 3
woestijn (1:1-10:10).Dan volgtin 10:11- erop geattendeerd moeten worden dat dit
vanafSinaïdoordewoestijn naardegrens halende llteratuur van het O.T.voorkomt
van hetbeloofde land.De derde sectie van en(b)dathetdeenigemaalisdathetwoord
hetboekNumeri(22:2-36:3)isdangesitu- indesingularisvoorkomt.Beidefeitenwi
jeerd in develden van Moab.M etdeze geo-

zen eralopdatwetemaken hebben meteen

isch 'hete passage'.Het sterk poëgrafischeindelingvanhetjeschriftheeftJa- tthisecohlog
karaktervan de verzen 6-8en decongersma de vrijweldoor ledereen gevolgde
opbouw overgenomen.Daarnaastmaaktde

centrische structuur ervan had door de

teBrusseldocerendehoolleraaropmijns auteurtenminsteopgemerktdienen teworinziensgepastewijzegebrulkvan deinzichten dierecentelijk doordrC.Labuschagne
zijn gepubliceerd betreffendedegodsspraken (Vetus Testamentum,1982).DeliteratuuroverNumeriistrouwenstoch erg goed

den.We zijn hiernameli
jk preciesin het
hart van het hele hoofdstuk! waar alléén
God hetwoord voert!En biJ vers 16 zou

een opmerking over de in Vuljaatedities

somsafwi
jkendetelling (13:1)nlethebben
bijgehoudenenverwerkt.HetbeginvanJa- misstaan.Metdeze opmerkingen wilniets
gersma'scommentaarvind ik nietzo sterk. andersgezegdzijndandateencommentaar
Numeri,die bijna helemaalbestaan uitop-

per definitie slechts een beperkte hoeveelheid informatie kan doorgeven;men moet

som m ingen van namen en aantallen personen,lenen zich nietzo vooreen becommentariëringpervers.Had deauteurinditgeval
niet beter een doorlopende uitleg kunnen

dergelijkenaslagwerkenduszien alsspoorzoekers,nietalsorakels!Ikmogedeschrij-

ver veelsterkte toewensen voorhettweede
deel;erstaathem nog heelwatte wachten.

schrijven?Nuwordenwebijdeexegesevan

AlleendeBileamcyclus(Numeri22-24)isal

De eerste vier hoofdstukken van hetboek

heelveelverzen in Numeri2-3 steedsweer

een wereld op zich.

PancBeentjes

terugverwezennaarwaterbijNumeri1al
overisgezegd.Ook vraagik mi
jafofhet
welzin heeftom bijdeopvallend velenamen die in Numeri1-2 voorkomen telkens
weertemoeten lezen datdebetekeniservan
onzekeris,ofzelfstotaalonbekend.Zeerde
moeite van hetoverwegen waard isdaarentegen dethesedieten aanzien van deAëro-

nitischezegen (6:24-26)wordtontvouwd.

Willem Zuidema e.a.,Betekenisen verwer-

king.HetoffervanIsaak en deholocaust,
Ten Have, Baarn, 1982, 212 pp.; voor

België:Uitgeverij Westland nv,Schoten,
BF.470.

De auteur houdteen vurig pleidooiom de
werkwoordsvormen in deze verzen nietals

In Genesis 22 wordtverteld van Abraham

verschillendegoedeargumenten voor -dan

bareleed:depojromsuithetjoodseverle-

diezijn zoon Isaakmoetofferen.Ditveroptatieven te lezen,alswensen ('De Heer haalheeftindejoodsetraditietalri
jkeintermogeU zegenen...'),maaralsindicatieven. pretatiesgekregen.Zo isheto.a.gaan funWanneerdezegedachtejuistis-enerzijn geren als verwerkingsmodelvan hetonzegvindenweindiepaarverzeneenhelebijbel- den,de vernietiglng in Auschwitz.In 1980
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hetuitroeienvandejodenindeTweedeWereldoorlog. Na een analyse van oorzaken

probeerthijaandehandvanhetbegripofferlijnen teschetsen waarlangseenkatholieke theologie bezig zou kunnen gaan met
een duiding en een verwerkingvan de holo-

caust.Zijnconclusieisveelzeggend;erzijn
ernstigebezwaren tegen deinterpretatievan
Jezus'dood alseen bloedoffer ter verzoe-

nin!vaneen toornigeGod.Indatverband
willker-wellichtten overvloede-nogmaar

eensopwijzendatdejoodsetitelvoorGenesis22 inderdaad nietspreektvan 'offer',
maarvan 'De binding van Isaak'.Om een
héélandere reden isde doorwrochte studie
van Albert van der Heiden te vermelden

(pp.19-59)waarinde voordeleek vri
jwel
ontoegankelijke -middeleeuws-joodseexegesevan Genesis22 wordtgdnventariseerd
en becommentarieerd. In tegenstelling na-

melijktotdevaak onsystematischerabbijnseliteratuurvoelden dejoodseauteursvan
deMiddeleeuwenzichaanjetrokkentoteen
meersystematischewerkwljze,diehunwas

ingelevendoordemethodenvande(Griekse)fllosofischetraditiesofdoorhetverlangenhetmateriaalcompleetenoverzichtelijk

weer te geven. De bundel wordt besloten
met een eveneensuitvoerig artikelvan W il-

1em Zuidema(docentjoodsewetenschap)en
zijn vrouw Marina (psycholoog-therapeute)
over de verwerking van lijden.dood en
schuld(pp.146-212).Nahetlezen van alle
bijdragen in deze bundeliserbijmijéén
vraagblijvenhangen.Elkartikelop zichis
de moeite waard,maar lopen geschiedenis
van de exegese en deverwerking van contemporaine geschiedenis nietalte vanzelfsprekend in elkaar over? Misschien zou

daaraan ook nog eens uitdrukkeli
jk aandachtkunnen worden besteed.Beide bundelsoverigensvan harte aanbevolen !
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

waarom de katholieke theologen zo beschamend weinig hebben gereiecteerd op
-

<

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

mijnogalaanspreektlsdievanAndréLascaris.In zijnlangeessay(pp.101-139)probeerthijuitteleggen-niettevergoelijken!

'

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

volgeneenaanvullin!op.Eenbijdragedie

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

opstellen van een aantalliberaal-joodseen
protestantseauteurj(Isaakwordtweergeofferd,bi
jdezelfdeuitgever).Hoewelhetnergensuitdrukkelijkwordtgezegd,isdethans
verschenen studieermijnsinzienseen ver-
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Johan Negenman, Een geografie van teressantgeschreven en goed leesbaarboek,
Palestina,Kok,Kampen,1982,173pp.

Deauteur,alsdocentbijbelsmilieuverbondenaandeUniversiteitvanNijmegen,heeft

datmen maarbinnen handbereik moetzetten wanneermen de Schriften opent.

PancBeentjes

reedsvelenaan zichverplichtmetDebaker-

matvande###e/(Amsterdam,1968)ende Franz Laub,Die Begegnung desJréAea

nognietzolan!geledenverschenenGeogra- Christentums mit der antiken Sklaverei,

Tl
àche gids ## de Bl
jbel(Boxtel, 1981),
waaraan ik in november 1982 in dittijdschrifteenbespreking hebgewijd (pp.179180).In deonlangsgestarteseriePalaestina
Antiqua,verschijnend onderauspiciën van

Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart,
1982,120pp.,DM .24,80.

Bijbelwetenschap en leschiedenis zijn de
laatste decennia intenslefbezig met de be-

het Werklezelschap voor de Archeologie studering van de slavernij in de antieke

vanPalestlna,isalsdeel2daneindelijkhet Oudheid.Zetmen hun benaderingswijzen
cahierverschenen datalgeruimetijd in de naastelkaar,danblijktalspoedijhoeinde
catalogusvandeuitgeveraanjekondigdhad bijbelexegese niet zelden de nelging overgestaan.In het boek beschrllft Negenman

denatuurlVkeomgevingvanPalestina,van

heerstom contemporaine factoren en sociaalhistorischeomstandigheden teveronacht-

grootbelangvooreengoedverstaanvan het

zamenenonmiddellijkaftestevenenopde
oudeIsraëlenzijnliteratuur.Deauteurbe- actualiteitswaarde van detekst.In watoorsteedtaandachtaan de verschillendeaspec- spronkeli
jk als tijdschriftartikel was geten van de geografie.Hijlegtuitdathet pland, maar op aandrang van professor
land Palestina van noord naarzuid uitvier

tamelijksmallebanenbestaat,e1k metzijn
eigenkenmerken.Ookgaathi
juitvoerigin
op hetklimaat(zomer,winter)en deklimaatzones (steppe, woestijn). Bijzonder
boeiend heb ik hethoofdstuk overdewegen

(pp.108-138)ervaren.Opdezewijzekrijgen

we een beterinzichtin de ontwikkeling en
het functioneren van de samenleving waar-

Joachim Gnilkatoteenmonografieisuitjebouwd,gaatheterLaub zééruitdrukkell
jk

om datnu ook de nieuwtestamentischeexegeseeensernstgaatmakenmetdesocialeen

maatschappelijkeachterlrondentebestuderen waarhetvroege chrlstendom en de an-

tieke slavernij elkaar ontmoetten.ln het
theologisch onderzoek overheerstnamelijk
nog steedsde -sporadisch bestreden opvat-

uitdeBijbelisvoortgekomen.Hetheldere ting-datdechristelijkeboodschapvroegof
betoogvandeschrijverwordtuitstekendge- laatwelheteindevan deantiekeslavernij
visualiseerd m etm aarliefst26 zéérfunctio- möést inluiden en dat ook daadwerkelijk
nelekaarten.Tweeregisters,éénvanbijbel- heeftgedaan.Laub toontop overtuigende
seenéén van niet-bi
jbelsegeografischena- wijzeaan dateen dergeli
jkeorattinj niet
menzorgen ervoordatzoweldelezervan de

alleen dehistorische gegevensslmpliflceert,

Bijbelalsdeeigentijdse toeristsneldege- maartevensaaneenjrootaantalervangeen
wensteinformatie kan opslaan (watoveri- ofonvoldoende gewlchttoekent.Ditboek
gensdevaak in dezeregistersvoorkomende beschrijft op een bi
jzonder heldere wijze
cursiefgezette afkorting vb betekentwordt

mijnietduidelijk).Omdatinditcahiereen

nogalgrootaantalbijbelglaatsen wordtbesproken,had -juistgezlen de doelstelling

hoe de literatuur uit de antieke Oudheid
overdeslaafspreekten waarom datprecies
opdiémaniergebeurt.Datheeftallestemaken metdeoikonomia,diealseen apartliterairgenreeen vastonderdeelvormdevande

van dezegublikatie-een lijstvan Schrift?laatsen nletmogen ontbreken.Nuisveel filosofie!Hetbeschrijftderelatiesdiezich
lnformatie immers alléén via de geografische naam terug te zoeken.Zo vind ik het

binnen het machtsbereik van de 'huisheer'
bevinden: man-vrouW, Vader-kinderen,

eveneensjammerdatdeliteratuurlijst(bijgehouden tot1979)nietop auteursnaam is
samengesteld,maarop (vaakbijnaidentieke)titel.De lay-outvan hetboek isvoortreffelijk;menheefteenruimekantlijnaan-

heer-slaaf. Op overtuigende wijze weet

gehouden en in de aldus ontstane brede

Laub vervolgensaan te tonen dathetsche-

mavandezgn.Haustafelin denieuwtestamentischebrieven(Kol.,Ef.,1Petr.)rechtstreeksteruggaatop datgenrevan deoikonomia.Datnog nooitiemand datheeftopgemerkt-ondanksde vele studies overde

marge tweetotdrie keerperbladzijde de
belangrijketrefwoordenafgedrukt.Een in- Haustafel-isronduitverbi
jsterend!Nade-
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zonder dat deze overigens nauwkeurig

grensverleggende ontdekking beschrijftde wordt ingekleurd. Dat laatste is volgens
auteurvervolgenshoe hetmogelijk isge- Davies niet de taak van de filosofie maar
weestdatook slaven toegang kregen tothet vanhetgeloofineigenlijkezin,waarvande
christendom .Ook ten aanzien van ditfeno- mogelijkheidenspeelruimtedoordefilosomeen helpthijeen aantaldiepgewortelde fische analyse worden gegarandeerd. Een
misverstanden uit de wereld. Het is niet
overdreven te stellen datwe temaken hebben met een boek dat baanbrekend werk
verricht.Hieren daarheb ik deauteurop
een slordigheid kunnen betrappen.Zo vond

positiedie misschien hetbeste kan worden
getypeerd als die van een moderne apologetiek.
GerGroot

ik hetnogalmerkwaardigom bijhetwerk
van Phocylides(p.27)verwezen teworden David Flusser (red.),De Iaatste dagen in
naareeneditieuit1885,terwijlindeafgelo- Jeruzalem. De Paasweek op de voet
pen decenniatweeuitstekendecommentaren gevol
gd, Kok, Kampen, 1983, 135blz.,
opditgeschriftzijn verschenen (A.Farina, /29,50..
1962;P.W .van der Horst, 1978).Opvall
lend ook hoe slecht Galaten 3:28 gelezen

W ie zich intensief bezighoudt met de

wordt(trouwensnietalleen doorLaub!). stormachtig verlopen laatste week uit het
Op p.66 vertaalt deze:'nichtmehr Mann

leven van Jezus,komt spoedig tot de ont-

noch Frau!';maarPaulus schrijft:'niet dekking dat er -ofschoon de evangelisten
meermannelijken vrouwelijk'(enverwijst hetlijdensverhaalzééruitvoerig vertellen dusrechtstreeksnaarhetscheppingsverhaal tal van vragen openblijven.Waar precies
inGenesis1:27).W iemetvruchtdebrieven ging Jezusop Palmzondag de stad binnen?
vanhetNieuweTestamentwilblijvenlezen W aarlagprecieshethuisvandehogegriesmag aan deze voortreffelijke studie niet terKajafasenwaardeplaatswaarPllatus
voorbijgaan.Eroyentzicheenfascinerende rechtsprak?Hoeauthentiek iseigenlijk de
wereldvoorwied1tboekjeterhandneemt. Via Dolorosa,de kruisweg die de pelgrims
PancBeentjes heden ten dage aseggen? Sindsin 1967 Israëlischetroepen hetoudestadsdeelvan JeBrian Davies,An Introductionto thePhilo-

ruzalem veroverden zijn rond de Tempelbergdearcheologischeactiviteiten sterktoe-

sophyofReligion,OxfordUniversityPress, genomen.Na hetbeëindigen van de eerste
Oxford,1982,lu pp.,f9,95.
fase van ditonderzoek (datonder leiding
M inderdan een omvattend overzichtvande

van prof. Benjamin M azar plaatsvond)
werd hetideegeboreneen symposium teor-

godsdienstfilosofievormtditboekjevooral ganiseren waarop vijfvooraanstaande geeen thematischeinleiding waarin Daviesaan

dehandvan enkele(zijhetcentrale)capita
selecta trachtduidelijk te maken hoe een

filosofievandereligiehedenten dagemoge-

lijkis.Naasthetsomsenigszinsterloopsten
tonele verschijnen van enkele moeilijk te
passeren continentale filosofen (o.a.Descartes,Kanten,zoalsbijeendominicaanse
auteur te verwachten valt, Thomas van

leerden de bestaande theorieën over Jezus'
laatste dagen in Jeruzalem zouden toetsen
aan eventueelnieuw verkregen inzichten en
resultaten als gevolg van deze archeologische expeditie.Onderhavig boek doetverslag van datsymposium ;hetinventariseert
de bevindingen van de geleerden en de onder hen gevoerde discussiesover de beslissende gebeurtenissen die omstreeks Pasen

Aquino)isDavies'behandeling zowelqua van het jaar 32 hebben plaatsgegrepen.
benaderin!alsquastijlsterkAngelsaksisch Aangezienerexpertsaanhetwoordzijndie
gericht.H1jbeperktzichdaarbi
jgrotendeels elkaarviaingewikkeldeen geraffineerdebetotdevraa!inhoeverredediversebehan- wijsvoeringen proberen te overtuigen van
delde religleuze themata (godsbewi
jzen, hûn gelijk,za1hetu nietverbazen datdit
wonderen,levennadedoode.d.)filosofisch verslagboek melding maakt van een grote
mogelqk en redelijkerwi
js aanvaardbaar hoeveelheid details.Zo krijgtbijv.debezijn.Metde positieve beantwoording van spotting van Jezus door getuigenissen uit
dezevralenwordtaldus,openigszinskanti- contemporainebronnen(pp.85-86)eenduiaanse wljze,het terrein vrijgemaaktvoor delijkerfunctie,een echte 'Sitzim Leben'.
een voorderedeaanvaardbare godsdienst, En zowemelthetwerkelijkoveralvaninte-
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ressante wetenswaardigheden en boeiende

katharentdiein deze studie de meeste aan-

details.Nu eensblijktdeeneevangelistop dacht knjgen.Vooralde oosterse sekten
een bepaald puntbetrouwbaar!terwijlwe worden zeer beknopt behandeld, wellicht
vooreen volgenddetailbeterb1
jeenander medet.g.v.hetindejarenveertignogmaar

evanjelieteradekunnengaan.Endéérpre- weinijontslotenoftoegankelijkebronnencieshgtvoormijeenpuntvankritiekopde materlaal. Het hoofdaccent ligt in deze
uiteindelijke redactie van ditverslagboek. studieop de theologie,deinterneorganisaE1kvandevierevangelieën bevatdusdetails

tieen dehistorischewederwaardigheden van

dievooreen zobetrouwbaarmogelijkere- de behandelde sekten,alwordt soms ook
constructievan dielaatste week van Jezus' welsummier(maartamelijk effectieg verlevenvanbelangzijn.Zouhetdanookniet wezen naarde sociale achtergronden daarzinvolzijngeweest,wanneerditverslagboek Van.
GerGroot
in hetlaatste hoofdstuk een overzichtelijk
totaalbeeld zou bevatten van alle thans

meest waarschijnlijke componenten? Nu
blijfthetvoordelezereenenorme,onoverzichtelijkepuzzle.Daarkomtnogbijdater

in hetboek alléén een verklarendewoorden-

lijstisoqgenomen(jp.127-13*,maarqeen Sociologie
enkelreglster-terwjldezeineendergelljke
samenvattende studle zo broodnodig zijn.
Men zou toch tenminste moeten kunnen
naslaan waarbepaaldepersonen,locatiesen

schriftteksten ter sprakezijn gebracht.Ik
ben mijervan bewustdatveelvan bovenstaande kanttekeningen en opmerkingen

DonaldHaks,Huwell
jkengezininHolland

in de 17deen 18deeeuw.Processtukken en
moralisten overaspecten van hetIaat17deen l8de-eeuwse gezinsleven, Van Gorcum,

eigenlijknietthuishorenophetbordvande
Nederlandse uitgever;hetzijn manco'sin
deorigineleuitgave(SadanPublishingHouse,Te1Aviv,1980).Degenen diehetwerk

Assen,1982,XVI+ 296 pp.,/49,50.

daaraan naarmijn oordeelteweinigaan-

kinderen)dateen relatievelnnerlijkegeslotenheid en onafhankelijkheid vertoont,
slechtseen zeerrecentfenomeen zou zijn.

geschiktachttenvoorönstaalgebied hebben
dachtbesteed.

Totovermaatvanrampzijndefoto'sinde
Nederlandse uitgave(pp.97-112)bijzonder
slechtgereproduceerd en isdevertalingbij
tijdenwijleerghouterig.Kortom eenboek
datik u helaasnietkan aanbevelen.

PancBeentjes
Steven Runciman,TheM edievalM anichee;

# study of the Chrùtian DualùtHeresy,

Cambridge University Press, Cambridge,
1982.214pp.,gebondenf19,50;paperback
f6,95.

Ongewijzigdeheruitgavevan een studieuit
1947; de bibliografie is enigszins bijgewerkt.Runcimanziethetoptredenvan dua-

Eriso.a.vanuitdegezinssociologiewel!eopperddathetmoderne,'conjugale'gezln,

d.w.z.een twee-generatie-jezin (ouders+

Vaak wordthet opkomen daarvan in verband gebrachtm etde Industriële Revolutie

ofandereontwikkelingen in delaat-l8e,19e

eeuw;vöördietijdzou hetgezinin strikte
zin nauwelijksbestaan hebben en zou er
veelmeersprakegeweestzijn van familiehuishoudens (waartoe ook het inwonende
personeel behoorde). Parallel daaraan
zouden ook t.a.v. partnerkeuze,ontrouw,

huiseli
jkegroblemen en echtscheiding veel
minderindlviduele,sterk collectiefgerichte
normen en gewoonten hebben bestaan.

Donald Haks heeft in deze studie (een
proefschrift,naarmen mag aannemen)dit
vermoeden t.a.v.hetgezinslevenin Holland

inde17een18eeeuw getoetst.Hijdeeddat
door m.n.de processtukken te bestuderen

listische sekten in dejeschiedenisvan het van rechtszakendiein drieplaatsen meteen
Christendom niet als lncidentele gebeurte-

nissen,maara1seenconstantelijndieloopt
van de Gnosis,via allerleiobscure kerken

tamelijk uiteenlopend karakter (Leiden,
M aassluis en W assenaar) werden aangespannenrond kwestiesalsechtscheiding,va-

aan de rand van de christelijke wereld derschapsacties en verbroken trouwbelof(Oost-Europa en het Midden-oosten) tot ten.Een andere,misschien watminder beaan de grote opleving in de sekte van de

trouwbare invalshoek vormde de bestude-

Boekbespreking

281

ring van moralistische geschriften uit die

tijd op hetstukvan huwelijks-engezinsleven ;minder betrouwbaar,omdat hethier
immers méér over het ideaal dan over de

werkeli
jkheidging,zijhetdatdaarin uiteraard ôök welnaarvoren kwam hoeerover

dewerkeli
jkheidwerdgedacht.
Haks'conclusieszijntamelijk opmerkelijk.
Het gezinsleven en alles wat daarmee sa-

menhangtbli
jkteen veelgroteregelijkenis
metdehuidigesituatietevertonen dan in de

genoemdesociologische(enandere)theorieen welwordtverondersteld,ook albetekent
datuiteraard nietdaterin hetgeheelgeen
verschillen zouden bestaan.Hetgezinsleven

wasinhetHollandvandietijdoverwegend
'conjugaal', de partnerkeuze was relatief
vrijen ook de ro1van devrouw wasveel

minder aan 'patriarchalisme' onderhevij

dan in de gangbare,vooralmodieuze,oplnieswelwordtverondersteld.

Hakswijsterbijherhalingopdatzijnbronnenkeuze een zekere vertekening van de

werkeli
jkheid metzich kan hebben meegebracht;anderzijdsishetbijeen onderwerp
a1sditnueenmaalmoeilijkeraantoegankelijk en enigszinsbetrouwbaarmateriaalte
komen dan in bijv.depolitieke geschiedschrijving.Dewijzewaarop Hakszijn onderwerpheeftbenaderd lijktzekernieteen
van deslechtsteen heeftgeresulteerd in een

visieoyhetdagelijkslevenvanvroelereeuwen d1ezeker zeer verhelderend en lnteressantgenoemd mag worden.Hetboek vormt

ongetwijfeld een bijdrage aan de geschiedschrijvingvandieaspectenvandesamenleving die maaraltelang in de schaduw van
de 'grote' gebeurtenissen hebben gestaan,
maarvooreen goed begrip van hetverleden

minstens zo belangrijk én belangwekkend
zijnendelaatstejarenbijhistoricidanook
steedsmeerindebelangstellingzijnkomen

asbestcem ent:
golfplaten,leien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim atdecoratieve platen
novex onderdakplaten
isolatiem aterialen
pannen

te staan.Stemtditboek watbetreftde inhoud en verwerking dustotgrote vreugde,

andersishetgesteld metde nogalyovere
stilistischekwaliteitenervan;hetontcllferen
van het proza dat Haks hanteert vraagt
SOm S een niet geringe inspanning, mede
doorhetnogalongecontroleerd gebruikvan
komma's,die in ditboek de functievan zo
ongeveeriederwillekeurig leesteken kunnen
vervullen.
GerGroot

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN

Tel.03/777.09.61
2700 Sint-Niklaas
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(1873-1943)alsillusionistischmagiërwegte

duimen.W atS.onpolemisch maarmetza-

Geschiedenis

kelijk-geëngageerdehistorischekennisdaarom vooropplaatstin deze artistieke biografie is Reinhardtsbreuk metdiensvoorgan-

John Edwards, Christi
an Cdrdoba, The

gers!zijneigenopvattingvantheatermaken

nzljnnietteminimaliseren erfenisvooral
CityanditsReqioninthelateMiddleAgey, e
jstartteinderdaadmet
Cambridge Unlversity Press, Cambridge, watnahem komt.Hi
eentheatralevormcodevoorhet(toen ver-

1982,240 pp.,f 24.

nieuwende)qsychologischedrama dattus-

HoewelToledo (metzijn beroemde verta- sen kopiereallsmeen mentaliteitsevocatie in
lersschool) op ditpuntmeer bekendheid naar menselijke symbolen tastte dievoor
geniet,heeftookCördobaeenlanjetijdge- eennieuwegeneratle(netvöörW .O.1)een
kend van vreedzame coëxistentle tussen
Christendom,Jodendom en Islam.Aan het
eind vande15eeeuw kwam aandezecoëxis-

houvast of een begeerte vormen konden.

laatstebevolkingsgroepen.

Shakespearomanie die beslist ook voor de

Logisch wordthijdan ook de(belvestiger
van hetscenischeexpressionisme,minderin

tentieeentamelijkabrupteinde,voorname- de formalistischeeigenzinnigheid dan in de
li
jkalsgevolgvan depolitiek van de 'ka- functionaliseringvan hetfilosofische,menstholiekekoningen'(FernandoenIsabel),die conceptuele experiment.Uit de diversiteit
tenslotteleiddetotde verbanning van beide van ReinhardtsoeuvreverbijzondertS.de
Een dergelijk toneel heeft alle mogelijk- Angelsaksische theatermakers een andere
heden in zich voor een uiterst boeiende sti
jleneen anderetekengeving heeftafgebeschrijving van hetwelen wee van de dwongen terwijlS.eveneensde neospectaontmoeting tussen verschillende culturen, culaire tendens (cfr.de Salzburg-nieuwigeid)detaillistisch beschrijft.Ditisnietde
maarookaldraagtEdwardsditjegevenwel h
alsrechtvaardigingvanzi
jnstudleaan,toch definitieve biografie van een theaterlnan

zonderwiehet2* eeuwse theatereranders
zou hebben uitgezien;hetisechter,behalve
tuurhistorische bloeitijd én catastrofe. een eerherstel,vooraleen overtuigend pleiEdwards geeftveeleer een objectieve be- dooi om de categorieën en criteria waarschri
jvingvandeeconomische,bestuurlijke langsdeideevantheatertevolgenvalt conen politiekestructuurvan destad en hetge- creettemaken in zowelhetbeperkt-tildsgebied van Cördoba,geplaatstin depolitiek- bondenealshetoverlevend-bestendige voor
historische omstandigheden van de 14e en ook hetvandaag gepraktizeerdetheater.
C.Tindem ans
15eeeuw,waarbijdekwantitatieve,statistische en institutionele aspecten sterk overza1menin ditboekvergeefszoekennaareen
enigszins verdiepte weergave van deze cul-

heersen.Pas op de laatste bladzi
jden van
hetboek kom tmen enkele interessante opmerkingen tegen over het hoe en waarom

NelBakker,De blauwegord#nen van Ibs
n,N.Bakker,Amsterdam,1981,84pp.,J
vandehaattegenjodenen'conversos'(veel 1e
meerdantegenmoslims),maarverderbli
jft 6,50.
hetboekbeperkttoteen(overigensindruk- Lief. vooringenomen in de positieve zin,
wekkend)data-overzichtdatalleeen speciaparti
jdig wantgeen spatjeduldend,brengt
listen totenthousiasme zalbrengen.

S.
haarechoo? Ibsensdramatischestem op
GerGroot p
apier. Enerzilds pretentieloos want niet
echt doordringend naar een andere versie,
anderzijdskritisch wantspeurend naarde

Theater

actuelebetekenis,iszethuisin zoweldewat
meerbedaagdealsin deietsrecentere vakliteratuurwaarvanzetelkensweerclichésopneem tom ze te verwerpen en accenten aan-

J.L.Styan,M ax Reinhardt,CambridgeUP, brengtdieuiteenintiemepersoonlijkebenaCambridge,1982,171 pp.,pb.,f 5,50.
dering stammen. Deze miniatuurstijl aait
Hetisvoorhuidigetheaternieuwlichterseen

hetuniverselein hetbijzondere,heeftmeer
oor voor inhoud dan voor vorm , vat het

watpijnli
jkemodegewordenM .Reinhardt drama meer op als een transportband van
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ideeën danalseen incarnatievan menselijke namelijk uitde tourneeti
jd tussen 1874en
!edragsvarianten maarweetbeslistoverde 1890,maarbeslistook metde(ongewone,
tljdsafstandheenduidelijktemakenwat(en volstrektnieuwe)ensembletucht,derepetiwaarom)uitdeverkleurdehistoriciteitvoor tieprocédés,de structurering van massascèmensen van vandaag belangstelling heeft
weten tebehouden.
C.Tindemans

nes,de methoden van decor-en kostuumontwerp,de organisatie van de distributie.
Deesthetischetheaterhistorischeconsequen-

tiesberoertS.nauweli
jks.Authenticiteita1s
Horst Claus, The Theatre Director Otto
Brahm,UMI Research Press,Ann Arbor,
Mich/BowkerPubl.Comp.,Epping,Essex,

1981,149 pp.,$ 43,50.

grondslagvan dedramatischeensceneringis
uiteraard één gegeven;watechter ontstaat
hierdoortheaterstructureel? De historische
receptievermeldtzowelinstemming alscontroverse,maardediscussie van deze tegen-

strijdigeverwerking ontbreektin dezestudie.Daarom ook ontstaatdeincorrecte in-

0.Brahm (1856-1912)hangt,bijdeontwik- drukdatdezetheatermakerszondercontact
keling van het regietheater in het Duitse metdeoverigetijdgenotengeopereerd hebmaarbeslistook inhetinternationalekader,
tussen de M eininger en M ax Reinhardtin,

ben,evenmin alsveelvoorkomtvan deconsequentiesen de invloed op devolgendege-

tussen 1890en 1905.Zi
jn nietteloochenen neratie(bv.A.Antoineen zijnThéâtreLiverdiensteligtinzijnartistiekimpressariaat bre,K.Stanislavskijenzi
jnMoskouKunstvoorhetnaturalistische drama en de daar- theater).Alscat
a
l
o
g
u
s
i
s
dezestudiegeldi!;
mee verbonden theaterstilistiek en in zijn dewerkelijkeintegratievandeMeiningerln
betekenis voor de auto
nome ontwikkeling hetmodernetheaterblijftooknaditwerk
*
van de functie van deregisseur in hetmo- een verlangen en een behoefte.
derne theater.Er kan geentwijfeloverbeC.Tindemans
staan datBrahm heteigenti
jdsedrama,G.
Hauptmann voorop,armslag heeftgegund,
een stem verschaft, erkenning heeft afge-

dwongenalscriticus,alsorganisator(Freie Katherine Vanovitch,Female Roles in East
rman Drama 1949-1977, Peter Lang,
Bûhne,Berlijn),alstheaterdirecteur(Deut- Ge
sches Theater en Lessingtheater,beide te Frankfurt/Bern,1982,172 pp.,sFr.44.
Berlijn).Deze studievolgtwatangstvallig
debiografischelijnenverwaarloostdestijl- De conventionele rolopvatting van de draischevrouwenfiguurligtin hetrelatiepaof theatervakanalyse. Daardoor blijft het mat
beeld onaf.Ondertussen brengtS.welcor- troon totde m an of in de functie van een
rectiesaan t.o.v.Brahmseenzijdig-natura- moreel symbool (zelfopoffering, moederlistischevoorkeurdoordiensgrondige aan- lijkheid,erotiek).Isditeeuwenoudemodel
dacht(kritisch en theatraal) voor Kleisten 'ook in het DDR-drama,als expressie van
Schiller.
eengewijzigdeopvattingoverdevrouw,teC.Tindemans

Steven DeHart, The Meininger Theater
1776-1926, UM I Research Press,Ann Arbor,Mich./Bowker Publ.Comp.,Epping,

Essex,1981,235 pp.,hc.$55.

rug te vinden en,zo niet,welke verschillen
treden er op? Op basis van nagenoeg de

totale dramaproduktie (van F.W olf en
E.Strittmatter tot H.Mûller en V.Braun)
komtS.totdebevinding datmodelprojectiesvan de eeuwige vrouw vermeden worden,datze optreedtalseen elementbinnen
een netwerk van politiek-wereldbeschouwe-

lijkedemonstratie.Enigfeministischaccent
DatmetdeMeiningerhetmoderneregietheatereen aanvang neemt,iseen clichéin de

theatergeschiedschrijving,meestalmeereen
echovanenigetijdsgebondengeestdriftdan
een geobjectiveerd resultaatvan inzichten

onderzoek,zelden ook een afgewogen bevinding van streven en slagen.Deze doctoraledissertatietrachteen aantalhiaten opte

iserniet;devrouw iseen nietgeïdealiseerd

subjectbinneneenalgemeenraam vanmenselijke verhoudingen,vaak we1verbi
jzonderd als politieke predikante of antithese-

component, altijd in een interactieproces
van idee, afspiegeling en dramastructuur.

Natuurlijk iserenigeevolutie.Brachtende
debuutjarenstoeresocialistischemeiden als

vullenmettijdshistorischeinformatie,voor- humanitair alternatief voor uitbuiting en
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geeftze daardoorde dramaturgischestudle
een instrumentmee datde vaak chaotische
degelijkwaardigheid van beide geslachten, beeldwereld van hetmodernedrama,aanleidan verliest de vrouw haar heldenrol en ding meer totafwenden dan tot toespitsen
wordteen vanzelfsprekend vertegenwoordi- van aandacht,op verhelderende wijze begervan de algemeenheid,zelden met enige grijpelijk weettemaken.
ironischeinslag,vakermetroodmelodramaC.Tindemans

oorlog,dan vermeden dejaren 60 ditconcentraatspatroon en beklemtoonden veeleer

tischegevoelerigheid.Indejaren 70 wordt
hetpuriteinse taboeaangetast;seksuele activiteit staat dan niet voor een libido-pro-

Judith R.Scheid (Hrsg.),Zum Drama in
gramma maarvoordemenselijkeconsict- derDDR :HeinerM ûllerund PeterHacks,
kansen binnen ideologische geslotenheid.

Dereceptievan dezenieuwevrijheidblijft
echterzeeraarzelend;naastesthetischeconventiesachtmen tevensderesultaten van de

Klett,Stuttgart,1981,225pp.,DM .28,50.

M etde-zowelin hetspoorvan alsin revoltetegen Brecht-voornaamsteDDR-dramaauteurshoudenzichin dezebundelOost-en

socialistische prakti
jk veronzekerd. Vrouwelijkedrama-auteursblijven schaarsende WestduitseenAmerikaanseexpertenbezij.
mannen doen patriarchaal verder, voelen Zi
jwillenduideli
jkvaneenaantalclichésln
welde behoefte aan een andere houding,

de receptieafdievolhouden datP.Hacks

?rojecteren devrouwenrollentochmeerals epigoon en rood boulevardscribent is en
ldeële abstracties dan a1s aanvaardbare
W ezens.

C.Tindemans

H.Mûllereennieteensheimeli
jkdissident.
Daarom tasteen eerstegroep essaysnaarde
socialistische basisen hetesthetische credo

vanbeideauteurs.Bi
jMûllerverlooptdeze

meanderlijn van het qroduktiebrigadestuk
Dagmar Steffen, Der Zweiakter im zeitgenössi
schen engli
schen Drama, Peter
Lang, Frankfurt/Bern, 1983, 242pp.,
sFr.56.

Van devaststellingvertrekkend dateen aantal hedendaagse Britse dramateksten een
tweedeligestructuurbezitten,onderzoektS.
hoe ditfeitsamen kan hangen metdehandeling,de situaties,de personages,detaligheid en de theaterbestemming.Ontkomtze
nietaan dehuidigeont-regelingvan dedramacode2dan moetzetenslotte,op basisvan
een bultengewoon volledige analyse van

overdecamouferendelntegratievan deantieke thema'snaarde tegenspraak-thesis in

deDDR-werkelijkheid vanhetmarxistische
heil.Bi
jHacksiserhetonbehagen tussen
enkeling en staat,tussen antieke mythe en

realistisch materialisme,tussen tijdelozeesthetica en ideologische achterhoedeschermutselingen.ln een tweede adem worden
enkele thematische zwaartepunten scherper
belicht:M iillersleesmanie van M acbeth en
depoëtisering van het socialistisch realisme
inDerBau;Hacks'tegendraadsekomiek in
M oritz Tassow.Ondergeen beding worden
deze essays tot een harm onisch standpunt

dwongen maarzezi
jn stuk voorstukinJ.Mortimer,The Judge,D.Mercer,After ge
telligent,inzichtrijkenstimulerendzodatze
HagqertyenFlintenT.Stoppard,Jumpers, voor dramaturg en simpelgeïnteresseerde
bezwljkenvoordebewi
jslastdatdedubbel- een geschakeerd forum bieden waarop een
luikvorm een expressievan moderniteitswil

eigen zinvolle relatieop te bouwen valtdie

inhetdramais.Haarbesluitiseenwaslijst altijd doorverwijstnaardeonmisbareuitvan descriptievekenmerken dieom bevestigingofweerlegging,ine1k gevaldifferentië-

ringvragenbijanderedandehierbehandel-

voering op hettheater.

C.Tindemans

de teksten. De functionalistische vormge-

vingsprincipesdiezeachterhaalt(descriptie

i.q.v.resectie,abstractie i.j.v.concreet- Joachim Fiebach - Helmar Schramm

held,dialectiek i.p.v.rechtlllnigheid)ver- (Hrsg).Kreativitötund Dialog.Theaterverlichten de lezer/toeschouwertot persoon-

suche der 70erJahre in Westeuropa, Hen-

lljkesynthesecomqositieopbasisvanpolari- schel,Berlin,1983,368pp.,DDRM 19.
seringen.Voorloplgprojecteertzehaarbe-

vindingena1sanalysemodelvoornaderestu-

die;terwijlzedehierdoorgenomen teksten

een grotere helderheid weettoe te kennen,

Belangrijkisindezebundelopstelleneninterviews(overPeterBrook en zijn Centre
International de Créations Théâtrales, de
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Schaubûhne am Halleschen Ufer in W est-

Berlijn,de7:84TheatreCompanyinSchotland)nietindeeersteplaatswaterin opgenomenstaat(omdatdezetekstenonsallein
hetWestentoegankelijkzijn,watzeookin
dezeverzamelingbestboeiendhoudt)maar
dat en waarom ze in de DDR beschikbaar
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is.Deinstrumentele middelen daartoe worden dan systematisch uiteengezet,van pro-

enepiloogoverkoorencouglet(metvarianten)totspelleider.Belangrilkernogzi
jn de

functiesomdatdieinstrumentele manipula-

tievoortdurendmogelijk maken.Hierook
ligtS.'szwaartepunt(nietonnodig zijhet

worden gesteld.Hetgaatbijdezedriethe- toch te dik aangezet tegen Brecht,of misma's nietom politieke gezelschappen in de schien vooraldeBrechtexegese,ten strijde
marxistische frontlijn maar-metvanzelf- trekkend en het'epische'karaktervan diens
sprekendgrootenbelangrijkpolitiekreliëf- drama fundamenteelbetwijfelend a1sverom hettheater dat ze vertegenwoordigen.

nieuwinjsaspect)enalshi
jaspecten zoals

DeDDR opentzichbijmiddelvandezever- affirmatle en propaganda,het podium a1s
zamelingvoorimpulsen diethuisalsformaIistisch of reformatorisch of anarchistisch

kansel,deepische structuur,hetuitschake1en van hetvoetlicht,de zelfintroductie van
de auteur,de techniek van hetovertuigen,
detoekenningvan autoriteiten heteffectin
hetnietdramatischeleven ontleedt,dan eist

buitengesloten blijven. Inleider Fiebach
wentelt zich daarom in zijn voorwoord
voorzichtiginzoweljargon alsopenhartige
interpreterende gelijkgezindheid. Ook als hijterechtalleaandachtop voorwatinde

navolging in de DDR niet te verwachten theatraleactiviteitnu eenmaalopvallend is.
valt,dan nog wordthoe dan ook informa- De consequentie van zijn studie is de betie-op-niveau terbeschikking gesteld diege- hoefteaan een andersoortgeschiedschrijlijkgerichtebehoeften althanscompensato- ving van hetdramawaarin derelatietussen
risch bevredigen kan. Uit eigen ervaring auteur en toeschouwervia de bemiddeling
weetik hoevelen in de DDR daarnaar uit- van de personagescentraalstaat.Datiseen
sedertlang bekend verlangen;zelden werd
kijken.
C.Tindemans hetzo overtuigend geadstrueerd.
C.Tindemans
Gûnther Mahal,Auktoriales Theater - die
Sihae alsKanzel.Autoritöts-Akzeptierung
desZuschauersaIsFolge dramati
scherPersuasionsstrategie, Gunter Narr, Tùbingen,
1982.342 pp.,DM .68.

Alan M arshall, The German Naturali
sm
and Gerhart Hauptmann. Reception and

Polemiserendtegen P.Szondi'sbekendebegrip van het'absolute',hetin zich gesloten,
enkel naar zichzelf refererende drama.

Om erachter te komen of G.Hauptmanns
reputatie van naturalistisch auteur terecht

Influence, Peter Lang, Frankfurt/Bern,
1982,413pp.,sFr.89.

bestaat,hoehijzichindeknorrigesfeervan

p
laatst S. een oyvatting van het drama het naturalistenkamp gedragen heeften in
voorop datprincipleelhetauteursstandpunt
uitspeelttegen debuitendramatischeautoriteiten daartoe fundamenteelen structureel

hoeverreeraanleiding bestaatvan een modelfunctie voor epigonen te gewagen,problematiseertS.watdehistorischeterm voor

detoeschouwersperceptie incalculeert.Zi
jn

destrijdgenotenzelfbetekend heeft.Blind

stelling komterop neer dat,i.t.t.de vaak
verkondigdemeningvan heteigen leven van

wetenschapsgeloof,affectiefsocialisme mogen dan de medestanders kenmerken, het
depersonages,overalenaltijd hetperspec- Zola-voorbeeld,het artistieke individualistief van de auteur domineert, zelfs voor- meeneensterkongelijkeopstellingt.o.het
waarde isvan hetgenre;dehelestudie zet vormprobleem (cfrA.Holz,degebroeders

erzich aan daarvoorbewijzen televeren: Hart,K.Bleibtreu ofC.Alberti)maken het
historische, technische en systematische.

etiketvan geslotengroeg onwaarschijnlijk,

Het appellatieve karakter (met retorische bovendien nog doorkrulst metde rivaliteit
persuasiviteit als compositiestrategie) fun- tussendeMiinchen-endeBerlijn-kernen.S.
geertalsinstrum enttotreceptie.In categorische analysesbetrektS.normen uitdehele
dramageschiedenis,en nietenkelde Europese,en poneertdathetdoorbreken van de

poneerttrouwensdatzonderdeeenmanswil

van 0.Brahms (als criticusen artistiek leider van de Freie VolksbûhnejG.Hauptmann nooitde bekendheid verworven zou

scenischeillusieoveralenaltijd deintentie hebben diehem alvlug boven de(nijdige)
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geestesgenoten verhief.De produktieve re-

ceptievanG.Hauptmannsdrama(themaen
vorm)bijde generatiedwergen (G.Hirschfeld, E.Rosmer, M .Dreyer, E.Rosenow,
Ph.Langmann, F.Adamus) wordt intens
ontleed, levert geen onrechtvaardige verwaarlozingop,legtenkelwatnieuw reliëfin
de broederrelatie tussen Gerhart en Carl
Hauptmann. S.'s loslippigheid verhindert
niet dat zowel Hauptmanns historische
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lemaalnietricht op de Mensen diensbehoeften maaropeen aantalW aarden diede
mens ingefilterd worden,op een dominantiesysteem overdeenkeling,op een 'ideologie'in elk gevalongeschiktvoordeze,onze

tijd.DaarmeevallenGoethesintentieendie
van theaterregisseursvandaag (cynisch genoeg bedoelend metGoethe de vloeraan te

vegen)onlosmakelijk samen.

C.Tindemans

grootheida1sdebetwijfelbarebetekenisvan
hetnaturalismewatlabieleruitvallen dan de
historiografiedoorgaansvolhoudt.
C.Tindemans
Gabriele Girschner,Goethes 'Tasso'
.Klassizi
smusal
s östhetische Regression, Forum
Academicum, Königstein/Ts., 1981, 477
PP.,DM .48.

I?illll

H.Beerekamp,P.van Bueren,e.a.(uitg.)
Jaarboek Film 1982, Het W ereldvenster,
Bussum,1982,243 pp.,geill.

DeGoethefilologieenderegisseurspraktijk Hetbelangrijkste- ennuttigste- deelvan
vatten Tassogebruikelijk op alsdeproble- ditjaarboek bevateen reyertorium metde
matiserin!vandeexistentievan dekunste- filmsdie(inNederland)ultgebrachtzijntijnaardiefljngemalenwordtdooreenonver- denshetjaar1981.Verdereenindexoy de
schillige en nietbegrijpende maatschappij. Nederlandsefilmbladen,eenli
jvig(enulterDezeomvangrijkestudie,een vers-na-vers- aard saai) dossier over het Nederlandse
analyse,weigertdezevisiereedsvoorafbi
j Filmfonds.F.Weisz,B.dePalma,A.Wajtetreden en wilslechtsuitdelangzamezelf-

da,A.Tanner,H.Schygulla en Robert de

ontplooiingvandetekstogmakenwelkeele- Niro zijn de filmpersoonlijkheden van het

mentenopwelkewijzeinlnteractionelever- jaar.Zekrijgen elk eenopsteldateenpowikkeling welk dominantthema samenstellen.W el plaatst S.nietde kunstenaar als

ging doet hun inbreng te evalueren.Deze

de kunstenaar bewegen.Deze vernieuwing
bestaaterin dateen werkimmanentemethodegebaseerd wordtop een binnen hetwerk
aan te treffen sociopsychologisch en historischinterpretatieniveau van Goethezelf.S.
komttot de slotsom dat wat zovele regis-

Nederland geschreven en gedacht wordt.

tekstenzijnvan zeerdiverseaard,watmij
spilindestrijdmetdesamenlevingvoorop, persoonlijknietstoort;zegeveniniedergemaardegeaardheid van juistdeze samenle- valeenmooiedoorsnee-kijkojdeverschilvingbijmiddelvanpersonagesdiezich om lende manieren waarop overfllm heden in

seursmetditdrama aanrichten (deperfiede

Blijftdevraag-diebijelkjaarboekvandit
soortgesteld kan worden:totwierichtzo'n

publikatie zich? De ongemakkelijkheid

waarmee deze vraag beantwoord wordttekent ook de onzekerheid qua toon en samenstelling van ditNederlandseJaarboek.

ironisering van Goethesopvattingen van de

Eric De Kuyper

positievandekunstenaar)doorGoethezelf
reedsin detekstwerd ingebracht(de confrontatie tussen hetGoethepubliek van de

18eeeuw metderenaissancepersonages);de
aandachtgaatnu naarhetoproepingsbeeld

X,Speemilmencyclopedie,Rostrum,Haarlem/Kluwer, Antwerpen, 1982, 464 pp.,

vanhethofteFerrara,en zijn personages, 8F.798.

huncriteria,hetideologischegostulaatvan Dit is een - aangevulde - Nederlandse
een samenleving en depraktigk in deomgang metde kunsttenaar).Z1jblijken het vertalin! van L. Maltins' Tv-Movies.
onvermojen te vertegenwoordijen estheti- we
15.
% tltels(uitdeAmerikaansegroduktie)
rden aangevuldmeteen5.e tltelsuitde
scheschilnenwerkelijkheidkritlschvan elkaarte scheiden.Ferrarawordtuitgetekend
alseen humanistische ideologie die zich he-

Europese produktie,waarvan heelwatNe-

derlandse speelfilms.Praktisch alsvluchtig
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naslagwerk,isde Nederlandseversie- zowelalsdeAmerikaansetrouwens- nieterg
betrouwbaarvoorgrondigergebruik.Debe-

pyr,Da!ofWrath,Ordet,Gertrud)en het
achttalfllmsuitdebeginperiodeslechtsglo-

baalbesyreekt.Maardat is slechts een

oordelingenvandefilms,defeitelijkegege- schoonheldsfoutje in een boek dattot de
venszijn nietaltijd even betrouwbaar en merkwaardigste van delaatstejaren geresomsnogaleenseigenzinnig.Dezevertaling- kend dientteworden.
versie heefteen groterformaat,wathetgebruik niet zo handzaam maakt.Daarente-

Eric de Kuyper

gen zijn erfoto'sin afgedrukt.Hetwordt
beslist en

terecht

een bestseller.De

volgende edities kunnen vermoedelijk de W .Rothman,Hitchcock, The M urderous
schoonheidsfoutjes die aan een dergelijk Gaze,Harvard University Press,1982,371
werk kleven corrigeren.

PP..f 19,25.

Ericde Kuyper

HetisnietverwonderlijkdatHitchcocksci-

nema filmonderzoekers blijft inspireren.
Elk van zijn filmsverdient op z'n minst

D.Bordwell, TheFilms of Carl-Theodor grondig geanalyseerd te worden, en elke
grondige analyse zalongetwijfeld nieuwe

Dreyer,UniversityofCaliforniaPress,Ber-

keley,1981,251pp.,$29,50.

boeiendeinzichten opleveren.M erkwaardig
is wel dat iemand zo'n minimale aanpak

heeftvandezerijkematerie.OokalisRothmansopzetvrijgroots,toch bespreekthij
leidingen in de film-esthetiek (Film Art). overeendriehonderdtalpagina'sslechtsvijf
D.Bordwellissamen metKristin Thompson desamenstellervan één van debesteinOok dezemonografieisschitterend.Dreyer

films.Drie ervan behoren totde Britsepe-

wordtnietenkeldoorheenzijnfilmsbestu- riode,watop zichreedsdemoeitewaard is,
deerd,maarfungeertook alseen soort'uitdaging'.Bordwellbeschouwt de films van
Dreyera1seen probleem,filmhistorisch zowel als filmesthetisch. De problematiek
wordtscherp gesteld en 'opgelost'dooreen

daar deze periode in het werk van Hitchcock doorgaans ondergewaardeerd en on-

derbestudeerd is.Debehandelde filmszijn
The Lodger (1926),Murder (1930), The
Thirty-Nine Steps (1935), Shadow of a
nauwgezetteformalistischemethode(Bord- Doubt(1943)enPsycho(1960).S.beschrijft
well hanteert erg goed de erfenis van de ze shotpershot,maargaatnietveelverder
Russische formalisten en de neo-varianten dan deze elementaire close-reading.Af en
hiervan).Derijkdom aan inzichtdiezo ge- toe zijn er vanzelfsprekend lezenswaardige
wonnen wordt,doetde vele onhandige en opmerkingen,maartochvraagjejeals'
lezer
niet-overtuigendepogingen vergeten vanan- af,waarom filmsop diemanierdienen naderefilmformalisten.Mi
jnonverdeeldebe- beschreven te worden,a1sdaar nietzo iets
wondering betreftook de helderheid waar- alseen analyseop volgt.Deinleiding zowel
mee alles geformuleerd wordt(een van de a1shetslotwoord beperkenzichtoteen paar
sleutels van deze réussite is dat Bordwell oppervlakkige opmerkingen, en behelzen
meestalperfilm slechtséén oftweetheoreti- slechtseenyaarpagi
na's.Wi1Rothmanzich
sche problemen aanpakt wat hetoeuvre hiermeeduldelijk distantiërenvan defilmvanDreyerhem ooktoestaat).Bovendienis theoretici? Dat kan best, maar dan ver-

hetwerk fantastisch uitgejeven;tientallen wachtjetochnogsteedsmeer,endanismij
stills uitde films worden ln een prachtige
lay-outoverhetboek gespreid.Zoalsin de

een gewonejournalistieke recensievan een

film nog steedsliever.Hetboek bevatheel

besterecentste filmtekstueleanalyses,zijn watstillsuitdefilms,zodatjebijnashotper
zenietslechtsillustratiebijeentekst,maar shoteenillustratiekri
jgtvandefilm.Daarzi
jn zedewaretegenhangervandegeschre- voor alleen reeds is het werk de moeite

venarjumentatie.Kan ernogmeerlof? waard.Hetboek bevatgeenbibliografie,en

EnigszlnsontgoochelendisweldatBordwell ookvrijweinigandereauteurswordenaanzich beperkt heeft tot de grote films van gehaald.Rothman werktin hetluchtledige.
Dreyer(LaPassiondeJeanned'Arc,VamEricdeKuyper
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tegenkomen!Om in een dergeli
jkespraakM uziek
AndreasTraub,IgorStrawinsky.L '
H istoire
dusoldat,W .Fink,M ûnchen,62 pp.,DM .
12,80.

verwarringenigeordetescheppen heeftMichaelZohary,hoogleraarin deplantkunde
aan deHebreeuwseUniversiteitvan Jeruzalem en auteur van talloze publikaties, onderhavigwerkgeschreven.Hetisin tweede-

1engesplitst.Eerst:demensin debijbelse

ti
jdeninzijnnatuurlijkeomgevinj.WeleDeze muziekwetenschapper presenteert en

zen er over bodemgesteldheid,kllmaat en

egroeiing,overderoldieglantenspeelden
analyseerthoofdzakelijkzonietexclusiefde b
muzlekdramatische eigenaard en betekenis in eredienst,folklore,poëzle en beeldende

van 1.Strawinskij'scompositievan C.Ra- kunst.In hettweededeelzijnalle128planmuz'dramatische tekst L'Hi
stoire du sol- ten dieinhetland van deBijbelvoorkomen
dat,dat,sedertdepremièreteLausanne in
1918,voorhetmodernistische theaterin de

gerangschiktin groepen.Somsisditgedaan

overderitmemythe e.d.Hettheaterhistorischedocumentatiedeelvaltwelergkariguit,

tenvertalingenvoordeapocrievec.q.deuterocanonieke geschriften volgens de Petrus

aan de hand van hun uiterlijk,somsop
jaren 20 zowateen boegbeeldfunctie heeft grond van hun nutin de landbouw ofhun
verworven.W ellichtishetverklaarbaardat geografische spreiding.De bespreking van
alleaandachtnaarde partituuruitgaat,m et elke plantwordtingeleid door de bijbelhetontstaansverhaal,deinhoud endestruc- tekstten)dieeropbetrekkinghebben.Aantuur, de detailbeschrijving, de polemiek gezien ditgeschiedtaan dehand van deStaisbovendien hierteeenzijdig-Duitsgericht. Canisiusbijbel,wordtdelezeronmiddellijk
VoormijisderelatietussenRamuz'aanlei- geconfronteerd met vaak foutieve vertalingen vertadingsteksten Strawinskij'spartituuronvol- !en.Ikhad daarom lievereen ei
doenderechtvaardig aangegeven,wateven- llngvandeauteurgezien,terwijldeuitgever
arschijnlijkeen bi
jbeltekstwildepreseneensgeldtvoordetheaterjeschiedeniszowel wa
jn publiekvertrouwdin deoren
in deruimere zin alsin d1evan de receptie- terendiezi
klinkt.Elk trefwoord wordtvergezeld van
perikelen vanditwerkin hetbi
jzonder.
C.Tindemans werkelijkprachtigekleurenfoto's,diehetlezen van ditboekwerk toteen boeiende ontdekkingstochtmaken.Eenuitvoerigebibliografieen maarliefstvierregistersgeven het
geheelhetaanzien van een naslagwerk.En

tochhaddenernaarmijnoordeelnogtwee
Varia

registersméérm oeten worden opgenom en:
één metdeHebreeuwsenamen van deoudtestamentische planten en één waarin men

debijbelplaatsenzoukunnenopzoeken.Het
ppp.214-217afgedrukte'RegistervanbijMichaelZohary,HetplantenrVk van het o
b
lteksten' is namelijk niet a1s zodanig
land van deBùbel,La Rivière& Voorhoe- be
r
u
ikbaar,omdathetin feiteeen afabetive,Zwolle.VoorBelgië:Fa.Denis,Stercks- sche
lijstvan plantennamenis,waarin elke
honei28-30,Deurne,224pp.,J 52,50/BF. naam wordtvergezeldvan deplaatswaarde
975.

betreffendeplantin hetOudeTestamentte
vinden is.M aarondanksdeze lichtehandi-

Wiezelfsmaaroppervlakki!indeliteratuur capsblijftheteenzééraantrekkelijkboek!
over de planten van de Bilbeldoordringt,
Wiezichverderin hetonderwerp zou willen

staatmeteen te ki
jken van de opvallende erdiepenverwi
jsik inhetvoorbijgaan nog
verschillen, strijdigheden, grove missers. v
n naarhetonlangsin onstaalgebied verfoute Waarnemingen en algemene verwar- eve
chenenwerkjevan A.van derWal,Planringdieeropdatpuntbestaan.Zo blijken s
en uitdeBl
jbel.Een systemati
scheIiterabi
jbelvertalersdeneigingtebezittenom bij- t
belsegewassen diezenietkunnen thuisbren- tuurlqst, Boekhandel Vrije Universiteit,
gendenaam tegevenvanplanten diein hun Amsterdam,1982,f 9,50.Allebelangrijke
eigen omgeving voorkomen. Zo komt het

literatuur uitde laatste eeuwen vindt men

nogaleensvoordatweinNederlandseBij- hierbijeengebracht.
belvertalingen typischEuropesesoortnamen
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HUGO ROEFFAERS,Dekeuzevgn dejezuïeten

291

Alsafgevaardigde van de Vlaamse provincie nam deauteurdeelaan dejongsteAlgemene

Congregatieof'wereldtop'vandejezuïetenorde.Zokanhi
jvanbinnenuiteenkijkgevenop
deproceduredietotdeverkiezi jvan denieuwegeneraal,deNederlanderP.H.Kolvenbach,

heeftgeleid.Hijbeschrijftverueropwelkewijzedevergaderingdespanningtussen 'sociaal
engagement'en 'geloofsverkondiging'dienadevorigeAlgemeneCongregatie(1974-75)ontstaan was,heeftpogen op tevangen.Daarwasimmersgezegd dat'bevordering van recht-

vaardigheid'eenabsolutevereistevan'geloofsverkondiging'is.Dierichtlijnwerdnuverhelderd en bevestigd.

GEORGES DE SCHRIJVER,Kerk en Staat in Niearagua
301
Een Belgische delegatie brachtonlangs,op, uitnodiging van Nicaraguaanse christenen,een
kortinformatiebezoek aan Nicaragua.Een van de deelnemers,een lid van de redactie van

Streven,brengthierverslaguitoverhunbevindingenengeefterzi
jnpersoonlijkeinterpretatiebi
j.Hijblijftvooralstilstaanbi
jdepolariseringbinnendekerkinNicaraguaendeplaats
van de religieuzen daarin.

RAYM OND G .HELM ICK,Libanon :een puzzelvan gemeenschappen

315

DoorzijnstudievanhetconnictinNoord-lerlandwasdeauteurgoedgeplaatstom zichin
te werken in de nog veelcomplexereetnische en religieuze coniictstofin Libanon.In deze

eerstebijdragebeschrijfthijvanuitdegeografieendegeschiedenisvanhetlanddeverschillende confessionelegemeenschappen diein Libanon samen willen leven.Het'ideaalvan de

Libanon'isalti
jdgeweest:eenpluralistischemaatschappijdieeenmodelkonzijnvoorhet
hele M idden-oosten.W atkomtdaarop hetogenblik van terecht? In een volgend artikel

reikthijenkelesuggestiesaanvooreenmogelijkeverzoening.
FERNAND TANG HE,Produceren om te produceren.M arx tegen M arx

326

W .Coolsaets studie Produceren om teproduceren betoogtop deugdeli
jkegronden dat
M arx' kritiek van hetkapitalisme nog schatplichtig gebleven is aan het produktivistisch

ideaalvande(burgerli
jke)economie.DeauteurheeftbezwarentegenCoolsaetstesimpele
verwerpingvanMarx'utopischcommunismeentegenzijneconomisme,datallezinvolmenselijkhandelentochweerreduceerttotdeproduktievanlouteregebruikswaarden.Maardat
wilnietzeggen datCoolsaetsstudie nietmeeraandachtverdientdan ze totnu toegekregen
heeft.

LEO GEERTS,Sudnaamseen Antilliaanx literatuur.Enkelevoorbeelden 336

Deauteurbespreekteenvijftalromansdiewelvaker-althansin deogenvandegevestigde
literairekritiek -opvallende'compositiefouten'vertonenofdewesterselezeronthutsen door
de chaotische behandeling van onvermoed complexe situatiesen personages.Maar wellicht

vindtjuistdaarindevertwijfeldebehoudsdrangvaneenapartecultuurzijnuniekeenvalabele expressie.

PETER HEBBLETHW AITE,Paus Joannes XXIIIen de CIA

348

UitonlangsgepubliceerdedocumentenblijktdatdeCIA zichalheelvroegvoorMgr.Roncalliheeftgeïnteresseerd.Vooralnazijnverkiezingtotpauseno.m.naaraanleidingvande
encycliek Pacem in Terri
s maaktede CIA zich zorgen overde'opening naarlinks'die de

pausheette voortestaan.VerrassenderwijzeishetrapportdatJ.W.Spain in 1963 ten
behoeve van de CIA opstelde,een boeiend,genuanceerd en zelfspositiefrelaas geworden

overhetdenkenendoenvandepausenzijnomgeving.

LUDO ABICHT,Dejoden en Palestina.Ilan Halevi's'Questionjuive'

354

Ineenopmerkelijkessayprobeertdejoodseauteur1.HalevidecomponentenvanhetjoodsPalestijnseprobleem teverhelderenaan dehand vandriefundamenteleideeënomtrent'de
stam'(hetras),'deW et'en'de(eigen)ruimte',dieindeloopvandegeschiedenishetbestaan
énhetzelfverstaanvan deverstrooidejoodsegemeenschaphebbenbepaald.Derelativering
en/ofontmaskeringvan diehistorisch gegroeideideeën moetvolgensHalevibijdragen tot
eenjuisterbegripenaangepasterbestri
jdingvandeheersendeanti-semitischeenzionistische
mythes.
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De keuze van de jezuïeten
H ugo Roeffaers

Van 1septembertot25 oktoberll.waren220jezuïeten uitbijna allelandenvan dewereldsamenin Romel.ZijvormdendezogedaamdeAlgemeneCongregatie,een beleidsorgaan datin de Sociëteitvan Jezusde hoogste

wetgevendemachtuitoefent.Devoorwaardenvooreen bijeenroepingvan
een AlgemeneCongregatiezijn doorIgnatiusvan Loyola (1491-1556),de
stichtervan dejezuïeten,vastgelegd in deConstituties:dW anneerereen
nieuwegeneraalgekozenmoetwordenen/ofalserbelangrijkeproblemen
rijzendiebepalendzijnvoordetoekomst'(Const.677-680).Hetisduseen
vrijuitzonderlijk gebeuren.In deviereneenhalveeeuwen van hetbestaan
vandeordezijnerslechts33AlgemeneCongregatiesen 29Generaal-oversten geweest(degeneraalwordtin principevoorhetleven gekozen).De
tweevereistevoorwaarden waren anno 1983 echtervervuld:1)Reedsin
1980 had P.Arrupe,sinds 1965 generaal,gevraagd om gezondheidsrede-

nenvan zijn ambtontheventeworden;eind 1981dooreen hersentrombosegetroffen,verkeerdehijin deonmogelijkheid deordeverdertebesturen.2)Deaanpakvandeeigentijdseproblemenhadzowelbinnen deorde
alsbijhetVaticaan devraag doen rijzen ofdejezuïeten nietop sommige
punten van hun eigen priesterlijke en dus kerkelijkezending afgeweken
waren.De aanstelling van een pauselijk delegaatin de persoon van P.
Dezza,om hetinterregnum teoverbruggen -een uniek feitin degeschiede-

nisvan deorde-kon moeilijkandersgeïnterpreteerd worden dan alseen
teken datmetname PausJoannes-paulus II,zoalstrouwensreedszijn
twee voorgangers,van oordeelwas datde orde in een crisisverkeerdez.
Het was dan ook in een enigszins gespannen en onzekere sfeer dat de
deelnem ersop 1 septem berin Rome samenkwamen.Spoedig bleek echter

datde samenstelling van de groep,haarspecifieke opdrachten werkm e-

thode -voorzien in de Constituties en dooreeuwen ervaring verfijnd
m eer dan voldoende waarborgen boden om een sereen onderscheidings1 DeSociëteitvan Jezus(26.% leden)isopgedeeldin83provinciesen vice-

provincies.De eerste stuurden samen methun provinciaaltwee gekozenen, de

tweedeéén.Deafgevaardigden van Tsjechoslovakije,Roemenië,Litauen,Vietnam en d. eChineseVolksrepubliek hadden geen uitreisvisum gekregen.

2 ZiehieroverR.Boudens,Paus Wojt
yla en dejezuièten,in Streven,maart

1982,pp.491-501.
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procesop gang te brengen.DeAlgem ene Congregatie issamengesteld uit
ongeveer40% m ensen van hetbestuuren 60% gekozenen,een verhouding
dieborg staatvooreen organische uitwisseling tussen wateraan debasis
leeften hetbestuur,tussen adviesen besluitvorming.Ofschoon degekoze-

nen afgevaardigd zijn door hun respectieve provincies, zijn zij geen
woordvoerders van een bepaalde belangengroep.Alle deelnemers weten

zich verantwoordelijkvoordeSociëteitinhaargeheel.Zijworden geacht
zich telaten leiden doorhetgedragsprincipedataan Ignatiuswordttoege-

schrevenen datvrijvertaald hieropneerkomt:dvertrouw zoopGodalsof
allesalleenvanjoualingenzetjetegelijkzoinalsofallesvan Godalleen
aling'.Metdezeparadoxale poging om menselijke inzeten goddelijke
leiding op elkaaraftestemm en,dientmen rekeningtehouden,wilmen de

modusprocedendi-dewerkwijze-van deAlgemeneCongregatiebegrijpen.

De keuze van de generaal:een beproefd recept

In hetnegendedeelvan de ConstitutiesbeschrijftIgnatius uitvoerig het
profielvan degeneraal.Dehogeeisen dieaanzijn menselijkekwaliteiten
gesteld worden,verbleken in hetlichtvan de eistdathijin alzi
jn doen en
latenmoetgetuigen vaneeninnigeomgangmetGod'(Const.723).Ignatiuslijktdemenselijkekwaliteitenzohoogaanteslaanomdathijzezietals
instrumenten in de hand van God.W ie een generaalmoetkiezen.beseft

dan ook dathijnietalleen naarde bestgeschikte man moetuitkijken,
maarnaardem an overwie God hetbestkan beschikken.De deelnem ers

krijgenvierdagen detijd om zichingebeddaarovertebezinnen en inlichtingenovermogelijkekandidatenintewinnen.M enselijkgezienhebjebij
een dergelijk onderscheidingsprocesweinighouvast.Namen diebeginnen
te circuleren,zijn aanvankelijk vaak alleen maarnamen,demensdie er
achterzitkendendemeestenvanonsnietpersoonlijk.Ofschoonweop de
hoogtewaren van de moeilijkeverhoudingmethetVaticaan,hadden de
m eesten van ons ertoch hetraden naardoorwie ditkon worden verholpen3.Niemand mag zich kandidaat stellen, niemand mag door een of

anderegroep wordenvoorgedragen;groepsgesprekkenzijndanook uitgesloten.Erwordtnietgekozen voor een ofander,door een kandidaat of

3 Depaushadwe1latenwetendathijgeenenkeledrukopdegeneraalskeuze
wildeuitoefenen.Opdedagvandekeuze,13september,washijinWenen,maar
wijhoefdenniettewachtentothijpersoonli
jkingelichtwasom dtkeuzewerddkundig temaken.
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groep,voorgesteld <programma'(welhad P.Dezza voorafverslag uitgebrachtoverdetweejaren van zijn interimbestuuren was,zoalsvoorgeschreven,dooreen com missieeen documentover<detoestand in de Socië-

teit'opgesteld).Niemandmageenandernaardienskandidaatvragen.Een
comm issie <de am bitu'waakterover dat niem and,groep ofindividu,de

kandidatuur<ambieert'.Voortdurend wordtiederterugverwezennaarzijn
persoonlijkeverantwoordelijkheid en gaandeweggajesteedsmeerbeseffendatjejeuiteindelijk alleen kunten hoeftteverantwoordentegenover
Hem <dieonsbeterkentdan wijonszelf'.Zoekend en informerend naar
eengeschiktkandidaat,stootjealvlugopdiensgrenzen.gebreken.tekorten;hijwordtbinnenstebuiten gekeerd entotzijn wareproportiesherlèid.
Hierdoetzich hetomgekeerdevoorvan watzich in een politieke verkiezingscam pagneafspeelt:daarwordtdekandidaatgddealiseerd,dopgeblazen'. Hi
erkom

jeintegendeeltothetbesefdatniemand detaak zalaankunnen op grond van zijn menselijkekwaliteiten alleen.Gelukkigiseen
mensméér dan desom van zijn eigenschappen.Hetisnaar dit<meer',
naarhetmysterievan dieanderemensdatjetenslottegaatpeilen.
Hetresultaatvan ditnietalleen voorbuitenstaanderswonderlijkeonderscheidingsproceswasaleven wonderlijk:220jezuïetenuitdehelewereld,
vanwiedemeesten nauwelijksveertien dageneerderelkaarvoorheteerst
ontm oetten,laten hun keuzevallen op een medebroeder -ditkeerzelfsin
de eerste stem ronde - aan wie ze in geloof de leiding over de Sociëteit
willen toevertrouwen. De man,Peter-Hans Kolvenbach,was hoe dan
ook -pasin die vierdagen van gebed en inform atiegoed naarvoren geko-

men.Bijzijn aanstelling kon hijbekennen:<Ik hoefme nietmeer aan
jullievoortestellen,julliekennen mevan binnen envan buiten.Maarje
weetook datik de Sociëteitnog moetontdekken'.
Daartoe zou de Algem ene Congregatie hem gedurendede volgendetweeënveertig dagen van beraadslaging een eerste gelegenheid geven. M aar
eerstwerden er,volgensdezelfdeprocedure,nog vierassistenten gekozen,

die de generaalin zijn bestuur moeten bijstaan.Deze vier vormen een
soort kroonraad,die erop moettoezien dat de generaalzijn opdracht
vervult'totopbouw vanhetcorps'(Const.763),zijoefenena.h.w.permanentcontrole uitop de uitvoerende machtwaaroverde generaalbeschikt
vanafhetogenblik dathetwetgevendewerkvan deAlgemene Congregatie
afgelopen is.Een politicoloog heeft deze bestuursvorm eens een <evenwichtig presidentieelsysteem 'genoem d4.
4 Leo Moulin,De Ievende wereld derreligieuzen,Desclée DeBrouwer,Brugge/utrecht,1966,p.129.
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De vorige Congregatie:Geloof en rechtvaardigheid
De grote eensgezindheid

de unio anim orum

rond de keuze van de

generaalbleekeengunstiguitgangspunttezijnvoordeverderewerkzaamheden.Hetis de taak van deAlgemene Congregatie,uitde Constituties

beleidslijnen tehalen in hetlichtvan deactuele noden van detijd.Dat
werk wordtvoorbereid doorde Provinciale Congregaties,vergaderingen

dieenkelemaanden voordeAlgemeneCongregatieinallejezuïetenprovinciesplaatshebben,diesamengesteld zijn uiteen veertigtaldemocratisch
verkozen leden,dieafgevaardigden voordeAlgemene Congregatie kiezen
en voorstellen,suggesties,dpostulaten'formuleren die aan de Algem ene

Congregatiewordenvoorgelegd.Ditkeerwaren erdateen vijlonderdtal,
sommigeheelverscheiden,de meesteopmerkelijk gelijklopend.
Onderde inspirerende leiding van P.Arrupe had de 32e Algemene Con-

gregatie(1974-1975)gepoogd dezendingvan dejezuïeten methetoogop
deveranderdeomstandigheden (dena-conciliaireperiode,desnelveranderende wereld)opnieuw te bepalen.Hetwas preciesdeze nieuwe lezing,
dezerelecture van deConstitutiesdiedelaatstejaren aanleiding gaftot
interne en externe spanningen.In haarfameuze VierdeDecreet-zo vaak

geciteerd maarmisschiennogaltijdzo weinigbegrepen-haddezeCongregatiedeovertuiginggeform uleerd datdeverkondiging van hetgeloofvan-

daagnietandersvorm kankrijgendanindebevorderingvanderechtvaardigheid.Zijging daarbijuitvaneen analysevandesituatiein dewereld:
toenemendeonderlingeaoankelijkheid,maartevenstoenemendeonrechtvaardigheid,fdie nietalleen hetwerk isvan personen,maarook gestalte

krijgtinsociaal-economischeen politiekeinstellingenen structuren'.<Ondanksde mogelijkheden die doordetechniek ontsloten zijn,wordthet
steedsduidelijkerdatdemensnietbereid isdeprijstebetalen vooreen
meerrechtvaardige,meermenselijkemaatschappij'.
Alsantwoordopdezeuitdaginginterpreteerdezijdetaakvan deSociëteit
als volgt: dDe zending van de Sociëteit van Jezus is de dienst van het
geloof,waarvan de bevordering van de rechtvaardigheid een absolutevereiste is.Rechtvaardigheid hoort tot de verzoening van de mensen met
elkaar en deze wordtvan ze gevraagd op grond van hun verzoening met
God'.Om toteen efficiënteen geloofwaardigeinzetvoorrechtvaardigheid
te kom en,drong de Congregatie aan op een dmeer besliste insertie in de
wereld',op dreëelcontact met water in de wereld gaande is'en op een
nauwere sam enwerking met allen ddie van onze wereld een wereld van
mensen willen m aken,waar broederschap de weg opent tot herkenning
van Jezus Christus'.
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Vanuitdezeexposure-dezeopening naardewereld en de mensen -werden

de apostolische keuzen opnieuw gedefinieerd:<In een wereld waarin wij
onsbewustzijn geworden van demachtvan de sociale,economischeen
politieke structuren en van de mechanismen en wetten die ze beheersen,

kan deevangelischedienstzich nietafzijdig houden van een deskundige
beihvloeding #Jn die structuren'.En :dDe onrechtvaardigheid moetdoor
ons in haar wortels worden aangepakt en die zitten in het hart van de

mens.W ijmoeten duswerken om Jeattitudesentendentiestedoen veranderen die oorzaak zijn van de onrechtvaardigheid en de structuren van
onderdrukkingin stand houden'.W atdezeopdrachtvoorhetleven van de

jezuïeten zelfmeebrengt,werd nietminderduidelijk omschreven:<Deze
keuzemoetonsleiden tothetherzien van devraag metwiewijsolidair
zijn...Vaak alonzeaAomsten lateronzestudiesen dekringen waartoe
wijbehoren,d<beveiligen''onstegen armoedeenzelfstegen dedagelijkse
zorgen van hetgewone leven'.Alleen als wij bereid zijn de wereld te
bekijken doordeogenvan dearmen en verdrukten,<zullenwijleren hun
zorgen,hun bekommernissen en hun verwachtingen totde onzete maken.

Datisde prijsdiewijmoeten betalen om onzesolidariteitnietalleen te
belijden,maardagvoordagwaartemaken ...Desolidariteitmetmensen
diecollectiefonderdruktworden,magnietdezaak zijn vanslechtsenkele
jezuïeten,zemoetonsallerleven kenmerken'.
Voorwie vertrouwd ismetde taalvan kerkelijke documenten,was dit
ongetwijfeld een nieuw geluid.Hierwerd nietlangereen poging gedaan
om de wereld en dem ensen voordeeigen Zaak terecupereren,maarWerd
een bereidheid gevraagd om zich aan de vragen van de wereld blootte
stellen :<In haar noden en aspiraties valt een appélaan hetevangelie te

beluisteren dat wij krachtens onze zending moeten verkondigen'.Het
hoeftdanooknietteverwonderen datdeze'exposure'bijheelwatjezuïeten en kerkleiders overkwam als een keuze voor deenzijdige ontwapening :

Dereactiekon dan ook nietlanguitblijven.In een begeleidend schrijven
bijdegoedkeuringvan dedecretenlietPaulusVIopmerken,datdebevordering van de rechtvaardigheid terechtverbonden wordtmetde evangeli-

satie,maar datde taak van de priester en de religieus hierin duidelijk
andersis dan die van de leek:<Ditisbijzonder van toepassing op de
Sociëteitvan Jezus,diegestichtisvooreen vooralgeestelijk en bovennatuurlijkdoel'.Maarhiermeewerd opnieuw een dichotomie,een dualisme
-

aan de enekantdit,aan deandere dat-ingevoerd die ditVierdeDecreet
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juisthad willen opheffen,maardiein dekomendejaren in de Sociëteit
inderdaad tot enige polarisatie zou Ieiden :inzet voor rechtvaardigheid
enerzijds,geloofsverkondiging anderzijds,of de enen voor rechtvaardigheid,de anderen voor geloofsverkondiging.

Detekstvan ditVierdeDecreetgafongetwijfeld aanleidingtoterguiteenlopende interpretaties.Hijvertoontveelnaden en lijktsomsop een lappendeken van verschillendesoorten stof.Uiteigen ervaring weetik nu hoe
zorgvuldig,maarook hoemoeizaam,methoeveelnuanceringen,amende-

menten,op-en aanmerkingen een dergelijketeksttotstand komt.M aar
datneemtnietweg dathijin twee elkaarcomplementerende zinnen een
integrerendeeenheidsvisieweergaf:çErbestaatgeen echtchristelijkebevordering van derechtvaardigheid in haarvolleomvang zonderverkondi-

ging van JezusChristusen van hetmysterie van verzoening datHijtot
stand brengt... en er is geen authentieke bekering tot liefde voor God
zonderbekering totliefdevoorde mepsen en daarlangstotdeeisen van de
rechtvaardigheid'.
M aar papier is verduldig,het leven gaatzi
jn eigen weg.En dieweg vertoondealvlug tweesporen :datvan desocialeinzeten datvan degeloofsverkondiging. Beide sporen raakten elkaar niet alti
jd.zodater in vele

jezuïetenprovincieseen spanning ontstond tussen de dsociaalgeëngageerden'en de <spiritualisten'.Bovendien bleek <rechtvaardigheid'heelanders
te worden verstaan in een situatie a1sdievan Centraal-Am erika.waarhet
begrip zelfuithetpolitiekelevenwelgeschraptlijkt,ofin een Oost-Europesecontext,waarheteen m onopolievan hetpolitiekeregim e isgeworden

en daarom -ook doorjezuïeten (Polen b.v.)-gemakkelijk gelijk gesteld
wordtm et 'm arxism e',ofin W est-Europa,waar <rechtvaardigheid'ingekapseld ligtin dezgn.<verworven rechten'van de consumptievewelvaart-

staat.M oeilijk leek hetook,deze eenheidsvisieop rechtvaardigheid en
geloofevenwichtigintebouwen indevormingvandejongejezuïeten.De
optievoordearm en werd weleensherleid toteen socialeinzetdie hoofd-

zakelijk op emotionelebetrokkenheidgebaseerdisen werd somseen alibi
om weg te vluchten van ernstige studie en resectie.De ervaring leerde

verderhoe deinzetvoorrechtvaardigheid.alshijnietzijn laatste grond
vindtin een alles integrertnde liefde,toteenzijdigheid dreigtte leiden.
Zonderdedimensie van de rechtvaardigheid heeftdeliefde geen greep op

dewerkelijkheid,zonderliefdewordtdrechtvaardigheid'een ideologie.
Hetisen blijfteen moeilijk evenwicht.Herhaaldelijk waarschuwden de
pausen,meestalnaaraanleiding van lokaleconsicten,vooreenteeenzijdige klem toon op de bevordering van de rechtvaardigheid.M inder waar-

schuwden zijvoor de misschien even eenzijdige 'liberale'ideologie van

HugoRoeffaers/DekeuzevJn dejezutèten

297

traditionelerapostolaatsvormen waarvan wijonsmisschien nieteensbewustzijns.Maarhoedanook.dezepauselijkewaarschuwingenriepennog
eenanderevraagop.Inhoeverrehaddendejezuïetenhunzendingzelfeen
'nieuwe'inhoud gegeven zonderzich afte vragen ofze die zending ook
we1van de Kérk kregen? De <vermiddeling'van de Kerk wasin de tekst

van hetVierdeDecreetmisschien watvaaggebleven.Om dedraagwijdte
van ditprobleem tenvolletebegrijpen,dientmentebeseffendatIgnatius
zijn ordeonderderechtstreekseleiding van depausgesteld had.In zijn
geloofsvisie was de paus,a1shoofd van de universele kerk.hetbeste geplaatstom de meestdringende en grootste noden te onderkennen.En dat

wasprecieswatIgnatiuszocht.Hijwaservan doordrongen dathoeuniverselerde nood is,deste meerGod erm eetemaken heeft:dquo universalius,eo divinius'.

A1diemoeilijkheden namen echternietweg datdezenieuweinterpretatie
van de opdracht van de Sociëteitvoor de meeste provincies een oproep
wasom hun traditioneleapostolaatsvorm en te reëvalueren en te heroriënteren.Om maaréén voorbeeld tenoem en :aan dedoorhen geleideuniver-

siteitin Beiroet,waarook P.H.Kolvenbach toen werkte,vroegen dejezuïetenzichafin welkematedeeenzijdigtechnischeartsenopleidingdieer
gegevenwerd,meehielpom eenkastein stand tehoudendiebijhetgewone volk in Libanon als 'uitbuiters' aangeschreven stond en ging men
krachtig werken aan een sociale en medischeethiek a1scorrectiefdaarop.
Overalzagm en hetgebeuren datveruitde meesteevangelischestuwkracht

uitging van die medebroedersdie in hun dagelijksleven hetlotvan de
armen delen.Totwelkevormen van sociaal(en politiek)engagementdit
o.m.bijjezuïeten in Centraal-Amerika leidde,isvoldoendebekend6.
Bevestiging en verheldering van hetVierde Decreet

lk benzolangbijditVierdeDecreetvan devorigeAlgemeneCongregatie
blijven stilstaan omdatwe zonderdeze achtergrond de betekenisvan de
5 ZoalsP.Arrupeschreefinzijnbriefoverdemarxistischeanalyse(8december
1980):fDemarxistischeanalyseisnietdeenigedievolideologischeen filosofische
vooronderstellingenzit.Metnamehetsoortmaatschappij-analysedatindeliberale(westerse)wereldgebruikelijkis,houdteen individualistischeen materialistische
wereldvisieindieevenzeerintegenspraakismetchristelijkewaarden en houdingen.Letten wi
jin die zin voldoendeop de schoolboeken diewijbv.in onze
collegesgebruiken?'.Cfr.Jezukèten en mlrxl
à/l
àcàeanalyse, inStreven,juli1981,
pp.867-874.
6 Een.voorbeeld datlaatzien hoe ditin extremegevallen concreetkan werken,
cfr.achteraan in ditnummer Tussen Vaticaan en Revolutie.
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recente,33e Congregatie moeilijk kunnen begrijpen.Uitde <postulaten'
(voorstellen,verzoeken)die uit de hele wereld binnengekomen waren,
bleek duidelijk datmen de optiediede vorige keergenomen was,eventueelwilde verduidelijken en zo nodig corrigeren, m aar in ieder geval
bevestigen.Erstonden natuurlijk nog welanderepunten op dedagorde
(hetstatuutvan dearmoedein deSociëteitb.v.,de opleiding,de plaats
van degevormdejezuïetenniet-priesters,devernieuwingvanhetgeestelijk
encommunautairelevenenz.).M aaralspoedigbeslootdevergaderingdat
alles beter in één enkel einddocument ondergebracht kon worden.Dit
brachto.m .metzich mee datdeverschillende werkgroepen zich voortdurend op elkaar moesten afstem men.Dat was een moeizaam , maar heel
vruchtbaar leerprocesdattoteen hoge graad van participatie leidde.
De titelvan het einddocum ent,SociiJesu, uitgezonden naar de wereld,

geeftmeteen aan datdeidentiteitvan dejezuïetbepaald wordtdoorzijn
missie in de wereld.En van m eetafaan wordtdiezendinggesitueerd in de
Kerk.Ook een religieuzegemeenschap kan hetevangelie nu eenmaalniet
uiteigen naam verkondigen.Vanuithaar specifieke traditie en spirituali-

teitheeftzijweleen eigen taak,legtzijindeanalysevan denodenvan de
wereld van vandaag allichteigen accenten.Zo omschreefdezeCongregatie
hetarbeidsveld van de Sociëteitaan dehand van devolgendeprobleemvel-

den:degeestelijkearmoedevan velen,vooraljongeren,diein onzetechnologische wereld hongeren naar zin en waarden;de schending van de

mensenrechten in talvan regimes;hetlot van miljoenen vluchtelingen
(waarvoorP.Arrupezo gevoelig was);racismeenvelevormen vandiscriminatie(migranten,religieuzeen etnischeminderheden);dediscriminatie
vanvrouwen;deeconomischeuitbuiting(werklozen,landarbeidersdievan
hungrondberoofd worden,arbeidersin hetalgemeen);dewapenwedloop
en debedreigdevrede.Deze problemen moeten dezorg zijn van dehele
Sociëteit,nietalleen van afzonderlijke jezuïeten.Ze moetingegeven en
gedragen zijn dooronsallersolidariteitmetdearmen,die ook in ieders
persoonlijk leven totuitdrukkingmoetenkomen.Een specifiekebijdrage
vandejezuïeten moeterinbestaan dedialoogen eensgezindheidtebevorderen,in eigen rangen en daarbuiten,tussen hen diedezeproblemen aan-

pakkendoàronderzoekenstudieen hendiezein leefwijzeofsituatieaan
denlijveondervinden,tussenhen diestructureel(opvoedingswerkb.v.)en
hen die aan de basiswerken (priesterarbeidersb.v.).tussen mensen die
zich vanuiteen uitgesproken evangelische bewogenheid inzetten en andere
<mensen van goede wil'.
M aar het spreektnogalvanzelfdatde Sociëteit op aldeze problem en en
uitdagingen geen pasklareantwoorden heeften alevenm in een m onopolie
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in de onderscheiding van watde wereld van vandaag nodig heeft.In haar

dienstaan wereld en mensen,hoespecifiek diedienstook kan zijn,staat
zijnietalleen of apart.Zijiseen segmentvan de Kerk.Haarhele bestaansreden ishaardienstin de Kerk,haarmedewerking aan de opbouw
van deKerk,een Kerk aan wiehetevangelieistoevertrouwd en dieverant-

woordelijk isvoorde evangelische dienstaan de wereld.Deverhouding
vandeSociëteitzoweltotdewereldalstothet<RijkGods'isgeendirecte,
on-middel-lijkerelatie.Zijverlooptin en viade Kerk.Zijwordtdoorde
Kerk <vermiddeld'.Zoalsde nieuwe generaalin een homilie zei:<Het is
onze taak,te luisteren naarwatde Geestzegttotde Kerk'.
Dezegrondige en universelekerkelijke gezindheid van deSociëteit dit

'sentirecum ecclesia'datIgnatiuszo dierbaarwasendatnu ongetwijfeld
een aangepasteuitdrukking moetkrijgen -kan,wanneerjezuïeten uitde
hele wereld,uit verschillende culturen en situaties samenkomen,enkele

nuancerende accenten krijgen.W atde Geesttotde Kerk zegt,moetin
verschillende culturen,talen en contexten vertaald worden.Aan ditprobleem van de zgn.inculturatie werd in deze Congregatie tussendoor,vaak
naar aanleiding van andere onderwerpen,veelaandacht besteed.Vooral

deIndiasejezuïeten legden erde nadruk op datde Geestnaarwie wij
willenluisteren,geen monopolievan deKerkis.Hijisin alleculturen en
godsdiensten aan hetwerk.Over inculturatie kunnen we paszinnig spreken alswe.eerstberei
d zijndeGeesttebevrijdenuiteeneenzijdig(westers)
patroon.Jezuïeten uithetW esten (Noord-Amerikaen W est-Europa)stelden vragen bijhetdubbelzinnigegetuigenisvan onze katholieke instellin-

gen.W ijhebben zelfmeegeholpen aan hetin-stand-houden van onrechtvaardige structuren,wijhebben te vaak geprobeerd onze dienstaan het
geloofvorm te geven in werken en instellingen die ingebed liggen in een
sociale ordedienietlangerterechtvaardigenis.Op hun m anierlegden de

jezuïeten uitCentraal-Amerika dezelfde klemtoon op degeloofwaardigheid van onze inzet.Voor die geloofwaardigheid hebben velen van hun

medebroedersindevoorbijjarenmetdeprijsvan hunlevenofanderszins
betaald7.Hun inbreng wordt in het einddocumenta1svolgtverwoord en
aan de hele Sociëteitdoorgegeven:<onzezending za1maargeloofwaardig

zijn in dematedatwijonssolidairmaken metdearmen.Dezevoorkeur
voordearmen-optiopraeferentialispropauperibus-betekentdatwijde
armen boven allen willen liel ebben.Degrond van dezevoorkeuris.dat

alleen zo deheelwording(desanatio)van dehelemensenfamiliemogelijk
7 Zieb-v.overeen van diegevallen,hetgeval-pellecer:F.Van Bladel,Hersenspoeling in Guatemala,in Streven,maart 1982,pp.502-513.
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is.Zulkevoorkeursliefde sluitniemand uit,maarook wordtniem and van

deeisen van dezeliefdevrijgesteld'.Een van derichtlijnen diedenieuwe
generaal.P.H .Kolvenbach,de Congregatie voorhield was dan ook :dIn

haarberaadslagingenbeslissingen moetonzeAlgemeneCongregatiealtijd
de jezuïetvoor ogen houden die bereid iszijn leven te verliezen opdat
Christuszouleven inzijnbroeder.Hetisdiejezuïetdiewijhiervertegenwoordigen,hetisvoorhem datwijhierwerken,opdathijhetignatiaanse
ideaalin zijn leven gestaltekan geven'.
W atwordthiermeevaniederjezuïetinconcretogevraagd?Hierstotenwe
op degrenzen van een Algem ene Congregatie.Alswetgevendevergadering

kan zijslechtsdecontextaangeven waarbinnen iederspcsoonlijk charisma zich kan ontwikkelen.Zij kan een dmodus procedendi',stapstenen
voor een weg,aanreiken.M aar,zoals T.S.Eliot eens van wetgevingen

schijnttehebben gezegd,zijmag nietdromen van decreten en systemen
diezo volmaaktzijn,datniemand nog langerpersoonlijk goed hoeftte
W ezen.
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K erk en Staatin N icaragua
GeorgesDe Schrijver

In de eerste week van november 1983 brachtde auteur, aIs Iid van een
Belgische delegatiedie uitgenodigd wasdooreenactiegroep van Nicaraguaanse chdstenen,een kortbezoek aan Nicaragua.De andereIeden van de
delegatie waren M gr.Jan Van Cauwelaert,voorzittervan de missionaire

instituten,JeannineW ynants,voorzitstervan dechristelijkearbeidersbeweging,en M ichel M olitor, professor in de sociologie aan de UCL.De
delegatiehad zich ten doelgesteldinformatiein tewinnen overde verhouding kerk en staat,deinternespanningen tussen Sandinisten en oppositie,
de eerbiediging of schending van de mensenrechten.In de tekst wordt
gebruik gemaakt van de bevindingen van de delegatie. Voorstelling en
interpretatie komen echterop rekening van de auteur.
Redactie

Onze inform atiereis vielsamen met een fase van groeiende politieke en
militaire spanning rond Nicaragua.Hetland heeftafte rekenen meteen
economischeboycot-de W ereldbank heeftallehulp opgeschorten de VS
hebben de handelsrelatiesafgebroken -m et daarnaasteen scherperwordende militaire dreiging.Amerikaanse m ilitairen houden hun zomermaneuversin hetbuurland Hondurasen hebben er5.e mariniersgelegerd ;
een radarinstallatie controleert de hele grensstreek met Nicaragua; een

oorlogsvloot ligtop 1œ mijlvan de Nicaraguaanse kusten.Financieel
gesteund doorde VS,opereren groepen Contra-revolutionairen,Vroegere
aanhangersvan Som oza en anderen,in hetgrensgebied metH ondurasen

Costa Rica.Begin novemberbegonnen deAmerikanen bijde frontlijn in
H ondurasm etde bouw van een militairhospitaal,en in Costa Rica met

een versterking van de wegen,blijkbaarvoor militaire transporten.De
invasieop Grenada(23oktober)wordtdoorsommigen a1seen algemene
repetitievooreen invalin Nicaragua beschouwd.Op 11oktoberwaren er
volgensde Amerikaanse om roep CBS Amerikaanse militairen betrokken

bijdedoorcontra'saangerichtevernielingvan6.4* .% literbenzine(1/3
vanhetjaarlijkseverbruik)in deopslagplaatsvandeNicaraguaansehaven
Corinto.Op 3 novemberhoorden we vertellen datmen een soortgelijke
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aanslag op een belangrijke olieopslagplaats in Managua op hetlaatste
nippertje had weten teverijdelen;wasdeze aanslag gelukt,dan waseen
deelvan de stad de luchtin gegaan.De dag ervoorm aakten weeen sessie

van de Consejo de Estado mee waarin noodmaatregelen goedgekeurd
werden om de nakende invasie (de sfeer was:nog vöör kerstmis)het
hoofd tebieden.Daartoehoorde ook deorganisatievan een soortburger-

wachtbestaandeuitjongensen meisjesvan 10tot15jaar,wiertaak het
o.a.zou zijn om loopgraven en schuilkeldersaan teleggenl.Erwerd een
begin gemaaktmetde ontruimingvan degrensstreek en bijnationale en
internationaleorganisatieswerden actiesondernomen voorhetverzam elen
van m edicam enten en hulp voorslachtoffers.Op een avond waren wi
jer
getuige van hoe een lid van hetSandinistische defensiecomité (CDS)aan

bewonersvan een wijk hetgebruik van wapensdemonstreerde.
Dat hethier om de voorbereiding op een Iouter defensieve oorlog gaat,

lijktnogalevident.Ditblijktook uitdegrotebedrijvigheidmp diplomatiek vlak.Op 30 september wasdeAm erikaanse diplom atieerin geslaagd

de militairealliantie van Centraal-Amerika (deCONDECA)nieuw leven
in te blazen.Ditleidde totde hernieuwing van hetbondgenootschap tussen Guatemala,H ondurasen ElSalvador,drielanden dievoorhun bewapening op Amerikaansesteun kunnen rekenen.Devoorzittervan deNica-

raguaansejunta,DanielOrtega,formuleerdeop 20oktoberopnieuw de6
puntendievolgensNicaraguatotontspanningkondenleiden en dieinjuli
doorde VS waren afgewezen :1.een niet-aanvalspacttussen H ondurasen

Nicaragua;2.directestopzettingvandewapenleveringenaandetweestrijdendepartijenin ElSalvador;3.stopzettingvan debuitenlandsehulpaan
strijdkrachten dietegen om heteven welkeCentraalamerikaanseregering
vechten;4.respectvoor de zelf-beschikking van de Centraalamerikaanse
volkeren en niet-inmenging in hun binnenlandse zaken;5.opheffing van
de economische boycot tegen Nicaragua;6.stopzetting van legerm aneuversen van hetaanleggen van militaire basesin hethele gebied van Cen-

traal-Amerika.AlenigetijdisdeCONTADORA-grOeP (Mexico,Colombië,Venezuela en Panama)aan een vredesovereenkomsttussen de Centraalnmerikaanse staten aan hetwerken,die volgenshen ondertekend zou

kunnen worden op 16 december.W aarschijnlijk moeten enkele recente
toegevingen van de kantvan Nicaragua in die contextworden geplaatst:
1 Hetismisschiennuttighierbijaantetekenendatvande2,5miljoeninwoners
inNicaraguadehelftbestaatuitkinderenonderde15jaar.Vanoudsherzijnzi
j,
vooralindelandbouw,indelevensvoorzieningbetrokken;nuwillenzeerbi
jzijn
alserb-v.werkteverrichten valtindewijkcomités.Zijgevenvaak vaneenpril
verantwoordelijkheidsbesefblijk datwijvan kinderen nietverwachten.
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het naar huis sturen van grote groepen Cubanen en Salvadoranen en de
verzachting van de censuurop hetrechtse blad La Prensa,amnestie voor

Miskitos.DaarmeepoogtderegeringmogelijkeAmerikaanseredenen (of
voorwendsels)vooreen invalteontzenuwen.
In een overigensvoorNicaragua nietvleiend artikelschrijftechter The
Economist(29oktober1983)dathetnietzozekerisdatReaganergenoegen zalm ee nemen viadiplom atiekewegdeveiligheid van Hondurasen El
Salvadorte verzekeren :hetisvoorhem een puntvan eerdeAm erikaanse

presidentte zijn die een marxistisch-leninistische revolutieten valheeft
gebracht.Nietalle Amerikanen delen Reagansmening.Reedstijdensde
maneuversvan julitrok een groep van 150 Amerikaanse christenen van
verschillende denominatiesen uit30 Am erikaanse staten naarhetNicara-

guaanse Jalapa bijde grensmetHonduras,om ereen <vredeswake'te
houden;ze verzorgden gewonden in de dorpen en in gebedswaken samen
metde inwoners baden ze voor de vrede en vroegen vergiffenis voor de
agressie.Sindsdien isbestendig een groep van 15 Amerikanen terplaatse.
dieom de veertien dagen dooreen nieuwe groep wordtafgelosten verge-

zeld isvaneen kern diezich telkensvoorzesmaanden engageert.Bijeen
eventueleinvasiewillen zijproberen deAmerikaansesoldaten aftebrengenvanhunactie.W aarmeenietgezegdisdatzijookalleaspectenvanhet
Sandinistischebewind onderschrijven.
Op22julitekendeookdeAmerikaanseBisschoppenconferentiebijmonde
van haarvoorzitterJohn R.Roach verzetaan tegen deAmerikaanseinterventie in Centraal-Amerika.Begin oktoberdeden 2* Amerikaanse religieuzen,werkzaam in belangrijkeorganisatiesin de VS,hetzelfdez.M idden novemberdem onstreerde een driehonderdtalAm erikanen diein Nica-

raguaverblijven,voordeAmerikaanseambassadeinM anagua:zijwilden
duidelijk maken datzeerhelemaalgeen behoefteaan hebben dbevrijd'te
worden,datze zich alsvrijeburgersbehandeld weten.
Bisschoppen tegen Iegerdienst
De aanvallen van de contra's hadden aleen eerste climu gehad toen in
december 1981 som ozistische legerkrachten gingen spmenwerken met de
M iskitoleider Fagoth en aanvallen lanceerden aan de Atlantische kust.
Hierop had de regering 8.e M iskitos uithetbedreigde gebied geëvacu2 Zieook achternnn in ditnummerDeaartbA chop van San Franctco en Centraal-Amerika.
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eerd,wataanleiding gaftotbeschuldigingen in verband metschending van
m ensenrechten,en werd in maart 1982 voor de eerste m aalde noodtoestand afgekondigd.Hetstakingsrechten hetrechtop publieke demonstra-

tiesvan politiekepartijen werden opgeschort,erkwam een strengerecensuur op de pers,de controle op de politieke activiteiten van dissidenten
werd verscherpt3.
Onderdedruk van deAmerikaansebedreiging werd op 14 september 1983
de wetop de militairedienstplichtaangenomen :alle mannen tussen 18 en

40 moeten zich voor de legerdienst laten inschrijven;van de ongeveer
2* .% tussen 18 en 25 worden er 15.%

uitgekozen voor een langere

opleidingeneentijdelijkeinlijvinginhetleger;uitdemannentussen25en
40 wordteen reservelegergevormd.De vrouwen worden uitgenodigd om

zich alsvrijwilligstertemelden.Hetwetsvoorstel.werd in de Staatsraad
vooraldoordePartidoSocialCristiano(PSC),eenvandeopposiiiepartijen,bekritiseerd.Hun argumentwas:dH etNicaraguaansevolk maakteen

onderscheid tussen hetvaderland endebelangen van deregerendepartijen'. Desondankskeurdede Conse
jo deEstado,waarin de Sandinistische
partij een ingebouwd overwichtheeft,de wetgoed;welwerd begin en
eindevan dedienstplichtin hetactievelegeren in de reserve bepaald resp.

op 18en40jaar,daarwaarhetontwerp 17en 50jaarhadvoorgesteld.De
straffen voordienstweigeraarszijn zwaar:3 jaargevangenisstrafen een
boetevan 30.% cordobas(60.% Bfr.).tebetalennadedienstplicht,die
hoe dan ook uitgedaan moetworden4.EINuevo D iario van 4 november
deeldemee dat97% van dedienstplichtigen zich aangeboden hadden,men
mag aannemen datvan de overige 3% een deelclandestien hetland verlaten heeft.

Spanningentussendekerkelijkehiërarchieendestaatwareneraleenhele
tijd.In februari1982had deBisschoppenconferentiegeprotesteerd tegen
de evacuatie van de (overwegend protestantse,totde Moravische kerk
behorende)Miskitos(vroegerhadden debisschoppen zichnooitookmaar
ietsvandezeniet-spaanssprekendeindio'saangetrokken).Op20juli1982
beklaagden debischoppen zich eroverdatdhorden'(turbas)debisschop
van Bluefields,in het gebied van de M iskitos,lastiggevallen hadden,en

3 Zieo.m.berichtgevingin H.Belli,UnaIgl-iaenPeli
gro (Een kerkinge-

vnnr),eenyublikatievandeConfederaciôndeLaicosparalaFeinBogoté,enin
Campu (nletteverwarrenmethetgelijknnmigebladvandeVlanmsestudentenparochles),een <democratisch christelijkweekblad',23aug.1982(6christendemocratenin Nicaraguagearresteerd).
4 Hetfeitdat nieteens 10% van de ingeschrevenen ook echtvoorde dienst

uitgekozenwordt,laatin depraktijkdenodigesoepelheidtoe.
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vroegen zijtevens respectvoorde <broedersvan andere godsdiensten',
waarm ee gedoeld werd op de fundamentalistischeprotestantsesekten,die

hetregimenietgenegenzijn.En erwashetschandaal,doordeSandinistische perswereldkundig gem aakt,van Bismarck Carvallo.priesteren pers-

attaché van hetbisdom,die dbetraptop overspel'tekijk wasgezet;het
incidentlokteschermutselingen uitwaarbijdriedoden vielen.Nu tijdens
onsverblijfinManagua,waserherrieoverdedoorhetaartsbisdom gepubliceerde kritiek op de verplichte legerdienst.
Hetdocum ent,datalleen doorde secretarisvan de Bisschoppenconferen-

tieondertekendis-wateropzou kunnenwijzen datnietallebisschoppen
erachter stonden komt op voor de gewetensbezwaarden,die zich aan
zware straffen blootstellen.Nietzondergrond,maarhetbevattwee passages waaraan niet alleen de regering, maar ook gelovigen en priesters,
vooralreligieuzen die aan hetrevolutionaire opbouwproces meewerken,
zich erg gestoord hebben.De briefspreektde vrees uitdatdelegerdienst

toteen regelrechteindoctrinatievan dejeugd zalleiden -een vreesdiewe
ook hoorden uitspreken bijonsbezoek aan de(conservatieve)christelijke
vakbond CTN -en merkt verder op dat deze wet op de legerdienst op

onrechtm>tigewijzedegewapendeverdedigingvan hetSandinismegelijksteltm etde verdediging van hetvaderland,precieshetzelfdepuntdusdat

doordeoppositiepartijenalnaarvorenwasgebracht.Inpro-Amerikaanse
ambassades in Centraal-Am erika kan men horen dat het document de

legitimiteitvan deregeringaanvecht,en datlijktgeen uitdeluchtgegrepen interpretatietezijn.Maarsommigebisschoppen.zoalsM gr.Santivan
M atagalpa en M gr.Schlaefervan Bluefields.hebben alpubliek verklaard

datchristelijk geloofen verdedigingvan hetvaderland ook in Nicaragua
bestsam en kunnen gaan,een uitspraak die in degegeven om standigheden
allerm insteen aanm oediging isvoorhetinroepen Van geWetensbezWaren.

Ramon M oreno s.j.,voorzittervan de CONFER,deconferentievan de
religieuzen,deelde onsin een persoonlijk gesprek mee datzijsnmen.in
gebed en overleg, tot de conclusie waren gekomen dat het docum ent

slechtsbeschouwingen (consideraciones)formuleerten geen gewetensverplichting meebrengt:metrespectvoorhetstandpuntvan de bisschoppen
kunnen christenen zich zonderal reuk tedoen aan hun geloofin hetleger
engageren.

Toch kreeg deze uitspraak van de bisschoppen nog een nasleep.Jongeren
uit het m ilieu van burgerijen privé-bedrijven,bli
jkbaargesteund door
som mige parochiepriesters.wilden op zondag 30 oktober tegen de ver-

plichtemilitairedienstdemonstreren.De sandinistischejeugd en patriottistischeverenigingenwildendatverijdelen.RondtalvankerkeninM ana-
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gua kwam hettotheibel,waarbijin sommigegevallenzelfsdemisviering
werd verhinderd.Aan de hulpbisschop van M anagua,Bosco Vivas,werd

detoegangtotdekerk van San Judasontzegd,hijwerd uitgekreten voor
een ClA-agent.DevolgendedagwerdentweeSalesianen diebijdeonlusten betrokken waren,doorde regering hetland uitgezet.Daarop vaardig-

deMgr.Bosco Vivas(deaartsbisschop wasop datogenblik in Colombia
vooreenvergaderingvandeCELAM)eensoortinterdictuit:2november,
Allerzielen,zoueen dagvan rouw enboetezijn,ermochtdiedaggeenmis
worden gecelebreerd. De maatregel kwam hard aan.Niet alleen is het
Nicaraguaanse volk zeerreligieus,maarM lerzielen isin hun volksvroom-

heid nu juisteen hoogdagen in dehuidigeomstandigheden dan nog een
bijzonderegelegenheid om hunjongegesneuvelden teherdenken.Hetwas
ontroerend te zien hoe die middag onder grote volkstoeloop op twee m et

bloemen versierde kerkhoven woorddiensten werden gehouden (watniet
onderhetverbod viel).In een toespraak vroeg Ramon M oreno begrip
voorde maatregel,maarsprak tevenszijn ontgoocheling eroveruitdat
priesterszich afzijdig houden lieverdan verheldering te brengen in het
maatschappelijkeprocesdatopgangisgekomens.Inmiddelsheefter(op
9november)tussen debisschoppen en deJunta deGubierno een gesprek
plaatsgehad,volgenseen mededeling van deNicaraguaanseAmbassade in
Brussel <in een geest van goede verstandhouding':het gesprek verliep,
heeftDanielOrtegalaten weten,tegen de achtergrond van watook Pablo

Antonio Vega (deVoorzittervan deBisschoppenconferentie)eensgezegd
heeft over <de noodzaak van de autonomie van de Nicaraguaanse natie,

van hetvolk alshistorisch subjectvan de maatschappelijkereconstructie
en van de politiek van niet-gebondenheid'.

Een gepolariseerde hiërarchie

Degewonemanvandestraatneemthetdehiërarchiekwalijk datzein alle
talen zwijgtoverde offervaardigheid van dejonge mensen dieelke dag
hun leven riskeren om de verworvenheden van de revolutie teverdedigen.
M etname M gr.Obando y Bravo reptm etgeen woord over de doden die

vallen,maarklaagtweIdekerkvervolging aan die de godsdienstvrijheid
5 Barricada:3nov.1983.'sAnderendaagslietMorenoeen rechtzettingpublice-

ren:hijhadnletgezegd,zoalshetbladgeschrevenhad,dathijhetoptredenvan
dehiërarchieveroordeelde,maarwildezijntoespraak welbegrepen zien a1seen
oproep totdialoog.
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aantast.Ten aanzienvan dezeeenzijdigheidvragenvelen zich afwaarom
hijdeogen sluitvoorde<smartvan demoedersvandeboeren,studenten,
catechisten en kinderen in de bergstreek,vermoord doorbenden die gefinancierd worden doorde Reagan-regering'6.Datwasook een van deoor-

zaken van degroteontgoochelingbijhetpausbezoek op 4 maart7.M aar
toen de bisschoppen van Nicaragua daarna,m idden mei,in Rom ewaren,
drukte de paus,toen wellichtbeter gdnform eerd,hun op hethartdatze

'zichdegoedeherdersmoetenbetonenvan eenvolkdatdiep christelijkis
en reedszo lang geslagen dooronrecht,schending van mensenrechten en

een burgerstrijd diezoveelleed en rouw veroorzaakt,zoveeljongelevens
vernielt...'8.Datwaseen geluid dathetvolk nog nooitvan M gr.Obando
y Bravo gehoord heeft,noch in homilieën noch in officiëleuitspraken,en
datook nooitin de kerken van hetwelvarendedeelvan M anaguagehoord
wordt.

A1servan kerkvervolging sprakeis,zegtdetegenpartij,dan van dekant
van deplaatselijkehiërarchieg.ElNuevo Diariopubliceerdeeen lijstvan
30mannelijkeen vrouwelijkereligieuzen dietussen 1980en 1982doorhet
aartsbisdom uitscholenofstadsparochieszijnverwijderd,naarhetbuitenland verplaatst of naar hun land van herkomstteruggestuurd.Telkens is
de reden dat ze in hun preken en onderricht een te grote samenwerking
tussen christenen en Sandinism e voorstaan.Ze worden vervangen door

priestersdie de lijn van Mgr.Obando volgen.Religieuzen van exempte
orden,zo blijktuitgoedebron,mogen omwillevanhunreligieusengagementin de nieuwe economische en sociale orde,geen biechtmeerhoren,
nietmeerpreken ofin de kerken van hetaartsbisdom de eucharistie cele-

brerenlo.Demeerbekendecanonischgesanctioneerden zijn natuurlijk pater M igueld'Escoto,missionarisvan M aryknollen minister van buitenlandse zaken,Ernesto Cardinal,seculierpriester en ministervan cultuur,

Fernando Cardenal,jezuïet en vice-coördinator van de sandinistische
jeugd:zijblijvenpriester,maarzolangzeeenpubliekambtenpartij-func6 ElNuevo Diario,4 nov.1983.
7 ZieDePausin Centraal-Amerika,in Streven,mei1983,pp.759-746.Iemand
tsb
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zouzi
jn.Maardemensenstroomdensamenvoordepaus,zekernietallemaalvoor
hem.Nu kregen zijdeindrukdatdepausaanzijnkantgingstaan.
8 DiscursodeIPapaalosObispos,inAmanecer,mei-juni1983,pp.7-9.

9 Zie b.v.Cte TomasBorge,La Revoluci6n combate contra la teologt
à de la
muerte,Bilbao,1983,p.56.
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tiesbekleden,mogen ze hun priesterambtnietuitoefenen,publiek ofbinnenskamers, ook niet in het buitenland ; ze mogen zich niet op hun
priesterambt beroepen om besluiten te motiveren die ze uit hoofde van
hun functie nemen ;voor de restworden ze opgeroepen goede contacten

metdehiërarchieteonderhouden.Alsvoorwaardevoorzijn bezoek aan
Nicaragua zou de pausbijjunta-leiderDanielOrtegahebben aangedrongen op hunontslaguitderegering,maardezebewering(New York Times,
3dec.1982)werd in kerkelijkediplomatiekemilieusnoch bevestigd noch
tegengesproken.Zijbekleden ondertussen nog altijd hun politieke functiell.

Bisschoppen en religieuzen
Dezelfde eistotontslag zou eveneensgegolden hebben voorAlvaro Argu-

ello s.j.,devertegenwoordigervan declerusindeStaatsraa4.M aarzoals
blijktuithetinterview datachteraaninditnummervan Strevenverschijnt
enzoalshijookonszelfvertelde,lagdezaakietsingewikkelder.Hetdoor
hetVaticaangeëisteontslagsloegnietzozeerop zijn functieindeConsejo
de Estado a1s welop hetfeit datdeze functie door een religieus en niet

dooreen seculierpriesterbekleed werd.De priestervereniging (ACLEN)
diehijvertegenwoordigt,bestondalindetijdvan Somozauitwereldpriestersen religieuzen.De Bisschoppenconferentiewilde nu de religieuzen eruit.metalsargumentdatdie hun eigen vereniging hebben,de CONFER,

maarin feiteomdatzijglobaalgezien hetSandinismetegoed gezindzijn.
De ACLEN werd dusvoor de keuze geplaatst:in de Staatsraad zetelen

zonderreligieuzenofwelzichzelfontbinden.Pasvijfmaandenlater,op23
mei,kooszevoorhetlaatste.DituitstelgafArguëllo detijd om verder
mee te werken aan een ontwerp van wetop de politiekepartijen diede
verkiezingen van 1985 m oestvoorbereiden.Deze wetwerd op 5 meigoedgekeurd.Aldie m aanden kon Argûello via de nuntius in M anagua nog
rekenen op de steun van M gr.Casaroli,de staatssecretarisvan het Vati-

Caan,en Van paterDezza:toen Waarnemendhoofd van dejezuïetenorde.
Op de principiële scheiding tussen raden van seculieren en religieuzen
wordtvanuitRome aangedrongen doorM gr.Oddi,hoofd van deCongre-

gatievan deClerus(gesprek metRamon M oreno).
11Hoezeerzijzich daarin doorevangelischeen religieuzebewogenheid laten
leidenblijktb.v.uithungetuigenisseninT.Cabestrero,MinistrosdeDïo;Ministros delH eblo. Testimonio de3 sacerdotes en elGobierno Revolucionario de
Nicaragua,Desclee de Brouwer,Bilbao,1983.
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Eenzelfdespanningtussenhiërarchieenreligieuzenblijktook uitdedoor
Romeopgelegdenieuwestatuten van deCONFER.Hetbestuurervan kan
nietmeer gekozen worden uit de oversten van religieuze communiteiten,
maaralleen noguitdehogereoversten van decongregaties,en daaruitdan

drieNicaraguanenendrieniet-Nicaraguanen,terwijldemeestereligieuzen
niet-Nicaraguanen zijn.De nieuwe structuurzou totdoelhebben desamenwerking met de aartsbisschop te bevorderen en uiteindelijk diens
denklijn aan deCONFER op teleggen.Voorzittervan deCONFER was
totnogtoeRamon Morenos.j.,maardieisslechtsoverstevan eenlokale
communiteit(de provinciale overstevan dejezuïeten woontin E1Salvador).W ieM oreno'sopvolgerwordt,isnog onzeker.
Nadetriunfo heeftdeCONFER steedsgeopteerd voorde dtheologievan
hetleven'(teologlà deIa vida).de'insertie'van hetchristelijkgelovenin
deinzetvoor een sociale en econom ische orde diede arm sten hun mense-

lijkewaardigheidterugwi1geven.ZesteunthetgoededatdoorhetSandinismetotstand wordtgebracht:de alfabetisatie-campagne;de ziektebestrijding,desocialehuisvesting,de dynamischewijkcomités,devorming
van coöperaties,de herverdeling van het grondbezit.De religieuzen be-

schikkenovertalrijkedenkcentra:debasisgemeenschapvan deDominicanen,de scholen van de zustersAssumptionisten (die van de Salesianen
leunen aanbijdeaartsbisschop),hetagrarischecentrum CEPA,dekatholiekeuniversiteitUCA en hetCentroHistorico vandejezuïeten.Overhet
algemeen heeftdeCONFER goederelatiesmetM gr.Santivan M atagalpa,
M gr.Lopez Ruben Ardon van Estellf,M gr.Schlaefervan Bluefields en

M(gr. Barnivan Leön,en werkt ze nauw samen met het oecum enische
centrum Valdivieso en de CEPAD (evangelisch centrum voorontwikkelingssamenwerking).M indervlotverlooptde samenwerking metde Bisschoppenconferentiealsgeheel,en m eerbepaald metM gr.Obando y Bravo en dienshulpbisschop M gr.Bosco Vivas.

Deherderlijke briefvan 1979
Mgr.ObandoyBravoheeftdeva1van Somozavan hartetoegejuicht.Een
paarmaanden na detriunfo van 19 juli1979 schreefhijsamen methet
hele episcopaateen herderlijke brief waarin te lezen staatdat zij zich
achtereen socialism eplaatsen datm oetleiden totduitoefening van m acht
in hetbelang van de grotemeerderheid.in toenemendem ategedeeld door

hetgeorganiseerdevolk,zodatmen op wegisnaareen werkelijkemachtsoverdracht aan de volksklassen',dat ze daarentegen een socialisme ver-
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werpen dat 'totdoelheefthetvolk blindelingste onderwerpen aan manipulatiesen voorschriften van mensen die willekeurig en onrechtmatig zich
van de machtzouden meesterm aken'lz.Is hetvoorde aartsbisschop nu

dan zo duidelijk geworden dat het Sandinisme onherroepelijk gekozen
heeftvoor de tweede weg,die van hetmarxisme-leninisme? Ofzijn er
andere redenen waarom hij gaandeweg meer afwijzend is gaan staan
tegenoverhetSandinistischeFSLN (FrenteSandinista de Liberaciön Nacional)?
In Managuawordtgezegd datdezeherderlijkebriefhetwerk wasvan de
bevrijdingstheoloogGustavo GutierrezenvanM gr.Sambi,detoenmalige
nuntius.M aarhijiswe1doordebisschoppen ondertekend en blijftals
kerkelijk handvestzijn waarde behouden.A1shetepiscopaaterzich nu
van distantieert,dan heeftdito.i.vooraltemaken m eteen kenteringin de
milieusvandeNicaraguaanseburgerijendeprivé-bedrijven.Dezehebben
zich om diverse redenen van het regim e afgewend:deels om dat ze hun
investeringen in hetland nietrendabelgenoeg vinden,deelsom datzezich

nietthuiskunnen voelen in een systeem van gelijkheid,waarin vroeger
onmondigen nu ook zelfeen stem en somszelfsposten methoge verant-

woordelijkheid krijgen,deelsomdatzenietbereidzijnnoglangerofferste
brengenvooreenmaatschappijdiezezich andershaddengedroomd.Het
ergerthendatzijdievroegernietsbezaten nubevoorrechtworden:staatssubsidiesmaken devervulling vanbasisbehoeften alswonen,eten,vervoer

voorallen toegankelijk,terwijlin dezelfdematehuneigenprivilegesworden ingekrompendoorbelastingenendegedeeltelijkeinschakelingvande
privébedrijven in coöperatievegehelen.Nietalleen lijktdeaartsbisschop
dedenkwereldvandezegroep totdezijnetemaken,maarbovendienishij
onwillekeurig hun politieke spreekbuisgeworden.Bijgebrek aan eigen
civieleleiders(een aantalliberalen en rechtsekatholieken weigertzelfsin
de Consejo de Estado te zetelen)zien zijin hem deverdedigervan hun
zaak. Dit verklaart waarom de hiërarchie zo vaak met zuiver politieke
stellingnam en tussenbeide kom t,hetverklaartook waarom dezeinterven-

tieszovaak tegengeweld oproepenwaardoordeordeen devrijheidvan de
kerk worden verstoord.De figuurvan Obando y Bravo ishoedan ook hét
herkenningsteken in de scheiding dergeesten geworden :waarm en in Ni-

caragua pauselijke vlaggetjeszietofwimpelsmetde afbeelding van de
aartsbisschop,daarwoontdeoppositie.Detegenpartijplaktpostersaan
methetportretvan M gr.Rom ero :<Geef onsbisschoppen als deze'.
12 Herderl#keBriefvandebl
bschoppenvanNicaragua,17nov.1979,inAr
/chief van deKerken,2april1980,pp.311-319.
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Een verdereverklaring voordevervreem ding tussen aartsbisschop en rege-

ringzou ook in deLatijnsamerik
,aanseBisschoppenconferentie(CELAM)
kunnen liggen.Haartoenmaligepresident,Mgr.LopezTrujillo,een felle
tegenstandervan de bevrijdingstheologie,wasvöôrhetpausbezoek heel
actief in Centraal-Am erika en sterkte Obando y Bravo in diens verzet

tegenhetSandinismeende<volkskerk'l3.AanTrujillo'scontactenmetde
behoudsgezinde bisschoppen van Guatemala en E1 Salvador zou het te

wijten zijn datdepauseenzijdig ingelichtnaarCentraal-Amerika kwam
en erongewild hetspelvan de VS speelde.Via zijn vriendschappelijke
relatiesmetdeAmerikaanseambassadeurAnthonyQuainton kentObandoy Bravo trouwensook langsanderekanalen hetpolitiekestandpuntvan
de VS.Samen metde aartsbisschop wordtde Amerikaanse ambassadeur

in de kathedraal,de kerk van degegoedeburgerij,publiek toegejuicht.
H oe de polarisering bezweren ?

In hetkerkelijkedenken in Nicaragua -zoalstrouwensin heelCentraalAmerikal4-zijnerdusverschillendestrekkingen.Belangrijkesectorenvan
de kerk willen het revolutionaire proces van maatschappijhervorming
steunen en christelijk begeleiden.Zijmotiverenhun optievanuithetgelovige inzicht dat een maatschappijorganisatie die hetopneemt voor de
armen (de overgrote meerderheid van de bevolking)ernstiger meewerkt
aanhetRijkGodsdanhetvroegereelitairesysteem.Zijparticiperenactief
aan deconcrete verwezenlijkingen van hetregime:volksopvoeding,gezondheidszorg,vrijwilligerswerk bijde oogst,burgerwacht,wijkcomités
enook militaireverdedigingvan deverworvenhedenvan derevolutie.Zij
willen christelijkewaarden a1seen gistlaten werkenin dewording vande
nieuwemaatschappij.Zijnoemen zich de dkerk van dearmen'.
Andere groepen in de kerk,waarondereen deelvan de hiërarchie en van
de katholieke organisaties,hebben zich gaandeweg van de revolutie afgekeerd.De om mekeer valtchronologisch samen methet groeiende onge-

noegen van deeconomisch invloedrijke,maarnumeriek mindertalrijke
burgerij.Hierhoortmen stemmen die hetmaatschappelijk hervormingsprocesa1sgeheelveroordelen :hetwordtvergiftigd dooreen m arxistisch-

13 NationalCatholicReqorter,9sept.1983,p.25.Vgl.ElPapaenNicaragua.

#aJ/9là desu Visita,Madrld,1983,p.125.
14 Zie1.Ellacurfa,DriekerkeninCentraal-Amerika,inStreven,dec.1983,pp.
207-219.
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leninistischeideologie en leidtonvermijdelijk naareen totalitairregime.
Demeestemaatregelenvan deregeringweigeren zijteonderschrijven.In
hetbuitenland verkondigen ze de zonden van hetregim e:de intim idaties

diezeondervinden,deschending van hetrechtop vrijemeningsuiting en
van degodsdienstvrijheidls.Hun protesten beroepen zich op humane en
godsdienstige waarden.De kerkelijke hiërarchie achthet daarom haar
taak de <kerk van de armen',doorhaarde 'volkskerk'genoemd,terug te

dringen.Dezetweevoudigebenaderingvanwatchristenzijnvraagt,maakt
desituatiein Nicaraguaheelcomplex en een oordeelzeermoeilijk.Beide
vleugelslopen hetgevaar,de godsdienstin de dienstvan eigen doeleinden

te stellen.Terwijlheteen gezond principeis datde kerk bnalankelijk
moetstaant.o.v.staaten maatschappij.Demoeilijkheid begintechterbij
de toepassing :wanneer gaatm en daarin te veren wanneer laat men het
principe onvoldoende rechtwedervaren?

Hetlijktin geengevalgezond dataartsbisschop enBisschoppenconferentiezich zo frontaaltegen deregeringopstellen.Zijwekken deindruk zich
een politieke rolaan te matigen ten batevooralvan een financiëleeliteen

ondermijnen daarmeedeten goedeoproepende krachtvan hetreligieuze
spreken:hetspreken (ofzwijgen)dientdan nog uitsluitend om <rechtse'
keuzen inhetgrensgebiedvan politiekengeloofeen schijn vanlegitimatie
tegeven.Hetkerkelijke spreken gaatongewild alsdekmanteldienen om
eenzijdige politieke belangen te verdedigen die op hun beurteenzijdige
reactiesvan anderegroepen oproepen.Demensen raken erdoorin verwar-

ring.Zezijn zich van hun menselijkewaardigheid bewustgeworden.ze
zijn er materieelen sociaalop vooruitgegaan en begrijpen nietdatdat
dslecht'kanzijn.Zekrijgen deindrukdatdehiërarchiemethaaroptreden
tegen de leidersvan hun <kerk van de arm en'zich tegen hen keerten hun
inzetniet waardeert.Dittrefthen destepijnli
jkeromdatzijvanuithun

traditie metveelontzag opkijken naardesacralepersoon van kerkelijke
hoogwaardigheidsbekledersen kritiek op hen bijna ondenkbaarvinden.
Diekinderlijkehoudingt.o-v.hetsacralekrijgtnueen iinkedeuk,vooral
bijdejongeren die aAerig ofonverschillig worden t-o.v.degodsdienst,
zowelde officiëlealsdievan de<kerk derarm en'.Een Braziliaansedelega-

tiedievorigjaarhetland bezocht,noemtditeen <zelfmoordvandekerk'.
Alsde kerk haar principiële onal ankelijkheid van de staatvertaaltals
15 Cfr.deuitgebreideinfo-vergadering inhetCentrum voorInternationaleVer-

enigingeninBrussel,4decemberjl.,waarledenvandeCoordinadoraDemocraticauitNicaragua hun klachtenkwamen uiteenzetten.Eén aanklachtkregen zeniet
over hun lippen:de aanklachttegen hetfeitdathun land op hetogenblik met
militairesteun van de VS wordtaangevallen.
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tegenstand tegen de staaten geen goed woord overheeftvoordepositieve

verworvenhedenvandenieuwemaatschappijvorm.wordtzesteedsminder
geloofwaardig waar ze haareigenheid proclameert.
M aar ook aan hen die voor het revolutionaire proces gekozen hebben,

kunnen kritischevragengesteldworden.Zijlopen namelijkhetgevaardat
ze hun christelijk engagementzo grondig methun inzetvoordenieuwe
staatlatensamenvallen,datheteigenlijkchristelijkevanhuninzetnergens
meer blijkt.M ensen die vroeger actief waren in basisgemeenschappen
laten hun christelijk engagementnog uitsluitend bestaan in taken bijde
Sandinistischejeugdgroepenengroeperingen,hunheleenergiegaatdaarin
op.M obilisatieen oorlogsdreiging m aken dezeexclusiviteitnog nadrukke-

lijker.A1smenhenopdezetotaliseringvanhun inzetopmerkzaam maakt,
antwoorden zij dat christen-zijn in de eerste plaats een optie voor de
armen is:de God van dearmen wordtgediend in de actiesvan solidariteit

diehieren nu nodig zijn terconsolidering van derevolutie.Dezewaarborgtimmersdevrijheid,heteindevandeverdrukking,debereidheid om
voor elkaarin de breste springen,hetvreugdevolm eewerken aan de opbouw van een staatdiein niet-gebondenheid voorzichzelfkan opkomen.

Dezewaarden hoogtehoudenbeschouwenzijalseennieuwevertalingvan
de christelijke deugden:medewerking aan de opbouw van hetland is
minstenseenpre-catechesediejeugdenjongvolwassenentothetdiep gelovige inzichtkan leiden.datde God van de armen in hen werkzaam is.

Eerdergelijk pleidoooivooreen radicalegeïncarneerdheidvan hetgeloof
konden wevernemen uitdemondvan Fernando Cardenal,dejezuïetdie
verantwoordelijk isvoordebegeleidingvan deSandinistischejeugd.Zelf
beschouwthijzijn politieke taak a1s een voortzetting van zijn vroegere
opvoedingswerk:hijwas o.m.vice-rectoren fstudentendecaan'aan de
UCA (Universidad Centroamericana),gafveeljeugdretraites en bijzijn
naam in decatalogusvandejezuïetenstaatnogaltijd vermeld:<lab.apud
iuv.'= <werktbijdejeugd';inzijn werkmilieuspreektiedereen hem aan
met<padre'.Inzijnweekendsbesteedthijtijd aangebedenoverleginzijn
jezuïetencommuniteit.Maarde vraag isofvele dleden van devolkskerk'
ditnog zo doen:genoeg tijd vrijmaken om zich te bezinnen over hun
maatschappelijkeinzeten huneigen christelijkeidentiteit,om tebiddenen
in gebed de eigen kritische zin ten aanzien van hetregim ewakkertehouden.De noodmaatregelen uitgevaardigd om het hoofd te kunnen bieden

aan interne en externe moeilijkheden,scheppen daarvoorzekerniethet
gunstige klim aat.

Erzijn initiatieven diebeslistmeeraandachtmoeten krijgen.W edenken
aan de bezinningsdagen georganiseerd doorde universitaire parochievan
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de UCA ,door het Centro Historico,door de basisgemeenschap van de
dom inicanen,doorhetagrarische centrum CEPA en doorde progressieve

christelijkevakbond(een afgescheiden tak vandeCentraledeTrabajadoresNicaragqenses),diezich bezighouden metdekritische studievan economie,sociologie,staatsinrichting,organisatievormen en godsdienstsocio-

logie.Dezecentralijken degeëigendeplaatstezijn om kritische,voorde
regering aanvaardbare alternatieven uit te werken met het oog op een
groter pluralisme in de politieke vertegenwoordigingl6,vakbondswerking
en economischeplanning.Alsze zowelvan de hiërarchiein Nicaragua als

van deinternationalechristelijkeverenigingen in plaatsvan tegenwerking
daadwerkelijke steun zouden krijgen,zouden ze effectiefertoe kunnen
bijdragen om hetNicaraguaanse socialisme een eigen gezicht te geven.
Van de regering krijgen ze de nodige armslag (de jezuïetenuniversiteit
UCA wordtzelfsdoorde staatgefinancierd);al; ze ook van onsmeer
steun krijgen,kan ditwellichtvoorkomen datde regering haar ideeën
eenzijdiguitCuba en Bulgarijezou halen,ietswaarop enkelehardemarxisten in de Junta aansturen.De eigenheid van de kerk zou zich dan kunnen manifesteren alseen eigenheid niettegen,maarbinnen de staat.

16Eenaantalartikelenvandenieuwewetopdeyolitiekepartijenb-v.maakt

eenterestrictieveinterpretatietengunstevandeSandlnistischepartijmogelijk.De
partijenkunneneenbeperkingvanhandelenopgelegdkrijgenwanneerdeConsejo
NacionaldePartidosPoliticosoordeeltdatzetedichtaanleunenbijhet<somozis-

me'of<imqerialigme'.Datzi
jntermendieideologischgeladenzijnenjuridischte
weinig precles.
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Libanon : een puzzel van
gem eenschappen
Raymond G.Helmick s.j.

W iljedLibanon'begrijpen,dan moetjebeginnen met<deLibanon',het
Libanongebergte.Hetism aar één van de drie gebieden van hetgeografische Libanon,maar de geografie speeltin degeschiedenisvan ditland en

in zijn maatschappijeen geweldigerol.Hetlandbestaatin grotetrekken
uitdrieafzonderlijkemaarheelnauw op elkaarbetrokken delen:1)een
lange bergkam ,waar de hele geschiedenis door vluchtende bevolkings-

groepen een schuilplaatszochten en zich opeenhoopten;2)dekuststrook
methaarhavensteden,dievoordiebevolkingsconcentratiein debergen de

nodigeuitwijkmogelijkheden,voorhetland een open deurop de wereld
boden,metalsgevolg een sterk ontwikkeld handelsverkeeren een techno-

logischesuperioriteitoverdebuurlanden;3)deBekaa-vallei,devoorraadschuurvan hetland.Herhaaldelijk zijn erin hetverleden pogingen geweestom deze drie delen van elkaarloste m aken.Telkensleidde dattot
een onhoudbare bevolkingsdruk in hetbergland en totgebrek aan achter-

land voordesteden.Dankzijzijn kuststedenvormtLibanoneen commerciëleen culturele schakeltussen hetM idden-oosten en hetW esten en ver-

vult het voor de hele regio een dienstverlenende functie.Dank zij het
Libanongebergte alstoevluchtleven erin Libanon van oudsherverschillendebevolkingsgroepen samen en ook datmaakthetland uiterstbelang-

rijkvoorderestvan hetM idden-oosten.
M eerdan tweeeeuwen langhoordeLibanon,samen methethuidige Syrië,

Palestina(Israël)en JordaniëtotdeProvincie Syriëuitdeklassiekeoudheid.Deze politiekeconstellatie werd steedsgehandhaafd toen achtereen-

volgensgrotererijken deProvincieonderhun bestuurkregen:Alexander,
de Seleucieden,de Romeinen en de Byzantijnen,de Ummayaden, de
Abassieden en deFatimidenkalifaten,en tenslottedeOttom anen.Parallel

metdekuststeden,meerlandinwaarts,aan derandvan dewoestijn.loopt
ereen tweedelijn waarop zich een aantalsteden bevindtdieintijden dat
een grootdeelvan de handelin het M idden-oosten metkaravanen over
land verliep,als opslagplaatsen dienst deden en in nauw contactstonden

metde kuststeden.Hethuidige Syrië wordtnetals Libanon,zijhetin
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m indere m ate, gekenm erkt door confessionele en etnische diversiteit.
M aarhetisernooitin geslaagd deopen,pluralistischesamenleving uitte
bouwen waarnaarLibanon steedsgestreefd heeften die hetafen toeheeft

benaderd.Om datterealiseren zochtLibanon,zelfsten tijdevan devele
opeenvolgenderijken,steedsweernaarmeerautonomieofonalankelijkheid en ondernam hetherhaalde pogingen om zich uitdeSyrische Provincie lostem aken.W erdendeetnische ofconfessionelespanningen tegroot

(bv.onderdeOttomanen van 1842 tot1914),dan werd de Libanon een
burcht,afgescheiden zelfsvandekuststrookendeBekaa-vallei.Bijdeval
van hetOttomaanserijkwildevooraldeMoslim-bevolkiég,uitPan-Arabisch nationalisme,binnen hetgeheelvan de Syrische Provincie een onaf-

hankelijkestaatvormen,maardatwerd verhinderddoordeelkaarbeconcurrerendeBritseen Franseimperialistischeambities.Despanningen en de

burgeroorlog diehetland delaatstejarendreigen teruïneren,vindenhun
oorsprong in hetconsicttussen datLibanese en hetPan-syrische ofPanArabischenationalismeen in de ontgoocheling u n deIslamitischeofmeey

Arabisch voelende bevolking overhetuitblijven van een echtpluralisme
datook de heleregio in hetMidden-oosten een dienstzou bewijzen.
Van binnenuitverzwakt,kwam Libanon onderde sterke druk van buiten-

landsebelangentestaan.Isechterdehuidigekritiekesituatietewijtenaan
diedrukvan buitenafofaan deinternemoeilijkheden?Ookveleandere
landen in de regio staan onder extreme druk, maar Libanons grotere

kwetsbaarheid en hetfeitdathethetslachtofferwordtvan demoeilijkheden waarmeezijn buren tekampen hebben,spruitvoortuitzijn interne
verdeeldheid.Hoebelangrijk hetland ook isvoorderegio,Libanon kan
nietworden gered,hetzalnooitdedruk van zijn zelfin moeilijkheden
verkerendebuurlanden kunnen weerstaan,alshetzijneigenmaatschappij
geen stevige cohesie weette geven.
De overige Arabische landen gebruikten Libanon als excuus voor hun

eigen onmachtten opzichtevan hetprobleem van deontheemdePalestijnen:zijverwachtten,eisten zelfsvan Libanon dathetditprobleem zou
aanpakken in naam van alleArabischelanden,gaven hetdaarna de schuld

toenhetmislukteen scheepten LibanonmetzoveelPalestijnen op dathet
ze nietherbergen en nietm eerde baas kon.lsraëlgebruikte Libanon a1s

excuusom nietstehoeven doen voordePalestijnen in eigen land:Israël
verplettertdePalestijnen in Libanon,lieverdanmethen ineigenland tot
verstandhouding te kom en. Libanons specifieke problem en worden nog

ernstigernu dedreigingvan buitenafdevorm aanneemtvan een feitelijke
militaire bezetting,zoweldoor de Syriërs als door de Israëli's.Libanon

moetde gelegenheid krijgen zijn eigen interne problematiek buiten die
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externedruk tehouden en vooralaan zijn internecohesietewerken.De
internationale gemeenschap zou het daarbijmoeten helpen.Nietalleen
Libanon,maarook Israëlen deArabischelandenzouden erwelbijvaren.
Hetzou eentragischonrechtzijn alsdegrotemogendhedenvan Libanons
zwakheid zouden profiteren om het als een pion te gebruiken in hun

machtstrijd in dechaosvan hetMidden-oosten.
Officieeltelt Libanon zeventien erkende confessionele minderheidsgroe-

pen,elkverhoudingsgewijsvertegenwoordigd indepolitiekendeadministratievan hetland.Zowelderechtvaardigheid van dieproportionaliteits-

formulealsdetoepassingervan worden nu aangevochten.DePalestijnse
vluchtelingen horen niettotdie zeventien.Onder hen zijn er nog vele
confessionelevarianten en zijverschillenvan derestdoordatzijnietdefinitief voor Libanon gekozen hebben.Anderen,zoals b.v.de Armeniërs

diein hetbeginvandeeeuw deslachtingeninTurkijeontvluchtten,ofhet
groot aantalGrieks-orthodoxen en Grieks-katholieken die naar Libanon

kwamentoen deSyrischeProvincieAntiochiëindejaren40doordeFransenaan Turkijewerd overgedragen,zijn inderdaad helemaalLibaneesgeworden.

Terwijlieder van de verschillende gemeenschappen van orthodoxe en
katholieke christenen een eigen statusheeft -Grieken,Syriërs,Armeensorthodoxen en Armeens-katholieken, Rooms-katholieken - worden de
protestanten van verschillende denominatiesalséén groep beschouwd,en

ookdevelesji'itischemoslim-sektenworden nietafzonderlijk geteld.W ij
zullenhethiervooralhebbenoverdevierbelangrijkstegroepen-deMaronitischechristenen,deSunnitische en deSji'itischemoslimsen de Droezen.Deanderechristenenbehandelen wehieralsééngroep en dePalestijnen krijgen een hoofdstukjeapart.
Een scherpzinnig Libaneeswaarnemermaakteeenseen onderscheid tussen

dtribale'en <niet-tribale'geloofsgroepen(waarmeehijoverigensgeenenkel
waardeoordeelwildeuitspreken).Tribaaliseen samenlevingdiebeheerst
wordt door paranoia:zo de Maronieten,de Sji'itische moslims en de
Droezen;dePalestijnenstaan zoonderdrukdatzetribaalgeworden zijn.
Niet-tribaal,maar'civiek'zijn dan vooraldeSunnitischemoslimsen de
grotegroep Grieks-orthodoxen,maarook zijworden nu doorangst-psychoseen paranoia bedreigd.Doordatik geïnteresseerd ben in dedynam iek
van connicten en de roldie angsten paranoia daarin spelen,vind ik dit

een bruikbaaronderscheid.M aardan wilik welbegrijpen waardieangst
vandaan komt:de angstvoor hetverlies van hun culturele identiteit.
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M aronieten

De M aronitische christenenlbeschouwen zichzelfalsde oorspronkelijke
dragersvan deideevan een pluralistischemaatschappij,waarin alleetnischeen religieuze groepen dezelfde rechten hebben en gelijke aanspraak
op de voorzieningen van d: staat.Datis<hetideaalvan deBerg.de Libanon'. Nu zi
jde sterkste positie bekledin,beschouwen zijzichzelfalsde

behoedersvan éatideaalen hebben zijdeneigingalleanderen alseen
mogelijkebedreiging ervan tewantrouwen.Devoornaamstebedreigingis
in hunogen deislamisering,een reconstructievandemaatschappijonder
Syrische ofeen andere moslim-heerschappij.Dan zou hun de Sharia of
Islamitische W et opgedrongen worden,volgenswelke alleen M oslims de

basisgemeenschap (omma)vormen en deandereslechtsfbeschermde volkeren'(dhimmi)zijn waarvoordemoslimsin geweten (dhimma)verantwoordelijkzijn.Zijweten heelgoed datditislam itischegeweten in deloop
van de geschiedeniswelwat fijngevoeligerisgeweestdan datvan andere
volken ten opzichte van de bevolkingsgroepen onder hun bescherm ing,

maarzijzijn nietbereidzichdaarbijneerteleggen.Doorhunverzettegen
dezebedreiging geven zijde anderebevolkingsgrbepen deindruk datzij
zelfeendominerenderolwillen spelen.Zijwantrouwen deanderechristelijke gemeenschappen in Libanon:die zijn lang aan hetshariasysteem
gewend geweest en zullen zich niet afdoende verzetten wanneer het opnieuw wordtopgelegd.

DeM aronietenhebben een belangrijkerolgespeeldin hetontstaanvanhet
moderne Libanon.Zijwaren hetdie in de 18e en 19eeeuw hetfeodale
systeem alraken,de boerenklasse vrij maakten en tot grote welstand
brachten,en vervolgenseen postfeodale machtigem iddenstandsklasseop-

bouwden.Die 'middenstanders'zijn nu degehate <bourgeois'.vooralin
een land a1sLibanon m etnog steedsenorme socialeverschillen -dearmen

zijn geenM aronieten (hûn boerenzijn welvarend),maarMoslims,vooral
Sji'ieten in hetzuidenendeBekaa-vallei,dienooitdeelhebben gehadaan
de sociale emancipatie van de M aronitische gebieden.

Steedshebben deM aronieten hun beschermersin hetchristelijkeW esten
gezocht:Byzantijnen,Kruisvaarders,dewestersekolonialemogendheden,
vooraldeFransen.Hoewelzedezelfdeetnischewortelshebben,zijn zenu
1DeMaronietenzijnchristenenvanSyrischeoorsprong,diezichnoemennaar
Maron,een vriend van JoannesChrysostomus.Hetzijn <uniaten',d.i.oosterse

christenendiehuneigenliturgieenorganisatiebewaardhebben,maardesuprematie van de pauserkennen.
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vervreem d van deArabische solidariteiten deverzuchtingen van de andere

Libanezen.Zijhebbenwesterseopvattingenen waardenovergenomen,die
deheleLibanesemaatschappijvooruitzouden kunnen helpen,en zijbegrijpen dan ook nietdatde andereLibanezen dienietwillen aanvaarden.
(Vreemd genoeg worden die westerse kwaliteiten van de M aronieten door
de om ringende Arabische landen meergewaardeerd dan door de Libane-

zen,diezich doordeM aronieten onderdruktvoelen).Hunverwestersing
iseen feit.De anderen moeten dataanvaarden.M aardeM aronieten moeten zelf,door hun gedrag ten opzichte van de anderen,die aanvaarding

winnen.Zijhouden deanderebevolkingsgroepen steedsweervoordatze
Libaneesmoetenzijn,datzemoeten aanvaardendatzedeeluitmaken van
deLibanesegemeenschap en dienietmoetenondermijnen.M aarofLibanon leelaar blijft,hangtaf van de vraag of de Maronieten zelf echt
LibaneeswillenzijnennietalleenM aroniet.ofzijhetArabischekarakter
van hun mede-Libanezen kunnen respecteren en ook reëelhetpluralisme

verdedigen datzijvan oudshervoorstaan.

Andere christelijke gemeenschappen
De andere christelijke bevolkingsgroepen Grieks-orthodoxen, Griekskatholieken (Melkieten),Syrische orthodoxen,Syrisçhe katholieken,Armeense orthodoxen,Armeense katholieken,de enkele Rooms-katholieken

en Protestanten -zijn mindertalrijk dan deMaronieten en meestalmeer
vertrouwd methetleven ondermoslimheerschappij.Zij waarderen het
pluralisme en de relatieve vrijheid die ze in de Libanese maatschappij
genieten,en meerdan deM aronieten zijn zijgeneigd Libanon te zien als
een modelvan pluralism e dat de andere Arabische landen totvoorbeeld

kan strekken.Hetshariasysteem willenzijnietterug,maarin eenislamitischemaatschappijwillen zijzichwela1sgoedeburgersgedragen.In tegenstellingtotdeM aronieten,hebbenzijgeloofsgenoten indeandereArabischelanden,en zijhebben nu groteangstdatdeM aronieten zowelvoor
zichzelfalsvoorhun geloofsgenoten in hetM idden-oosten hetleven on-

mogelijk maken.Dezechristenen hebben hun eigen bijdragegeleverd aan
hetLibaneseideaalvan een vrije en pluralistischemaatschappij.lntellectueelhebben vooralde Grieks-orthodoxen,diedegrootstegroep vorm en,

ereenleidenderolin gespeeld en devoornaamstegeestelijkevaderervan
waseen Rooms-katholiek,M ichelSjiha.DeArmeensechristenen,dieeen
kleine m inderheid vormen,hebben zich in Beiroetopgewerkt tot een in-

vloedrijkepolitiekepositie,een verbazendaantalkleinewinkelszijn erin
Armeense handen.

Raymond G.Helmicks.
j./Libanon:eenpuzzelvangemeenschappen

321

Rond 1970 -in dehelewereld wasereen heropleving van hetchristendom ,

in hetMidden-oosteneen groeiendesympathievoordePalestijnsezaak begonnen Libanese christenen aan watzij alseen kruistochtbeschouwden:deopbouw van een pluralistischemaatschappijinLibanon,innauwe
samenwerking metde Palestijnen.a1seen modelvoorde seculiere,nietconfessionelestaatin Palestina,die-naarzijhoopten -deconfessionele
staatIsraëlzou kunnen vervangen.M aarhun idealism e keerde zich tegen
hen.Hun plan scheen hetfeitte legitimeren datLibanon een basisvoor

Palestijnsemilitaireinvallen in Israëlwerd,waardoorhun eigen Libanese
volk,vooraldeverarmdeSji'itischemoslimsin hetzuiden,blootgesteld
werd aan de Israëlische represailles.Dejoden hebben in deloop van de
geschiedenisvaak genoeg aan den lijveondervonden wateen zogenaamd
pluralistischemaatschappijinhetW estenvoorhenbetekende.Dattrauma
hadden de Libanese christenen onderschat.De M aronieten van hun kant
wantrouwden van meetafaan elk plan datLibanon zou blootstellen aan
gewapende wraakacties en de kruistochtidee van de andere christenen
dreefeen wig tussen hen deM aronieten.Nu hun onderneming m isluktis,

blijven dezechristenen totaalgedesoriënteerd achter,zijweten nietmeer
welke kanthetmetLibanon opmoeten in hun angst zien zij aan alle
kanten gevaren:deM aronieten,dePalestijnen,Israël,hetW esten.Naar
hungevoelhorenzijtotdeArabischegemeenschap,maarzijweten datzij
doorde Libanese moslim sen de Arabische buurlanden gehaatworden.

D roezen

Zoals de M aronieten hebben de Droezen altijd hun heilgezochtin het
gebergte.waarzijzich veilig voelden voordemoslimsdiehen a1sketters
beschouwden.In de 17e eeuw, onder hun emir Fakhreddin II, die een
zelfstandigestaatopbouwde veelgroterdan hethuidige Libanon,werkten

zijaan een maatschappijin de'geestvan deLibanon'diedeMaronieten
voorhun eigen uitvinding houden.Ook de Droezen houden zichzelfvoor
deuitvindersvan hetpolitieke Libanon-ideaalen voelen zich diep gegriefd

datzijnu in Libanon achteruitgesteld worden.Zelfsin dekleinerestaat
diealleenuitdeBergbestond,waren zijin deminderheid,maarzijspeelden erlangetijd een leidenderol.Nu vormen zijin Libanon een kleine,
maarwelvarende minderheid,meteen grootwaardigheidsgevoelen histo-

risch bewustzijn.
De pluralistische Droezenstaatin de 17eeeuw waseen feodale staat.Hun
em ancipatie uithet feodalism e verliep op een andere m anier dan die van
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deM aronieten.Alsbewonersvan hetLibanon-gebergte deelden hun boe-

ren in de 19eeeuw in debevrijdingvan deMaronitischeboerenstand,en
alskleine elitairekrijgersgemeenschap stonden zijin iedergevalin hoger
sociaalaanzien.De grote feodale families spelen hier nog steeds een be-

langrijke rol.albeseffen zijdatze diepositienietmeeralleen doorerfrechtmaar door een verantwoordelijk leiderschap kunnen handhaven.
Vooralde Joemblatt-familie,onderdeleiding van KamalJoemblatt(in
1977vermoord),gafblijkvan dezesocialeverantwoordelijkheidszin,toen
zijhaarfamiliegronden onderhetvolk verdeelde,dekantvan armen en
bezitlozen koos(voorhetgrootstedeelmoslims,vooralSji'ieten,en natuurlijk ook Palestijnen),en hetvoortouw namen indeburgeroorlog.De
Droezen -en de Joem blatts-worden nu in Libanon in hun bestaan zelf

bedreigd.Hun Droezischekernland in hetSjoufgebergte,even ten zuidoosten van Beiroet, is een van de haarden van voortdurend gewapend
verzet.Libanon kan het sociale idealisme van de Joemblatts nog steeds
heelgoed gebruiken,maar hun stem en die van hun gemeenschap is nu

bijna totzwijgen gebracht.

Sji'ieten
DeSji'itischemoslimsstammen afvan groepen diezich altijd verzethebben tegen het centralisme van het Kalifaat en andere imperia. Syrië en

Libanon waren de voedingsbodem voor dergelijke anti-centralistische
krachtenindeislam.DeSji'itischesektenin hetgeteisterdezuiden,vooral
sinds1970doorPalestijnen en Israëli'sin deachterbuurtenvan Beiroeten
in deBekaa-vallei,zijn naastdePalestijnendemeestmisdeelden in Libanon.Hun charismatische leider,de Im am M usa-alSadr,verwierfin het

begin van dejaren 70 alswoordvoerdervan de allerarmsten,hetrespect
van andere Libanese gemeenschappen.Hijrichtteo.m.een paramilitaire
militie op,de Amal,diede Libanesedorpen in hetzuiden tegen deIsraëlischewraakactiesm oestbescherm en.M aarze raakte welin deburgeroorlog verwikkeld.Over Libië op weg naar Rome voor een ontm oeting met
Paus Paulus Vl,verdween de Im am onder geheimzinnige om standighe-

den.Zijn sociaal-religieuze beweging waseen van de meestwaardevolle
pogingen dieerooitgeweestzijn om hetislamitischegedachtengoed in de
problematiek van de hedendaagse wereld totzijn rechtte laten komen.
W aarje ook komtwaar Sji'ieten wonen,in Beiroet ofin hetzuiden,
overalziejezijnportret,aan ramen,opmuren,bovendestraat.Zijnvolk
voeltzich verweesd,zijn geestblijfthen inspireren.
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DeSji'ieten inhetzuiden zijnin hoofdzaak tabakstelers,maarverschrikkelijk arm.Ook in deBekaa-valleizijn hetboerenzondereigen grond,de
grond isin handen van een paar fnm ilies.H etpolitieke systeem in Liba-

nondoethungeenrecht.hun Imam enzijnvolgelingenwerdallerepresentatieve verantwoordelijkheid onmogelijk gemaakt.Om aldeze redenen
zijn zijdemeestmisnoegdegemeenschap in Libanon.Ookvanonderwijsvoorzieningen zijn zijgrotendeelsuitgesloten,methetgevolg datzegeen
sterke leidershebben.Alszijeen billijkeraandeelin de Libanese maatschappijkrijgen,kunnenzijontzettend veelbijdragen aanhaarwelzijn en
pluralism e.

Sunnieten

DeSunnitischemoslimsbeschouwen zichzelfalsdebelangrijksteculturele
en maatschappelijkegemeenschap in hetheleMidden-oosten.Zekunnen
zichdanook heelmoeilijkschikkenineenpluralistischesamenleving zoals
deLibanese,vooralalszijdaarin slechtseen ondergeschikte rolmogen
spelen.Zijvormen een van demeest'civieke'bevolkingsgroepen in Libanon.Hun leidersbelichamen dehoogstewaarden diezijovergeërfd hebben van aldem oslimgemeenschappen die ooitoverLibanon geheerstheb-

ben.Maarmetdeburgeroorlog hebben zijdecontroleoverdeaspiraties
van hun gem eenschap grotendeelsverloren.Toen de moslimsm ilitiesgin-

genvormen,gebeurdedatnietonderhunleiding,maartegenhen in en zij
m oesten hard rennen om nietachterop te raken.N a de verwoestingen van

deburgeroorlogendeIsraëlischeinvasieschijnen zijopnieuw aangezagte
winnen.Hun sympathievoordePalestijnen verloochenen zijniet,maar
zij scharen zich opnieuw achter hetLibanese pluralisme-experiment en
officieusgeven zijtoedatdemoslimgemeenschap een ernstigefoutheeft
gemaaktdooreen alliantiemetdegewapendePalestijnenaan tegaan om
zoeen sterkerepositiein deLibanesemaatschappijteverwerven.Zijbeseffen nu datzijverloren hebben.Zijmoeten zich hergroeperen en opnieuw hun eigen plaatsbinnen diepluralistischemaatschappijvinden.
Daarvoorhebben zijtrouwensgoede redenen.Zijleven in Libanon en
wetendatzijdaarnoglangvredemeezullen moetennemen.Nietalleen in
Libanon zoeken Sunnitischemoslim shun plaatstevinden in een pluralisti-

schemaatschappij.Velen vanhen diealtijdin samenlevingengeleefdhebben waarzijdemeerderheid vormden,vormen nu een minderheidsgroep
in westersemaatschappijen alsGroot-Brittannië(waarermeermoslims,
Pakistani,zijn dan Methodisten),ofdeVerenigdeStaten.En in demos-
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limlanden van deArabischewereldzijngodsdienstvrijheid engelijkeburgerrechten meestal grondwettelijk gewaarborgd. Maar nergens anders
heeftdeSunnitischegemeenschap zoveelredenen en mogelijkheden alsin
Libanon om ,trouw aan haar religieuze traditie,àls geloofsgem eenschap

eengoederelétieaantegaan metdepluralistischemaatschappij.Zijstaat
hier voor een theologische opdracht die aan de hele moslimgemeenschap

in dehelewereld een grotedienstkan bewijzen.

Palestijnse vluchtelingen
DePalestijnen in Libanon beschouwen zichzelfen worden doordeanderen beschouwd als <passanten',zelfsin dittraditionele toevluchtsoord.In

hun kampen vertoeven nu vele Libanezen,Sji'ieten die hetslachtveld in
hetzuiden ontvluchtzijn en andereverarmdeLibanezen,zowelmoslims
a1schristenen.Velenvan henzijn samenmetdePalestijnen hetslachtoffer
geworden zowelvan devernietiging van dekam pen buiten Tyrusen Sidon

tijdensde Israëlische invasie als van de slachtingen in de kampen van
Beiroet.ZowatelkepartijinLibanon isweleensdevriendvandePalestijnen geweest.M aarde Palestijnse leiderszijn nietwijsgeweest.In hun
fantasiedroomden zijervan hun land gewapenderhand op Israëlteheroveren in plaats van hun zaak en hun herstel legaal te behartigen. Vele

Libanezen zijnvan oordeeldathetdePalestijnen zijn diedeburgeroorlog
aangestookthebben.Datisnietzeker.W e1zijn zijhetgeweestdie aandrongen op militaire actiestegen Israëlvanop Libaneesgrondgebied,en in

1969,bijhetakkoord van Kairo,dwongen de andereArabische landen
Libanon een autonome Palestijnse krijgsmachtop zijn grondgebied te
aanvaarden.Dat wasm eer dan hetLibanese systeem kon verwerken.De

burgeroorlogbrak uiten de Palestijnseleiderslieten hun strijdkrachten,
aanvankelijk metveeltegenzin,erin meeslepen.
Nu door de Israëlische invasie in 1982 hun steden vernietigd zijn,het
zuidelijkdeelvan hunlandverwoesten 20.% Libaneseburgers(Palestijnen nietmqegerekend)de dood vonden,hebben demeeste Libanesegemeenschappen geen goedwoord meerovervoordePalestijnsevluchtelingen,ook niethun gewezen bondgenoten:dePalestijnen hebben deStaat
dgekaapt',wordtgezegd.W e1isernog altijdsympathievoordezaakvan
dePalestijnentenopzichtevan Israël.Openlijk wordtgezegd:wemoeten
dePalestijnen <motiveren'-doorontbering,terreur-om hetlandteverlaten.DitressentimentvandeLibanezentegendePalestijnenisbegrijpelijk.
Alsgastland moiten zijdezevluchtelingen beschermen,vooralnu zezo
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hulpelooszijn.M aarhetzijn lastige gasten,moeilijk ondercoùtrolete
houden,vooralnu de regering hetonderde militaire bezetting van Syriërs

en Israëli'salzo moeilijkheefthaargezagoverwiedan ookin hetland te
handhaven.Gedurende35moeilijkejarenheeftLibanonvoordePalestijnen m eergedaan dan welk anderArabisch land ook,m aarhetvindtdat

zijn gastvrijheid lelijk misbruiktis.Datkan derecentebrutaliteiten tegen
de Palestijnse vluchtelingen nietgoedpraten,maar hetzalweleen lang
helingsprocesvergen voorerweereen fatsoenlijketoenadering totstand
komt tussen de vluchtelingen en Libanon.Zolang datnietgebeurd is,is
hetde taak van de internationale gemeenschap voorde bescherming van

dePalestijnentezorgen.Erzijneen halfmiljoenPalestijnen in Libanon.
Alshetlevenhun verderonmogelijk gemaaktwordt,dreigen zijopnieuw
een gevaarlijkedesintegrerendekrachtteworden.DatwillendeLibanezen
maarnietbegrijpen.A1sjediemogelijkheid oppert,krijgje steevastals
antwoord:dePalestijnen zijnverslagen en vormen voortaan geen bedreiging meer.M aardatiseen misvatting van Libanonseigenbelang.Jekunt

nieteen halfmiljoen mensen onderdrukthouden en brutaliseren zonder
een nieuwe orkaan te ontketenen.

W atblijfterin dezeetnische,socialeen religieuzeversplintering overom
Libanons ideaal - een democratische, pluralistische maatschappij a1s
modelvoordehelewereld-teherstellen?Dechaoslijktwelcompleet.De
recenteverzoeningspogingen verlopen heelmoeizaam .In een volgend artikelwilik proberen enkele suggestiesaan te reiken.
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P roduceren om te produceren
M arx tegen M arx
Fernand Tanghe

M arx is nooit uit de greep van het produktivisme geraakt,zo luidt de

stellingdieW illyCoolsaetmetbrio verdedigtin zijn boekProduceren om
teproducerent.M arx'theorie isdusgeen echtalternatiefvoorde burger-

lijkeideologie.Zijiseerdereen steun voordan een wapen tegen hetlaatkapitalistischesysteem .De stelling isnietnieuw.maardoorde nauwgezet-

heid waarmeehijhetdenkenvanMarxuiteenhaalt,maaktCoolsaetzeerg
overtuigend.Een indrukwekkende reeksteksten wordtonderde loep genomen en geanalyseerd :deoverhaasting van fnieuwe filosofen'en andere
pop-denkersisCoolsaetvolledig vreemd.

M etM arx tegen M arx
Coolsaet heeft vooral oog voor de ambivalenties in M arx' denken en
maaktaldus een onderscheid,datook politiek belangwekkend is,tussen

M arx Ien Marx II.Hetgaatdaarbijnietom hetklassieke onderscheid
tussen de <jonge'Marxvan deFrûhschrltenendefrijpe'Marx,maarom
een van hetbegin totheteindeterugkerendeambivalentiein zijn houding
tegenoverkapitalismeen burgerlijkeeconomie.Op gronddaarvan kunnen
en moeten we M arx bekritiseren metbehulp van M arx zelf.
M arx I is de stem van de radicale kritiek.Deze M arx vergeten zou het

inzichtinhetkapitalistischesysteem bemoeilijken.W anthijleertonsdat
hetonverkapte kapitalisme niettot de 19e eeuw behoort,dathetjuist
vandaagsteedsmeerzijn essentietotuitdrukking brengt:produceren om
te produceren.Behoeftenbevrediging isbijkomstig geworden,het enige
wat telt is een grenzeloze uitbreiding van het produktieapparaat. Gebruikswaarde is slechts aanleiding of voorwendsel om meerwaarde tot
stand te brengen.Hetideaalwordteen produktie die zich volledig heeft
1 W .Coolsaet,Producerenom teproduceren.Hetkapitali
smeendeontwikke-

Iing van deproduktievekrachten volgensM arx,afzonderlijke uitgavevan het
tijdschriftKritiek,Gent,1982,235pp.
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losgemaaktvan een rationaliteitvan behoeftenbevrediging en alleen nog
deontwikkeling van deproduktiemiddelen dient.Dietrend isreëelaanwe-

zig.Je kuntjeb-v.een situatie indenken waarstrijd tegen pollutie alle
bijkomendegroeiopslorpt;à la limitebetekentdatconstante toeneming
van kapitaalzonder een gram m éérgebruikswaarde voor hetindividu.
Zuivere,nooit eindigende m eerwaardeschepping is inderdaad een dwingende behoeftevan hetsysteem .Onze economische groeistaatnietin het

tekenvan levensvreugde,hijwordtgedreven dooreen dwangmatigeaccumulatiedrift.Zuchtnaarwinstiseen impuls<van alletijden',zowelde
avonturier als de arts,de grondbezitter als de bedelaar kunnen erdoor

gedrevenworden,maarzijkunnen eventueelernogpersoonlijkvangenieten.Kapitalisme daarentegen iseen rationalisatievan die irrationeledrift,

winstmakerijiseen anonieme obsessiegeworden,een socialeneurosegevoed door individuele ascese.Dathad ook M ax W eberalaangetoond.In

tegenstelling totde feodale heer,die de opbrengstvan zijn uitbuitingspraktijk opvreetofverspilt,moetde kapitalistzijn winststeedsopnieuw
investeren in een steedsgroeiend produktieproces.Die herhalingsdwang -

bewegingom debeweging,verrijkingom deverrijking,losvan inhouden
betekenis,materieofnut-maakthetkapitalismeparadoxalerwijzetoteen
hyper-spiritualistisch systeem .Verre van een <m aterialistische' genieting
van aardse goederen betekent onze produktivistische beschaving maat-

schappelijkerijkdom alstranscendentewaarde,dieslaafseonderwerping
eist:accumulerenalsanti-lustprincipe.Verrijkingisnietlangereenmiddel
om zijnwegtevindeninhetbestaan,maarwordtdoelop zichzelf,losvan
geluksstreven.Jewerktnietmeerom te leven,jeleeftom tewerken;de
relatie tot de ander wordt een investering die moetrenderen,ontvleesde
berekening zuivertzevan spontane emotiesenhartstocht.En terwi
jlmen

lippendienstblijftbewijzen aan geluk en welzijn,worden zein een toekomstgeprojecteerd die nooitheden wordt,detirannie van de economische groeivoedt zich aan bloedeloos uitstel:een nieuwe versie van de
obsessie van het hiernapaals.Daarmee dreigtelke zingeving te worden

opgegeven en verraadtderationalistiscàearrogantievan deindustriële
@

samenleving waartoe ze zich in wezen herleidt:de triom fvan een instrum entele rationaliteit,economie van de middelen in functie van een doel
dat nooit ter discussie wordt gesteld,het is devident'. De zogenaamde
secularisering van de samenleving is een vreemde gedaanteverwisseling -

profanering -van hetsacrale:de menszoektzijn god voortaan in de
koopwaar,maaktvan econom ische groeieen absolute waarde en verliest

zichzelfin maâtschappelijke rijkdom.
Daarkomtbijdatgroei,welzijn en overvloed,naarmatezewordennage-
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jaagd,steedsmeeronbereikbaarworden.Steedsweernieuwe vormen van
schaarste doen hun intrede.Denk maaraan degeplandesli
jtagevan goederen (ingebouwdeveroudering,onherstelbaarrotspul).Nieuwebehoeften
vloeien voortuitde wetm atigheden van hetsysteem :<ook alwensen we

deauto niet,hijisondertussenallangeen dwingendebehoeftegeworden'
(Coolsaet,65).Energie-en transportproblemen staan modelvoorbehoeften die alleen m aar volgen uit een reorganisatie van de samenleving in
functie van de produktivistische waan.

MarxIlevertonsdeelementen voorinzichtin ditproces.Maarhijdenkt
zijn kapitalisme-kritiek niet consequent door. Integendeel. uiteindelijk
praathijhetkapitalismegoed.Op grond van de zogenaamde zin en bestemmingvan degeschiedenisverheerlijkthijdeontwikkeling van deproduktiekrachten.EnzozijnwedanbijM arx 11beland.Hetiswaardathij
hetkapitalismealleen maaralseen noodzakelijk-historischedoorgangsfaseverdedigt:de ontwikkeling van de produktiekrachten legtde grondslag
voorhetsocialism e.M aaidaarm ee ishettoch ietsmeerdan hetvagevuur

van demenselijkebevrijding:doorzijn produktivistischedimensie krijgt
heta-h-w.bovenhistorische waarde.

Dezeambivalentieleidtook tottegenstrijdigheden in depolitiekeimplicaties.Coolsaetlaatb.v.zien dat,wanneer we metM arx I stellen datproduktie om de produktie de kern van hetkapitalisme vormt,we het bestaande socialism e a1sstaatskapitalism em oeten definiëren.De collectivistische groeimanie ismisschien zelfsnog een zuiverdervorm van kapitalis-

me.Hierheefthetproduktieapparaatzich immersvan bijkomstigheden
alsprivé-eigendom en -winstbevrijd om een volkomen eigen leven teleiden.M aaralswe metM arx 11de kapitalisme-kritiek beperken totkritiek
op deuitbuiting diesamenhangtm etprivé-eigendom van produktiemiddelen,dan valtdediagnosevan hetbestaandesocialismeheelandersuit.Als
de ontwikkeling van de produktiekrachten op zichzelf ietsgoeds is,dan

volstaathetenkeleschoonheidsfoutjeseruitweg te werken om erzonder
blozen hetetiketsocialism eop tekunnen plakken.M arx 11veroordeelthet
kapitalismeechterook om dathetvanafeen bepaald m omentdeontwikkeling van de produktiekrachten zou afremmen.ln die optiek issocialism e
nog slechtsontgrenzing van die ontwikkeling,een machtsovername die ze

alleenrechtlijnigeren defficiënter'maakt;hetverschilisnietlangerkwalitatief,maar louter kwantitatief.
Ofeen andervoorbeeld van schizofrene kritiek.W anneerwe metM arx I

stellen datgebruikswaarden in hetkapitalismeeen alibizijn voormeerwaardeschepping,dan houdtdito.m .in datmetde arbeiderslechts<reke-

ning'wordtgehoudenvoorzoverhijeenmiddelisom winsttemaken.Hij
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wordtgedegradeerd tot arbeidskracht,totgebruikswaarde voorhetkapi-

taal.Nietalleen wordtin deheteronomearbeid zijnbehoefteaan actieve
ontplooiing miskend, ook zijn behoeftenbevrediging in de privé-sfeer
wordtslechtsinoverweginggenomenin dematedatzezijn arbeidskracht
reproduceert:hijmoetgenoeg kunnen eten om tekunnen werken.M aar
in de redenering van M arx 11wordtdatrepressiefdraineren van behoeften

weergerelativeerd en vergoelijkt:ontwikkelingvandeproduktiekrachten
zalop lange termijn overvloed scheppen,de degradatievan hetindividu
totarbeidskrachtisalleen maareen noodzakelijk offerop hetaltaarvan
demenselijkevooruitgang.
M arx'gedachtengang steuntop de opvatting datde geschiedeniseen wetmatig procesiswaarvan degoede asoop op voorhand gewaarborgd is:de

railsvan deevolutie lopen rechtnaarheteindstation van de menselijke
zelfverwezenlijking.De 19eeeuw wordtvaak gezienalsdetriomfvan het
historisch denken,maardat<historicisme'neemtdegeschiedeniseigenlijk
nieternstig:hetsimplificeertzetotietswetmatigs,zonderverrassingen of

breuken,iseigenlijk een soortverzekeringsdenken dathetwisselvallige
van hethistorisch gebeuren moetbezweren.Ook M arx iservan overtuigd
datkapitalistische ontwikkeling van deproduktiekrachten automatisch in
socialisme zaluitmonden.M aar,zoals Coolsaetzegt,produktiekrachten

zijn politiek nietneutraal,watdatbetreftkan ergeen continuïteitzijn:
kapitalistischeontwikkeling ondermijntdemogelijkheid van hetsocialisme. Het socialistische alternatief za1 de bestaande produktiekrachten in

verregaande mate moeten wijzigen en zelfsalreken,want zonder een
kwalitatief-inhoudelijkewendingzijnzenietindienstvanbehoeftenbevrediging te stellen.Overigens is,zoals Coolsaet laat zien,het kapitalisme
evenm in een autom atisch produkt van ontwikkelde produktiekrachten,
maar het resultaatvan een bepaalde optie,de realisatie van een cultureel

project,geïnstitutionaliseerdetriomfvan een handelingsmotief:producerenom teproduceren.Dewetten vanhetkapitalismezijngeennatuurwetten,zeworden pas'fataal'wanneeren om datmen in hun onafwendbaarheid gelooft.En dan houdthetkapitalisme ook nietvanzelfde belofte in
dathetzich totsocialism e zalontpoppen.

Radicale kritiek op hetproduktivismeisslechtsmogelijk wanneerwe afscheid nem en van M arx II. Ontwikkeling van de produktiekrachten is

nochnoodzakelijk,noch-eenbepaaldedrempelvoorbij-mogelijk,aldus
Coolsaet. Het probleem is niet dat de ontwikkeling verkeerd gebruikt
wordtof fouten vertoont,de ontwikkeling zelfvoert naar een impasse,

naaralgemeneontmenselijkingenzelfvernietiging.Maaronduidelijkblijft
hetofCoolsaetdeontwikkelingvan deproduktiekrachten principieelver-
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werptof alleen maar de kapitiistisch-produktivistische vorm ervan.En

daarmeezijn we aan enkele kritischebedenkingen toe.
Coolsaetiserop schitterendewijzein geslaagd deproduktivistischeperversievan Marx'kapitalisme-kritiekblootteleggen,maarzijneigen argum entatie bevatm .i.twee zwakke schakels.In deeerste plaats wi1ik M arx

op één puntverdedigen:zijn eindperspectiefwordtm.i.doorCoolsaets
kritiek onrechtgedaan.Ten tweede redeneertCoolsaetzelfeconom istisch

en bezondigthijzich evengoed a1sM arx aan <reductionisme'.
Com m unisme is geen produktivisme

Primo dus:zijn interpretatievan hetvoltooid communismez.M arx'toekomstperspectief issynoniem metmenselijke zelfverwezenlijking en dat
verondersteltoverstijging van de noodzakelnkearbeid.VoorMarx isdie
arbeid imm ersperdefinitievervreem dend.Een universelemenswordtpas

mogelijk wanneerbehoeften probleemloosbevredigd kunnen worden,en
datbetekentopheffing van debestaandearbeidsdelingten voordelevan de

vrije levensuiting.Coolsaet,die nietaanvaardtdatnoodzakelijkearbeid
perdefinitievervreemdend is,vertaaltdatalsvolgt:rim pellozebehoeften-

bevrediging komterop neerdatmen vrijisom allesteproberen en niets
toteen goed eindetebrengen,datmen van heteen naarhetandervlindert;
arbeidsdeling m aaktdan slechtsplaatsvoorpure activiteitzonderdoelmatigheid en de ernstvan een doelgerichteontwikkeling raaktzoek.Die zelf-

realisatie isduslouterspel(metde bijbetekenisvan vrijblijvend.onvolwassen -maarisdatnieteen problematische definitie van spel?)ofeen
gedaanteverwisseling van de zinloze arbeid die reeds in het kapitalisme

hoogtijviert:vrijeactiviteitwordteennieuwevariantvanhetproduktivisme,diehetindividu verandertin een Proteus-figuurdie nooitmetzichzelf
ofcoherente doelstellingen sam envalt.Derealisatiedwang van een ludieke

consumptiemaatschappij.
Het is een subtielgezichtspunt,m aar toch m aakt Coolsaethet zich wat

gemakkelijk.IneensheefthijgeenoogmeervoorambivalentiesenverglijdingenindetekstvanM arx,zijnconclusieligtopvoorhandvast:wiestelt
dat arbeid per definitie vervreemdend is, kan als alternatief alleen nog

gratuïeteactiviteitbepleiten.Maar 1)ik zienietin hoehetindividu zich2 IkwildelezernietvervelenmetMarx-exegese.Citatenenverwi
jzingenblijven
dusachterwege.IkverwijsslechtsnaarhettoegankelijkewerkjevanAgnesHeller,
La théorie deshelofaxchezM arx,Coll.10/18,1978.
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zelfkan realisereninnoodzakelijkearbeid,wantdieis-inwelkesamenlevingsvorm ook -onderworpen aan maatschappelijkeeisen,impliceertalgemenenormen dievanuitsubjectiefoogpuntaltijd totop zekerehoogte
verknechtend zijn3.Marx'standpuntdienaangaande lijkt me zinvolen
realistisch.2)Noodzakelijkearbeid moetdusworden losgemaaktuitonderdrukkende machtsverhoudingen en toteen m inimum beperkt,zodatde

rangorde tussen de sfeervan de noodzaak en de sfeervan de vrijheid
wordtomgekeerd4.Datisgeen produktivismemeer:hetondersteltveeleer

beperking van de maatschappelqke behoeften en optimale speelruimte
voorindividueleontplooiing buiten denoodzakelijkearbeid.
M arxiswellichtnaïefgeweestop tweepunten.W aarligthetverzadigings-

puntvoordeheteronomeproduktie?Datiseenprobleem waarvanhijhet
politieke karakteroverhethoofd ziet.En ten tweede,hetishelemaalniet

evidentdateen kapitalistische ontwikkelingdemogelijkheidsvoorwaarde
voorvrijelevensuitingis.M aarerzijnook onbetwistbarepluspunten,die
Coolsaetonbesproken laat.
1.Ten eerste wilM arx de autonomie laten prevaleren op de heteronom e

arbeid.Terwijlinhetkapitalismedebehoefteaanindividueleontplooiing
wordtplatgewalstdoor de anonieme dwang van een zinloos produktivis-

me,breekthqtcommunismedatM arxop hetoog heeft,metdieobsessie,
in een fundamentele om wenteling van de behoeftenstructuur.

2.De arbeidsdeling opheffen isniethetzelfde alsdoelloos tijdverdrijf:
M arx'communismelegtgeentaboeopontwikkelingvanbijzonderetalenten,hetgarandeertintegendeelde vrijheid om,in aanvaarding van zijn
natuurlijkebeperkingen,zijn vermogenscreatiefteontplooien.Hetisb.v.
geen toevaldatkunstbijM arx vaak modelstaatvoorvrijeactiviteit,een
activiteit die niet te herleiden is tot econom ische rationaliteit, noch in
termen van ruilwaardenoch in termen van gebruikswaarde,en die ietsheel

andersisdan vrijblijvend tijdverdrijf.M aarCoolsaetis zo bezeten van
economischerationaliteit,datdecreatievedimensiebijhem dreigtwegte
deemsteren :in hetbestegevaleen onbenulligerestcategorie,in hetslechtste verspilling van energie en ludiek identiteitsverlies,een variantvan de
kapitalistische produktie om de produktie.
3. M arx heefteen zeereconomistischeopvatting van de ontwikkeling van

produktiekrachten,maardatwilnietzeggen dathijdemenselijkebehoef3Tenzijmenterugwilnaareentoestandvanveralgemeendeambachtelijkheid.

M aarzelfsdan isarbeid nietzondermeersynoniem metzelfrealisatie.
4 Cfr.AndréGorz,Adieux auprolétariat,Galilée,1980,en LouisVan Bladel,
M inderarbeid,meer werk?in Streven,april1983,pp.579-590.
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tentothetloutereconomischeherleidt.Diereductieisvoorhem juisteen
aspectvan de vervreemding doorhetkapitalisme.Erzijn niet-economischebehoeften,die nietuitgedruktkunnen worden in de taalvan beziten

toeëigening:moreleen geestelijkeontplooiing,maarvooraleen handelen
waarin de andermeerisdan een m iddeltotzell ehoud.Voorhetkapita-

lismezijn datvormen van irrationalismeen sentimentaliteit,daargelden
alleen behoeften dieeen solvabelevraag op een marktvertegenwoordigen.
Via econom ischegroeikan hetkapitalismeweleen hogem ateaan materië-

lerijkdom totstandbrengenenzichdeluxevaneen marktvanwelzijn en
gelukpermitteren(vanuithetoogpuntvanexpansievanhetsysteem eerder
een nood dan een luxe!),maardatisnooiteen menselijkerijkdom.Over
die weggedrukte intersubjectieve behoeften bewaart ook Coolsaet een
merkwaardigstilzwijgen.Volkomen innavolgingvandeeconomischeideologieherleidthijmenselijk handelen impliciettoteen subject-objectrelatie:hetindividu in worsteling m etde m aterie.Voorhem ,ondubbelzinni-

gernogdan bijMarx.ligthetwezen van demensin dearbeid.Eenmaal
zoverboeien hem nogenkeldoelmatigheidsoverwegingen.TerwijlMarx'
begrip van vrijeactiviteitrelatiestotdeanderbehelstdienietutilitairof
economischzijn,riskeertCoolsaetsobsessievandedoelmatigearbeid elke
relatie die nietin hetteken staatvan (repressieve)arbeidsethiek totiets
don-menselijks'te degraderen:hetdonwezenlijke'van hetspelmoetdan
maarweggerationaliseerd worden in functievan...ja waarvan eigenlijk?
Van een utilitairereductievan hetsubject,vreesik.
Zeker,Marx heeftongelijk wanneerhijin naam van een naïefvooruit*

gangsgeloof beweert dat consicten in de communistische sam enleving

plaatszullenmaken voordoorzichtigheidenspontaneharmonie.Maarhij
stelttenminstedeintersubjectiviteitsdimensiecentraalenwilzo,althansin
zijn toekomstperspectief, het economisme overwinnen. Coolsaet had
Marxkunnen kritiseren doorerop tewijzen datconsictentussen mensen
geen loutereconomischeoorzaken hebben,dathiereen fundamenteleam bivalentie in hetspelis,datmachtsverhoudingen nietverdwi
jnen methet

kapitalisme.M aardan had hijook deintersubjectiviteitcentraalmoeten
stellen.Nu zethijtegenoverMarx eigenlijk een stap terug.In zekeropzichtdenkthijnog economistischerdan M arx zelf.Zijn kritiek op M arx'
produktivismeisterecht,maarhijraaktzelfverstriktindenetten van het
economisch discours,doordathijzich tevreden steltmetinternekritiek.
Hijneemtdepremisse,teweten dereductievan hetmenselijk wezen tot
materiële behoefteen arbeid,overom zich vervolgenseroverte beklagen
datditdiscoursin dehuidigecontexthypocrietecamousage is:hetwilof

kan zijn rationaliteitspretentie nietwaarmaken,ditzou immersvereisen
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datoveralin arbeid en behoeftenbevrediging een adequate doel-middelbe-

rekeningaanwezigis.terwijlweindebestaandeverhoudingentoch precies
het tegendeelconstateren.M aar formuleertCoolsaetm etdeze aanklacht
nietreeds een terroristisch ultimatum aan hetadresvan diegenen die zich
nietwillen spiegelen aan datprimaatvan heteconomische,ook wanneer
hetsocialistische vormen aanneem t?

De onttoverde wereld van de gebruikswaarde

Dathij er nietin geslaagd iszich aan heteconomisme te ontworstelen
blijktverderhieruitdathijéndeproduktivistischeM arxéndeburgerlijke
economen met een utilitaristisch rationaliteitsbegrip te lijfgaat:de gebruikswaardefungeerta1smotorvanzijnargumentatie.ZowelM arx11als
burgerlijkeeconomen legitimeren deomkeringvan demiddel-doelrelatie,
hetfeitdathetproduktieapparaatdoelop zichzelfwordt.Hetfechte'doel

zou de gebruikswaarde moeten zijn.Maar wanneerje,zoals Coolsaet
doet,over kapitalisme spreekt in termen van 'ontaarding'en <om kering

van derationeleen natuurlijkeverhoudingentussen doelen middel',dan
opteerje-minstensimpliciet-vooreen mensbeeld dateensen voorgoed
vastligt:het behoeftige subject,waarvan de onveranderlijke strevingen
zich realiseren hetzijin een steedsherhaald moment,hetzijin een historisch proces.Datbetekentdatjedegevangeneblijftvan het<naturalistische paradigma':geen ont-aard-ing zonderaard,d.i.voorafgegeven m en-

selijkenatuur.Alsdienatuurzich manifesteertin rationelebehoeftenbevrediging,dan is kapitalism e inderdaad synoniem metanti-natuur,denaturatie en perversievan degebruikswaarde:nietlangereen uitzonderings-

toestand volgend uiteen menselijk projectdatzich op een bepaald ogenblik in de geschiedenisheeftvoorgedaan,maar een onverklaarbare dege-

neratie.M .a.w.Coolsaetredeneertuiteindelijk zelfnw
ietechthistorisch:
kapitalismewordteenListvandeOnrede,deeven fatalea1sonbegrijpelijkeverwerkelijking van een produktivistischeIdee.
Zijn naturalistischekritiek lijktmedan teverwijzen naareen anderconcept van economische groei, dat de verhoudingen, die nu op hun kop
staan,weerrechtwilzetten.Geconfronteerd m eteen weerbarstigenatuur,
streven we noodgedwongen naar economische groei: zo realiseren we

gaandeweg ons wezen via de steedsnaderbijkomende bevrediging van
onze behoeften,op voorwaarde evenweldat die groeirationeelgeorgani-

seerden geplandwordt.Inhetkapitalismeisdatnietmogelijk,deeindeloze spiraalbeweging van een dolgedraaid produktieapparaatverhindertde
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harm onische,finaalgestabiliseerdebevredigingvan onze behoeften.M aar
dan beperkthetverschiltussen M arx en Coolsaetzich totdeevaluatievan

demiddelendietotmenselijkezelfrealisatiemoetenleiden.Beidenhouden
vast aan een visie op de geschiedenis als een rechtli
jnig scenario,maar
waarhetkapitalismebijMarxeen noodzakelijkmomentis,verschijnthet
bijCoolsaetalsontspoordenatuur.
Om de onttroonde gebruikswaarde terug op haar voetstuk te plaatsen,

moetenwedednatuurlijkeen rationelemiddel-doelrelatie'herstellen,zegt
Coolsaet.Maarjekuntjeafvragen ofdescheidingtussen middelen doel
nietreedseen aantalclandestiene passagiersmeevoert.Ook wanneerje
steltdatalleen doelmatige arbeid methetoog op nuttige produkten ver-

antwoord is,blijfjederelatietotdenatuuralsinvesteringzien,reduceer
je menselijk handelen totvalorisatievan de natuurvolgensnormen van
efficiëntie en rendement.Omvorming van de natuur wordtdan een cate-

gorischeimperatief,enleidtditnietbijnavanzelftotverzelfstandigingvan
demiddelen? Bovendien,houdtde scheiding tussen middelen doelnietin

datje jezelf als louter arbeidskracht in hetteken van zellehoud beschouwt?Meteenpleidooivoorgebruikswaardezittenwenogaltijdinhet
rijk van dereducties,vreesik.Gebruikswaardeiseeneven grotereductie
als de door Coolsaetaan de kaak gestelde ruilwaarde.
Ten eerste klopt de stelling niet,dat alleen het kapitalism e de gebruikswaardem iskent.datze in andereculturen centraalstaat.Ook in dprim itie-

ve'samenlevingen zijn dingen nietdoorzichtig:ook deritueleensymbolischebetekenisvan deobjecten en van hun onderlinge ruilisvanuithet
oogpuntvan rationele behoeftenbevrediging een 'perversie'.W ie beweert
dat<prekapitalistische'culturen system atisch in termen van gebruikswaardedenken,geefttoe aan een bepaalderetro-mode in onsdenken.In geen
enkele traditionele samenleving leidtheteconomische een zelfstandig be-

staan;diverse,heterogenebetekenisaspecten zijn in hetobjectsteedsmet
elkaarverweven.En zelfsinonzemaatschappijkunjesymbolische,affectieve,esthetischeen anderexdim ensiesvan de dingen nietzomaarweggom -

men (zoalse@conomen,en ook Marx,meestaldoen)alswaren hetslechts
bijkomstigheden tegenoverdezgn.onveranderlijke,essentiëlemenselijke
behoeften.Mijn huisvertegenwoordigtnietalleen een ruilwaarde,isniet
zomaareen woning,hetdraagtmijn handtekening,isterzelfdertijd tentoonstelling en m useum ;ta1van dingen circuleren in een circuitvan per-

soonlijk-ambivalenterelaties(alsgeschenk,uitdaging,enz-).Hetkapitalisme kenm erktzich nietalleen doorde dynam iek van de ruilwaarde,maar
tevens doorde verzelfstandiging van de gebruikswaarde.Vroegere m aat-

schappijen hebben blijkbaargeen utilitaristische rationalisatiesnodig,in
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het kapitalisme daarentegen wordt een gebruikswaarde-ideologie onmisbaar voor het door wroeging geplaagde geweten van het produktivisme.

Degebruikswaardeiszelfeentypisch idioom vanhetkapitalismeenkrijgt
slechts de bevoorrechte betekenis van een dkritische' evidentie tegen de

achtergrond van meerwaardeschepping,waarvoor ze het onontbeerlijke
ideologisch alibiis.
Ten tweede.
'wiezegtdatarbeid en produktievolledigm oeten worden geregeerd doorde logica van degebruikswaarde,verabsoluteerteen ideologie
van recente factuur.A1wat niet rationeel-functioneelis,wordt dan des

duivels.Objecten moeten zich houden aan een zgn.evidentelotsbestemming:bevredigen van natuurlijkebehoeften van hetsubject.Ze krijgen
een universele wetopgedrongen.die ze onderling verwisselbaarmaakt,ze
worden genorm aliseerd met behulp van een onttoverd realiteitsprincipe.

Hetsubjectmoetzich spiegelen in deuniverselegebruikswaarde,elkegespletenheid in zijn omgang metde dingen onderdrukken,met zichzelf
samenvallen in een soortboekhoudkundigbeheervanzijn behoeften.De
gebruikswaarde-ideologie rationaliseertallerelatiestothetik,deanderen
de dingen in het teken van onderlinge verwisselbaarheid en legitim eert
zodoende indirect ook het ruilwaarde-systeem . Ze legt het individu de
dwang op zich te identificeren meteen universelenuttigheidsresex.En zo

wordthet<echte'doelvan Coolsaettenslotteonvermijdelijk een alternatiefpleidooivooralgemenearbeidsmobilisatie.Ik houd mijn hartvastbij
doelm atigheidsoverwegingen als deze: 'H et zou veeleer in een socialisti-

schemaatschappijzo moeten zijn datde doelmatige,zinvolle arbeid het
gehelelevendoordringt,jadatmendevrijetijdzoruim mogelijk zich van
dedoelmatige arbeid laatdoordringen'(233).In de reeks 'We zijn hier
nietvooronsplezier'zou datsocialismeweleensdeeersteprijskunnen
winnen.

Ben ik hiermee onrechtvaardig tegenover Coolsaet? Ik blijferbij:zijn
studie is erg boeiend en verdient meer aandachtdan er tot nog toe aan

besteedis.M aarikgeloofdatereenspeclTekerekritiekophetkapitalisme
nodig isdan de zijne:een kritiek op hetcompulsieve karaktervan het
systeem metalsonvermijdelijkekenmerken:heteronomievan dearbeid,
uniformeringvangedragspatronen,standaardiseringvanobjecten,uitsluiting van behoeften die geen solvabele vraag voorstellen,kolonisering van

de <vrije'tijd,produktievan steeds nieuwe schaarsten...Een te simpel
pleidooivoorgebruikswaardeisgeen alternatiefvoorproduktivisme.
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Leo Geerts

Na dem eeralgemeneinleiding die in hetvorigenumm erverscheen,zou ik
nu graag enkele recente publikaties van Surinaamse en Antilliaanse
auteurs voorstellen :

DeBoog (1981)doorEdward deJongh,zoalsin deinleiding algezegd:een man
die op A mbon geboren werd,maar uitAntilliaanse ouders en die in 1936 naar
Curaçao verhuisde.

De rotsderstruikeling (1982)doorBoelivan Leeuwen,de achtstedruk van deze
roman uit 1960 van een bekende Curaçaose auteur.

De Vervolgden (1982) door Cola Debrot,een zeer mooiwerkstuk datDebrot
tijdenszijn laatstetweelevensjaren schreef;netalsM #n zusterdenegerin (1935)
isDe Vervolgden eenvan dieklassieke,zijheteigenzinnigeverhalen dienietmeer
weg te denken vallen uit de Nederlandse literatuur.

Overde gekte van een vrouw (1979,herdruk in 1982)en Nergens ergens (1983)
doorde zwarteSurinaamseAstrid Roemer,dietotnogtoeeen beetjein deschaduw leefdevan mensen a1sEdgarCairo en BeaVianen,maardienu ongetwijfeld
een eigen plaats heeft gevonden op onze leestafels.

Datvuurdergrotedrama'
s (1982)doorEdgarCairo,die hiermee een even indrukwekkendeturfaieverdealsJejeDl
ài/KaraktersKrachten (1980).

Zoweldetomelozeproduktievan EdgarCairo(25titelssinds1969)alsde
korteopsomming hierboven duiden op een indrukwekkendebehoeftebij
deze auteursom de eigen achtergronden,heteigen achterland en de confrontatievan individuen meteen som sgroteskewereld op schrifttestellen.
Bijnaalletitels-op DebrotendeJonghna,die doorM eulenhoffwerden

uitgegeven -neemtuitgeverijIn de Knlpscheer,die ook de interessante
Antilliaanse Bibliotheek bezorgt,voor haar rekening.Ook dat mag wel
eens vermeld worden.

De boog

NetalsFrank MartinusArion in zijn ondertussen klassiek geworden ro-
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man Dubbelspel(1973)kiestEdward de Jongh voorzijn romanDeboog
eentypischsegmentuitdemargevandesamenleving.Deboogisnamelijk
letterlijkeen vandebogenvan een oud fortwaarenkelemaatschappelijke
verschoppelingen een toevluchtvinden voor de regen,maar nietvoorde

altijd dreigendelongontsteking.Chebu iseen zwartedienadedood van
zijn vrouw en hetuitbranden van zijn huisjetijdensrellen allelevenswil
verloren blijkttezijn;ook alheefthijgeld,naariedereen vermoedt,hij
leeft a1seen verschoppeling onder een van de bogen,laat de honden uit

vaneenrijkemeneerenverdedigtzichmetdiedierentegendespotvaneen
groepjearrogantejongeren.
Metzijn vrienden heefthijafen toeeen drinkavondje.Rodriguez,een
'volbloed solitair',een zelfstandige loodgieteruitColumbia,die eruitziet

als'een vertropischteEuropeaan'(11)iszijn boezemvriend,de enige bij
wie hijzijn hartuitstort.De nog jonge dronkelap Boy blijftzijn roes
uitslapen onderChebu'sboog,maarderoesblijkteen beginnendelongontsteking en die zalBoy hetleven kosten.Dan isernog zijn 'blanke
broederyFidél, diemeteenzusvanChebu'svrouw isgetrouwd
'
- ;hi
jslaapt
nietmetzijn Dulcemarfa,wantzeiseen prostituéediealleen trouwdeom
zijn Nederlandse nationaliteitte verwerven,zodathaar actieradius wat
groter kon worden.Fidélheeftduizend gulden gekregen en daarmee bas-

ta.Dan isernog Paluli,een 'gewilligejongen van rond de veertig'(12),
bijnablank,dienietslieverdoetdan boodschappen,in ruilwaarvoorhij
m ag meedrinken. ln tegenstelling tot vele sociale rom ans uit de vorige

eeuw steltDeboogdezekleurrijkefigurennietvooralsidiotendienergens
weetvan hebben.Zo praten ze over werkloosheidsstatistieken en maken

grapjesoverdepaarpetroleumraffinaderijen.desterkeband dusmetVenezuela waarbijdeAntillen vroeg oflaatzullen aansluiten,en overde
toeristischeindustrie,die de werkloosheid ook nietzaloplossen.Nietdat

zedaarom politiekeagitatorsworden:'Alsjijzegtdathierderijken rijker
worden en dearm en armer'.aldusChebu totRodriguez die hem de krant

voorleest.'dan kan ikjealleen maargelijk geven.M aareerlijkgezegd :ik
lapdataanmijn laars.Kapitalistzaliknooitworden.W aarbekomm erik
meeigenlijk om ?Om anderen?Heeftiemandooitietsvoormegedaan?
Behalvedan mijnmoeder,en mijn vrouw ?Ach,laatdewind maarwaaien'(13).
Op hetogenblik datChebu besluitzich uitditleventjeaan derand loste
maken,beginnenheftigetegenslagen.Dehoerdiehijten huwelijk vraagt,
diehijzelfseen televisietoestelschenkt,wilalleeneen huwelijk a1sdatvan
Fidél.Net op datm om ent dient Chebu het nodige geld van de bank te

halenvooreennieuw huisje.Metdatgeldopzaklaathijdehondenlosop
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dejongeplaaggeesten,maarzeslepenhem mee,eenautoscheptdeketting
enChebu sterftonderdewielen.Hijkannognetmompelen:'BisaDulcemarfa ku eplaka'(zegaan Dulcemarfa,dathetgeld').Ditonaffezinnetje
bespookt de enige getuige,Fidél.
Literairisditeen vreemdewending.Nietalleen valthetcentralepersonage
door ditongevalweg,zodateen nieuwe focus-figuurnodig wordt;m aar
bovendien verandert hetverhaalvan karakter:hetisnietlanger hetver-

slagoverChebuenzijnvrienden,hetwordteen parabeloverdenoodlottigeinvloed van ditverlorengeld.Fidélvindthet,maarhijzalernietlang
plezier aan hebben.Uitwroeging brengthijeen deelvan hetgeld naar
Dulcemaria,maarnaeen ruziemethaarpooierdie ditverdachtvindt,valt

hijvan detrap.Om aan deverdenking van moordpogingteontsnappen
neemtdepooierdan maaralhetgeld uitzijn zakken.Dooreenhersenletsel,opgelopenbijzijnval.zalFidélnooitmeerverdervertellenhoehetnu
zat methetverdwenen geld van Chebu.

Zo zijn er nog meerperipetieën en bijna-magische gebeurtenissen,die
evenwelmet een ijzeren logica voortvloeien uit Chebu's ongevalen de
oneerlijkheid van Fidél.Eersteoorzaak isin feiteChebu'swraakzucht.
Deenigediedenodigelevenswijsheidheeftom depassiestevermijden,is
de 'volbloed solitair'Rodriguez.Hijsomtook op watergebeurt:Boy
ging dood doorzijn eigen onverantwoordelijkheid,Chebu lietzich door
een passie meeslepen,Fidéleveneens en ze zijn ervoorgestraft;Paluli
week ondertussen uit naar Nederland.Toch loopt de hele wi
jsheid van
Rodriguez,zoals de lezer tijdens hetvoorafgaande handig duidelijk is
gemaakt,uitop een totale,stokijnsewanhoop,diealsenig antwoord de
zelfmoord heeft.Viaeentruukjewordtdan nogtotnadedood dewraakzuchtvan Chebu ingeschakeld,zodatde parabelmet hetlotvan Paluli
rond genaaaktkan worden.
Hetverhaalvan D eboog werd hiernogaluitvoerig samengevatten nadele

vandeprachtigemilieuschets(deboog,hetChineseeethuisje,hethoerenkamp Campo Alegre,deietsbetergesitueerdebroervan Chebu,desubtie-

lerassenverhoudingenenzovoort).Datgebeurdeomdatjuistin devertelstructuurzich die vreemde wending laatzien,datafknappen van de Che-

bu-draad halverwegehetverhaal.Hetlijktwelalsoféén individu nietde
focusvan deze story kan zijn.Op heteerste gezichtzou men diteen
compositiefoutkunnen noemen,alpleiterveeltegen;ook narratief-tech-

nisch blijftChebu op deachtergrond deverdere afwikkeling domineren.
Belangrijkerdan dattechnischeexcuusishetfeitdatzowatalleverhalen
uitdeAntillen (en Suriname)vergelijkbare 'fouten'vertonen.
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D e rots der struikeling
Derotsderstruikeling(1960;achtstedruk:1982)van Boelivan Leeuwen
heeftvanuitdenarratievetechniek gezien wellichtde meestgrillige vertel-

structuurvan allemaal.Na een inleiding van achtbladzijden,waarin de
auteurin grotelijnen aanleiding en onderwerp van hetboek omschrijft,
komtereen eerstehoofdstuk waarin dezelfdevertelinstantieweergeeftwat

hijoverEddy Lejeuneweet.Eddywashetachtstekindvan een rokkenjagendeplantagehouder,studeerdeinNederlandenkwam om bijhetduiken
naardiamanten in een rivierin Venezuela.Hetderde hoofdstuk verteltde

wildenachten van Eddy Lejeune in de ik-vorm tergelegenheid van een
bezoekaanEuropa:nadeAntwerpsehoerenvolgen deAmsterdamse.Hij
belandtbijzijn neefSjon A,een ambtenaardieook even debloemetjes
buiten zet,en verneemtpertoevaldatertwijfelisofzijn vaderwelecht
zijn vaderwas.In de aanvalvan krankzinnigewanhoop diehem in een
kliniek doetbelanden,vraagtEddy:'W ieismijn vader?'en een 'zuster
meteen bleek en ernstiggezicht'antwoordt:'Godisjevader'(56).Daardoor wordtde woeste levenswandelvan Eddy's.vader,die hijimiteert,
tegelijk ook een afrekening metGod deVaderzelf.
InhetderdehoofdstukverteltEddyLejeuneheteindevanderoman:hoe
hijmetde'louchejoegoslaaf'Matopecken een keihardeindiaan,dietwee
vrouwenalslastdierenen bijslaapgebruikt,naardiamantengaatduikenin
Venezuela:een vlucht.'Is ereen continentz6 ver,dathetverdriethem

nietachtervolgt,datzijn voetsporen in dewind verwaaien enworden uitgewist?'(58).Hetvierdehoofdstuk lijktweleen donderslag bijheldere
hemel:deconcentratiekampervaringen van EddyLejeune.Hoofdmotief:
deredding van een kind uiteen brandende Duitste stad.Bijmotief:een
neergestorte Amerikaanse piloot 'als een engelm et verbrande vleugels'

(90).Kortom :deafrekening metdevaderen zijn woestevitaliteitwordt
verdrongen doordegrotelevensvraag naardezin van hetlijden.Enige
troostvoorEddy:'Enin devertezieikheteilandvan mijn dromen inde
branding liggen,de rotsderstruikeling'(118),in één woord:Curaçao.
Hetvijfde,laatsteen langste hoofdstuk iseen soortalgemenebeschouwingvan EddyLejeune overhetleven,devader,devrouw (en devrouwen),hetlijden en deneger(prachtigetyperingvan de negera1saristocraat,alsclown en alsluilak!).
W atopvaltin dezenarratievestructuurisdatdetypisch Nederlandse(intellectueel-westerse)problematiekheteigenlijkeonderwerpdoorkruist.Dit
heefttem aken methetblanke katholicisme op Curaçao,datverantwoor-

delijkisvoorschuldgevoel,verheerlijkingvandevaderalsgod,demoeder
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als'maagd'enzovoort,enmethetfeitdatCuraçaoin werkelijkheid noch
blank is,noch Nederlands-katholiek of Nederlands-calvinistisch.Om te

getuigen van watdeze Eddy Lejeune uiteindelijk was(dronkaard,maar
ook vaderloze;avonturier,maarook intensbezeten doorde wanhoop om

hetlijdenvan één kind,kortom :kindvan een blankevaderen een zwart
land),moesten we1uitersten geschetstworden:hetconcentratiekamp in
hetW esten naastde barre rivierin Venezuela.Boelivan Leeuwen form u-

leertdeverscheurdheid vandeblankeEddyLejeuneop eenbepaald ogenblik op devolgende treffende manier:'Denegerisdeonschuldigstem ens

op aarde:hijheeftnognietdemachtgehad om anderenkwaadteberokkenen.W atvoorvrolijkheid en kinderlijkheid wordtgehouden is,in wezen,deonschuld van demachteloze'(128).EddyLejeunezwalpt-neta1s
zijn vader-heen en weertussen de 'vrolijkeen kinderlijke'uitlevingvan
'de neger'en het schuldbesef van de blanke.Concentratiekamp en 'rots

derstruikeling'zijn detweepolen waartussen hijzich beweegt.Ditgeeft
een zo bizar,m aar authentiek mengsel,dat de lezer ademloos over de
grilligheid van de vertelstructuur heenleest.

De vervolgden

M erkwaardigin ColaDebrotslaatstenovelleDevervolgden (1982)isdat
hijgeen enkelpersonagealsfocuskiest,ietswatmogelijk wordtdoordat
hijelkpersonagemetuitersteprecisievanuitzijneigendenk-enleefwereld
weergeeft:zowelde drie indianen in hetbegin,Caiquetios,d.w.z.indianen uitVenezuela die de papegaaials beschermdierhuldigen,alsde Creoolse sergeantuithetSpaanse leger ofde gouverneuren de paterdie het

wereldlijkeen geestelijkegezaguitoefenenopheteiland Curaçam.JevertrektalslezerbijdedrieCaiquetiosin degrotten waarzehun toevlucht
zoeken;je beleeftmethen de groenestraalvan de ondergaandezon die
aanhunbeschermdierdepapegaaiisgewijd;jeervaartmethen deabsurde,maar doodernstige ontmoeting met de Spaanse conquistadores;je
voeltaan waarom en hoeze dan maarm etenkelesoldaten en een sergeant

meetrekken en je vindthetlogisch datze zich uiteindelijk op Curaçam
vestigen.Heelhun evolutieiseven begrijpelijkalsdievan degouverneur
dieertoe komtdepatervan zijn eiland te vermoorden,omdatdie pater
dreigt vervelend te worden door op de 'zuiverheid van ras'te ham eren.

Hetisjeookalslezerinmiddelsbekend dateen ziekenzustereenverhouding heeft metde inboorling die haar helpt.Hoeweler dusgeen epische

kernfiguurisin ditverhaal,ervaarjeheta1slezertocha1seinovertuigen-
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deeenheid.Zeldzaam zijn deauteursdiezowel'ingewikkelde'Europeanen als'simplistische'indianenopvoetvan gelijkheid kunnenvoorstellen.
Die krachttoeris Debrotslaatste,m aarnietminste daad gyweest.
Daarom isDe vervolgden een novellediezowelklassiek isvan eenvoud a1s
een artistieke bverwinning op hetprobleem van de narratieve structuur:

voorDebrotwasergeenW esters-katholiek overwicht(zoalsbijvan Leeuwen),evenmin a1seen behoefte aan een vertelfocus(zoalsbijde Jongh).
Debrothaaltm eteen verbluffendeeenvoud deklooftussen m oederland en

koloniedicht.Daardoorbewijsthijdatzijn pleidooivoormeertolerantie
tussen zwarten blank geen reactionaire impuls is,m aarhetproduktvan

eenverinnerlijkteverzoeningdertegenstellingen.Hetisbeslistnietzonder
betekenis,datDebrot ditslechtskon realiseren door de typisch westerse

vertelfocus,dieopéénpersonage,radicaalteverwerpen;hetiszijnonmiskenbareverdienstedatbinnen zijn vertelfocusallepersonagesopvoetvan
gelijkheid bestaan.
A strid Roem er

MetAstrid Roemerverscheen een tweedebelangwekkende schrijfsteruit
Suriname op hettoneel.TerwijlBea Vianen zich in hoofdzaak voor de
stralokjesvan de Hindoestanen interesseert,krijgen we hiereen beeld
van de situatie van de zwarte vrouw.Kon men de vertelstructuurvan De
rots der struikeling nog grillig noemen,die van Over de gekte van een
vrouw is ronduitchaotisch :enkele brieven,woesten vreem d als gedichten,openen hetboek ;ervolgteen notitie overde afgeschafte doodstraf.
Dan begint het verhaalvan Noenka,dat de dwingende dram atiek heeft
van de kinderervaring :onsam enhangende feiten en beelden meteen dreigende lading.Hetmeesttreffendeiswelhetbebloede pak lakensdatdoor
hetbezoek van stinkvogelswordtontdekt.Hetbebloedepak wordtoverspoeld door andere indrukken :de vaak dronken bosneger die Noenka's

vaderwas,naaktbovenop haarmoedermetwittepleistersop zijn zwarte
achterste; de spoken in Peetjeshuisdi
e geen spoken zijn,zoals Emely
beweert,maarEmely'snachtelijke minnaarEmile.Jezou ditallesgeordend kunnen vertellen zonderde hinderlijkeonhandigheid waarmeehier
.

de personages ingevoerd worden ;m aarzou daardoornietde chaotische
ontwikkeling van hetkind Noenka vervalstworden?

Noenka'sverhaalisdatvan een huwelijk datna negen dagen stuk was.
W aarom Louishaartrouwde,hij,een Antilliaan,isduidelijk:hijiseen
van de werknem ers in de Venezolaanse petroleumindustrie en wi1 geen
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'lelijke'vrouw van deAntillen,maareen 'mooie'uitSuriname:'Toen ik
Louis beter leerde kennen begreep ik welke diepe frustratie achter deze

waanestetiekschuilging:Curaçaosevrouwen warenzwarten kroes'(42),
meer'neger'metanderewoorden.Geen wonderdatkortnahaarhuwelijk
hetverwijttegen Louisin hoofdlettersop papierkomt:'HOE KUN JE
M IJ SLAAN,ZW ARTE M AN ?...H OE KUN JE EEN ERECTIE KRIJ-

GEN TERW IJL JE M IJSLAAT,ZW ARTE MAN'(49).Dezemengeling
van seksueelen racistisch sadisme,dat Noenka zo scherp aanvoelt,zou
minder sterk overkomen in een m eergeordende vormgeving.

Maardechaosisnogveelingewikkelder.Voormijhetmeestaangrijpende
beeld van deze rom an iste vinden in de bekentenisvan Noenka'svader.

Deze 'bosneger'wordtdoorzijn vrouw geminachten getergd en alseen
gevaarlijk en vreemd elementoveralbuiten gehouden.M aarop een dag
doorbreekthijditisolementen hijverteltaan Noenkahetverhaalvan de
dagoewe's,de slangen op de plantages.Vaak isde slang een -nogalm achistisch - symboolvoor de ontwakende opstand van de zwarten ; hier

komtereenverschrikkelijkedimensiebij.Deslangwaseenhuisdierdatde
rattenplaagindeplantagesmoestbestrijden,maardoorzijn aanwezigheid
krijgtdewurgslangookmythischedimensies,vooralvoordeneger-slaven.
Hetaangrijpendeisdatdevaderalsknaap op eennachthoordehoehoog
in een boom zo'n slangeen heeljong kind verbrijzelde en verslond.Uit
woedem aaktedevaderdaarop detwee huisslangen dood,m aardatleverde hem de verbanning uitde Para op.Er volgden vreem de ongevallen,

allemaaltewijten aanzijn opstandtegen deslang.Sindsdien kenthijgeen
rust m eer.

De opstand van Noenka tegen haarhuwelijk metLouisisvan dezelfde
orde.Zowelde zwarten a1shaar schooldirecteurvinden datze zich schuldig maakt; ze verraadt niet alleen haar lot als zwarte vrouw,maar ze

overtreedtook deregelsvan demodernemaatschappij.In diepstewezen
isNoenka'sweigering de aanzettoteen weigering van hetleven zelf.Ze

krijgtweliswaargoedevrienden:Gabrielle,zelfongelukkigmethaartwee
gehandicapte kinderen,gem atigd aan dedrank en meteen toekom stplan :
ooitmetde kinderen naarEuropa voor een nieuw leven meteen nieuwe

man.En eris de jeugdvriend Ramses,van wie Noenka in verwachting
raakt.Het proces zetdoor:ze laat abortusplegen,Ramses pleegt zelf-

moord,Noenkabelandtkortetijd in een inrichting.Daarnawordtergemodderdop zo'n manier,datGabrielleuiteindelijk Louis,Noenka'sechtgenoot,vermoordt.Hetlijktnu ofdetwee vrouwen daardoorpasgoed
verenigd zijn tegen de moordendewereldvan demannen.
Is de chaosvan ditboek metzijn lyrische uitbarstingen,zijn zelden of

Leo Gzzçts/surinaamse enAntilliaanse literatuur.Enkele voorbeelden

343

nooitprofessioneelingevoerde personagesen de altijd weeronduidelijk
uitgevlakte kernfeiten niet de chaos van een vrouw in deze wereld,een
vrouw die bovendien zwart is.een wereld die bovendien doorsneden is
door hypocriet christendom en m agische negercultuur? Voor alle zeker-

heidverpaktRoemerhaarverhaalooknogalshettherapeutischeschrijven
van Noenka. Je ontkomt evenwelals lezer niet aan de indruk dat deze

westers-therapeutischeinkledingminderbelangrijkisdan bijvoorbeeld het
zuiveringsritueelin een negerdorp. al steekt daarin naastde oermoeder
ook deslang haar kop op.Degrootsteindruk die uitdezechaosontstaat,
heeft te maken met Roemers vermogen om al deze elementen aan het

exotisch folklorismeteonttrekken en om tebouwen totverschijningsvormen van de condition humaine zonder meer.

Dezelfdechaos,alishijdan gesitueerdin Nederland,overspoeltdejonge
zwarte Ben M usendijck in Nergensergens;hijemigreertnaarNederland
om errechten ofeconomietestuderen,m aardaarkomtnietsvan in huis.

Eerst werkthij in een opvangcentrum voor drugverslaafden,de zielige
'stokvogels'dieop deZeedijk rondhangen,daarnakrijgthijœn administratievetaak,maarondertussen raakthijbetrokken in dewereld vanzijn
hallroerIwan,dierijk isgeworden:'zwart'(!)geldevenwel,vruchtvan
een carrière als naaktm odelvoor pornofoto's,pooier en drughandelaar.

Dechaosisook inwendig;de velevrouwengeschiedenissen van Ben zijn
slechtseen afspiegelingvan dieinnerlijkeverwarring.Erontstaateen netwerk van relaties-metBritta,getrouwd metdeSurinaam s-nationalistische
dokterJohn,gescheiden,samenwonend metdeTurk Tèfvic;metdeAm e-

rikaanse jazz-zangeres uitHarlem,Bessie;metde blanke Nederlandse
Evita en vooralmetde Javaans-surinaamse Sybille die een kind van hem
wil,maarzezullen driem aand na degeboortevolgensplan weerscheiden.

VerderzijnerdenaamlozehoertjesvanhalfbroerIwan.En Iwan zelfmet
zijn Helmaenhun sadomasochistischerelatie.En overallesheenendwars
doorallesheen:hetracismedatnietslaatzoalshetis.datallesbijkleurt.
Ook de sergeantenrevolutieen de makke Surinamermoppen.Alsnarratief
bindm iddel is er de zoektocht naar Arti,die eerst onvindbaar is,later

slechtseen 'Javaanseboeler',een homofiel,blijkttezijn.En dieperdan
allesleeftin Benniezijn gefrustreerdeliefdevoorTamara,diehijbijgeen
enkele vrouw kan vergeten.

Op die manierliggen eralgemeen-menselijkemotieven geschoven onder
hetgrootracistischmotief.M oederbinding,jeugdvriendschappen,racistischeervaringen,hetworden even zoveelrastersdieRoem erop elkaarlegt
tot één grootchaotisch,maar levend beeld.

Toch isdechaosgroterdan nodig.Bijvoorbeeld,waarom heetBrittaeerst
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W inifred en waarom hebjevaakbladzijden langhetradennaardeidentiteitvan een 'ze'ofeen 'hij'?Ookhierwijsthet'foutje'waaroverwehet
hadden,zeerduidelijk naardetegenstelling tussen hetchaotische materiaalen de vorm waarin hetwordtgeorganiseerd.

Edgar Cairo
W ie resoluutdeweg van de Europese rom an verlaten heeft,isEdgarCai-

ro.Hijzoektnietalleen een eigen taalen doorspektzijn zinnen metSranan Tongo ofexotische beelden,maar hijbouwt ook zijn twee laatste
rom ansop alsseriesmomenten,alsuitgesmeerde schetsen,situaties,waar-

uitslechtslangzaam en schijnbaaronoverzichtelijk een geheelgroeit.De
schrijfstrategieisCairodoordeNederlandsekritiekalvakeraangerekend
a1s een 'gebrek aan compositorisch talent',reden waarom Cairo zijn
nieuweturfDatVuurderGroteDrama's(1982)opdraagt'aan dediscriminerendemeerderheidvanhetliterairewereldjeinNederland'.Tochlijkt
dezeschrijfstrategiezeergoed geschiktvoorhetbeheersen van een chaos
diein traditionelerofzakelijkervormen niettevatten is.Dedualiteitvan
deontwikkeldezwarteuitSurinamewordtin DatVuurderGroteDram a'
s

uitgewerkta.in hetactueleverhaalvan dewelzijnswerkerAttiTuurhart,
zoon van een perfectgeadapteerdezwarteleraarin Nederland,en b.in een

historisch-kolonialeroman overdezwarteweesjongen M atthiasdiedoor
twee Hernhutters-zendelingen wordt m eegenomen naar de Pilgerhuth
waarze de indianen willen bekeren.Beideverhalen lopen in die zin paralleldatin de rationalistische wereld van Attieen geheime,m agische kracht

binnenbreektdiehem terugzalhalennaarzijnlandvan herkomst,naarde
spin-en slanggoden (dagoewe,zie:Roemer),terwijlM atthiasdoorzijn
indiaanse vrouw weggeloktdreigtte worden van dezelfde magie.H ieren

daarlopen feitenzelfsparallel.Attikrijgteen vroegtijdigverouderingsfenomeen:zijn haarwordtgrijs.Datzelfde overkwam deindiaansevrouw
van Matthias,wanneerhaarkind dateerstwonderbaarlijk genezen leek,
de volgende dag toch weeroverleden was.

Hoedatprocesvan anti-rationelemagiemogelijk isin derationalistisch
gevormdeAtti,datisdevraag diedoorCairo literairmeesterlijk wordt
beantwoord.E1k detailis geloofwaardig ;ondanks de overvloed aan in-

drukken,beelden,stijlfiguren,blijftdegrotelijnbesttevolgen.DatVuur
derGroteDrama'
sisevenwelnietalleeneenmeesterlijkgecomponeerd en
met een overrompelend stilistisch vermogen geschreven werk.hetis ook
een pleidooivoor de eigen zwarte cultuur.Geen auteurheeftzoals Cairo
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in de Nederlandse literatuur de indringende zeggingskracht van oeroude

liedjes,gedichten,beelden,mythen en bijgeloofzo trefzeker gehanteerd
als literairwapen.Cairo is een ware goudmijn voorwie zich voor die
cultuur interesseert. M aar interesseert zich weliem and voor die zwarte
magie?

Zekerisdatik alvakermeewarigeglimlachjesheb gezien,wanneerCairo
met zijn drum en zijn rijke negerstem gedichtjesin het Sranan Tongo
voorstelt.W atdiezelfde meewarigen welaccepteren van een of andere half-com merciële -Afrikaanse groep,datvinden zegênantbi
jeen acade-

misch gevormdezwarteinNederland.En juistdaaroverheeftCairo het:
hetgaathem nietom exotischefolklore,maarom een erfgoed dathijnog
zeerlevend in zich draagt.W anneerJakkopu,een zwartepolitieke vluch-

teling uitAfrika,Attimeeneemtnaareen ritueel,zegthij:'M aarpraat
met niem and d'rover.H et is van een geheim genootschap.W e hebben
geen blanke loerders nodig,you know.Ze weten ons toch niet met hun
prim itieve hoogm oed te waarderen'(176).Attibegri
jptdit:'De blanke
onge
ï
nt
e
r
es
s
ee
r
dhe
id in wat de nietbuiknavelstaarderij.De principiële
blanke deed'.
W at hier 'ongeïnteresseerdheid'heet,gaat uiteraard veelverder.De bestnnndemodesen sektes-van Baghwan overboeddhisme en M oon naarde

opkomenderock uitzwartAfrika -kunnen moeilijk andersdan aan een
behoeftebeantwoorden,de behoefte aan 'datvuurdergrote drama's'dat
in onze rationalistische maatschappi
jverloren isgegaan.Ook desociale

beweginginEuropalijdtaandiegevoelsarmoede,doordatzeverwordenis
tot een rationeelbecijferde correctie van hetneokapitalisme.Hetzelfde
kan gezegd worden van de zogezegd gemoderniseerde kerk, waarin

eeuwenouderituelenvervangenzijndoorkinderachtigeimitatiesvan popmelodieën,waaruit m .a.w.hetm ystieke elementis verbannen.W athier

nuaandeordegesteldworden,stijgtdanookveruitbovenhetindividuele
gevalvan Edgar Cairo,die we verder nog enkelgebruiken als kapstok
vooreen afrondende beschouwing.

N ood aan m ystiek

In een zuiver rationalistisch-functionele maatschappij zoekt de mens
noodgedwongen naarersatz voorzijn behoefte aan watik gemakshalve
'mystiek'noem ,aan gevoelsgeladen,vlees-en-bloed-geworden ervaringen,

aandingenwaarom hijletterlijk weer'dansen',d.w.z.animaalmaarvolgens een collectiefritme bewegen kan.W e weten ondertussen echterwel

346

Streven/januari

datwatbegonalsdevrolijkeregendansvan dehippiesopeen popfestival
geëindigd is a1seen orgie van moord en zelfmoord in Jonestown.En we

houden onshartvastbijaldeze uitingen van een ongerichte,misleide
maarook onmiskenbare menselijke behoefte.Precieszoalswe onshart
vasthouden bijeen -sindsMussolinien Hitler-overbelastnationalisme.
Idem dito tegenoverdeaftandsefolklorevan deherlevende Vlaam sezangfeesten.W atallemaalnietbeletdathetgaatom 'datvuurdergrote dram a's', om de m eest collectieve en meest ani
m ale van alle kunsten,het
theater.Overbodig te zeggen,datook de performancesen de archaïsche

bloed-en-wreedheid-spelletjesvan hetmoderne drama daarmee nietveel
vandoen hebben.
Daarom zou een diepgravende studievan Cairo'swerk zeernuttig kunnen

zijn.Hijgaatthema'szoalshetracismebijdegediscrimineerden onderling
nietuitdeweg;hijsnijdtscherp in hetliberaleverdraagzaamheidsvernis
dathijkentuitzijn eigenleven inAmsterdam ;hijstaathuiverigertegenover de nationalistische gevoelens over de sergeantencoup dan Roemer,
die toch ook aan haar personages erg genuanceerde attitudes m eegeeft.

Maarhoe verwestersthijook is,hijisgeen 'linkseintellectueel'zonder
meer.Hijisook een zwarte Surinameren hijwilditzo intensmogelijk
zijn,minderwellichtinracialeofnationalistischezin,dan in dievan een
eeuwenoude,eeuwenlangmiskendecultuur.Hijgaatdaarinzeerver,maar
hijaarzeltom theoretisch teverantwoorden wat'winti'(demagischeneger-religie)voorhem betekent:'W intiiseensoortvooruitstuwendekracht
vanjeverleden,van hetverleden vandezwartemens.Dus,ditistochwel
een bewijsdatik geloofin W intialseen spirituele,metafysische kracht,
maartegelijk geloofik nietin dehokuspokus,datisgewoon een beetje
high-zijn'(De Nieuwe, 10.10.1980).MetDat Vuurder Grote Drama's
schijntCairoietsverdertegaandan devagetermen 'spiritueel'of'metafysisch'aangeven.en althansdepsychologischecomponentvan de 'hokuspokus'te betrekken in hetdram a van AttiTuurhout.
Tot slot nog even herhalen wat in het eerste van deze twee artikelen al
werd aangestipt.ln hoeverreishetneo-nationalisme,ofzo men datliever

hoort:deneo-romantiek tevergelijken metdieuithetverleden?Zoalsik
reeds elders heb gezegdl,doet de taalcreatie van Cairo vaak denken aan
het taalparticularism e van Gezelle, die eveneens vanuit een dialect een
literairmedium maakte.M aardan zitten we meteen ook temidden van de
1L.Geerts,Binnenkamersof buitengebieden?Nederlandseliteratuurtussen

1970en 198% in Streven,oktober 1981,pp.29-36.Zie ookDeNieuwe 10.10.80,
21.5.81 en 4.6.81.
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eeuw die het ontstaan van de Europese naties zag,zeker van de kleinere

zoalsdeTsjechischeendeVlaamse.En danishetwellichtgoedtebesluiten mettwee citaten van deTsjechischedissidentMilan Kundera:
'In het midden van de negentiende eeuw formuleerde de grote filosoof van het

kleineDenemarken,Kierkegaard,heteerste belangrijkeantwoord op Hegeldoor
tegen deonpersoonlijkerationaliteitvandegeschiedenisdeirrationelerealiteitvan
hetindividuelete stellen.Zeventigjaarlatervielen de driegroteromanciersvan
een andere kleinenatie (Capek,Hasek en Kafka)dehistorischerationaliteitzelf
aan,directen op een onvergetelijkemanier'.
'Maarvandaag isnietzozeerTsjechoslovakije zelfgeëngageerd in dezeweddenschap:isernog plaatsvooreen kleinenatiein dezewereld van superm achten?Is

in detijden datimmensebeschavingen langzaam beginnenin testorten,hetGoetheaanse conceptvan de wereldliteratuuralseen plaatsvoortolerantieen verscheidenheid,nog iets meer dan een anachronistische dagdroom ?:2.

IndienKunderana 1968isgaantwijfelenaandeoverlevingskansen vande
Tsjechische natie,hoeveelmeermoeten wijin Vlaanderen dan nietvertwijfelen? En a fortioride vertegenwoordigers van zulke kleine bevolkingsgroepen alsdeSurinaamseen deNederlands-Antilliaanse? lswellicht

deuitbarstingvan creativiteitbijdegenoemdeauteurseen laatstewanhopige demonstratie van een stervende cultuur? Dat zalde 'rationele'ge-

schiedenismoeten uitwijzen.
Besproken boeken :
Edward de Jongh,D eBoog,M eulenhoff,Am sterdam /contact,Antwerpen,1981, 144 pp.,BF.390.
Boeli van Leeuwen, De rots der struikeling, In de Knipscheer, Haarlem/contact,Antwerpen,achtste druk,september 1982.207 pp.
Cola Debrot,De vervolgden,M eulenhoff,A msterdam /contact,Antwerpen,1982,85 pp.,BF.475.
Astrid Roem er Over de gekte van een vrouw,eenfragmentari
schebiografie,In deKnipscheer,Haarlem /contact,Antwerpen.1979,257 pp.
Astrid Roemer, Nergens Ergens, in de Knipscheer, Haarlem/contact,
Antwerpen,1983, 192 pp.,BF.510.
Edgar Cairo,Dat Vuur der Grote D rama'
s, In de Knipscheer, Haarlem/contact,Antwerpen,1982,474 pp.

2 M .Kundera,TheCzech Gcger,in TheNew YorkReview ofBooks,22.1.81.
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Paus Joannes X X III en de C IA
Peter Hebblethwaite

Hoe vreemd hetmag lijken,Angelo Giuseppe Roncalli,de latere Paus
Joannes XXIII,werd doorde Amerikaanse Inlichtingendienstin hetoog

gehouden,tenminstevanafeind 1944,toen hijalsnuntiusin Parijsarriveerde.HetOffceofstrategicServices,devoorlopervandeCIA,hadeen
gewezen pornograaf in dienst codenaam 'Vessels'of 'Dusty' die hun
voortdurend en overvloedig allerlei gissingen en m isleidende speculaties

overRoncallileverde.M aardatwasallichtopzettelijke 'desinformatie'.
Toen Roncalliin 1958 paus werd,was het spionagewerk efficiënter en
professionelergeworden.Voorinformatie overhetVaticaan gebruikte de
CIA de Vlaam se dom inicaan Felix M orlion,die aan hethoofd stond van
hetPro Deo Instituutaan de Via Nomentana in Rome.KardinaalDom enico Tardini,deStaatssecretaris,nam M orlion datgespioneerhoogstkwa-

lijkenliethem uitRomewegjagen.Morlionmordeniet,hijvertroknaar
de Verenigde Staten,werd voorzitter van CIP,een vaag culturele instel-

ling,gdnspireerddoorNormanCousins,enwasbijdehand om tijdensde
Cuba-crisisin oktober 1962 op tetreden a1sbem iddelaartussen President
Kennedy en hetVaticaanl.
Cousins en M orlion waren het ook die achter hetintrigerende voorstel

zaten om allegrotendieeensdoorTimeM agazinetot'man van hetjaar'
uitgeroepen waren,samen tebrengen in New York.Datzou op 6 mei1963
gebeuren en 'de lunch van de eeuw'worden.Daarhoorde Paus Joannes

natuurlijkbij.Hijwasteziek om deuitnodigingernstigin overwegingte
nemen,maarsloegzeietmeteen af:hijhoopte dathijweerbeterzou
worden.M. aarhetplan ging niet'door.Een topontmoetingtussen Joannes

en o.m.De Gaulle,Adenauer,Chroestsjef,Jean Monnet,KarlBarth,
Reinhold Niebuhr en Pablo Picasso heeftnooitplaatsgehad.

1 Voorditverhaal,zie P.Hebblethwaite,WatzaterachterPacem in Ferrg ?,
in Streven,mei1983,pp.710-719.
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'O pening naarIinks'
HetwasPaus Joannes''opening naar links'die de belangstelling van de
ClA voorhem wekte.'Opening naarlinks'zowelin de Italiaanse politiek
alswatdeinternationale politiek betreft.ln Italië betekende dat 'ontkop-

peling'(dis-engagement.disimpegno)van Kerk en Democrazia Cristiana:
de Dem ocrazia Cristiana hoefde voortaan niet meer automatisch op de

steun van deKerk terekenen.'Debisschoppen',schreefhijin zijnDagboek (13 augustus 1961),'laten zich gemakkelijk ertoe verleiden zich te
veelm et dingen te bemoeien die hen niet aangaan ; de paus moet hen

daarom op hethartdrukken datzijzich nietmoeten inlaten metpolitieke
encontroversiëlekwesties,datzijzich nietvooréén partijoffactietegen
een anderemogen uitspreken'.Ditlosmakenvan debandtussenpartijen
kerk speelde ongetwijfeld in dekaartvan decommunisten,temeerdaar
dezepausblijk gafvan een bereidheid om metcommunistischeleiderste
pratenzoalsnooiteen pausvoorhem.Chroestsjefhadhem op25november1961,zijn 80e verjaardag,een persoonlijkegelukwensgestuurd.Het
wasnietveelom op voortte gaan.maar hetwasvan dezijdevan het
Kremlin eeneersteblijk vangoedewil,'iniedergevalbeter',zieJoannes,
'dan een klap in hetgezicht'.En directprobeerde hijvan hetgunstige
klimaatgebruik te m aken om uitreisvisa voor Oosteuropese bisschoppen

lostekrijgen,om devrijlatingvanAartsbisschop JozefSlipyi,dieergens
in deGoelag Archipelverloren zat,tebekomen en om deRussisch-orthodoxeKerk ertoe overte halen 'waarnemers'naarhetConcilietesturen dat

hetjaardaarnain oktobermoestbeginnen.HetItaliaanseen hetinternationale beleid van hetVaticaan grepen aldusvanzelfin elkaar.Disempegno in Italië veronderstelde détente in de buitenlandse politiek.Hethield

bovendienin dathetcommunismeop zijnjuistewaardebeoordeeld moest
worden en nietzonder meer als 'intrinsiek kwaad'afgedaan kon worden

(zoalsde encycliek DiviniRedemptoris in 1937 had geleerd).Datstond
dan ookduidelijk telezen inPacem in Terris(1963).Joannesmaakteeen
onderscheid tussen dedwaling (diealtijd verworpen moetworden)en de
mensdiedwaalt(die altijd gerespecteerd moetworden),een onderscheid
ooktussen de'theorie'van hetcommunismeen zijn eigenlijke'programm a's', di
ebest'positieveelementen'kunnen bevatten (nr.159).Conclusie:onderbepaalde voorwaarden iseen 'voorzichtige samenwerking'met

communisten mogelijk.
Pacem in Terrism aaktedeCIA pasgoed wakkervoorhetgevaardathier
dreigde.De encycliek verscheen op W itte Donderdag,waarmee Joannes
wilde onderstrepen datze 'voor alle mensen van goedewil'bestem d was.

350

Streven/januari

M aarW itteDonderdagvieldatjaarop 11aprilenveertien dagenlater,28
april,waren erItaliaanse verkiezingen.De Democrazia Cristiana verloor1

miljoen stemmen.Derechtsepersweetderamp aan depolitiekenaïviteit
van de oude paus.

Een rapport
Drie dagen na de verkiezingen,op 1 mei 1963, had John M ccone,de

directeurvandeCIA,eenaudiëntiebijPausJoannes.Mcconewaskatholiek en een M altezer ridder.W aar het onderhoud over ging,kunnen we
gissen uitJoannes'com mentaar:'Overlossegeruchten diehetkerkvolk in
verwarring willen brengen maak ik me nietdruk...Ik zegen allevolkeren,

geen enkelvolk zalik mijn vertrouwen onthouden'.Hij zou ook de
Sovjetunie blijven zegenen.Mccone'spoging om hem toteen 'realistischer'inzichtte brengen had gefaald.

Toenvond deCIA hettijdvooreennaderrapportoverhetVaticaan.De
opdrachtwerd gegeven aan James W .Spain.Spain waseen specialistin

Turkseaangelegenheden,maaralskatholiek werd hijeen geschiktagent
geachtvoorinformatieover Verandering indeKerk (StaffMemorandum
nr.26-63,vrijgegeven 3september1978).Zich uitgevend vooreen academicusop bezoek,brachthijenkeledagenin Romedoor.M eteenopmerkelijkescherpzinnigheid analyseerdehij'deforsenieuwestromingen diein
praktisch allefasen van hetdenken en deactiviteiten van de Kerk hun weg

vinden'.HijerkendeweldatPausJoannesterechtbeschouwdwerdals'de
bron'van de beweging en de echte besluitvormer,maarhijrichttezijn
aandacht vooral op de 'minder bekende liberaal gerichte clerici'die de

pausomringden.Hetuitgangspuntvan deCIA was'devreesdathij(de
paus)politieknaïefisenteveelbdnvloedwordtdooreen handvolliberale
clericimetwie hij in nauw contactstaat'.Spain echter relativeerde dit
oordeel:hetkwam vooreen grootdeelvan 'demeerconservatieve christendemocratische leiders' en de 'zwarte' aristocratie, die zich verraden

voeldeen haarpersoonlijkeinvloed verloren had.'Natuurlijk durftniemand de paus zelfdirectaan te vallen.maar tenminste sommige van de
vele verhalen die in Rome de ronde doen over ...de morele en politieke

onbetrouwbaarheid van zijn jongemedewerkersenz.,vinden waarschijnlijk hun oorsprongin dezegefrustreerdegroepen'.
W ie waren die 'jonge medewerkersenz-'voorwie Spain,tegen zijn instructiesin,kennelijk sympathie wasgaan voelen? De kern ervan werd
gevorm d door M gr.LorisCapovilla,Paus Joannes'secretaris,M gr.Pie-
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tro Pavan,die aan het ontwerp van Pacem in Terris had meegewerkt,

RobertoTuccis.j.,dehoofdredacteurvanCiviltàCattolica,en Mgr.Igino
Cardinale,de chefvan hetprotocol(de latere,verleden jaaroverleden
nuntius in België).Dat beeld klopte zo ongeveer.Spain maakte alleen
maardefoutdathijM gr.W illebrandstotjezuïetdegradeerdeenhijoverschattedeinvloed van 'dejongeDuitsetheoloog HansKûng'.
Dichtbijdiekern,opperdeSpain,stondeenaantalAmerikaansepriesters,
maardiehadden weinigcontactmetdepaus:Tom Stranski(Spainnoemt
hem Stanski)van de'AmerikaanseKerk'inRome,Philip Lanss.j.vande
Gregoriana,John Courtney Murray s.j.en M gr.George Higgings,de
directeurvan de NationalCatholic W elfare Councilin W ashington.Van
M gr. Jam es Tucek.hoofd van de NC Nieuwsdienst in Rome,en M gr.

Marcinkas(Spain bedoeltPaulMarcinkus,delatere,onlangsin opspraak
gekomen topbankiervan hetVaticaan)'wordtdaarentegen gezegd datzij
metnogalwatterughoudendheid de ideeën en activiteiten van de Iiberals
gadeslaan'.

Maarhetwaren de liberals metwieSpain praatte en zijlegden hem het
beleid van hetVaticaan uit.Tuccizeihem :'U bentgdnteresseerd in wat

onzenieuwekoersbetekentten aanzienvanhetcommunisme,mijinteresSeertnOgVeelmeerWatZeVOOrSpanje(Franco)enPortugal(Salazar)zal
meebrengen'.Pavan legde hem uitwatzijverstonden onderhetzoeken
naareen gemeenschappelijke basisen hoe datwerkte:'Met katholieke
geloofsgenoten praten wij in termen van sociale rechtvaardigheid,met
onze ''gescheiden broeders''van de andere kerken in termen van Schrift
en doctrine,en metalle mensen - ook metde communisten - in term en
van natuurrecht'.Pavan legdehem ook uitwaterachterhetdisempegnobeleid zat.W ievroegervoordekerk was,wasvoordeDemocrazia Cristia-

na;wie voor de DC was,was voorde kerk.'Maarerzijn ook goede
mensen die tegen de Democrazia Cristiana zijn,maardaarom nog niet
tegen de Kerk'.
De Iiberals,rapporteertSpain verder,m aakten zich meteen schouderophalen afvan hetverliesdatdeDC bi
jdeverkiezingeninaprilgeledenhad:

'Zelfsalsdattweekeerzo grootgeweestwas.zoudenwijonsernietdruk
overmaken.W ezijnnuinhetoffensief.Alswedemensengoedchristelijk
onderrichtensocialerechtvaardigheid kunnengeven,iserbinnen tienjaar
in Italië niemand meerdie nog op de CommunistischePartijstemt'.De
voorspellingisblijkbaarniethelemààluitgekomen.Maarzewasdan ook
in devoorwaardelijkewijsgesteld.
W atdeSovjetuniebetreft.kreegSpain tehoren datde nieuwe koersniet
zonder meer aan de weekhartigheid van depaustoete schrijven was,ze
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ging uitvan 'een heeleigen theorie over water in Rusland gaande was'.

Hetmarxismeverloorzijngreep.Erwaseengroeiendereligieuzeherleving
en die,aldusPavan,'zalnogIangetijd beterdoordeOrthodoxeKerkdan
door onsgediend worden'.Datwasook de reden waarom de pauszoveel

belang hechtteaan zijn poging om Russich-orthodoxewaarnemersnaar
hetConcilietekrijgen.
DeIiberalswildenSpainertevensvan overtuigen datChroestsjefwelgeen
engel, maar toch een sinke sta-in-de-weg was voor de haviken in het

Kremlin.Bewijzen:de publikatievan SolsjenitsynsEen dag in hetIeven
van IvanDenisovitsj en devrijlatingvan Mgr.Slipyi.Metdezevrijlating
wilde Chroestsjef,volgens Spain's gesprekspartners,latén zien dat de
Sovjetunie feen beschaafdeen ethische natie'was.PausJoanneswashet
daarm ee eens en noem de het een daad van 'groot politiek heroïsme'.

Daarom ook kon hij tegen de meeste van zijn raadgevers ingaan en
Chroestsjefsschoonzoon AlexisAbjoebeiontvangen.VolgensSpain zei
hij:'IkzaIhem ontvangen.En datzaldan mljn heroïschedaadzijn'.Hij
bleefeen 'ongeneeslijk optimist'.Op tegenwerpingen,noteertSpain.was
zijn gebruikelijke antwoord:'Goed.Maak je maar niette veelzorgen.
Laten we maar eens proberen'.
M ensen dieinformatievoordeinlichtingendienstm oeten verzam elen,rapporteren doorgaans wathun opdrachtgevers en betalers van hen vragen.
Jam es W .Spain week van datpatroon af.In plaatsvan de CIA naar de

ogentezien enzeinhaarvooroordelentestijven,leverdehijdefeiten die
totbegrip konden bijdragen.Hijwasmisschien naarRomegestuurd om
Cesartebegraven,maarhetliep erop uitdathijhem prees.
Het meestpikante deelvan zijn rapport iszijn relaas over de manier
waarop 'depauselijkehuishouding'in elkaarzat.Hetwerdhem uitgelegd
door 'een Romeins priester die zich terecht mag beschouwen alsiemand
die in heelnauw contactmet de pausstaat'.Deze anonieme monsignore

verteldehem :'U,Amerikanen,kuntmoeilijk begrijpen hoedeH.Vader
overonsdenktenwijoverhem.Niemandvanonsheefteenvrouw,kinderen of sociale verplichtingen.W e leven ook niet als monniken,in een
geregeld comm unauteitsleven.Vaak lezen,praten we samen,luisteren we

samennaarmuziek...DeH.Vaderisonzeechtevader,voorhem zijn wij
letterlijk zonen.Somsvertellen wij hem dingen die hem interesseren en
dan ishijtrotsop ons.Somsookzegthijdatwijmoeten ophouden met
nonsenstevertellen,datweeerstmaareenswijsmoeten worden'.En hij
gafzijn commentaaropverschillendeleden van dehiërarchie:'Ottaviani
(H.Officie)isgeen vijand.VoordeH.Vaderishijeen ouwe oom die
vaak lastigisen omzeildmoetworden,maarhijrespecteerthem.M etBea

PeterHebblethwaite/#lr JoannesXXIIIen deCIA

353

(SecretariaatvoordeEenheid)ishijvanoudsbevriend,eenman metgrote
ervaring,die metde tijd totde familie is gaan behoren alseen oude,
vertrouwde arts.W yszynsky (W arschau)iseen jonge broerdie ver weg
woonten grote,moeilijke dingen doetdiewijmoeten steunen'.
M ethetConcilie stroomden massa'sjournalisten naar Rome.W einigen
van hen slaagden erin zulk een onthullende blik in de keuken van het
Vaticaan te werpen. KardinaalAlfredo Ottaviani b.v.werd regelmatig

voorgesteld a1seenbekrompengroot-inquisiteur.Hijzou b.v.eensgedonderd hebben:'Hervormingvan hetH.Officie?W atbedoelje?W ehebben allang denieuwsteelektrischesnufjes'.Hetbeeld datSpain ophangt,
is genuanceerder en Correder.

Zijn rapportwasgedateerd 13mei1963.Misschienishetm'
aareentoevalligesamenloop van omstandigheden,maarvijfdagen later,18mei,ontving PausJoanneseen bemoedigendeboodschap van PresidentKennedy.

AlseerstekatholiekepresidentmoestKennedyin iedergevalvermijden de
indruktewekkendathijeen'papist'was.Maarnuontboodhijeen vriend
van de fam ilie,KardinaalJamesCushing van Boston,en vroeg hem de
paus te laten weten dat 'de Amerikaanse regering de insinuaties die de

laatstetijdin sommigepers-en politiekekringenderondededen,betreurde en van alle grond ontblootachtte'.

Erisweleensgezegd dathetenigeverschiltussen eenjournalistenverslag

eneenClx-rapporterinbestaatdathettweedemeerkwaadkanaanrichten,er wordtvaak een beleid op gebaseerd.Om maar één actueelvoor-

beeld tenoemen:dejachtop debevrijdingstheologen en desteunaan de
a-politiekefundamentalistischesekten in Centraal-Amerikazijn hetdirecte resultaatvan ClA-rapporten overde regio.Hetrapportvan JamesW .

Spain van 1963 vormtin hetrijke archiefvan deCIA dan een eminente
uitzondering.
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Dejoden en Palestina
Ilan Halevi's 'Question juive'
Ludo Abicht
Dereële geschiedenisvan volkeren en bevolkingsgroepen leeftvan mythen
en legenden die vaak onbewust worden aangedikt en doorgegeven,tot
iedereen ervan overtuigd is dat de groep zonder deze mythen niet kan
voortbestaan.De legenden worden wetenschappeli
jkgefundeerd.deeens
voor vele interpretaties vatbare sym bolen verstarren tot dogma's waar
geen enkellid van de gemeenschap nog ongestraftmag aan sleutelen.ln
onze niet langer gesloten m oderne cultuur staat daartegenover, dat de

ontmaskeringvan dezemythenensymbolenaleven onvermijdelijklijktte
zijn,en op langetermijn aleven noodzakelijk voorhetoverleven van de
groep alseen organisme in ontwikkeling.En ontwikkelingbrengtverandering metzich mee,een verschuiving van waarden en van structuren die

vaak zo pijnlijk is.datmen de criticivan de gevestigde mythologie als
gevaarlijkeen storendeelementen za1trachtenteisoleren ofuittestoten.
Zoalsin bijbelsetijdenook deprofeten werden uitgestoten ofafgemaakt.
W iebijvoorbeeldvandaaginNederland demythevan 'hetoverweldigende
anti-fascistische verzettegen de Duitsers'wildoorprikken,looptkans er

zijnjournalistieke loopbaan bijteverliezen.Maareen dergelijkekritiek,
hoe controversieelook,raakteerder een gevoelige plek van een bepaald

zellewustzijn dan dekern van datsociaalen nationaalbewustzijn zelf.
Anders ishetm ethetessay - een essay in de betekenisvan M ontaigne,

SwiftenThomasPaine - van Ilan Halevioverdejoodsekwestiel.Halevi
iszich van meetafaan ervan bewustdathethier om veelmeer gaatdan

om een belangrijkmaarbeperktaspectvan hetjoodsezellesef.Hijgaat
ervan uitdateen aantalmythen deessentievan datzelfbesefuitmaken.En

hij,zelfeenjood,zietin datalleeneen lange,geduldig doorlopen omweg
doordegeschiedenisdenoodzakelijkeachtergrond kan bieden voorzijn
polemiektegendemythendiezoweldejodenalsdeArabierenverhinderen
toteenjuistinzichttekomen in deoorzaken van dedodelijkeimpassein
hethuidigeIsraëlisch-palestijnsUoods-Arabisch,westers-oosters)consict.
Deze lange omweg doorde geschiedenisisnietzomaarchronologisch geordend,m aargestructureerd door middelvan de categorieën 'la tribu,la
1 llanHalevi,Questionjuive,LeséditionsdeMinuit,Paris,1981,303pp.
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loi,l'espace'.Uitde voortdurendeen ingewikkelde interactievan dezedrie

categorieënontstaatdespecifiekeeigenheidvanhetjodendom en decontinuïteitdie Haleviondanksalle veranderingen in dejoodsegeschiedenis
onderkent.

Onder'tribu'verstaathijnietalleen debiologischestam diedejoden na
de uittocht uit Egypte begonnen te vormen in het dubbele proces van
assimilatievan verwantegroepen en uitstoting/vernietiging van vreemden,
m aar ook hetontstaan van de mythedi
e dejoden alsraciaalhomogene
groep in stand houdt.Deze mythe wordtondergraven door een groot

aantalhistorischegegevensa1sbijvoorbeeld de'afval'van degrotemeerderheidvan deoorspronkelijkeIsraëlieten diein hetKoninkrijk Israëlhet
oude geloof vervingen door de integratie van en de versmelting met de

religieuzepraktijken en overtuigingenvan hunomgeving,en diedaardoor
medetotdevoorvaderen behoren vandeislamitischeen christelijkemeerderheidinhethuidigePalestina.Anderevoorbeeldenvanvermengingzijn
deassimilatievan Turksebevolkingsgroepen dietotdebijbelse,karaïtischevorm van hetjodendom bekeerd waren en dielaterals'Khazaren'
gedeeltelijkinhetorthodoxejodendom werdenopgenomen.OfdeBerberstammen in Noord-Afrika,die op een analoge m anier via een 'ketterse'

variante van de godsdienst uiteindelijk toch in hetOosterse jodendom
belandden.Deze uitvoerig en overtuigend gedocum enteerde voorbeelden

latenziendathetwetenschappelijkonmogelijkblijkt,demeerderheid van
dehuidigejoden zondermeeralsafstammelingenvan debijbelseIsraëlieten te beschouwen.

Belangrijkerdan deerfelijkheid ofhetstambewustzijn isvolgensHalevi
de ro1die 'la loi',de Tora,vanaf de periodevan de Babylonische gevangenschap voor de nationale saamhorigheid betekend heeft.Deze 'wet'
houdtechterveelmeerin dan de overlevering van M ozesvia de Rechters
en deProfeten totaan depriesterkaste,de 'leden van deGroteSynagoge'.
Hetiseen complex bouwselvan historische teksten en mythen,van her-

schrijvingenen,onvermijdelijk,herinterpretaties,data1sdeTraditiedoor
de priesterkaste aan hetvolk werd geleerd.M aarde filologische en historisch-kritische exegese van die verschillende lagen van 'de wet'is minder

belangrijkdan defunctiedieerdoorin hetleven van hetjodendom werd
gekristalliseerd:in deballingschap,nadevernietigingvan hetkoninkrijk
Juda,isvan een eigen staatofzelfsvan een territorium geen sprake meer,
welvan een geloofsgemeenschap die,temidden van andere volkeren 1e-

vend,ertoch in slaagde,grotendeelsgdsoleerd teblijven.Haleviontwikkelt hiervoor het model van de Bescherming :naar buitenuit wordt het

bestaan van de joodse gemeenschap beschermd door hetRijk in het
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begin Perzië en naar binnen garandeert deze bescherm ing de absolute
moreleen legalecontrole doordepriestersdie overde zuiverheid van het

geloofwaken en dievan hetRijk deverzekering hebben gekregen datin
geval van een oplosbaar consict he4 centrale gezag ten gunste van de
priesters zou optreden.Hetis dit modeldattotin de 19e eeuw standgehouden heeft,metalshoogtepunten de driebloeiperioden van hethistori-

schejodendom :deontwikkelingvan dejoodsediasporainBabylonië,de
'gouden eeuw'van dejoodse cultuurin hetmiddeleeuwse,islamitische
Spanje,en delangeperiodevan zelfstandigheid in hetkoninkrijk Polen.
Hijstelthierbijdethesisopdatde'questionjuive'paskonontstaan nadat
ditm odelvan de Bescherming van buiten-en binnenuitwerd aangetast
tegen heteinde van de 18e eeuw.

Voorwezoverzijn,moetnogeenreeksbelangrijkeverschuivingenbinnen
dejoodsemachtsstructuurworden besproken.W aardeprofeten zichniet
alleen hadden verzettegen dezondigheid,de corruptieen de uitbuiting in

hetkoninkrijk,maareen visievan degerechtigheid haddenontwikkeld die
de enge grenzen van hetjodendom scheen te doorbreken,slaagden de
priesterserin,deze traditie binnen de gemeenschap te houden,maarniet

helemaal:'Laréférenceprophétiqueàunejusticeetunemoraleplushautes que la loyauté ethnique,le messianisme apocalyptique, aux accents
internationalistes,préparentainsilagenèsededeuxgrandesreligionsrévélées'.Dathetonderscheid tussen internationalism een etnocentrism ehele-

maalnietzoduidelijk isafgebakend,bewijsthetbestaanvanverschillende
joodsesektendiesomseeuwenlangtussenhetjodendom en detweeandere
godsdiensten heen en weer schommelden,tot ze tenslotte ofwelnaar de
schaapstalterugkeerden ofzich volledig to4christendom ofislam bekeer-

den.Binnen hetjodendom zelfontstaatrond deperiodevan demislukte
opstanden tegen de Rom einen en devernietiging van deTem pelvan Jeru-

zalem een machtsverschuiving van de priesterkastenaarderabbijnen,de
meestersvan deTalmud.Zijhebbendeillusievaneennieuw koninkrijkof
zelfsvan de reconstructie van de Tempelopgegeven en worden de onbetwiste hoeders van de wet
,die het leven in de diaspora steeds meer zal
%
controleren,zondernochtanshetmodelvan deBescherm ing fundamenteel
te veranderen.
M etde overwinning van de islam verschuiftechter de ruimte waarin het

jodendom zich zalontwikkelen,van hettraditioneleMidden-oosten (MesopotamiëtotPalestina)naardewestersegrenzen van hetnieuwerijk en
uiteindelijk naarSpanje,waardesymbiosetussen deheersendemoslims
en dejoodseminderheid degouden eeuw van dejoodsecultuurmogelijk
zalmaken.Deverregaandetolerantietegenoverdejoden,diezoweldoor
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joodsealsdoorArabischehistoriciwordtbevestigd,leiddeechtertot.een
nieuwe mythe die door Haleviontkracht wordt. Die tolerantie van de

islam tegenover'devolkerenvan deBijbel',jodenenchristenen,had haar
grenzen.Nietalleenmochtendejoodsegemeenschappengeenwapensdragen,wathenvolledigvan degoedewilvan deheersersalankelijk maakte,maarin gevalvan militaireofsocialecrisiswaren hetbijna altijddeze
minderheden die onder de spontane ofgeorganiseerde volkswoede moes-

ten lijdenenvaakvan heteneislamitischegebiednaarhetanderemoesten
vluchten.Dezecorrectieisbelangrijk,omdatzehetgerechtvaardigdewantrouwen van demodernejoden ofIsraëli'sverklaarttegenoverdeArabischeverzekeringen datze zich binnen een Arabische staat,bijvoorbeeld
Palestina,volledig vrij en gelijkberechtigd zouden kunnen ontwikkelen.
Maar hetblijft een feitdatde bloeivan de joodse filosofie en,later.
mystiek,zonderdietolerantieondenkbaarzou geweestzijn.Dezenieuwe
Bescherming brengtook een socialetransformatie metzich m ee:van boe-

ren,lagere functionarissen en soldaten in hetPerzische rijk worden de
Arabischejoden nuvoornamelijkstedelingen,handelaars,vakmensen,financiersen intellectuelen die een vooraanstaande rolspelen in de steden
van deislam ,zonderdaarom hun religieuze en cultureleeigenheid temoeten opgeven.

Metdeoorlogen,burgeroorlogen en invasies(o.m.de Kruistochten),die
vanafde 11e eeuw de islam bedreigen en verzwakken,beginteen nieuwe

faseen een nieuweruimtelijkeverschuiving voordejoden,diezich ofwel
dieperin hetm oslim gebied terugtrekken ofzich op deweinige plaatsen in

Europa vestigen waarzijvanafheteinde van demiddeleeuwen min of
meergetolereerd worden.Debloeiperiodevan desefardischejoden isonherroepelijk voorbij en de bedreigde gemeenschappen uitW est-Europa
vinden langzamerhand hun weg naar het koninkrijk Polen,waar een
nieuwe 'espace'hen bijna viereeuwen ongestoorde ontwikkeling verzekert.Hetzijn dezejiddisch sprekendejoden,deAshkenazim (Duitsers),
dieop heteindevan devorige eeuw 90 ç:van allejodenterwereldui
tmakenen diededragersenslachtoffersvan dehuidige'questionjuive'zullen
zijn.Reedsin de11eeeuw,nogtijdensdebloeiperiodevan deArabische
joden,benadrukkenrabbi'sinDuitslandhunonalankelijkheidtegenover
de Sefardim ,onderm eerdoorhetverbod op depolygemie.watin feiteeen

aanpassingbetekentaan deheersendemoraalvan hun christelijkeomgeving.ln de beginperiode van de vestiging in Polen (14e tot 16e eeuw)
overheerste opnieuw hetvertrouwde Beschermingsmodel,datde joodse
gemeenschap,die een gebied bewoonde waar ze ongeveer 70% van de

bevolkinguitmaakte,een grotevrijheid biedt.In plaatsvanhetW esteuro-
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pesegetto hebben zehiervolledigesteden en dorpen ofstadsdelen waarde

joden een autonomiegenieten diezesindsdetijd van hetjoodsekoninkrijk nietmeergekend hadden.Enterwijldejoden in deArabischemiddeleeuwen naasthetAram eesen hetHebreeuwshetArabisch a1som gangstaal

aanvaardhadden,zondertdeexclusiviteitvanhetyiddisch dezemiljoenen
tellendebevolking in Oost-Europa effectiefafvan de Poolse, Russische of
Oekraïenseomgeving.Dezeafzondering versterktdecohesievan degroep,

zoals blijkt uitde verschillende reactiesvan de Oost-en Zuideuropese
gemeenschappen op hetmessianism evan de 17e eeuw . Dejodenin Zuid-Europa en Noord-Afrika worden doordezebeweging meegesleepten ver-

scheurd,terwijldeAshkenazim erin de 18eeeuw in slagen,een zo sterke
enpopulairemystiekestromingalshetHassidismebinnendqjoodsetraditietehouden en deradicalemessianistischeketterijen alsbijvoorbeeld de
beweging van Jakob Frank uitte stoten.
En toch houdtook deze derde fase van deBescherming geen stand, want

metdeverzwakkingenverdelingvanhetPoolsekoninkrijkwordtdepositievandejodenop tweemanieren bedreigd:in hetOosten deantisemitischeaanvallen en pogrom sdoorkozakken en Oekyaïenseboeren,en in het
W esten doordeideeën van deVerlichting,diedejoodseeigenheidaantast

en deassimilatieofminstensemancipatiemogelijk maakt.Erbegintin de
19eeeuw een trek naarhetW esten (Duitsland,Oostenrijk,Amerika)die
demachtstructuren vanderabbijnseautoriteitop dehellingzeten,Om gekeerd,bijdeniet-joodsebevolkingeennieuw antisemitismedoetopkomen
datveelgevaarlijkeren dieperblijktte zijn dan de vroegere religieuze
onverdraagzaamheid :'l'idée du juifremplace l'analyseetla perception
dessituationsconcrètes'.En hetisopvallend,hoe aldie 'typische kenmer-

ken'diedeantisemietbijdejoden ontdekten haat(vaderlandsloosheid,
kosm opolitisme,kritische ingesteldheid,ongelovigheid, am oraliteit,enzo-

voort)slechtste vinden zijn in een doorveranderingen en discriminaties
verjaagde,sociaalontredderdeen losgeslagen maatschappij.
Ditantisemitismelokttweeverschillendereactiesuit:desuccesvollejoden
gelovenin eenzo vlugen pijnloosmogelijkeassimilatie,terwijlderealiteit
van de bedreiging anderen ertoe leidt.het19e eeuwse ideaalvan de nationale staatop hetjodendom toetepassen.W atbetekentdathetzionisme
in zekerezin eveneenseen vorm van ideologischeassimilatieis. VoorHale-

viishetbelangrijk,tewijzenop deontologischeband tusseùzionismeen
antisemitisme.Zodra men ervan overtuigd isdatdejodenhaateen soort
aangeborenenonuitroeibareziekteisvandeniet-joodsevolkeren,blijfter
alleen nogdeoplossingvan deonafhankelijkeen volledig geslotenjodenstaatover.Haleviverwerptdeze analyse.Zijzou dejodenvervolging op
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een totaalander niveau plaatsen dan bijvoorbeeld de uitroeiing van de
Noordamerikaanse indianen en anderevolkerenm oorden uitdegeschiedenis,en dezeoptiem aakthem uiterstkritisch tegen hetzionisme en Israël,

dathij de laatste transformatie van de mythe van de joodse uniciteit
noemt.Dezeverwerpingvandeenigmogelijkegrondslagvanhetzionisme
leidttoteen dubbele kritiek op Israël.
Ten eerste ishetverkeerd,zoalsaltevaak in m arxistische en progressiefArabische kringen gebeurt,hetzionism etoteen vorm van kolonialism ete
willen herleiden en Israëlalseen 'voorpost van hetimperialisme'te veroordelen.W anthetgaathierin feite nietom de koloniale uitbuiting van
een inheemse bevolking m aar,heellogisch,om hetvolledige bezetten van

hun 'espace' om een zohomogeenmogelijkjoodsegemeenschap tekunnen opbouwen.Dezedoelstellingen werden bereiktdoordedubbelevolks-

verhuizingvandePalestijnenuitIsraëlenvandeArabischejodennaarde
nieuwestaat.Dezelaatstevolksverhuizing isdeaanleidingvoorhettweede

puntvan zijnkritiek,waarinhijdeongelijkebehandelingvanEuropeseen
Arabischejoden analyseerten wijstop detegenstellingendiedebezetting
van de westelijke Jordaanoeververoorzaakt.W antin een land met'een
meerderheid van Arabischejoden en Arabieren za1hetop lange termijn
onmogelijk blijken datoosterse karaktervan demaatschappijteblijven
onderdrukken.
Tegenoverde officiëleblindheid van de Israëlische regeringen en hun zio-

nistische volgelingen ('Palestijnen? Bestaan die echt?') staat de 'cécité
arabe',die m aar niet wilinzien dat de naar Palestina teruggekeerde (en

steedstalrijkerdaargeboren)joden eenechtemaatschappijzijngaan vormen en nietallein een militaire basis zouden zijn zonder ontwikkelde
sociale structuren.Uitdeze wederzijdse blindheid volgtvanzelfsprekend
deimpassevan hetjoods-palestijnsevraagstuk,een impassedievroegof
laattoteenexplosiemoetvoeren diealleredelijkeoplossingenonmogelijk
zalmaken.
M aar we hoeven zelfs niet op het gevaar van een nieuwe H olocaust te
wijzen om in tezien datook vandaag miljoenen mensen ontrechten onderdrukt worden. Halevibiedt geen pasklare oplossing aan,m aar pleit

voor een zo grondig mogelijk begrip van de realiteit,die volgens hem
eerderhet produktis 'van de gewone m echanismen van de geschiedenis'

danvan een ofanderebijzondereeigenschapvan dejoden.Nude(antisemitischeen zionistische)mythen uiterstgevaarlijk geworden zijn,moeten
ze zo vlug mogelijk worden ontmaskerd,om plaatste maken vooreen
nieuwe,werkelijkonbevooroordeeldediscours,waartoedezelucidestudie
een'belangrijkeaanzetkan vormen.
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Nicaragua :tussen Vaticaan en Revolutie
Op 3 november1983 publiceerdeDIAL

keurdkondenwordepals1)zijzich in

(Diffusion deI'Informationsurl'Am& alhpnractiviteiten onderwierp aan de
dquelltine,Plris)een gesprek metde Bissèhoppenconferentie; 2) alle reliNiclragullnx jezuïetAlvaro Arguel- gieuzen (d.w.z.2/3 van de priestersin
lo,wladn veelduidelijk wordtoverde Nicaragua en daar viel ik dus ook
politieke tendenx n binnen de regeren- onder)ui
tgesloten werden;3)zij geen
de plou in Niearagua,de roIdie pdes- enkele vertegenwoordiger m eer had in
ters daldn spelen en de bem oeienisxn vakbond of regering.Dat plaatste ons
van hetVltielan om de pdestersuitde vooreen dil
emma.A1swijonsaan die
politiek te weren.H et is een goede 11- ei
sen onderwierpen!konden wij onze
lustrltie v.n een probleem datvooru n doelstelling - eenheld en broederschap
in ditKlmm er,in het artikel over de onderallepriesters-nietmeerrealisejezuïeten:behandeldwordteneenaln- ren.Alsweze verwierpen,kwamen we
vullingbljhetartikeloverNiearlgul. frontaalin botsing m et Rom e en de
bisschoppen. W e wilden geen Van
U bentyea iè/ en directeur van het beide. Daarom besloot de vereniging
Centraalamerikaans N l
à/orgc: Insti- zichzelf te ontbinden.En ik deelde de
tuutin M anagua.Totvoor kort wJ# u Staatsraad m ee dat ik dus niem and
ook lid van de Staatsraadl.H et Vati- meervertegenwoordigde.
caan zou u verplichthebben ontslag te Anderzijdshad mi
jn provinciaal-overste,eveneensin decem ber 1982.van P.
nemen. < Jf9 daarvan waar?
Dezza(diedoorde pauswasaangesteld
Ik ben geen lid van de Staatsraad meer, om de zieke generaal-overste Arrupe te
maar ik heb geen ontslag genom en. vervangen) te horen gekregen dat de
Het is anders gelopen. Ik zat in de paus wenste dat ik de Staatsraad zou
Staatsraad als vertegenwoordijer van verlaten:datzou de<verzoeningverge-

deNicarajuaansePriesterverenlgingen makkelijken'tussendekerkelijkehiërdie verenlging bestaat niet m eer, ze
heeft zichzelf ontbonden.In decem ber
1982 liethetVaticaan weten datde statuten van de vereniging pas goedge-

archie en derevolutie en 'een duidelijkerbeeld geven van depriesteren zijn
priesterlijke functie'. Dat stelde me
vooreen moeilijkekeuze.ln deschoot
van de Staatsraad was er een speciale

commissieopjerichtdieeenwetopde
1Nvdr.W atdieStaatsraad is,welke be-

voegdheid hijheeften hoehijissamenge-

steld, is hier vroeger al uiteengezet. Cfr.

ToonvanBijnen,Nicaraguabinnendelegaliteithouden,inStreven,januari1982,pp.
314-315.

politiekepartllen en via die weteen dem ocratisch statuut voor Nicaragua
moestvoorbereiden en ik wastotvoorzitter van die com missie benoem d.Als
ik ontslag nsm , zou het werk van de
comm issie schade lijden.Ofjedatnu
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commissie van deskundigen Uuristen,
academici, enz.) die de Staatsraad

leinvloeden juistdaarom werdeenbe- moet helpen in het uitwerken van de
roep op mijgedaan.Alle andere leden kieswet.
van de comm issiebehoorden toteen of

Is eriets veranderd in de houding van

andere partij.Daarom was het goed, de bisschoppen tegenover de priesters
vond decom missie,datik alspriester die lid z@ van de regering?
enjezuïetbovenallepartijbelangstond Neen.M aar a1s op 27 novem ber 1983
en zo hetmijnekon bijdragen aan een het nieuwe Kerkelijk W etboek van
echtdem ocratischekiesweten een politiek pluralisme. Zelf vond ik dat dit,
gezien de internationalesituatievan het

land,een belangrijkedienstwasdiede
jezuïeten hetvolk van Nicaragua konden bewijzen.Totditbesluitwasikgekomen in overleg metmijn religieuze
communiteit.Samen hebben wij gebeden, hebben wij de situatie geanalyseerd en volgens de traditie van de

krachtwordt,beschikken de bisschoppen overnieuwem iddelen om op te tre-

den.Canon 285û 3verbiedtleden van
decleruseen enigszinsbelangrijk burgerlijk ambt te aanvaarden en canon
287 j 2 luidt:çLeden van de clerus
m ogen nietactief meewerken metpoli-

tiekepartijen ofvakbondsorganisaties,
tenzijditvereistis om derechten van
de kerk te verdedigen en hetalgemeen

GeestelijkeOefeningen probeerden wij belang te bevorderen;hierover m oeten
tot een fonderscheiding'te kom en.Ik

de bevoegde gezagsdragers oordelen'.

heb mijn standpunt meegedeeld aan
mijn provinciaal-overste en aan de
nuntius.Injanuari1983lietdenuntius
me weten dathijpersoonlijk van oordeelwasdatik moestblijven.Depro-

Hetnieuwe Kerkelijk Rechtverschaft
het Vaticaan de mogelijkheid rechtstreeksin tegrijpen.
W elke stromingen bestaan er op het
ogenblik binnen desandinistische regering ?Isereen m arxistisch-leninistl
bche

vinciaal ging ons standpunt in Rom e
aan het Vaticaan en aan P. Dezza stroming? Wie hee
ft de grootste invoorleggen.Dezza schreefme persoon- vloed ?

lijk dat hij,na ruggespraak met de Erzijn tweestromingen.Demeestsoenuntius,van m ening was dat ik moest pel
e staateen geleidelijke consolidatie
blijven,maarik moestzoweldekerke- van de revolutie voor, zonder overlijkealsdepolitiekeoverheid duidelijk haasting,zonderte hoge <kosten',zonlaten verstaan dat ik niet langer de

der felle polarisatie. De andere heeft

Priestervereniginjvertegenwoordigde. m eer haast en wi1hetPrOCeS een ritme
Op 5 mei 1983 ls in de Staatsraad de

wetop de politieke partijen behandeld

opleggen waar Nicaragua m inder aan
gewend is. De eerste legt m eer de na-

en goedgekeurd.lk ben voortaan geen
lid m eer. M aar a1s directeur van het
Centraalam erikaans Historisch Instituut,dat werktvooreen betere kennis
van en een beter begrip voorde historische,culturele,sociale situatie van Nicaragua,ben ik nu doorde Staatsraad
aangesteld a1s fexpert voor de internationale betrekkingen'.Dezelfde functie

drukopdegarticipatievanhetvolken

tenlandse Betrekkingen en a1s zodanig
neem ik b.v.deelaan de ontmoetingen

wederopbouw,aan structuren,m etals
hoofdpunten een gem engde economie,
een politiek pluralisme en deelnam e
van het volk.H etNicaragua van vandaag verschilt alhemelsbreed van wat

op geleidelbkheid,terwijl de tweede,
m ethetoog op de buitenlandse agressie
die ons land bedreigt, de zaken wil
bruuskeren.In beide stromingen,zoals
in alles watin Nicaragua aan de gang
is, kom t het m arxism e op de tweede
plaats.De eerste factor is Nicaragua's

realiteit en zijn verleden. Het land
bekleed ik bijhetMinisterie van Bui- heeft in de eerste plaats behoefte aan
met buitenlandse delegaties (Commissie-Kissinger, Duitse Christen Demo-

craten,enz.).Enikben nog1idvaneen

Foum
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het onder Somoza was. Dat m en ons

Hetgaat hier niet onz nzarxisnle. Ilet

toch de tijd laatom onze eigen ideeën

gaathierom dejongeren diedagelijks

uit te werken,onze eigen weg te gaan,

onze onal ankelijkheid uitte bouwen,
zodatwein staatzijn stand tehouden
tegen de onophoudelijke agressie van
de Verenigde Staten.W athebben wij
de Verenigde Staten misdaan,dat zij

sneuvelen in gevechten die door uw
regering worden aangestookt. Als het
sandinism e marxistische trekken vertoont,dan is datvan secundairbelang.

Indeeersteplaatsstrijdenwijtegen het
imperialisme en wij bouwen aan een
nu aleeuwen lang in ons land binnen- ni
euw Nicaragua.Datzijn degrondslavallen en het bezetten? Datze ons nu

opnieuw aanvallen,terwijldewederopbouw nog in de kinderschoenen staat?
Vaak word ik razend als ik de laster
hoor die Reagan overonsdewereld in-

gen van onze ideologie'. Nogm aals,
onze eerste zorg is de wederopbouw :
een gemengde econom ie, een politiek
pluralisme, participatie van het volk.

En wij willen echt een ongebonden
stuurt.EnaanAmerikaansejournalis- staat.Datis,geloof ik,onze vernieuten diehierkomen kijken,zou ik wil- wende bijdrage aan de revolutionaire
len zeggen:fDoejeogen enorenopen. beweging.

D e A artsbisschop van San Francisco en
Centraal-A m erika
Op 8 novem ber 1983, ter gelegenheid Quinn. ln een herderli
jke brief, die
van de gemeenteraadsverkiezingen, begin oktober in alle kerken en kloosstemden 53 l procent van de kiezers ters van hetaartsbisdom werd voorgevoor een resolutie die het stadsbestuur l
ezen,handeldehijnietalleen overde
a
van San Francisco wettelijk verplicht lgemene m orele principes van de
druk uit te oefenen op de regering in katholieke kerk,ook in de buitenlandW ashington om haar politiek tegen- sepoli
tiek,maarzettehijdegelovigen
overE1Salvadorte veranderen.Derge- ertoe aan, actief aan de verkiezingen
lijkereferenda zijn op zich nietonge- deelte nemen en voor die resolutie te

woon,envariërenvan bijvoorbeeldeen

stenlnlen.

wettegen deverdere bouw van wolkenkrabbers tot een resolutie voor de
bouw van een speciale stadsbibliotheek
voor blinden. Ongewoon was in dit
geval alleen het onderwerp, want wat
kan een, toegegeven grote m aar toch
lokaalbeperkte,stad a1sSan Francisco
in feite met de buitenlandse politiek
van de Verenigde Staten tem aken hebben ? Toch werd het debat rond deze
resolutie dooriedereen metovertuiging
gevoerd, omdat men gelooft dat een

Quinn staat bekend a1s een van de

voornaam ste verdedigers van de
nieuwe, politiek actieve ro1 van de
katholieke kerk in de VS, waarover
reeds regelmatig in Streven bericht
werd.En de voorgeschiedenisvan deze
pastorale brief iswellicht even interes-

santalsde briefzelf.Toen hijnog in
Oklahoma City werkte,wasQuinn in
contact m et Amerikaanse m issionaris-

sen in E1Salvador en bezochthij hen

relelmatig. Toen de vervolging van

dergelijk initiatief,alshetin verschil- prlesters en religieuzen in dat land

lendegrote steden herhaald wordt,ten- drastisch verscherpte, werd een van
slotte toch iets kan bereiken.W ellicht zi
jn bekendendooreen rechtseparamidebelangrijkstestem diezichin ditde- litaire form atie vermoord.In 1980 was
bat mengde was die van de A artsbis- hijaanwezigopdebegrafenisvan Mgr.
schop van San Francisco, John R. Romero in San Salvador en was daar
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ooggetuilevan hetbloedbad datdoor D e kerk in Centrpal-A merika
de m ilitmren onder de gelovigen werd
aaàgericht. Terug in San Francisco en in San Francisco
werdhijdagelijksmethetlotvandenu

reedsmeerdan 1* .e vluchtelinjen Depolitieke,economischeen,vandaag
uit El Salvador en Centraal-Amerlka vooral,militaire banden tussen de Ver!econfronteerd en zettehijzich actief enigdeStatenenCentraal-Amerikazijn

ln voor hun opvang en aanpassing. vol
doende bekend.M aarerzijn ook
Zijn aartsbisdom heefteengrootper- direct religieuze banden,die hier van
centale m issionarissen ill Centraal- belang zijn.San Francisco is de enige
Am erlka,m et wie hi
jregelmatig over stad in deVS waardemeerderheidvan
de toestand in hun kerken en in de deSpaanssprekenden uitLati
jns-Ame-

regiopraat.Enkelenvan zijn medewer- rikaaRomsti!is.(In New Yorkleven
kers moesten vluchten, toen terreur- vooralPortorlcanen,en in de restvan
groeqen hen metdedood bedreigden. Californië en het zuid-westen van de

Hijglngnietoveréénnachtijs:hijbe- VS zijn het de Chicanos, van M exi-

legde een aantalbesprekingen m etwat Caanse oorsprong of nationaliteit).
m en hier'progressieve'en 'conservatie- Vöör1979 woonden er* .e Salvadove' gelovigen noemt. Er werd weken- ranen in groter San Francisco (dezoge-

langleluisterdenlepraat,tothijvond naamde Bay Area).Vandaag zijn er
dathljvoldoendelnformatiehadvoor tussen de 30.% en 80.% politieke
een pastorale brief. Ook daarmee vluchtelingen bijgekomen. (De cijfers
steldehijzich nog niet tevreden:hij schom melen,omdatheelveelvluchtevoerde lange telefoongesprekken met
collega's en confraters uit CentraalAmerika en de Verenigde Staten.Een

lingen illegaalin de stad wonen en al-

leen gekend zijn doorleden van religieuzeen politieke solidariteitsgroepen,

eersteversievan zijn briefwerd dagen dieui
teraarddeyortatieswillen vermijen soms nachten lang metzijn mede- den).Verderwilstde briefop de vele
werkers besproken.Tenslotte werd op

priesters, zusters en leken van het

10 oktoberjl.de briefalspersoonlijk aartsbisdom diein ElSalvadoren Cendocumentvan deA artsbisschop aan de
persvoorgesteld.De eerste reactie van

deconservatievelokaleHearstgerswas

traal-Am erika werken. Om dat de
m eeste vluchtelingen, als illegale buitenlanders,.geen enkelrechtop sociale

debedenking datJohn R.Qulnn hier- voorzieningen hebben,zijnzebijnaonm ee welde kansop een kardinaalshoed vermi
jdelijk aangewezen op de hulp
verkeken had, en de lezersbrieven va- van de kerk. M aar de kerk doet hier
rieerden van grote bewondering tot de ni
etaan eenzijdige liefdadigheid:'De
beschuldiging dat de bisschop een kerk in Noord-Amerika werd onmete-

sgeelbalgewordenwasvanhetinterna- lijk verrijktdoorhetvoorbeeld van de
tlonale comm unisme.M aar tweederde

kerk in Centraal-Amerika.die in ver-

van de reactieswasopenlijk positief, schrikkelijke omstandigheden van
een cijferdatbevestigd schijntdoorde menselijk leed deelneemtaan deharde
uitslag van het referendum :je mag strijd voorrechtvaardigheid en mensetenslottenietvergeten dathetaartsbis- lijkewaardigheid'.Vanwegehun uitgedom San Francisco slechts 3* .% gelovigen teltin een stad van m eerdan 2

sproken en actieve 'voorkeur voor de

samen te Vatten.

briefgeeftvoorbeelden van dievervolging in El Salvador, Guatemala en
anderelanden van deregio.

armen en voor hen wier menselijke
waardigheid wordt platgetrapt' stnnn
miljoeninwoners.
Depastoralebrieftelt11bladzijden.Ik deledenvan dekerk steedsm eerbloot
probeer hem zo getrouw mogelijk aan een ongenadige vervolging. De

Fou m

A m erikaanse Bisschoppenconferentie
Gezien het directe verband tussen de

politiekvanderegerinjinWashington

en hetlotvan de geiovlgen in CentraalAm erika achten de Am erikaanse bis-

schoppen het hun ylicht druk uitte
oefenen op de regerlng om een buiten-

landse politiek te ontweryen die 'de
strijd van deCentraalamerlkanen voor
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tenlandseZaken vaù hetHuisvan Afgevaardigden (7maart1983):'DennMhoudendevijandigeofficiëleuitspraken
van onzeregeringtegenNicaràgua,het
al reken vandebilateraleeconomische
hulpverlening,deindruk datdeVS Nicaragua de toegang tot internationale
bronnen van hulp en krediet verspert,
de steun van de VS vooreen m ilitaire
concentratie aan de grens van Honduras,samen metgeruchten overgeheim e
inspanningen om de regering van Nicaragua te destabiliseren,datalles draagt

rechtvaardigheid erkent'.D it betekent
o-m .directe politiekel
rtoebijdatinNicaraguaeen sfeervan
obbyinginrege- e
ringskringen, waar kerkel
ljke leiders een staat van beleg geschapen wordt
getuigeniskomenjevenincomitésvan die verkeerd gerichte politieke beslispolitici en speciallsten en in hearings singen in de hand werkt'.Als alternavoor hetAm erikaanse Congres.Reeds tiefstellen debisschoppen voordatde
in november 1981 legden de bisschop- VS de diplomatieke inspanningen van
pen hun standpuntvastin driepunten : de Centraalamerikaanse staten onder
1)Buitenlandsemilitaire hulp van om elkaarzouden steunen.
heteven waarvoor om heteven welke
groep in ElSalvador kan de zaak alleen
m ar Verergeren ; er moet een ei
nd W atte doen ?
worden gemaaktaan alle wapenleveringen van de Verenigde Staten aan de In hetlichtvan dezefeiten en desteeds
regering van El Salvador; 2) Samen groter wordende m ilitaire dreiging
metbisschop Rivera y Damasdringen moeten de volgende punten ernstig
ze aan op een politieke oplossing in overwogen worden :.
plaats van een m ilitaire confrontatie; De beweringen van de Am erikaanse
3) Zolang de strijd voortduurt mag regeringdatzeeendiplom atiekeoplosgeen enkel politiek vluchteling buiten- sing voorstaan worden ongeloofwaargezetworden,totderegering ginderde di
galsmenkijktnaarhaardaden:'We
veiligheid van de terugkerende burgers praten wel over diplom atie, m nnr we
volledig kan garanderen.
bedoelen militaire actie'.
DebisschoypenvrezendathetAmeri- - Het is de rol van de Am erikaanse
kaansebeleld deconnicten in Centraal- regering,de inspanningen van de ConA merika slechtszietalseen Oost-W est- tadora-groep van Centraalnm erikaanse
confrontatie en niet inziet dat de oor- staten te steunen om vrede te brengen
sprong ervan gezocht m oet worden in in de regio.
de sociale structurele onrechtvaardig- - Aangezien devi
jandige houding van
heid in ieder van die landen : 'Buiten- de VS tegenover Nicaragua de problelandse subversie isnoch de eerste be- men alleen m aar erger m aakt, eist

dreiging noch debelangrijksteoorzaak aarstbisschop Quinn dat er een eind
van hetconiictin dielanden'.

wordtgem aaktaan de geheime finan-

W at Nicaragua betreft, verwijten de ciëlesteun aan ondergrondseoperaties

bisschoppen hun regering dat ze aan- tegen dat land.
dringt op een m ilitaire interventie en '
Praktisch vraagthi
jdatin alledekenijdaarom elke diplom atieke aanpak uit en,parochies en scholen van het aartsdeweggaat.Quinn citeerthetgetuige- bisdom educatieve progrnmm a's wornis van aartsbisschop James Hickey in den georganiseerd waarin de sociale
een hearing voorhetcom ité voor Bui- leervan de kerk wordttoegepastop de
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concrete realiteit van de kerk in Centraal-Amerika.Deze program ma'szullen worden uitgewerkt door speciale
'com ités voor vrede en rechtvaardigheid'diein elkeparochie worden opgericht.Deze opvoedingscampagne m oet
sam engaan metvasten-en gebedsacties
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Besluit
'Tijdenszijn recente bezoek aan Guatem ala drong Paus JohannesPaulus 11
erop aan dat we de inspiratie m oeten
vinden ''om een kli
maatvan urqentie
te scheppen voor rechtvaardigheld in

insolidariteitmetdevervolqdekerk in Centraal-Amerika''.Vredeismogelijk
Centraal-Amerika. Verder ls het het

in ElSalvador, nadruktehi
j,en wij
recht en de plicht van de gelovigen, hebben allen debe
verplichting ''bewerzich publiek in te zetten voordeze doelersvan vrede en verzoening''te zijn,
einden.De bewering dat 'de kerk zich k
om datvan God tevragen en ervoorte
niet met politiek m oet bemoeien' kan
nietworden gebruikt a1sargument om werken'.En Quinn besluitmeteen ciaatuitJesaja(58:6-7):'lsditniethet
'de publieke uitdrukking van onze be- t
vasten zoals ik hetverkies:boosaardizorgdheid' te verhinderen.In de geest ge boeien slaken, de strengen van het
van het Tweede Vaticaans Concilie
uklosmaken,degeknechtedevrijheid
heeftde kerk hetrecht zich ook in het j
h
ergeven en alle jukken door te brepolitieke debatte mengen,wanneerhet ke
n? Isvasten nietdit:uw brood delen
gaat Om fundamentele persoonlijke met wie honger heeft, arme zwervers
rechten of de redding van de zielen.In opnemen in uw huis,een naakte kleden

dieoytiekgeeftaartsbisschogQuinnde diegijzieten u nietonttrekken aan de
gelovlgen de raad,alle politleke en democratische kanalen te gebruiken,
onderm eer door te stem men voor het

zorg voor uw broeder?'.

Dit merkwaardige docum ent hoeft

referendum overE1Salvadorbijdege- geen verdere commentaar. Tenzij de
meenteraadsverkiezingen in San Francisco.

Hijvraagtookdatdegelovigenzouden
meewerken aan de campagnes om de
vluchtelingen uit Centraal-Amerika te
beschermen tegen deportatie onder de

bittere vaststelling datde regering van
president Reagan,die intussen volkomentegendegeestendelettervandeze
pastoralebriefhandelt,haaractiesheel

vaak omschrijftalseen kruistochtvoor
t behoud van de christelijke waarVluchtelingenwet van 1980 (VSA) en he
den.
hetVluchtelingenprotocolvan de Verenigde Naties.

Ludo Abicht

Foucault: een dossier en een debat
In zijn boek M ichelFoucault.Excerp- schappen'(128).Hijbeoogtzelfsvolleten en kritiekent manifesteert M ark dighmd bij zi
jn poging om het werk

Lsmbrechtszich a1seen bekwaam onderzoeker in de zin waarin Foucault
zelfde aanleg van dossiersvan wezen-

van de Franse historicusen filosoof in
een veld van docum entatie te plaatsen.

De titelsteltbescheiden en eerlijk dat
lijkbelangacht'voordeepistemologi- het om excerpfea gaat.Die excerpten
sche deblokkering van de mensweten- zi
jn niet genomen uit het volledige
1 MarkLambrechts,M ichelFoucault.ExcerptenenKriti
eken.SUN,Nijmegen,

1982,284 pp.

Forum

werk van Foucault. Alleen terloops
wordt verwezen naar Les M ots etles
CAolel en L '
A rchéologie du Savoir.
Omdatik overtuigdben dathetin deze
beide boeken om Foucaultsm eest filosofische werken gaat, zal ik né mi
jn
relaasoverde gedegen studievan Lam brechtsde vraag aan de orde stellen of

deze omissie niet onvermijdelijk de
grens aangeeftvan Lambrechtspoging
om zich te mengen in het filosofisch
debat omtrent het werk dat Foucault
vooralals historicus levert.
De excerpten betreffen dusuitsluitend
de drievolgende boeken:
FolieetDéraison.H istoiredelaFolieê
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eeuw opkomt,norm aliseerten regulariseertviadescientia sexualisderealiteit
van de lichamen en hun lust.
Volledigheidshalve verm eldt Lam brechtsook teksten die als voorbereidend werk op ieder van deze vierstudiesgezien kunnen worden en teksten
wnnrinFoucaultop dezevierstudiesis
teruggekom en om ze aan te vullen.
Tenslotte bevat dit boek een indruk-

wekkend overzichtvan reactiesçkritiekenjop Foucaultspublikaties.
Lambrechtsismeerdan een uitstekend
docum entalist.Uithetoverzichtvan de
reactiesdieop Foucaultsboektn volg-

den,blijkthoezeerdeFransehistoricus

l'âge classijue, waarin Foucault de en filosoof een uitdaging vormt voor

grote opslulting van de 'redelozen:

psychiaters,medici,juristen,crimino(zwervers,economisch onnuttigen,ver- logen en seksuologen,om nog tezwijdwaasden van geest, enz.) in de 17e genvanhistoricien filosofen.Alsjurist

eeuw analyseerten laatzien welke spe-

weet Lambrechts zich ook zelf uitge-

ciale plaats de waanzinnigen krijgen

daagd.Zijn eigen betrokkenheid kan
verklarendathethoofdstukgewijdaan

onder deze redelozen.
N aissance de la Clinique. UneA rchéologie du Regard M édical, waarin Foucault de ontwikkeling van de geneeskunde vanaf de 18e eeuw bestudeert,
van een classificerende wetenschap
naar een vorm van positief weten-

strafrechten gevangenis evenveelblad-

zijden telt a1s de hoofdstukken over
waanzin,gezondheidszorg en seksuali-

teitsamen en dathijeen speciaalthematisch hoofdstuk wijdtaanFoucaults
m achtstheorie voor zoverre daarvan

schappelijk onderzoek datin de mo- sprake isen zoalsze vooralin SurveilleretPunirisuitgewerkt.Lambrechts'
dernekliniek zijn zetelvindt.
surveilleretPunir.Naissance dela Prison, waarin Foucault aantoonthoe de
bestraffingsmethoden van voor de
Franse Revolutie de aanleiding waren
voor de theorieën van de humanitaire
hervorm ersdie na 1789 vooreen menswaardiger manier van bestraffing opkwamen.en hoe de disci
plinerin! van

interesse is hiernietlouter speculatief.

Hij beroept zich op het woord van
Foucault: 'het enige wat echt treurig

zou zijn is dat men niet meer vecht'
(151),om 'verontrust'(10 )hetillega-

lisme datachterdelegaliteitschuilgaat
aan het licht te brengen, en aan de
hand van de kartografie van de m acht
de maatschappij vooraldank zljhet die Foucault uittekent op zoek te
gevangeniswezen gestalte kreeg ten !aan naarde steedswissel
endemogekostevan deideeënvan dehervormers. lljkhedentotverzet,diemedezichtbaar
H istoire de la Sexuclf/ë Z La Volonté worden gem aaktin Foucaults analyse
du Savoir, waarin Foucault laat zien van dem achtsmechanismen.
datdem achtdeseksualiteitnietonder- In zi
jn poging om te verduidelijken
drukt heeft m aar haar verbalisatie be- welke de voornaamste aspecten zi
jn
werkstellijd.Aldusontstondde'scien- van Foucaultsdenken overmacht,laat
tia sexualls',die de waarheid omtrent Lambrechtszi
en dathijeen fijneneus
delustleert.ten kostevan de'arseroti- heeftvoordedocumentatiediehijverca', hetweten datdi
rectvoortvloeituit zamel
d heeft.HijwerktFoucaultsduide op lust gerichte praktijk.De bio- ding van de m achtuit,zich inspirerend
m acht die vanaf het einde van de 17e op G .Deleuze en F.Ewald,wier posi-

k/5
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tiesMjœnhoofdstukeerdersnmenvat- Foucault.Hetiseveneensonjuisttein-

te(175-179).Verdersigqaleerthijdui- sinueren datGlucksmanndemachtuit-

delijkeen aantalverschllpuntentussen sluitendreqressiefzouduiden.Glucksde m achtsopvatting van Foucault en

mann steltintegendeelvan m eetaf nnn

dievan hetmarxismeen waagthijzich datmachtproduktiefis.Zeisdepronnn een vergelijking tussen Foucaults duktie van alleswatvooruitgang heet,
m achtsopvatting en dievan deNieuwe

met dien verstande dat Glucksmann

Filosofen.Hetis duidelijk datFou- vanuitzijn ethische positiensme deze
caultop œ n gespannen voet staat met
het marxisme. Voor Foucault kan de
m acht imm ersnietgelokaliseerd wor-

vooruitgang zietalsdatgenewnnrtegen
m en zich moet verzetten. M nnr ook

zowelvoor het m arxism e dat tot econom isme neigt als voor het marxisme
van N .Poulantzas.Voor Poulantzasis
de staatdan welnietlangerhetdirecte
m achtsinstrum entin dehanden van de

spnnrtzichjeenmoeiteom Foucaultin
deze zin te lnterpreteren.'overigens met
gœ de argumenten.)
Eerder dan in detailin te gaan op de
m isvattingen omtrentGlucksm ann,wil

Foucaultzoektnynrde mogelijkheden
den,zij is alomtegenwoordig,terwijl om zich teverzetten tegen datgenewat
de lokalisatie van de m achtessentieelis de naacht produceert. (Lsmbrechts

economische klasse (die dan ook de ikproberen -zomogelijk-ietsverder
macht 'bezit'),maar in hun minstens dan Lam brechts gedaan heeft,de uitrelatieveautonomiezijndestaatsappa- daging op te nemen waarvoor Fouraten nog steeds de lokaliseerbare
machtscentra wnnrbinnen de antago-

nistischekrachten-iedertotoyzekere

hoogte -voet nnn de grond krllgen.
M .i. vnnrt Lambrechts op een veel

minderdeugdelijk kompaswanneerhij

caults analyse van de relatie tussen
machten weten de filosofen stelt.Een
auteur als Glucksmann onderzoektde
materiële om standigheden die de voedingsbodem vormen voordetheorieëh
ter legitimering van de machtswil. Is

op œ n artikelvan Dews vertrouwtom
het verschil te laten zien tussen Foucaultsmachtsopvattinjendeopvatting
die de Nieuwe R losofen, vooral
Glucksmann, van de m acht hebben.
Dews heeftGlucksm ann slecht gelezen

hetnu mogelijk om even scherp testellen welkeW/olo/gcAestatusdetheore-

tegendeeldatde geweren en de teksten

m et betrekking tot Foucaults waarheidsopvatting form uleert vanuit Les

fgcAe waarheid in hetdenken van Fou-

caultheeft?
In hetbegin van zijn analyse van de
machtbijFoucaultschrijftLsmbrechts
wanneer hij,volgens Lnmbrechts,be- terechtdat'zijn (Foucaults)uitspraken
wœ rtdat 'Glucksm ann er geen m oeite hi
eroverin deeersteplaatsbedoeld lijmœ heeftheelde politiekepraktijkuit ken om zich van oude en versleten
een nnntal theorieën te laten voort- voorstellingen te ontdoen'(232).W elvloeien'(250).Glucksmann beweertin- nu, indien men de filosofische vraag
verantwoordelijk zijn voorwatzich in
degeschiedenisvoordoet.Hijweetdat
hij alduseen vraag oproeptvoorde
kennissociologie. Merkwaardigerwijze
b-ntwoordthijdevraagnaarhetont-

M otsetlesChoses,danblijktdatook
Foucaults uitspraken over het ware

vooralbedoeld zijn om zichteontdoen
vanwathijalsoudeenversletenvoor-

staan van de theorieën van de 19e
eeuwse Duitse M eester-Denkers eçrder

stellingen beschouwt.De gedachte dat

op de machtsfactoren waaruitze ontstonden. In dit opzicht staat Glucks-

tellectuscum re -verwerptFoucaultals
een versleten voorstelling.M s kennissocioloog en kennishistoricus brengt

hetware(watwijkennen)beantwoordt
doortewijzenopdefactorenvanpoli- aanobjectievewerkelijkheid(indereatieke onmacht (met nnme de Duitse liteitbuiten ons)-de definitievan het
achterlijkheid oppolitiekgebied),dan 'verum 'gebouwd op de'adequatio inmann veel dichter bij M arx dan bij

Foum
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hijdnnrtegenindathetsteedsmogelijk van de dnnrmee snmenhangende maatisde historische bepaaldheden te ach- schappeli
jketrusformaties,derelatie
terhalen die de oorzaak zijn van h:t tussen m achten weten steedsverderin
feit dat deze of gene reeks uitspraken

haar complexiteittrachtte vatten.Zo

in een bepœ detijd voorwaarworden

accentueerthijvanafSurveilleret#u-

gehouden.Nietineen relatietotdeob-

nirdatmachtzonderweten nietm oge-

jectiviteit.doch uitsluitend op het ni- lijk is,terwijlmen omgekeerd macht
veau van develogen,kos:tde Zngeving totstand,m pnrwe1m etdien verstande dat nnn de politieke dimensie

nodij heeftom tekunnen weten.Zo

preclseerthijvanafHistoiredela+ 02alité dat de structuur van het waar-

een quasioorzakelijke functie wordt heidsspreken van die aard is dat de
toebedeeld ten aanzien van wat zich
binnen hetveld van de vertogen voor-

m açht in dit spreken wordt uitgeoe-

doet.Deontwikkelin!dieop ditpunt

brechtsterechtnaarM u W ebersH errschaftsstrukturen.Dearts,dePsychia-

in Foucaultsdenken lsvastte stellen,

fend.In deze context verwijst Lsm-

bestaat erin dat hij, zoals ook Lnm - ter,dejurist,deopvoederen deouder.
brechts opm erkt,het standpuntverlaat

en nog zovelen m eer,oefenen ieder in

alsofdemachtswil(diekennelijkinde hun functiebinnenwelkeinstellingook
historische om standigheden aanwezig

diehen alsdeskundigen erkent,'heer-

is)zich zou laten geldenin vertogen die

schappij'uit.Uitgaandevan Foucaults
waarheidsopvatting kom ik aldus bij
zijn.Ditwasnog Foucaultsstandpunt zijn stelling overde noodzaak van een
enkel en alleen uitsluitingsm achines

in L 'Ordre du Discours, Foucaults
inaugurale rede aan het Collège de

Francè.(Ik introduceerhierbewustde
'machtswil'om tewijzenopdeinvloed

microfysica van de m acht ter vervanging van de analyse van de m acht die
haarin de specifieke m achtscentra van
de heersende klasse tracht te lokalise-

van Nietzscheop Foucaultswaarheids-

ren.

opvatting-)

Aan allen die hetdenken van Foucault
willen leren kennen, beveel ik de Excerpten en Kritieken aan alseen dege-

De machtswil is in de vertogen ook
produktief!Van hetogenblik datFoucaultop dit standpuntstaat,beschikt

hijoverhetperspectiefwaarbinnen hij
alshistoricus van de wetenschappen en

lijkeleidraad.
K.Boey
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seurd'enfants #e#&9 /eXlllesikle,ver-

Sociologie

scheen oorsqronkelijk in een Franse editie

bijFlammarlon (1979)maarkrijgtnu met
dezeuitgaveook voorhetEngelse(enaanverwante)taalgebieddeverspreidingdiehet

volleverdient.
Jean-claudeSchmitt,Theholygryhound. tSecnhmi
ttsonderzoek kan in devolle zin van
Guinefort, healer of children slnce the

thirteenth century, Cambridge University
Press, Cambridge/Editions de la Maison

hetwoord worden gekarakteriseerd alseen

speurtochtdoordetijd.Uitgaandevanhet
desSciencesdel'Homme,Parijs,1983,215 ooggetuigenenverslag van Stephanus van
Bourbon zoekthijlangsallemogelijkewePP.,f 20.

gen naardeoorsprong,ontwikkeling en be-

Rondhetmiddenvande13eeeuw beschrijft tekenisvandecultusvanSt.-Guinefort.Hij
de Dominicaner inquisiteur Stephanusvan
Bourbon hoein destreek vanNeuvilleinhet
bisdom vanLyon een hond alsheiligewordt

maaktnietalleen gebruik van de striktehis-

door een oude vrouw aan een ingewikkeld

plaats waar eeuFenlang de gezondheid van

toriografie,maar ook van de archeologie,
etnologie, tekstanalyse, semiotiek, icono-

vereerd.Sint-Guinefort,gedood doorzijn grafieen folkloristiek.W antdevereringvan
meesternadathijvergeefsheeftgeprobeerd de Heilige Hazewind isbijna totop onze
dienszoontjetegeneenslangtebeschermen, dagennatetrekken;gasnadeEersteWewordtvooralaangeroepeningevalvanerns- reldoorloglijktzedehnitieftezijn verdwetigeziektevanjongekinderen,dieinhetbos nen. Fascinerend en roerend is dan ook
waar de Heilige Hazewind begraven ligt Schmittsverslag van zijn bezoek aan de
entamelijk barbaarsritueelwordenonder- zieke kinderen werd afgesmeekten van de
worpen.'W anneerdem oederterugkom ten vondsten van kledingstukken (vooral
haar kind nog levend aantreft,dompeltze schoent
jes) die daarvan nog letuigenis
hetnegen keerin hetwatervan derivierdie aseggen.Nietminderopwindendlszijnredaar stroomt. Als het daarna nog steeds constructievan delevensgeschiedenisvande
leeft,heefthetinderdaad een zeersterk ge- laatste'oudevrouw'diede(inmiddelsaanstel,' merkt Stephanus niet zonder ironie zienli
jk verzachte)rituelen in hetbosvolop.Uiteraardtreedthijstrengoptegendeze trok:FanchetteGadin,delaatste vetula zoonwettige praktijken,zi
j hetnog niet zo als ze al door Stephanus beschreven
streng als later de katharen en waldenzen werden;zijstierfin 1936.
zullenwordenbejegend.Devolkstraditieis NietzondertrotssteltSchmittvastdathet
echtersterkerdan de Ieer.Ook in de daar- in destudievan decultusvan St.-Guinefort

geli
jkisgeblekentalrijke,meestalstreng
opvolqendeeeuwenhoortmennogregelma- mo
tigberlchtenoverdeverering vanSt.-Guine- gescheiden studiegebieden en -technieken
fort,totdiepinde19eeeuw toe.Jean-clau- samen tebrengen,mn.waarhetdegeschiedeSchmitt,leerlingvan deeminentehistori- denis en de folkloristiek betreft.W ant de

cusLeGoffen één van demeestbriljante Middeleeuwsegeschiedkundeblijftmeestal
vertegenwoordigersvandejongeregeneratie aangewezen op teksten,die,vanuitde eigen

van de Annales-groep,heefteen diepgaand aard van het Middeleeuwse geschreven
onderzoek naarde verering van St.-Guine- woord!weinig van de volksgewoonten van
fortondernomen.Hetresultaatdaarvan,de hun ti
ld weersgiegelen,vooaralnietwanstudieLesaintWvrier; Guinefort,gl//rl
à- neerhetdaarbilgaatom half-illegaleprak-
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tijken.En de folkloristiek ontbreekt het, derheidsgroepen, een voortreffelijk idee
juistvanwege hetgebrek aan schriftelijke eensnategaanhoehetaanyassingsgroces
vastleglingvan hetonderzoeksobject,vrij- van deItaliaanseijsbereidersln feitelsverwe1altljd aan een historisch perspectief. lopen.Eendergeli
jk onderzoekzouwellicht
Schmittheeftin zijn studie de cultusvan waardevolle inzichten ten aanzien van de
St.-Guineforta.h.w.vanafde beide uiteinden kunnen onderzoeken en dat betekent

huidige problematiek kunnen opleveren.en
deze,meer in hetalgemeen,in een minder
nietalleen een inhoudelijke,maarook een specifiek en breder kader kunnen plaatsen.
methodologischeverrijkingvanzoweldege- Bovenkerk c.s.hebben de geschiedenisvan
schiedkunde als de etnologie/folkloristiek. de i
jsbereiders in Nederland nagetrokken
AfgeziendaarvanjeeftTheholygreyhound doormiddelvan dereconstructie van famieenonthullendinzlchtindewijzewaaropde liegeschiedenissen. Deze ondernemingen
heiligenverering in de Middeleeuwen werd werden immers(evenalsdehuidigenieuwe

beleefd en totstand kwam.Schmittsinje- etnische ondernemingen) voornamelijk op
nieuze ontrafeling van de ontstaansgeschledenisvan decultusvandeHeiligeHazewind
en van de verdere geschiedenis daarvan
dwingt diepe bewondering af.Methodolo-

familiebasisopgezet,waarbijmen ook een
duidelijkpatroonvan'ketting-migratie'kon
waarnemen (de ene emigrantbrachtdoor
enthousiasteverhalenanderenertoeom öök

gisch,maarvooralookinhoudelijk isdeze te gaan),die echter opnieuw grotendeels
studieongetwi
jfeld éénvandebelangrijkste langs familie-lijnen verliep.Het grootste
publikaties op het gebied van de Middel-

deelvan het boek van Bovenkerk c.s.be-

eeuwsegeschiedenisvandeafgelopenjaren. staatuitdeweergavevandergelijkefamilieGerGroot

geschiedenissen, aangevuld met schetsen
van dehistorische,economischeen politieke

situatieindebetreffendetijd,commentaren
vanautochtonene.d.Hetzijnvoornameli
jk
FrankBovenkerk,AnneEijken,WiesjeBo- deze,vaak letterlijk weergegeven,familievenkerk-Teerink,Italiaans IJs, De opmer- verhalen diedezestudie haar zo charmante
kelnkehistorievandeItaliaanseqsbereiders karakter verlenen.Het we1en wee van de
in Nederland, Boom,M eppel/Amsterdam, Italianenkomtdelezerzodoendezeernabij
testaan en ook alhouden Bovenkerkc.s.af
1983,203pp.,J 29.
Hoewelhetprobleem van deintegratie van
buitenlandse werknemers typisch van deze

entoehaltbijdenoodzakeli
jke(maaraanzienlijkdrogere)statistischeofjuridischeas-

pecten,overhetalgemeenisontroering toch
tijd lijkt,is de migratie van buitenlanders hetoverheersendegevoel.
(mn.van rond hetMiddellandse-zeegebied) Ineen slothoofdstukreiken deauteursenke-

naarnoordelijker streken toch zeker geen leelementenaanvooreen'sociolojievande
volstrekt nieuw verschijnsel.Eén van de etnischeonderneming',zoalsdiezlchtijdens
groepen dievanafdejaren 20 totaan de ditonderzoek begon aftetekenen.M etnaTweede W ereldoorlog in welvarender stre- drukwijzenzijerechteropdatelkeetnische
ken (eerstmn.Duitsland,laterook Neder- groep zijn eigen karaktertrekken heeften
land)eenbeterbestaan zochten op tebou- dathun schetsdan ook nietzondermeeren
wen wasdievan de ltaliaansei
jsbereiders. totin alledetailsop elk soortimmigratie of
Hetiseen groep diezich alsgeheelzeergoed
staande heeft weten te houden, ondanks

zelfselk soortetnisch ondernemerschap kan

worden toegepast.Desondanksbrengen zij
aanvankelijke moeilijkheden (vooral toen metditboek zeerwaardevolmateriaalaan,
hetltaliaanseijseenmaaleengeduchtecon- zowelop methodisch a1s op sociaal-histocurrentbegon tewordenvoordeNederland- risch terrein.Eén van de zeer duidelijke
se ijsventer),en die inmiddels alaan zijn conclusiesdiedeauteursnietexpliciettrekderde generatie toe is.Van een 'gastarbei- ken maardieweluitheelhetboek naarvodersyndroom'isbi
jdeze,grotendeelszeer ren komtisdatmen zich nietalteveelzorgeslaagde en bemiddelde, bevolkingsgroep genmoetmaken(oferger)overde'destabidan ook absoluutgeen sprake(meer);ze liserende' toevloed van buitenlanders. De

zijnvolledigingeburgerden erkend en een

Italianen die nu in Nederland wonen zi
jn

grootdeelvan de derde generatie voeltzich overhetalgemeen zeergoedterechtgekomen
almeerNederlanderdan Italiaan.Hetwas, (alerkentBovenkerk datdezeconstatering
gezien dehuidigeproblematiek en negatieve enigszins aan krachtverliest doordat m en

beeldvormingronddejongereetnischemin- nauwelijks ietsweetover degenen diehet
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nietgehaaldhebben).Hetboekjeisinieder Een derde idee die in enkele artikelen van

geval uiterst waardevolals tegengas tegen o-a.Bernstein en P.W illis wordt ontwikzovele vooroordelen en kortzichtige klaag- keld isde verhouding van de verschillende
zangen over wat zo vaak ten onrechte als sociale lagen in de maatschappij en het

een typisch 'verschijnselvan onze dagen' onderwijs.Hoekomthetdatkinderen uit
wordt beschouwd.En hoeweldit boekje bepaaldesocialemilieuszoweloqdeschool
vooreen sociologische publikatie alverras- alslaterindemaatschappijnietulthunoorsend aangenaam leest,zou men misschien spronkelijk sociaalmilieugeraken?Deonook nog R ns aan een 'gepopulariseerde' deizoekerskunnen hierop echter geen sluiversiekunnendenken?M instenshoudtmen tend antwoord geven.Young brengt deze
ereen paaryoortreffelijke ijsrecepten aan problematiek op een hogerabstractienivO u
en vraagt zich af in welke mate en door
OVer...
GerGroot welkemaatschappelijkebelangendeinhoud

en de overdracht ervan in het onderwi
js
wordenbepaald.Bordieuen Passeron tonen

Pedagogie

aan daterwerkelijk een invloed van de
maatschappelijke machten controleop de

M .du Bois en A.W esselingh,Schoolen

inhoud,organisatie en overdrachtvan kennisin de schoolisen erduseen samenhang
bestaat tussen ideologie en processen van

maatschappu.Sociologenoveronderwusen

onderwijsenvorming.

opvoeding,W olters-Noordhoff,Groningen,
1981,263 pp.,BF.530.

In een volgende reeksartikelen wordtingegaan op de relatie tussen binnenschoolse

De tijd dathetpedagogisch en didactisch

processenenmaatschappelijkemacht(Hânse1en Zinnecker)en wordtaangetoond dat
eenheid inhetonderwijsen heteenheidsbe-

gezichtspunt alleen doorslaggevend was

vooronderwijsenopvoedingisreedsenkele vorderend karaktervan de schoolutopieën
jarenvoorbij.Ookdesociologieiszichmet zijn(BaudelotenEstablet).Hierbi
jaansluiopvoeding en onderwijsgaan bezighouden tend proberen du Bois,Bowlesen Gintisde
en heeftdaarmee deze materieuitdebeslo- huidigeproblemeninhetonderwijstebenaten sfeervan de schoolgehaald en zein een

deren vanuitdehistorische analyse.Uithet

ruimeremaatschappelijkecontextgeplaatst. voorgaandeblijktdatdeopderwijssocioloDitboek heeftnu getrachtvertaaldeteksten gieopeen wijdvertak
.tterreinwerky>nm is
ronddezematerieuitdeonderwi
jssociologie en datmetverschillende onderzoeksmethote bundelen,zodatdeze teksten -qua herkomsten visiesterk uiteenlopend -nu voor

den. Misschien kunnen we uit het geheel

Laten wenu even de verschillende artikelen
kortoverlopen.In een eerste artikelhandelt
M .Baethge overdeaanpassing van heton-

van de probleemstelling en ten tweede een

humanistische of pedagogische idealen of

publieken zeruimersteltdandeinvalshoek

tochweltweeli
jnen trekken:teneerstedat
een bredere lezerskring toegankelijk zijn. men zich richtop een historischeverdieping

concentratieoy de subjectieveervaringen

vandemeestbljdeschoolbetrokkenen:de
derwijssysteem aanhetveranderdeproduk- leerlingen en de leerkrachten.Een boeiende
tiesysteem.Hijleidtdebetekenisvanonder- bundeldiedehedendaagseonderwi
jsproblewijs en onderwijsvernieuwing niet af van matiek toegankelijk maaktvooreen groot
vanonderwijsals'humancapital',zoalsde van pedagogen en didactici.
burgerli
jke onderwijseconomische model- Alsbesluitwillen wedelezernog delectuur
len,maarvandehistorisch veranderenderol

aanradenvan een werk datruimeringaatop

vandestaat.Hijbesluitdatdefunctievan deonderwijssociologienl.Klasse-onderwvs.
hetonderwijsnietalleenvanuitdeproduk- Sociologie: van hetonderwqs.(M .Mattiebehoeften geanalyseerd mag worden,
maarmoetgdnterpreteerdwordenvanuitde
verhouding produktie en reproduktie. F.
Abrahamsen 1.Sommerkorn geven in hun
overzichtsartikeloverdetoestand in deAngelsaksischelanden deempirische bevindingen van onderzoeken naar de samenleving
tussen milieuspecifieke opvoeding en
schoolse socialisatieweer.

thyssens,VanLoghum-slaterus,Deventer).
Hlerin analyseren de auteursde structuren

endewerkwi
jzevan heelonsonderwijssysteem endefunctiesdiehetin demaatschap-

pijvan vandaagwelennietvervult.Vanuit
hethistorisch-sociologisch onderzœ k maakt

deschrijverduidelijkdatdeveleactueleonderwijsproblemenhun oorsprongvindenin
hetverleden.Klasse-onderwùb duidt klaar
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aan dathetklassikaleonderwijssysteem de
democratisering van het onderwls belemmert.Beideboeken vullen mekaarzeergoed
aan:heteerste geefteen kennismaking met

deverschillendeaspectenvandeonderwijssociologie en hettweedegaatdieperop bepaaldedeelaspecten in.
Ludo Sollie

E.Hulsens, e.a.,Slaap kindje slaap,je
moeder l
à eea schaap.Over kindercultuur,
Infodok,Leuven,1982,365 pp..BF.754.

Dit extra Heibelboek probeert vanuit ver-

schillendeinvalshoekenhetverschijnselkindercultuurindehuidigemaatschappijtebenaderen. Hoewel de verschillende auteurs

iedervanuitzijn ervarings-(beroeps-)wereld dit verschijnseltracht te benaderen,
loopt doorheen de bundel toch de vraag
naar de relatietussen de heersendecultuur
en hetkind.Kindercultuuriseen begrip dat
nognietzolangindebelangstellingzit.Het
omvatdeculturele omgeving-in deruimste
zin van hetwoord -van hetkind in de samenleving.Je moetniet ver zoeken om te
ervaren dat ook deze kindercultuur ener-

zi
jdsindegreepvanhetcommerciëlecircuit
ziten anderzijdswordtbetutteld doorhet
pedagogisch kader waarin het kind een

grootdeelvan zijn tijd doorbrengt.VerschillendebijdragenvanJ.Smeets,E.Hulsens,Fr.Vierstraete,P.Van den Hove,L.
Van Hoeymissen e.a. benaderen de ver-

schijnselen kindertekeningen, school en
taal,versjeuitdekinderfolklore,kinderliteratuur,kinderkledi
j,kinderradio'sen-theater.De auteurs proberen aan te tonen dat

hetkind eigenli
jkverstiktwordtdooraller-

leibelangengroepen buiten hem/haaren dat

vanuitdezelaatste men zich eijenlijk niet
om deechte roerselen van hetklnd bekommert,maar het eenvoudig in een bepaald

asbestcem ent:
golfplaten,leien,buizen
gevelstenen
gew one bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm oza'
fek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim atdecoratieve platen
novex onderdakplaten
isolatiem aterialen
pannen

maatschappijpatroon wi1dwinjen.Gelukkig zijn erheelwatmensen dledoorhun

werken meten voorkinderen hetkind hiertegen willen beschermen.Hetgeheelisprettig om telezen en probeertdekindercultuur

objectieftebenaderenwarsvancommercië1e,ideologischeen anderebelangen.
Ludo Sollie

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN

Tpl.031777.01.61
M arshall H. Klaus en John H. Kennell.
M utter-Kind-Bindung. Ueber die Folgen

einerfKhen Trennung,Kösel-verlag,Mûnchen,1983,3* pp.,DM .48.
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De titel doet denken dat dit een studie is endejongerenzelfereengoedegidsinvinovermoederbinding.M aarhetiseen onder- denbijdekeuzevanhun lectuur.
zoeknaarhetontstaanofhetuitbli
jvenvan Hoe zitdeze gidsnu in meknnr?

degehechtheid vandeouders(op deeerste Op deeersteplaatsvindenweperleeftijdsplaatsvandemœder)aanhunkind.Uiteen groep (0-4,4-8,8-13en ouder)deboeken
reeks waarnemingen en gesprekken beslui- kortvoorgesteld.Vervolgenskrijgen werutendeauteursdatdecontactenonmiddellijk brieken zoals Spelen met Taal, Techniek,
na de geboorte van doorslaggevend belang Dieren,SportenSpel,Levensbeschri
jvingen
zijn.Indiefasemoetdeinteractiebeginnen, enz.Ookwordtaandachtbesteed aan lezers
zoniethebbendeoudershetmoeilijkom de dieom één ofanderereden moeilijkheden
positieve binding te ontwikkelen die voor hebbenmetlezen.Verderkrijgenweeeninhetkind en voor henzelfvan levensbelang formatieverubriekovertijdschriften,wooris.Zogesteldlijktdeze'hypothese'vanzelf- denboeken,encyclopedieën enz.Hetpraktisprekend.De auteurs geven echter verras-

schevan dezebrochurewordtnogverhoogd

vroege geboorte.Ditwordtin hoofdstuk 4
besproken,metaansluitende aanbevelingen
voorkraaminrichtingen.Naarmatehetboek

initiatiefnietkennen.Vermeldenwenogdat

sendeaanwijzingen op tweepunten:1ede doorderegistersachteraan diezoweldeaueersteurennadegeboortezijn belangrijk; teur,deleeftijdalshetgenreweergeven.De
20gebrek aan contactgedurende de eerste inhoudisbevattelijkenduidelijkopgesteld
paar dagen vormt al een zware hindernis zodatiedereendieoverdezemateriedegelijvooreeninnigebindinl.Diepaarcruciale keinformatiewil,erterechtin kan.Spijtig
dagen vallen gemakkelljk weg bi
j een te datwijin Vlaanderen dergelijk uitgewerkt

vordertverdwijntde(lichtjes) mechanistische benadering en komtde psychologische
en socialerealiteitaan bod.Oudersvan een
tevroegegeborene,vaneen gehandicapteof

telkensinhetnajaardenieuweuitgavevan
Boek en Je/g: op de marktkomt.
Ludo Sollie

V.s.o.-vademecum VI, Waarom heteroge-

gestorven baby hebben nauwelijksofhele- negroepen? Licap,Brussel,1982.
maalgeen kansopbehoorlijkcontact;hun
nood wordttreffend beschreven,evenalsde In de huidige onderwi
jsvernieuwing is de
taak van hetverplegend personeelom hen

onmiddellijkenovereenlanqeperiodehulp

discussie rond homogene of heterogene
klassennog steedsaan de gang.Positiefis

tebieden.Een drietaluitvoerlgegesprekken we1dathi
erovervanqedachtewordtgewisvan oudersmetdedoktergeven een realis- s
eld,minderyositieflsechterdatheelwat
tisch beeld van diehulp- realistisch ook in betrokkenen metweten watdeze begrippen
deze zin:datde auteurs hun kunnen niet juistinhoudenendusinhetijlewegdiscusoverschatten en kritische commentaar van siëren.Hieraan wi1 deze brochure van de
collega'sinlassen.Dezereedsin 1976in het Vso-coördinatietegemoetkomen.
Engels gepubliceerde studie (M aternal- In heteerste deelworden voor-en nadelen
InfantBonding,Mosly,SaintLouis)ismo- van homogene,gematigd homogeneenhetegelijkeenhandleidingvoorverplegendenen rogene groepen metmekaarvergeleken.In
hetAweede deel wordt aan het heterogeen
consulenten.
G .Boeve groeperen de binnenklasdifferentiatie gekoppeld.Hetisimmerszo datwilmen met
heterogene groepen positieve resultaten beBoek en Je/g# 82-83,CPNB-NBLC,Am- reiken-en ditin hetbelangvan dehelepersterdam-Den Haag,1982.
soonlijkheidvandeleerling,dusnietalleen
op hetcognitievevlak -men MeraanbinnenInformatieoverlectuurvoorvolwassenen is klasdifferentiatie moet koppelen. En hier
regelmatig in een aantalperiodieken tevin- wrinjthetschoent
je.Demeesteleerkrachden.Andersligthetmetde informatie over tenzl
jnimmersopgeleid om tewerken met
kinder-en jeugdlectuur.Hieraan wi1Boek cognitiefminofmeerhomogenegroepenen

enJeugdreedsjarentegemoetkomen.Jaar- klassikaalen ex-cathedra te onderwijzen.
lijkspubliceren CPNB enNBLC eenuitge- Zonderbi
jscholing meestalmoeten zijvan
breide informatiebrochure over deze materie.Deze brochure richtzich toteen breed
publiek d.w.z.dat naast leerkrachten, bibliothecarissen,boekhandelaarsook ouders

vandaag op morgennaareen andereaanpak
overstappen: een stap in het onbekende.
Hetisdusnietvoldoendedatvanuithetonderzoek isaangetoond datheterogeen groe-
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peren positiever uitvalt voor de hele per-

sooëijkheid vandeleerling,menmoetook

deleerkrachten metdezematerievertrouwd
maken.W atin dezebrochure op een sum-

md leerstof of metleerlingen,en datook
vanuithetbeleidnieuwestructurenmogelijk
werden.In detoekomstY ernog heelwat

moetengestuurdenbijgestuurdwordenmet
mierewijzewordtaangetoond,kanmenuit- alseen 'must'delerarenopleidingen op alle
gebreiderengenuanceerderlezenbi
jJosBo- niveausendebijscholingvanalleleerkrach-

venSamenuit...SamenfAug.Overgroepe-

ten.

renen dvferentiëren (Leuven,Acco,1982).

Ludo Sollie

Ludo Sollie

E.Bonte,TienjaarV.S.O.,Kritak,Leuven, Literatuu- etenschap
1981.

Deauteur-zelfwerkzaam inhetonderwijs

en alsfree-lanceverbonden aanDeM orgen,
Knack enSociaal-heeftdeevolutievan het

VSO alsleraarenalsjournalistgevolgd.In
ditboek probeerthijzijnervaringen en re-

sultaten mee tedelen.Voorafwillen we we1

kwijtdatdeauteurblijkbaarmeerthuisisin
hetVSO vanhetOfficieelOnderwijsdanin
datvanhetVrijOnderwijs.Wijvinden het
belangrijk dittevermelden omdatertoch
we1eenduidelijkverschilistussendezetwee
onderwijsnetten inhun visieop en uitwerking van devernieuwing.Bonte laat zijn
boek in twee grote delen uiteenvallen:deel
één geschiedenisvan hetVSO en deeltwee
pro-en contra's.In heteerstedeelprobeert

W erner Rossade!Literatur im System wandel.Zurideologtekritischen Analyse rJnlfIeri
scherLiteraturausderDDR,2 Bde,Peter Lang, Frankfurt/Bern, 1982, 955 pp.,
sFr.120.
Deze studie tracht in de DDR-literatuur

(hoofdzakelijk de roman,slechtsterloops

o
okdely
rieken hetdrama)nategaanop
welke wl
lze het anti-stalin-motief gestalte
heeftgevonden en welkeperiodische evolutie dit motief vervolgens heeftondergaan.
Hetuitgangspuntdata1sresultaatzowateen
toetssteen Vormtvoorelkelatereconfrontatie,isde roman Dooi(1953)vandeRus1.
Ehrenburg.Uit deze poversentimentele roman haaltS.enkeleperceptieconstanten te

hijdenaoorlogsesituatieinhetonderwijste
schetsenonderdeduidelijketitel:deschool
a1songelijkmaker...Daarna wordtdeaan- voorschijn die blijven terugkeren in elke
loop toten de programmering van de ver- nieuweanalyse:departijalsautoriteit,de
nieuwing gevolgd aan de hand van de ver- kritiek op de personencultus, de centrale
schillende onderwijsministers.De evolutie stelling van het leiderschap,de romantiseinendevisievanhetVrijOnderwijswordt ringvan dere#olutionaireaanvangstijd,de
in een afzonderlijkeparagraafbeschreven. superioriteit van de Sovjetstaat t.o. het
Vermeldenswaard is ook dat de auteur de
lillllheeftgelegd tussen mei68 en de ver-

nieuwingsideeëninhetonderwijs.Hettwee-

W esten alsideologischemodellen;deprioriteitvan deeconomische politiek,detechnischevooruitgangalsmoderniteitssyndroom ,

de deelprobeert,zoalswe reedsaangaven,
depro'sen contra'sweertegeven:fervente
tegenstandersa1sDosko,de hetze rond het
vak geschiedenisen derapportering komen
hier o-a. aan de orde.Met een twintigtal

de intelligentsia als belangrijkste sociale

Deverdienste van de auteur iswellichtdat

guur van de produktievernieuwer. het ro-

laag,de concurrentiemetdeW esterse technologiealssciëntistischemodellen;desentimentalisering als voltooiing van de maat-

schappelijke ommekeer,het onhistorische
bladzijden zakelijke informatie over het mensbeeld,de mystificering van het'volk',
VSO,bibliografie,vakjargon,structuur ... dereproduktievan religieus-christelijkepatronen alsantropologische modellen;de fisluitditboekjeaf.
hijgepoogd heeftna 10 jaarin kaartte mantischeliefdesverhaala1sliteraire vertel-

modellen ;het erotische driehoeksconnict,
de vrouw als engelen hoer,de kunstenaar
derwijsheeftimmersalsgroteverdienstedat alssocialeheld,deproblematisering van de
men weer is gaan denken over het onder- kunsta1sliteraire motiefmodellen.Irratiobrengenhoehetgroeideenwaterleeftin en
rond hetVSO.Dezevernieuwing in heton-

wijs,datdeleraarsin deklaszich gingen nalismealsvertrek-eneindpunt,alblijfthet
afvragen metwatzeeigenlijk bezigwaren: socialistisch realismeheten.S.'smethode is
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niet van literairhistorische of esthetische
nnrd;hetisZjn bedoelingviaœn ideoloZekritischeanalyseteachterhalen watdeliteratuur met het dooi-motief nnngericht

plu tsheeftgevonden.Determ mag du uit
de theologiKontextstnmmen,de 18e =uw
hœfthem opO nme ernistischeleestomgeformuleerd en,in een spnnningsveld van lihœft.DnneoedeelthijdeDDR-produktie teraireretoriek,effu theofetischeprincipes,
in conscutieve fragmenten op: de inbe - leduurpsychologischebehoeften encommuding van de dooi(B.Apitz,Nacktunter nicatietheoretische esthdica.de afgree ng
edceaà deBitterfelderWeg(E.Neutsch, tussen parabelen fabelop rationalistische
SpurderSteine;C.W olf.DergeteilteHim- grondslag doorgezet.De AuR lkung hanmel
);deliteratuuralsinstrumentvan lei- teertdeparabelismoreleap#lvorm enals
ding (H.Kant,DieAula;C.Wolf,Nach- hermeneutisch apparaat. In de 2* œuw
denkenOerChrttaT.);tussennnnpassing verschuift deze stevige basis. Brœht b-v.

enverzet(J.Bœker,Irrefûh-ngderBehördenl;dennnwezgheidvanhetne -verleden
(G.Kunert,PamphletArK,
.M.W .Schulz,
Trl
pt
ychon;C.Wolf,Kindheitsmuterl;de
uitdiepingvan hetconlct(metR.Kunze,

('eingreifendesDenken')herbepnnltdedialectisch-didactischefunctie@.v.Arturo Ui,
metM .Frisch,Biedermann und dieBrand-

stlterinZjnspoor).ZokomtS.geleideli
jk

toteen visieop de hedendaagse parabelals

Th.Brasch,H .J.Schëdlich,J.Fuchs,B.
Jentzsch,S.Kirsch,D.Kleine,E.Loest,J.

een schrijfvorm wnnrin telkensdeomkœr

BœkerC.Wol9.OokalgaatS.'santi-sovjet-opstelling herhnnldelijktegen dewetenschapmlijkeobjectiviteitin (beschouwelijk
althans,nietmaterieel),danheeftZjnlange

tegelijkrecententijdeloosmodel,opgrond

exploratie van de literairemotieven totdui-

van waarden plaatsvindt,metF.KaRa als
van dienskentheoretischeproblemen,negatieve dialediek en existentialistische remy-

tMsering(zoalsbijb.v.S.Beckett).Deparabelalsliteraireritualiseringvan een tijd-

delijkresultaatdatdeontwikkelingvan de servaring.CrdertS.zo een nieuwe mythe?
C.Tindemans
betereDDmliteratuur(*nkleindeelslœhts
naastdeofscicloveraangemoedigdeamu-

sementsschrijverij)gekenmerktwordenkan
alsœn regelrKhtezijhetongeorganiseerde CarolaOetjens,PsychoanalyseJâ Methode
kruistœ httegen zoweldebestnansvorm van

dezesocialistischestaat(niethetprincige)

der Literaturinterpretation. Peter Lang.
Frankfurt/Bern,1982,151pp.,sFr.36.

detendensgaatin derichtingvanen basis-

dnnruitafte leiden methode en le demon-

als de richtlijnen van de officiële politlek
(nietenkeldekunstbeleidselementen).Deze S.'s uitjangspunthoudtin dat,bij alle
literatuur blijkt één jrote verzetshnnrd, wnnrderlng, de psychoanalrische theorie
mœsti o-nlijk en evldent,altijd tegeWk (wnnrtoe zij de meeste toepassingen als
ook subversief,latentenheimeli
jk.Van de slaafsemechanismen herleidt)onvoldoende
Dooiprœepten is niets overeind gebleven; overtuigingskràchtbezit;zijpleitvooreen
democratischelementarismedatlijnrxhtte- streertdie meteen in œn analyse van Ten-

gen de bestnnnsvorm-nu van de DDR in-

nessc W illixms' Suddenly Z*f Summer.

gaat.Delo#scheconsmuentieisdan ook Hetresultaatiszondermœrverbijsterenden
dathetmerendeelvèndegeanalysœrdeau- deuiteindelijkevisieisvandiennrddat1œteursdoordeDDR zelfuitgebannenzijnen tuur en spœlbaarheid van deze drsmatekst
in de Bondsrepubliek thnnA hun heimwee grondiggewijzigdworden.Mijiszeldenen
verbijtenindoorgaansonvruchtbarebellet- meer overtuigende demonstratie van de
trie.

C.Tindemans

sm bolenexploratie onderogen gekomen.
C.Tindemans

Theo Elm,Die moderne Parabel.Plre el
und Parabolik in Theorie und G-chichte,
W ilhelm Fink, Mûnchen, 1932. 351 pp., Avron Fleishman,Ft
kure of AutobiograDM .68.
phy.TheZlagvlgeof &C-Writing in Ffctorian Ja# M odern England. Un.of CaliMag het begrip parabel als literirtheore- fornia Press,Berkeley/London, 1983,486
tisch genrewatverwnlrloosd sudderen in de PP..f25.

vakterminologie, S.bewijst met deze belangrijke studie welke evolutie in de in- Is de autobiograne een verhxnlgenre dat
houds-en vormopvatting in recedtetijden erop uit is gebeurde feiten wu rheidsge-
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trouw wœrtegeven?Ditcriterium hœftjarenlangdekritiek van dezelfalœlding behœrst.S.* 1dezeplatitude herzien en alles

beoordelen alsesthetisch projxt/produkt.
Zijhoortvoortaanthuisindeverbeeldingsliteratuur,nietin degeschiedenistekst.Mag
ditsubgenremœstaleen scheiding suR ere-

rentussen reconstructieensctie,bijverge-

l
i
jkin!vanbeidevallendewandenweg.De
autoblograse alszelfexploratielaatimmers
(telveelruimte aan zelfidolatrie,vermooiing,verzwijgen,filtering,zelfenscenering.
W atS.vooropsteltisnietdespecifieke de-

geli
jkheid van de originele data maar de

overtuigingskracht van de zelfmanipulatie.

NOORDSTARFONDS
YX .
M.

Steuntvooe urend
hetVlaamle KuRuurleven

Denadrukvaltophetschrijven,nietophet
mœdilen.In de typologie van de autobio-

grassche auteurs (vertegenwoordigd door
uiteenlopende temperamenten alsb.v.Carlyle,Newman,Ruskin,Dickens,Yeats,La-

wrenceofW oolg trefjevoortdurendambivalentiennn;tussen zelfillustrerendefantasten en fanatiekedx umentaristenlooptken-

nelijkœnbrœdspoor.Ik vraagmebovendien afofeen autobiograaf,gdsoleerd,op

zijn'produktvastgespijkerdkanwordenen
ofniettegelijk ook substantiëlekennisbij

decriticusmoetbestaan overdeevenemen-

tendiedeautobiograafinzi
jnraam brengt
en deid--n diehi
j daartoe aanhaalt.De
ook esthetische beoordeelbaarheid van een
autobiograse tendeertmeteen nnnrcn in-

U kunt
hleraan m eehelpen
d* ru
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam ee

verzekerlngemaatx happlj

terdisciplinairvermogendatnauwelijksnog
een œnmansopdrachtgeachtkan worden.
C.Tindemans

KlausBohne,Hrsg.?Lessinq.NlcAm/ a<

einenAufklà'
rer,Wllhelm nnk,Mûnchen,
1982,287 pp.,DM .36.

Detekstbezorjerheefteenaantalreceptie-

documentenb1jelknnrgebrachtdieopLessing betrekking hebben:uit1781 (overlijdensdatum),1881 (hoe ziethet keizerrijk
hem na een eeuw?)en 1981(twee Duitse
staten met&n visie?).Hetblijftbœiende

De N oordstar
en Boerhaave

bundelen;S.'snawoord kan jenauwelijks

Groot BrlKannl:laan 121,
9* 4 Gent

lxtuur.alisdeselectieuitdeveelheid alternatieven die nietOpgenomenZjn toch erg
willekeurig.De uitgave beperktzich tothet
een synthese noemen.

C.Tindemans
Jay Rosellini, Volker Braun, C.H. Beck,
M ûnchen,1983,2* pp.,DM .14,80.

V.Braun (1939-),poëeten drama-auteur,
dramaturg bijhd BerlinerEnsemble, be-

TeI.(Q91)257515
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hoorttotde groep DDR-literatoren die het
de staaten Zchzelfmoeili
jk makeninhun
principiële beslissing voor een puristisch
idee-socialisme.DeAmerikaanseauteurdie
hier de eerste monografie buiten de DDR

over deze moeilijke man (inhoudelijk en
vormtechnisch)schrijft,isergopgezetmet

Streven/januari

ten brengtS.dan de structurele kenmerken

ssmen (beweging tussen natuuren arbeid,
perspectief op de wereld, ruilproces als
waardebasis.causaliteitvan de filosofie,de
middel-doel-ratio,de analyse als methode,
dedominantieoverderealiteit,identiteiten
traditie,vaardigheid enopenbaarheid,theo-

Brauns intenties en resultaten, ontwerjt retischekennisen praktischebedoeling)die
meer uit een behoeftensympathie dan ult hi
jvervolgensqoogtterugtevindenindiens
een objectievebeoordeling.Natuurlijk kan
zeterechtwijzen opBrauntekstendiein de
DDR nietgedruktmogen worden (bv.Lea/alTod)ofnietgespeeld (Guevara b.v.);
mijn theaterervaring heeftmenochtansgeleerd datbijalleonmiskenbaarcontrover-

uiterstinvloednjkeliteratuurtheorie.Dere-

habilitering van deze codificatie is meteen
ook de rehabilitering van Mstorische verdienste;hetresultaatmoetaR leuren op de
literairehistoriografievan deze periode.
C.Tindemans

siële discussie die in teksten a1s Tinka en

GrosserFrieden voorkomt,hetBrecht-eqi-

gonismezoniet-nijd,hetdialektischeexotlsme of de polaire stoerheid van dialogische
figuren een bloedarm theater opleveren.

Tenzijdetheatraleservice,aandezeteksten

besteed,zelfreedseen regime-injreeg inhoudtdiede systematisch-subversleve ldeeen dooreenplat-alledaagserealistigheid alle
direktescherpte ontneemt.
C.Tindemans

Literatuur
M arga Minco,De Val, Bert Bakker,Amsterdam,1983,93pp.,BF.3* .

De VaIiseen bijzondergave novelle die
PeterBorjans-Heuser,BûrgerlicheProduk- door haar compositie en thematiek zonder
tivitötund Dichtungstheorie.Stu kturmerk- meeruitstijgtboven hetprozadatin 1983
male derpoietischen Rationalitötim Werk
von Johann Chrùtoph Gottsched, Peter
Lang,Frankfurt/Bern,1981,256 pp.,sFr.
67.

gepubliceerd werd.

J.C. Gottsched (17* -1766), uitgekreten

hetjoodsegezinBorgsteintijdensdeoorlog

voorpedanten diktatoriaalliteratuurdidacticusdie de inspiratieveen emotieve impulsen van de 'dichter'onder regels en voorschriften zou verstikken,dieeen doreducatiefdeugddramaaanhettheaterzou opdrin-

Detitelzelfgeeftinzi
jnambiguïteitdetwe

verhaalkernen aan dieM incp op elkaar betrokken heeft.Tragische spanning ontstaat
door het'samenbrengen van de val,waarin
gelopen is en waaraan alleen de moeder,

FriedaBorgstein,bi
jtoeval(!)isontsnapt,
endefatalevalvande8s-jarigeFriedainde

opengelegdeputvan deop stadsverwarming
aangesloten panden.
ls in De aanslag van Mulisch worden
gendatmeteenzijnsqeelsemotoriekinboet- Zoa
ook in De valdraden gesponnen die elkaar
t
e
,
wo
r
d
t
h
i
e
r
a
a
n
z
l
j
n
k
wa
l
i
j
k
e
r
e
y
u
t
a
t
i
e
ontrukt.Datgebeurt niet uit simpllstische op hetdoorde auteurbepaalde puntkruigeneratiefaAeer of -voorkeur maar op sen, waardoor de aandacht van de lezer
grond van minutieuze tekstanalyse. Gott- geen ogenblik verslapt.M inco iseen van de
sched wordt t-o. de Franse en Zwitserse weinige auteurs die ondanks haar grote
voorgangersindeliteratuurtheoriegeplaatst woordkarigheid de lezer kan fascineren
enopZjnrationalistischebasisonderzocht. door een hechte verhaalstructuur. Boven-

jpende
S.situeerthem eerstinzijnafwijkendeop- diengaathetinDevalom deaangri
vattingenwaarinhijdemimesistenvoorde- herinneringen van een hoofdpersonage dat
levan depoiesisopgaf;deliteratuurwordt metdeschrijfsterdezeerschrijnendeervaterug producent van eigen waarden i-p-v. ringgemeenschappelijkheeft,enigeoverlealeeldervan eldersbestaande.In ditbur- vendetezijn van een joodsgezin.De VaI
gerlijketijdvakvertegenwoordigtditeenan- behoedtdelezersanno 1983erook voorhet
tropologisch-ethischecategorieen slechtsin gat,waarin miljoenen verdwenen zijn,te
tweedeinstantieook een esthetisch-poëtologische.UitGottschedsfilosofischegeschrif-

vergeten.

J.Gerits

Boekbespreking

379

Greta Seghers,Ontregeling en mùverstand,
Standaard,Antwerpen,1983,326 pp.,BF.

leen maarkan aan toevoegen,dateen con-

50// 35,50.

El
smuentertoeyassingvan deprinciyesdie

Denieuweroman van Seghersishaarvierde
publikatie in boekvorm sinds haar debuut

AfkeervanFaulkneruit1977.Haarverhalenbundeluit1980Hetblauwemeg/eeade
anderekleurenvandeverschrikkingisblijk-

enGronon(p-146),zodatdecriticuseralsschotin ziln inleiding op Kaasmteengezet heeft, de spankracht van haar roman
nog zou vergroten.
J. Gerits

baar de probatio pennae geweest voor de

kroniek van de familie Selleslaghs (18*1977)die de noodzakelijkeachtergrond is
voordekritischezelfreiexievanhethoofd-

personage(GerdaSelleslagh,diemetGreta

Thelter

Selhersméérdandeinitialengemeenschappelljk heeft!) in Ontregeling en mgverstand.In 7dagen en evenveelhoofdstukken
maakt het hoofdpersonage een Dantereis

mee (ze bezat daarvoor ook de geschikte Michael Hays, The Public and PerforIeeftijd,33j.)diehaardoordehelvan het m ance.EssaysintheHistoryofFrenchand
verleden (het'misverstand'metdefamilie), German Theater 1871-19* ,UM IResearch
hetvagevuurvan deactualiteit(haarfysi- Press, Ann Arbor, M ich./Bowker Publ.

sche,maarookpsychischeensociale'ontre- Comp-, Epping. Essex, 1981, 166pp.,
geling',n1.haardlabetes,haarhuwelijkscri- $43,50.
sis en hetongenoegen methaar beroepsle-

ven als geschiedenislerares) moet voeren Tussen 1871en 19* wentelen zich hetdranaarde roosvan 'hetinnerlijkeevenwicht maen hettheaterom hun as;wiedaarvoor
van hetvrouweli
jk individu'(q.316).Het aansprakelijkmaggesteld,werdaluitvoerig
wankele evenwichtvan de openlngszin evo-

beschreven.W at,volgens S.,ontbreekt,is

lueertnaarhetinnerlijkeevenwichtuithet eenbeschrijvingvandewijziginjeninhet
slothoofdstuk,waardoordecreativiteitvri
j- esthetische perspectief als soclocultureel
gemaakt wordtom alschrijvend hetcul- procesopzich.Daarom wilS.derelatietustuurpessimisme en de psychische depressie sentheaterenmaatschappijzoalsinhetthete relativeren.Gerda Selleslaghs komt tot

atermerkbaaren daarqlscausaalop tevat-

hetbevrijdend inzichtdaterookvoorhaar ten, nayaan. Zonder theatersociologie te

in ditbestaan gelukenliefdeisweggelejd.
Hoewel Ontregeling en misverstand stllis-

willen zlln maarveeleersociocultureelfilosoferen op basis van mentale geschiedenis

tischduidelijkherkenbaarisalseenprodukt (nietvanindividueleofgroepsbiografie),revanGerdaSeghers,dienietwenstteschri
j- construeert S. het middenklastheater omven 'in een platgewalstereklametaaldie de
gemene delerisvan dominees.columnisten

en ambtenaren'en die daarom in Afkeer
van Faulkner eengewrongen,overladen en

centrifugalestijlontwikkelde,tochbezitdeze roman de aantrekkingskracht van het

streeks 1871;de topografieen de architectuurvan deschouwburg,de compositievan
hetpubliek,de dramaturgische voorkeurscode en de toneelspeelkunst vallen samen
toteen modeldatvoorde daaropvolgende
decennia zowel herkenning als afkeer in-

nieuween belangrijke.Knap iso.m.deaf- houdt,opgehangenaanParijsenBerlijnals
wisseling vanhetvertelperspectiefin dever-

theaterhoofdsteden. Precies dezelfde mo-

schillendehoofdstukken terwi
jlookdepo- menten(vorm vandeschouwburg,publieksgingom deuiteraardsubjectievelevensvisie compartimenterinl,dramacode,acteursexvanhethoofdpersonageteprojecterentegen pressiviteit,dereglsseur,de artistiekevoordeachtergrond van dehistorischefeiten die stellingsorganisatie)wordendantussen 1871
de 20ste E.gestigmatiseerd hebben (zoals en 19* aangetroffenmaarzeblijkenineen
twee wereldoorlogen,hetantisemitisme en anderesocioculturelesfeertezi
jn opgenodeknmpen)entegendeachtergrondvande men:individualisme t.o.levensboodschap,
geschiedenisvan haar Oostvlaamse familie

afstandt.o.autoreferentie.Dezeconstanten

geslaagdmajwordengenoemd.Deschri
jf- kunnen een toetsmodelinhouden voorelke
ster heeft zlchzelf zonder schroom al geplaatstin detraditievan Elsschot,Gilliam s

verdere theaterhistorischestudie.
C.Tindemans
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John Orrell, The QuestJorShakepeare'
s
Glohe, Cambridge UP, Cambridge, 1983,
187pp.,f20.
Peter Thomson, Shakespeare's Theatre.
Routledge & Kegan Paul, London, 1983,
lo pp.,f8,95.
NuerteLondengedachtwordtaaneen heuse reconstructie van de Globe-schouwburg
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Revùited,Clarendon Press,Oxford,1982,
275pp.,f17,50.
W .D.Howarth,M olière.# Playwri
ghtand
:9 Audience, Cambridge UP,Cambridge,
1982,325 pp.,hc.,f 27,50,pb.,f 7,95.

W.Matzatsteltdathetonderzoeksapqaraat
van hetdrama nog steedsnietbevredlgten

wi1 wetenschappeli
jke beschrijlnnrheid
(tussen 1598 en 1613 Shakespeares speel- tegelijk methistorisch 'verstaan'uittesten
plaats)!onderzoektJ.Orrellgewdensvolde aan de studeerbaarheid van de Franse dramogelbkedetailsvandehistorischetheater- matischeclassici.Daartoeontwerpthijeen

ruimte op basisvan een aantalal eeldingen structuurmodelvoordramateksten op basis
van Londen door de tekenaar W .Hollar. van de communicatiesituatie van het theaTwee daarvan behoren totde vakliteratuur ter.InaansluitingbijJ.Lotmanstelthijhet
naasteen derdedieeenetsop grond van die 'sujet'voorop,leidtdaardemogelijkheden
tekeningenis;Orrellbewijstdateenvierde tot het ontdekken van dramatisch perspec-

erbijhoorten hetyanoramapascomple- tief uit af (metuitgebreide theoretisering
teert.Hetvinden en lnvoegen van datdocu-

vanintrigeenhandeling),kruistdezecommentisop zich alverdienstelijk maarwat ponentenmethettheatraleperspectief(situOrrellermeebewijsbaarmaakt,levertver- atie,handeling,actualisering)enbereiktzo
rassingen en verse kennis op. Technolo-

hetthematische beslissingsveld van hetwe-

gisch-historisch denkend stelt(en bewi
jst) reldbeschouwelijk perspectief.De PerspecOrrelldatHollarsmethode om panoramaschetsen te maken die van de landmeter is

tieventriade wordt dan pragmatisch gecon-

standplaatsweettebepalen maarooktopografischteanalyseren welkeexacteafmetin-

Nergens pedant-didactisch, nooit absoluut

metœn discussie van de bouwwerftechniek

tiekvan dramaen theater.H.Barnwellgaat

troleerdbijCorneille(sujet'gloire'),bi
jRageweest waardoor hij niet enkel Hollars cine ('passion'),bi
j Molière ('déraison').
ofontoegankelijk,isdezestudieeen overgenaandedetailstoetekennenzijn.Samen tuigendebijdragetotdetheorieenhragma(de roede alseenheidsmaat)dringt Orrell indeclinchmetdebestaande filologie.Ook
door totdefinitieve dimensies van binnen- hijwerkt,zonderhet Lotman-kader,met
en buitenmaten,podium en toneelhuis,toe- hetbegrip 'subject';op stevig-traditionele
schouwersrangen en publiekscapaciteit(om grondslag vooralthematologisch gdnteresen nabijde 3.350).De Shakespearekunde seerdplaatsthijdedramatischefunctievan
(uiteraard in relatiemetdeuitbeeldingen de de 'vraisemblance'(esthetisch en toch ook
dramaturgische schikking)wordterenorm half-wereldbeschouwelijk perspectieg, de
mee uitgebreid. M inder voor specialisten
brengtP.Thompson desynthesevandezelfde schouwburg,de beheers- en uitbatings-

preciezebetekenisvan 'plot',deproblematisering van 'simplicité'in een stevige retorischetechniekom daaruitnieuwezinstoeken-

vormen, de dagelijkse praktijk. Aan de
handvandrieteksten(TweythNight,Hamlet,Macbethjwordenspeelstijl,bewegingspatronen,ruimtegebruik,decormogeli
jkhe-

ningteputtenvoorhettragischejehalteen

den,akoestische voorwaarden, accessoiretechniek nuchter uiteengezet,als welgekomen instructie voor aankomende Shakespeare-studenten.
C.Tindemans

de opvatting van hettragische.Tlldsgdntegreerdeinterpretatiezowelalstheatergeconditioneerde analyse leiden tot uitdagende

stellingendiebewijzen hoespringlevendde

studievan hetvaak alszoverstard gedachte
classicistische drama gebleven is. W .Howarth steltterechtdatde Molièrestudie re-

centdemoreleanalysevervanjenheeftdoor

deesthetischeinteresse,vaaklneveneenzij-

dijezin;hijgaatuitvandeonscheidbaarW olfgang Matzat,Dramenstrukturund Zu-

schauerrollq.Theater in derfranzösi
schen

Kl= ik. W ilhelm Fink, M ûnchen, 1982,
336pp.,DM .58.

H.
T. Barnwell, The Tragic Drama of

Corneille and Racine. Aa Old Parallel

held van beide niveaus.Alscorrectie (op

vooralR.Bray die M olière als niet-denker

behandelde)plaatsthijdeprofessionaliteitskenmerken vanhettheaterin Molièrestijd
centraalen bepleitdevisiedatdemateriali-

teitvanveleverwijzngeneenstandpuntvertegenwoordigtt.o.voelen en weten van pu-

Boekb-preking

bliekenperiode.WatMolièremetzijn publiek deelt(zonderzepersebijtevallen)
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Reinhold Zimmer, Dramatischer Dialog

und ataqersprachlicherKontext.Dialofor-

men in deutschen Dramen #e? 17.bis 20
Jhts.,Vandenhoeck& Ruprecht,Göttingen,
1982,285 pp.,DM .48.
Ursula Roumois-Hasler,Dramati
scherDia-

logundAlltagsdialog im wùsenschaftlichen

Vergleich. Die Stu ktur der dialogéchen
Rede beiden Dramatikerinnen Marieluise

Fleùser (Fegefeuerin Ingolstadt)und Else
Lasker-schûler(Die Wupper),PeterLang,
Frankfurt/Bern,1982,245pp.,sFr.49.
Andrew K. Kennedy,Dramatic Dialogue.

TheP ologueofpersonalEncounter,Cam-

bridge UP,Cambridge,1983,283 pp.,hc.,
f 25,pb.,f 7,50.
Datde dialoog hetonderscheidingskenmerk
van hetdramais,kennen wealsclichéwaarheid;datditstructurelegenre-aspectin het

Duitsedramabelangrijkevorm-en functieevolutieweetaantetonen,bewijstR.Zimm er,polem iserend m etP.Szondi!K .H am-

burgeren R.Petsch.Waar de dlaloog bij

Gryphius, Schlegel of Goethe enkel de
spreekstroom tussen de personages uit-

drukt,losvandesituatiecontext,groeitzijn

functiealsmedium binnen een situatiekader

van buitentaliggedragenlichamelijkehandeling in hetlatere drama van Lessing en

KleistoverLenzenBûchnertotHaugtmann

*

k
1

+

k

*k

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

ideencomplex,eenberedeneerdevariantop
detragische katharsis.
C.Tindemans

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

moveertMolièredezelfdekenmerken(zein
vorm en functieherkenbaar houdend)via
een gewijzgde lachsystematiek tot een
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(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

publiek zich totridiculisering beperkt,pro-

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512
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en Brecht,waar de situatie de indlviduele
uitingen determineert en integreertdie,op

zichgenomen(zoalsdeliteraireanalysealte

vaakheeftjedaan)incoherentzoudenblijven.Gebrulkt Zimmer de individuele teksten om materiaalvoor een ontwikkelings-
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met recente linguïstische dialoogconcepten
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Fleisserblijktdehermetische dialoogjuist staan ;cultuurpolitiek echtereen geslaagde
degeconcentreerdeopeningtebieden totde
herkenbaarheid van de personages en dus

pionierfiguur.De kritikasterige zelfgenoegzaamheid bezitvelefacetten van speelseon-

van dedramatische situatieen dethemati- zin,trefzekerverbalisme,tijdsgeschiktehelschekern;bijLasker-schûlerishettroska- derheid maartevensvan nietteverantwoorrakter van dialogische momenten afwezig,
treftveeleerhetgdsoleerdesignaalzodatde
zelfwerkzaamheid van de toeschouwerveel

den partijdijheid,pathologische afgunst,
publieksmanlpulatiefmonopolie.M eermoralist dan ethicus, meer levenskunstenaar

actieveruitvalt,terwijlalsteksteffectinter- dan tijdspeiler,meerbonmotfabrikantdan
neironisering van degedragsvormen van de
personages ontstaat.De waarde van deze

waarheidsproducent, meer estheet-achtereigen-slot-en-grendel dan een opener van
studieligtvooralindeaantoonbaretwijfel een nieuw menstype.
C.Tindemans
m-b-t.desugjestievandeovereenstemming
tussen dialoglsche natuurtaalprocessen en
dramadialoog.A.Kennedy kiestuitde dialoog de duoloog, het tweegesprek, beent Russell Jackson (ed.), Plays by Henry
metreuzepassen doorheen depatronen van ArthurJones, Cambridge UP,Cambridge,
het Euromse drama van alle tijden.Mij 1982,228pp.,hc.,f17,50,pb.,f5,95.

li
jktminderbelangrijkdatdeze3studies,in

zich methodisch erg verschillend,geen integrale waarheid aanbieden,onaanvechtbaar
en veilig;welmaken aldezeniet-willekeurigesteekproeven een hypothetischegeschied-

schri
jvingvan dedramadialoog(functieen
vormcomplex)verdedigbaar.

C.Tindemans

H.A.Jones(1851-1929) hangta1sdramatischauteurtussentweetijdvakkenin.Enerzijdsdestroming van hetpièce bien faite
(technisch meesterschap van het familiale
relatiecliché metoppervlakkige realiteitsaf-

beelding),anderzijdsdereformistischemoraalopvattingenvan hetlaatstekwartvande

19e eeuw (intens individualisme,normgebonden sociaalverkeer, ethische onzeker-

KariGrimstad,Masksof theProphet.The heid,presocialistische behoeften). In een
Theatrical World of KarlKraus, Un.of theatertijd, vooral in Groot-Brittannië,
Toronto Press, Toronto/London, 1982,
297pp.,f26,25.

waarhetspectaculairevan dedecor-en kostuumvorm en hetmelodramatische van het
inhoudsconsict absolute succeswaarden

K.Kraus(1874-1936),betwetervandecultu- vormdenlegthijzich toeopintelligentefirele puurheid, rollenspeler in een maat-

quren!diewd niet-al-te-zwaar-tillindaande

schappeli
jke puzzle, zelleroepen taaltui- tljdlbdenalserzichaffectiefbestinschiknier,volschrijvervanheteenmanstijdschrift ken,die hetliteraire idioom beheersen en
DieFackel(1899-1936),waakhond overde rechtstreekse herkenbaarheid ontlopen,die
politiekemoraal,wordtdoorS.liefdevolen
kritisch getekend a1s een zelfensceneerder,

via dedramaturgischedoelweg van vertroe-

beling en tegensyoed de happy-end-illusie

eenmanagervanzelfillusie.Zijnlevenslange bereiken.Hetblilftformule,sprlngtdramabelangstellingvoorhettheater(alscriticus, tisch nietuitdegegeerdemode,moreelafenalsauteur.alsreading-solist)versteenthem toewel.Deopgenomenteksten (TheSilver
lanjzaam totpositiesvanzelledrogenrea- King,1882;TheCaseofRebelliousSusan,
liteltverlies.Voordezeonbarmhartigeinter- 1894;TheLiars,1897)demonstreren enerpretatie draagt S.chronologisch materiaal zijdsdeveranderdekrachtvergeleken met
aan:zijn mislukkende acteursdebuut,zi
jn degladde,hypnotischevoorgangers,maken
acteurgeoriënteerde theaterkritiek (toene- anderzijdsduidelijk waarom S.een geliefmend conservatief en nostalgisch), zi
jn koosd haatobjectvan b.v.G.B.Shaw kon
Weenslokaalpatriottisme,zijn nuanceloze worden.
afwijzing van tegenstanders,zijn nuanceC.Tindemans
rende verdediging van voorkeursfiguren,

zijnposerendgrofetisme,zijnhaattegenhet

Burgtheater,zljn vluchtin eigentekstenen
eigentheaterdeclamatie,zijngeslaagdered- Reeta Sanatani,Rabindranath Tagore und
dingspogingen van verwaarloosde auteurs

#J# deutsche Theaterder zwanziger Jahre.

(b.v.Nestroy),zijnalbijaldefaitistischide- Eine Studie zur Uebersetzunv- und
alisme.Artistiek beoordeeld een falend be-

Wirkungsgeschichte seiner Dramen in

Boekbespreking

Deutschland, Peter Lang,Frankfurt/Bern,
1983,427pp.,sFr.85.
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lijkvooroy maarjuistdoordeomslagin
positieve zm wordtconciliatie en dus dikè

mogeli
jk.BijSophoklesisderechtstreekse
Na Zjn Nobelprijs voor literatuur (1913) nnnwijzing moeilijker;bij Antigone leidt
maakte de Indiase dichter en denkerR.Ta- dezedeugdniettotverzoening,bi
jPhiloktegore (1861-1941) enkele jaren furore in testreedtslechtsenig resultaatop mits een
West-Europa (cfr.F.Van Eeden in Neder- goddelijkeingreep.Geloofinhetgelijk,volland).Alsauteur van drama's,diein een harding en zelfrechtvaardiging wegen dan
areligieuzemaarthdstischegevoelssfeerzo- zwaarderdoor.BijEuripidestoontMedea
we1 vasthouden aan het traditionele India
alsdeovername van modernistische zweve-

nogmaals de perverse kant maar Hekuba

sfeer van aR eer van het veroordeelde

ook aldoetze ondervoorrealpolitieke list.

maakt juist dramatisch gebruik van het
righeidweerspiegelen,werdhijin dekunst- onaantastbaregezag van moreleintegriteit,

Europa(escapismeenneomystiek)opgeno- Het vertrouwen ill geduldige discussie op
men en theosofisch-illusionlstisch vertroeteld. De onechtheid, de surrogaatfunctie

etMschegrondslagwerktwellichtnogsteeds
door in onze praatgrage overlegcomités,al

vandezevervangingsfilosofiekonnietblij- onderscheidenwijnietmeerzobgstdathet
ven duren,wasteartificieelen binnen enke-

lejaren trofjezijnnaam enkelnogin de

procédé samenhangtmet een ontwikkeling
uiteen verspreidegroepsrelatieop basisvan

encyclopedie aan. S.,land- en taalgenote
van Tagore,heeftdienstheaterlotgevallenin
Duitsland in kaart gebracht:de vertaalde

lichamelijkekrachtnaareen gebonden sa-

teksten (Chitra (opgevoerd van 1916 tot
19M),DerKöni
gderdunklenKammer(van
1920 tot 1927),Das Opfer(van 1921tot
1925),DasPostamt(van1918tot1929).Ze

in de filologische en cultuurhistorische be-

beoordeelt zeer kritisch de tweede-, zelfs

menlevingoybasisvanmentaleconcertatie.
Dezestudielseenbewijsvoordewijziging

langstelling;nietlanjer staatook bij de
classicus hetelementmre handwerk voorop
maarde exploratievan mentale constanten
binnen een zich voortdurend veranderende

derdehandsvertalingen(meestaltochuithet menseli
jkegemeenschapwaarvandedrama-

Enlels),plaatstdeze teksten terug in hun ti@*schekunstdemoeizameexpressietrachtte
Indlasealankelijkheidenbrengtdandere- Z1Jn.
ceptiekenmerken samen die meer op het
exotisme en het charmant-onvertrouwde
steunen dan verwerking,begrip of over:a-

C.Tindemans

mesuggereren.Hijbleefuiteraardeeninci- Eugene Benson, J.M .Synge, Macmillan,
dent;waarom ditechtermogelijkwasinhet London, 1982, 167pp., hb., f10, pb.,
Europa m et de kater na 1918 en watdaar
mentaalhistorisch uit voortgekomen is,
wordt niethelemaalveronachtzaamd,verdienttoch grondigeraandacht.
C.Tindemans

R.G.A.Boxton,Persuasion in Greek Trage-

f3,50.
Klaus Naseband, John M illington Syngel
dramati
sche Poesie, Peter Lang, Frankfurt/Bern,1981,196pp.,sFr.47.

Deintroductietotdelerse dramaschrijver
J.M .Synge(1871-1M )dieBenson aaneen

nieuwe jeneratie van belangstellenden ter

dy.# Study of Peitho, Cambridge UP, beschikkln! stelt,legtalle nadruk op het
Cambridge,1982,247pp.,f20.

diepe qesslmisme als dramatisch watermerk:blnnen defataliteitvan hetessentieelHet begrip peitho is een semantisch com- tragi
scheleveniserruimtevooryretenob-

plex;dekern iseen menselijkeeigenschap sceniteit.Syngezochten vond zljn idioom
van hetbegrijpend inpraten op een mede- (incidenten karakter)in de taligheid van
mensom hem affectief-rationeeltotjeeigen alledag waarvan devitaliteit,debeeldrijkstandpunttebrengen.Daarnaastontwikkelde zich de term ook tothetkundigevermogen precies deze handeling te stellen,vandaartoteen retorisch procédé dat ook in

een minderwelwillendezinqehanteerdkan

worden.In deGrieksetragedleisdebeteke-

dom ,de levensvreugde werden uitgedrukt

viaeenlyrischeorchestratiediehettoenmalige publlek van hetAbbey Theatreperplex
liet.Benson wi1hem ziena1seen doorZekte
getekend, vereenzaamd ongelovig Ier van
Britse origine, allemaal factoren die hem

nisgeschakeerdaantetreffen.BijAischylos onmogeli
jkmaaktenwathijzelfin zichals
staatdebedrieglijkemanipulatieaanvanke- opdrachtvoeldeen diehem tenslottetoteen
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geanticipeerd existentialisme brachten met

klemtoon op de levensleegte en tegelijk de
invulling metœn lichnmelijk elementarisme.Naseband steltzich totopdrachtjuist
het'lyrische'(mijtoch te geëxalteerd)karaktervan hetoeuvreaan tetonen en vindt
diein de vermengingvan plattelandstnnlen
hogekunstvers.Zonder linguïstisch te wor-

dengaathijtochuitvan hetAnglo-lersals
taalsysteem en cirkeltdan traag terug naar

zelfdramatischoptegeven.Datzijnstreven
tegendubbelemornnlenhuichelarijgericht
was,strandtop hetmisverstand van demis-

kenninqvanmenselijkerealiteit.Tegelijkis
zijnloglcaonaantastbnnrdiedeseksualiteit
alsdoelwituitkoosomdathijdathetthema
achtteopgrondwaarvandeburgerlijkeillusies hetmeestdirect konden worden afgebœld zowelalsaangetast.
C.Tindemans

degebruikswijzedieSïngekenmerkt.Daartoeontwerpthijhetpnncipevandekleinste
eenheid;een schatvan minimalemomenten
wordt opgedolven mnnr ik tref te weinig
aandachtaan voordefundpmentele ritmiek
diedespanningtussen volk en kunstenaaar
weerspiegelt,zoalsik ook hetparodistische

element mis.Nietaltijd even pertinentis
ook hetwerkbegrip lyrische waarde,vaak

spitsvondig,herhaaldelijk ook overgdnter-

preteerd.

C.Tindemans

Nora Koestler. Stu kturen #eJ modernen
epùchen Theaters. Stanùlaw eyJ#fJ>k9
'Teatr ogromny'erlöutertam Beùpiel #G
Dramas '
A chilleé',Otto Sagner,Mûnchen,
1981,246 pp.,DM .K .

Ook alisL.Wyspianski(1869-1M )niet
eenauteurdiebuiten zijn Poolseculturele

kring(waarhijnojsteedsfrequentwordt

opgevoerd)bekendlsofnagespeeldwordt,

voorhetPoolsetheateren voorde interna-

tioyaledrnmatiekishijeenbelangrijkefacM fons Höger,Hetörism< und bûrgerliche

torgeweest,nog toegenomen sedertin 1958

Ge&e/llcAl/f im FWhwerk Frank Wede- metdeuitgavevanzijnverzameldwerk bekinds, W ilhelm Fink, Mûnchen, 1981,
208pp.,DM .ZO.

gonnen werd. S. plaatst W yspianski als
auteur-ontwerper van het 'monumentale

theater'(teatrogromny)doelbewustineen
W edekinds debuutperikelen hangen snmen

niet-poolsinteresseveld alsvertegenwoordi-

kind aanvalt,isdedisciplinering,de normeringvan deseksueleopvattingenin demaat-

schevertelstroom injuistBrechtlaatuitma-

metzijn ongekende openhartigheid in het #er van het totale kunstwerk in hetSPOOr
uitbeelden van seksualiteitselementen bij van,hoe verschillend ook,R.W agner,via
voornamelijk vrouwelijke figuren.De ti
jd Nietzsches antiekenidee en Shakesgeares
nam datniet.S.pleitervoordithistorische open dramaturgie.MetR.Grimm (dlezijn
misverstand nietlangerbi
jwatpuberteinse modelnochtansopBrechtfatsoeneerde)als
prikkelbehoeftentelelgenmaarfundamen- beschrijvervanhetepischedrama,ontleedt
teel in de dramatiserlng van kenaspecten S.de26taferelenvanAchilleis(10 3,pasin
meteen transcendentgehalte.Terloopsbe- 1925in première)a1seen drama datvoor
wijzend hoesterkdeWedekindfilologiege- zijnconcept(deactualiteitvandemythe)de
buktblijftgaan onderde historische Kut- vertrouwdheid metvoorafgaandedramaturscher-interpretatie (de vrouw a1s demoni- gischetechnieken vooronderstelt,voorzijn
schefiguur),neemtS.DieSéceederPan- eindvorm nochtansvooruitwijstnaarwatde
dora (1894)alscentraletekst.WatWede- spanningsstructuur van de nietchronologiken.Daartoedienteen analysedlein volle-

schappij!vooralbijvoorlichtingen opvoe- digheid (ontstaansreconstructie, architecding.U1t deze aReer ontwikkelt hij.een tuurvandecomqositie,handelinjsanalyse,
agressiviteittegenalleswathem sterielvoor- consictinterpretatle,tijds-en rulmtebepakomt, lustaRerig, moreelnormatief, een

ling,personageconstellatie,taalfunctie,the-

soortkapitaliseringvandepsyche.Wathij atraliteit)de gebruikelijke analogieslordigerzichlaat.Hetresultaatkomt
indeplaatswil,iseenactievelevensvoerinj, heeroidpvenreaerchtda
t W yspianski een eenzame

spontandteit,zelfontdekte waarheid.Zbn
hedonisme staat lijnrecht tegenover het
tijdsbepaaldeegoïsme,destrijdvanallentegen allen.Zo komtzijn debuutdrama terechtin een sfeermettwee zijden;Wedekindrebelleerttegen hetburgerlijkedenken
zonderdelevensvorm vandeburgerlijkheid

figuurinzijnti
jdisgeweestmetdekenmerken van constructieve verwerking van de
dramatische erfenis,het symbolische veelvoud van artistieke ideeën,hetpleziervan
hetexperiment.
C.Tindemans
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D ialoog en tolerantie
G rondslag van een hum ane sam enleving
K arlR ahner

Dialoog en tolerantievormen degrondslajvan eenhumanesamenleving.
M aar datiseen stelling die aldirectenkele vragen oproept.Alsjeeen
bepaalde realiteit de grondslag,de conditio sine qua non van een andere

noemt.gaje eronwillekeurig van uitdatjevan dieandere realiteiteen
duidelijkeen ondubbelzinnigevoorstellinghebt.Maarweten wijzo zeker
watdatis,een humane sam enleving?

Een vorstdieten tijdevan deReformatieelketolerantieten aanzien van
andereconfessiesdan dezijneafwees.beschouwdeditwaarschijnlijk als
de enige manierom in zijn land een humane samenleving totstand te
brengen :een sam enleving waspas dan in alle opzichten humaan,a1s ze

gegrond wasopzijn eigen christelijkeprincipeswaarinhijrotsvastgeloofde;intolerantieen weigeringvan dialoogwaren deessentiëlevoorwaarden
vooreen hum ane samenleving.En alle fascistische en ook radicaalsocia-

listischemaatschappijvormen van dittypehuldigen eigenlijk dezelfdeopvatting:intolerantieopwereldbeschouwelijkvlakisuiteindelijk eendwingende noodzaak om toteen reëelmaatschappelijk welzijn voor zoveel
mogelijk mensen te komen,toteen waarachtig humanisme.Intolerante
dwangmaatregelenmoeten hun staats-en maatschappij-ideologieverdedigen.A1swijnu zeggen datdialoogentolerantiedegrondslagvormen van
een humane samenleving,dan zetten wijeen anderbegrip van <humane
samenleving'voorop,wezeggen eigenlijk nietsandersdan dattolerantie
endialoogwezenlijkekenmerkenvaneenhumanesamenlevingzijn,en die
stelling heeft veel weg van een tautologie.Een hum ane samenleving is

slechtsdenkbaaralserruimteisvooreen zo onbegrensd mogelijketolerante dialoog onderallemedeburgers.En omgekeerd :dialoog en tolerantie vormen de eigenheid van een hunaane sam enleving.M aar ook dan

rijzen ernogvragenenblijftvoorzichtigheid geboden.W atmensenonder
<dialoog'en <tolerantie'verstaan,is in de loop van de geschiedenis niet

altijd hetzelfdegeweest.DeGrieksepolisgeldtalshetprototypevan vrijheid en dialoogen toch huldigdezijhet- voorhaarvanzelfsprekende principe dat een economie zonder slaven onleel aar was en dat zijhet

388

Streven/februari

rechthad om een Socrateswegensgoddeloosheid terdood te veroordelen.

Hetchristendom roemtdevrijheid van dechristen mens,en toch wasde
geschiedenisvan hetchristendom,vanonsuitgezien,een verschrikkelijke
geschiedenisvan intolerantie.ketterjacht.godsdienstoorlogeneneen door
kerkelijkeen wereldlijkegezagsdragersopgelegdegewetensdrang.

Grenzen van dialoog en tolerantie - het algem een belang
Juistdiegeschiedenisnooptons echtertotvoorzichtigheid en bescheiden-

heid.Kunnen wijvandaagdedag in alleomstandigheden onvoorwaardelijk totdialoog bereid zijn? Mogen we een dialoog nooitstopzetten of
afbreken vööralle partnershethelemaaleenszijn geworden? Kan men
zichinhetmaatschappelijkleven aan elkebeslissingonttrekkendienietop
een door dialoog bereikte algem ene consensus steunt? W ie bepaald in
laatste instantie of in een dialoog alles ten gronde duitgepraat'is? W ie
formuleerteen vooriedereen bindende conclusie? Kan een dialoog ùber-

hauptuitzichzelftoteen eindresultaatvoeren? En verder:kunnen wij
zomaaraltijd en overaltolerantzijn?
Vaakwordtgezegd(ookinmodernekerkelijkeuitsprakenzoalsinVaticanum II)dattolerantieten aanzien van devrijheid van hetindividu haar
grensvindtin hetalgemeen belang:devrijheid van hetindividu mag het
algemeen belang niet schaden.Tegenwoordig tracht m en uit het begrip
<algem een belang'die factoren te elimineren dieverband houden metreligieuzeovertuigingen,om vanuiteen aldusgeseculariseerd conceptallereli-

gieuzecontroversen bijvoorbaatdepasaftesnijden.Maarwerktdatzo
trefzeker? Getuigthetb.v.van Ragrante onverdraagzaamheid alssommige officiële scholen in de VS de evolutieleer uit hun programm a willen
weren ? Kan m en van intolerantie en discriminatie ten aanzien van een
athdstische wereldbeschouwing gewagen a1s er,zoals b.v.in Duitsland,

aan destaatsuniversiteiten welfaculteiten voortheologiezijn,maargeen
enkele faculteitdie een radicale en athdstische godsdienstkritiek op haar
programm a heeft?

Zelfsa1sjeaanneemtdatookin een moderne,progressievemaatschappij
nog resten van intolerantie moeten worden weggewerkt,bli
jfthet nog
altijddevraag:wàtisnu precieshetechtealgem een belang en wie maakt
datuit? W antook in de meestverlichteen tolerantemaatschappijheeft
hetalgemeen belang nog altijd hetrechten deplichtzich tegen dewillekeur van hetindividu te weerte stellen,desnoods zonder de instem ming

vanditindividu.Hetheeftdushetrechtinzekerezinintoleranttezijn.a1s
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men onder die term verstaat:de reglemedtering van andermansvrijheid
zonder diens instem ming.Als deze soortvri
jheidsbeperking,deze soort
intolerantie nooithelemaalte vermijden is en in geen enkele bestaande
maatschappijvermeden wordt.wiebepaaltdan hetalgemeen belang dat

een dergelijkeintolerantielegitimeert?
In een samenleving waar(afgezien van een paardelinquenten)geen noemenswaardig meningsverschil bestaat over de inhoud van het unaniem
erkende<algem een belang',isdezevraag irrelevant.Alserechterook over
fundamentele aspecten van dit begrip grondige meningsverschillen bestaan,hoe maaktmen dan uithoeverdialoog en tolerantiekunnen gaan?
Terechtkan men zeggen datdeinhoud van hetconcept<algemeen belang'
historisch evolueerten door de samenleving telkensopnieuw gedefinieerd

moetworden.M aardan blijftiederindividu nogaltijd ingeweten geconfronteerd metdeprangendevraag naarwelkenormen hijzich moetrichtenalshijhetzijnewilbijdragen aan diesteedsnieuweevalueringvan de
begrippen 'algemeen belang',<reëelmogelijkedialoog'en <echte tolerantie'.
Naar welke tolerantie m oetmen streven,hoe kan men de dialoog onbegrensd open houden,alsmen toch nietzomaarongenuanceerd kan aanne-

men datelke mogelijke grensuitgesloten moetworden? Men kan b.v.
vanuitm oreelstandpuntabortusafkeuren en toch,bereid tot dialoog en
tolerantie, toegeven dat abortus niet onder de strafwet hoeft te vallen.

Menkan ermisschienindialoogoverdiscussiërenofhulpbijeenduidelijk
bewustezelfmoord strafrechtelijk vervolgd moetworden,ofdatuithoofdevanhetalgemeenbelanggeëistmoetwordenofniet.Maarerzijn toch
ooknormenenpraktijken(zoalsinhetnationaal-socialismeb.v.)dievoor
eentolerantedialoogondergelijkberechtigden gewoon nietin aanmerking
kom en.

W atdaarvoorwelin aanmerking komten watniet,waarde wezenlijke
grenzen van detolerantieliggen,isechtermeestalnietzo duidelijk uitte
maken.Enbijgevolgkunjedemensen nietzogemakkelijkintweecategorieën opsplitsen : de enen pro,de anderen contra dialoog en tolerantie.
Over de vraag naar hetwezen van een <authentiek humanisme',en dus

naarwatdtolerantie'en ddialoog'moeten zijn,zullen welaltijd meningsverschillen blijven bestaan.
Datstemttotresignatie.Natuurlijkkanmenopmerkendatmisschienjuist
die situatie die iedereen welzalerkennen,meebrengtdatwe altijd bereid
moetenblijventoteenzoruim mogelijketolerantie,eenzoopenmogelijke
dialoog:dààroverzouden alle mensen hettoch eenskunnen zijn.M aar
,

ook deze conclusie zalnietdooriedereen geaccepteerd worden,er zullen
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altijd mensen zijn diemenen datzijanderen eventueelintoleranttotgeluk
m oeten dwingen,een opvatting van <legitiemeintolerantie'dieb.v.in islamitische staten en com munistischelanden gehuldigd wordt.Ons,<westerlingen', die zulke met dwang opgelegde staatsideologie verwerpen, kan

men aanwrijven datook wijtoch ook grenzen stellen aan onzetolerantie
wanneerwijonsberoepen op hetalgemeen belang.Hetonderscheid met
deintolerantestaatsideologiezou dan uitsluitend liggen in een verschillen-

deinterpretatievan ditvooriedereen dwingendealgemeen welzijn.Daarop zullen wijdan weerrepliceren datvooronsditbegrip veelruimeren
toleranterisdan in die staatsideologieën;wijgeven vrijheid devoorrang
boven een metdwangopgedrongen algemeen welzijn;echtalgemeen welzijn isvooronsslechtsdenkbaarmeteen zo grootmogelijke individuele
vrijheid,die immerswezenlijk deeluitmaaktvan hetmenselijkewelzijn.
Onsin hetW esten lijktditeen absoluutvalabeleredenering.M aaranderenkunnen dan weerdevraagopwerpen,ofonzetolerantienietjuisthet
algemeen welzijn dodelijk bedreigten dusook devrijheid zelfdefacto in
de wortelaantast.Of scherper gesteld :of de libertaire tolerantie in het
W esten hetalgemeen belang nietloutertothetfunctioneren van een con-

sumptiemaatschappijreduceerten doorgebrekaan een authentiekhumanisme ad absurdum leidt.
Uitaldeze overwegingen bli
jktduidelijk deproblematiek rond tolerantie
als begrip en alsideaal.Tolerantie,onalankeli
jk van hetalgemeen wel-

zijn,isgewoonwegondenkbaar.Hieruitvolgtechtereen metafysisch probleem :hoe moetdit algemeen welzijn nauwkeurigergeïnterpreteerd en
bepaald worden? Een historisch en sociaal-politiek probleem ook :waar
ligt het steeds opnieuw te realiseren evenwicht dat een bepaalde m aat-

schappijin een bepaaldeperiodewensttebereiken tussen devrijheid van
hetindividu en afzonderlijke groepen enerzijds en de noodgedwongen,
door de structuur van de samenleving geconditioneerdevrijheidsbegrenzinganderzijds.Ditevenwichtkannieteensenvooraltijdvastgelegd worden,maarisonderworpen aaneen historischeevolutie.Daarom blijfthet
uiteindelijk,individueelen collectief,een existentieelprobleem hoe dit
vergelijk in een bepaalde maatschappij,in een bepaalde situatieen tijd,
doorvrijebelissingtotstand moetkomen en ofdiegemeenschap ook in
detoekomstdeconcreterealiseringervan consequentwildoorvoeren.W ij
m etonze westerse traditie zullen,zo hoop ik althans,resoluutvooreen

vrijheidslievendemaatschappijopkomen,maardanmoeten wewelbeseffendatdieopvrijheidgerichtemaatschappijendedaarmeesamenhangendeconcrete tolerantie nogverderuitgebouwd moetworden en dattolerantie nieta1senige en absolute maatstafvoor onsbestaan kan gelden.
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Tolerantie aIschristelijk appèl
Alswehetprobleem vanuiteen heelandereinvalshoek bekijken.kunnen
we misschien hetfinaalchristelijk aspecten deradicaliteitvan deeistot
verdraagzaam heid beterbelichten.Vooraf willen we echternogm aals beklemtonen :alswezeggen dathetchristendom een radicaleeistottolerantieinhoudt,beweren wehelemaalnietdatdechristenheid en de kerk in de

loopvan hunz.e -jarigegeschiedenisdietolerantieook altijdindepraktijk hebben gebracht.Te vaak en te lang was in ontstellende mate het
tegendeelhetgeval,alm ag hetdan vanzelfsprekend heten datalleswatin

degeschiedenisstaatslechtslangzaam totzijn warewezen komt.Steeds
blijftereen klooftussen wathetisen wathetzou moeten zijn.Noch een
aankladht,noch een apologie in verband m etde concrete houding van de
kerk inzake tolerantie ishierechteraan de orde.

W ewillen hetveeleerhebben overdetolerantiezoalszezou moeten zijn,
de'tolerantie die noodzakelijk volgtuithetfundamentele inzicht in de
menselijkevrijheid,uiteen zelfverstaan van demensdattegelijk christelijken vooriedermenstoegankelijkis.Indezekortebijdragekunnen we
uiteraard geen metafysischeenchristelijkeantropologieontwikkelen.W e
houdenhethierdusbijeen grondprincipedatgemeengoedis- ofalthans
zou moeten zijn - van e1kechthumanismeen waartoeook hetchristendom en de kerken na een lang,door het christendom zelf gdnspireerd

procesgekomen zijn:het besef dat ook het onokerkomelijk dwalende
gew eten een absolute ethische norm is,w aaraan de m ens,door niem and

gehinderd,voorzichzelfen voorGod onvoorwaardelijk moetgehoorzamen.En daaruitvolgteen eistottolerantiedieallelouterutilitaireoverwegingen omtrentvreedzamecoëxistentievan diverse mensen en opiniesver-

reoverstijgt.
H et dwalende geweten
Devraag,hoeditabsoluteoordeelvan hetgeweten metafysisch en theolo-

gisch naderteduiden is,laten wevoorlopig open.Houden wijhetbijeen
categorische imperatiefvan deplichtalsultiem fundam entvan de mense-

lijkeexistentieenvrijheid?Verklarenwijdieverplichtingvanuiteen voorafgaande kennisomtrentGod en Godswi1? Ofzien we juist door het
absolute karaktervan hetgewetensoordeelin watmet <God'bedoeld zou

kunnen zij.
n?Alschristelijk theoloog stelik we1voorop dathetabsolute
karaktervan een moreleverplichtingietstemaken heeftmetwatwijGod
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noemen,alzalik datverband hiernietexpliciteren.Ik ga erin iedergeval

van uitdaterin demenselijkeexistentiezo ietsalseenabsoluteverplichting bestaatdienietlouterpsychologisch,utilitairofsociologisch gdnterpreteerd kan worden.

Hetabsolute karaktervaneen gewetensoordeelblijftook gelden alshet
gewetenzich objectiefvergist.Datbetekentnatuurlijk nietdatiederewillekeurige opinie,iedere willekeurige smaak ofe1k vooroordeelaanspraak

kan maken op hetpredikaat dgewetensoordeel'.Bij zulke vrijblijvende
opvattingen oordeelt men immers niet metultieme bittere ernsten volle

existentiëleinzet.Niettemin blijfthetwaar:a1seen mensin een gegeven
situatiemoethandelen en een besluitmoettreffen en hijin hetraam van
demogelijkheden diehem terbeschikkingstaan,in eerengeweten,zoals
wijzeggen,een bepaalde beslissing a1sjuisten moreelverantwoord beschouwttegenovereen andere die hijeventueelook zou kunnen nemen,
dan is ditoordeelvoor hem een absoluutbindende gewetensplicht.

Dedagelijkseervaringleertonsdateendergelijkoordeelvolgensobjectieve ethische nornnen verkeerd kan zijn.Toch kan hetook dan een echt
gewetensoordeelzijn datvoorde betrokkeneabsoluutbindend is.Datis
een stelling die minstens sedertThomas van Aquino principieelen alge-

meen erkend wordtin dechristelijkemoraaltheologieen van deradicale
consequentieservan voorgodsdienst-en gewetensvrijheid isdekerkzich,
zijhetlangzaam en in een langdurig proces,bewustgeworden,zoalshet
Tweede VaticaansConcilie duidelijk heeftlaten zien.
D e opvatting dateen beslissing van de m ensdie uit de diepste kern van

zijn bestaan opwelt,absoluutbindend kan zijn,ook alis ze objectief
verkeerd,isnietzo vanzelfsprekend alswijtegenwoordig misschien denken,nu vandaag de dag iedereen alte zeer geneigd is elke willekeurige

opiniediehijhelemaalnietradicaalwenstteverantwoorden,totgewetensoordeeltepromoveren.Maardemoraaltheologieerkentdathetmogelijk
is en maaktgeen enkele restrictie wathetobjectvan zulk een oordeel
betreft.Dat betekent,nogmaals:hetoordeelvan een mens om trenteen

concrete houding ofbeslissing kan verkeerd zijn en toch een authentiek,
radicaalgewetensoordeelzijn databsoluutbindend isen waarvoorhijde
verantwoordelijkheid,waarin uiteindelijk zijn radicaalvrije wilsbeschikking gerealiseerd wordt.nietop een ander kan afwentelen.
Datisnietzomaarvanzelfsprekend.W eweten maaraltegoed datweons
vaak vergissen,ook op hetgebied van de ethische waarden.Dateen ver-

keerdoordeeldesondankseenauthentiekgewetensoordeelkan zijn en dat
wijook in Godsogen kwaad doen a1swijhetnietvolgen,isnietzo evident.En toch sluiten dechristelijke moraaltheologieen deprincipesvan
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een humaneen christelijke levensbeschouwing demogelijkheid van zo'n
onjuisten toch absoluutbindend gewetensoordeelnietuit,hoezeer ook
donjuist'en dabsoluutbindend'tegenstrijdige begrippen schijnen te zijn.
'Niet zelden gebeurt het', zegt Vaticanum II, ddat het geweten dwaalt

vanwege een onoverkomelijke onwetendheid,maar daarmee verliesthet
nog nietaan waardigheid'.

W aardigheid van devrijheid
Belangrijk lijktmijvooralhetvolgende.W atwijin hetnormaletaalgebruik tolerantie noemen.is niet alleen een paroolvoor een vreedzaam
samenleven waarin mensen met diverse aspiraties en opinies een modus
vivendivinden zonderdaterfysisch geweld aan tepaskomt,hetisveeleer

hetrespectvoordevrijheid van deander,voorzijnofhaargewetensoordeeldatvoor hem ofhaarook dan absoluutbindend kan zijn alsik,
objectiefgesproken misschien terecht,vind dathetabsoluutverkeerd is.
Omdaten inzoverre ook een objectiefonjuistgewetensoordeelabsoluut
bindend kan zijn,heeftheteen absolute(watnietwilzeggen 'oneindige')
waarde,dieonvoorwaardelijk dooranderen gerespecteerd moetworden.
In hetConcilieargumenteerden detegenstandersvan deleeroverdegods-

dienstvrijheiddatdedwalinggeen enkelrechtvanbestaan heeft.Devoorstanders repliceerden :niet de dwaling op zichzelf heeft rechten,wé1 de

mensen diedwalen.Terecht.lm mers,ook eenobjectiefonjuistgewetensoordeeldoetgeen afbreuk aan de waardigheid van hetgeweten,de waar-

digheidvan devrijheid en destriktpersoonlijke,dooriemand andersover
tenemen verantwoordelijkheid,die dooriederandergerespecteerd moet
worden.Tolerantie is dus niet louter een spelregelwaaraan intelligente,
pragm atischeburgerszich houden om m etelkaarin vredetekunnen leven.

Hetisdeerkenningvan deabsolutewaardevan demenselijkevrijheid en
persoonlijkheid,dieverkrachtengenegeerd wordta1szemoetwijkenvoor
delouterobjectievejuistheid van een inzichtofeen beslissing.Ook het
christendom heeft eeuwen nodig gehad om uit dit respect ook voor het
dwalende geweten de uiterste consequentiesvoordeconcrete samenleving
te trekken,om teerkennen dattolerantieietstem aken heeftmetde essen-

tievan demensalsvrijsubject,dattolerantieookbetrachtmoetworden
waarze nietdoordefysischeoverm achtvan detegenstanderafgedwongen

wordten niemand verhinderd kan worden intoleranttezijn,ja,zelfsdaar
waarikerabsoluutvanovertuigdbendatikhetjuistvoorheb en eigenlijk
voor hetwelzijn van de tegenstander zelf opkom,en mijn intolerantie
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andermansvrijheid wegneemtofonrechtmatigbeperkt.Alleen in vrijheid
kan deanderzijnwiehijwi1en moetzijn:een vrijmens,wiensrealiteit,
zoverditmogelijk is,in zijn eigen handen ligt.Zo gezienvindttolerantie
haaroorsprong in een zelfverstaan van demensdatzowelwestershum aan

a1s authentiek christelijk isen waarvan we wensen datalle mensen het
delen.

Tolerantie en intolerantie
Hier raken wepasechtde kern van hetprobleem .Denken weeven terug
aan wat we in heteerste deelvan onze analyse zeiden :tolerantie is een

legitiem en noodzakelijkgoed,maarzeheefthaargrenzen.Hetalgemeen
belang staatniettoe datoveralallesgetolereerd wordt.Ook hetbesefdat

in datalgemene welzijn hetrechtvan de een begrensd wordtdoorhet
gelijke rechtvan de anderofde anderen,verandertdaarnietsaan.Nu
zeggen we:tolerantieisdeerkenningvan devrijheidsruimtedieeen vrij
subjectuithoofdevan zijn persoonlijkewaardigheid toekomten die het
nodigheeftom zichzelftekunnen zijn;en wevoegen daaraan toe:deze
ruimtehoudtnietopwaardevrijheidsruimtevandeanderbegint,maarze
is in wezen onbegrensd.

Alswetolerantiezoverstaan,zijnconsictenonvermijdelijk.Zepostuleert
een ruimtevoorde een diealingenomen isofingenomen kan worden door

de vrijheid van een ander.De reële vrijheidszonesvan de diverse vrije
subjectenzijn immersnietvanelkaargescheiden,maaroverlappen elkaar.
Hetisnietzo datera prioriéén vrijheidsruimtevoorallen zou zijn die
door vreedzame overeenstemming zo onderde vrije subjecten verdeeld
kan worden,datergeen consictmeerontstaat,datniemand méérruimte

voorzich opeistdan die nognietdooreen anderwerd opgeëist.Devrijheid die door déze tolerantie gegarandeerd moetworden,isconsictgela-

den:doorhetalgemeen belang en devrijheid van anderen worden haar
grenzen opgelegd die ze zich uitzichzelfnietzou opleggen.
Detolerantie die zich door hetalgemeen belang grenzen laatopleggen,is

intoleranttegenoverdetolerantie die de vrijheidsruimte van hetsubject
geen enkelegrensoplegt.Natuurlijk ishetzodateenvrijsubjectzichook
intrinsiekenormenoplegtengeen grenzelozesubjectiviteitwilofkanzijn.
M aarin principezalhetvaak naarzelfrealisatiesstreven die de facto door

detolerantewerkelijkheid van anderen onmogelijk worden gemaakt.De
realiteitisnu eenmaalnietzo datallesaltijd van tevoren harmonisch in
elkaar past.
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Misschien klinktditallemaaleen beetjeabstract.Ikwilvooralaltevoorbarige en goedkope oplossingen van ditcomplexe probleem vermijden.
Eenmensmoetinzijnprivéen sociaallevenvaakintolerantzijntegenover
deeen om tolerantde vrijheid van een anderte garanderen en open te
houden.Deze bitterenoodzaak bepaaltmededeexistentievan dem ens,al

verhelen wijonsdatvaak en schijnenwijsomsteslagen in dekrachttoer,
iedereen zijn vrijheid telaten zonderdievan een anderin hetgedrang te
brengen.Om tolerantte kunnen zijn,iser altijd een stuk intolerantie
nodig,ja,intolerantieisvaak devoorwaardevooreen vrijmakendetolerantie.M aarhetpijnlijkehiervan is,datergeen ondubbelzinnigeen duidelijk tehanteren principevoorhanden isdatdejuistedosering van tolerantie en intolerantie,van tolerantie voor deeen door intolerantie tegenover de ander en omgekeerd eensen voorgoed zou kunnen bepalen.W ie

zou een dergelijkestelregelglashelderkunnen formuleren?Levertdehele
menselijkegeschiedenismethaarsteedsweeroplaaiendeconnicten tussen
vrijheid en dwang,methaar steedsweer herhaalde pogingen om zoveel
mogelijkvrijheidtestichten en zo weinig mogelijk dwangtedulden,niet
doorlopend hetbewijsdatzo iets a1s een concreethanteerbaar principe
voorde verzoening van alle connicten gewoonweg niet bestaat?

Er moetzoveelmogelijk ruimte voorvrijheid zijn,zo weinig mogelijk
remm ende en i
ntolerantedwang.Maarwatbetekent<zoveelmogelijk'en
.zo weinig mogelijk',alsvrijheid een ethischenoodzaak isen dwang er
toch ook moetzijn,omdatvrijheid andersnieteens mogelijk is? Een
principe hiervoor is er niet. Bestond het wel,dan zou de geschiedenis

stilstaan en opgeheven zijn.Noch een socialisme datin functie van het
algemeen belang iedereensvrijheidsruimte wilbeperken en metdatvan
alle anderen verzoenen,noch een absoluutliberalismedatiedereen vrijheid wilgeven,kunnenditprincipewaarmaken.Onvermijdelijk staan wij
in de geschiedenis en daarin wordt de concrete dialectische coëxistentie

van vrijheid en noodzaak steeds opnieuw en steedsweeranders gedefinieerd.

Voorrang voorde vrijheid
Eén dingisechtermogelijk en moetvooronseen dwingende plichtzijn.
lnlaatsteinstantieprimeertdevrijheid.Onafwendbarenoodzaakkan zich
voordoen,dwang en beperking van de vrijheid kunnen nodig zijn,maar
zijmoeten zich verantwoorden voorhettribunaalvan devrijheid en niet
andersom.Daarkaneenmensradicaalachterstaan.Ofhijofzijdatinder-
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daad doet,ofhijofzijdiegedragslijn alleen van anderen eisten zezelf
nietnaleeft,ismisschien hetgemakkelijksteteverifiëren aan dehandvan
devolgendevraag:steldatjenietakkoordgaatmetiemandsopvattingen
enhetligtin jemachtom derealisatieervanteverhinderen - benjeook
dan nog echtbereid zijn vrijheid terespecteren in zoverreje eranderen
nietdoorbenadeelt? Ben je bereid,in de mate van hetmogelijke,met
nooitasatend geduld,langsdeweg van de dialoog,te achterhalen hoede

ander(ofeen anderesocialegroep)wi1zijn en zichzelfwilzien?
Eeneerlijkantwoord op dezevraagkan eenconcreteaanwijzingzijn ofer
werkelijk sprakeisvan tolerantieen bereidheid totdialoog.Maaraangezien ook hierderestrictie geldt'in de matevan hetmogelijke'.kan de
oprechtheid vanhetantwoord uiteindelijkslechtsafgewogen wordenin de
eenzamedieptevan hetpersoonlijk geweten datalleen doorGod beoordeeld kan worden.Van daaruit kan detheoloog de bewering wagen,dat

ieder eens ook voor God zalmoeten verantwoorden of hij de naaste.
individueelen collectief,zijn oereigen en onvervreemdbaarrechtofvrijheid nietheeft onthouden,ofhij dusin die zin tolerant is geweest en
bereid tot dialoog.
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Dejoden in de Sovjetunie
R obert H otz

Van dezevendetotdeelfdeeeuw bestond tussen deDnjepren deKaspischeZeeeen machtigrijkvan Chasaren,Turken diehetmosaïschegeloof
aanhingen en hetHebreeuws schriftgebruikten.Ofdaarvan iets opgeno-

menisin hetOosteuropesejodendom.weten wenietmetzekerheid.W at
wewelweten isdathetOosteuropesejodendom zijn ontstaan vooralte
danken heeftaan watin W est-Europa gebeurde in de M iddeleeuwen.De

kruistochtenveroorzaakteneen anti-joodsestempingdietotbloedigevervolgingen leidde.Dejoden werdenalbenijdengehaatvanwegehun positie in handelen kredietwezen.Toen de pestuitbrak werden zijdegrote
zondebok.Velenvanhen,vooraleen grotegroepinhetRijnland,zochten
hun heilin emigratie.Polen bood daartoeeen goedemogelijkheid.OostEuropawasnog onderontwikkeld en dePoolsehertogen zagen in deimmi-

gratievan dezewestersejoden een kansom hun economieaan tezwengelen.Zijzegden hun belangrijkeprivilegiestoe:rechtszekerheid,vrijheid
van godsdiensten...rechtop vrije handel,kredietwezen en grondbezit.
ToendePoolseclerusindedertiendeeeuw hungodsdienst-enhandelsvrijheid probeerde te beknotten,stelden de vorsten hen directonder de kroon,

gaven hun een grotematevan zellestuuren devrijheid om zich in eigen
gemeenschappenteorganiseren.Alvluggingendejodeneen overheersenderolspelen inhandelenkredietwezen.Rijkekooplieden en geldschieters
investeerden in deveertiendeen vijftiendeeeuw nietalleen in grondeigendom ,m aarook in de koninkli
jkemunten dezoutmijnenl.
Depogromsvan 1349 hadden alveeljoden uitSileziënaarGroot-polen
gedreven,maardegrootsteimmigratie,nog steedskrachtig gesteund door
devorsten,had plaatsin dezestiendeeeuw.Rond 1500 waren ernogm aar

50.* 0joden;tegen 1650 reedsmeerdan een halfmiljoen,d.i.ongeveer
5% van de hele bevolking van Polen-Litouwen. Polen werd het grote

verzamelpuntvan deuithetW esten verdreven joden:'hetzwaartepunt
van hetjodendom werd van hetW esten naar het Oosten verlegd.Het
Oosten werd een reusachtig reservoir voor de toekomst.Vandaar stam t
1 Marian Fuks,ZygmuntHoffman,Maurycy Horn,Jerzy Tomaszewski,PoolseJoden,W arschau,1983,p.10.
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hetmerendeelvan dehuidigejoden af'2.DeAschkenazim.de Duitsejoden,vormden hierin duidelijk hetvoornaamsteelement.ZoalsdeSefardim,Spaanse joden,het Ladino ofjudeo-spaansbewaarden in de Osmaanseverbanning,brachten dejodenuithetRijnlandhuneigentaalmee
naarhetOosten :een middelhoogduitsdialect,vermengd metHebreeuwse,
laterook nog metSlavische uitdrukkingen;als Jiddisch werd hetde om-

gangstaalvan dejoden in hetOosten.

De eerste groteklap voorde oostjoden
Onvermijdelijk riepen hettoenemend aantaljoden en hun economische
machtweerstandop.Destedenwerden economischbelangrijker,delagere
adelwon aan politieke invloed, de kerkelijke hiërarchie breidde door
grondbezithaarmachtuit:zijzochten dejoodseconcurrentieintedijken.
Zo werden dejoden hetrechtop handeldrijven in desteden en debelastingpacht ontnomen.

In debuitenlandse handelkonden dejoden,dank zijhun internationale
betrekkingen zich nog handhaven.En de ambachtslieden vormden eigen

gilden;uitdechristelijkewaren zijuitgesloten.Joden bleven ook optredenalsrentmeesters,kooplieden en herbergiers.Zo kwamenzijook inde
Oekraïene,waarnaarhetPools-Litouwserijk zich steedsverderuitbreidde.Joden werden een belangrijk elementin de Poolsekolonisatie,maar
dathaalde hun dan ook de haatvan de gekoloniseerden op de hals.
De Grieks-orthodoxe bevolking in Oekraïene werd door de katholieke

Poolselandheren alslijfeigenen uitgebuit.Hun gronden,molens,herbergen,handelszaken kwamen onderhetbeheervooralvan joden.Dehoge
pachtbedragen die zij daarvoor moesten betalen,verhaalden zij op de
Oekraïeniërs.
H etkwam totopstanden.Dievan de Kozakken,onderBogdan Chm elnizki,diezich in eerste instantie tegen de Poolse en katholieke overheersing

keerde,keerde zich algauw tegen dejoden alsde instrumenten van de
verdrukking.ln 1648-1651 en 1654-1655 richtten de Kozakken een ver-

schrikkelijk bloedbad aan onderdejoodse bevolking.Daarbijkwam in
1655nogdeinvalvandeZweden in Polen.Zijontzagen dejoden.M aar
datleiddeerdan weertovdat,toen dePolenhun land heroverden,zijde
joden beschuldigden van collaboratiemetdeZweden.Honderden joden
werden vermoord,nu door de Polen.
2 W erner Keller,Und wurden zestreutunteralle Völker,M ûnchen,1966,p.
321.
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In dieKozakken-opstanden en in de Pools-zweedse oorlog werden tussen

1648en 1656ongeveer1œ .e jodengedood enduizenden doordeTatarena1sslaven verkocht.Dezeklap wasvoordejodenzoveelalseen derde
vernietigingvan hun bestaan alsvolk.Zijachten zich nietmeerveilig in
Oost-Europa en begonnen terug te trekken naarhetW esten.

Hetwaseen beslissende wending voor hetOosteuropesejodendom.De
grotebankiershuizenverdwenen endejoodsegemeenschappen,dekahale,
verarmden zozeerdatze kredietmoesten opnem en in plaatsvan verlenen.

Bovendien trad het principe van de collectieve verantwoordelijkheid in
werking:de hele gemeenschap m oestinstaan voorde schulden van ieder

afzonderlijk.Omdatde rijke leden van de kahale hetmeestalvoor het
zeggen hadden,kwam hetook totinterne spanningen binnen de gem eenschappen.De gilden probeerden zich aan de kahale-oligarchie te onttrek-

ken.W rijvingenwarenerookmetdechristelijkeconcurrenten.Debotsingen,waarin religieuze factoren meespeelden,mondden vaak uitin ware

pogroms.Bijzonder scherp waren de tegenstellingen in de Oekraïene,
waarnaardejoden in hetbegin van de 18eeeuw teruggekeerd waren.Bij
de boerenopstand tegen dePoolseadelin 1768 vielen opnieuw tienduizen-

denjoden.Toen op heteindevande18eeeuw Polenverdeeldwerdtussen
Oostenrijk.Pruisen en Rusland,werd de situatievoor deintussen meer
dan een miljoen Oosteuropesejoden nog hachelijker.

Dejoden in hetRussische tsarenrijk
Totin de17eeeuw mochtenjoden zichnietin Ruslandvestigen.Voorde
Orthodoxen waren zij'christoprodawzy','Christusverkopers'en ditreligieuzeantisemitismewasookdeofficiëleleerinhettsarenrijk3.Maardeze
ideologie werd achterhaald doorde feiten,metnam edeRussische expan-

sienaarhetW esten.Een kleinejoodsegroep wasalin 1667 in hetRijk
opgenomen toen deoostelijkeOekraïenebezetwerd.Toen in 1795 grote
delen van Oost- en Centraal-polen geannexeerd werden. kreeg Rusland

ongewild een aanzienlijkaantaljoodseinwonersenzathetmetzijnjodenvraagstuk opgezadeld.Dejoden waren in hettsarenrijk niette benijden.
SindsKatharina11(1729-1796)werdenzijbuiten hetcentrum vanhetRijk
gehouden.Alleen indezuidelijkeenwestelijkedistrictenkregen zijsteeds
strengerafgegrensde woongebieden toegewezen ;op den duur werden zi
j
3 BernardFeron,Gottin Sowjetrussland,Essen,1963,p.101.
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zelfsuitde dorpen verjaagd en in steden en marktplaatsjessamengedreven.Daarleefdenzijmethonderdduizenden dichtopeengepaktin armoede.Depesterijen waarmeeNikolaasI(1825-1855)zetotassimilatiewilde
dwingen,warennog ergerdan dewetten van dekatholiekekerk ten tijde
van de contrareform atie4.
M aarditpakteheelandersuitdan detsaarzich had voorgesteld.Hetenge
samenleven versterkte de eigen tradities en verhinderde grotendeels het

binnendringenvanideeënuitdewesterseVerlichting.Dejoodsebevolking
gafniet om integratie en verzette zich tegen russificering.

Toen Alexander11(1855-1881)derijkejoodse industriëlen,bankiersen
groothandelaars en de intellectuelen meer vestigingsvrijheid verleende,
maakteslechtseen5ç:vandejodendaargebruikvan.Entoendezennaar
emancipatie in de Russische maatschappij gingen streven,stoten zij op
verbitterdeweerstand van diemaatschappijs.Toen Alexander11in 1881
bijeen aanslag om hetleven kwam,braken in Zuid-Rusland bloedige
jodenvervolgingen uit, pogroms die tot 1920 voortduurden. Opnieuw
werden duizendenjodenvermoord.Ofditspontaneuitbarstingenvan antisemitism ewaren ofgeorganiseerde actiesom de volkswoede afte leiden

isnogsteedsnietopgehelderd.Inpaniekvluchttenbijnaeenmiljoenjoden
weg.Toekomsthadden zijinOost-Europanog nauwelijkstoendenieuwe
tsaarAlexanderlII(1881-1894),om hetvolk te sussen,opnieuw totrepressieoverging.Vanaf1890 werden dejoden weerbrutaalin getto'sgedreven.De toegang tot universiteiten en gymnasia werd streng beperkt,

grondbezitwerd verboden en 150.000joden werden uithetlandgewezen.
Binnen de kortste tijd nam hetaantalgetto-bewonersmetongeveer een
miljoen toe,zonderdatdaarvoorenigevoorzieningkon worden getroffen.
De getto'swerden krottenbuurten.Toch leefden bij de volkstelling van
1897 nog 5,2 miljoen joden onder tsaristisch bewind,datwas bijna de
helftvan detotalejoodsewereldbevolking.Volgenseen rapportvan een
commissievanhetministerievanjustitie(1888)leefden 90ç:vandejoden

onbemiddeld,bijnaa1sproletariërs,vandehandindetand,in onmenselijkehygiënischeomstandigheden6.Rond deeeuwwisseling leefden 80 % van

allejoden in de steden van W est-Rusland,waarze somsdemeerderheid
van de bevolking uitmaakten.74 b waren werkzaam in de handel,am -

bachten en industrie,terwijldeRussen voor74çain delandbouw werkzaam w aren.

4 W ernerKeller,o.c.,p.493.
5 Bernard Feron,o.c.,p.244 en vv.
6 Hugo Valentin,Der Antlbemitismus in historischer und kritischerBeleuchtung,W enen,1937,p.57.
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In deOktoberrevolutievan 1917speeldenvooraljoodseintellectuelen een
niette verwaarlozen rol.Dat is niette verwonderen :de repressie van de
tsaren had de grond voorrevolutionaire ideeën sink voorbereid.Alvroeg

o
ntstonderindejoodsenederzettingeneenautonomejoodsesocialistische
*
partijdieaanvankelijkmeernaardeMensjewiekendan naardeBolsjewiekennijgden.In allerevolutionairegroepen en partijenhadden joden hun
inbreng7.

Dejoden en de Oktoberrevolutie
Le/n zou,volgens M axim Gorki,ooitgezegd hebben :'Een slimme Rus

isbijnaaltijd eenjood -ofhijheeftminstensjoodsbloedin deaderen'8.
Indebolsjewistischeleidingontbraken zulke'slimmeRussen'zekerniet;
hunjoodseafkomstverborgenzijonderschuilnamen,hetgeenerduidelijk
op wijstdatzijtotdegeassimileerden behoorden,diezichvan hunjoodse
wortelshadden losgem aakt.Enkele voorbeelden :Bronstein aliasTrotzki,

destichtervanhetSovjetleger;Swerdlov,deeerstestaatspresident;Apfelbaum aliasSinowjeven Rosenfeld aliasKamenjev,diezich alsleden van
het Centrale Com ité tegen een comm unistische staatsgreep hadden gekeerd ;NachamkesaliasSteklow,een van destichtersvan de Raden ;W allach-Finkelstein alias Litwinow,minister van buitenlandse zaken ;Kaga-

novitsj,lid van hetCentraalComité en vertrouweling van Stalin;Juda
alias Jagoda,de beruchte.derde chefvan de G epeoe.Ook bijdeanti
marKannengi
e
s
s
er
s
c
hoot
xistische sociaal-revolutionairen waren veeljoden.
op 30 augustus1918Uritzkineer,devoorzittervan dePetersburgse Tche-

ka,diezelfvan joodseafstamming was;Dora Kaplan verwonddeop dezelfdedag Lenin bijeen aanslagg.
Deniet-geassimileerdejoden-en datwasdeovergrotemeerderheid-stondenbijdeOktoberrevolutievooreendilemma.(ZoalsIsaakBebeléénvan
zijn romanfiguren laatzeggen:'Zeggen wijjategen derevolutie,moeten
we dan neen tegen desabbatzeggen?')Hetmarxisme-leninismewasin
strijd methun geloof,maarzijmoesten welBolsjewieken zijn ofdezen
minstenssteunen,wilden zijnietin pogromsvan decontrarevolutionairen
omkomenlo.Zoalszo vaak in de geschiedenis,zaten zijgeklemd tussen
7 W aldemarGurian,DerBolschewi
smus,Freiburg i.Br.,1931,p.20.

8 Maxim Gorki,ErinnerungenanZeitgenossen,Berlijn,1928,p.272.

9 W aldemarGurian,o.c.,ib.,enGeorgvonRauch,Geschichtedesbolschewistischen Russland,W iesbaden,1955,p.136.

10 I.O.Levin,Evreiv.revo#ucii,inRossnaievrei,Parijs,1978,p.136.
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twee strijdendepartijen.W elmoetgezegd worden dathetSovjet-regime
aanvankelijk stelling nam tegenhetantisemitisme:joden waren ook door
hettsarismeonderdrukten waren dusnatuurlijkebondgenoten.
Overigensspeeldenjoodseliteratorenenkunstenaarseen belangrijkerolin
deaanvangsjarenvandeSovjet-cultuur.Block,M andelstamm,Babel,Ehrenburg.Zwetajewaen Pasternak zijn uitdeSovjet-literatuurnietweg te
denken,M eyerhold nietuithettheater.Eissenstein maakte geschiedenisin
de film .En in de schilderkunsten architectuurdenken we,om er slechts
enkelen te noem en,aan M arc Chagall,de gebroeders Pevsner-Gabo.El

Lissitzki.M aàrslechtsweinigenvan henbrachten heteronderhetSovjetbewindgoedaf.Dat1agnietzozeeraanhunjodendom,waarmeedemeesten van hen gebroken hadden,maaraan hun revolutionaireexperimenten.
Daarhad de revolutie,eenmaalgevestigd,hetnietop voorzien.W elm oet

hierbijnogvermeld worden datdeliteratuurkritiek en devertaalbedrijvigheid lange tijd in handen van joden waren.En ook in de wetenschap
speeldenjodeneen belangrijkerol.Heelin hetalgemeen warenzijindeze
beginperiode in de cultuur veelsterkervertegenwoordigd dan in verhouding tothun aandeelin de bevolking.

Antireligieuze cam pagne uit eigen rangen

Hetiseen van de tragischekenmerken van hetSovjet-jodendom datde
eersteaanvallen uiteigen rangen kwamen,vanjoden diedezijdevan de
communisten kozen.Velevan dezecommunistischejoden verloochenden
hun afkom st niet,bleven zich als vertegenwoordigers van hun volk beschouwen en streefden zelfsnaar een autonomenederzetting in de USSR.

M aarzijhaddenhetgeloofvan hunvaderen ingeruildvoorhetM arxismeLeninisme.De religieuzetraditie stond in hun ogen de ontwikkeling in de
weg.Ze spraken en schreven Jiddisch,maar verloochenden datgene wat

van oudsher het jodendom samenhoudt:zijn geloof,zijn gebruiken.
Daarmee was hun onderneming bijna noodzakelijkerwijstotmislukken
gedoemd.Maarintussen berokkenden zijhetreligieuze jodendom in de
Sovjetunienauwelijksteherstellen schade.
AlwashetSovjet-regimeaanvankelijknietantisemiet,in deOekraïeneen
Belorusland leefdedeantijoodsetendensnog voort.M isschien wildemen
dit antisem itisme kanaliseren en ontkrachten door de religieuze uitingen

van hetjodendom te bestrijden,zoals ook hetchristendom bestreden
werd.In iedergeval,vanafdetweedehelftvan dejaren twintigmoesten
vooraldesabbaten dejoodsefeesten hetontgelden.Hiervoordeed men
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eenberoepopdeledenvande'JoodseSecties'(Jewsekzii)vandePartijen
de'Bondvan strijdendeathdsten'.Toen in 1929 dezecampagneop haar
hoogtepuntwas,teldedezebond nietminderdan 40.0* joodseledenll.
Zijwerden doorde andere joden natuurlijk alsverraders en afvalligen
beschouwd.Op eenalgemenebijeenkomstvan Oekraïensejoden inOdessa werd over hen zelfseen vervloeking afgeroepenlz.M ethun aanvalop

desabbatraakten dezejoodsecommunisten een kernpuntvan dejoodse
traditie.Zijzetten hun medearbeidersonderdruk om 'szaterdagstewerken.De weerstand tegen deze breuk van een eeuwenoude traditie veroor-

zaakteeen breukbinnen dejoodsegemeenschappen.
Hetverliesvan defeestdagenvielvelejoden nogzwaarderdan datvande
sabbat.Op Pessah en Jom Kippurbezochten zelfsjoodse communisten
nog de synagoge.Vooralop deze vrome communisten had de campagne

tegen de feestdagen hetgemunt.Schijnprocessen,omscholingscursussen
enuitsluitinguitdepartijwerden aangewend om deathdstischerangen te
sluiten.Enzoalsop Pasenen Kerstmisvoordechristelijkekerken,werden
nu op joodse feesten voordesynagogen demonstratiesgeënscçneerd om
de spotte drijven metde vieringen en de gelovigen te intimideren.Op
joodsefeesten werden bijkomendearbeidsnormengesteld en cultureleactiviteiten opgezet;op vastendagen richttemen gemeenschappelijkemaaltijdenaan.Hetongedesemdebrood,dem atse,voorPessah m oestvaak in
deviezen betaald worden en erwerd extra belasting op geheven.

Harderdandezepesteril
ken waren deaanvallenophetjoodseschoolwezen
en devernieling van desynagogen.Einde 1922 reedsbegon hetregim ede

joodsebasisscholen,deHedarim ,endejoodseacademiën,deJeschivoth,
tesluiten.A1sverweerrichtten de gelovigen geheime scholen op,dievoor

een deeltot in de jaren dertig bleven bestaan.Bijna iedere synagoge
schijntin 1930 nog haaracademiegehad te hebben metzo'n 50 leerlingen13.
ln 1927 begon men de synagogen afte schaffen.Decom munisten waren

welop gelijkheidbedacht,wantzijsloten ook dekerken.Zelfsdemethodeswaren gelijk.Volksvergaderingen werdenbelegddieeisten datdekerk
ofsynagoge gebruiktzou worden vooreen club,een pakhuisofbioscoop

en de overheid ging dan onmiddellijk in op dit'algemeen verlangen'.In
1932 waren alzoveelsynagogen opgeheven datdejoodsecommunistDa11WalterKolarz,DieReligioneninderSowjetunion,Freiburg,1963,?.371.
12 I.P.Camerjan(uitg-),Stroitel'stvokommussizmaipreodoleniereligloznych
perezitkov,Moskou,1966,p.121.
13 W alterKolarz,o.c.,p.377.
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vid SaslawskiinzijnboekDejodenindeUSSR konstellendatdeovergebleven synagogen alleen nog dienden 'voor de ouden van dagen en de

resten van de joodse bourgeoisie,die aan hetverleden verhangen blijVen'14*

DerabbijnenhaddenmetdeOktoberrevolutiehunburgerrechtenverloren
maarwerdenmindervervolgddandeorthodoxegeestelijken:huninvloed
in de gem eenschappen was niet zo groot. De chassidim van hun kant
weerstonden hetbest de antireligieuze maatregelen van hetregiem ,maar

deze groep van vromen vormde slechts 5çn van de Russischejoden en
legde dus nietzoveelgewichtin de schaal.

Deantireligieuzedrukwierpop deduurongetwijfeld vruchten af.Vooral
in de steden nam de religieuze praktijk af.Op hetplatteland lagen de
zaken weeranders.M etinstemmingvan hetregime waren erin Oekraïene

enopdeKrim joodselandbouwnederzettingenontstaandieenigeautonom ie genoten.Daarkonden de religieuzetraditiesin eregehouden worden.

Omdatdelandbouwproduktie hoogstnoodzakelijk waskon deoverheid
nietzo gemakkelijk tegen dehiervoortwoekerende 'religieuzeresten uit
hetverleden 'optreden.Toch probeerde hetregime vanaf 1928 dejoodse
boeren naarhetVerre Oosten afte leiden.En in de TweedeW ereldoorlog
zijn dejoodse nederzettingen in de Oekraïene en op de Krim ten onder
gegaan.

Het'joodse autonomegebied in Birobidzjan'
In 1928 besloothetPresidium van hetCentraalComité tothetoprichten

van een gebied voorjoodsenederzettingen in destreek van Chabarovsk,
aan de rivieren Biro en Bidzjan,bijdegrensvan Mandsjoerije.36.* 0
vierkantekilometerwerden daarvoorbestemd en in 1934 tot'Joodsautonoom gebied'verklaard.Hetwas,zachtuitgedrukt,nietbepaald een rian-

testreek,zetrok dejoden nietbijzonderaan.Op ditogenblik wonen er
nog geen 200.* 0 mensen van wie zich in 1979 nog slechts 10.166 jood
verklaarden.Blijkbaarwasdebedoelingdedunbevolktestreekmetbehulp
vandejoden economischtotontwikkelingtebrengen.M aardebeloftedie
hunvoorgespiegeldwerd,datzijhierineensoortautonomerepubliekhun
cultuurkonden ontplooien,woog nietop tegen de nadelen,zodaterniet

zoveeljoden tebewegen waren om teverhuizen.Hetplan mislukte.
14 D.Zaslavskij,Evreiv.SSSR,Moskou,1932,p.45.
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Nogsteedsechterwordtdefictievan eenjoodsegemeenschap in diestreek
in stand gehouden.Erzijn nog altijd radioprogramma'sin hetJiddisch.
En dekrantDester van Birobiddan verschijntsedert1930 zowelin het
Russisch als- driemaalperweek - in hetJiddisch (meteen oplagevan
slechts12.% exemplaren).NaasttweeRussischevolkstheatersiserook
een joods.Maardatallesbetekentnog nietdatdejoodse volksaard in
Birobidzjan een nieuw centrum ofeen nieuw tehuisgevonden heeft.

De zuiveringen onder Stalin

Een autonoom joodsgebiedwaseen fundamenteleafwijkingvan depolitiekelijn onderStalin.Stalin wilde de joden assimileren.Reedsin 1930
werd de Joodse Sectie in de partijafgeschaft.Voor1938waren ook de
Jiddische kranten in M oskou,Kiev.Charkov en M insk opgedoekt.Zowel

hetComitévoorjoodse landvragen alsdecaritatievejoodse instellingen
verdwenen van hettoneel,en ook een grootgedeelte van de ambtenaren
die ervoorwerkten werd geliquideerd.
Stalins'zuiveringen'waren nietspecifiek antisemitisth.Zewaren tegen de

heleoudegardevancommunisten gericht.Daarbijkwamen uiteraardook
veeljoodsekameraden om hetleven,dievroegeractiefopgetreden waren
in de antireligieuzecampagne.Zelfsin hetafgelegen Birobidzjan werden
deleidendejoodsecommunisten weggezuiverd.Hetpakttussen Stalin en
Hitlerin 1939 maaktehetvoordemeerdan 3 miljoen Sovjet-joden nog
hachelijker.Door de nieuwe gebiedsdeling die door ditpakttot stand
kwam,vielenernog2.4miljoenmeerjodenonderhetSovjet-bewind.Ook
onder hen werd metseculariseringsacties begonnen.Hitlersinvalin Rus-

land maaktedaarvroegtijdig een einde aan.Maarin de doorde nazi's
geannexeerdegebieden stond dejoden nogveelschrikbarenderstewachten.Slechts 13% overleefde de uitm oording.

Natuurlijk gooide Stalin meteen het roer om.Bekende,in de culturele
sector actievejoden,die de 'zuiveringen'overleefd hadden - o.m.de
regisseur en acteurMichoels,de schrijversBergelson,M arkisch,Feffer,
Epstein - werden uithetvergeetboek gehaald en vormden m etEhrenburg

en onder leiding van de joodse vice-minister voor Buitenlandse Zaken
Losowskieen joodsantifascistisch comitédatSovjet-propagandavoerde
in hetenige nog toegelaten Jiddisch blad,Eynikayt.M aar de oorlog was
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nauwelijksvoorbijofhetcomité werd ontbonden.Alleen de uitgeverij
Emes m ochtnog Jiddische literatuur uitgevenls.

Toen in 1948 de staatIsraëlontstond en doorde Sovjetsalseersten ook
officieelerkend werd,brak in de USSR een nieuwejodenvervolging uit
meteen lastercam pagnedie vooraltegen de leidende intellectuelen gericht
was.Vooralleden van het Joodse antifascistische comité schoten er dit

keerhetlevenbijin.Op 12augustus1952werden 24vande4* gevangen
genomen joodseschrijvers,kunstenaars,musicien politiek actievepersonen doodgeschoten.In 1953 verspreidde M oskou hetverbazende bericht

overeen zogenaamd joodsartsencomplotl6.
Dedood van Stalin brachteen korte verademing.In 1956 had in M oskou
de opening plaatsvan een Jeshivah,een godsdienstige academie die van-

daag nogaltijd bestaat;hetaantalleerlingen werd welstrengbeperkt.In
datzelfdejaarmochten ook nog 3.e Jiddischegebedenboeken gedrukt
worden.

Chroestjovsantisemitisme
A1had Chroestjov Stalin van antisemitismebeticht,dezenieuwe,uitgerekenduitOekraïenestammendepartijchef,voerdehetSovjet-antisemitisme
weerten top.Vanaf 1957 verschenen in de Sovjet-pers weer antijoodse
artikelen dienauwelijksin toon verschilden van diein hetDerde Rijk en
in detijdvanStalin.'Reactionairejoodsekringenverspreidennationalistischebourgeoispropaganda',zijwerdenbestempeldalsagentenvanbuitenlandserabbijnen ofvan hetzionisme,beschuldigd van wetenschappelijk
obscurantisme en 'hun judaïsme doodtdeliefdevoor het Sovjet-vaderland'l7.Opnieuw werden synagogen gesloten.begraafplaatsen verwoest,
praktiserendegelovigen doordepolitievervolgd.En eenstemeerbleek het

zwakke puntvan de joden dathun gemeenten geen gemeenschappelijk
centrum hebben.Erbestaatgeen opper-rabbinaaten derabbijnvanM oskou wordtnietzondermeeralswoordvoerder van alle religieuzejoden
geaccepteerd.

In Chroestjovs ogen waren de joden geassimileerd en hadden zij geen
eigen cultureelleven meernodig.Officieelwashetjodenvraagstuk opge15 BorisIwanow,Religion in the USSR,M ûnchen,19* ,p.187en vv.
16 BorisIwanow?o.c.,p.183.

17 ErnstKux,DteKnechtungderJuden inderSowjetunion,inNeueZûrcher

Zeitung,3en 4 dec.1954,p.2.
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lost.W ie zich hier niet naar voegde,werd vervolgd.Daarin speelde na-

tuurlijk ook debuitenlandsepolitiekmee.Israëlgold allangalshandlangervan hetAm erikaanse imperialisme,hetzionisme alseen uitgesproken

vijand van deSovjetunie.
VoordejodenbrachtdevalvanChroestjovin 1963nietveelverandering.
alwerd degodsdienstvervolging grotendeelsgestopt.W elbleven zijverdachtvan sym pathieën voorIsraëlen beschouwd alsonbetrouwbare twee-

derangsburgers.Geen wonderdatveeljoden naar.lsraëlbegonnen uitte
kijken.Ofze gelovig waren ofniet,zehadden ervaren datzesteedsopnieuw hetmikpunt werden van nieuwe aanvallen.Treffend beschreef de
Poolse satyricus Stanislaw Jerzy Lec hun hele situatie:'Ik weetwaar de

legendevan derijkdom van dejoden vandaan komt:zijbetalen alles!'
De uittocht

OnderLeonid Breznjev werden vanaf 1970 de uitreismogelijkheden wat
ruimer.Datwaseen ommekeerin deSovjet-politiek.Om een aderlating
van intellectte voorkomen werd welnog van mensen dieeen hogere opleiding hadden genoten geëist dat eerst de kosten daarvoor terugbetaald
werden en wanneerer nationale belangen op hetspelstonden.werd emi-

gratiehelemaalgeweigerd.In dezepraktijk istotop dedagvanvandaag
weinig veranderd.Naargelang van wisselingen in de buitenlandse politiek
w isselen ook perioden van strengere beperking afm etperioden van toe-

schietelijkheid.
Tussen 1970en 1980hebben bijna 2* .% joden hun land verlaten.Niet
allen zijn naarIsraëlvertrokkenenanderen hebbenin het'Beloofdelanb'
nietgevonden watzijverwachtten ofwatdezionistischepropaganda hun
scheen voortespiegelen.Deimm igranten uitGeorgiëb.v.hebben methun
ongenoegen dat ze luidruchtig naar buiten brachten,de Israëlische regering veellastberokkend.Heteigenli
jkeprobleem voorSovjet-jodendiein

Israëlinwijken bestaathierin datzij,wanneerzijmetonoverkomelijke
aanpassingsmoeilijkheden te kampen krijgen, nauwelijks nog een weg
terug hebbeù.De Sovjetunie weigert halsstarrig ze terug op te nemen.
SindsdeOktoberoorlogyan 1973gaan overigens50tot60b vandejoodse em igranten uit de USSR nietnaar Israël,maarnaareen westersland,
vooralde VSA I8.
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Natuurlijk ishetdejoden in deUSSR nu welbekend datemigreren niet
probleemloosverloopt.Toch zijn ernogaltijddiehetlandwillenverlaten.
Mogelijk verhoogtwestersepropaganda hun verwachtingen.M aarhetis
toch vooral angst die velen ertoe beweegt hun thuisland de rug toe te
keren.

De duivelskring

Intussenisimmersdesituatievoordejodenweerergergeworden.Jekunt
hetweleen duivelskringnoemen.De em igratiestroom heefthetwantrou-

wenvan deoverheidtegenoverdeachtergeblevenjodenversterkt.Dedruk
op hen neemt weertoe en datleidtdan weer totemigratie.Buitenlandse

interventies,o.m .van deAmerikaanse president,zijn nietvan aard om
een welwillenderhoudingtegenoverdejoodsebevolkingtebevorderen.De
joden komen erdooronderdeverdenking te staan datze samenspannen
met hetbuitenland.
Desfeerwordtbovendien nog vergiftigd dooreen ander fenomeen.In het

begin van dejaren zeventig sloeg dedissidentenbeweging overop joodse
kringen.En enkelejoodsepogingen om vliegtuigentekapen,maakten de
zaak nog erger.Hetregim esloeg hard toe.ln 1974 werden 24 intellectuelen - voorhetm erendeelfysici- dienaaraanleiding van detopontm oe-

ting Nixon-Breznjev een congres wilden organiseren,in hechtenisgenom en.In 1976 werd de bekende arts M ichaelStern gearresteerd.In 1977
werd de burgerrechten-voorvechterAnatoliSchtscharanskisamen metan-

derenopgepakten wegens'verraad'tot13jaaropsluitingveroordeeld:hij
werd beschuldigd van contacten met de Amerikaanse ambassade.
M aarook wie willen em igreren worden als afvalligen ofverradersbehandeld en zogauw hun verzoek ingediend is,staan zeblootaan talloze represailles.ln het algemeen heeft ook hetvolk nietveelm etdeze kandidaat-

uitwijkelingen op.En altijd bestaathetgevaardatdezevijandige stemmingzich keerttegen alwatjoodsis.Daartoedragen ookdesteedsweer,
zijhetook sporadisch,verschijnendekranteartikelen bijdiehetzionisme
hekelen.

19PeterSchenkel,Sowjeti
scheJuden-heimatlosinIsrael,inDeutschesAllgemeinesSonntagsblatt,21nov.1976;Der'Absprung'derSowjet
judenin Wien,in
N ZZ,29 okt.1976.
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Sprekende cijfers
In de statistieken springt de daling van dejoodse Sovjet-bevolki
ng ten
gevolgevan deTweede W ereldoorlog in hetoog.Ongetwi
jfeld moesten de

jodenookindedoorDuitslandbezettegebiedeneenhogetolbetalenmaar
overditbloedbad hield Stalin langetijd allegegevensgeheim.InM iddenen Oost-EuropaendeBalkanverloren4,6miljoenjodenhetleven.Slechts
770.% waren erin 1945over.In deSovjetuniewaren ertoch nogongeveer 1,5 miljoen,ietsminderna de Oktoberrevolutieen slechtsde helft
van 1939.In 1959 waren eropnieuw 2,3 miljoen joden in deUSSR,in
1970 130.%

minder en tegen 1979 was hun aantalteruggevallen op 1,8

miljoen.
Dezeteruggang isnietalleen toeteschrijven aanemigratiemaarook aan
een toenem ende assimilatie.ln de Sovjetunie mag een ki
nd uiteen gemengd huwelijk zelfkiezen voorde nationaliteitvan één van de ouders.
Enwelkkindzou dejoodsenationaliteitkiezen a1shetleven in een andere

nationaliteitgemakkelijkeris?
Hetprocentueleaandeelvan dejoden in detotalebevolking isvoortdurend afgenomen.In 1926nog 1,8% ,in 1979nog slechts0,7% .Zo worden

zijsteedsmeer'quantiténégligeable'.Veelhachelijkerechterishetfeitdat
door de assim ilatie de Jiddische cultuur in sneltempo verloren dreigt te
gaan.In 1926 gaven nog 72ç: Jiddisch als hun moedertaalop.ln 1959
waren dateralmaar25% m eeren in 1979 14ç:.Lang kan hetnietm eer
duren voordeze eeuw enoude cultuur in Rusland verdw enen is.Datgeldt

eigenlijkvoorheelOost-Europa.In Israëlzelfismen zich paslaat,waarschijnlijktelaat,om ditoudeerfgoed gaan bekommeren.Zo kan men van
heteinde van een Jiddische cul
tuurtijd spreken.
Nogdramatischerisdesituatievoorhetreligieuzejodendom indeUSSR.
Vande1.1* synagogen zijnergeen60meeroveren rabbijnen in functie
zijn op devingerstetellen.Hetvieren van huwelijk,besnijdenisen zelfs
begrafenis is zeldzaam geworden.De synagogen zitten op de feestdagen

welovervol,maareriserslechtséén voor3* .% joden.Voorhun riten
hebben dejoden nu welweeralleswatnodigis,zelfseigen slachthuizen.
Sindszetoteen onbeduidende restverschrompeld zijn vindthetSovjetregimehetdemoeitenietmeerwaard hen in hun religieuzepraktijken te
hinderen.En het istekenend dat er op dit ogenblik slechts half zo veel
leerlingen in de Jeshivah van M oskou studeren a1stoegestaan is.Ook op
ditvlak isde ondergang nietmeer tegen te houden.

De kring is gesloten.Eens,in de M iddeleeuwen,zijn de Westeuropese
joden voorverdrukking en assimilatie gevlucht naar hetOosten.Toen
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dezegevaren hen in hetOosten inhaalden,keerden zijom.Maartallozen
zijnonderwegomgekomen ofafgedwaald.Op huntragischetochthebben
zijcultuurgoedvan degastlanden opgenomen datnu in nieuwelevensgebieden,in Israëlofde diaspora,vruchtdraagt.M aar de eigen Jiddische
cultuur,die hun eeuwen lang eenheid en steun gaf,isin devervolging van

de laatstetientallen jaren zo ververnietigd datzewelnietmeerin haar
oorspronkelijke vorm totleven kan komen.MaaralishetOosteuropese
jodendom vernietigd,verdwenen ofgeassimileerd,hetheeftin degastlanden blijvendesporen nagelaten.Hetheeftnietalleen genomen maarook
gegeven en op degeschiedenisvan dezelanden,vooralcultureelen econo-

misch,onmiskenbaarzijn stempelgedrukt.

'

##@##@#'
@**
**
@.@@
#
# #e**#
@@ e#@*@
*
'#*
#e;
@# # *#
e
#@
eek
y
e#'
,'
@'

.*.....p*N@.
N e
>Ae d'eV
..eœ.*q
..**'
**w'w**
*

*

*..

:.

.

.*
œ

*

.
*

.1':**
y..-@
.
* *
y
*.....pv.*

.a

%@ *# .
#
*' *@

@*'
g***@.

*>
**>*vww
wwww
vww.
...

Awwhw*. %%*x%%N*x%*x*%**%**+**p***-**-*%*e**œ*@>a%%%%%.>>.%-ww

h

****%%

411

Leeftijd en activiteit
Evelyne Sullerot

Aan heteindevan dezeeeuw isvoordeEuropeanen deleefruimte kleiner

gewordenendetijdlangerl.Afstanden zijn nietmeerwatzewaren:in de
wereldvan dearbeidishetbegrip afstand nogslechts<detijd dienodigis
om zich teverplaatsen'.De levensduurisdaarentegen aanzienlijk langer
geworden,vooralvoor de vrouwen,zonder dat de duurvan het actieve

leven langer is geworden, integendeel.en juist van dat actieve leven
hangenzoveeldingen af.Tijdwordtaltijd gemeten in jaren;kwantitatief
enkwalitatiefwordthetactievelevensteedsmeergemetennaardeleeftijd.
Isdezemeeteenheid weljuist?En hetgebruik ervan correct?
Een pluridisciplinaironderzoek naardeleefti
jdinverbandmetopvoeding,
beroepsopleiding,werk,betrekking,hetverloop van hetactieve leven en

de pensionering lijktnoodzakelijk,ja,onmisbaarom op dezevragen te
kunnen antwoorden en totzo passend en juistmogelijkeoplossingen te
komen. Voor verschillende disciplines van de menswetenschappen geneeskunde, sociologie, economie - ligt hier een terrein dat nog niet
voldoende verkend is.W e staan voornieuwe situaties.

Vergrijzing van debevolking
Om tebeginnen:in dekomendedecenniazalin deleeftijdsstructuurvan
deEuropesebevolkingeen diepgaande,nooiteerdergezienewijzigingoptreden.
Debevolking van een land kenm erktzich nietalleen doorhetaantalinwonersen de bevolkingsdichtheid per km2 en hetpercentagevreem delingen.

Tochzijn datjuistdedemografischegegevenswaardepubliekeopinieen
deregeringen van demeestewesterselanden zich hoofdzakelijk ofexclu1 Onderstaande tekst is heteerste deelvan de inleiding die Evelyne Sullerot

hieldopeenConferentieoverLeeftijdenActiviteit!georganiseerddoorhetEuropeesCentrum voorW erk en Samenleving,Maastrlcht,27-28 oktober 1983.Het

tweededeelverschijntinhetvolgendenummer.EvelyneSyllerotbereidteen syn-

Ses
evoordiein1984gepubliceerdza1worden.
*
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sief mee bezighouden. Zo sterk zelfs dat het woord ddem ografie'vaak
gebruiktwordta1seen geleerd synoniem voordbevolkingstoenam e'.W anneer men van <Nederlandse demografie' spreekt, denken m aar weinig
mensen aan een Nederlandse wetenschap diezich metbevolkingen bezighoudt,dem eesten denken alleen maaraan hoge vruchtbaarheids-en lage

sterftecijfersen een <demografisch beleid'isdan een beleid datvooralin
aantallen denktmeteen nationalistisch tintje.Maar de Ieeftqdsopbouw
van een bevolking d.w.z.de verhouding tussen kinderen,jongeren,
volwassenen,oudereen oudemensen - isveelbelangrijkermethetoog
op deeconomiedan hetvolumevan een bevolking.En de variatiesin deze

leeftijdsstructuurhebben misschien meereffectop de samenhang van de
economische fenom enen dan devariatiesin debevolkingsomvang,vooral

in onzeontwikkeldegeïndustrialiseerdemaatschappijen,waarkwalificatie
steedsonontbeerlijkerwordten waarsocialisatievan derisico's(waaronderouderdom)een verworven ofopeisbaarrechtis.
W elnu,de leeftijdsopbouw,de fleeftijdspiramide',van de W esteuropese
landen issnelaan hetveranderen en zalin dekomende dertig jaarnog
ingrijpenderwijzigingenondergaan,terwijlindezelfdeperiodedeontwikkelingindehetdichtstbijEuropagelegen DerdeW ereld-landenjuistin de
tegenovergestelde richting zalgaan.
Hetgaathier nietom gewaagde voorspellingen,noch om vooruitzichten
gebaseerd op veronderstelde toekomstige vruchtbaarheid.Je hoeft m aar

een eenvoudige projectietemaken van desamenstelling volgensleeftijd
vandereedsgeborenbevolkingvanonzelandenovertien,vijftien,vijfentwintigjaar,metbehoud vanhetnugeldendesterftepercentage.Deenige
variabelen dieop dieprojectiesvan invloed kunnenzijn,zouden dan gebeurtenissen alseen oorlog ofeen catastrofale epidemie kunnen zijn of,
omgekeerd,een spectaculairevooruitgang op hetgebied van de levensver-

lengingofeen nieuweimmigratiegolf.Maardatzijnuitzonderlijke,uiterst
hypothetische variabelen.De meestvoorde hand liggende verwachting is

degeleidelijkevergrijzingvan onzebevolkingen,alleenalopgrondvande
huidige samenstelling van de leeftijdsgroepen.Deze vergrijzing zalnog
versterktworden doorhettegenhouden vandeimmigratie(dieeenverjongingsfactorwas)en dooreen lichteverlenging van degemiddeldelevensduurin sommige Europese landen.Zo goed alszekerzalzeook versterkt

worden doorhetconstantblijvendelagevruchtbaarheidspercentage.Vergrijzingisnamelijknietalleentewijtenaandeverlengdelevensduur,maar
ook,en tegenwoordig vooral,aan devermindering van hetaantalgeboorten totonderhetniveau datnodig isom de generatieste vervangen.Een

dergelijke<verouderinglangsdeonderkantvandepiramide'zalonvermijdelijk alle landen meteen laag vruchtbaarheidspercentagetreffen.
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Van nog meerbelang vooronsonderwerp isde overweging datdeze pro-

gressievevergrijzingzich nietalleen zalmanifesterenin een relatieveen in
absolutecijfersuitgedrukteverhogingvan hetaantaldoudemensen',die
normaalgesproken uithetarbeidscircuitverdwijnen.Ook de actieve en
werkzoekendebevolkingzalinhaarsamenstellingveranderen,ookdeleefWdsstructuurvan de volwassenen zalvergrijzen.
W anneer men over deze onafwendbare veroudering spreekt, komen er
overhetalgemeen slechtstweeelementen naarvoren :1.M en voorzietde

toenamein aantalen verhoudingvandemensenbovendezestigjaarende
socialeen econom ische problemen die daardoorop de samenleving afkom en. 2.M en berekent in een gegeven bevolking de verhouding tussen

niet-actievejongeren (onderde20),de actieven (tussen 20 en 60)en de
niet-actievebejaarden(bovende60,nogvakerligtdeniet-actieveleeftijdsgrensop 65jaar).Dan constateertmen voordekomendedertigjaareen
opvallende stabiliteit van de groep dactieven'in verhouding tot de twee

groepen dietotlastzijn,deniet-actievejongerenendeniet-actievebejaarden.Deze stabiliteitin de verhouding tussen actieven en niet-actieven zal

nog langzo blijven,zelfsalshetvruchtbaarheidspercentage- watmeer
danwaarschijnlijkis- onderhetgeneratievervangend niveaublijft.Hieruitconcludeertmen nogalvlug datstraksdegrotere lasten diedesamenleving tedragen heeftvoordeniet-actieve ouderen,waarvan ermeerzullen

zijn,gecompenseerd worden doorde minderelasten voordeniet-actieve
jongeren,kinderen en adolescenten,waarvan erminderzullen zijn.Maar
dan vergeetm en datniet-actieve ouderen welveelm eer kosten dan niet-

actievejongeren (voornamelijk ziekte-en pensioenkosten).
M aardatzijn nietde enige gevolgen van de bevolkingsvergrijzing.De
tactieve'bevolkingsgroep (tussen 20 en 60)zalzelfin leeftijdssamenstellingveranderen.In Europazijnoveral,inverschillendemate,veelkoppige
generatiesgevolgd op demindertalrijkevan tijdensdeoorlog.Deze inhaalmanoeuvre, de na-oorlogse dbaby-boom ',is niet overal even groot

geweest:watgroterin Frankrijken Nederland,een beetjelaterin Duitsland,enz.Daarnazijn overalin Europadevruchtbaarheidenhetgeboortenaantalteruggelopen,in het ene land wat vroeger dan in het andere.
Alleen Griekenland en Ierland vallen buiten ditschema.

Datbetekentdat a1s onze actieve bevolkingen momenteelrijk zijn aan
mannenen vrouwen van 20tot40jaaren eendramatisch jeugdwerkloosheidsprobleem kennen,dietoestand metdejaren zalveranderen.Binnen
20jaarz@ #ekinderenvandebaby-boom vannadeoorlogde40voorbq
en komen hun mindertalrqkekinderen (generaties van dejaren 70)zich
op dearbeidsmarktaanbiedepofzijnerreedsin opgenomen.Onzeactieve
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bevolkingenzullen dan nietmeerhoofdzakelijkuitjongevolwassenen bestaan,zoalsdelaatstejaren,maaruitrijpevolwassenen.Daarnakomtdan
hetmomentwaarop demeesttalrijkeleeftijdsgroep onderdeactieven die
van de so-jarigen zalzijn.
Zullen dergelijkeveranderingen nieuwegevolgen meebrengen op arbeidsgebied?Voorlopigschijntniemand erzichom tebekommeren.Men kijkt
bijna geamuseerd naarde leeftijdpiramidesdie onze landen overdertig
jaartezienzullen geven:piramideszullenhetalleen noginnaam zijn,ze
zullen meerop menhirslijken ofzelfsopbollehooimijten,debasissmallerdandetop.Alsweonzebevolkingenvergelijkenmeteenfamilie,weten
we datwe in de komende decennia meer overgrootouderszullen hebben
waarvoor we moeten zorgen,heelerg veelgrootouders(ofdienogzullen
werken of niet,daar komen we verderop terug),veeloudersen weinig
kinderen.Devraag die nooitwordtgesteld isde volgende:ishetbelangrijkofdeouders,demensen diede familiein stand houden,30,40 of50

jaaroud zijn?
Nieuwe dem ografische situatie

Voorgaande demografisch beschouwingen zijn nietalleen in hoge mate
waarschijnlijk,ja zelfs onontkoombaaren praktisch onomkeerbaar.Ze
tekenenbovendieneen totaalnieuwewerkelljkheid af:demografischgaan
wijeen nog nooiteerdergezienesituatietegemoet.Zolang dewereld bestaatzijndebevolkingennognooitzoverouderdalsaanheteindvandeze
enhetbeginvan volgendeeeuw inEuropahetgevalzalzijn.Terechtging
onze aandachtde laatste decennia naar de demografische explosie in de

DerdeW ereld (waarvan degevolgen nognietzijn teoverzien,hoewelde
vruchtbaarheid in een aantallanden begintafte nemen),maardatverschijnselkendenwezelfalenigszins:Engeland,Dûitsland,België.Nederland, Italië hadden een dergelijke explosie ook zelf al beleefd.W at
Europa,Noord-Am erika,Japan,Australië momenteelm eem aken en wat

in denabijetoekomstverderzalgaan en sterkerzalworden,isdaarentegen eenzo nieuw verschijnsel,datmen hetnietvoormogelijkhadgehouden.Men geloofdenietdathetmogelijkwasdatzulkelagegeboortecijfers
a1sdie in Zwitserland ofDuitsland,bereikten gehandhaafd konden worden.M en had nietgedachtdatmen de levensduurnog kon verlengen.

Alleen Frankrijk heeft tussen de twee wereldoorlogen een toen in de
wereld uniekevergrijzinggekend,medetewijten aan deslachtingvan de
EersteW ereldoorlog.dieweerwerd gevolgd doorjaren metlagevrucht-
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baarheid.Deopvangvan 5miljoenvreemdelingentussendetweeoorlogen
kon maarnethetboven degeboorten uitgaandedodencijfergoedmaken.
W atmen zich van die periode blijftherinneren ishetverlies aan veerkracht,een kwijnendetoestand die een duidelijkeachterstand meebracht
indeeconomische,technischeenwetenschappelijkeontwikkelinginvergelijkingmetdebuurlanden,eenduidelijk gebrekaan socialemobiliteit,een
verstarring die in 1940 uitliep op een regelrechte instorting.Er waren na-

tuurlijk anderesocio-politiekeoorzaken dan devergrijzing van debevolking om deze crisis te verklaren.Toch ishetm isschien vanwege deze col-

lectieveervaringdatdeFransen momenteelin Europadeenigen lijken te
zijn diezich nietzo zeerbezorgd maken overhetlagegeboortecijferop
zichzelfalsoverdevergrijzingdieerhetonherroepelijkgevolgvanis,niet
zo zeeroverhetaantaldusalsoverdeleeftijdsstructuur.
Zullenbovendien deproblemen diedevergrijzingmorgenmetzich brengt
nietmoeilijkeroptelossenzijndan dievangisteren?ln dejaren 20en 30
werden maarbetrekkelijk weinig mensen ouderdan 60jaaren een groot
deeldaarvan waren mannen en vrouwen die in de landbouw werkten tot
aan hun dood.M orgen zalde actievebevolking zorg m oeten dragen voor

hetpensioen van de alsmaargroeiendegroep niet-actievebejaarden,tot
het ogenblik aanbreektdat,in heteerste kwartaalvan de 21e eeuw.elke

werkendepersoon boven dezorg voorzijn kinderennog devolledigelast
tedragen krijgtvooreen anonieme gepensioneerde.
Deze gepensioneerden zullen natuurlijk een steedsbelangrijker rolgaan
spelen in hetsociale en cultureleleven.In hetpolitiekeleven in elk geval,
doorhetgewichtvan hun stemm en en doorhun aanwezigheid in de demo-

cratischeinstantiesoplokaal,regionaalennationaalvlak,waarvoorzijde
tijd hebben en velen onderhen ook denodigeambitie.Potentieelgezien
zou hetactieve leven gemiddeld langer kunnen duren dan het ooitheeft
geduurd.Alsm en in een malthusiaanse renex de mannen en vrouwen van
60,55 ofzelfs50 jaarm etpensioen stuurtom plaatste maken voor de

jongeren,dan moetmen welbedenken datzich daaruitbijna zeker een
clandestien arbeidscircuit zalontwikkelen.zwartwerk door gezonde ge-

pensioneerden.mensen dievaak tegen hun wi1gepensioneerd zijn en die
nog20tot25jaarvoorzichhebbenzondereenofanderebetaaldeactiviteit.Zo goed alszekerzullen erillegalearbeidspraktijken ontstaan.M en
za1dan wettelijke maatregelen moeten nemen,middelen moeten zoeken
om te verhinderen dat die mensen werken, moeten controleren, streng

optreden en...menselijk potentieelverloren laten gaan.Ofmen zalmoeten toestaan datsom migegepensioneerden in beperkte matebetaald werk
verrichten,waarm ee dan een nieuw statuut wordt ingevoerd :de sem ir
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actieve gepensioneerden, ofwelza1m en ervan af m oeten zien een Pen-

sioenleeftijd vastteleggen.
Demeestelandenzullenwaarschijnlijktotditlaatstebesluiten,a1stenminstedeleeftijdsstructuurnietlangzaam en regelmatig stabielwordten de
elkaar opvolgende generaties dezelfde schommelingen blijven vertonen
wathun groottebetreft.M en bedenkedatdegetalsterktevan degeneraties
in Duitsland isgezaktvan 1.050.% in 1966 tot576.% in 1978;in Italië

van 990.% in 1965 tot650.* 0 in 1981,enz.In Frankrijk liep ze van
600.% aan heteind van dejaren dertigop tot890.*0 in 1948om weer
terug te zakken tot 7* .%

in 1976, daarna weer op te lopen enz.Zo

ontstaan ertaccordeon-effecten'op verschillendeleeftijdsgroepen,dietot
20 à 40% van heteffectiefvan de generatieskunnen beslaan.

Verschuiving van begin en einde van hetactieve Ieven

Hoekan men opdebreuklijnenvandieop-en neergaandeschom melingen
opnieuw een vaste leeftijd voor het einde van hetactieve leven in stand
houden ? H et effectief dat direct boven en onder de drempel ligt, kan

enorm in aantalverschillen,en datzalin dejaren 2005-2015in deW esteuropese landen hetgevalzijn op hetogenblik datde kinderen van de
naoorlogsebaby-boom 60,65jaarworden.
W ehebben dezesituatiealgekend,toenin dejaren 67-68en daarnaplotseling een enorm etoeloop op de arbeidsm arktontstond.Toen hebben we
talvan nieuwe fenom enen zien ontstaan,voordatwe toekwam en aan de

massale jeugdwerkloosheid van vandaag.Steedsvaker kwam er in het
leven van de jongeren een overgangsperiode tussen het einde van de
schooltijd en hetbegin van hetwerkende leven:geen adolescentiemeer,
wantzewaren nietmeervolledigeconomisch aoankelijk vanhun ouders,
maareen fasewaarin studie.lossebaantjes,heteerste echtewerk,werkloosheid.opleiding,karweitjes,een tweede keer echtwerk enz.elkaar
opvolgden ofsamengingen.Ten slotteisdeleeftijdwaaropmen zijn actieve leven begint,vroegerzo verschillend naargelang van hetmilieu van de

jongere,veranderdineenovergangsperiodedieeenleeftijdomvatdievoor
degroep inzijn geheelrelatiefveelgelijkerloopt.Hetisalsofdejongeren,
omdatzemetteveelzijn om normaalovertekunnengaanvan deperiode
dkind-studie'naarde fase dvolwassen-werk',verplichtwaren en zijn om
slechtslangzaam van de ene situatie naarde andere overte gaan.
M en kan zich afvragen ofhetacoordeon-effectdatdegeneratiesvan 55.

60en65jaareerstdoetinkrimpenendanweertoenemen.nieteensoortge-
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lijkeonzekerheidsperiodezalmeebrengen bijhetuitstappenuithetactieve
leven.Deeconomischecrisiskan dezechronologische ongelijkheden nog
versterken:sommigen zullen ontslagen worden met50-55 jaar,met de
verplichtingvervroegdpensioenaantevragen;anderen zullen,enigejaren
later,hetverzoek krijgen om langerdan tot65 jaarte blijven werken
omdatdepensioenkassen leegzullen zijn.Alleszalalangenvan degeneratiewaartoe ze behoren en de omvang van diegeneratie ten opzichte van
de andere.

W emoeten ervan nuafrekening meehoudendatereen paarjaarzullen
verlopen tussen het einde van de studie en de definitieve intrede in het

beroepsleven.En wezullen ookrekeningmoetenhoudenmetdemogelijkheiddaterenkelejaren(tientotvijftien)zullenverlopentussenhetactieve
leven zondergevaarvan ontslag op grond van deleeftijd enerzijdsen de
pensioengerechtigdeleeftijd anderzijds.Veelkoppigegeneratieshebbenhet
moeilijk bijhetbegin van hetberoepsleven,maarongetwijfeld zullen ze
heteven moeilijkkrijgenaanheteindevanhetberoepsleven.Indetussentijd neemthetaantalgevallen toevan werklozen dieop 47-jarigeleeftijd
teoud worden bevonden om nogaan werk tekunnen komen,ofwaarmen

op ss-jarigeleeftijd wordtgepensioneerd,envervolgens,alserteveelvan
zulkeniet-actieve djonge oude mensen'zullen zijn,kan de duurvan het
actieve leven weernaarachteren worden geschoven.

Zo zalde demografie (ik bedoelde leeftijdstructuurvan onzeEuropese
bevolkingen),samenmetdeeconomie(eenlangdurigecrisismetwerkloosheid),viadegrotemoeilijkheden diewezullen ondervinden om delasten
van de werklozen en gepensioneerden te dragen,leiden tot voortdurend

weerveranderende definitiesop hetgebied van activiteit,jongeren,volwassenenenbejaarden.Deleeftijden waarop men aandeactiviteitbegint,
de activiteitzelf,de periodewaarin de activiteitin gevaarkomtofonm o-

gelijk wordt,zullen veelmeer bepaald worden door de problemen die
optreden door de verschillen in omvang van de generaties in een econo-

misch zwareen ingewikkeldecontext,dandoordewerkelijkecapaciteiten
van de mensen zelf.

Industriële revolutie en werkgelegenheid
Ookteverwachten veranderingen in dewereld van dearbeid en derealiteit

van de werkgelegenheid in de komendejaren pleiten vooreen ernstige
pluridisciplinaire studieoverdeleeftijd.
Voorspellingen op hetgebied van dewerkgelegenheid zijnnietzo gemak-
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kelijk tedoen en veelminderbetrouwbaardan demografischeprojecties
opkorteenmiddellangetermijn.Economischevoorspellingenzijnnueenmaalaltijd uitersthachelijk.Daarom houden wijonsbeteraan een paar
grote typeringen van een nagenoeg onontkoombare toekom st,onthouden

wijonsbetervan profetieën,maaroverwegenwedeoplossingen waardoor
Europazonderkleerscheuren doordelangehardecrisisjarendievoorons
liggen,heen kan komen.
Geen m enszalontkennen datde handelmetdeDerde W ereld,invoeren

uitvoer,zalblijven toenemen,maar erzalweleen en ander in moeten
veranderen,wilEuropa nietgeruïneerdworden doordenoodzaak van de
invoervan grondstoffen en doorde concurrentie van produkten die door

talvanontwikkelingslandenvooreenlagereprijswordenaangeboden.Dit
wordtvaak als een bedreiging gevoeld,m aar zou evenzeer een heilzam e

uitdaging kunnen zijn,als de Europese produktie zich aan die nieuwe
situatie weetaan te passen door constante technologische vernieuwing en
rationalisatie,die haar overigens ook in staatmoet stellen het hoofd te
bieden aan de veelmeerte duchten concurrentie van de Verenigde Staten

enJapan.Dezeabsolutenoodzaakzalingrijpendeveranderingen aanbrengen in deproduktiezelf,in de produktiemethoden en beheerswijzen,en
@

dusook in deinhoud van banen en functiesen dedaardoorvereiste kwalificaties.

Uiteindelijkzal,zoalsR.Toulemonen J.Vandammeopmerkenz,hetprobleem vandeEEG meereenprobleem zijnvanwilizigingenindewerkgelegenheid dan van verliesvan werkgelegenheid.Bepaalde industrieën zullen

zeerduidelijkdoordezeveranderingen worden getroffen:sommigezullen
achteruitgaan (textiel,kleding,staal,scheepsbouw,enz.),andere komen
voorheteerstofopnieuw op(elektronica,micro-informatica,telecommunicatie,biochemie,de agro-alimentaire industrie,nieuwe energievorm en,

enz.).Elkeindustrie,elk bedrijfin de tertiairesectorza1deinhoud van
zijn functiesen dedefinitievanzijnarbeidsplaatsenmoetenherzienendus
ook de kwalificatiesdievereistzijn om die functiestekunnen vervullen.
De studies en discussiesover deze nieuwe industriële revolutie hebben in
hetalgemeen betrekking op drie punten :
1.Als we niet meedoen met deze technologische revolutie,zalde werkloosheid in Europa catastrofaaltoenemen.Economisch en sociaalgezien
isheteen kwestievan leven ofdood;zondertechnologische revolutieiser

geen reddingmogelijk.Kunnen wezo een revolutieaan?
2 RobertToulemon enJacquesVandamme,Industriëleveranderingen en werkgelegenheid in deEuropese Gemeenschap,EuropeesCentrum voorW erk en Samenleving,M aastricht,1982.
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2.Zullen wein staatzijn een effectiefbeleid aan tezwengelen datzorgt
voor de basisopleiding en de continu-opleiding,nodig voor die nieuwe
technologische revolutie?

3.A1swe zo snelen goed mogelijk beginnen methetinvoeren van alle
noodzakelijkevooruitgang op wetenschappelijk,technisch en bestuursgebied,hoezaldan debalanszijn tussen deafgeschafteen denieuw gecreeerdearbeidsplaatsen?Zelfsa1sweervanuitgaan datzeop termijnelkaar
in evenwichtzullen houden,gevolgd misschien dooreen nieuw soortont-

wikkeling,wachtonsdantochnieteenmoeilijkeperiodewaarindeafslanking van arbeidsplaatsengroterzalzijn dan denieuw gecreëerdearbeidsplaatsen ?

Datzijnnatuurlijk pertinentevragen.Maarerkunnenernogandereaan
toegevoegd wordenmetbetrekkingtotdeIeeftl
jd van demensen diedeze
nieuwe functies zullen gaan vervullen of die ontslagen zullen worden,of
ertoe over moeten gaan hun oude functies te herzien.H etzalin de toe-

komstnietmeermogell
jk zl
jn zijn heleIeven hetzemde beroep of ditberoep op dezeldemanieruitteoefenen.Dearbeider,verkoper,secretaresse,landbouwer,ingenieurofdokter,zezullen allemaalin deloop van hun
leven ofvan richting,ofvan techniek,of van beide m oeten veranderen.
En datroepteen aantalvragen op.

Industriële revolutie en herscholing van volwassenen
1. Bestaan erin onzelanden kanten klarestructuren om volwassenen van

37 of45 jaarte heroriënteren ofopnieuw te scholen,als ze hun baan
hebben verloren omdatdie uitdetijd isgeraakten zeduseen andervak
moeten leren ?
2. A1seen volwassenevolledig geheroriënteerd moetworden ofgeschoold
in nieuwe technieken,watweten we vandaag de dag over oriëntatie-en
leermethoden voorvolwassenen,en vooralvoorpersonen wierbasisoplei-

dingachterhaaldennietmeeradequaatisen dietien,vijftien,twintigjaar
oflangereen vak hebben uitgeoefend dathelemaallosstaatvan watmen
hen nu moetleren ?

3.Isleeftijdeenbelangrijkcriterium voorhetleren vannieuwedingen of
nieuwetechnieken?Vormthijvoorbepaalde opleidingen een onoverkomelijk bezwaar,onalankelijk van persoonlijke bekwaamheid en ervaring? W at weetmen hierover? W elke leeftijd zou beschouwd kunnen
worden als de kritieke drempel?

4.Kosthetmeertijd en dusmeergeld om volwassenen van 35of45 die
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almeedraaienopteleiden danjongerendienognietingewoonten vastzitten ?

Op deze eerstereeksvragen zijn nu alenkele.zeeronbevredigende antwoorden te geven :
1. ln demeestevan onzelanden bestaan ergeen structuren die deoriëntatieen herscholingvan volwassenen verzorgen.Daarmeebedoelen weopenbare structuren metgespecialiseerd personeelwaardedoorde technologische vernieuwingen in hun werk bedreigdevolwalsenen naartoe kunnen.

Zijzouden daareen balansmoeten kunnen opmaken van hun bekwaamheden en verworvenheden, een onderzoek naar hun smaak,verlangens,

mogelijkheden;zijmoeten erinlichtingen kunnen krijgen overdemogelijkhedendieervoorhenopenblijven.Een dergelijkedienstmagnietverward worden metdediensten die zich bezighouden metberoepsoriëntatie

tijdensen directnadeschoolperiodeen diezich richten totadolescenten
of jongeren zonder beroepservaring.Volwassen werklozen voelen zich
vandaag de dag verloren.De arbeidsbureauswijden nauwelijkstijd aan
hun probleem .In de ondernem ingen die hun eigen volwassen personeel
moeten om scholen ishetalnietbeter.Alleen dehelegroterichten zich tot

privé-plaatsingsbureaus,maardiezijn nietgespecialiseerd in reoriëntatie
of herscholing;of ze knutselen binnen hun interne opleidingsdiensteen
paar herscholingssessiesin elkaar,alsze alnieteenvoudigweg totontslag
overgaan.

2. Ook alzouden zulke diensten en adviesbureaus bestaan,men zou al
snelervaren daternog een hele methodologiem oetworden uitgevonden.
Er bestaan m omenteelmaar twee of drie beroeps-oriëntatie-testen voor

volwassenen,eneendaarvan isdan nogafgestemd op20-25-jarigen.Ishet
beeld datuitdietesten tevoorschijn komtrelevantvoor40-45-jarigen?
Hoe komt men daarachter? Nog erger is de totale afwezigheid van een

goedemethodeom deberoepservaringteevalueren.Hoebeoordeelje,hoe
oriënteerjeeen volwassenediegeen diplomaheeftvoordenieuwebaan,
maar als bagage beschiktover 15 of20 jaar ervaring in zijn vroegere
functie?Hoeanalyseerjedeervaringdieperiodeperperiodeisopgedaan,
degewoonten diezijnaangenomen,desclerose diemisschien isopgetreden ? M omenteelwerktm en voor deze werklozen,die vaak moeten rekenen op langdurigewerkloosheid,op basisvan intuïtieen vooroordelen,en

men zendtze op goed geluk naareen ofandereopleidingsmogelijkheid.
De verschillende bestaande onderwijs-en opleidingsmethoden voorvolwassenen zouden onderling m et elkaar vergeleken moeten worden op
grond van hun respectieve resultaten.Ook hier kan ereen technologische

omwenteling plaatsgrijpen.In dejaren 60 beweerden de specialisten dat
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volwassenen zich mindergoed aanpasten aan de audiovisuele onderwijsmethoden dan dejongeren,endestemoeilijkernaarmatezeouderwaren.
M ethetverschijnenvan detelecommunicatieen informaticamoeten deze
gegevens misschien volledig worden herzien.Als er op dit gebied geen

systematischonderzoekwordtverricht,looptmen hetrisicoaandeleeftijd
toe te schrijven watin feite een generatie-effectis.Een generatiedieis
opgegroeid metcomputers,rekenmachientjesen elektronische spelletjes
za1op de leeftijd van 40 jaar ongetwijfeld niet dezelfde moeilijkheden
hebben als Balbin signaleerde ten opzichte van de audiovisuele middelen

vandejaren 1960.Daarginghetom degeneratievan 4o-jarigen dieinde
jaren 1930 naar'
schoolwasgeweest.
3.In feiteweten wemaarheelweinig overderolvan deleeftijd in het
leerproces.W ehebben ditcriterium nooitop zichzelfbekeken,losvan het
intellectueelniveau,van psychotechnischeen fysiekebekwaamheden en de
doordeonderzochtepersonen opgedaneervaring.Enkelezeldzamestudies

overhetonderwerp - overigensvanmiddelmatigekwaliteit- schijnente
willen beweren dathetopleiden van volwassenen voor nieuwe technieken

ofdenkwijzen meertijdin beslag zou nemen en dusmeerzoukosten dan
hetopleiden van jongeren.M aarin ditsoortoverwegingen worden volwassenen van verschillendeleeftijd,behorendtotgeneratiesmeteen verschillend verleden en zeer uiteenlopende bekwaamheids- en ervaringsni-

veausallemaalop éénlijn gesteld.Erzouden heelwatvoorbeelden tegenoverkunnenworden gesteld vanvolwassenen diesamenmetjongeren van
20 of 25 jaar jonger dan zij cursussen hebben gevolgd en uitstekende
resultaten hebben behaald.

4.Ermoetonderzoekworden gedaanwaarin devariabeledleeftijd'wordt
gdsoleerd,onderzoek naardeeffecten vandeleeftijd,losvan dievan het
socio-educatiefmilieu,niveau enz.Nu hebben debedrijven en publieke
dienstenduidelijkdeneigingom voordenieuwetechnischefunctieseerder
vertrouwentestelleninjongerendieversuithethierop gerichteonderwijs
zijn gestapt.in plaatsvan te proberen hun oudere werknemers om te
scholen,hetgeen hun,naarzijdenken,veelduurderkomttestaan.Heel
de geïnformatiseerde sectoris daar een treffend voorbeeld van.De assistente van een directeur van een kleine geïnform atiseerde onderneming
m oettegenwoordig een werktafelhebben meteen terminalwaarde gegevens in worden opgeslagen,een tekstverwerkingsmachine die talvan ele-

mentaireensteedsterugkerendetaken (wijzigingen,verbeteringen,presentatieenz-)overbodigmaakt,en telescript-,telecopy-en zelfsteleconferentiesystemenenz.Zijisverantwoordelijkvoordeorganisatieenverwerking
van deinformatieen de analyseervan.Haarwerk lijktmeerop datvan
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een pilootdan op datvan de directiesecretaresse van gisteren.Hetislo-

gisch datmen zich voordergelijkefunctieseerderrichttotjongeren.die
voorditsoortwerk zijn opgeleid,dan datmen de40-50-jarigen dievroeger deze functies in volkom en andere vormen hebben uitgeoefend,helemaalopnieuw gaatopleiden.Dituitde<burotica'genomen voorbeeld zou
doortientallen voorbeelden uitdeindustriekunnen worden bevestigd.Het
iseen logischeen spontanehouding,diem en tegenkomtin deontwikkelde
landen van Europa en in de Verenigde Staten en Japan.Van de werknemers boven de 45 wordt gezegd :laat die maar op de oude m anier hun

werkblijven doen.Hetlijktgrotesk,maarin bijnaallebedrijven waarik
kom ,zie ik hetzo gebeuren.

Devraag is,ofwijop diemaniernietde energie van een helegeneratie
ongebruiktlaten,ofwenietbijna dehelftvan onspotentieelaan actieve
mensen bijvoorbaatafschrijven.Op dezeen dergelijkevragen kom ik in
hettweede deelvan dezeintroduktie terug.
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Libanon :watblijfter over?
Raymond G.Helmick s.j.

ln hetartikeldatwijin januaripubliceerden,beschreefR.G.Helmick de
bijzonderekenmerkenvan Libanonsprobleem en develeetnische,sociale
enreligieuzegroependieerbijbetrokken zijn.In watvolgtvraagthijzich
afwateraanwaardevolsoverblijftin hetsysteem en voorwelkeopdrachten Libanon staatom debinnenlandsebundelendekrachten teversterken.

W atwaardevolblijft
Libanon heeftzichzelfaltijd gezien alseen idylle,hetliesijkeland van
verdraagzaam heid,pluralisme en dem ocratie:een voorbeeld voorde hele
wereld.ln de burgeroorlog die hetland sinds 1975 geteisterd heeft,ont-

snapteditideaalnauwelijksaan deondergangen erkwamen in hetLibanese systeem grote leemten aan hetlicht.De oorlog werd slechtsdoorde
invalvan lsraëlbeëindigd en nietdoorbinnenlandse krachten die debroedertwisteen constructievewendingkonden geven.W elzagen deLibanezen

heteindevan deoorlog alseen signaalom hun maatschappijopnieuw op
te bouwen en zich onder elkaar te verzoenen.De idylle is daarmee niet
teruggevonden : er heerst nog terughoudendheid en ressentiment die de
wederopbouw in deweg staan,enstructurelegebreken i
n demaatschappij
w aarvoor nog geen opl
ossingen zijn gevonden.

Iserin de versplintering nog ietsovergebleven om meetewerken aan het

herstel?Deburgeroorlog waseen vuurproef,hetdproject-Libanon'werd
er door twee tegengestelde nationalismen bedreigd :het Syrische en het

Pan-Arabische.HetPan-Arabischenationalismewasmeereen geestelijk
dan een territoriaalconcept:hetsteldedebrederebelangen van de dArabischenatie'boven hetlokalebelangvan Libanon;hetwildedatLibanon de

Palestijnen steundeook alshetland daardoorgevaarliep;hetvond dat
Libanon,onder de overheersende invloed van de M aronieten,de Arabische identiteiten solidariteitvan een grootgedeelte van de bevolking tekort deed. Het Syrische nationalism e was daarentegen meer territoriaal

gericht,meereen heimweenaarwatmogelijkleekofverwachtwerdbijde
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ondergang van hetOttomaanse Rijk,dan een streven naar watop het
ogenblik geopolitisch haalbaarwas.Zoalsiedereen die ervan beschuldigd
werd op de verdeling van Libanon aan te sturen,betuigden ook de Syri-

schenationalisten alspoedigdatzijtegen iederevorm vanverdelingwaren
en datzijvochten om die tevoorkomen.Maar.zoalsdePan-Arabische
nationalisten,wezen zij de prioriteiten afvan het Libanon waarin zij
woonden,beschouwden hetstreven naarevenwichttussen deverschillende
confessies puur als een dekm antelvoor sociaalonrechten wilden Liba-

nonsinstellingen en zijn omslachtigconsensus-beleid vervangen dooreen
meer gecentraliseerde staatdie een aantalvan hun eigen prioriteiten zou

aanvaarden.Syriëwasvoorhen nietzozeereenlandom bijaantesluiten
a1swe1een plaatswaarhun hartisen waarvan zijzich nietafgesneden
willen voelen.

Nu,naachtjaarbinnenlandseoorlog,iservoordeordeningvan deLibanesemaatschappijgeen anderalternatiefdanhet<project-Libanon'.Voor
de M aronieten en enkele anderen is diteen nationalistische idee,voor de

restvan debevolkingniet.W e1beseftiedereen dathetvrijwaren van Libanonsgrondgebied numoetvoorgaanop alhetandereendatzijom datte
bereiken wegen moeten vinden om weermetelkaarsam en te leven metde
institutionelemiddelen diehun nu terbeschikking staan.Zonodigwilmen

diemiddelen wijzigenendesocialeen politiekeprioriteiten afstemmenop
de meestdringende noden van nu.

Hetproject-Libanon isin wezen devormingvan een pluralistischemaatschappij.Dekern vanditpluralismeisnietloutereenevenwichttussende
verschillendeconfessies,e1k methaarproportionelerechten,maargelijkheid in burgerschap m et volle erkenning van ieders culturele eigenheid.
Datbeoogde reedshetNationalePactdatin 1943 gesloten werd tussen de
confessionele groepen.M aar gaandeweg werd de machtsverdeling tussen
de confessies weer als einddoelgezien en niet als middel,en dat bracht
Libanon aan de rand van de afgrond.

Totdebasismiddelen waarmeeLibanon zijn sociaalideaalkan realiseren
behoren vooral:zijn wetgevende traditie,de humanitaire gedachte van
MichelChihaen hetsocialebewustzijn dathetbestverwoord werd door
KamalJoemblatten M usa al-sadr.NietalleLibanezen scharen zich achter

alledriesamen,in deburgeroorlog kozenbeidepartijen erelkhethunne
uiten nu wordenzealspartijprogramma'sbeschouwd.AlleLibanesegemeenschappen zouden ze weer alle drie samen tot de hunne moeten
maken,als ze weer over de Libanese traditie willen beschikken voor de
wederopbouw van de samenleving.

1. Dewetgevendetraditie.Dewetgevingheeftin Libanon bijzonderver-
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dienstelijkwerk geleverd.Zijisgeen vreemdeinbrenguitdeFransekolonialetijd,maareen dooren doorLibaneseinstellingwaarmeedeLibanezen hun onalankelijkheid bewerkten zowelvan hetOttomaanseRijk als
van hetFranse M andaat.Zijontwierp hetpakkethervormingen die in
1920 de vorm ing van GrootLibanon aanvaardbaar maakten voorNoord

enZuid,voordeBekaavalleiendekuststeden;zijontwierp en ontwikkeldedeuitstekendegrondweten hetconsensus-beleid.Zijligttengrondslag
aan hetevenwichttussen deconfessiesen isernietwezenlijk al ankelijk
van.Naderhand isdeze wetgevende activiteitstilgevallen en daarmee ook
desocialeen politiekeontwikkeling van Libanon.Ditim mobilismeiserde

oorzaakvan datalwienietzijn redelijkedeelkreegin hetbestel,hetging
bestempelen a1seen instrumentom oudsociaal-economisch onrechttebestendigen.W at er nog van opbouw en hervorming terechtkwam ,volgde

veeleeruithetomzeilen van dewetgevingdan uiteen wijsgebruikervan.
Hetwordttijdom dezeuniekewetgevendestructuurweertegebruiken als
een doeltreffend instrument.

2. M ichelChiha'shumanitairegedachten.Nogsteeds,nu 29jaarnazijn
dood,worden de eigenheid en de naogelijkheden van Libanon nergens
beterbelichtdan in degeschriften van Chiha.Hijschetsteeen dynamiek
voor de evolutie van de Libanese maatschappijeerderdan een statisch
beeld ervan.In de ontgoocheling die totdeburgeroorlog leidde werd het
duidelijk datde ideale maatschappijdie Chiha had beschreven,gewoon

nietbestond en nooitbestaan had.Zijn consensus-systeem wasverlamd
door het im m obilism e van het eigenbelang en toen de consensus buiten
bereik bleefzag m en geen andere uitwegmeerdan wapengeweld.Chiha's
ideaalkan dusgenaakkeli
jk afgedaan wordenalseen misluktexperiment.

Maarjekuntzijn ideeënookandersherlezen:alseen visieopmogelijkheden diemen voorbijheeftlaten gaan,maardie nog altijd open blijven.
Zijn kijk op de Libanese situatie was bijzonder scherpzinnig.Zijn geschriftenmogen nietgelezen worden alsdebeschrijvingvaneen eindpunt
in Libanons ontwikkeling m aaralseen startpuntvoor nieuwe ideeën.

3. Sociaalbewustzljn.Hetfeitdathoofdzakelijk één van beidepartijen
in het Libanese consict zich opwierp als voorvechter van sociale recht-

vaardigheid,had hetkwalijkegevolg datstrijd tegen onrechtnog alleen
maarhetprogramma van éénpartijscheen tezijn.Maarook christenen,
ook de Kataib Partij,is sociaalbewustzijn nietvreemd.Dank zij hun
succesrijkesocialeprogramma'sin de19eeeuw,toen hetkleineBerglibanon afgescheiden wasvan de rest,leven de christenen sindsdien echter in

een betrekkelijkewelstand.HetisdeM oslim-bevolking,Sunnieten zowel
alsSji'ieten,diehethardstte lijden had van de modernearmoede.Hun
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woordvoerders waren vooralM usa al-sadr en Kam alJoemblatt.En dit

zijnstemmen waarnaarheelLibanon opnieuw zoumoeten leren luisteren.
Libanon heeftweIeen heelvrijeconomisch systeem nodig,wilhetzijn
bankiersrol,eenvanzijnvoornaamstediensten,blijven vervullen voorde
Arabischewereld.Erisin hetheetstevan hetconiictweleensbeweerd dat
ook deze bankiersfunctie een uitbuiting was van de Arabische landen,
maar de Arabische landen die Libanon gebruiken als commercieeldoor-

geesuikzagen datniethelemaalzo.Zijwaarderenen steunen Libanon in
deze taak.Datdetabaktelersin Zuid-Libanon op'de rand van deellende

leven isniettewijten aan devrijheid van onderneming,maaraan grove
handelsmisbruiken.Evenmin ishetde schuld van de vrijemarktdatde
grond in de Bekaavalleigeconcentreerd werd in de handen van enkelen.
Een radicale economische hervorming en onteigening zouden Libanon
zeker schaden,m aarditwilnietzeggen datnietopgetreden moetworden
tegen uitbuiting en nietgestreefd moetworden naarmeerelem entairever-

delenderechtvaardigheid.En ook beteronderwijskan deonterfden een
groteraandeelbezorgen in de voordelen van de Libanese maatschappij.
Middelbaaren hogeronderwijszijn schaarsin dezestreken en deenkelen
die konden studeren aan een vandeuniversiteiten,die allem aalin Beiroet
gevestigd zijn,zijn weiniggeneigd om naar hun verarmde streek terug te
keren.

Onderwijskannatuurlijkgebruiktwordenalssocialecontrole,om mensen
te brengen tot het aanvaarden van hun ondergeschikte rol in de m aat-

schappij.M aarhetkan ookeen middelziin om hun demachtteverlenen
die nodig isom de hel omen van de sociale rechtvaardigheid tebedienen.
Een urgentieprogramm a om deze streken volop onderwi
jsteverschaffen,
ligtin hetverm ogen van de regering.Samen meternstige ontwikkelings-

projectenvoordestreekeconomiezouditaleen sinkestap zijn naardeelnemein Libanonswelvaartvoordeze gebieden en hun noodlijdendebevolking,zonder nodeloos radicale economische inmenging.

Bouwen aan saam horigheid

De Libanese maatschappijzitte paard op twee culturen:de Arabische
wereld diedebakermatisvanzijnbevolkingen dewestersewaartoehetde
toegangspoortisvoordeArabischelanden.Zijkan nietleven gdsoleerd
van een van beide.Zijheefthaartaak naarbinnen om debevolking een
thuiste bezorgen en een kansop ontplooiing in een eigen samenleving,en

om haarangsten weg te nemen.Zijheeftook een opdrachtnaarbuiten,
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ten dienste van dezetwee culturele werelden.De tweetaken vallen gelukkig sam en.
Libanon ligt in een regio die heelweerbarstig is tegen een orde die van
buitenafopgelegd wordt.Denken we maareven terug:nadatdeHelleense

en de Romeins-Byzantijnse Rijken in deoudeprovincie Syrië (hetgrote
Syrië) een hoog ontwikkelde,verfijnde en welvarende beschaafde orde
hadden gehandhaafd gedurende bijna duizend jaar. waren de tribale
krachten nog zo weinig geassimileerd en nog zo onalankelijk en vitaal
datzij,bijdeislamitischeverovering- anderetribalekrachten - dehele
beschaafdebuitenlaagbijna in één nachtwegveegden.Toen hetkalifaat
van de Ummayaden van deeerste islam itische eeuw dezebeschaafdeorde
trachtteteredden en in stand te houden,brachten deze krachten hetkalifaatzelften val.Toen daarop hetkalifaatderAbassieden in Bagdad en de
staatderFatimieden inEgypte poogden een orde van verbonden islamiti-

schestedentevormen,faalden zijopnieuw doordeweerstand vanditdeel
van hun rijk.Aldezepogingen mislukten omdatzedelokaleculturen en
krachten nietintegreerden maar een kunstmatig bestelprobeerden op te

dringen.Deplaatselijkebevolkingwilgeëerbiedigdworden envanuithaar
ervaring in het verleden staat ze zeer sceptisch tegenover iedere nieuwe

dwang.Zijherinnertzich datze meer dan één imperium ten valheeft
gebracht.
dparanoia'noem den we in hetvorige artikelhetelem entdateen m oderne
gemeenschap,dietevoren weltburgerzin'had,omvormttoteen stam .Dit

is natuurlijk niet de enige definitie van het overigens eervolle begrip
dstam'.M aardeze omschrijving maaktduidelijk waterbezworen moet
worden om nogenigecohesiemogelijk temakentussen degemeenschappen in Libanon,zonderdatzijmoeten vrezen hun cultureleeigenheid te
verliezen.Paranoia isangstdieontstaatwanneermensen elkaarsbedoelin-

gen verkeerd begrijpen.En op hetogenblikzijn dergelijkemisverstanden
inLibanon scheringeninslageniscommunicatieheelmoeilijkgeworden.
DeLibanezen gebruiken veelscheldnamen voorelkaar.Bijhetbegin van
de burgeroorlog werden de M aronieten voor <isolationisten'uitgekreten :
zezagen LibanonsArabisch karakteren Libanonsband metdeArabische
wereld over het hoofd.M aar daarbovenop ging disolationist'nog iets

andersbetekenen:de Maronieten zouden erop uitzijn Libanon op te
splitsen,hun oude bolwerk in de bergen af te scheiden en alleen vast te
houden aan het havengebied van Oost-Beiroet;de restvan hetland kon
dan opgesloktworden,deelsdoorSyrië,deelsdoorIsraël.DeM aronieten

ontkennen natuurlijk datzijooitzoietsvan planzijngeweest.M .i.wilden
zij het inderdaad niet en behoortde hele verdenking tegen hen totde
paranoia die hetland ontredderde en in de burgeroorlog stortte.
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Een andervoorbeeld van dieparanoiaisdevreesvan deM aronieten voor
islamisering van het land.Er is voldoende aanleiding voor die vrees te
vinden in het verleden en ook nog in de recente ontwikkeling in Egypte

metzijn groteKoptischegemeenschap.Maardemoslimsin Libanon zijn
overdievreesendatwantrouwenheelverbaasd;zijwetenechternogaltijd
niethoedeM aronieten ervanteovertuigen datzijloyaalmeewillen werken in deLibanesemaatschappij,datzijhelemaalgeen plannen hebben
om hetland teislamiseren.Hun aandachtisnog volkomen in beslag genomen door hùn vreesdatde M aronieten hén zouden dom ineren.

Sji'ietischemoslimsvoelen zich ontzettend achteruitgesteld envrezen dat
derestvan Libanon hen voorgoed in desteek zallaten.W anneerzijdan
ervan verdachtwordenmogelijkeondermijnersvan hetLibanesebestelte
zijn (a1washetmaaromdatzehun achterstand willeninhalen),wanneer
aanvelenvanhen indeHermelstreek een Libaneespersoonsbewijsgeweigerd wordt,slaathunvreesom inparanoiaenradicaleafwijzing.Vandaar
datvelenin deBekaavalleigeneigd zijn deSyriërsalshun beschermerste
zien.Terwijlin hetzuiden demensen danweeropkijkennaarLibanon als
de beschermertegen de Israëlische invallen.

De Palestijnen lijden hetergstvan paranoia.Zelfstoen zijin Libanon
buitengewoon gastvrij onthaald werden,reageerden zij angstig en wantrouwend. Dat is niet verbazend na de traumatische ervaring van hun

uitdrijving uitPalestina.Nu zijzo lang vanuithun paranoia gehandeld
hebben,ishunvreesbewaarheid.ZijhebbendeLibanesegemeenschappen
zozeertegenzichopgezet(ookdemeestwelwillendgestem de)datzijvoor
hun bescherming in grotemateaangewezen zijn op deinternationalegem eenschap.

Om overhetwantrouwen en de paranoia heen een gesprek mogelijk te
makenmoetwederzijdsewaarderinggroeienvoordeculturenendebasisverwachtingen van de verschillende Libanese gem eenschappen.Zolang de

ene gemeenschap schrik heeftvoorde andere,zullen de Sji'ieten geen
vrede hebben zolang ze zich nietalsechte Libanezen erkend voelen door
de christenen;de M aronieten ofde Droezen zullen geen vrede hebben als
zezich voortdurend doorhun buren bedreigd voelen;de Sunnieten - met

hun sterke burgerzin die stabiliteitwilscheppen in de maatschappij
zullen geen vrede hebben als ze zich voortdurend beschouwd voelen als

mogelijkesubversieven.Hierishetdathetbouwen aan cohesiebinnende
Libanesemaatschappijsamenvaltmetdedienstnaarbuiten aan deArabische en W esterse wereld.
ln Libanon botsen twee nationalismen,één westers gericht en één Arabisch.Binnenlandse vrede is uitgesloten als een van deze nationalismen
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onderdruktwordt.Beidemoeten zijhun plaatskrijgenin eenzelfstandige
staatmeteigen karakter.HetLibanesegenievoorpluralismeen vrijheid
kan dezeeigen aard creëren en daarmeeeen reëledienstbewijzen aan het
achterland van detweenationalismen.Libanon isaltijd een commerciële
schakelgeweest tussen de Arabische en de westerse wereld.Het kan de

tweewerelden ook een geestelijkeen cultureledienstbewijzen.
De Maronieten hebben altijd gedachtdathun contactmet het W esten
goedwasendatzijhierbegripenwaarderingvonden.Uiteenenkelvoorbeeldblijkthoezeerzijzichvergisten.Toenzijdeafschuw van hetWesten
vernamenoverdemoordenin devluchtelingenkampenvanSabraenSjatila,vroegen zeverontwaardigd :waarom spreekthetW esten alleen overdit

bloedbadennietoverDamoer,Zahleh,Tripoli...detallozemoordpartijen
en wraaknemingen die de burgeroorlog tekenden ? Hetantwoord is.dat

een lijstvan bloedbaden in onbekende plaatsen te ingewikkeld isvoor
westerlingenom zetebegrijpen.Ofernstiger:Sabraen Sjatilawarenvoor
hetW esten zo gruwelijk,nietom Libanons aandeelerin maar om het
aandeelvan lsraël,dààrom washetzo geschokt.Libanon en deLibanezen

daarentegen zijn in hetW esten nauwelijksbekend.W ie zijn deLibanezen?Een vreemd volk,verweg,bijwievoortdurend bloedbaden voorkomen en voorwiemen dusmoeilijk begripen morelezorg kan opbrengen.
Zo slechtduszijn deM aronieten erin geslaagd hun land en zijn morele
krachtin hetW esten bekend te maken.
Hier m oetverbetering in kom en.Alle Libanezen,van alle strekkingen,
m oeten m ethet W esten in contacttreden,en niet alleen uit eigen naam

maaruitnaam vandeheleArabischewereldwaarvoorzijdebrugnaarhet
W esten zijn.En degeestelijke en cultureledienstdieLibanon de Arabischewereld kanbewijzen,bestaaterindathetzijnpluralismemeedeeltaan
de Arabische wereld. De Arabische wereld heeft haar eigen paranoia
tegenoverhetW esten,diehaaroorsprongvindtin deKruistochten en later
culmineerde in het westerse imperialism e en neokolonialisme.Libanons
pluralistische voorbeeld kan het Arabische wantrouwen tegenover het
W esten wegnem en,zodatde Arabische wereld zich veiligervoelten meer

bewustvan zijn plaatsen waardein de ruimerewereld.
De huidige situatie
De M aronieten hebben nu de leiding over hetweinige daterte besturen

valt,maarzijstaan onderdevreselijkedruk vanzoweldeSyrischealsde
Israëlischebezettersdiegraagzouden zien datzijzichzelfendeheleLiba-
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nese staat grondig com promitteren.De overwinning van de M aronieten

overdeandereLibanesegroepenwaszototaal,datzijnublootgesteldzijn
aan hetgrote gevaardatiedere politieke machtlooptna een te forse over-

winning,namelijk datzij,bijgebrek aan innerlijkeremmendekrachten.
hun overwinning zullen verspillen en allesopnieuw verliezen.Dem oslims,

Sunnieten zowela1sSji'ieten,en de Droezen hebben geen enkele macht
meeren moeizaam zoeken zijzich in die situatieteschikken.Deandere
christelijke gemeenschappen.die vanoudsgevoelig zijn voorde weerslag
van wat christenen in Libanon doen op hun geloofsgenoten in andere

Arabischelanden,zijnverschrikkelijkbangdatdeMaronietenteverzouden gaan en vergelding uitlokken tegen alle christenen in hetM idden-oos-

ten.Hun vreesiswaarschijnlijkoverdreven,wantdeMaronietenzijnzich
van ditgevaarterdege bewust.

M aar hoe voorzichtig de huidige Libanese regering ook moge zijn,de
bezettersmakenhethaaruiterstmoeilijkhetsmallepadtebewandelendat
de om standigheden open laten.De Syriërs en de andereArabische staten

eisenvan Libanondingendiehetonmogelijkzoudenmaken televen in de
schaduw van de enorm e militaire m achtvan Israëlof een modusvivendi

tevinden die Israëlertoe kan bewegen zijn bezettingslegerterug te trekken.En deIsraëli'seisenvan Libanondingen diezijnbandmetdeArabischewereld zou vernietigen en daarmeezijn economisch essentiëlerolals
@

bankiervan hetM idden-oosten.
W atLibanon hetmeestfundamenteelnodig heeftis:een staat,sterk genoeg vooronderhandelingen onderzwareexternedruk en voldoendeinterne cohesie onder de Libanezen om de staat te laten functioneren in de
kritiekeperiodevan deonderhandelingen metdebezettendem achten.Een
cohesie,sterk genoeg voor hetvorm en van een natie,is op hetogenblik
zonder m eer buiten bereik.De regerende coalitie is in de ogen van veel
burgersgecom promitteerd,om datzein deburgeroorlog zo sterk op Israë-

lischebijstandsteunde.W elzijn deLibanezenop ditogenblikbereid veel
tevergeven.Ook de Maronieten hebben verschrikkelijk telijden gehad
van deburgeroorlog en zij rouwen om hun held,BâshirGemayel,vermoord in septem ber 1982.De andere Libanezen hadden alenigszinshun

hoop op hem gevestigd;nu zien zenoggemakkelijkereentekenvan hoop
in zijn broer.de huidige presidentvan de Republiek,Amin Gemayel.
Diensfotoprijktop affichesop demurenenaan deramen vanallebuurten,zelfshetmeestopvallend in dePalestijnse kampen.
TotdeM aronieten,die nu de lastvan hetstaatsbestuurdragen en die zich

de eerste vertolkers achten van de christelijke geestin hethartvan de
islam,kan men alleen maarzeggen,in hetbesefvan dehe1diezijdoor-
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stonden en de gevaren die zij nu doorstaan:'Bemin uw vijanden,doe
goed aan wieu haten,zegep dieu vervloeken'.Erisvoorhen geen andere

weg om de duivelskring van vergelding te doorbreken.Zijmoeten met
vaste hand orde en rechthandhaven,m aartoch ook vertrouwen schenken

aan iederepartijin de Libanesemaatschappij.
Hetisvoordewinnendegroepmoeilijkbarmhartigtezijnnazoveelleed.
Depresident,Amin Gemayel,lijktdenood tebeseffen aan barmhartigheid en solidariteit.Hetwordtook metdedagduidelijkerdathijhierbij
desteun krijgtvanzijnmachtigevader,Shaikh PierreGemayel,diezoveel
gezagheeftbinnendeKataibPartij.AndereLibanezenzijnzeerbereidwillig ingegaan op de oproep vertrouwen te schenken aan de presidenten de

regeringdiehijgevormd heeft.Dekansisreëeldatinzo'n duijteruurals
nu Libanon demaatschappijuitbouwtdiehetalzo langverlangd heeft.
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M erry C hristm as, M r.O shim a
Een nieuwe film van N agisha Oshim a
PaulVerstraten

Film iseen medium datzich bijuitstek totcultusvorming laatverleiden.
Hetmeestduidelijkevoorbeeld hiervan zijn natuurlijkde 'stars'vanHollywood,dieeenbijnabovenmenselijkestatusverwierven.<Morestarsthan
there are in heaven'was de slogan waarmee MGM zijn acteursen de
actricesaanhetbeginvan dejarendertigaanprees.Endevergelijkingmet
fheaven'was nietzom aar gekozen.Ook regisseursdelen in deze cultus,

maarzijworden meerdoorpersoftheoreticigecreëerd;denken wemaar
aan de auteurstheorie.

Oshim a,hetfenomeen
Een van die 'stars'of dfenomenen'voor pers en theorie is Nagisha Oshima.Deze Japanse cineast, die alvanaf 1960 films m aakt,drong in de

tweedehelftvan dejaren 70definitiefdoorin EuropametzijnL'
Empire
desSens,L '
Empirede Ia Passion,nadathijeerdervooralop festivalste
bewonderen wasgeweest.Oshimaisnaastcineastookschrijver(filmkritieken,maarookpolitiekeonderwerpen)enheeftinJapan ookeentelevisieprogrammageleid.Ditjaarisdan zijn nieuwstefilm uitgekomen,M erry
Christmas,M r.Lawrence(naareen boekvan SirLaurensvan derPost),
een film overdevoorvallen in een Japansgevangenenkamp waartijdens
de Tweede W ereldoorlog hoofdzakelijk Engelse militairen gdnterneerd
zijn.Metditgegeven a1s (achtergrond)decor wilde Oshima naar eigen
zeggen,een film m aken overde confrontatie tussen twee culturen in een

gesloten wereld:een Oost-W estconfrontatie,een culturele vergelijking,
diegepersonifieerd wordtviatweekoppels,Yonoien Haraaan Japanseen

Celliersen Lawrenceaan Engelsezijde.
Oshima alsfenomeen.Zoalsbije1k fenomeen ontbrekenook hiernietde
'tekens'van de cultus.Begin septemberwasik op hetfestivalvan Edin-

burgh,waardefilm zijnpremièrevoorEngelandhad.Hetfestivalgebouw
wasversierd metpostersvan defilm,metfoto's,m etplatenhoezen van de

PaulVerstraten/M erry Christmas,M r.Oshima

433

filmmuziek,Japansekledijhing aan demuur,T-shirtsmetTheOshima
Gang waren te koop.een aparteOshima-discussie wasgeorganiseerd.Tekens van een cultus, fenomeenvorming rond een persoon.M aar tussen

fenomeen en film bestaatnietnoodzakelijk eenrechtstreeksverband.Cultus,spektakel,tcircus',georganiseerd rond regisseuren film ,hoeven nog
nietdirectte betekenen datwevan een goede film kunnen spreken.In een

artikeluit1960schrijftOshimazelfoverde dzwaktevan deauteurs'l.Hij
bekritiseerttweevan zijn landgenoten omdatzekennelijk op dkassuccessen'spelen,loutercom merciëlefilmsmaken,diesm aakvolleingrediënten
gebruiken om een groot publiek te trekken :de ene door de oorlog als

onderwerp,deanderedooreen heelbekendeJapanseschrijveralsacteur
tenemen.Hijweetdusreedshoezeeenfilm kuntlaten dlopen'.Inhetzelfdeartikelschrijfthijdathijzelfalsregisseurnogeen beginnelingis(hij
heeftnetzijn eerste film gemaakt),maarna zesjaarassistentgeweestte
zijn,zich nu bezighoudtmetdevraaghoejeeen succesfilm kuntmaken.
Nùweethijhetblijkbaarheelgoed:eenfilm dieeen Oost-W estconfrontatiewilzijn(OshimaalsBhagwanvandefilm ?),een 'taboe'(homoseksualiteit).deachtergrondvandeoorlog,eencastdiezowelvoorOostalsW est
lokkertjesbevat(David Bowi,Tom Conti,RyuichiSakamoto)en hetgeheelovergoten meteen vleugje mystiek (dejeugdscènesvan Celliers,de
samoerai-achtige Sakamoto).En vooralnatuurlijk de wereldwijde perscampagne.De show wordtechtermetzoveelspektakelopgevoerd,dater

rond de film een rookgordijn wordtopgetrokken.Twijfelaarsofcritici
krijgen snelhetgevoeldatzebeterzwijgen ofmeejuichen.Oftwijfelen
kritiek slaan om ineen exhibitionismevan heteigen gelijk.Ik ziewe1dat
de film <loopt'(dezaalliep telkenshelemaalvol),maarook dathijniet
<aanslaat'.Niem and die ik gesproken heb,was ervan ondersteboven,ze

warenteleurgesteldinhun verwachtingen.W atziterinwerkelijkheidachterde mist die doorde show wordtopgetrokken?
Na de film verschillende keren tehebben gezien,kan ik er nog steedsniet
achterkomenwaarhijnueigenlijk overgaat.Overdieconfrontatietussen
Oosten W est,overde oorlog,over de voorvallen in een dgesloten wereld'
van een interneringskamp,overhom oseksualiteit?Ofovereen man,Cel-

liers,diezijn broertjeverraden heeft-deSashback diezich in Engeland
afspeelt-en de restvan zijn leven de lastvan hetverraad zalmoeten
dragen en hem vorm geven in zijn bizarregedrag?Ofgaatde film over
verschillende militaire codes en mentaliteiten (b.v. de rechtzaalscène,
1 NagishaOshima,L'asthéniedesauteurs,inEcrits 1956-1978,Gallimard,Paris,1980.
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waarin Celliers terechtstaat en waar een officier zegt dat een Japanner
harakiri zou plegen in plaats van zich gevangen te laten nemen;of de

hongerstrafdiede gevangenen opgelegd krijgen maardie de Japanners
vrijwillig op zich nemen)? De film verteltzoveel,datereigenlijk,maar
weinigmeerverteld wordt,ietsandersdan tonen,laten zien).Ik hoorde
dan ook hoeveelmensen achteraf het verhaalprobeerden te dduiden',na

tevertellen,alseenbezweringtegen hetniet-begrijpen.Tussenhetsimpele
toneneneengoedefilmischeconstructiegaaptblijkbaareenkloof,diehet
begrijpen indewegstaat.Om telatenzien hoediekloofinMerry Christmas,M r.Lauwrence ontstaat,zalik meop een pgarvoorbeelden concentreren.

Flash-back

Laten we,om tebeginnen,eenskijkennaardelangesash-backwaarinde
jeugd van Cellierswordtverteld en deverhoudingmetzijnjongerebroertjegestalte krijgt.Celliersverraadtzijn broertjedoorhem niettesparen
voordeinwijdingsrituelen van het<college',waarna degouden stem van
hetjongetjevooraltijdzalophoudentezingen.Flash-backsbeslaan ofwel
dehelefilm (deiash-back dieingeklemd zittussenbegin en eindeen een
%heden'is,zoalsvaakin defilm-noir)ofbeslaan eenklein gedeeltevan de
film dat het <heden'verklaart zonder er de aandacht van af te leiden,
zonderdatde nash-back een eigen film wordt.A lsm eestkarakteristieke

eigenschap heeftdeRash-backeen(pseudolcausaalkarakter:vroegerdat,
daarom nu dit.W ordtdesash-back telang uitgemeten (zoalsin de film
vanOshimadescènesinEngeland),dan komthetevenwichttussenhoofden nevenhandeling,tussen hoofd-enbijzin ingevaar,eencausaleredenering slaatom in een nevenschikking :ditverhaalwordtuitgewerkt.m aar

ook dat,beidekrijgen eeneigen narratieveopbouw en duurin plaatsvan
datde nevenhandeling alleen m aar getoond wordt.Hetiseen inbreuk op

defilmgrammatica.een dfout'.Maarwatgebeurteralsjejelaatverleiden
doorhettfenomeen'Oshima? Datwordtb.v.duidelijk in hetnummer
van deCahiersdu Cinéma (348/349)dataan defilm isgewijd en waarin
een criticus als Bonitzer de grammaticale,causale functie van de iash-

back (<quidévoile le secretdeCelliers')bevestigt,maarin een handomdraaide inbreuk erop ,dan weer als sterkte uitlegt. Hier wordt op twee
redeneringen gehinkt:de sash-back is te lang.het is een fout tegen de
klassieke poëtica,m aar watzou dat? Oshima iseen fenomeen.en dus...

Natuurlijk,steunen op de klassieke filmpoëtica en ereen afwijkend ge-
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bruik van maken kan voorsommigen <modern'lijken.Maarhetkan ook
een valstrik zijn voorde kritiek.Ik denk echterdatOshima zelfin een
anderevalkuilgevallen is:die van deroman.De scènesin de roman van

Laurensvan derPostdiezichin Engeland afspelen,waren téverleidelijk
voorOshima'sJapanse oog.M aarromansvormen een gevaarlijke stof
voorfilms:depoëtica en de economie van beide media zijn téverschillendz.

Film en rom an

Datblijktnog eensuiteen anderescène in defilm,dieik een klassieke
adaptatievalzou willen noemen.Celliers en Lawrence bevinden zich in

huncel,zehebben dedoodvoorogen.Iederaanzijnkantvan decelwand,
vertellen zij elkaar verhaaltjes:Celliers'verhaalwordtde lange iashback,Lawrence vertelt overde ontmoeting m eteen vrouw :tonen versus

verfe//ea3.Mijn vermoeden datdezescène zo uitderoman stamt,werd
pas later bevestigd, maar van meet af aan was er hier voor mij iets
vreemds. Oshima ziet het verschilniet tussen verbeelding in roman en
verbeelding in film .In de roman wordthet decor van de ce1als achtergrond eenm aalvermeld, genoeg om de verbeelding te verankeren,in te
klemm en,zonder verder aandacht aan het decor te besteden :we weten

waarhetzich afspeelten nu kan deimaginairewereld van het(letterlijk)
vertellen devolledige ruimte innemen,ongeachtde tijd diehetin beslag
neemt.De film daarentegen stelthetkadervan de vertelling aanwezig,als

fysiek presente ruimte:decoren vertellend personage blijven zichtbaar
aanwezig,blijven aandachtvragen doorhun presentie.Oshima laatde
acteurdetaak overom gedurendezijnvertellinghetbeeldte<dragen',de
aanwezigheid van hetbeeld tedoen vergeten om devertellingruim baan te

geven.M aardatiszelfsvooreen acteura1sContieen onmogelijketaak
(Bowieheefthetgemakkelijker,zijn verhaalwordtslechtsgetoond).De
2 MijnafstudeerscriptieaandeKU Nijmegengingoveradaptatiemogelijkheden

en -problemen naaraanleiding van de verfilming van de roman De ziener van

Simon Vestdijk.Keerop keerstuitteik op problemen bijdeomzetting diete
maken hebben met de verschillen in codes,materialiteiten economie van beide

media,dietoch allebeiverhalend zijn.Deinhoud vanhetverhaal-voyeurisme,
zienerschap-washeelverleidelijkvooreenverfilming,maardepsychologiewaarophi
jsteuntendieinderomanvorm krijgtviademonologueintérieur,steltde
film voorbijnaonoverkomeli
jkeproblemen.
3 In hetreedsvermeldenummervan CahiersduCinémazegtOshimadathij
ookdescènesmetdevrouw verfilmd heeft,maardathijzeeruitgelatenheeft
omdatze hetevenwichten ritme dreigden te verstoren!
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fysiek presentewereld van hetbeeldkan nietvergeten worden en firriteert'
de imaginaire wereld die via de vertelling.in hetbeeld opgeroepen moet
worden. In de rom an wordt de vertelling tegen het verm elde en verder

slechtsvaagaanwezigedecorgeplaatst,in defilm blijftdevertellingin het
decoren belemm ertde verbeelding,vestigtde aandachtop Contialsac-

teur(nietalspersonage),diedevertelling 'overdetijd heen'moetzien te
dspelen'.Oshima laatContimaarvertellen en vertellen en vergeetdathij
een film m aakten niet een beeldroman.

Filmgrammatica en afwijking ervan
Celliers' nash-back is een verm enging van klassieke filmgram matica en
een pervertering ervan,zei ik. Hetzelfde geldt voor de rechtzaalscène.
M oeten we dan ook hierweerdezelfde truc uithalen om deze verm enging

van klassiek en afwijkend gebruik van de dramaturgische en filmische
regelste rechtvaardigen ? Om te beginnen,de manier waarop Celliersgeintroduceerd wordt.Rond de introductie van een personage wordtnogal
eenseen Tsuspense'opgebouwd.W ieherinnertzich b.v.nietdeintroductie
van Lana Turner in The Postman A lways Rings Twice of van Barbara
Stanwyck in DoubleIndem nity :eerstde benen,dan pashetpersonage.In
Oshima'sfilm valtheteersteshotop Bowie'srug.M aarde suspense isal
tenietgedaan door devoorgaandescène in hetofficierskantoor:Yonoien

hetpubliek(dataleentijdlangop Bowie'sentreezittewachten)zijn daar
alingelichtoverde gevangene,de introductie isalaangekondigd !Alswe

dan eerstalleen maar Bowie's rug te zien krijgen,zou je nog kunnen
denken :de bekendm aking wordt nog even uitgesteld,de suspense opge-

dreven,maarde houding en de figuurvan dezanger-acteurzijn zo bekend,dateraldirecteen zuchtvan herkenning doordezaalgaat:<Einde-

lijkBowie!'Aan deanderekantverzuimtOshimadanweereenprachtige
kanstotdfocalisering'of'fetisjering',zoalswedieuitdeHollywoodfilm
kennen (deblotebenen van destar).Bowie'sblondehaarkon een symboolvoordezon zijn en zo medeeen verklaringvoordefascinatievande
Japanner Yonoivoor de blonde Celliers.M aar het rugshotvan Bowie's
entree laat Bowie zien meteen hoed op !
H etraadselofmysterie van de fascinatie die Celliers uitoefentop Yonoi

(gespeeld doorRyuichiSakamoto,Bowie'smuziekster-tegenhangeren filmisch tegenspeler),wordtvan bijhun allereersteontmoeting,hierin de
rechtzaal.altesnelen overvloedig weggegeven.Een altenadrukkelijke
filmische onderstreping van de camera en Sakam oto's hypernerveuze
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overacting(dieblijkbaaralleenhetpubliekopvaltennietdeanderepersonages)nemen allespanninguitdezeeersteconfrontatiewegen maken de
fascinatie zo dm ythisch',datwe nieteensweten op welke mythe we ons
m oeten baseren.VanachterBowie'srug m aaktde cameraeen voorwaartse
beweging naaren totaan Yonoi,die in debank van de rechterszit.Voor
de restgaatde actie gewoon door,maarzonderenige narratieve of logische motivering laatdezecam erabewegingYonoizien in close-up,gefasci-

neerdluisterend naarCelliersbuiten beeld:<ziéjehet,publiek?Yonoiis
gefascineerd !'.Bowie en Sakam oto worden als dliefdespaar'gekoppeld.

Hetis alsof Oshima wi1zeggen:ik zeg hetmaar meteen,dan hoefje
verdernietechtnatedenken,hetistoch mythisch,zak maarlekkeronder-

uit.Dooreen bekend retorisch procédé(vooraldecameravoering)wordt
aldusvan bijdeeersteontmoetingdeontknopingweggegeven zonderook
maareen schijn van motivering.W atverdervolgt,isgeen dramatische
ontwikkeling meer,aldoet Oshima nog zo zijn best om ditvia steeds
'ergere'scènestesuggereren,maareen optelsom :en nogeen onsje,nog
een onsje.
Eenzelfde dram atische constructiefoutbetreft de doodskustussen Bowie
en Sakamoto.Hetthem a van de homoseksualiteitwordtvan in hetbegin

duidelijkgdntroduceerd.ln deopeningsscènemoeteenKoreaansofficier
harakiriplegen omdat hij een Hollandse soldaat heeft verleid en verkracht.Dekus,dievia kleinedramatischestappen voorbereid had kunnen

wordenen eenhoogtepunthad kunnenzijn,wordtechterzo sterkoverbelicht,datde scèneje de strotwordtingeduwd.De m anipulatie keertzich
tegen de manipulatie zelf,zoals eerder de suspense.
Joe M anckiewicz,de bekende scenarist-regisseur, zeieens dat de ware

verleiding erin bestaat.deindruktewekken datjeietsteverbergenhebt.
Datis een subtieler manipulatie,om dat ze een beroep doet op de eerste

filmischedrift:het(verhulde)voyeurismevan detoeschouwer.Eén scène
iserwaarin Oshima demonstreertdathijdatinderdaad kan.AlsCelliers
totaan denek in hetzand ingegraven zit,besluiptYonoihem m eteen m es
in de hand.Na de vernederende kus is deze m oorddreiging sterk en logisch.Dood,liefde en seksualiteitraken elkaar hier,zoalsOshim a aleer-

deren nog overtuigender heeftlaten zien in The Ceremony (1971) en
L'EmpiredesSens.Hetmesnaderthethoofd van Bowie,dienauwelijks
nogbijbewustzijnis.GaatdeJapannerdedemon nudoden,nuhijschijnbaarzonderverweer is? Nee,hijsnijdthem een stukje haar af.neemt
afscheid en sluiptweg.Een vlinderkruipt door hethaar van Bowie.Op
een subtielem aniervermengen zich hierliefde,haat,fascinatie,lust,fetis-

jering (hethaar,eindelijk);machten machteloosheid liggen hierdiame-
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traaltegengesteld aan de fysiekesituatie.In plaatsvan deoverduidelijke
betekenisdieOshim abovenop anderem omenten en scèneslegt,staathier
die chaos van emoties,dat <festival van attracties'dat de toeschouwer

mee-sleurt.Hiermoetdetoeschouwerwerken om tekunnenblijvenzitten
in plaatsvan voorgekauwde boodschappen langszich heen te laten gaan.

Epiloog
De epiloog van de film is -zoals Bonitzer in Cahiers du Cinéma terecht
opm erkt-niethetechteeinde.David Bordwell,deAmerikaanse filmcriti-

cusentheoreticus,maaktein een artikeloverhet<happyend'(een weinig
bestudeerd fenomeen)in The VelvetLight-Trap een onderscheid tussen
tweesoorten einden:heteindewaarindeverhaallijnen zich definitiefontknopen (zoalsin Citizen Kane,waarhetbeeld van de slee het<laatste'
antwoordgeeftop hetmysterieRosebud)enheteindewaarin,nadeontknoping,in een epiloog een stukje van het dhappily ever after'wordt
getoond.HeteindevanM erry Christmas,M r.Lawrencebehoortduidelijk
totde tweede soort,m aar is,vergeleken met de daarnetvermelde haarknipscène,zo <leeg',dathet <te veel'is.Nog even m oetsnelver/e/# worden hoehetmetCelliersen Yonoiisafgelopen.pluseen dgratuïte'omke-

ring van demachtsverhoudingen in hetkamp (Lawrenceisnu de machthebber,Harahetslachtoffer),diemoetsuggererendatiedereenhetslachtofferisvan een toneelwaarin m en zich een ro1aanm eet.M aar wasdatal

nietveelsubtielergezegd indevorigescène,waarin deschijnbaremachthebberslachtofferis en vice versa?

Hetisnietprettigovereen film teschrijven diejeteleurgesteld heeft.De
enige reden waarom ik het toch deed was dat ik nergens een serieuze
kritiek tegenkwam die zich -uit respectvoor het <fenomeen'Oshim a? -

openlijktegendefilm durfdeuittespreken.Hetisironisch datOshimain
zijn artikeluit 1960 overde zwakte derauteurshetzelfde argumentgebruiktom tegen twee Japanse kassuccessen van datjaaruittevaren.ln
hetzelfdeartikelsprak hijookzijn angstuitvoordeverzwakking van de
ouderwordende auteur,waartegen de zelfassertie van de eigen wilin e1k

shotdeenigeremedieis.Zou dieangstnietongegrond zijn?
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D e sem iotische roos van U m berto E co
A ntonio Blanch

W hat's in a name? that which we calla rose
By any other name would smell as sweet.
Rom eo and Juliet, Il,2.

UmbertoEcowastotnogtoealleenbekend (enberoemd)doorzijnstudies
op hetgebied van de sem iotiek ofdeleerdertekens.Taal,cultuur,literatuur,m aarook degewoneomgang tussen mensen -zebestaan allem aaluit

tekens.Hoemoeten wedielezen?Hoehangenzesamen,hoeverwijsthet
een naarhetandere? En isdatmisschien de enige weg om <waarheid'te
vinden ? H etis een wetenschap die nu nietdirecteen grootpubliek aantrekt.M aarna zo veelover boeken van anderen te hebben gepubliceerd,
heeftEco nu zelfeen roman geschreven en in dekortstekeren werd deze

een wereldsucces.In ltaliëverschenen in 1980,prijkte11nomedella rosa
alspoedigmaandenlangbovenaanopdebestsellerslijstin Amerika,Engeland,Duitsland,Frankrijk en Spanje.meerdan een miljoen verkochte
exemplaren in de hele wereld,en twee maanden geleden verscheen een
Nederlandse vertalingl.W at'beweegtmensen totde lectuurvan dezeturf
van een roman,die bolstaatvan cultuurhistorische eruditie,filosofische
en theologische disputen,scholastiekeabracadabra,apocalyptischevisioenen,pastichesen mystificaties?Traptdeconsumentvan literaire nieuwigheden voorde zoveelste keerin deva1van dem achtige publiciteit? Ishet
omdatde roman tevenseen detective-storyis?Zi
jn hetdemiddeleeuwen

diedelaatstetijd weerzo 'in'zijn?Hoedan ook,een anderevraaginteresseertde auteurvan onderstaand artikelnog meer:begrijptde grote
lezersmassa deprovocerendeboodschap dieEcoonsviazijn grilligeallegoriewi1meedelen?A1swedaareniginzichtinwillen krijgen,moeten we
deroman terugplaatsen in de contextvan Eco'slinguïstisch en semiotisch

oeuvre.Boekenverwijzennaarandereboeken.Jekunteenboeknietlezen
1 11nomedellarosa,Fabbri-Bompiani,M ilaan,1980,503pp-;Denaam van de

roos.BertBakker,1983,535 pp.,J 39,50,BF.745.Franse editie bijGrasset,
Engelse bijSecker& Warburg.Decijfersbijdecitaten in onderstaand artikel
verwijzen naardebladzijdenin deNederlandseeditie.
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alsjegeen andereboeken leest,Denaam van deroosnietalsjenietiets
afweetvan Eco'sanderwerk.'Hoezo ? M oetu,om teweten waterin een

bepaald boek staat,andere boeken lezen?' <Dikwijlsspreken boeken
over andere boeken'.Of,zoalsAdson,de redacteur van Eco's verhaal,
zegt:dNu kwam ik tothetbesefdatboeken nietzelden overboeken spre-

ken,metandere woorden dathetisalsofze metelkaarspreken'(3* ).
Redactie

De lezer in hetverhaal

Umberto Eco (0Allessandria,Piemont.1932)heeftzich naam verworven
doorzijn velestudiesop hetgebiedvandesemiotiek,deleerdertekensz.
Hijheeftgedoceerd in Turijn,Florence,M ilaan en New York,op het
ogenblikishijverbondenaan deuniversiteitvanBologna.ZowelinAmerika a1s in Italië verwierf hij grote bekendheid door de intelligente en
originelecommentaren diehijregelmatigin weekbladen (alsL'Espresso)
en tijdschriften publiceertoverdemythen en beelden van hetdagelijkse
leven en de 'moderniteit',resectiesà la EdgarM orin,Roland Barthes of

SusanSontag.Zoalsiedermensmetcultuur,kanhij-om zijneigenterminologietegebruiken (cfr.detitelvan een van zijn boeken,Apocalitticie
integrati, die hijin zijn mystificerend voorwoord.tussen allerleiandere
historischeen fictievewerken ook zelfmemoreert)-geen dgdntegreerde',
geen passievecommentatorvan decultureleticsvanzijntijdzijn,maaris
hijeen iapocalypticus',eennon-conformist,eenintellectueelprovocateur,
diezijn tijdgenoten demeestalverborgen ofdafwezige'structuuronthult
dieop een dieperniveauhetgedragvanmensenverklaart.Hijzoektnauwlettend ensteedsalerttoetekijkenopdettekenenvandetijd',opwatzich
indecultuurofhetmaatschappelijkleven afspeelt,ofdattbelangrijk'is
ofniet,om van daaruithettekensysteem te reconstrueren dathetmense-

lijkelevenuiteindelijkzijnconsistentiegeeft.Zoalszijnprotagonistaan
heteindevan de roman zegt:'Ik heb nooitaan de waarheid van de tekens
2 Enkelewerken van Eco:11problema estetico in San Tomaso,1956;Sviluppo

dell'esteticamedievale,1959;L'operaaperta(Hetopen kunstwerk,waarvaneen
belangri
jkdeelgewijdisaanJamesJoyce),1962;Lastrutturaassente(Deafwezigestructuur.Eeninleidingindesemiotiek),1968.HeeltrouwelezersvanStreven
hebben langgeleden reedskenniskunnen maken metEco naaraanleiding vaneen

werk dathijsamen metanderenmaakteover<hetgevalJamesBond',11Caso
Bond.Leorigine,la natura,glieffettideIfenomeno* 7.Cfr.A.Declercq,W .
VanDijk,E.DeKuyper,Massacultuur.Interview metUmbertoEco,inStreven,
aug.sept.1968,pp.1128-1133.
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getwijfeld;zijzijn hetenigewaaroverdemensbeschiktom zijnweginde
wereld te vinden.W atik niet had begrepen,was het verband tussen de

tekens'(512).
M etdatuitgangspuntvoorogen,wordthetdeprim aire taak van deintellectueel,deprofessor,deauteur,zoalsvan elke kunstenaar:dietekensop

hetspoortekomen en tegelegenertijd uitdrukkingsvormen tescheppen
die beantwoorden aan die systemen of groepen van tekensdie zich in de
loop van de geschiedenisontwikkelen.M aarin Eco'swerk keertnog een
andere gedachte voortdurend terug :de overtuiging datalle m ensenwerk,

zoalstrouwensdehelewereldvan denatuur,nooitafis;dathetaltijd om,
dopen'werken gaat,die voor een groot deelaangevuld dienen te worden

doordeactieveinterpretatievan delezerofbeschouwer.Alshijhetover
literatuurheeft,beklemtoontEco dan ook steedsweerhetnoodzakelijk
ambigueen polyvalente karaktervan allepoëtischetekens.De schrijver
moeterdusvoorzorgen datzijnoeuvreeenzoruim mogelijk symbolisch
en provocatorisch gehalteheeft,hetesthetisch genoegen isimm ers,neta1s

hetheleleven.op hermeneutischebevrediging gericht.Ongetwijfeld ligt
daarin een van de dfabrikaatsgeheimen'van De naam van de roosen een
van de sleutels van hetsuccesvan de roman.

Ook een JamesJoyceb.v.gingin zijn Ul
yssesuitvan degevestigdeorde
van hetthomisme,waarin hijin zijn jeugd wasopgevoed,om via een
linguïstische,epistem ologische en waarden-wanorde delezertotreactiete

provocerenentothetzoekenvannieuwecategorieënvooreennieuwetijd.
Op dezelfde manierprobeertEco,diehetoeuvrevan de Ierheelnauwgezetbestudeerd heeft,een sterk gevestigde orde a1sdie van de middeleeu-

wen te reconstrueren,om onsironischerwijze bewustte maken van de
inwendige gisting die haarcatastrofe voorbereidde en zo de lezer ertoete

brengenin zijneigen tijddehogegraad van wanordeteonderkennen die
onderde gevestigde orde schuilgaat.

&Detefabula narratur,overjou gaathetverhaaldatverteld wordt'(254,
338).Datverondersteltechterdatdelezernietslechtseenconsumentvan
nieuwigheden is,maar een intelligent en kritisch interpretator,die erin
slaagteen archaïsch systeem van tekenste ontdekken en datop dehuidige
situatie over te brengen.Die interpreterende en creatieve functie van de
lezerweetEco heelbehendig voortebereiden volgensenkele procédésdie

hijooitzelfzorgvuldig analyseerde in zijn De Iezerin hetverhaal.De
interpretatieve medewerking in denarratievetekst(1979).
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De nieuwe m iddeleeuwen

ZoalshijJoyce,MallarméofRobbe-Grilletheeftbestudeerd,heeftEco
ook diepgaande linguïstische en structuralistische studies gem aakt van
m iddeleeuwse auteursals Dante ofThomasvan Aquino.Hetverbluffend

vertoon van eruditiewaarvan hijook in zijn roman weerblijkgeeft,verraadtzijngrotevoorliefdevoordemiddeleeuwen.Reedsin 1976weeshij,
in een artikelonder de titel Op weg naar nieuwe middeleeuwen, op de

analogieëntussendatverreverledenenonzetijd.Zoalsbijdeaanvangvan
demiddeleeuwen maken wijook thansdecrisisvan deineenstorting van
een im perium mee:toen hetRomeinseimperium ,nu datvan hetkapitalistische W esten.En zoals de middeleeuwen.ondanks hun obscurantism e,

tegelijkeenperiodevanideologischegistingenovergangwaren,isdatook
nu weerhetgeval,ondanks de verwarde situatievan oorlogen,economi-

schecrisissen enveranderendezedenwaarinwijonsbevinden.Erzijn nog
meerovereenkomsten.Naarmatein de middeleeuwen dewanorde toenam

en de catastrofen zich opeenhoopten,zoalstijdensdie veertiende eeuw
waarin hetromanverhaalzich afspeelt,destesterkerkondigdezich ook de

komenderenaissanceaan:dDaarentoen',schrijftEco,<rijptedemoderne
mensen intellectueel'.Netalstoen gaathetook vandaag nietzozeerom
<hetwetenschappelijk bewaren van een verleden als om het vinden en
uitwerken van een hypothese over de vruchtbaarheid van de wanorde,
door in te gaan op de logica van de consictsituatie.Zo zaleen cultuur
ontstaan van voortdurende heraanpassing,gevoed door de utopie'.

Erisnog eenandereverklaring waarom Ecozijnroman in demiddeleeuwen gesitueerd heeft.De historische afstand dieonsvan de middeleeuwen

scheidten de velesynthetischestudiesdievan die periodegemaaktzijn,
moesten hethem mogelijkmakeneen alomvattend beeldvan eencultuurwereld op teroepen.En dathad hijnodigom zijn verhaaleen universele
draagwijdte te geven.In onze conventionele voorstelling is de middeleeuwse cultuureen cultuuruitéén stuk (denken we slechtsaan de éénmakenderolvanhetlatijn).eenperiodevangroteverdeeldheid alsjekijkt
naar de voortdurende gewapende consicten,maar van grote eenheid in
hetdenken en de wetenschap.Die wereld kon men a.h.w.fverdichten'in
hetarchetype van een .abdi
jen een bibliotheek.Van dieallegorischever-

dichting maaktEco dankbaargebruik,maarhijmaakthetzich nietgemakkelijk,hijwerktzezo realistisch mogelijk uit.Voortgaandeop zijn
vroegereonderzoekingen,doethijdatblijkbaarmetontzaglijkveelplezier
en datleidttoteen briljanterepresentatie en historische recuperatievan
hetverleden.Zijn romanmoethethelemaalniethebbenvanschematische
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simplificaties,diehetmergzuigen uitdeliterairebeschrijving ofhetverhaal.Hijnodigtonsintegendeeluittoteenzeergedetailleerdereconstructievan depolitieke,religieuze en culturele tumwelt'van hetbegin van de

14eeeuw.In een bontestoettrekkenzeaan onsvoorbij:scènesenpersonages(fictieveen historische)vanhetSchismavanAvignon.deintrigesen
dehol ouding van KeizerLodewijk van Beieren,deideologische tegenstellingen,het monastieke leven,de religieuze schisma's en verdeeldheid,
en daar tussendoor gewone plattelandsbewoners. pelgrims, heiligen en
avonturiers.In een angstwekkend reliëf worden de brandstapels van de

inquisitie opgeroepen.de moordpartijen op de joden,hetbijgeloof,de
aan deduiveltoegeschreven misdaden en hekserijen,en de onheilsprofetieën van alle slag die zo kenmerkend zijn voorhetmillenarismevan de
middeleeuwen,hetgeloofdatheteindevan de wereld voordedeurstond.
En op deachtergrond van aldezefeiten :deheersendedoctrines,deeinde-

lozedisputenoverdemenselijkekennis,overhetbehoudvandetraditieof
devooruitgang van dewetenschappen,overmenselijkemachtofmenselijkeliefde,overde armoede.de gestrengheid van leven ofde verslapping
van de zeden,enZ...

Zijn encyclopedischeeruditie danktde auteur ongetwijfeld medeaan zijn
lectuurvan de fameuze middeleeuwse dcatalogen'van geneeskrachtige of
giftige planten en kruiden,vanedelstenen,medische instrum enten,invloe-

den van de sterren...Hij schepteen ostentatief genoegen in de bonte
opeenstapeling van aldeze gegevens,nu eensnetjesgeordend,dan weer
chaotisch neergeworpen, zoals in apocalyptische droom fantasieën en

waanbeelden.M etditalleskrijgtzijn teksteen groteverbaledensiteiten
vormtzijn allegorieeen hechtstramien van betekenissen:een hypergecodeerd artistiek systeenlnletgrote senliotische relevantie.

Gelukkigontaardtdiebonteverzamelingvanfeitenenverwijzingennietin
een ononderbrokenverbaleuitstallingervan.Deaccumulatievanbeschrijvingen wordt behendig afgewisseld metboeiende en vernuftige dialogen
tussen de protagonisten.En dat is een eerste compositorische kwaliteit.

Maarerzijnnogandereknepen.Bijvoorbeelddevertrouwdetrucalszou
hetgaan om een toevalligdoordeauteurontdektmanuscript(metheelde
mystificatie daaromheen)ofom een relaasdoordejongeregezelvan de
held (schildknaap,spitsbroeder,in ditgevalde jonge secretaris),die de
avonturen van zijn heer of meesteropgetekend heeftzoalshij die zelf
heeftbeleefd.H etgrillige en chaotische karaktervan de vele opsom min-

gen,discussies,uitweidingen krijgteenvastegeledingdoordatdeactiezich
afspeelt op één enkele plaats,in een in het noorden van ltalië gelegen

abdij,en over zeven dagen wordtverdeeld,die elk weer even zo vele
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indelingen tellen (dezeven getijden van hetkoorgebed).Binnen dieconventionele en duidelijke coördinaten gevat,krijgtook deintrigevan de
detective-story doorzichtige allures,ze herneemta.h.w.hetthema van de

Tien kleinenegertjesvan AgathaChristie:elkedagwordtindeabdijeen
nieuw lijk van een monnik ontdekt.Hoe en waarom komtwieertoe,in
een schijnbaar zo vreedzame sfeer van religieus en intellectueelleven
iemand te vermoorden ?
Naarmate hetverhaal,samen methetonderzoek van de monnik-detective

W illiam van Baskerville (een evidente allusie op Sherlock Holmes)vordert,worden verschillende hypothesen geopperd :politieke benden,passionele wraaknemingen;m aarna e1k nieuw m oordgevalworden die weer

verworpen.Tenslotteblijftnogalleendevraagover:hoeen waarom gaat
iemand dodenomwillevan een boek?Daarmeezijn wealbijdeontknoping van hetverhaal.M aarvooraleerdaarop in tegaan en om hetbeterte

begrijpen,willen we eerstnog iets zeggen over de protagonistvan het
verhaal.

De inquisiteur-detective
W illiam van Baskerville, een al wat oudere franciskaan, is ooit grootinquisiteurgeweest.Doorde keizerbelastm etde opdrachtom onderhan-

delingen metdepausvanAvignon voortebereiden,bevindthijzich min
ofmeertoevalligin debenedictijnerabdijwaardehelehandelingzich zal
afspelen.De scherpzinnigheid waarmee hij,à la Sherlock Holmes,op
grond van minimaleaanwijzingen een toedrachtweette achterhalen (in
hetbeginvanderoman,bijzijnaankomstindeabdij,weethijuithoefafdrukken in de sneeuw de richting,de kleur,de snelheid en zelfsde naam

vanhetpaard afteleiden waarnaardemonniken op zoek zijn),brengtde
abtvan hetkloosterertoe hem hetonderzoek van de eerstem oord toe te
vertrouwen en vervolgens van alle andere die dag na dag zullen volgen.
W illiam ,een man m et cultuur, doordrongen van de nieuwe ideeën van
andere franciskanen a1sRogerBacon en W illem van Occam ,bespreektde

resultatenvanzijn onderzoek metzijn helperen secretaris,debenedictijnernovice Adson (= W atson)van M elk.En diegesprekken zijn hetdie
Adsonvelejarenlaterinzijnoudedagopgetekend heeftin hetmanuscript
datEco nu in 1968 opgeduikeld zou hebben.
In die dialogen tussen m eester en leerling ontdektde lezergaandeweg de

persoonlijkeinstellingvan William enwelopeenmanierdiesuggereertdat
Eco in hem de authentieke intellectueel heeftwillen belichamen en m is-
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schien zelfs zijn eigen mentale houding als semantisch interpretator en
detective van de cultuur.En inderdaad,W illiam veroorlooft zich kritiek

op de meestonaantastbare waarheden.In zijn prestigieuze carrière als
inquisiteurishij,op zekere daggaan twijfelen aan hetvermogen van de

menselijkegeestom eenblijvendeenuniverselewaarheipalsdetgoddelijkewezenheid'tevatten.Allemenselijkewaarheid,zegthijtotAdson.is
beperkten relatief.(dAlleswatjekuntdoen,isbeterkijken').Men dient
derhalve argWaan te koesteren ten aanzien van elke definitie van een universele en absolute waarheid.W illiams intellectuele instelling van onder-

zoeker (inquisiteur-detective) iser een van voortdurende bedachtzaamheid,bereid om iederogenblikeen nieuweaanwijzing,eennieuwebetekenis te ontdekken.Datbehoedthem in hetbijzondervoor intellectuele
hoogmoedenfanatismeenverklaartzijnvoorliefdevoordemarginalenen
geringen van deze wereld :dsomsspreektOnsHeerdoordem ond van de

armen,deonterfden,dedwazen en deongeletterden'.En hijbeveeltzijn
leerlingdezelfde houding aan:tvreesdeprofeten en hen diebereid zijn
voordewaarheid testerven,Adson,wantzijdoen gewoonlijk velen met
hen sterven,vaak eerderdan hen,somsin hun plaats'(511).
Naverloop van jaren blijktAdson dielesgoed begrepen tehebben.Hij
leidtzijnrelaasvandefeiteninmeteenplechtigeoproeptotepistemolùgische behoedzaamheid : Videmus nunc per speculum et in aenigmate

(thanszien wijalsin eenspiegelenin raadsels)endewaarheid openbaart
zich,alvorensonsvan aangezichttotaangezichtteverschijnen,bijfragm enten (helaas,zo m oeilijk leesbaar)in dedwalingvan dewereld,weshalvewijdebetrouwbaretekenenervanzorgvuldigmoeten spellen,ookdaar
waarzijonsduistertoeschijnen'(17).
M etdieleerin hetachterhoofd gaatde oplettendelezerin hetonverm oeibarespeurwerk van de detectivehandeling een nieuwe betekenisachterha-

len,zodatderomaneenzoektochtwordtnaarwarewijsheidendittemeer
naarmate de handeling zich helemaalop de bibliotheek,de bewaarplaats

van de hele bestaande wetenschap,concentreert.Daardoor krijgen een
aantalelementeneen nieuwesymbolischebetekenis:bijvoorbeeldhetmonumentalehoofdgebouw van de abdij.metop detweedeverdieping de
bibliotheek,op deeerste hetscriptorium waardemonniken werken,en de

ondergrondseruimten waarde keukensgelegen zijn.Dathoofdgebouw
wordthetsymboolvan de driedeligeconceptievan demens:buik (keuken).armen (scriptorium)en hoofd (bibliotheek).Keuken en scriptorium
zijnvrijtoegankelijk,detoegangtotdebibliotheekisverboden.Demonnikendienenzichtevergenoegenm ethetkopiëren(herhalenvan dewaarheid):alleen deabt(hetgezag)heefttoegangtotdebronnen.nietom ze
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te betwisten m aar om ze te bewaren en om zich van hun zuiverheid te
vergewissen.Om de bibliotheek te beschermen tegen de nieuwsgierigheid
van nieuwlichtersheeftmen zeontworpen in devorm van een labyrinten

vanvernuftige.dodelijkevalstrikkenvoorzien.Heelhetsubtiele,verwrongen en in herm etisch afgesloten perkamenten gemummificeerde weten van
demiddeleeuwen wordtaldusgesym boliseerd doorditmateriële en spiritue1e labyrint,dataan het eind van de roman in de vlam men zalopgaan.
dHet wasde grootste bibliotheek van de christenheid',zegtW illiam .dNu

isde Antichristwerkelijk nabij,wantgeen enkele wetenschap zalhem
meerin deweg staan'(511).Hierlag een dogmatischeen verlammende
cultuurop sterven,om plaatstemaken voordewaarheden van een nieuwe

tijd.
De sem iotische roos

Daarmeezijnwijbelandbijdeontknopingvan hetverhaal.Onderdevele
in hetlabyrintverborgen manuscripten bevindterzich één datdebijzondere aandachtvan de wakkerste monniken gaandehoudt,en datde dood
van de een na de anderzalveroorzaken.Dooreen van de monniken,een

doodsvijandvanelkefilosofischeoftheologischevernieuwinginhetchristendom,ishetop listigewijzebestreken meteen dodelijk gif.Detoorn
van de fanatieke monnik geldtvooraldeleerstellingen van Aristoteles,die

sindskortindeLatijnsecultuurzijn opgenomen:dElkboekvan dieman
heeft een gedeelte van de wijsheid die de christenheid eeuwenlang had
vergaard,tenietgedaan.De kerkvadershebben allesgezegd watmen over
dekrachtvan hetW oord diendeteweten,maarBoëthiushoefdeslechtsde

Filosoofte commentariëren,ofhetgoddelijk mysterie veranderde in een
menselijkeparodievan categorieën en syllogismen...Iederwoord van de
Filosoof,bijwie nu heiligen en pausen zweren,heefthetbeeld van de
wereld op zijn kopgezet.Maarhijwasnog nietzo vergegaan dathijhet
beeldvanGodop zijn kopzette.Alsditboekvoorwerpvanvrijeinterpretatie werd of was geworden,zouden we de uiterste grens hebben over-

schreden'(493).
Tegenover deze reactionaire monnik staat de onversaagde W illiam , die

zijnzoektochtonvermoeibaarvoortzçt,tothijuitkomtbijhetmysterieuze
manuscript.Hetblijkthetenigenogbewaardeexemplaarvan hettweede
boek van Aristoteles'Poëtica te zijn.Allen die hetprobeerden telezen,
moesten datmetdedood bekopen.W atvoorbijzonderschadelijke leer
bevatte ditgeschriftvan de Filosoofdan wel? De auteurverondersteltdat
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Aristoteles,na in zijn eerste boek detragedie behandeld tehebben,zijn
tweedeboek aan de komedie,delach en deparodie gewijd had.En dat
zou volgensdeoudemonnik schandaliggeweestzijn.Tegenoverdetragischeernstvan deonderwerping aan degevestigdeordezou degeestvan de

lach,deironieofdesystematischekritiek volkomen ondermijnend zijn:
<De lach is de zwakheid,de verdorvenheid,de karakterloosheid van ons
vlees...iets laags,een afweermiddelvoor de eenvoudigen,een ontheiligd

mysterievoorhetgepeupel'(494).Een duivelseuitvinding diederetorica
van de overtuiging zou vervangen doordie van debespotting.VoorW illi-

am daarentegen,zoalsvoorzijn geestelijke vaderen meester,de heilige
speelman van Assisi,isde lach hetverweertegen hoogmoed en onverbid-

delijk fanatisme:delach komtnietalleen de nederigen en eenvoudigen
toe,maarevenzeerde geleerden,alskenteken van authentieke innerlijke
vrijheid:<Misschien heefthijdiedemensenliel eefttottaakhen telaten
lachen om de waarheid,de waarheid te Iaten lachen,wantde enige waarheid bestaat in het leren hoe zich van de ongezonde hartstocht voor de

waarheid tebevrijden'(511-512).
Ditiso-i.hetfundamenteleantagonismewaaropUmbertoEcozijn prachtige allegorie heeftgebouwd.De verteller-semioloog wilde ons laten verstaan datdelach,deironienietalleen alleillusiesen zelfgenoegzaamheden

ontkrachtmaartevenshetgrotemethodologischehulpmiddelisvan zijn
eigen filosofie.NetalsW illiam verwerptook Eco zoweldeidealistische en
spiritualistische houding die totdogmatisme leidt,alsderealistischebenadering van de naakte feiten,die uitmondt in het carnavalen de klucht.

Zijn interpretatiesysteem van de wereld steuntnietop deinhouden,die
altijdbetwistbaarenfragmentairblijven,maaropdevormenvandewaarheden;nietop debetekende werkelijkheid maarop debetekeaen#e (begrippen ofwoorden).W ijzeiden reedsdatwereld en menselijkecultuur
voorde semioloog <open'werken zijn,tekensystemen die voortdurend
opieuw geïnterpreteerd moeten worden.Daarom is alles in De naam van
de roos allegorie en sym bool,speurwerk en navorsing.Delezerm oetzich
de houding van W illiam eigen maken,voor wie het er niet om gaat te
weten <wie de goede of wie de slechte is',m aar de complexiteit en de
coherentie te achterhalen van hetgrote systeem van betekenissen dat de

middeleeuwse cultuuris geweest.'Boeken zijn nietgemaaktom erin te
geloven. maar om aan onderzoek te worden onderworpen.Als we een
boek vooronshebben,moeten we onsnietafvragen wathetzegtmaarwat

hetbedoelttezeggen'(331).En even verderin detekst:$Deideeiseen
teken van de dingen,en hetbeeld is een teken van de idee,teken van een
teken.M aaruithetbeeld reconstrueerik,zo niethetlichaam ,dan toch de

ideedieeen anderervan had'(332).
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Om hetnog eenssamen tevatten:Umberto Eco komtervooruitdathij
een zuivere semioloog is, en a1s zodanig de wettige erfgenaam van de
nominalistischetraditie,diebegintmeteen Occam en een Locke en geleid
heefttothetneopositivism evan een W ittgenstein ofeen Pierce.Datwisten

wealuitsommigevan zijnvroegerewerken,zoalszijn TraktaatvanAlgemene Semiologie ofFekea.In Teken b.v.vraagthijzich af:<En zo de
helewereld en de dingen nietsanderswaren dan onvolm aakte tekensvan
interpreterende buitenstaanders,van de wereld van deideeën?...Heelhet
middeleeuws symbolisme berust op die hypothese.Omnis mundicreatu-

ra/quasiIiberetpictura/nobisestinspeculum (Elkschepselvan dewereld
isalseen boek en een schilderijonstotspiegel'(hetverswordttottweemaaltoein deroman geciteerd).En eldersschrijfthij:'Demensiszijn
taal,wantde cultuur kom ttotstand als een systeem van tekensystemen.

Zelfswanneerdemensdenktdathijspreekt,wordthijgesprokendoorde
regelsvandetekensdiehijgebruikt.Deregelsvandietekenskennenisde
maatschappijkennen,maarisookhetsysteem van delinguïstischedeterminismen kennen dieonsgeestelijk wezen bepalen'.
Dieboodschap van deauteurvinden wijin Denaam van deroosvolkomen duidelijk ingeschreven vanafdeproloogtotin delaatsteparagrafen
van deroman.Detitelzelfisalveelbetekenend.Hetgaatinderdaad om de
naam van de roos,nietom deroosop zich.Deroosalsm ooie,geurigeen

vergankelijkebloem komtnooittersprake,welechterhaarsterkesemiotische waarde.Hetbeeld van de roos heeftvele betekenissen;zowelin de

klassieke mythologische als in de middeleeuwse iconografie.Zij is het
symboolvandeliefde(Venus).van deoorlogsoverwinning(Jupiter);beeld
van hetparadijsen van demystiekeverlichting (Dante);zijiseen complexeen verenigendevorm zoalshetlabyrint,en alszodanig een teken van

tegenspraak en misleiding.Maarzijistevenseen symboolvan de lente,
d.w.z.sym ptoom van derenaissanceuitdedonkerewintervan devroege
m iddeleeuwen.

DelectuurvanEco'sbriljanteverhaaliseen heilzameoefeningvan ironie
ten aanzien van een tijdperk en bepaaldeheersende attitudesdieaan een
kritische herzieningtoezijn,alswijonswillen bevrijden van soortgelijke
inhibities en onverdraagzaamheden.Alleen zou ik enig voorbehoud formuleren ten aanzien van de extreem formalistische interpretatiemethode

waarinEcozichverlustigt:hetzouweleenszokunnenzijndatwijvandie
ingebeelde roos,herleid tothaarnaam alléén,in onze handen nog slechts
een papieren roosoverhouden.
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A utom atiseren gebeurt niet m et gezond
verstand
PaulCasparie

<Diecom puter komtertoch',datweten wenu wel.ofwehetleuk vinden
ofniet.Automatisering en toepassingvan demicro-elektronica.ddechip',

gaan voortmetdeblindekrachtvan natuurverschijnselen.Van een echte
keuze is geen sprake.De techniek iser en za1worden toegepast,ook al
weten wenietprecies hoe,waar.ofhetnuttig isen ofwe erwelgelukkig
doorworden.Daar wordtnietnaar gevraagd.

W aar is aldit m oois voor nodig ?

Automatiseringllaat opnieuw zien datmaatschappelijke veranderingen
nietdoorwensdrom en teweeg worden gebrachtmaardoornieuwetechnieken en wetenschappelijkeontdekkingen.W eworden erin feite doorovervallen.Voorstandersvan innovatie erkennen ook implicietdaternietste
kiezen valt. Hun argument is al
tijd dat we m ee m oeten doen om niet

achterteblijven.Ziebijvoorbeeld dediscussie-notaoverdeeconomische
aspecten van de informatie-technologie die in Nederland in de PVDA
werd gepresenteerd : <zonder technologische vernieuwingen is een groot
deelvan de Nederlandseindustrie en dienstverlening ten dode opgeschreven'. Al
dushetPvDA-kamerlid Jaap van derDoef(NRC Handelsblad,

11-10-83)Nooitwordtdevraaggesteld ofdie<technologischevernieuwingen'zelfgewenstzijn.Daargaathetnietom.W e moeten meedoen.De
vooruitgangwordtonsafgedwongen doordenoodzaak inderaceteblijven,zonderdatheterkennelijk veeltoedoetwaarheen dieleidten ofal
die nieuwe techniek ook werkelijk de kwaliteitvan onsleven ten goede
komt.Misschien ishetnieteenszo'n slechtesituatiedatmaatschappelijke
veranderingen worden bepaald door nieuwe machines,in plaatsvan door
politicien ideologen,maarhetstemtweltotenigebescheidenheid te moe1 Zievoormeerinformatieook H.Jans,De opmarsvan de chi
ps,in Streven,
april1981,pp.
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ten erkennen datwijzelfnietin staatzijn welbewustvasttestellen welke
richting wezullen opgaan.Ditgebrek aan planmatigheid isde irrationele
kantvan de groeiende autom atisering en inform atietechniek,die op zich-

zelfbeschouwd voorbeelden zijn van een uitzonderlijk verdoorgevoerde
rationaliteit.

Detechnischeprestatiesop hetgebied van de micro-electronica zijn indrukwekkend,maarin veelgevallen blijftonduidelijk waaralditmoois
voornodig is.Hetmoetdusnadrukkelijk bijhetpubliek worden aangeprezen.DaartoediendeonderandereKqk,Automatisering, dBoekvande
M aand'september '83,geschreven doorJan van Oorschot,buitengewoon

hoogleraarindebestuurlijkeinformaticaaan deVrijeUniversiteitin Amsterdam en totvoorkortdirecteurautomatisering bijdePTT,fMijn boek
heeftpropagandistischewaarde',zegthijineen interview,NRC Handels#/J#,14-4-,83.<Hetmaaktdelezerwaarschijnlijkmeercomputerminded,
Heb ik daareen goede zaak mee gediend ? Ik weethetniet.lk zitook met
de vraag,wat gebeurterals ik hettegenhoud?'.
Automatisering m oetnog aan een halfonwillig publiek verkochtworden.

Hetpubliekisnogniethelemaalrijpvoordeinformatiemaatschappij.Als
weVan Oorschotmogengeloven isdateensprookjesachtigewereld waar
iedereen langselektronische weg metiedereen verbonden is,thuisbankierend achterde term inal,elektronisch winkelend,ofvia detelefoon inpluggend op centrale databestanden.telecom municerend m etruimtesatellieten,

terwijlintussen hetvervelende Ferk doorrobotten en computerswordt
gedaan.Hetuiteindelijkedoelvan deze'computopolis'is'debevordering
van een klimaatwaarin ruimteisvoordeopbloeivan intellectuelecreativi-

teit,in plaatsvan een overbodigematerialistischeconsumptie'(90).Echt
mooi wordt het pas wanneer computers en telecom municatiesystemen
worden samengevoegd toteen nieuw fenomeen,de <télématique'.fDoor
télématique kan de in de com putersamengebalde krachtuitde computer

ontsnappen en viaelektronischekanalenzijn wegvinden totindehaarvaten van demaatschappij'(38).
Hethele boek isop een toon geschreven die ons een prachtige,efficiënte

wereld doetverwachtenwaardankzijdetechniekallesprobleemloosverloopt.M aaralswijwerkelijkzo'n behoeftehebben aan autom atisering en
informatiemaatschappij,dan begrijp iknietwaarom eropzo'n onzinnige
manier propaganda voor moetworden gemaakt.Ook Van Oorschotziet

weleen paarproblemen,maardoorzeluchtig aan testippen wekthijde
suggestiedatzedaaralhalfmeezijn opgelost.Delezerkrijgteen schouderklopje.en hem wordtverzekerd dathetallemaalgoed za1komen.Het
iseven wennen,maardan weetjenietbeter.Zo moeten demensen in de
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stem ming gebrachtworden om de nieuwe com municatiesystemen zonder
protestte accepteren.

Onverschilliger dienstverlening
In een aantalgevallen ishetgebruik van computersvanzelfsprekend,zoals

bijmassa-administraties:hetbetalingsverkeeren salarisberekeningen,bij
vliegtuigboekingen en hetautomatisch doorverbinden van telefoons,bij
hetbesturenvan fabricageprocessen en goederentransport.bijroutinematig kantoorwerk en zelfsbijhetontwerpen van nieuweprodukten.Maar
het begint aldubieus te worden of de computer in het ziekenhuis een

succesis.Van Oorschotschrijftheelbraaf:<Depatiëntmeldtzichop het
tijdstip dathem isopgegeven,bijhetziekenhuis,waarhijdoordeinformatie die reedsover hem isgeregistreerd,een d<goedebekende''is,zodat

hijzich direct'dpersoonlijk''voeltaangesproken'(68).W iehetongeluk
had in een ziekenhuistebelanden verteltweleen anderverhaal.Ontoelaat-

barevergissingenindiagnoseenbehandelingzijnmeerregeldan uitzondering,en <een goede bekende'isde patiëntalleen op derekeningenadm ini-

stratie.Bijautomatiseringvan dedienstverlening,waarmen decomputer
nu juistzogeschiktvoorvindt,zaldeburgerin toenemendemategeconfronteerd worden meteen onverschillige behandeling.Erbestaatgeen persoonlijk verband meertussen de dienstverleneren de klant.De communicatie m oet aan de hand van nauw om schreven instructiesgeschieden.De
instanties kunnen hun onbereikbaarheid m oedwillig vergroten door de
proceduressteeds meerte formaliseren.Verkeerd geregistreerde gegevens
gaan een eigen leven leiden.Hetkostde klantgeweldige moeite om door
tedringen totgeautom atiseerdeinstellingen alsbelastingen,verzekeringen,

banken.Overalontmoethij onverschillige ofonbevoegde employés die
zich steedsachterhetargum entkunnen verschuilen datze alleen m aar de
instructiesvan de computeropvolgen.Ofzeweigeren inform atietegeven
metde oncontroleerbare dooddoener:dhetsysteem isdown'.Automatisering van de dienstverlening gebeurtin iedergevalnooitop verzoek van de
klant.En de PTT mag dan opscheppen over nieuwe telecommunicatietechnieken,depostwordtmindervaak bezorgd dan vroeger,giroafschrif-

tenblijvenlangerweg,en voordepaarlokettendienogopenzijnworden
derijen langer.Voorlopig geen reden tejuichen overdtélématique'.
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Over-inform atie
Als een van de grootste zegeningen van de m icro-elektronica wordtge-

noemd de rijkdom van informatiedie nu iedereen terbeschikking staat.
Systemen als dviditel'en 'Teletex'brengen meteen druk op de knop teksten die voorheen op papiergedruktwerden rechtstreeksthuisop debuis.

De mogelijkheden van informatieoverdrachtvan de elektronische krant
zullen veelgroterzijn dan van de traditionele media.Koperen kabelverbindingen zullen geleidelijk vervangen worden door glasvezelkabels m et
een twintigvoudigecapaciteit.Via communicatiesatellieten wordtiedertvstation overalterwereld bereikbaar.H ome-terminalsworden aangesloten

op reusachtige databestanden waarin completebibliotheken op schijfgeheugenszijn vastgelegd.
Opnieuw lijken detechnischeontwikkelingen zo adembenemend,datwe
gewoon vergeten zijntevragen ofwealdieinformatiedan ook werkelijk
nodighebben.Bestonddaarbehoefteaan?Hadden wijdantotvoorkort
hetgevoelveelteweinijinformatieteontvangen?Hettegendeeliswaar.
W ijwerdenalz6overspoelddoorkranten,tijdschriften,boeken,televisieprogram ma's, nieuwsberichten, actualiteiten, discussiepanels enzovoort,

datereigenlijk geen tijd wasergensnoggoed aandachtaan tebesteden.
Vergroting van hetinformatieaanbod zalhetalleen nog maarmoeilijker
maken onsergensop te concentreren.W antdetechniek van de informa-

tieoverdrachtmagdan verbeterd worden,decapaciteitvan demenselijke
geestom informatieop tenemen blijftconstant.Deverleidingen van de
techniekzijn echtermoeilijk te weerstaan.
Neem bijvoorbeeld een dink-jet-printer',diein één seconde zespagina's
A4mettekstkan bedekken.Datklinkthaastongeloosijk,enhetismoeilijk geen bewondering voordezetechnischeprestatie tehebben.Toch is
hetmaardevraag ofweerwerkelijkzoveelmeeopschieten.W antzullen
weookzoveelmeerleesbaretekstenproduceren dieeendergelijkeafdruksnelheid rechtvaardigen ? Ofzalhetgemak waarm ee gereproduceerd kan
worden alleen maar de verspreiding van onleesbare stukken vergroten ?

W asnietreedshetfotokopieerapparaatverantwoordelijk voortorenhoge
stapelsm em o'sen nota'swaargeen doorkomen aan is,die weinig verhelderen,niets oplossen en alleen stagnatie veroorzaken? De kosten van in-

formatieverspreidingwordenzo laag,datdeprikkelverdwijnteerstnate
denken voordat de boodschap verzonden wordt.De dwang tot selectie

verdwijnt,althans bijde producentvan informatie.De ontvanger van
informatie daarentegen kan weinig anders meer doen dan selecteren,wil

hijnietindestroom vanberichtentenondergaan.Zo dreigendiefantasti-
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sche com municatietechnieken van alle kanten de verwarring alleen nog

maartevergroten.Bovendien blijftonduidelijkwàtvoorinformatielangs
elektronische weg verspreid gaatworden.Uitdeverhalen overde elektro-

nische toekomstwereld krijg je de indruk dat informatie een kleurloze
vloeistofisdievanuiteen onuitputtelijkreservoirdooreen steedsverfijnderbuizenstelselnaaralleuithoekenvan demaatschappijwordtgepompt.
M aarinformatieisnooitneutraal.Zelfsvoetbaluitslagen,toptien-ranglijsten,weerberichten en beurskoersen hebben een politieke betekenisomdat
de presentatie van déze informatie àndereinformatie verdringt.W ie gaat

uitmaken waterop de beeldschermen verschijnt? Krijgen schrijversmet
tegendraadse opvattingen degelegenheid hun provocerende gedachten via
elektronische netwerken te verspreiden?

Informatiemoetuiteindelijk ook ergensvandaan komen.W iebeheertde
bron ?H oewordtbepaald welke gegevenswelen welkenietin een databestand worden opgenomen? In principe is het prachtig om thuis op de
terminaleen hele bibliotheek onder handbereik te hebben,m aar hoeveel

mensen kunnen metzo'n systeem omgaan?Om dejuistegegevenstevinden moet men een gecompliceerd zoekprogram ma afwerken,en inzicht
hebben in demanierwaarop hetdatabestand gestructureerd is.Veelmensen zullen daarnietaan toekomen.Erza1een onderscheid komen tussen
mensen die nieten die welmetde nieuwe inform atietechnologie kunnen

omspringen.Voorde mensen die erniets van begrijpen,en die geheel
alankelijkworden van deexperts,krijgtdeomrlngendewereld van geavanceerde computertechnologie de dreigende ondoordringbaarheid van

eenAfrikaansejungle.Zo hebben wedandeparadoxaleontwikkeling dat
toenemenderationalisatieméérmensen onwetend en hulpeloosza1m aken.

De toekomstige informatiemaatschappijlijktme ook een wereld waarin
hetconcentratievermogen van dem ensen ernstig zalworden aangetast.Al

sindsjarenishetlezenvanboekenopz'nretour.Menkijktlievertelevisie.
Plaatjes worden steeds belangrijker ten opzichte van tekst.De inhoud
moetsteedsmeerwijken voordevormgeving.Hetistnatuurlijk weerheel
indrukwekkend dat 24 delen W incklerPrins Encyclopedie op twee mag-

neetschijventergrotevan langspeelplaten gezetkunnen worden,maarhet
gaatdan welom een encyclopediewaarvan de inhoud steedsoppervlakki-

gerwordten diebijiedereeditiemeerillustratiesen mindertekstbevat.
Lezen moetin rusten stiltegebeuren.Daarzalweinig meervan overblijven alsweVan Oorschotmogen geloven.Metkennelijke instemming citeerthijdesciencefictionschrijverArthurC.Clark (SpaceOdyssey 2001)
diezegt:<Ik geloofdatweechtnietzoverwegzijn van hetpolshorlogetijdperk.Dan zaliedereen overalterwereldiedereen kunnen bereiken via
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desatelliet'(98-99).Alsditwaaris,staatonseen wereldtewachten waar
iedereen onophoudelijkgestoordkanworden,zoalsnu aldoordetelefoon
gebeurt,maar dan veelerger.En men zaldie permanente stoorbaarheid

normaalgaanvinden,netzoalsmen hetnormaalvindtdateenpersoonlijk
gesprek onderbroken mag worden door de telefoon,en dat de opbeller

voorrang krijgtboven degenedielijfelijkaanwezig is.Demeestemensen
dùrven nietseensde hoorn van de haak te leggen,bang om er nietmeer

bijte horen.
Nuttige werkloosheid ?

Nietrationeleontwikkelingenzienweook bijpraktischeaangelegenheden
alsde aanschafvan kleine computersvoorbedrijfen kantoor.Nu men
vele duizenden schakelingen op een sintertje silicium kan persen,zijn
computersdietwintigjaargeleden nog een helekamerinbeslagnamen in
omvangteruggebrachttothandzamekastjesdieop een bureau geplaatst
kunnenworden.Zezijnkleiner,snellerenvooralgoedkopergeworden,en
voordeparticulierbetaalbaar.W iehebbenernubaatbijzo'ndingaante
schaffen?Dekleineondernemerbijvoorbeeld,die erzijn voorraadadministratieop kan bijhouden,zijn financiëlecalculatiesmeekan maken,en
erzijncorrespondentieop kanalandelen.Toch loopthetallemaalnietzo
makkelijk alsde advertentiesbeloven.Demachineszijn welmooi,maar
de beschikbare programmatuur (de software)loopt hopeloos achter.In-

structieboeken zijn zo slecht,datde gebruikervaak zelfmag uitzoeken
hoehijdiecomputervoorzijneigen behoeftenmoetgebruiken.Installatie
van apparatuur,organisatorische aanpassingen binnen hetbedrijf,training van personeel,kosten vaak meerdan de computerzell.Kinderziek-

tesdoenzichveelvuldigvoor,tennadelevandeklant.Tijdom routineop
tebouwen iserniet.wantbinnenkortzijn eralweerverbeterdemodellen
tekoop.Hetlijktwelofdecomputertevroeg op demarktisgekomen.
Deontwikkeling van verbeterdevisiesmoetbetaald worden uitdenodeloze aanschafvan inadequaatmateriaal.En hoe nuttig is de aanschafvan

een 'personalcomputer'voorhuiselijk gebruik?Debelangrijkstegebruikerszijnhobbyisten,voorwiedecomputereen verslavendstukspeelgoed
is.Ookishetheelbevredigendietsmeteenapparaatgedaantekrijgendat
jenetzo goedmetdehandhadkunnendoen.Eentekstvervaardigen met
2 ZieWhat'sDetainingtheOfficeof theFuture?inFortune,mei1982.
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een word-processor bijvoorbeeld:schrijven en corrigeren op een beeldscherm ,gedeelteswegzetten in hetgeheugen,andere delen oproepen,hele

bladzijden omgooien doorhetbespelen van detoetsen,en dan hetresultaatlatenuitprinten:datisleukspelen.alzoujemetpenofschrijfmachineeerderklaarzijngeweest.Maardeverleidingisgrootom vaneenmooie
machineook een inhoudelijk beterresultaatte verwachten.Op kantoor
za1tekstverwerkendeapparatuurweltijdbesparend zijn,maarhetistoch
goed nog even te bedenken datin Japan,onsgroötvoorbeeld van econo-

mische slagkaardigheid,géén schrijfmachines kunnen worden gebruikt
vanwege de tweeduizend karakters van het Japanse schrift,en datm en
daardesondanks geen achterstand dooroploopt.
Echtvervelend wordt de com puter op hetpuntvan de werkgelegenheid,
zoals aldoor anderen isopgemerkt.Automatisering brengt geen nieuwe
banen ;zie daarvoor ook het reeds verm elde artikel van Henk Jans in
Streven,april'81.Ook decomputerindustrie zelfvertoontde neiging om

minderarbeidsintensieftewordenenerzijn alheelwatkleinerebedrijfjes
kapotgegaan,terwijlhettochvolgenseenonderzoekvan deAmerikaanse
econoom David Birch dekleinebedrijven zijn dievoornieuwewerkgelegenheid zorgen.

W estaan vooreenhelevreemdesituatie.Hetlijktzomooidatcomputers
en robottendevervelendekarweitjeskunnenovernemen,endanblijktdat
de m ensen nog lieververvelend werk doen dan helemaalgeen werk heb-

ben.Prachtigegedachten,veelvuldigin VanOorschotsKi
jk,Automatisering tevinden over <m eertijd voorcreatieve bezigheden en volledige ontplooiing van de evenwichtigem ens',staan geheellosvan dem aatschappe-

lijkerealiteit.Hetvinden van zinvollebezigheden voorsteedsmeermen'
j

sen gaateen reusachtige opgave worden.Automatisering iseen gewildige
exercitievan vernuft,en gaatonsvervolgenssteedsdieperin deproblem en

brengen.Hetlijktnietmogelijk bijallevoordelen ookdezichtbarenadelen te vermijden.Daarvoorhebben wijkennelijk toch te weinig gezond
verstand in huis.
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Philippe Sollers:de ijdelheid van een
Franse intellectueel
Charo Crego en Ger Groot

tEen dorp.Neteen dorp.M odieuze schrijvers,toonaangevende critici,
trendgevoelige uitgeversen aan de weg timmerende intellectuelen vormen
een kliek van een paar honderd m an.Ze kennen elkaar,beoordelen elkaar,prijzen elkaaren kraken elkaaraf.Binnen die cirkel...weetiedereen allesvan iedereen,verteltiedereen allesoveriedereen door'.Zo beginnen Hervé Hamon en Patrick Rotman hun geruchtmakende boek Les in-

tellocratest,een genadelozebeschrijving van hetfunctioneren,intrigeren
en marchanderen van hetintellectueleleven in Frankrijk,d.w.z.Parijs.
Eenboek datdirect'
naverschijning aleven gretigoverdetoonbank ging
alsditjaardenieuweromanvanPhilippeSollers:Femmesl.Geen sociologische studie,maar een fictioneelwerk,datechter een nietminderin-

dringend en navrantbeeld schetstvan deleefwereld van deParijse <hoge
intelligentsia',ook alvalt te vrezen dat deze ontluistering zeker niet in
Sollers'bedoeling heeftgelegen.
W aarSollers onseen blik biedtvan fbinnenuit'op degesteldheid van de
Franseintellectualiteit,daarbenaderen Hamon en Rotm an hun onderwerp

meteen ironische distantie.Zegluren van buitenafdoorde gordijntjes
naarbinnen in decafés,redactielokalen en universitairewerkkamerswaar

boeken ontstaan,overliteraireprijzen en leerstoelen wordtbeslisten de
mandarijnen hun gunsten uitwisselen.En delezervolgthen op hun wandeling van la Coupole op M ontparnasse naar Chez Lipp op Saint-Germain,via hetCollègedeFrance,deEcoleNorm ale Supérieureen deEcole
des Hautes Etudes, de uitgevershuizen Gallim ard. Grasset en Le Seuil.
M en ontmoetmensen uitde media,criticien academicien wipteven bin-

nen in deEngelsepub Twickenham,waarBernard-Henry Lévy (B.H.L.)
zijn salon houdt.Hetismaar een kortewandeling en hetbetreftmaar
weinig mensen.maarhetisLe Tout-paris van hetintellectuele leven;een
1 Hervé Hamon en Patrick Rotman,Lesintellocrates.Expédition en haute in-

telligentsia,Ramsay,Parijs,1981.
2 PhilippeSollers,Femmes.Gallimard,Pari
js,1983.
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dorpsgemeenschapvan misschien2* man,metzijntallozekliekjes,ruzietjes,disputen en feesten rond hethandjevoldpatroons',waaromheen de
mindere goden zich verzamelen.
Een accum ulatie van functies ligtten grondslag aan de geslotenheid en
exclusiviteitvan deze gemeenschap.Iemand die een leerstoelaan de uni-

versiteitbekleedtzalhetnietmoeilijk vallenzich een functieteverwerven
inderedactieraadvaneenuitgeverij,eenkolom in een krantofweekblad,
een radioprogramma,een belangrijkestem indeTV....dElkeintellectueel
m etenige am bitie iseen verzamelaar van m acht,een cum ulard', zeggen
H amon en Rotm an.dHoevakeren van hoeveelmeerkanten ereen beroep

op hem wordtgedaan,destehogerishijop deintellectueleladdergestegen'(24).M aarook alvormen die2* één grotefamilie,toch hebben ze
nietallemaalevenveelgewicht;misschien 30 onderhen hebben zoveelfunctiesen machtweten tevergaren dathetsuccesofdemislukking van nieuwe

ideeën en intellectuelemodesgeheelvan henal ankelijkis.Totdiecrème
delacrèmebehorendeacademische<mandarijnen'van deEcoledesHautesEtudes,de faculteiten van politieke wetenschappen (sciencesmo) en
bovenal het Collège de France; de leidinggevende redacteuren van de
grootste uitgevershuizen en de mensen die hetgezichtvan de media bepalen.Een positieve recensie van Poirot-Delpech in Le M onde,een vriende-

lijkebehandeling in hetTv-programma Apostrophes ofeen welwillend
woord van de NouvelObservateur is voldoende om het succes van een
nieuw boek te verzekeren. dEen recensie in Le M onde is zoiets als een

geboortebewijs.Derecensiein deNouvelObsisdaarnatevergelijkenmet
deplechtigecommunie'(100).
Bovendien bestaatertussen diedriewerelden een heelnetvan relatiesen
verbanden; de comm unicatie verloopt snel en zonder problemen,want
velevan decum ulardshebben in alledrieeen vingerin depap.Zo isAlain

Bosquet niet alleen criticus bijLe M onde, maar hijredigeert ook een
poëzie-reeksbij de uitgeverijBelfond en is daarnaastnog adviseur bij
Grasseten La Table Ronde;de historicusJacques Jull
iard verdeeltzijn
Et
udes
,
de
N
ouv
el
Obs
ervateur en de
tijd tussen de Ecole des Hautes
uitgeverijLeSeuil;enzozoudenwe,metHamonen Rotman,nogwe1een
tijdje doorkunnen gaan.Maardaarnaastiserook nog sprakevan een
andernetvan relatiesen betrokkenheid,waardoorheteerstenog versterkt
wordt.De meestevan dezeintellectuelen hebben dezelfdelycea bezochten

daarnagestudeerd aan hetsummum vanhetFransehogereonderwijs:de
Ecole Normale Supérieure.Tussen de 'ulmards'(afgeleid van de Rue
d'Ulm ,waardeEcole Normalegevestigd is)en de anderen ligtdan ook
een scherpe scheidslijn en degemeenschappelijkestudieherinneringen en
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oude kameraadschap m aaktde relatiesbinnen de eerste groep nog sterker
dan ze anders alwaren.

Datishetbeeld van de Parijse intelligentsia,gezien door sociologische
ogen,maardeintellectuelen zelflijken nieterggelukkigmetdie schildering en schilderen zichzelfliever op een heelandere manieraf.W antook

alzijn deingrediënten grotendeelsgelijk,toch stijgteruitSollers'sterk
autobiografisch getinte roman Femm es een heelandere luchtop dan het

onverholensarcasmewaarmeeHamon en Rotman op hun wandelingzijn
figuurportretteren :gezeten naastBernard-HenriLévy fgaatPhilippeSol-

lersgeheelopin decontemplatievanzijneigen foto,op deomslagvan TeI
Quel'(20).Nee,dedhommesd'esprit'willen onservan overtuigen datde
wereldderideeën nietterugtevoeren isop machtengeld,dathetgeen zij
representeren daar verre bovenuit gaat en oneindig veelwaardevoller is.
VandaardatLesintellocratesonderdecultureleelite een weinig enthousiasteontvangstten deelviel.Ook Sollerslaaterzich in Femmeswatm op-

perend overuit:dErwordtop ditmomentin Parijsveelgesproken over
een boek datde sluiersvan de wereld van hetboek,van de media,wegtrekt...A rgentetIibido heethet...m ettweeguitig gekozen auteursnamen

op deomslag:Mamon in Rutman ...jeleesterallesin overdeverwoede
strijd om depubliciteit...zesseconden op deTV.,geweldig W iemet
wieontbijt...wiewieneukt...deonderlingecontrole...schandalen rond
literaireprijzen ...definanciëlebelangen-..'(198).Nietsandersdusdan
een roddelkroniek die niets m et het leven van de geest te m aken heeft,
volgens Sollers; want ook voor hem gaat het in de wereld der ideeën om

veelm éér dan de god M ammom en de dubieuze charmesvan Ruth.

Althans,daarvan probeerthijons in Femmes te overtuigen.Een boek
zondersociologischeofhistorische pretentie,een boek datnietswi1representeren of dem onstreren.Niet méér dan een roman. maar een roman
zonderfictie,dietelezen valtalseen exemplarisch produktvan deFranse

intellectualiteit.Daarmeewillen wenietzeggen daterin Frankrijk niets
anders wordtgeschreven en gepubliceerd dan dit,maar dat we hier een

sprekendvoorbeeld hebben vandewijzewaarop veleFranseintellectuelen
zich trachten te verkopen.En in die zin ishetboek representatief.zowel
voorde auteurzelfalsvoorhetuitgeversklim aatwaarbinnen hetboek op
de naarktwordtgebracht.

PhilippeSollersiseen romanschrijveren essayistdienauwelijksnogintroductiebehoeft;een adeptvan deNouveau Roman en ijverig beoefenaar
van destijl-en woordexperimentenzoalsdiein dejaren zestigenzeventig
in zwang waren.Bovendien heefthijzeer intiemebanden methettijdschriftFe/Quel,datbinnen deliterairekritiek een geheeleigen stijlheeft
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ontwikkeldmaarnu,zoalsHamon en Rotman gemelijk opmerken,'nauwelijksnogietsanderspubliceertdanfoto'sen prozavanzijnvoornaamste schepper'.

Femmesverscheen bijGallimard,hetnecplusultravan deFranseuitgeverswereld,heteindpuntvan vele,en deaspiratievan alleFranseschrijvers.W ant<Gallimard isnietalleen de sjieksteuitgeverijen een vrijwel
zekere garantie voor succes;hetis allereerstde plaats waar hetliteraire

leven zich afspeelt,heteigenlijke <'thuis''van de literatuur',aldusnogmaalsHamon en Rotman (70).In zijn uitgavenbeleid gaatGallimardzeer
voorzichtig en met overleg te werk en brengt relatiefveelminder nieuwe

titelsop demarktdan andere,vergelijkbareuitgeverijen.Gallimard teert
voornamelijk op zijn vaste fonds,dat3/4 van alle belangrijke Franse
literatuuromvat.W anneereen dergelijkeuitgeverijnu eenboek alsFemmesuitgeeftenhetdaarmeekennelijkeenplaatswilgevenonderdeliteratuurdienietvoorbijgaat,ismengerechtigddaaruitenigeverderstrekkendeconclusie te trekken.Daarm ee wordteen teksttotméérdan alleen een
toevallig produkt van het huidige Franse intellectuele klim aat, maar in
zekerezin toteen sociologisch documentvan <la belleviedel'intelligentsia
française'.

Femmesisduseeneenvoudigeroman.DehoofdfiguuriseenAmerikaanse
journalistdiealsindslang in Parijswoont.Zijn gesprekspartneriseen
bekende en miskendeschrijver,genaam d S.H etthema :hetleven,vrouwen,politiek,godsdienst,actuele ontwikkelingen.Ook filosofische ver-

wijzingenworden nietgeschuwd:deoplettendelezirontdektalsnelparafrases op Sartre, Heidegger,W ittgenstein,Nietzsche en M arx.Bekende

persoonlijkheden worden opgevoerd onder gemakkelijk te ontcijferen
pseudoniemen. Avonturen, reizen, filosofische en politieke discussies,

allesin een hoogstParijs-Fransestijlen doortrokken van de alomtegenwoordigepersoonlijkheid:hetM oivan Sollerszelf.EenM oidatzoallesoverheersend is datzelfs de verdubbeling daarvan in twee hoofdfiguren
zonderenige subtiliteituitde doeken wordtgedaan,opdatergeen enkele

onduidelijkheidoverblijftbestaandatermaaréénheldisinditverhaalen
datdie Philippe Sollersheet.
De hoofdfiguur heeftnetzoalszoveelandere jongeren degebeurtenissen
van mei '68 m et hart en zielm eebeleefd en zoalszovel
en was ook hij

maoïst.Hijbehoordetotdekringrond Lutz(Althusser),ook alwashet
misschien nietuitvolleovertuiging en meteen zekere distantieten aanzien

van hetpolitiekengagement;dankzijzijn relatiemetFals(Lacan)interesseerdehijzich voordepsychoanalyse,ookalheefthijzich nooitvooreen
analyse geleend;ook verkeerde hijop zeervriendschappelijke voetmet
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W erth(Barthes),metwiehijeenspermaandoverliteratuurdiscussieerde.
Over deze drie grote persoonlijkheden vertelthij in deze roman:over
Lacan en diensproblem en metdevrouwen,over de homoseksualiteitvan

Barthesendiensmoeder-fixatie,enhijschroomtnietom totindemorbide
detailsde waanzin van Althusser en de dood van diensvrouw uitde doe-

kentedoen.M aarnuzijndegrotendoodendejongerenvan '68-vooral
zijdienietzo jongmeerzijn maarwélzeerintellectueel-stellen zich nu
opnieuw de vragen die töen werden veracht,om datde een voorde ander
niet onderwilde doen in linksigheid.
En zo komtook de religie weerterug,deverdrongen,ontkende verachte
religie,alsteken van alleswatafgeschaftmoestworden maarzich nu weer
met des te heftiger kracht doet gelden.Sollers bekeert zich niet, zoals

zoveleanderen,tothetboeddhismeof(zoalsGaraudy)totdekoran,oftot
hetjudaïsme (zoals B.H.L.),maartothetkatholicisme,en we1in zijn
meest dauthentieke'vorm :het katholicism e van de contrareform atie,de
inquisitie,van Paus W ojtila.W ie symbolen wil,vindt ze hier, in grote
hoeveelheden :de mummievan Sint-Ambrosiusin M ilaan,de ZwarteM adonna van Polen,Sint-lgnatiusvan Loyola,en bovenaldemuziek.ook al

isdie nietaltijd katholiek.'lk weetnietofmijn godsdienstde ware is,
maarzij heeft de muziek...Dus is ze waar...Hoezo? W as Bach dan
katholiek?W ateen blasfemie!Onzin!Jawel,jawel,Barok,Italiaans...
Misin si...Messias'(434).M aarhetdelirium van deterugkeernaarhet
katholicisme bereikt zijn grootste hoogtepunt wanneer de protagonist
doorPausW ojtila zelfwordtontvangen.Depausispolyglot,depausis
een dichter,de pausinteresseertzich diepgaand voordecultuur.M aarde

opvolgervan Petrus,ddieeraan gewendistelijden,temoetenzwijgen,de
dingen overzijn kanttemoeten laten gaan'(386),isook slachtoffervan
haat,zelfsvanaanslagen op zijnleven:<...derodevlek diegroterwordt
op de witte toga ...het rood en hetwit ...Johannes Paulus 11die lang-

zaam ineenzaktin zijn jeep,alsop een grootdoek van Rubens...'(217).
De mensen hebben hem verlaten,het W esten weet hetkatholicism e niet

meernaarzijndiepegeestelijkewaardeteschatten,d...meerdan ooitisde
kerk eenzaam.alleen,in denacht...'(217).
Naastdezewierookluchten gloria-geluiden iserop politiek vlak ook nog

watSollerszijn <nonconformismemetlinks'noemt.Verstoten doorzijn
vrienden en afgewezen doorrechts,kiestde hoofdpersoon hettotalitaris-

mea1sdoelwitvan zijnaanvallen,endatbetekentuiteraardhettotalitarismevan links:Polen,Cuba,enz...M etdezelfdedramm erigemonotonieals
men algewend wasvan de Nieuwe Filosofen,althansvan hun m eestluid-

ruchtigevertegenwoordiger(B.H.L.),wordtdoorSollersuitentreureher-
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haald datcommunisme en nazisme &n en hetzelfde zijn.Niemand begrijpt hem,niemand weet zijn <totale nonconformisme'te waarderen,
wantniemand beseftdatM arx allang dood is3en dathetsocialisme hem
nietkan doen herleven,zelfsnietin de verwaterdevorm à la M itterrand.

In de jaren zeventig stond iedereen die links was aan de kantvan de
uitgebuite volkeren,de uitgebuite rassen en de uitgebuite sekse:de vrouwen.Hetgrotethem avan dezerom an ishetantifeminisme;hetishetpunt
waarde cirkelvan de dnonconform ist'van vandaag zich sluit.M aarhetis

een antifeminismedatnietmisogynwilzijn,enélshetdatalis,een misogynie die nietonverschillig staattegenover de seksualiteit.De verachting
verm engt zich zo m ethetgewaagde,m etde sensualiteit,metsado-masochistische motieven,lonkend naar Sade en Bataille.

.De wereld behoortde vrouwen toee erzijn alleen maarvrouwen'(13).
W atdaarvan ook zij,in dezeroman ontmoetenweopdeeerste 100bladzijden inderdaad vrijweluitsluitend vrouwen:denietsbegrijpende Kate,
de mooie Cyd, de alles organiserende Marie Louise en tenslotte zijn
vrouw,Deborah.Aldie vrouwen houden van hem ,ofhebben van hem
gehouden;allemaalwillen ze met hem naar bed en de m eesten van hen
m aken deeluitvan hetFront d'Autonomie M atricielle,de Franse sectie
van deorganisatie W OM ANN ,een afkorting dievolgensSollers,meteen

humordie boosaardig wi1zijn maarhetstadium van infantilisme niette
boven komt,staat voor dW orld Organisation for M en Annihilation and

fora New Natality'.M aaralleswaarhetdezeorganisatieuiteindelijk om
lijkt te gaan is het bewaken, bespioneren en achtervolgen van onze
hoofdpersoon,zodatnietsvan wathijdoetverborgenblijft.Decommunicatietussen ParijsenNew Yorkisvolmaakt;<ze'weten dathijisafgewekenvan hetrechtepad,dathijkatholiek,antifeministisch en conservatief
geworden is.

Paranoïa en narcismezijn detweekernpunten in Sollers'fantwoord'op
het feminisme,vaak op een m anier en in een m ate die aan het ridicule
grenst:
<Cyd beltm e op.Hetgaatm e goed.
Lynn belt me op.H et gaat me goed.
Deborah beltm e op.Hetgaatm e heelgoed.

Florabeltmeop.Hetgaatmetamelijk goed.
Ysia belt niet.

Jane beltmeop.Hetgaatmebestwelgoed-..'(166).
3 Naarde titelM arx estmortvan Jean Marie Benoist.een van deeerstepubli-

katiesvan dezgn.fNieuwefilosofen',Gallimard,Parijs,1970.
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W ezoudenméérpassageskunnen aanhalendieblijkgevenvan eendergelijkehumor,zoalsdiewaarin Sollerszijnvrouwenclassificeertmetplusjes
en minnetjes:'Overhetalgemeen noteerik (+)of(-).Een enkele keer
(+)(+).Hoogstzelden (+)(+)(+).Soms(+ ?).Afen toe(+ !),Heel
vaak (-)(-)'(41).Ofmomenten waarin hijvervaltin demeestvulgaire
gemeenplaatsen:demeestevrouwen zijn frigide,natuurlijk.M aarverder
citeren heeftnauwelijkszin:zijn antifeminismeisniets andersdan een
excuus dat eigenlijk nauwelijks terzake doet;het is nietméér dan de
laatste trend in de wereld van de m odegevoelige Franse intellectueelvan
vandaag de dag.
M isschien kunnen ideeën,kan de geest,ni
etworden gereduceerd totcijfers,machtofgeld;misschienleiden zijeen eigen leven en bezitten ze een
eigen logica en geschiedenis.M aar Philippe Sollersheefthetonsnietdui-

delijk kunnen maken.Alseen van delaatsten sloothijzich indertijd aan
bijde Nieuwe Filosofen,maar dét deed hij dan ook met ferme daadkracht.En waarde filosofen in abstracto resecteerden,daarschreefhij
een rom an,een zelfportretovereen M oidat hetvolgen van de nieuwste
modesen de laatste buitenissigheden a1senige interesse heeft en zichzelf
daarin als 'nonconformistisch'beschouwt.Het isdeze enigszins gênante
pathetiek die een onthullend lichtwerpt op de figuur van Sollers,m aar

bovenalop deleefwereld waarvan hijde representantis.Zodathem de
twijfelachtigeeertoekomtdatgenewatHamonenRotman dobjectief'constateren,haarscherp verwoord tehebben in een roman die heeldeze ker-

mis derijdelheid van binnenuitbeschrijft.Navrantis alleen datSollers
woord voorwoord gelööftin wathijzegt...
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Tussen O ud en N ieuw Testam ent
Voor de doorsnee bijbelgebruiker za1 de Seleucidische en de Hasm onese vorde geschiedenis van het Jodendom in
de periode tussen Alexander de Grote
en de kom stvan de Rom einen een na-

sten alsm ede van alle Jeruzalem se hogepriesters sedert de ballingschap.

De bijdrage van Dr.G.J.D.Aalders

genoejblindevlekzijn.Tochiskennis overDe hellenistische wereld (pp.90van d1ttijdvak (ca.330-63 voorChr.)

115)ismijns inziensveelte beknopt.
Dezééruitvoerigeliteratuurlijstmet55
staanvan bijvoorbeeld hetboek Predi- titelslevertdaarin feite alhetbewijs
ker, Daniëlof Zacharja, terwijl ook van. De lezer wordt weliswaar over
van groot belang voor een goed ver-

achtergronden van het Nieuwe Testa-

verschillende aspecten en ontwikkelin-

ment(o.a.Sadduceeën enFarizeeën)in gen gdnform eerd,m aar net te weinig
menigopzichtduisterblijven,wanneer om er zich een voldoende adequaat
men zich niet voldoende rekenschap

beeld van te kunnen vorm en. Binnen

geeftvan juist déze nogal turbulente het kader van een bqbels handboek
periode.U iteigen ervaring weetik hoe

had men toch m ogen verwachten dater

moeilijk hetis delecomgliceerdege- tenminste één paragraaf uitdrukkelijk
schiedenis van die tljd enlgszins over- gewijd zou zijn geweestaan deinvloezichtelijk en begrijpelijk op papier te denvanhethellenismeogdePalestqnzetten,aangezien men te m aken heeft
m et een lawine van feiten. ln het on-

se samenleving.Via paglnagrote illus-

leltdaarom uitwaarom hijafentoein

meer informatie over deze stad.
De rooms-katholieke inbreng in dit

traties (afb. 28-31) wordt echter wé1
langsverschenen deel11b van het##- aandacht geschonken aan de stad Jebels Handboeks is de auteur van het rash (hetbijbelse Gerasa)in hetOvereerste hoofdstuk, Dr. A.S. van der jordaanse!ln detekstvan debi
jdrage
W oude,zich dat probleem bewust,hij zelf zoekt m en echter vergeefs naar
bilzonderheden moettreden.En inderdaad isheterg verhelderend om b.v.te
zien hoe in Daniël 11 een groot brok
geschiedenis is gekristalliseerd van de

deelkomtvan Dr.J.T.Nelis.Hij behandeltJoodse literatuuruitdeperiode

tussen oudeen nieuwetestament(p?.

strijdtussenEgypteenSyriëom hetge- 118-191).Deénewitte bladzijdedieln
bied Palestina.Bijzonderhandij zijn onze bijbeluitgaven de boeken Maleavier bijlagen (pp. 86-89), waarln we chien M atteûs van elkaar scheidt,zet
lijsten vinden van resp.de Ptolemese, de eenvoudige bijbellezer volstrektop

.

1A.S.vanderW oude(hoofdred.),Bl
jbelsHandboek,deel11b:Tussen Oude
enNieuwe Testament,Kok,Kampen,1983,319 pp.Intekenprijs/47,50(na 15
februari1984:/54).
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een dwaalspoor.Alsoferin die periode

devraag naarde redactionele composi-

nietsleschrevenzouzijn!Menkomter tie is uiteraard belangrijk; vraag is
spoedlg achter dat de literaire produktie tussen ca.2* vöör en 2* na Chr.
overweldigend isgeweest.
De apokriefen komen er in dit hand-

echter of die aspecten op déze plaats
behandeld moeten worden.DeelIIa is
daarvoor meer geschikt en daar is het
trouwens ook gebeurd.De paragrafen

boek bekaaid af,zekerwanneerje dat 1-11en VII-VIllzijn quataal.informavergelijktmetde aandachtdie vervol- tie en sfeer identiek.Ze vormen met
genswordtbesteed aan Qumran,Philo talloze interessante details a-h-w. de
en Flavius Josephus.Ook wordt door
Dr.Nelisnergensbeschreven om welke

technische kant van het canoniserings-

kele, in dit verband echter al te vage,

vlak voor en vlak na het begin van

aanknopingspunten.) W anneer aan
boeken alsJudith,Baruch en W ijsheid
vanSalomo,jazelfsaan hetgebedvan
Azarja,evenveelruimte wordtbesteed
a1saan b.v.hetveelomvangri
jkerege-

onzejaartellingdeSchriftwerdgelezen

schriftvan JesusSirach,en de bespreking van Tobit zelfs tweem aalzo lang
is, dan vind ik dat m erkwaardig. De

Nieuwe Testament exeqetisch methet
Oude wordtgewerkt.Hleren daarzou
men als lezer aanvullende informatie

proces,terwijldetussenliggende pararedenten)dechristelijkeKerk dezeboe- grafen m eer een theologisch karakter
ken extra in haar canon heeftOpgeno- dragen (waarin het historisch aspect
m en,een ontwi
kkelingdiedoorder.k. van bijbelverhalen afen toenetietste
Kerk via het concilie van Trente isge- veelwordtbenadrukt).
continueerd.(W ieertöch ietsoverzou Dr. M .J. M ulder onderzoekt in het
willen weten vindt0p pp.203-205 en- l
aatstehoofdstukhoeinhetjodendom
en uitgelegd.Hetis een uitermate inte-

ressant artikel over bijbeljebruik in

Qumran en het rabbijnse Jodendom,
uitlopendineen beschrijvinghoeinhet

behandeling van de pseudepilrafische willenvragen.Datiso-a.hetgevalbij
literatuur komt nauwelijks u1t boven
een opsommingvanplaats,tijd engenre(nietvan deinhoud!).En dan mag
jejeafvragen waarom hetiiberhauptis
opgenomen.De inleiding tot de litera-

deWeergavevan de zeven regels(middôt)van Hillel(pp.263-264).Ze wor-

den dermate beknogtbeschreven,dat

men erzichnauwelbksietsbijzalkunnen voorstellen. Zo vraag ik mij af

tuur van Qumran (Dode Zee-rollen), Waarom de auteur wél van alle zeven
het oeuvre van Philo.van Flavius Josephus en de kennism aking met de

rejels de completeHebreeuwse bena-

nen uit de periode van de Tannaïm en
Amoraïm de zaak visueel had kunnen
Ondersteunen; nu staat een en ander

de verzamelterm m iddôt kennen - en

mlngverstrekt,terwijlzenietin hetrevroegrabbijnse literatuur is daarente- gister voorkom en. Het afdrukken van
gen bijzonder informatief. Misschien die zeven exegetische regels werkt dus
dateenlijstvandebelangrijksteperso- in feite averechts; slechts degenen die

watverlorenindeleestekst(b.v.p.187
boven).
De bijdrage van Dr.J.L.Koole over
HetOudeTestamentalsHeiligeSchrIt
(pp.192-246)had wat mij betreft -

dus al gdnformeerd zijn - worden
doorhet register bediend.
Enkele algemene opm erkingen tot besluit:

Metdetweeregisters(persoonsnamen,
zaken en plaatsnamen)die in ditdeel
zijn opgenomenwordtnu gelukkigook

m etname in de paragrafen Ill t/m Vl detoegang totdeellla ontsloten.A fen

wel wat korter mogen zijn. Het toezoujewensendaterookeenregister van bijbelplaatsen zou bestaan;
van dehuidigevorm van debijbelboe- maarwiekrijgjeindezetijdnogzover
ken (en watweten weeigenlijk van de een dergelijkmonnikenwerk teverrichtmondelinge overlevering'?) alsmede ten ?
-

onderzoek naar de voorgeschiedenis
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De Iiteratuur die na elke paragraaf ene auteurbi
jvoorbeeld overPhilo (p.
staat afgedrukt is zeer wetenschappe- 122,241),een anderoverPhilo Judae-

lijkvan aard,hetgeen uiteraard nieta1s us(p.127v.,167v.)en een derdeover
verwijtbedoeld is.Hetheeftechterwel Philo Alexandrinus(p.247 v.)?

a1s neveneffect dat relatief weinig Samenvattend.
. voor al degenen die
N ederlandstalige titels een plaats heb- zi
ch eindelijk eens wat nader willen
ben gekregen.En voor een aantalge- verdiepen in die boeiende wereld van
bruikers van ditbijbels handboek zal de intertestamentaire periode,de blandatontegenzeggelijk problemen geven; co pagina tussen Oud en Nieuw Testade uitgever heeft imm ers ook <deelne- ment,biedtditBqbels Handboek IIb

mersaan bijbelscholen en leerhuizen' voldoende beginstof. Mijn kantteke(p.V)alsdoelgroep voorojengehad. ningen bij bepaalde onderdelen ervan
Hoewel de uitgever zich b1J voorbaat
excuseert voor het feit dat de spelling
van eigennam en nietsteedsgeheelidentiek is,had er in het stadium van de

m ogen in e1k gevalnietgeïnterpreteerd

wordena1seen afwijzingvanditdeelin
zijn totaliteit.lntegendeel.M etdeBijbel opengeslagen ernaast zullen veel

eindredactiemijnsinziensop een aan- teksten een onverwachte <vreugde der

ta1punten toch ingegrepen kunnen en herkenning'bewerkstelligen.
m oeten worden. W aarom spreekt de
Panc Beentjes

U it het Kleven'van Friedrich N ietzsche
Uitml
jnleven heetdefictieveautobio- wijze enige mythen door. Het boek,
grafie van Friedrich Nietzsche die
onder redactie en in vertaling van
Charles Vergeer in de serie privédomein is verschenenl. Fictief omdat
het geen boek van Nietzsche betreft
m aar een bundel aantekeningen, brieven en autobiografische schetsen zoals
die her en der in de N achlass werden
aangetroffen.Tezamen goed voor opnieuw een titel in de nog steeds goed
lopende N ietu che-W elle, ook alis het
dan een valse.
Nu kan men zich daarover enigszins
verwonderen. N ietzsche had imm ers

zelfalaan heteind van zijn leven een

zoals dat later door Nietzsches zuster
Elisabeth werd gepubliceerd, zou in

deze vorm nooit door Nietzsche zijn
geschreven. Het is zelfs de vraag of
m en ooitwe1zoiets als een definitieve
tekstvan FcceH omo zou kunnen construeren. M isschien m oet m en zelfs
zeggen dat <het boek Fcce H omo'

eigenlijk nietbestaat,aldusVergeer.
Nu goed, m en m oet ten aanzien van
Nietzsches <
autobiografie' kennelijk
grote zorgvuldigheid betrachten,grotere zorgvuldigheid dan tot nu toe aan
den dag isgelegd.En Vergeersopm erkingen over en aanvullingen op de nu

soort terugblik geschreven, die boven-

circulerende tekst zijn dan ook zeer
dien aljaren geleden in een vertaling waardevol. M aar dat neem t niet Weg
van Pé Hawinkels in dezelfde serie is datmen i
n EcceHomotoch altijd nog
verschenen. W aarom dan Nietzsches

een corpus teksten heeft van de hand

eigen werknog eensdunnetjesoverge- van Nietzsche zelf,ook alisde sam endaan ?

hang daarin m isschien m inder groot

Vergeer gaat in zijn nawoord uitge- dan totnu toe werd aangenomen.
breid op het geval Fcce H om o in en W atkandan deredenzi
jnvoorhetsaprikt daarin op tamelijk overtuigende m enstellen van een nieuwe <autobiogra1FriedrichNietzsche,Uit-#aleven.Verzameld,vertaaldenvaneennawoord

voorzien doorCharlesVergeer,Amsterdam,Arbeiderspers,1982,309 pp-,BF.
575.
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fie'die qua samenstelling in iedergeval choloog te zi
jn en Vergeer schroom t
nog m inder op Nietzsches eigen inten- niet die bewering nuchter en effectief
tiesteruggaatdan zelfsde m eestchao- onderuitte halen.M en hoeftnietalles

tische versievan FcceHomo? Ofzijn
ergegronderedenen om dezebundelz6
uit te geven,in deze vorm en deze se-

wat Nietzsche beweert (en zeker niet
wathijoverzichzelfbeweert)even ernstigte nemen.ln iedergevallijktdeze

lectie?Alsdieerzijn,worden ze door bundelego-docum enten aan hetbegrip
Vergeernietvermeld.W antnazijn uit- van zijn filosofieweinig bijtedragen.
voerige kritiek op de misstanden rond Natuurlijk is het aardig te zien hoe
Fcce H om o is de verantwoording van

vroom de latere verkondiger van de

Uit-#a leven welzeerpover.<W atde dood van God zich in zijn jeugdjaren
keuze (van het materiaal) betreft,die uitlaat, hoezeer het hem aanmatigend
beantwoordt natuurlijk aan het beeld voorkomtte twijfelen aan de wijsheid
der eeuwen of hem te horen vertellen
alleen en datkan men filologlsch ofbi- over de studentenlol en -avonturen

datikvanNietzscheheb',zeltVergeer

bliografischtoch nauwelijkseen serieus waaraan hij tijdenszijn jaren aan de
te nem en criterium noemen.
universiteit aanvankelijk van harte
Zijn deteksten diein dezebundelont- meedeed.Maarhetisuiteindelijk niet
sloten worden dan somsvan zo'n groot

meer dan het half-beschaam de genoe-

filosofisch belang? Ook hier komt gen van de voyeurdie vaststeltdatook
m en,naastde aanvechtbare,m isschien hel
den ergenswe1ietsmenselijkshebben. M et filosofie heeft dit alles in
ieder geval niets van doen, en dat is
stukken van Fcce Homo:in Uitml
jn toch hetgeen ons in Nietzsche interesIeven bedrogen uit.H et ls de persoon seertofzou m oeten interesseren.DaarNietzsche die centraalstaat en vooral voor m aar beter gewacht op een volchaotische of half-waanzinnige, maar
in ieder geval theoretisch interessante

zijn talrijke zwakheden (o.a.zijn ver- qenddeelin dereeksNietzsche-verta-

houdinj tot Lou Salomé) komen llngen die de Arbeiderspers sinds een
breedultaan bod.En zekeriswaar dat
Nietzsche keer op keer benadrukte dat

aantaljaren op demarktbrengt.In de
hoop dat het dan weer een echt boek

zijn filosofiealleen in samenhang met van Nietzsche za1zijn.
zijn persoon te begrijpen was.M aar
Nietzsche beweerde ook een grootpsy-

Ger Groot

Een psychiatrisch verleden
VooralinFrankrijk endeAnlelsaksi- De bundel vormt de neerslag van een
schewereld zijn indelaatstetbd nogal
watstudiesgewijd aan degeschiedenis
van de geestelijke gezondheidszorg.
Hetcrisisbewustzijn in dezesectorvan

sym posium datin december 1980 werd
gehouden over de geschiedenis van de

de samenleving is aan de werken van
Ellenberg,Foucault,M acDonald,Rosen,Scullen anderen nietvreemd.Een
bundel opstellen over çeen psychia-

landsesituatiesen ontwlkkelingen,hetgeen de achterstand van het Belgische
onderzoek terzake alleen maar onder-

krankzinnigenzorg.De meeste bijdra-

gen handelen bijgevolj over Neder-

streept.Hetuitgangspuntoverstijgteen
trisch verleden'die,nualweereen tijd- striktmedische benadering en kan worje geleden, in Nederland verscheenl, den om schreven a1s fsociaal-histokan in die contextworden geplaatst.

risch'.De interne ontwikkeling van de

1 J.M .W .Binneveld,e.a.,Eenpsychiatrisch verleden.Uitdegeschiedenis van
depsychiatrie,Ambo,Baarn,1982,222 pp.,BF.525.
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geestelijke gezondheidszorg wordt neemt.lsditeen aanwijzing van afnevastgeknooptaan een m edische socio- mende beschaving of moet het nieuwe
logie,waarbijfmacht'hetcentrale be- beleid toch worden verstaan a1s een
ginsel vorm t.En dan denken we na- m eer subtiele en gesofisticeerde vorm

tuurlijk directaan deinvloed van Fou- vanbeschaafd gedrag?Oqdezezowel
caultsH istoire de la Folie en Naissance
dela Cliniquê .

in theoretisch a1s pragm atlsch opzicht

historicus-psycholoog H .F.M . Peeters

Enigszins chaotisch, maar erg revele-

ergbelangrijkevraag blijftPeetershet
Een eerste bijdrage van de Tilburgse antwoord schuldig.
beschrijft een ontwikkeling van het rend is hetartikelvan A.J.Lameijn,
middeleeuwse fvrije' model over een m edischdirecteurvaneenpsychiatrisch
periode van <ongedifferentieerde op- ziekenhuis, over glaswaan! een fre-

sluiting' (16* -18* ) en moral treat- quentvoorkomende stoornls,waarbij
ment(18* -1850)naarhetbeterbeken- de patiëntzich inbeeldtuitglaste bede en vaak nog toonaangevende medi- staan en zich i
n zijn uiterstbreekbare
sche model. Een belangrijke stelling positie van e1k menselijk contact disvan deauteurluidtdatdepsychoanaly- tantieert. H et is een treffende microse in feite niet tot een breuk heeft ge- histoirevan dewijzewaaropeen afwijleid,omdat<ook hierde onderlinge so- kingin verschillendetijden verschillend
cialeprocessennietboven kwamen'(p. wordt gediagnosticeerd. M inder ad
20).Pasna ca.1960 wordthetmedisch rem,ofschoon interessantisde bijdramodelin toenem ende m ate aan kritiek gevan de Leuvense hoogleraarP.Van-

onderworpen. Antipsychiatrie (Basa- dermeefsch.Eenzijdigdescriptiefisdie
glia,Szasz.Cooper,Laing),psychofar- van J.M .W .Binneveld overde ontwikmaca en groepstherapie hebben geleid
toteen zekere ontvolking van psychiatrische instellingen en gestichten.Peeterslichtdeze opeenvolging van m odel1en toe a1s het resultaatvan een dhisto-

kelin! van degeestelijkegezondheidszorg ln Nederland in de 19e eeuw.

lnformatiefzijn twee gevalstudiesvan
een tweetalpsychiatrische instellingen,

diee1k representatiefzijn vooréén berische,wisselendekrachtvan(..)extra- paaldevorm van krankzinnigenzorg.J.
discursieve, inter-discursieve en intra- Vi
jselaarschrijfteen treffendegeschiediscursievedeterminanten'enerzijdsen denis van het gesticht M eerenberg te
van <veranderingen in gedrag' ander- Bloemendaal(N.Holland)dat,na de
zijds; <de formulering van nieuwe in- oprichting in 1845,gold a1seen m odelzichten entoepassingvan praktijken en inrichting voor Europa. Door de afhun beider distributie hebben een ro1 schaffing van alle lijfsdwang (nongespeeld in veranderingen van mens- restraint)endenadruk opzedekundige
beeld, zelfconcept en de zelf-ander- begeleiding werd M eerenberg het proervaring en bijgevolg ook in verande- totype van de zgn. <morele behanderingen van wat m en als stoornis ging ling'.De patiënten werden door arbeid

opvatten'(p.11).

en ontspanningin een landelijkeomge-

M aar de verklaring van dit psychia- ving gestimuleerd totzell eheersing en
trisch verleden alsde vruchtvan dedia- tot schuldbesef. çH et was', aldus de
lectische wisselwerking tussen Fremd- auteur, 6de sym bolische uitdrukking
en Selbstzwang,van dcivilisatie'(E1ias) van hetnog ongetemperde vroeg 19e
blijft,hoe beloftevolook,in gebreke eeuwse optimism e overde geneesbaarwanneer de auteur op de meer soepele heid van krankzinnigen'(p.148).
houding stuit die de burger heden ten Een tweede case-study van Peeters en

dage jegens geesteszieke mensen aan- deVosiseenlangetermijn-onderzoek;
2 Cfr.K.Boey,Foucault:een dossieren een debat,in Streven,januari1983,

pp.366-369.

468

gebaseerd op kwantificatie,van organisatie, verpleging, opnam ebeleid, diagnose en behandeling in een provinciaal psychiatrisch centrum tussen 1885
en 1977. Onder meer wordt aangetoond hoede verpleging m inder autoritair werd en de patiënt een grotere
mondigheid verwierf,hoe bepaalde diagnosen enkel of overwegend werden
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gesteld bijhetzijmannen.hetzijvrouwen en hoe de opnameduur daalde.

Helaasisnoch de doorVijselaarnoch
de doorPeetersen deVosonderzochte
instelling representatief voor het m erendeelvan de bestaande gestichten.
Een analyse van de doorsnee-kliniek

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

blijkt achterwege.Met betrekking tot
de studie van Peeters en de Vos kan
zelfsworden gevreesd datde im peratieven van het kwantitatief-statistisch
onderzoek hebben geleid tot de keuze
van een instelling die qua schaal gro-

tendeels de andere overtrof.Zo blijft
de historische psychiatrie! als jonge

U kunt
hleraan m eehelpen
d* ru
te Iaten verzekeren

subdiscipline binnen een zlch vernieu-

bljde

wende geschiedeniswetenschag, toch

nog verstriktin een somseenzildigebe-

Vlaam se

lanqstellingvoormin ofmeeruitzon-

verzekerlngemaatx happlj

derll
jke verschijnselen.De computer,

die voorheen ter hulp werd geroepen
om precies deze zin voor het fbuitengewone'm etdie voor het çgewope'aan
te vullen,sorteerthieraverechtseffect.

Een laatstebijdragevan C.Brinkgreve
isgewijd aan deerg vroegtijdigedoorbraak van de psychoanalyse in Neder-

land.Hetiseen voorproefje van een

meer uitgebreid en diepgaand onderzoek over hetzelfde onderwerp. M aar

ook hierblijkthoe moeilijk hetisde
ro1van zgn. çverklarende'factoren als
industrialisatie, urbanisering en bureaucratisering te concretiseren tot op
een aanvaardbaarpeil.
De bundel wordt afgesloten met een

erjoverzichtelijkeen inforlatievebibllografie.Op zich getuigthijvan een

grote belangstelling voor historische
psychiatrie in de ons om ringende landen en Van een eerderpovere stand Van
zaken in ons eigen land.
RudiC.Bleys

D e N oordstar
en Boerhaave

GrootBrl/annl:laan 121,
9QQQ Gent

Tel.(e91)257515
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Filosofie

zien de vertaling verdereen aangenam e SOberheid vertoontdie gunstig afsteekttegen
de vaak watmoeizame omslachtigheid van

Graftdijkstekst.DeGroningseuitgaveheeft
FriedrichNietzsche,Oneigentqdsebeschou- deletterlijkheidsomswe1wataandestilistiwingen,vertaald door ThomasGraftdijk, schewelluidendheid opgeofferd,maarlijkt
Arbeiderspers,Amsterdam, 1983,325 pp.,

/46,50.

daarmee,tejenoverdevolgzamervertaling
van Graftdilk,uiteindeli
jkaan deelegantie

Friederich Nietzsche, Over nut en nadeel en vooralde trefzekerheid van hetorigineel
van geschiedeni
s voor het leven. Tweede meerrechttehebbengedaan;eenjuistekeutraktaattegen de keer, Vertaald door het ze,lijktmij.Debundelwordtuitgeleiddoor

Vertalerscollectief Historische Uitgeverij een commentaarVan dr.F.R.Ankersmit,
Groningen,HistorischeUitgeverijGronin- die hetbetoog van Nietzsche op zakeli
jke
gen,Groningen,1983,170 pp.,f 20;met wijzesamenvat.Ookmaterieelishetboekje
een nawoord van dr.F.R.Ankersmit.

Friederich Nietzsche, Afgodenschemering
ofHoejemetdehamerfilosofeert,ingeleid

en geannoteerd doorprof.dr.M .W eyembergh, W ereldvenster,Bussum, 1983, 241

PP.,f29,50.

Friederich Nietzsche, Waarheid en cultuur.
Een keuzeuithetvroegewerk,vertaling van
Tine Ausma,keuze, inleiding en aantekeningen van Pieter Mostert, Boom, M ep-

fraaiverzorgd;vooraltypografie en bladspiegelvormen eenmooivoorbeeld van liefdevolleboekdrukkunst.
Ging de Groningse vertaling terug op de
enigszinsanoniemeactiviteitvan een vertalerscollectief,heleméélgeen vertaler wordt

vermeldindeDixit-uitgavevandeAfgodenschemering.W atmag daarvan welde reden

zi
jn?Hetraadselblijftinnevelengehuld,al
kanmen we1vaststellendatdevertaling,die

pel/Amsterdam, 1983, 191 pp.,f 29,50. overhetalqemeengoedloopt,somswelwat
merkwaardlge hobbels vertoont. fHoe de
(geb.41).
t'ware wereld'' ten slotte een fabel ging

ViernieuweNietzsche-vertalingen diebijna worden', de titel van het kortste en mis-

tejelijkerti
jdverschijnen:welkbeterbewijs schien welmeestbekendehoofdstuk van dit
w1lmen datNietzschenogsteeds:in demode'is?Om tebeginnen zetdeArbeiderspers

boek,isgeen fraaiNederlands;<...tenslotte
een fabelwerd'isbeknopter,beter en ook

zijnreeksvertalingenvoort(oorspronkelijk noggetrouweraanhetorigineel.En zozijn
begonnen door Pé Hawinkels, naderhand

voortgezetdoorThomasGraftdijk)meteen
editievandeOnei
gent#dsebeschouwingen.
Opmerkeli
jkisdatvan éénvan devieropstellendiedezebundeltelttegelijk ookeen
vertalingverscheenbijdeHistorischeUitgeverijGroningen.Hetftweedetraktaattegen

er nog we1watvoorbeelden te noemen van
ongelukkig taalgebruik in deze bundel,die
door prof.W eyembergh overigensvan een
uitstekend commentaarwerd voorzien.Ook

inzi
jninleidingtoontWeyemberghzicheen
voortreffelijk Nietzsche-kenner,alworden

daar in kort bestek misschien iets téveel
zaken aangeroerd.Wiein Nietscheswerk al
enigszinsthuisisvindterveelverhelderende
doorhetverantwoordelijkevertalerscollec- inzichten,maardebeginnelingza1eralsnel
tiefgenoemd;misschien een watéltemooi- hetspoorinbijsterraken.
dekeer'wordtdeverhandeling Overnuten
nadeelvan de geschiedenis voor het Ieven

romantische en,naar het lijkt,eerder op

H uysm ans dan op N ietzsche gdnspireerde
woordkeus. Des te merkwaardiger aange-

Vri
jwelhetomgekeerdeishetgevalmetPieter M osterts inleiding in de bundel W aar-

heid en cultuur, een deeltje uit de serie
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Boom klassiek,waarin een aantalkleinere,

een absolutescheidingisopgetreden.Deuit-

vroegereopstellenvanNietzscheisbijeenge- drukking fwereldbeeld'vormt hiervan het
bracht.M ostertgaat vooralbiografisch te

zichtbareteken :dewereld isfbeeld'gewor-

werk,enplaatstdaarbijterlooqsdeopgeno- den,d.w.z.objectiveerbaarvoorentegenmen teksten tegen hun historlsche achtergrond en in hun denkkader.Verreweg het

overhetsubject.datzichnietmeeralswezenlijkopdewereldbetrokkenervaart.Met
belangrijkstestukindezebundelisdetekst dit objectiveringsproces, dat Heidegger
'Over waarheid en leugen in buitenmorele
zin', waarin Nietzsche enkele taalfilosofi-

vooralin de wetenschap en de techniek tot
uitdrukking zag komen,gaatin defilosofie

scheenkentheoretischejrondjedachtenuit- dan ook een wending tothetsubjectgCwerktdieinzijnlaterehlosofleveelalopde paard;sindsDescarteshetbeginguntvande
achtergrondsterkblijvendoorwerken,maar

filosofische reflectie in het coglto legde is

zelden nog worden gethematiseerd. Voor
hetbegrip van watNietzsche bezieldeen als

filosofie steeds meer antroyo-logie of (in

bare tekst.

schap die ons opnieuw plaatst voor het

oorspronkeli
jkezin)humanlsmegeworden.
sleuteltotzijn lateregedachten een onmis- DesondanksishetjuistdemodernewetenGerGroot

raadselvan hetoneindl
ke,en onsverwijst
naar een dimensie die in de metafysische
traditiealtélangongedachtisgebleven:de

C.J.deVogel,Plato.Defilosoof van het bezinningophetZijnzelf,dewerkelijkeoptranscendente,HetW ereldvenster,Bussum, drachtvandefilosofie.Duidel
ijkisdatHeideggerhieralvelethema'saanroertdielater
1983,183pp.,f 17,50.
o.a.in de dubbellezing De techniek en de

Derdedruk vaneenmonografiedievi
jftien ommekeer werden uitgewerkt. Ook van
jaargeleden voorheteerstverscheen.De deze,uithetbeginvandejarenzestigstamVogelconcentreertzichbijdeweergavevan mende,bundelverzorgde Berghszo'n tien
Plato'sdenkenvooralopdiensideeënleeren
op dedialoogoverDeStaatwaarindezehet
meestexplicietaan deorde komt.Daaromheen worden inmin ofmeerchronologische
volgorde de andere dialogen behandeld en
de ontwikkelingen in hetdenken van Plato
aangegeven.Een beknoptboek,dat echter
nergenszwichtvoor vervlakkende simplificatiesen daardooraan de beginnendelezer
som snogalwateisen stelt.Debiografieach-

jaarjeleden aleen Nederlandseuitgaveen

terin hetboekisenigszinsbijgewerkt.

een uitgebreid apparaatterbeschikking van

GerGroot

inzbncommentaarmerktehijtoenopdat
dethema's die daarin aan deorde komen,

ondanksdelateverschijningsdatum vanhet
werk,diepewortelshebben in heelhetdenken van Heidegger;een opmerking diemen

nuin dezeuitgavevanDetljd vanhetwereldbeeld bevestigd vindt.Ook dtze vertaling werd weeruitstekend verzorgd en zoals

in dezereeksgebruikelijk isstaatdelezer
verklarendeannotaties(inclusiefeen aantal
noten vandehandvan M .DeTollenaeredie

M artin Heidegger,De/## van hetwereld- Heideggersverwijzingennaardeantiekefibeeld,vertaald.ingeleid en van commentaar losofie betreffen)!een heldere samenvatting

voorzien doorprof.dr.H.M .Berghs,Lan- en een woordenlilstvan vertaaldetermen.
GerGroot
noo,Tielt/Bussum,1983,132pp.,f42/BF.
695.
Jean-lacqusRousseau,Vertoog overdeon-

gelqkheid,VertalingenannotatiesvanWil-

de Nederlandse Heidegger Bibliotheek,zo-

fried Uitterhoeve.Inleiding van J.M .M .de
Valk, Boom, M eppel/Amsterdam, 1983,

alsenpaarjaargeledenbijdeverschijning

165pp.,f25.25(geb.f 38).

NietDeveldwegvormthetnieuwedeeltjein

van Gelatenheid nog werd aangekondijd,

maarDe/##vanhetwereldbeeld,eenlezlng Enigetijd geleden verscheen hetimposante
dieHeideggerin 1938 hield en waarin hij commentaar van Ton Lemaire OP Rouszijn kritiek op hetmodernedenkeninzeer seau'sVertoogoverdeongel#kheid(Ambo,
pregnantebewoordingen uitte.VolgensHei- 1980),inhetkielzogvaneenwarevloedgolf
deggerishetoorspronkelijkebijeen-zijnvan van publikaties naar aanleiding van het
mensenwereld indeloop van degeschiede- Rousseau-jaar1978,dieook in hetNedernisvan dewesterse metafysica steedsverder landse taalgebied haarweerslag vond (zie
jv.ook deuitgebreide studie van Beeruiteengevallen.totdatmetdemodernetijd bi
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resltueertde Valk,diehetdiscoursvan een
enigszinsbiografisch getinteinleiding voor-

zag,ditwerktussenheteerstediscours(Discours sur Ies sciences etIes arts) waarin
Rousseauhetinzijntijd algemeen beleden
vooruitgangsgeloof ontmaskerde, en het

latere werk Du Contratsocial,waarin hij

zoektnaar een betere staatsinrichting dan
degenediezich totnu toeheeftontwikkeld.
Vandeontwikkeling en ontstaansgeschiedenisvan de huidigesocialeorde geeftRousseau in het nu voorliggende Fwee#e Dis-

courseen(hypothetische)genealogie,waarvan deaanhefvan hettweededeelmisschien
weldemeestbekendezinsnedeis:<Deware

grondleggervan deburgerli
jkemaatschappi
j:datwashi
jdiealseersteeenstukgrond
omheinde,zich verstoutte te zeggen Dit i
s

van -#,en onnozelaarstrofdie hem geloofden'. W ilfried Uitterhoeve verzorgde
eengoed leesbarevertalingwaarin,zoalsuit

dit citaatal blijkt,soms ook wat zuidNederlandseaccenten doorklinken.
GerGroot
W im van Dooren,Denkwegen in degeschie-

denis van de nieuwere wqsbegeerte, Van
Gorcum,Assen,1983,XII + 252 pp.,f
37,50.

In deopzet van deze tgeschiedenis van de

nieuwere wijsbegeerte'zoekt van Dooren
uitdrukkelijk aansluiting bij het fameuze

Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
van W ilhelm W indelband,datin 1891verscheen m aar nog steeds druk wordtgebruikt:een geschiedenis die niet is O?Vebouwd volgens de achtereenvolgende flguren,maarisgecentreerd rond bepaalde the-
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minder verbrokkeld dan in een <biografi-

sche'benadering (in diezin kan men in deze
vorm vangeschiedschrijving eenzekerehegeliaanseinvloed bespeuren);veelduidelij-
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waarmee ditwerk voor velen aanzienlijk
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mes, dat door Lemaire als <de spil van
Rousseau's denken'werd gekarakteriseerd,
isnu een Nederlandsevertaling verschenen,

BOEKENHUIS

1977).VanhetDiscourssurI'origineetIes
fondements de I'inégalité parmiIes hom-

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

ling:Hetcultuurprotestvan Jean-lacques
Rousseau,van Loghum Slaterus,Deventer,
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kerzijnopdezewijzelijnentetrekkennaar kelenietszejgende platitudes.Een gemiste
andere gebieden van de fontwikkeling van kansdus,d1tboek,zekergezien hetbeslist
degeest'(mn.dewetenschap,maarook de nietonaardigeeerstedeelervan.Eén opmertheologie);veelminder ook verschi
jnthet kingnog totslot:hetverdientin toenemendenken a1s individueel-persoonsgebonden, de mate aanbeveling in inleidingen alsdeze
waarbi
jdeideeënvaak<uitdelucht'(ofuit ook Nederlandse vertalingen van filosofieen,aleven onachterhaalbaar!genius)lij- scheteksten in debibliografieop te nemen.
ken te dvallen'. De nadelen llggen echter Van Dooren vermeldtvertalingenwél,maar

evenzeervoordehand:bijeenthematische wonderlijk genoegvrijweluitsluitend wanoRzet ligt hetdenken van de verschillende neerzealzooudzi
jn datmenzehoogstens
auteurs vaak over meerdere hoofdstukken
verspreid; de eenheid van hetdenken van

nog in antiquariaten za1 kunnen terugvinden.
hettijdvak ismisschien hersteld,maarde
GerGroot

eenheid inhetdenkenvan deafzonderlijke

vertegenwoordigers ervan is vaak nauwe-

lijksmeerteontdekken en metnamevoor
hetsnellenazoeken(éénvan debelangri
jkste functiesvan een leer-en handboek)is
een dergelijk historisch overzicht ten ene

male ongeschikt.De specifieke functie van
een geschiedenisboek alsditkan dusalleen Godsdienst
liggen op hetgeven van een breed overzicht
van de algemene denkontwikkeling van de
Andriessen,Ontmoetend geloven,Altiobesproken tijdperken.Gezien detitellijkt H.
r
a,
Averbode/Apkldoorn,1983,128 pp.
vanDooren ookwelietsdergelijksbeoogd

tehebben.Helaasishijdaarmaargedeelte-

l
ijk in geslaajd.Dehoofdstukken overde Opzijneigenpittigewijzekeuvelt- offiloRenaissance-fllosofieen de17een 18e eeuw sofeert- Andriessen overhetgebruik van
etwoord,detaalin hetpastoraalgesprek
blijken in ditopzichtzeerwelte voldoen, h
ook alheeftvan Dooren ook daaralafen en gaatdan dieperin op wattersprake kan

toedeneiging teveelte willen bespreken en
vooralteveelnamen tewillen noemen.Een
zwakheid die hem in de recenter perioden

komen daarin : de levensbestemming, de
spiritualiteit,de religieuze ervaring.Hetis

zijn aanbreng uiteigen tpraktijk'om tot

fataalwordt.W antt-a-v.de 19een vooral verder nadenken aan te zetten.s4eer dan

de20steeeuw hebbende<hoofdlijnen'van twee derden van het boek isreeds eerder
het denken zich uiteraard nog veelminder verspreidverschenenintijdschriftartikelen;
duidelijk uitgekristalliseerd.En waarvan datverklaartweldatergeensterkelijndoor

oogt.Hetnuttigstevan zijn beDooren'sopzetdusallen alom deze reden hetgeheell
oog ligtin zbn aanduidingen datconcrete
in de recenter perioden veel minder kans t
evensomstandigheden,psychologieen socivan slagen heeft,daarslaatnu ook de fver- l
zamelwoede' definitief toe. Het gevolg is a1e situatie nietalleen vragen om zinvoole
een opeenvolginj van namen en korteka- ordening doorhetreligieuzeleven maarook
rakteriseringen d1enoch overhetti
jdperk, zelfditlevenmeebepalen.Hijishierbijniet
jennoch overdebetreffende denkersietszegt, steedsgemakkelijk tevolgen omdathi

ele sleutelwoorden gebruiktin een andere
en in ieder gevalde student,waarditboek k
d
toch voor bedoeld is,alleen maarradeloos an de gangbare betekenis. Uit het hele
naarhethoofd zaldoen grijpen.Washet boek spreektweerde eerbied voorheteigeederegersoondieookaltebewonnietbetergeweestzich dan maar op enkele nevani
grote figuren te concentreren,die dan ten- derenwasinzljnvroegerepublikaties.
G.Boeve
minste goed uit de verf hadden kunnen
komen en waarin, met een goede keuze,

zelfsnog welietsvan de oorspronkelijke Reflecties op Schrlt.Opstellen voorpros
'thematische'opzetgerealiseerdhad kunnen drG#àBouwman,Altiora,Averbode/Apelworden? Nu wordtmen bijv.geconfron- doorn,1983,320pp.,f 34,50/BF.496.
teerdmeteenuiteenzetting overNietzschein
éénpagina,overDerridainvijfregels:nét Op27oktober1983nam GijsBouwmanafgenoeg om hun denken te reduceren toten- scheid als hoogleraar in de uitleg van het

Boekbespreking

473

NieuweTestamentaan de Theologische Fa-

groterpubliek toegankelijkgemaaktin een
culteitTilburg.Bijdezegelegenheid werd analysevan Matteûs2.Demethodiek isniet
hem een feestbundelaangeboden metbi
j- gemakkelijk,eengoedeconcentratieisdan
dragen van 21 vrienden en collega's. De

ook geboden.Lezenswaardiszekerook het-

artikelen bestrijken nietalleen hetNieuwe geen Jan Holman heeftgeschreven overhet
Testament,hetvakgebiedwaaropdejubila- Hooglied.Hijopperthetdenkbeeld dathet
riszijnsporenheeftverdiend,maarhéélde geschrift zich heeft willen verzetten tegen
scala van theologische disciplines.Zo vin- een eenzi
jdige patriarchale mentaliteitbeden weeen artikelfoverhetpastoraalconci- treffende de man-vrouw-relatie.Hetisdan
1ieen devrouw in dekerk'.Hetiseen be- ook een subversiefboekmeteen vurig plei-

schouwingvanWalterGoddi
jn,eenauteur dooivoorerotiekalseenmenselijkewaarde
diemetnamegenoemd mag worden,aange- in zich(p.62).
zienhijdetitelvandezefeestgaveheeftbe- Een zéér belangrijk item is aangesneden
dacht.Voorts wordt aandachtbesteed aan door Veronica van Valkenhoef, namelijx
k
de Schriftin de praktijk.Joop Dijkman dattheolojen die hun denken op enigerlei
heefthetover 'Hetdoen van gerechtigheid wijze bevrljdingstheologie noemen,zo gealsbijbelsehermeneutiek'enHarryBoerac- makkelijk naarhetExodusverhaalgrijpen
kersteltdeintrigerendevraag:<lloegebrui- om hunstellingentelegitimeren.Deschrijfken pastoraaltheologen de bijbel?'. Van stervechtdatberoepopdeSchfiftoverigens
theologische moed getuigt het artikel van
W ielLogister dat handelt over 'De toorn
van god'.Het is zondermeer een gemiste

in hetgeheelnietaan;wélhetfeitdatdeze

theologenveelteglobaalmethetbijbelverhaalomgaan!Ik vind hetjammerdatdit

kans.wanneermendezebladzijden ongele- cruciale probleem niet concreet wordt bezenzoulaten'.Overvrijheidenverantwoor- handeld,bijvoorbeeldaandehandvan pudelijkheid schreef K.-W. Merks een be- blikatiesof uitingsvormen van een of twee
schouwing, die begint met een uitvoerige bevrijdingstheologen.Hetprobleem isnuanalysevan Sirach 15:14,een versdateen heelterecht- welgesignaleerd,maarblijft
groterolspeeltindediscussiesoverdevri
je voormijsteken in een veeltetheoretisch
wil.Via Thomas van Aquino en Maarten model.
Luther wordt hetvraagstuk beschreven tot
aan Vaticanum 11toe.Van achternaarvo- Overhoe erin degeleerde exegetischewerrendebundeldoorwandelendzijnweaan- ken met de zgn. bronnen wordt fgegoo-

gekomen bijde eerste zeven (!)artikelen,
diebetrekking hebben op hetOudeen het
NieuweTestam ent.H etlseen prachtdoorsnedevan dewijzewaaropmentekstenkan

cheld'isgoed te zien in de bijdrage van
ChrisBrekelmansuitLeuven.Hijdemon-

streerthoehetgrachtigeverhaaloverdegeboorteenreddlngvan Mozes(Exodus2:1-

0)doorbi
jbelgeleerdenin feitezodanigis
lezen.PietvanBoxelgaatdieyerinophet 1
verschijnselvandefomkering'lnRomeinen uiteengerafeld dat er niets meer van over9:25-29 en bevestigthetdoormijin mi
jn blijft.Het zal nietverwonderen datzijn
dissertatie geuite vermoeden dat hier een pleidooierop gerichtisom Ex.1:15-2:10 te
cruciaal stuk theologie wordt gestoffeerd benaderen alseen oorspronkelijkeliteraire

d.
meteenliterairstijlfijuur.Vooreenanalyse Weenhei
at er gebeurt wanneer een exegeet die
van Marcus6:17-29 ln feministischperspectiefbiedtFokkelien van Dijk-Hemmeshet tejelijk een begaafd schrijverishetpara-

nodige materiaal.Metname haar vraag of dilsverhaalterhand neemt,lezemen in het
tveelbuitenlandseaforismen doorspekte
M arcus hier impliciet kritiek levert op de me
relaasvan Niek Poulssen.
hofkliekinRomeverdientmijnsinziensuitvoerileraandacht.Datzelfdegeldtvoorde W iedezefeestbundelterhand neemtenerin
kwestle ofditverhaaloverde onthoofding beginttelezen,za1hetnaarik hoop spoedig
van JohannesdeDoperen de rolvan Hero- metmijeenszijndatwehierkeerop keer
diaserin voortkomtuitangstvan de man k
essaysvoorgeschoteldkri
jgenvaneengoede
voordevrouw.EentygischTilburgsein- wallteit.En wie mocht willen weten wat
breng in wetenschappelllk Nederland is de GijsBouwman ti
jdenszijnafscheidscollege
semiotische analyse van (bijbell-teksten. heeftbetoogd,vindtde tekstervan aan het
Hetteam van onderzoekersluistertnaarde slot,na deuitvoerige bibliografie.

afkortingSEM ANET.Devrijingewikkelde
semiotischetheorieënzijn nueensvooreen

PancBeentjes
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vaneenverouderdsociaal-wetenschapyelijk
Gedragswetenschap

positivisme en een kwalitatieve schrlftuur
verkiest.die toegelicht wordt in een aan-

hanqselover'
cultuursociologieencultuurFerdinand Cuvelier, Tussen Jou en M #,
grondslagen vanhetomgaanmetelkaar,De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam,1983,136 pp.,BF.495.

kritlek'.
çEen cliché', stelt Z., çis een traditionele

vorm vanmenselijkeexpressie,welketenge-

voljevanhetfeitdathetinhetmaatschagpelllklevensteedsweerwordtgebruikt,zign
oorspronkelijke,vaakingenieuzebetekenls-

NainDestad van Jxen deverschillendere-

krachtheeftverloren.Hoewelhet daarom

latiewijzen in kaart te hebben gebracht,
schetstdeauteurin ditboekjedezesmomentenvandettussenmenselijkeomgang':
erkenning, toegankelijkheid, verwerking,

nietmeerinstaatisaanmenseli
jkecommu-

zelfexpressie,bdnvloedin! en effectbesef.
E1k momentwordtop drle niveausaangebracht:alseen stuk familiegeschiedenis,als

persoonlijkdagboeken alstheoretischeresectie.Die benadering isorigineelen crea-

nicatieensocialeinteractiesbetekenistever-

lenen, functioneert het maatschappelijk
wanthetstimuleertgedrag,terwijlhettegelijkerti
jd iederereflectie overde betekenis
vermijdt'(p.20).Hoeraakdelaatstegeleding van de definitieis,blijktb.v.uitde
tegenstrijdigheidvanclichésa1stsoortzoekt
soort'en 'les extrèmes se touchent'.lshet

tiefenbiedtdeauteurdemogelijkheidzich echterwaar dat onze moderne, tabstracte'
in zijnschrijvenzelfteengageren.Cuvelier samenleving meer dan welke andere ook

oorde ftirannievan hetcliché'geplaajd
ontwikkelteen genrein de psycholojische d
literatuurdatnaarmijnwetenenigislnons wordt?Z.steltwelde vraag ofclichésmet
taalgebied.Hetiseen verheugendevaststel-

lingdathijviaditkanaaleenruiv lezerspubliek(getuigedeherdrukkenvanzijneerste
boek)aanspreekt.M .i.heeftdeauteurindit
boekjeechtereenkansgemistom een brug

<totdealgemeen menselijkeconditiebeho-

ren'(j.74),maarhijomzeilthetprobleem

alshiJdaaroplaatvolgendatditeenwi
jsge-

rig-antrogololische en geen sociologische
vraagstelllng ls.Het hypothetische bouwte slaan tussen verleden en toekomst,om te werk i
sbijlevolg uitslultend gebaseerd op
zamen metde determinismen uithet verle- een kwalitatlevebenadering van demoderne
deneen opgavevoordetoekomstteontwik- samenleving enerzijdsen de rolen functie

kelen.Nu blijftde ik-jij-relatie watin de van clichésdaarbinnen anderzijds.Clichés
luchthangen(ook wathaarsocialedimensie fungeren a1sknooppunten in dedagelijkse
betreft)omdatzijonwetend blijftoverhet omgang:alsantwoord op hachelijke situa'van waaruit'en <waarnaartoe' overhaar
verleden en haar toekomst.çMeteen boek

ties,alslnstrumenten totsocialecontroleen

a1sstimulitoteconomische(reclame)enpoovermenselijkerelatiesziijnweniets'lezen litieke(gropaganda)mobilisering.Alsdusweop p.124,maarmetdeze verkennings- danigzilnzehetresultaatvaneenbijuitstek
tochtin hetverleden lerenwetoch watbeter :clichégenesamenleving'.Verschillendeconom gaan m etelkaar,hieren nu.
ditieswerken ditin de hand.DoorhetmoHugo Roeffaers derniseringsproceszijn intermediaire structuren tussen individu en socio-politiekeomgeving verdwenen.Hetindividu wordttengevolgehiervan blootgesteldaan een leefwereld,die een functioneelrolgedrag vereist.
Sociologie
Clichéskomen hiergoed van pas.De onzekerheid en emotionele instabiliteit,die met

moderniteitjepaard gaan,werken hetge-

A.C.Zijderveld,Detirannievanhetcliché. bruik ervan ln de hand.

Van Loghum Slaterus,Deventer,1982,165 Een en anderklinktietstevertrouwd in de
PP.,BF.595.
oren om nog langer overtuigend te zijn.

Maaraltevaakdoetdeauteureen beroey

Eenstudieovereenintrigerendverschi
jnsel: op termen en concepten dieallang aan duljkheidhebbeningeboet,jaalsheusecliclichés,een nieuweeenheid in derijpubli- deli
katiesvan cultuursocioloog Zijderveld,die chésproberen deniet-kritischelezertemometsteeds m eerovertuiging afstand neemt biliseren totde consumptie van een gemid-
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deld stukje wetenschap.Bovendien is een stukwe1enkelegrondlijnenenkernelemencultuurpessimistische ondertoon het boek

ten in het materiaal aan. Het accent ligt

nietvreemd.W anneerde schrijverin een echterop debeschrijving,diein de bijna

laatste hoofdstuk de humor vooropschuift 2* opgenomen illustratieseen nuttige aana1seen middeltotsublimering van detiran- vulling vindt.W atScribnerlangsdezeweg
nievan hetcliché,dan ervaarthijook dit aanbetekenislagen weetteontrafeleniszonslechtsa1seen kortstondig middeltegen een der meer bewonderenswaardig. Hij biedt

chronischepijn.

RudiC.Bleys

daarmeeeenfascinerendekijkopdewereld
van(religieuze)symbolen,hunbetekenisen

gebruikin hetbeginvan de 16eeeuw.eneen
aanknopingspuntvooreen verdergaandereR.W. Scribner,For the Sake of Simple sectie op dewerking van visuelepropagan-

,zoalswijdienu nogkennen en die(in
Folk,PopularPropagandafortheGerman da
eze vorm) in die jaren haar oorsprong
Reformation,CambridgeUniversity Press, d
vindt.
Cambridge,1981,299 pp.,f 25.

GerGroot

Naastdeprediking speeldegeschreven mate-

riaaleenbelangrijkero1bi
jdeverspreiding
vanhetprotestantisme;hetwaswaarschijnlijk deeerstekeerindegeschiedenisdater Literatuur

syrake wasvan schriftelijke propaganda,

ulteraardmogelijkgemaaktdoorderecente

ontwikkelingen in de boekdrukkunst.Maar
alwasde produktie van gedruktmateriaal
geen probleem meer,toch bestondeen groot
gedeelte van het publiek tot wie men zich
wilde richten nog uitanalfabeten.Vandaar
dathetpropagandamateriaalsterk berustte
op visuelevoorstellingen,diedebegeleiden-

Pietvan Aken,De Goddemaers,M anteau,
Antwerpen,1983,163 pp.,BF.365.

dezenieuwevorm van propagandaop grote

zouden kunnen worden.Degrotechronolo-

Hetlaatsteboekvan Pietvan Aken heeftde
ondertitel <verhalen'gekregen.De eenheid

van plaats(deRupelenhetmoeraslanderrond),dethematischeeenheidendeduidede tekst(zo daarvan alsprake was)ook lijkebandtussendepersonagesuitdedvervoor ongeletterden aanschouwelijk moest halen'zorgen er evenwelvoor dat ze ook
maken.Van protestantse zijde werd van Shoofdstukken' uit een roman genoemd
schaal gebruik gemaakt: terwijl daar aan gische sprongen hebben er de auteur welkatholieke zi
jde nauwelljks ietstegenover lichtvan weerhouden zijn geschiedenisvan

stond.Daarbeperkte men zich maarliever hetgeslachtGoddemaerealseen historische
totde oude,vertrouwde technieken.
omanteyresenteren.Naeen korteepisode
W anneermen zich devraag steltin hoeverre r
in deViklngtijd volgteenlangverhaaldat
deze nieuwe vorm van propaganda de ver- speelttentijdevandekruistochtentegende
spreiding van dereformatie daadwerkelijk ketterseA lbigenzenen Katharen,danbelanheeftbevorderd,komtmenalsnelterechtin den wemeteenin onzeeeuw metdeTweede
oncontroleerbare speculaties.Ook Scribner Werel
doorlogalscentralegejeven.Aanhet

waagtZchinzijnboeknietaanvermoedens slotvindenweindebeschrijvlngvandeverdaaromtrent,maarbeperktzichvri
jwelge- loederingvan delaatsteGoddemaerdesfeer
heeltoteen Ssemiotische'benadering:de1e-

van politiek opportunisme,immoraliteiten

zingenontcijferingvande!vaakzeeringe- gebrek aan integriteit weer,die ook in De
wikkelde,symbolen,verwljzingen,visuele blindespiegel(1981)aan dekaakwerdgeargumentatiesen verhaalelementen die men steld.De Goddemaers zijn de exemplariin het reformatorisch propagandamateriaal
aantreft.Hetboek heeftzodoendeeen sterk

sche,mythischebelichamingvan een kracht
die in een familie aanwezig is.Een Godde-

belchrijvendkarakter:tallozealeeldingen, maerisvergelijkbaarmetWalschapsHoutewaarvan veleverbazingwekkend dichtin de
buurt komen van de moderne politieke
prent,wordennauwkeurigin hunsymboliek

ontleed en,albeschrijvend:verklaard.

Tot een uitgebreide theorlevorming komt

kiet-figuur, maar behalve diens vitalisme

bezithijook sterkdiabolischekentrekken.
die fysiek veruitwendigd worden in hetgeschonden gezicht van elk van de Goddem aers.

Scribnerniet,alwijsthi
jin hetslothoofd- Ergaateen grotecharmeuitvan hettaalre-
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gister,waarin archaïsmen zoals <struweel, beld.In 1979werden20 verhalen gebundeld
zeilsteen,beluiken,havezate,enz.'voorko- in Alle verhalen,thanskomen ernog meer

men naast naturalistische beschrijvingen daneendozijnbij.Overhetalgemeenworvan de Rupelstreek en haar bevolking.De den geen thema's herhaald die vroeger al
Goddemaersiseen mini-eposmetallure.
aan bod gekomen zijn,alza1delezer in
J.Gerits Jaak Poen,metselaar van een pagode uit

mensentandeninzi
jntuintje,devoorRuys-

PaulKoeck,Destoelendans,M anteau,Ant- linck typische paria-figuur herkennen.De
werpen,1983,188 pp.,BF.395.
verhalen en pasticherende teksten in Leeg-

staande huizen zijn meestalluchtiger van

Romans van Koeck worden vaak geken- toon dan die uit de verzamelbundel van
merkt door hun documentair karakter en 1979.Ruyslinck isvakman genoeg OD: een
hun engagementm.b.t.actuele maatschap- verhaalnaareengoi
ntetekunnentoeschrij-

peli
jkevraagstukken (hetgehandicaptenbe- ven maaralkruldthijdeconversatiesmet
leidinOpgemaaktinzoveelexemqlarenals Attlsch zout,toch vallen een aantalteksten
erpart#enz#a,demilieuverontrelnigingin tamelijk nauw uit.Deverhalen,hoebizar
Berthold J2*). In De stoelendans heeft demenselijkegedragingenookzijndieerin
Koeck zich gdnspireerd op hetBelgischeen een bloemrijke taal worden beschreven,
FranseAfrika-beleid datin 1978geleid heeft hebben een sterk voorspelbaar karakter.
tothetsturenvanpara'snaardemijnstad Daarom verrassen zijnog zelden,alza1de
Kolweziin Zaïreom erdeblanken te gaan lezerzichbi
jdelectuurook nietvluggaan

beschermentelenderebellen(opstandelingen tegenhetdlctatorialeregimevan Mobu-

vervelen.

J.Gerits

tu).Koecks verhaalspeelt ook in 1978,
maardan volgensdeislamitischetijdrekening,diezowat6* j.nadechristelijkebeginttetellen.Dewestersewereld isgearabiseerd en tKlauwaarts',Bretoenen en andere
Ieren knappen a1s gastarbeiders de vuile
karweienopinTripoli,Agadiren Riad.Het
hoofdpersonage Hamza Ibn Arath beleeft

Literatuurwetenschap

Dieter Henrich-Wolfgang Iser (Hrsg.),
Funktionen #e? Fiktiven, W ilhelm Fink,

metdeogenschijnlijkuithetHoogliedweg- M ûnchen,1983,567 pp-,DM .58.
gelopen Hanipha een liefde die felafsteekt
tegen debarbaarsheid en wreedheiddiezich
rondom hen kristalliseert. Hanipha za1er
hetslachtoffervan worden.Koeck heeftde

D eintellectuelem obiliteitvan deKonstanzgroep op hetgebied van de literatuurweten-

zijn deheren geworden,dehuldigeonder-

plosiediesederteenaantaljaren deDuitse
omgang met literatuur (met invloed en
schoolvorming overdetaalgrensheen)be-

chappelijke theorievorming mag verantrollenomgedraaid:dehuidigejastarbeiders s
woord geachtvoorde methodologische exdrukten worden onderdrukkers. Maar die

fundamentele perspectiefwijziging bewerkt

geen katharsis.Destoelendans iseen somberen pessimistisch boek overde onmoge-

lijkheidvanmensenom harmonieusteleven

in een multi-raciale samenleving.De roman
verenigtdystopische,satirische,allegorische
en SF-kenmerken. Het is een combinatie
van sleutelroman, anti-koloniale en toekomstroman. De boodschap die erin ver-

paalt.Voor het 1œ colloquium heeft W .
Iser,zelfeen van de hoofdaanstichtersvan
dezeuitbreidingvan demethodologischebelangstelling,hetthema van de functionaliteitbinnen defictionaliteitaan de orde ge-

steld en ingeleid.Alsbasisreferentlegthij

eenhp othesevoorwaarinvooraldenieuwe
bepallngvanhetimaginaireandermaalnieu-

paktwordtmaaktop mijalslezereenhy- we consequenties in het vooruitzicht stelt.
briede indruk: zowel literair a1s politiek- Zijngedachtengang,voorafterbeschikking
maatschappelilk.
J.Gerits
W ard Ruyslinck,Leegstaandehuizen,M anteau,Antwerpen,1983,195 pp.,BF.395.

gesteld,heeftverschillende referenten ertoe

aangezetieder op Zjn eigen domein naar
aansluiting, weerlegging of uitdieping te

speurenwaarbijdetheologische,deliterairesthetische,de kunsttheoretische,demetho-
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Met deze nieuwe bundel verhalen heeft d
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jRuyslinck zijn verhaalschatbijna verdub-
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zigingen bevatten.Doorhetintensievesys- moorde dichter Jacob Israel de Haan en
teem vanwederzijdseondervragingontwik- vele anderen. Deze Beschouwingen Oger
keltZch hetniveau van hetcolloquium van FrederikvanEedenzijngeeneenzijdigeopdefunctionaliteitweg naareen essentialisti- hemeling.Inta1van bijdragen worden ook
sche vraagstelling en ik hou de stellige indruk overdatde problematisering van het

de negatievekanten aangewezen in denlens
en de kunstenaar Van Eeden: zi
jn rigide

fictieveernadezesamenkomst(endezetek- moralisme,zijn gespleten liefdesbeleving,
jnbewustzijnsvernauwingtegen heteinde
sten)nooitmeerkan uitzien alsvoordien. zi
Enigesamenvattendeafsluitingtrefjeuiter- vanzijnleven.In eenlezingvan 1965heeft
aard nog nietaan ;hetopenen van horizon A.R. 1101st de complexe persoonlijkheid
en dimensie volstaat om de impulsdie als
aanzeten intentie vooropstond,inderdaad
als consequentie geformuleerd aan te treffen.
C.Tindemans
Onzeekerhei
d is leeven. Beschouwingen

overFrederikvanEeden,MartinusNi
jhoff,
Leiden/Kluwer,Deurne,1983,240 pp.

Dr.H.W .van Tricht,die in 1934 promoveerdeop een proefschriftoverVan Eeden,
heeftalsere-voorzittervan hetFrederik van

van Van Eeden vergeleken meteen kameleon.Van Eeden,aldus H01st,was onberekenbaar zonder dat men hem onbetrouw-

baar mochtnoemen.Hijwas verwarrend
veelvoudig.alleen zijn goedheidwasenkelvoudig.Dezebloemlezinguitde Mededelingen isalgemeen informatiefen ook literairhistorisch en literair-kritisch zeer interessant.

J.Gerits

Lambert Jageneau, Gerrit Achterberg.

Eeden-Genootschag, een selectie gemaakt Dichterschap als therapie, W alter Soetvan29bijdragenultdetussen 1935en 1981 houdt,Antwerpen,19832,87 pp.
gepubliceerde <Mededelingen' van dat ge-

nootschap. Ze zijn alfabetisch geordend In september '81heeftL.Jageneau op de
naardeauteurvandebijdrage,ineenaan- openingsavond van een congres te Leuven
talgevallen werd verzuimd dedatum van de
eerste publikatie te vermelden. Onder de
auteurstreftmen bekende namen aan:A.
van Duinkerken,Harry G.M .Prick,A.R.
H01st,H.C.Rûmke,GarmtStuiveling,Ni-

overanti-gsychiatrie een lezing gehouden

covan Suchtelen e.a.EénVlaamsebijdrage,

Niets

G. Macken over Henriette Ortt,Frederik

waarvan hl
jdetekstin zi
jn bekendekalligrafische handschrift heeft laten drukken

bijdeuitgeverijSoethoudt.Naeen algemeneinleidingwaarin hijdedriehoekAngstD ood als referentiekader schetst

voorhetjuistebegrip vanhetleven vande

van EedensBeatrice.Delezerkrijgtveelal mensen de dichterAchterberg,vermeldtS.
boeiendcommentaarbijdeverschillendefa- heelsec de oorzaken van Achterbergs hercetten van de veelzijdigste onder de De senletselen verminderd regulatievermogen:
Nieuwe Gids-ers.Van Eeden was immers deva1vaneentrapalshij5j.isen van een
nietalleen dichter,prozaïst.toneelschrijver hooischelfa1shij16is,observatiesin 1927
en(kunstlcriticus,maarookpsychiater,so- en 1932inziekenhuizen in Amersfoort,Den
ciaal-ethisch essayisten stichtervan de met HaagenUtrechteneenjaarlaterindeWileconomischewetten rekening houdendeko-

lem ArntzhoeveteDen Dolder.Op defatale

lonie <Walden'. Hiervoor zal hij bekend dag, 15 december 1937,richt Achterberg,
blijven,maarmeernogwegensdegaveBil- gehinderd in eenzelfmoordpoging,zijnredungsroman <De kleine Johannes' en het volveropzi
jnhospita,metwiehijeenvernogaltijd actuele<vandekoeleMeren des houdinghad,enverwondhaarzelfdodelijk
Doods'.Men magooknietvergetendathij enhaarl6-jarigedochternietlevensgevaargeruimeti
jdvöörFreudalveelvanheton- lijk.Danvolgen dejarenvan verplegingin
bewusteontdekthadeninjeschriftenvast- rijksasylen.Zonderhetbegrip van depsygelegd,terwijlhijdeeerstelsgeweestdiein chiaters Palies.Heringa en Fontein en de
DeNieuweGidsdeaandachtheeftgevestigd

steun van vrienden-dichters, Houwink,

opdedannog(in 1892)onbekendeVincent H01st,Hoornik,Nijhoffe-a.wasAchtervanGogh.Totzijnvriendenbehoordenzo- berg wellichtnooit meer in de <geordende'
weldeAmerikaansesocialistischeschrijver samenleving teruggekomen.Hetisgelukkig
Upton Sinclair a1s de m athem aticusL.E.J.
Brouwer en de in 1924 in Jeruzalem ver-

andersverlopen.Jageneau heeftoverdenu

al20jaarbekendefeiten omtrentAchter-
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berg,de dichter die de M oordballade herschreven heeft tot de Droomballade, een
waardevolessaygeschreven,hetlezen en het
overwegen waard.
J.Gerits

Streven/februari

ciologischecase-studytewillen zijn,brengt
S.'sempirischemethode weleen aantalonbekende en onvermoede gegevens aan het
licht.Dathetprincipevanhetfeuilleton niet

ineilenhuisbedachtwerdmaaraandeburgerlilkepersontleend,verrastnietmeer;dat

Klaus Siblewski, Ritterlicher Patriotismus
und romanti
scherNatinalismusin derdeutschen Literatur 1770-1830, W ilhelm Fink,
Mûnchen,1981,342 pp.,DM .38.

Hoe de boerenopstand en Luthers controversiëleopstellingpreciesindeDuitseliteratuurwerden weergegevennlageen probleen3

zijnvoordeinsider.Belangrijk isdewijze
waarop S.weetaan te geven hoe in deze
materie een historische standpuntbepaling

van deauteursen een tijdvak kan onderscheiden worden.Zi
jn interpretatiesweer-

de meeste afgedrukte romanciers (en de
geestvanhunprodukten)nochtansooktot
de burgerlijke denkorde behoorden,doet
datwelenwijstopeen historischemislukkingvan desociaaldemocratie.Om diemislukking teverklaren heeftS.metsuccesredactiestructuur en achtergrond van de ru-

briekleidersuitjezochtwaardooreenaantal
van deze doctrlnaireontsporingen plausibel
worden. Methodisch heeft ze het geduld-

werkjegedeeltelijkmetnieuweprocédésopgezet,waarbijhettebetreurenvaltdathaar
de methodologische uitgangsstellingen en
werkhypothesen m .b-t.de relatie tussen periodiek en lectuur en spciale structuur die

spiejelenevenzovelehoudingent.o.debur!erlllkheid alsmaatschaqpelijkedenkrich- H.Gaus(RU Gent)heeftuitgewerkt,onbetlng. ln de antiabsolutistlsche receptievor-

menbehandelthijHerderenGoetheenhij

kendzijngebleven.

C.Tindemans

demonstreert hoe het historische patriaidool van een ridderethiek omgesmolten

wordt tot een standsbewustzijn dat het Klaus-Detlef Mûller, Hrsg., Bûrgerlicher
adelspredikaatin hetbewustzijn ennietin rel/g-r. Grundlagen und Interpretatiode geboorte situeert. In figuren zoals Z.
W erner,F.Schlegelen Novalisishetreformatie-begrip een wipplank naareen conservatisme dat de verdere denkstructuur van
hetDuitseveld determineert.Hetboeiende
van deze m ethode isde verstrengeling van
tekstanalystische acribie en ideehistorische
context waardoor,met andere onderzoek-

nen,Athenëum,Königstein/Ts.,1981,269
PP.,DM .39.

smotieven,overdrachtenvergelijkingineen

passingervaninde(Duitse)literatuurzorg-

andere dan Duitse horizon denkbaar worden.
C.Tindemans

De uitdrukking <bûrgerlicher Realismus'
fungeertdoorgaansalsperiodeterm voorde

stijlkenmerken van het betere deelvan de
19eeeuw;dezebundelessaystrachthetbegrip watkrachtigertedefiniëren en de toevuldigerna tegaan,metA.Stifter,G.Keller,Th.Storm,G.Freytag,Th.Fontaneen

W .Raabealsbelangrijkstevertegenwoordigers.Voorop staatuiteraard de relatie tus-

senwerkelijkheid(maarwatisdiejuist?)en
Kristina Zerges, SozialdemokratischePres- l
iteratuur,metde onuitgutteli
jkediscussie
seund Literatur.Empirische Untersuchung van nabootsing, evocatle, verbeelding en
zurLiteraturvermittlung in dersozialdemo- volstrekte fictie; de illusietechnieken van
kratischen Presse 1876:1
: 1933,J.B.M etz- dezeyeriodeenvandeenkel
ingwordenomstandlg uiteengezet.Veelwordt<verklaard',
ler,Stuttgart,1982,319 pp.,DM .58.
weinig 'verstaan', gdnterpreteerd, tot inOmdat de sociaaldemocratische periodieke zichtgebracht.Aldezeessaysproberen hier
jdsideëel
publikaties programmatisch de zelfontwik- iets aan te doen, doorgaans in ti
keling van de lezer-arbeider nu eenmaal respect,een enkelekeertoch testerk vanuit

vooropstelden (waarbi
j het propagandisti- eenactualiteit,eenafwijzendehouding.Als
scheelementvanzelfsprekend medebepalend reader van wat een stroming voorstelt en
was),iseenonderzoeknaardeaard,defre- vandewijzewaaropjezewetenschappelijk
quentieen de intensiteitwaarmee deroman benaderen kan,isdebundelvoortreffelijk
(alsfeuilleton)hierinopgenomenstond,re- wantobjectiverendenprovocerendtegelijk.
levant.Zonder regelrecht een literatuurso-

C.Tindemans
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seaanyak.Hijstalt,volgensdealtecategoKreatief,17dejrg-,nr.1(april1983),De

rialerlchtlijnen van zijn model:depsychi-

sche structuurvan Pirandello ultalsanticipatie van wat nog gezocht of aangetoond
Nr.2/3Uuli-aug.1983),Noord-Nederland- moetworden en cirkelredenerend komtdan
hethele oeuvre(novellen,romansen draseprozaliteratuur,159 pp.,BF.240.
ni
euwe romantiek in de Vlaamse en NederIandse prozaliteratuur, 128 pp.,BF. 180.

ma's)onderdesloophamer.S.volstaatimIndeaieveringen1en2/3vande17dejrg. mersnietmethet(eventuele)aantonenhoe
vanKreatief worden tendensen in hetmo- Pirandello er(opbasisvan deaangewende
derne Nederlandse proza toegelicht.In het methode)uitziet,eventerzijdelatendofde
eerste nummer situeert Hugo Bousset het
neoromantische proza in Noord en Zuid
tegen deachtergrond van de positieve visie
over detegencultuurvan TheodoreRoszak
en de negatieve analyse van de decadente
Westerse cultuur van Christopher Lasch.

identiteittussen personages en auteur echt

altijdzosluitend isalsS.nu eenmaalgeloven moet;hijkoppeltdaarmeteen ook de
afwijzing,zelfsde literair-dramatischeOn-

geldijheidaanvastvolgenseenpatroondat,
vanulteng-marxistischelrondstellingen dit

Hijbesluitzijnbesprekingvanhetwerkvan keer,nietzijn kan watnletzijnmag.Verastreedsdeintiemerelatietussen psychoatweedozijnromantischeauteursmetdeop- r
merkingdatdenieuweromantiek eenlitera- nalytische methodiek en marxistische gelotuur is van de stilstand, die geen grenzen
verlegt en tot dusver alleen een paar gdsoleerde fmeesterwerken' heeft voortgebracht.ln hetzelfdenummerstaateen zeer
helder artikelvan Ria Vanderauwera over
de verschuivingen van de aandachtbinnen
deliteratuurstudievan detekstnaardecontexten van deLnkstverklaringnaardetekstverwerking en tekstverwerkingstechnieken.
In hetdubbelnummer2/3 staato.m.een interview van W illem M . Roggeman met
Adriaanvan derVeen,auteurvan zgn.psychologisch-realistische romans,en van Pol
HostemetHuub Beurskens,dichter,essayisten auteurvan experimenteelproza.Verdernogbesprekingen van een verzamelbundelverhalen van Theun deVries,De vertel-

vigheid,hetresultaatis,alvastin dezevorm

en bij deze pletwalsstrategie, volstrekt
onaanvaardbaareenzijdig.
C.Tindemans

Barbara Stritzke,M arieluise Flelbser.Pioniere in Ingolstadt,Peter Lang,FrankfurtBern,1982,107 pp.,sFr.27.

Mogendezeschrijfsterenhaardramatische
thema'sen uitwerkingkeurigpassenbinnen
een studievan vrouwenproblematiek,watS.

ervan maakt,blijftschamel.Op altelosse

toon worden biografische gegevens aan el-

kaargebreid die weliswaar een ti
jdskader
opbouwen maar de dramatische betekenis

Iingenvan WiltTaardaenvanMulisch'ro- enwaardenauwelijksberoeren.Dezedisser-

tatie(op hetniveauvaneenscriytie)brenlt

man De aanslag.

ElknummervanKreatiefzitvolgoedebij- de m ethodische en interpretatleve kennls
dragen:kritischwerk,oorspronkelijkproza van deze dramatische auteur al te weinig
en poëzie, essays, vertalingen,interviews, vooruitterwijldetheaterhistorischeonderbijdragen overbeeldende kunst,recensies, delennietvoorbijdeanecdotiekkomen.
C .Tindemans
enz.Hetiseen tijdschriftwaarvandevlag
zondermeerde lading dekt.

J.Gerits

Theater
IrmbertSchenk,Lui
giPirandello. Versuch
einerNeuinterpretation,PeterLang,Frankfurt-Bern,1983,264 pp.,sFr.45.

ClaudiaAlbert,Dermelancholl
bcheBûrger.
Ausbildung bûrgerlicher Deutungsmuster
im TrauerspielDiderotsundLessings,Peter
Lang,Frankfurt-Bern,1983, 175 pp.,sFr.
42.
fM elancholie',binnen het termenveld van
het'sentimentalisme'nietonbekend,wordt

doorS.gekenmerktalseen dramaturqisch
schrijfmodelen (belanjrijk toch) soclaal-

In neofietenijverdompeltS.Pirandello in ethisch-politiek verklarlngspatroon binnen
eeni
jzig-theoretischfreudianismealsanaly- de ontwikkeling van een opvattingencode
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van de burgerlijkheid.S.duiktme ietste voor-alsnasyelvandeimpulsenvandeculgretig in watmysterieuze verklaringsvelden

turelerevolutlebetreffen.S.heeftdeChine-

Ueugdsyndroom, vaderautoriteit, intimi- se en niet-chinese vakliteratuur doorgenoteitsaspecten,lichaamstaboe,innerlijkheids- men enconstrueertdaaruiteenstatusquaescultus,hysteriemodieusheid)maarweetbi
j tionisdiepolitiek en ideologisch reliëfheeft
en de historische en actuele betekenisvan
deze drama-auteurvasthoudt.
C.Tindemans
blootteleggenvan dittijdsaspect.Watals
de toegepaste analysevan Diderotsen Lessings drama overtuigender voorbeelden

resultaatovereindblijft,isdenadrukophet
ddeugd'-ideaal(enkel binnen de standenstaat historisch-correct te waarderen) als WalterHinderer,Hrsg.,LiterarischeProfi-

complex ideaalvan een veranderde moraal

Ie.Deutsche Dichter von Grimmel
shausen

diedoorS.keuri!ingepastraaktineenpro- bis Brecht, Athenëum, Königstein/Ts.,
bleemdiscussie dle hetmogelijk maaktde 1982,384 pp.,DM .39,80.
spanningsrelatietussen tragische traditie en
komische actualiteitin drama en theaterte

In detrantvan sneltekenaarsbenen essayis-

begri
jpen.

ten doorheen deportrettengalerijvan de

C.Tindemans

Duitseliteratuur.Dateen visieaanwezigis,

wordtvoldoendeevident;datzenauwelijks
teargumenterenisendusvrijblijvendbewe-

Alfred Dreifuss,Deutsches Theater Berlin rend uitvalt,eveneens. Niets isgoedkoop,
Schuhmannstrasse 13a, Henschel, Berlin, nietsook overtuigtvolkomen op grond van
1983,247 pp.,DDR M .18.
enkeleensilhouet.Hetismenietduidelijk
wat daarmee bedoeld kan worden,op de
Het Deutsches Theater Berlin bestaat 1œ
leespretnavan puntigformulerenenkundig
jaaren datmoetgevierd.Inditboekjege- Sam enpersen.
beurtdatmetpassendegeestdriften zonder
C.Tindemans
veelargumentatie.De betekenis wordt,na
een aanloop in moeizaam volkstheater,opgehangen aan vier directeurs die elk voor Ricardo Blanco, Fon Apu Ollantay :9

zichopapartewijzebijdragenaandeDuitse Brecht.TheateralsWaffeim Klassenkampf

en daaroverheen dewereldgeschiedenisvan Lateinamerikas,Henschel,Berlin,1983,254
hettheaterhebben geleverd:A.L'Arronge, pp.,DDR M .14.
0.Brahm ,M .Reinhardten H.Hilpert.Het
verhaalis vrijonsamenhangend,watgoed- DezeZuidamerikaanseauteurschetstwater
gelovig,watzondagsopgetogen;de'meeste recentin zijn continentmettheaterisgepretheb ik beleefdaan deaardigefotodocu- beurd om demaatschappijin marxistische

menten uitvergeeldetijden.

C.Tindemans

zin teveranderen.Diteenzijdigegezichtspunt, in toch wat daterende volbloedige
meetingtaaluitgedrukt,goocheltmetnamen

eninitiatieven(bel@ngrijkisenkelwatonder

W ernerOberstenfeld,Chinas bedeutendster deauspiciën van de communistische parti
j

Dramatiker der M ongolenzeit (1280-1368) thuishoort)maar weet over de mogelijkKuan Han-ch'ing, Peter Lang, Frankfurt- noodzakelijkefunctievanhettheateralspoBern,1983,269 pp.,sFr.64.

litiek instrument nauwelijks iets mee te

delen datnietbinneneen agitatorischearguUiteraard isvoorniet-sinologen dezeKuan mentering zou passen.M eteen nostalgische
volstrektonbekend;opvoeringen in hetwes- poying het verleden bij hetheden aan te
ten zijn evenmin tevoorspellen.Belangrij- sluiten eindigtde tekstmeteen afdruk van
kervooronsisS.'szoyvuldigereconstruc- Apu Ollantay, een Inka-drama,in de 18e
tie van de receptie d1e deze historische eeuw definitiefvastgelegd als verzetsdrama
auteur tussen 1954 en 1965 in de huidige tegen de Spaanse overheersers.
Volksrepubliek overkwam en die zowel
C.Tindemans
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Praten over lijden
Een gesprek m et T.J.van Bavelo.s.a.

Hilde DeRijck en Ria Dhaeze

OverIijdenkunjetheoretischepraten.Jekunterfilosofischeoftheologischeboeken en artikelen overschrijven.M aarje kunterook vanuiteen
persoonlijkeervaringendereflectiedaaropoverpraten.DeaugustijnT.J.
van Bavel, grootA ugustinuskenner en hoogleraar in de christologie en

Latijnsepatrologieaan deKatholiekeUniversiteitvanLeuven,heefttien
jaargeleden o.m.een grootartikelgeschreven overDelijdendeGod (in
TijdschriftvoorTheologie,2,197*,waarin hijmetanderetheologen die
overIijden hebben geschreven (o.m.Jurgen M oltmann,Dergekreuzigte
Gott,en Dorothee Sölle,Leiden)in discussie trad.Enkele tijd geleden
werd hijziek enwasdedood nabij.Tweevan zijnIeerlingen (in degodsdienstwetenschappen)mochten methem overdieervaring praten.Zijgebruikten ditgesprek in hun proefschrift,Sporen naareen verni
euwdelijdensbenadering. Antropologisch-theologische studie naar de pastoraal
toe,Leuven,1983.Zo'n gesprek isiets anders dan een theologisch trak-

taat.W evonden hetdemoeitewaard,hethier,lichtelijk herwerkt,weer
te geven.

Redactie

Waaraan denktuspontaan aIsu hetwoord T/#yen'hoort? Watbetekent/##ea vooru?

Ik denkspontaan aan pijn,pijn indebanaleen heelbredebetekenisvan
hetwoord.Ietsonaangenaams,ietswatjetegenstaat.Alleswatjeonaangenaam vindt,kunjetotopzekerehoogtelijdennoemen.Eenhardwoord
bijvoorbeeld,jelijdteronder.Slechteten.Alledagenzijnerdingen dieje
tegenstaan,die je pijn doen.M aarmeestalblijftdat psychisch.Fysiek
wordthetin groteziekten,eenziektediejevlak bijdedood brengt.W at
ik verleden jaar ervaren heb,waslichamelijk.Lichamelijke pijn had ik
vroeger ook alw elervaren,m aar nietzo erg veel.
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<J# er een zin aan te geven ?

Hetis pure negativiteit,niets anders dan negativiteit.Je kunter weliets

mee doén,ik kan lijden op menemen,ik kan lijden uitliefdezoalswe
zeggen,ik kan er iets positiefs van màken.M aar in zichzelf blijfthet
negatief.Nee,ik zienietin datlijden in zichzelfzinvolzou kunnen zijn.
Lijden iswezenlijk zinloos.Voormezelfwashetzo datik een bepaald
beeld had van watlijden is,een beeld datik mein de loop van detijd
gevormd had.Ik stond tamelijk onverschillig tegenoverlijden.Lijden is
nietietsbuitengewoons,hetisinherentaan hetmenselijk leven.Ziekteis
inherentaan hetmenszijn,inherentaan dealraak van jegestel.Hoeje
hetook draaitofkeert,erzitsleeten afbraak op en datkan zich uiten in
een zwareziekte.Hetisde gewone gang van zaken.Erisniemand diedat

veroorzaakt,geen mens,ook God niet.Hetisietsnatuurlijksen zomoet
jehetdan ook opvatten.W atheb ik dan gedaan?In zichzelfkon ik er
geen zin aan geven.Ik heb hetgedragen,zo stoïsch mogelijk.Datheeft
positieve kanten.Ik heb bijvoorbeeld tamelijk goed depijn kunnen verdragen,ik denk datdatook kwam doordieonverschillige houding...door

hetaanniemandtoeteschrijven,ook nietaan God.Hetisietsnatuurlijks
enjemoethetop eennatuurlijkewijzeverwerken.M aarerzijndingendie
datkomen doorkruisen :de belangstelling van m ensen...Je komtop een
heelandere manier tegenover mensen te staan.Je gaat helemaalanders

tegenjeeigenleven endoodaankijken.Jeverwachtzelfsdatjedoodgaat.
Je hebt er, op dat moment, een zekere ervaring van. Zeker de eerste
dagen...dat is een echte doodservaring :jeweetnergensvan,metnarden

kom jeafen toetotbewustzijn,endan weetjeweernietsmeer.Achteraf
isdateen heeldonkergat.Hetiseen stukvan jelevendatjemist.W aar
jejezelfbeschouwtals<ik bendood geweest',een aantaluren,een aantal
dagen.Een dag of drie was allesafgesneden.lk wistnietwat er aan de

hand was.Je voeltje totaalmachteloos.Je voeltheelduidelijk dathet
lijdenietsiswaarjezelfnietdebaasoverbent.Jebentnietdebaasover
jegezondheid,overjeherstel.Jebenthelemaalafhankelijk.Datweetje
heelgoed.

Hetbeeld datmensen zich van Il
jden vormen,wordtsomserg gehavend
aIszeechtmet/##eageconfronteerd worden.

Datwas voormijnietzo.lk heb uitmijn beeld juistdemoed kunnen
putten om hetlijden tedragen zoalsik dachtdathethoorde.Erwaren

HildeDeRijcken RiaDhaeze/Prl/ea over/##ea
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mensen diemezeiden:<W egaan hard voorjebidden...'.Datbidden is
goed,daarzitietsin.Maarnietin debetekenisvan:wegaan datlijden
hiereenseven wegnemen.W elbidden voorelkaaralsteken van belangstel-

ling en meeleven,ofalseen zellewustwording:ditkan mijook overkom en en dan m oetik ook een houding aannemen.In diezin vind ik bidden

welbelangrijk,maarnietindezin datjehetlijdendaarmeewegneemtof
verlicht.

Waarhad u datbeeld van hetIljden vandaan?
Datisnatuurlijk dé vraag.Ja,waar heb ik datbeeld gehaald? Uitvele
ervaringen van verbitterde m ensen. Ik heb gezien hoe veel mensen het

geloofderugtoegekeerd hebben,omdatzijhetlijden aan God toeschreven.Meestalspreken wij - en ook de boeken over hetlijden dat
mensen elkaaraandoen.Datisniethetmeestabsurdelijden.Daarkunje
een oorzaak vooraanwijzen.Dezonde van mensen.M aardatisniethet
enige lijden.Dat is de helft van het lijden.De andere helftis ziekte,
onverwachtedood,ongelukken...En dan gaan demensen allem aalzoeken

waaraan zedatmoeten toeschrijven.Heeldikwijlshebbenzevanvroeger
een primitieve godsopvatting: alles kom t van God.God heeft alles in
handen.God heeftallesgeschapen en hetmom entwaarop we doodgaan is

inGodshanden.Hetlevenisinzijnhanden.Ziekteisinzijnhanden.Ook
ongelukkenzijninzijn handen.Enwatkrijgjedan?Mensendieietsergs
tegenkom en waarvan ze niet direct een m ens de schuld kunnen geven,

schrijven datallemaalaan God toe.Van zo'n God moeten ze dan niet
meer weten.Ik heb eens nagegaan hoeveelgetuigenissen van beroemde

schrijversenschrijfsters,vanfilmsterrenernietzijndiezeggen:<Ikgeloof
nietmeer.wantals hetzo'n God is,dan is dateen beul.Een God die zo

demensengeschiedenisinzijn handenheeft,iseen beul!'Dandenkenwe
natuurlijkonmiddellijkaanAuschwitz.MaarAuschwitzislijdendatmensen elkaaraangedaan hebben.Of kinderen verongelukken zonderdateen
menserietsaan kan doen en 'sanderendaagsstaaterin de krant:'W aar
was God vannacht?'Alsof God op congé wasen dat ongeluk maar liet

gebeuren.God wordteen marionettenspelerdie alle touwtjesin handen
heeften hetspelkan beginnen:<H ier,laatdietwee auto'smaarop elkaar
botsen;daar,laatdie vrouw maar ziek worden,geef die m an maar een

hartinfarct'.Zo'n voorstelling van God heeftme de schrik op hetlijf
gejaagd.Doorzo'n godsbeeldverliezen zoveelmensen hungeloof.Ikheb
bijmezelfgezegd:tDatzalmijnooitoverkomen.Metdàtgodsbeeld wil
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ik nietleven.Ik za1een andergodsbeeld hebben,zelfsélsdatm oetgaan
ten kostevan eendualistischeopvattingoverl
ijdenenkwaad'.Alsjezegt
datGod allesinhanden heeft:dood.l
ijden,ziekte,natuurrampen - ook

hiervoor kun je mensen nietverantwoordelijk stellen - dan isdateen
monistische opvatting.M aar ik geloofnietin een God dieverantwoorde-

lijkisvoorgoeden kwaad,zelfsnietvoorhetlijden.W ijzeggen dan wel:
tGod veroorzaakthetlijden niet,hijlaathetalleen maartoe'.Maarwat
ishetverschil?Alseen kind zich aanvuurverbrandt,zeggenwijdan:'De
moederheefthet nietgewild,ze heefthetalleen maartoegelaten'? Daar

geloofik nietin.Voormijkomthethierop neer:ik weetnietwaarhet
lijden vandaan komt.Ik ziehetlijdenalsietsdatnietGod is,alsietsdat
tegen God is.W aarook hijgeen macht over heeft,waartegen ook hij
vecht,samen metons.Hetisietsdatbuiten God is,waartegenoverhij
machteloosstaat.Ikgeloofnietin Godsalmachtalsjedaaronderverstaat
dathijalleskan en allesmag doen.Hijheeftonslichamelijk geschapen,
en in datlichaam ligtheteindige alvanzelfbesloten.Hetraaktstuk,dat

iservan natureingebouwd,hetisinherentaanhetmenselijk bestaan.En
alserzich ietsin voordoet,noem ik dat:<W atGod nietis'.Hijzou het
misschien welanderswillen,maarhijkan niet.Gods almachtga ik daar
niet zoeken. God is niet almachtig in de zin van <Hijkan alle kwaad
wegvegen en opheffen'.God is almachtig in de liefde.AlsGod liefde is,
kan ik misschien ook aan Auschwitz nog een betekenisgeven.Andersis

hetvoormijpuurabsurditeit.God strijdttegen hetlijden en tegen het
kwaad,tegendezonde.HetisduidelijkdatAuschwitzveroorzaaktisdoor
zonde.Ik wilhetnogeensbeklemtonen.Erzijntweesoorten van lijden,
diejegoed uitelkaarmoethouden.Boeken spreken meestaloverlijden
datmensen elkaaraandoen.M aarerisnogzoveelanderlijden.Enik zou
nietgraag in de plaatszijn van dechristenen die hetlijden,in hetalgemeen,aan Godtoeschrijven.En nogzoveelmensenzitten metdattrieste
godsbeeld.

SomsIeesjedatiemand zegt.ik draag mijn î#en op aan Christus.

Lijden opdragen aan Christus...er is een heelgoede manierom datte
doen :risico lopen uitliefde vooranderen.Romero is daar een sprekend

voorbeeld van.Hijwistpraktisch zekerdatzehem zouden vermoorden.
Datwaslijdentothetuiterste.Liefdetothetuiterste.Dan kunjezeggen:
dJe lijden aan God opdragen'.Ofjuister:niethetlijden zelf,maarde
liefde wordt aan God opgedragen.Doodgeschoten worden is niet <God
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eren'ofdGoddienen'.Datiseen beledigingvan God.Hijwildatniet.In
diezin ben ik hethelemaalnieteensmetJ.Moltmann in zijn boek over
DegekruisigdeGod.M oltmann steltGod vooralseen beul,diezijn zoon
opoffertvoorde mensheid.De Vader zou met Jezusgedaan hebben wat

Abraham nietmetzijn zoon Isaak hoefdetedoen.Metzo'n God doeik
nietmee.Een God-slachter,daarwi1ik nietbijhoren.Moltmann isveel
beterin zijn boekjeWaarom ikchristenben,waarinhijvertelthoehijals
militairin hetconcentratiekamp God ontdekt.Datistenminsteeen mense-

lijk geloof.

M aarM oltmann schroftook dat## hetsterven van dezoon ook de
Vadersterft.
Ja,datwel.com-passio,mede-lijden.daarben ikhetwelmeeeens.Maar
God a1soorzaak van hetlijden,neen.A1sjehetzietvanuitJezus,kun je
spreken van apostolisch lijden.Jezuswistookdathetzo zou asopen als
hijzich zo opstelde.Hijwistdathijeraan zou gaan.Hijheefthettoch
gedaan...uitliefde.Liefde dielijden metzich brengt.Toen ik ziek was,
könik nietzeggen:dIkganumijnlijden opdragen',wantvoorwiemoest
ikhetopdragen?Ik kon welzeggen:<lk wilhetzo goedmogelijkdragen
en als u er iets mee kunt doen,God,doe het dan'.Dat wilechter niet

zeggen datGod erwerkelijk ietsmee kén doen.
H oe reageertu dan aIs mensen metdie slogans voor de dag kom en ?

Alszeermeegeholpenzijn,mijgoed.Alsmensenzopersoonlijktegenme
spreken,dan ga ik daar niettegen in.W aarom zou ik? Alsmensen daar-

vanovertuigdzijn en hethelpthenen erzitverdergeengevaarin...M aar
hetkan gebeuren dathun helegeloofhierdoorop hetspelkomtte staan.
Dan zeg ik nee.Dan mag hetzo nietverder,dan moethetanders.

Ishetnietnormaaldatmensen bl
j een eersteconfrontatiemethet
Il
jden somsin opstand komen?
Ja :'W aar isGod nu?',datis de revolte,een revolte waar ze misschien
nooitm eeroverheen komen.W e moeten de m ensen aan een ander godsbeeld helpen, ze m oeten niet denken dat alles van God afhangt. Dat
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mogenwedemenseningeengevalleren.Alwetenwijhetantwoordniet,
hetisbeterte zeggen :'Ik weet het niet',dan watanderste beweren.En

daarben ik heelstreng in,juistomdatik zoveelmensen daardoorhun
geloofheb zien verliezen.Ik heb toch zelf vaak genoeg meegemaaktdat

mensen bijeen sterfgevalbijvoorbeeld tegenGod in opstand komen.Ongelooiijk.IshetGod diemensen doodt? Hoezitdatdan?
M aarzl
jn erook geen mensen diezich aan zo'ngodsbeeld kunnen optrekken?M oeten wegeenplaatsIaten vooreen straffendeGod?

In eenstraffendeGodgeloofik niet.Ikbedoel,metzo'n beeldhou jehet
geen heelleven uit.Je komt er niet uitzonder kleerscheuren.Ik heb het
ook in hetziekenhuisgezien :mensen diedeheledag huilden en klaagden:

<W aarom ik?'.Dooraltijd maaraan jezelfte denken geneesjeniet!Je
ziéter de mensen doorachteruitgaan.Ze raken ernietmeer uit.Je kunt

proberen zetotrusttebrengen.Meestalslaagjeernieteensmeerin met
hen te praten.

Kom thetniet voor datm ensen van godsbeeld veranderen ?
Ja,datgebeurt.M aardan bli
jftervaaknogietsinhunachterhoofdzitten
w aarvan ze ni
etovertuigd zijn.Zeblijven inopstand tegenietsconcreets.

De idee blijfthangen datGod,de duivelofeen kwade machthun dit
aandoet.Zezien hetnietalseen natuurproces.Toen ik datartikeloverde

lijdendeGod geschreven had,heb ikdaarslechtséénreactieop gekregen,
m aardie heeftme ontzettend veeldeugd gedaan.Een man die m éérdan

tweeëntwintigjaarte bed lag telefoneerdeme en zei:<Ik heb uw artikel
gelezenen ikvoelmeereen andermensdoor.Ik voelmebevrijd'.Naal
watik geschreven heb,heeftdeze reactie me hetm eeste pleziergedaan.

Watwiltupastoralebegeleidersaanraden?Hoemoetenz#ziekenbenaderen ?

Zemoetengewoon daarzijn,zemoetennietteveelzeggen.Ikheb hetzelf
meegemaakt,een bezoekje doetwelaltijd deugd,maarhetmag niette
langduren.Jemagniettelangblijvenplakken,vooralnietalsiemandveel
pijn heeft.Je mag erzijn,in een hoekje van de kamer,zonderveelte

HildeDeRijckenRiaDhaeze/Prl/eaoverY#ea

489

zeggen,ervooralzijn.M ijwerd gevraagd ofik het.belangrijk vond dat
naasten aanwezig zouden zijn alsik uithetcomakwam op dedienstvan
de intensieve verzorging.Is hetbelangrijk datze twee minuten komen
kijken? Ja,hetisenorm belangrijk!Hetisvoorheteerstdatjejeterug
opgenomen weetin hetleven.Erzijn mensen die watom jegeven,die
staan daarin feiteop jetewachten.Andershebbenzedaarnietstedoen.
Zehebbennietsandersteverwachten.Jekuntnietszeggen.jekijktmaar
heelevenen valtdan terugin een helediepekuil,maarjehebtzegezien.
Ik kanhetmenogaltijd herinneren.Ikziezenogstaan.Ik hebgezien wie
erwas.En ik zag datzeniets konden zeggen,datzag ik.Ja,hetisenorm

belangrijk.Dieaanwezigheid stimuleertom tegenezen.W ieaanpastoraal
doetmoetaanwezigzijn!Datishetbelangrijkstewathijofzijkandoen:
er zijn.Verkeerde meningen kunnen daarnietworden rechtgezet.Dat
moetdaarbuiten gebeuren,in de catechese.

Ligtdatbl
jpsychisch ltj#ea nietanders?

Psychisch lijden kan vakkundige hulp nodig hebben.Zelfkun je deze
mensen alleen laten uitpraten,dat is dikwi
jlsalgenoeg.Datvraagtwel
tijd.Ookinpsychisch lijdenzijn erzoveelsoortenteonderscheiden:mensen diein hun eigen psychelijden,mensendieleedaangedaan wordtdoor
anderen, vereenzaamden bijvoorbeeld. Je kunt ze alleen vriendschap
geven en luisteren...luisteren.Veelmeerkunjeniet.
Nietalleen luisteren,maarook meeYdenawordtweleensgezegd.

Ja,ikweetdatmensensomsletterlijkmeewenen alsanderenwenen.M aar
zelf heb ik daar niet zo'n behoefte aan. Ik vind het goed als iemand

zichzelfisen zichzelfmagblijven.A1smensenbijmeopbezoekkwamen,
verwachtteik nietdatze zouden huilen,lieverniet.Hetwasalerg genoeg

datikzelfpijnhad.W atwelvangrootbelangwas,waseenhelpend handje:een kussen rechtzetten.ietsaanreiken om teverfrissen...en nietveel
zeggen.Metkerstnachtkreegik mijn eerstebloemen.Datmochtdaarwel
niet,op dedienstvan deintensieveverzorging,m aarhetwasalshetware

mijn eerstehernieuwd contactmethetland van delevenden.
Kuntu iets vertellen over uw ziekenhuiservaring in hetalgemeen, de
contacten metanderepatiënten,metverplegend personeel?
De zwaarste periode was die in de intensive care. Ik dacht dat ik gek
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werd.Normaalligjedaartweedagen,ik heb erzesvolledagen gelegen.
Ditwilzeggen datik drie keerdepatiëntenwisseling heb m eegemaakt.Dat

is psychisch enorm !De eerste dag hoor je aldie mensen kreunen.Ze
liggen in coma.Zolang jezelf erg ziek bentraaktdatgekreun je niet.
Maardan beginnenzeallemaalhunlevensverhaaltevertellen:wiezezijn,
waarzewonen.welk beroep ze hebben,hoe zeziek zijn geworden.Dat
heb ik drie keerm eegemaakt.Hetmaaktem ezo m oe,datik smeekte om
daar weg te mogen.Hetwas psychisch niette dragen.Ofiets anders:de

gesprekken van hetverplegend personeeldiejehoort.Zedenken datje
daartoch maarvoorappelmoesligt,maarje hoortweldegelijk watze
zeggen.
Daarnaheb ik welcontactgehad metanderepatiënten,vooralop degang.

Vaak verschrikkelijkeverhalen gehoord overgebroken naalden,mislukte
onderzoekingen en zelfmeegem aaktdatzo'n verhalen verteld werden aan
patiënten die nog geopereerd m oesten worden.Binnenkomendepatiënten

moetendeindrukkrijgen datallesdnormaal'is,vindik.Hetkan beangstigend zijn,maarhetis <normaal'.Datpatiënten aan elkaarvertellen hoe
hun operatieverlopen is,totdaaraan toe,maarerzijnerdiealleenmaar
zelfmedelijden zoeken,zelle.
klag.
Contacten m et hetverplegend personeel,dat is iets helemaalanders.Je
hebt direct door of ze hun werk doen met hart en ziel of gewoon als

kostwinning,alsberoep.Dathebjeinéén nachtbekeken.Part-timewerkershebben somsmeeraandachtvoordepatiënten dan full-tim ewerkers.

Overje situatie,hoejeervoorstaat,vertelthetpersoneelnietveel,ook
nietalsje er uitdrukkelijk om vraagt.Ze blijven op afstand.Een zekere
distantie,een zekere onverschilligheid zelfs hebben ze nodig,andershou-

denzehetnietuit.Ikben ook eentijdjeambulant-patiëntgeweest:overdag naar huis en 's nachts in de kliniek, of driemaalper dag naar het

ziekenhuisen latermetlangeretussentijden.Danverandertdeverhouding
tussen patiënten verplegend personeeltotaal.Ofbeeld ik medatmaarin?
Nadesituatie van totalemachteloosheid,van hettotaalop anderen aange-

wezen zijn,krijg jedan weerhetgevoelvan een gelijkeverhouding.
M oetjepatiënten J//## vertellen hoezeervoorstaan?En wataIsze
weerm etde vraag kom en: waarom ik ?

Jekunthethun nietaltijd vertellen.Behandelingen zijnsomszo delicaat,
er kan altijd ietsmislopen.En ze zijn er nietaltijd tegen opgewassen.
Somsmoeten zedom gehoudenworden.Maaralshetkan,alsjehetweet
hoehetaan tepakken en zezijn ertegen opgewassen,ja.M aardevraag
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dwaarom ik?',ik geloof dat mensen daar niet aan toe m ogen geven,ze

blijvendaarvaak in vastzitten.Hethangtsamen metdatverkeerdegodsbeeld.Hetisnietgemakkelijk,vind ik,mensen andersoverGod telaten
denken.Velen zeggen dathetverkeerd is,ze wijzen hetaf.Ze klampen
zich vast aan het beeld van een God die alles in handen heeft. Het is

moeilijkom dezemensenvanopvattingtedoen veranderen.Ikzelfbeneen
gem atigd dualist:hetkwaad staattegenoverGod.God staaterzelfmach-

teloostegenover.M etelk ander antwoord waarin je lijden en God op
elkaarbetrekt,loop je vast.HetOude Testamentisgetekend door het
straffendgodsbeeld.DiestraffendeGodkanikmijwelvoorstellenalseen
stadium waar de mens doorheen moetom toteen zuiverdergodsbeeld te

komen.Erismaaréén beeldvanGod:God isliefde.Aljedaarnietvan
uitgaat,zitjeernaast.Voormijisdathetenigegoedegodsbeeld.Daarmee
weetik waarik aan toe ben.Tegen lijden datmensen elkaaraandoen,
sociaal-structureellijden,onrecht,honger,lijden datje kan opheffen,
moetjejemetallemachtverzetten.Ik gaervan uit:lijden isaltijd pure
negativiteit,hetmoetaltijdbevochten worden,ofhetzichnuconcretiseert
in hongerofziekte.W aarjeerookmaarietstegen kuntdoen,moetjeal
jekrachten mobiliseren om hetop teheffen.W aardatnietgaat,kun je
alleen nog zeggen:hetmoetverdragen worden,lijden isin zichzelfzinloos.Jekunterweleen zin aangeven.M aarvaakzaljedaarzelfsnietin
slagen.

M oetalle /#Jen christell
jk geduid worden ?

Neen.W antwatischristelijk?W atisspecifiekchristelijk?Elkemensdie
goed wilzijn,zallijden.Ookniet-christenen.Augustinuszegtergens:'Als
iemandzegtdathijnognietgeleden heeft,ishijnoggeen christen'.M aar
iedermenskan vanuitzijn inspiratie,gelovig ofongelovig,hetlijden op
zichnemendatsomsonvermijdelijkuitzijnliefdevooranderenvolgt.Een
Romero isvanuitzijn christelijke inspiratie in de bresgesprongen voor
mensen en onvermijdelijk hoorde erlijden bij.W aarhetom gaatisde
,

liefde die erachterzit.
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D e vredesbew eging en de m uren van
Jericho
Guido Dierickx

DeBijbelvertelthoedeIsraëlietenzeven dagenrond demurenvanJericho
trokken.Op de zevende dag schalden de horens,schreeuwde hetvolk en

zie,demurenvan Jericho stortten in.Inhetvoorbijenajaarmarcheerden
weergrotem assa's,meteen haastreligieuzebewogenheid,tegen de macht

vaneenpolitiekenmilitairestablishment.M aardemurenvanJerichozijn
nietopnieuw ingestort.Aandezezijdevan hetIlzerenGordijnwordende
Cruise-raketten volgensplan opgesteld.En aan de overzijde worden nog
meerSs-zo-raketten aangevoerd.W aarom konden zulke massalebetogingen het beleid van de overheid niet ombuigen ? W aarom is de volkswil
machteloos gebleken?

Een betoging is geen debat
De verleiding is groot om de schuld op de politicien de bureaucraten te

werpen.Zijzouden hun zielaan de duivelvan de bewapeningswedloop
verkochthebben.Zijzoudengezwichtzijnvoorbuitenlandsedrukofvoor
obscure binnenlandse belangengroepen.Hetistebegrijpen datde betogers,wrevelig en verontwaardigd,hun vaak denkbeeldige tegenstanderde
schuld willen geven.M aardatiseen misvatting.De vredeswilvan hetvolk
ismachteloos,nietalleen doorde onwilvan anderen,m aarook vanwege

zijn eigen tekorten.Om in hetforum van de politiekebesluitvormersgehoord en beluisterdtewordenhoortdezevolkswildejuiste,politieketaal
tespreken.Hijhoorttebewijzen dathijderegelsvan depolitiekegrammaticaeerbiedigt.Datwilzeggen dathijbeleidsvoorstellen doetdie niet
alleen hoog gestemd zijn maarook doeltreffend.Sommige politieke en
militaire kringen zetten zich inderdaad schrap tegen leuzen van betogingen.M aardaartoe gaven deze betogingen,zoalselke betoging,zelf enige
aanleiding.Betogingen spreken nu eenmaalin leuzen.Een betoging alsdie
van 23oktoberin Brusseldrukteen probleemgevoeligheid en een zorg uit.

M aardatisslechtsdeaanzetvan eenpolitiekbeleid.Zijdoetgeen voor-
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stellen voor de latere fasen van het politieke beleid.De organisatoren
waren hetweleensgeworden overachtprogrammapunten.M aardaarmee

formuleerden zijnog geen beleidsvoorstel.Hun programmapunten konden nietmeteen,nietgelijktijdig,en alleen onderbepaaldeomstandigheden verwezenlijktworden.Diendemen op een gebaarvan de Russische
onderhandelaars te wachten of niet? M oeten de Pershings en de SS-20

gelijktijdig teruggetrokken worden of niet? Kortom,de ordewoorden
van de publieke opinie m oeten vertaald worden in de taalvan de beleidsstrategie,willen ze doorde besluitvormershelemaalernstig genomen worden.

Ditsteltde vredesbewegingen vooreen grote verantwoordelijkheid.Zij
worden verplichtdeopinievanhetpubliek verdertevormen en teverfijnen in derichtingvan hetpolitiekebeleid.Zijdienenteleren datpolitieke
voorstellen,willen ze doeltreffend zijn,met bepaalde omstandigheden
rekening moeten houden.Aan een gezindheid zonder zin voor doeltreffendheid heefthetpolitieke beleid geen boodschap.Een betoging kan een
politiek debatuitlokken.Ze kan depoliticidwingen hun denkbeelden ver-

derte ontwikkelen.Datisongetwijfeld ookgebeurd.Maareen betoging
kan hetbeleidsdebatnietvervangen.Hiervooriseen beleidsvoorstelnodig

dat,om bespreekbaarte zijn,uitdrie wezenlijke elementen opgebouwd
wordt:een preciezeomschrijvingvan dedoelstellingen,voldoendeinformatie overde situatie waarin dezedoelstellingen gerealiseerd moeten wor-

den,denodigeverbeeldingskrachtom mogelijkebeleidslijnenteonderzoeken en tegen elkaaraftewegen.M ochtditrijkelijkabstractklinken,dan
kan m en zich een schaakspelvoorstellen.D e speler neem tzich voor een
bepaalde strategie te volgen en bepaalde zetten in een bepaalde volgorde

uitte voeren.Hijkomthiertoe dooreen doelvoorop te stellen:hijwil
winnen.Vervolgenspoogthijdesituatieop hetschaakbord teevalueren.
Ook datisnog vrijeenvoudig:hijkan zien welke stukken op hetbord
staan en watzijwelen niettegen elkaarkunnen uitrichten.Hijbeschikt
overalleinformatiebehalveopeenpunt:naardestrategievan zijn tegenstandermoethijgissen.Tenslottedienthijallebeschikbarestrategieën te
overlopen en daaruit de beste te kiezen.H et aantaldaarvan is meestal
onvoorstelbaargroot.Daarom ook worden erin hetschaakspelzulke fas-

cinerendeeisen aan demenselijkeverbeeldingskrachtgesteld.
Betogersbeperken zich in deregeltothetuitdrukken ofhetbetwisten van

doelstellingen.En zelfsdaarinzijn zijveelalnietergvolledig.Zijpreciseren niethoehun doelstellingen verzoend kunnen worden metanderedoel-

stellingen,noch hoezijaangepastkunnen worden aan deheersendeomstandigheden.Opdegehaaidebeleidsvormersmaken zijzodoendeeen be-
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tweterige indruk.Ergernog,om dathun inbreng zo beperkten onvolledig

is,kunnen beleidsvormersvan mindergoedewilerzich vrijgemakkelijk
van afm aken.In hethuidigedebatrond devredeisdatook gebeurd.Dat

isbijzonderjammeromdatvelebeleidsvormerszelfookgeen bevredigende inbreng kunnen leveren,vooralnietop het stuk van doelstellingen en
verbeeldingskracht.Alleszinskan hetpeilvan hetdebatnog veelverbeteren.In ditartikelwordtaangestiptwelke doelstellingen,welke inform atie
en welke uitingen van verbeeldingskracht in dit debat een rolspelen en
waarin de duiven en de haviken telkensvan elkaarverschillen.W e zullen
de meer recente stemmen in het debatvergeli
jken metde stem van de
Am erikaanse bisschoppen.W ant nog alti
jd blijfthun briefeen onovertroffen model1.

Beleidsvoorstellen :haviken en duiven

Op heteerstegezichtishetverloop van hetdebatvooreen nietingewijde
enigszins paradoxaal.Haviken en duiven zijn het onderling gloeiend
oneensover bepaalde doelstellingen,overhetbelang van bepaalde informaties,overde verbeeldingskrachtdiegecultiveerd hoortteworden.M aar

overéén voorstelschijntiedereen hetroerend eenstezijn:ermoetonderhandeld worden met het Oostblok. Onderhandelen, dat is het wachtwoord.
ln zekere mate wordt er tussen de grote mogendheden ononderbroken
onderhandeld.Dat is ook het gevalw anneer er een grote koelte heerst en

wanneerzijelkaarweigeren teontmoetenin Genève.Eriseen onderhandelen met daden.Dit kan leiden tot een hoger of lager niveau van afschrikking,tot een bevestiging of toteen verstoring van het evenwicht.
Hetalofnietopstellen van Cruise-raketten iseen daad in ditonderhandelingsproces.En eriseen onderhandelen metwoorden.Ditkan leiden tot
een verdrag of althanstotafspraken.

W iezijn hoop steltop verbaleonderhandelingen,doetmeerdan eenvromewensuiten.Hijdoetdaarmeetweekeuzen.Vooreerstkeurthijbepaaldeontaardingen afdiezich in hetfeitelijke onderhandelen voordoen en
die men nogaleenssamenvatonder de hoofding ibewapeningswedloop'.

Hoekomtmentotzulkeontaardingendieeigenlijkdoorniemanduitdrukkelijk gewensten doordemeesten slechtsmettegenzin geduld worden?
1 Cfr.G.Dierickx,DeAm erikaansebisschoppen endevrede,in Streven,aug.sept.1983,pp.963-981.
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Een land kan zich bewapenen omdatditopgedrongen wordt, niet door
buitenlandse maar wel door binnenlandse gebeurtenissen.Grote firma's
moeten doormilitairebestellingen uitde nood geholpen worden.Hetmilitaireestablishmentwilzich gewaardeerd voelen.Hetaanbod van techno-

logischevernieuwingen isteverleidelijk om zete weerstaan.Specialisten
van de Amerikaanse begroting hebben aangetoond datde groeivan de

defensieuitgaven slechtsin bijkomende ordebepaald wordtdoordeverhoudingen tot het Oostblok.Allicht komt zulke onderschikking van de
buitenlandse politiek ook in de USSR voor.De buitenlandsepolitiek zou

in hettijdperk van deatoombewapening volledigevoorrangmoeten krijgeninzakedefensiebeleid.Datkanvanzelfsprekendlijkenmaarisniethet
geval.

Verbaleonderhandelingen worden geachtde feitelijkeonderhandelingen
tecorrigeren en bijtesturen.ZoalshetNederlandse voetbalpubliek kan
men dadenverkiezenbovenwoorden.Maarwoordenzijnhieronmisbaar.
Daden alleen kunnen hetwantrouwen tussen de mogendheden nietdoorbreken.Elk gebaarwaarvan debedoeling onzekeris,za1veelalongunstig
uitgelegd worden.Een terugtrekking van raketten zalnietalseen gebaar
van goede wilm aar als een last of als een teken van zwakheid gezien

worden.Daarom isereen gesprek nodig,wantalleen zo kun je beloften
doenenalleenbeloftenkunnenafzonderlijkegebareninhetjuistedaglicht
stellen.M aarzulkegespreksbereidheid isveeleisend.Beloften moeten ondersteund worden doorbetekenisvolle daden.Anderszullen ze geen vertrouwen m aar nog m eer wantrouwen tot gevolg hebben. Oproepen tot

verbaalonderhandelen zondertebepalentotwelkegebarenjebereidbent
iseen kreeten geen voorstelz.

VrijwelalleW esteuropesedeelnemersaan hetvredesdebatzijn bereid een
plaatsin teruimen voorverbaleonderhandelingen.Daarom zijn zijminder <havik'dan somm ige Russische of Am erikaanse woordvoerders,die

zulkegesprekken nog menen temoetenuitstellen.Kennelijkzijn dieminderonderdeindrukvan deperversespiraalvan defeitelijkeonderhandelingen.W ellicht dromen ze nog van een militaire suprematie of althans
van een voorafgaande versterking van hun onderhandelingspositie.
M aar ook in Europese kringen is de gespreksbereidheid nietoveraleven
groot.Ditis afte lezen aan de gebaren waarmee men de gesprekken wil

ondersteunen.Europese haviken zijn zijdie (voorlopig)geen eenzijdige
toegeving overwegen om de verbale onderhandelingen meer kansen te
2 In diteuvelvervalto.a.debriefvan deBelgische bisschoppen.Ten gevolge

vanzijnbondigheid?
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geven.Totdateen verdrag gesloten wordt,zou het W esten m oeten vast-

houden aan de vertrouwde beleidslijn van het doog om oog.tand om
tand':tegen elkeraketlangsRussischezijdezaleen raketvan deNAVO
opgesteld worden3.
In debriefvan deAmerikaansebisschoppen daarentegen werden meerdere

van zulke vertrouwenwekkendegebaren aanbevolen.Eenzijdigeinitiatieventoteen nucleairedesescalatieworden erinaangemoedigd.De(nucleaire)bewapeningswedloop moetop hethuidigepeilbevrorenworden enelk
risico van een nieuweverstoring van hethuidigeevenwichtmoetvermeden
worden.Offensieve strategieën moeten door m eer defensieve vervangen
worden.In Europa behoren de Nederlandse en ook de Duitsebisschoppen
tothetzelfde soortgem atigde duiven.

Verbale onderhandelingen vereisen feitelijke tegemoetkomingen. Toch
mogen dezeblijkenvan goedewilnietuitdehand lopen.Uitgerekendde
hoop op dezegesprekken weerhoudtdezebisschoppen ervan demeerradicaleduiven tevolgen.In gesprekken overwapenbeheersing moetiedervan

detweepartijenimmersmeteenstem kunnen spreken.Bijgevolgmoethet
W estersebondgenootschap gehandhaafd en zelfsverstevigd worden.Bijgevolg dienthetpubliek opgeleid te worden totbegrip voorde eisen die

zulke onderhandelingen stellen.Bijgevolg mag hetprocesvan ontwapening nietgeheellosgekoppeld worden van de vorderingen in de gesprekken.

Erbestaan documentendieradicalertduif'zijndandebriefvandeNederlandse en Duitse bisschoppen.Hetkan echterbetwijfeld worden ofzij
voldoende doordacht zijn qua doelstelling,informatie en verbeeldingskracht.Hoe dan ook,het debatop het Europese politieke forum wordt
gevoerd tussen gematigde haviken en gematigde duiven.

Strategische doelstellingen

Iedereen isvoorvrede.Overdezeuiteindelijkedoelstelling bestaatertussenhavikenen duivennauwelijksbetwisting.Desnoodskunnen zijsamen
3 Ditstandpuntkenmerktdebrochure Vredeen Veiligheid,uitgegeven doorde
ministeries van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging in België.Op militair
gebied vindtdeze houding een uiting in de strategie van de çsexible response'.

Dezestrategiewileenaanvalmetbepaaldewapensbeantwoordenmetsoortgelijke
wapens,althansineeneerstefaseenzolangdezerepliekdoeltreffendbli
jft.Ditis

inderdaaddestrategievanhet'oo!om oog,tandom tand'.Letwel,hethad

barbaarsergekund.Deze stelregelelstéén oog alsvergelding vooréén oog,niet
nleer.
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in dezelfde betoging opstappen.De vrede isgoed voor iedereen en voor
niemand slecht.De politieke taalvereistechterdat ook de tussenti
jdse
doelstellingen om ooitvrede te bereiken,omschreven worden.Rond deze

tussentijdse doelstellingen spelen zich de felste consicten af.W ant zij
dwingen onstot beslissingen waarvan niet alleen de baten maar ook de

kosten teberekenen ofteramen zijn.
Deeerste beslissing waarvoordeburgergeplaatstwordtisde keuze tussen
een vrede die verdedigd en een vrede die nietverdedigd hoeftte worden,

eenvredemetoffersofeenvredezonderoffers.Nu blijken dehavikenen
veruit de meeste duiven in het publieke debat een vrede met offers te

kiezen.Zijhebben een vrede voorogen dieonverbrekelijk verbonden is
meteen zekerevrijheid,levensstijlen cultuur.Zulkevredeisvolgenshen
grote offerswaard,zelfsdatvan een gewelddadige landsverdediging m et

allekostenen risico'svandien.Afwijkendestemmen wordeninhetpolitiekedebatweinig gehoord.dLieverrood dan dood'iseen tegroveslogan om

ermeeineen fatsoenlijkgezelschap voordedagtekomen.Tochdrukthij
een ruim verbreid gevoeluiten weegthijop deverdedigingsbereidheid.
W elke waarden hebben wij te verdedigen? W ie de vrijheid zietals de
mogelijkheid om 'szondagseenautoritjetemakenin hetgroen,heeftvan
een nederlaag weinig te vrezen.
Dezelfwaardering van onzeW estersewereld bepaalthaarverdedigingswil
en m etname de wilom zelfsgeweld te gebruiken.Deparadox isevenwel
dat niet alleen een m atte maar ook een heelintense zelfwaardering de
bereidheid tot geweldpleging kan verminderen.Hetgeweld kan in tegen-

strijdzijnmetdewaarden diejewenstteverdedigen.Inditgevalhoortde
plichttotzelfverdediging verbonden te worden metdeplichttotkieskeu-

righeid in de middelen.Zo luidtuiteraard destelling van dechristelijke
vredesbewegingen.Die menen trouwensdateen nederlaag in een conven-

tioneleoorlog op kortetermijn weliswaarerg,maarop langere termijn
niethelemaalrampzalig zalzijn.Degelovigen hebben in deloop van de
geschiedenisalmeerbeproevingen doorstaan en,in natuurlijkeofbovennatuurlijkezin,<overleefd'.M aardezestellingoogstnogalwattegenwind,
zowelvanwege radicale haviken a1svanwege radicale duiven.

Gesteld dat men opteertvoor zelfverdediging.Dan staan wij voor de
fwee#e beslissing:zullen wijeen eventueleaanvallerafschrikken meteen
nucleairofmeteen zuiverconventioneelarsenaal?Ergaan ook stem men
op ten gunstevan een sociale,m in ofmeergeweldloze verdediging.M aar

dezedoelstellingen blijven nietlangin hetdebathangen.Hun nobeleinspiratiewordtgeprezen,maarhun doeltreffendheid betwijfeld.
H etfelste debatgaattussen voor-en tegenstandersvan een denuclearise-
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ring van onze zelfverdediging.M eerpreciesgaathetom de keuze tussen

hetvooruitzichtvan eenonwaarschijnlijkekernoorlogen hetvooruitzicht
van een minderonwaarschijnlijkeconventioneleoorlog.
Dehaviken leggen denadrukop degraad van waarschijnlijkheid en pleiten vooreennucleaireafschrikking.Zijstellenhetvooralsofdenucleaire
afschrikking sindsdeTweedeW ereldoorlogdevrede,zijhetdan een erg
kille vrede,in Europa gehandhaafd heeft.Zelfs de briefvan de Franse

bisschoppenlijkthethiermeeeenstezijn.DeAmerikaansebriefdaarentegen steltbijdezelezingvan degeschiedenisvragen.Hetislang nietzeker
datde vrede in Europa tedanken isaan de schrik vooreen nucleaircon-

flict.En bovendien hebben hetOostelijk en hetW estelijk blok hun geschillen vaak eldersuitgevochten,aldan nietvia tussenpersonen.Boven-

dien blijktzulkedvrede'steedsmindervreedzaam teworden,aangezien de
nucleaire afschrikking gevangen zitin de vicieuze spiraalvan de bewapeningswedloop.

W iegevoeligisvoordeevangelischewaardenhoeftm.i.nietop dergelijke
gissingen te steunen om een keuze tedoen.Een conventionele oorlog zou

inderdaad verschrikkelijk zijn.Hetiseven pijnlijk een naastbestaandete
verliezen dooreen kogelalsdooreen atoomgranaat.M aareen conventioneleoorlog zou ten minstevolkeren en generatiessparen dieernog minder

om gevraagd hebben dan wijzelf.Onze solidariteitmetandere mensen
dwingt ons te kiezen voor een conventionele afschrikking,zelfs indien

dezeeen oorlog ietsminderonwaarschijnlijk zou maken.
Principieellijktdezetelling onaantastbaar.ln feite vond zijtotnog toe
verbazend weinig steun.W aarom ? Ik vreesdathier m inderverheven beschouw ingen m eespelen.Een conventionele afschrikking is op het ogenblik duurderdan een nucleaire.Ze weegtook psychologisch zwaarderop
debevolking4.W ellichtzou men op ditogenblik hetelectoraatertoe kunnen overhalen denucleaire afschrikking tevervangen dooreen conventio-

nele.Maarhoeza1depubliekeopinielaterreageren,wanneerjaarnajaar
derekeningen voortanksen vliegtuigen binnenlopens,wanneergrote contingenten dienstplichtigen voorlangere periodesopgeroepen worden? De
desescalatie naar een niet nucleaire afschrikking zoals de brief van de
Am erikaanse bisschoppen die verhoopt,iseen veeleisende onderneming.
4 Voorstandersvan denucleaireafschrikkingvrezen somsdateen conventioneleafschrikking een alte grote militarisering van de samenleving za1meebrengen.

5 RobertMacNamaraheeftberekenddateenaangroeivandewestelijkedefensiebudgettenmet4% voldoendezouzijn.Daarvanwerdenerreeds3% toegezegd.
Maarzelfsdatbleektotnutoe(psychologisch)niethaalbaar.Indehuidigecrisis
wordtom eIk procentfelgetwist.
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Zondereen steviggevormdepubliekeopiniekanzijnietlangvolgehouden
worden.

Latenwijaannemen datmenop middellangetermijn naareen conventionele verdediging én afschrikking wiloverschakelen.Op korte termijn
staan wij echter voor hetfeitdatde nucleaire afschrikking bestààten
slechts heelbehoedzaam afgebroken kan worden. Het evenwicht in de
afschrikking mag nietbrutaalverstoord worden.Ditdwingt onstot een

derdebeslissing:welkerisico'smogenwijbijdedenucleariseringvanonze
landsverdediging nemen? Ook ditheeft te maken metfundamentele beginselen.Veelhangt afvan de bezwaren die men tegen een nucleaire afschrikking heeft..
Destelling van deAmerikaansebriefisbekend.Afschrikking metkernwa-

pensisopzichzelfaleen kwaad,ookwanneerhetfeitelijkegebruikervan
heelonwaarschijnlijkis.Nietalleenhetgebruikmaarookdedreigingmet
atoomwapensis ethisch niette verantwoorden.Deze dreiging schepttussen demensen een angst,een leugen en een argwaan dieindruisttegen alles
wateen gelovige van deze wereld verhoopt.Deafbraak van hetkernarse-

naalmag evenwelovereen tijdspannegespreid worden om hetevenwicht
in de afschrikking niet alte zeer te verstoren.De denuclearisatie is een
ethische opgave die aan strategische voorwaarden verbonden is.

Dehaviken zijn minderongeduldig.Zijzijn ook minderbereid hetrisico
van eenzijdigestappen naarontwapeningtenemen.Vreemdgenoegweten
ook zijsomsethische principesaan tevoeren om hun standpuntte verrechtvaardigen. Voor het vooruitzicht van een eindeloze nucleaire af-

schrikkingvindenzijtroostin hetdenkbeeld dathierindem enszijn redelijkheid tegenover de dood en zijn verantwoordelijkheid tegenover het
kwaad ten volle kan beleven6.Zoalsdetrapezistzijn eigen existentiebeleeftwanneerhijdoordenok van een circustentzweeft.
M aarhetnoodlotvan detragische held isgeen christelijk ideaal.Erzijn
betere manieren om onzeverantwoordelijkheid tegenoverhetkwaad op
ons te nem en.Als hetdaarop aankomt staat de absolute geweldloosheid

dichterbijde evangelischeinspiratie.W e1kunnen christenen hetgeweld
verkiezen,omdathetin sommige situatieshetenige gebaarkan zijn dat
respect afdwingt. M aar nucleair geweld kan dat niet. Het heeft geen
symboolwaarde7.

DebriefvandeFransebisschoppenschijntietsmeervergoelijkendoverde
nucleaire afschrikking te spreken dan die van de Amerikaanse.HetarguN

6 FrançoisGorand,La dissuasion nucléaire,in Etudes,octobre 1983,p.387.
7 G.Dierickx,art.cit.,p.974.
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ment luidt dat de nucleaire afschrikking in handen is van de politieke
overheid en dezem ag zich voordelandsverdediging meergeweld veroorloven dan de individuele burgers.Daarmee wordtwellicht bedoeld dat de
overheid instaatvoordeverdediging van onschuldigederden en nietalleen
voor haar zelfverdediging.De Amerikaanse briefm aaktditonderscheid

tussen publiekeen privémoraalniet.Integendeel,hijhoopteen publieke
opinie te vorm en die op hetgepaste ogenblik haar overheid ter verantwoording kan roepen.AlweerishetAmerikaansestandpuntmeerovertuigend.De burgerkan weltoelaten datde overheid hem dwingt wetten na

televen diehijzelfgewild ofgeduld heeft.Hijkan toelaten datdeoverheiddelandsverdedigingorganiseertdiehijwenst.Maarhijkanniettoelatendateenoverheidinzijnnaam devijandendehelewereld metvernietiging bedreigt.Een nucleaire afschrikking waaraan men geen einde ziet
komen,waaraan men geen eindemeenttekunnen stellen,ism oreelonverantwoord,nietalleen voorde burger maarook voor de overheid.

Strategische inform atie
In hetvredesdebatbekommeren de duiven zich hetmeestom deverhelde-

ringvan waarden en doelstellingen.In hetergstegevalstellen zijzich aan
alsprinciperidders.in hetbeste alsgrondleggersvan een nieuwe strategie.
Dehaviken daarentegen ondersteunen hun voorstellen veeleermetmeeren

betereinformatie.Datwilnietzeggen datzijgeen verdedigbareprincipes
zouden huldigenmaarweldatzij,om tactischeredenen,dekaartvanhun
superieurekennisvan zaken spelen.Een voorbeeld daarvan isdebrochure

Fre#e in Fr#hef' .Men kan betreuren datde duiven zich zelden bloot
geven waar het hun dossierkennis betreft en dat de haviken zich zelden

laten kennen op hetstuk van hun principes.Zo kunnen zij nogaleens
naastelkaar heen praten,totgrote perplexiteitvan hetpubliek.
Aan de debattechniek van de haviken kan m en op de duur een zekere

slagkrachtnietontzeggen.Zijtreffen velenaïeveduiven in hun zwakkere
plek.Zijzullen hen dwingen teerkennen datdesituatie ingewikkelderis
danwevermoeden.M aarnietalleduiven zijneven naïef.Onzevraagisof
de voorstellen van dem indernaïeve duiven,m etnam edievan de Amerikaanse bisschoppen. door naeer en nieuwe gegevens ontkracht worden.
8 Wijbetwisten niethetrechtendeplichtvanonzeministersom hunbeleidte

verdedigen.Hetgaathieruitsluitend om devraagofdezebrochureeen beslissend
nieuw elementin hetdebatbetekent.
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Preciezernog:isuithetEuropese debatgebleken dathun voorstellen niet

overalenaltijdgeldigzijn?Hoerobuustzijn dievoorstellenwanneermen
ze in de Europese situatie overplant?

Om die vraag te kunnen beantwoorden,moeten wijeerstweten welke
gegevensin hetdebatdedoorslaggeven.Van wezenlijkbelangisdeinformatie overdeonderhandelingspositie van hetOostelijk en hetW estelijk
bondgenootschap.Bijgebrekaanvolledigezekerheidismenwelverplicht
een im ago van detegenstanderop tebouwen aan de hand van drievragen.

Hoesterk ishij?Hoekwaadaardig ishij?Hoe voorspelbaarishij?Een
soortgelijkimago zalmentrouwensookoverzichzelfopbouwen.Dehaviken zullen stellen dathetOostblok veelsterkerisdan wij,datmen hun
bedoelingen moet vrezen en zeker niet mag vertrouwen.De voorstellen

vandeduiven zouden slechtsaannemelijkzijn voorwiezich op dezedrie
punten illusies maakt.
W at kunnen niet naïeve duiven hiertegen aanvoeren? De Am erikaanse
bisschoppen koesteren geen vertederd beeld van de Russische tegenstan-

der.Zijhoudenvoldat,zelfsin dehypothesevaneen sterke,boosaardige
enonvoorspelbaretegenstander,eennucleaireverdedigingoptermijnafte
keuren is.De morele kost daarvan voor het eigen volk,de economische
kostvoorde Derde W ereld,hetgevaarvoordehuidigeen detoekomstige
generatiesisalte groot.Datisook hetgevalnu de strategievan de 'sexible response'die van de <massive retaliation'vervangen heeftg.
Totverbazing van velen werd deze 'Amerikaanse'stelling betwistdoorde

Fransebisschoppen.In hunbriefbetogenzijdatFrankrijkinhetspelvan
wederzijdseafschrikking alseen zwakkeretegenovereen sterkere,kwaadaardigeenonbetrouwbareSovjetuniestaat.Frankrijk heeftdusvoorlopig
zijn volledignucleairarsenaalnodig,wantdenucleaireafschrikkingishet
wapenvandezwakkere.Zelfshetfeitdatde(relatieg kleineomvangvan
hetFranse nucleairearsenaalhun strategen aangespoord heefttothetkiezen van civiele doelwitten,kan de Franse bisschoppen nietvan hun stuk
brengen.Alleen hetwelslagen van onderhandelingen zou deze dlogique de

détresse'kunnen wijzigen.Zelfsinhetvooruitzichtvanonderhandelingen
9 'M assiveretaliation'ofdMutualAssuredDestruction'(MAD)gingervanuit
dateen (nucleaire)aanvalbeantwoordzouwordenmeteenpoging om devijand
volledigtevernietigen.Dathield in datdekernwapensopdebevolkingscentravan

devijandgerichtwarenennietuitsluitendopmilitaireeneconomischedoelwitten.

HetfeitdatmenafgestajtisvandeMAD-strategiekaneenvooruitganjlijken.In

feiteechterzalook de nleuwestrategievan de fnexibleresponse'hethlne onder-

scheidtussenmilitaireenburgerlijkedoelwittennietkunneneerbiedigenwanneer

kernwapensingezetworden.Zoalsde Amerikaansebisschoppen zeggen:een beperktenucleaireoorlog bestaatniet.
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kan Frankrijk zich nietdeeenzijdigestappen veroorloven die deAmerikaanse bisschoppen voorstellen.De Am erikanen beschikken immersover
overtollige afschrikkingsmiddelen,de Fransen niet.
W atzouden hun Am erikaanse ofEuropese collega's hierop kunnen antwoorden ? Datde Fransen toch maarmoeten afzien van een afschrikking

diezijzelfvoorlopig nognoodzakelijk achten?Datzijdan maarstokijns
ofgelaten de onvermijdelijke nederlaag moeten afwachten? Ditis een
fundamentele vraag. 'M achteloosheid of nucleaire afschrikking',dat is
een moreeldilemm a datalle kleinere naties bedreigt.Bestaat er een uit-

weg?Op dezevraag komen wijin devolgendeparagraafterug.
Een ander gegeven werd door M itterrand op tafelgegooid met de zin :

tvredesbewegingen zijn erin hetW esten,raketten in hetOosten'.Op de
lyrischeoverdrijving van dezebewering isnogalwataftedingen.M aar
aan de kern ervan kan niemand twijfelen.De W estelijke bondgenoten
staanzwakkerindeonderhandelingenomdatzijafterekenenhebben met
een wankelmoedige publieke opinie. Deze publieke opinie zou kunnen
zwichten,eerstvoordespanning van de eigen nucleaireafschrikking,later

voordespanningvanhetvijandelijkeoverwicht.Zulkepubliekeopinieis
kwetsbaarvoornucleairechantageen zalzich op deduurtotallerleitoege-

vingen laten vcrleiden.Zo geërgerd zijn sommigehaviken doordezetoestand,datzijdeschuldervangraagopinfiltrantenindevredesbewegingen
zouden werpen.

Deduiven zouden ongelijkhebben dezeverdachtmaking minachtend van
tafeltevegen.ZijmoetentoegevendatdeSovjetsinderdaadspeculerenop
dewankelm oedigheid van depubliekeopiniein hetW esten en datzijde
opkomstvan een soortgelijke publieke opinie in hetOosten tegengaan.
M aaropéénpunthebbenzijalvastgelijk.Zijmogensommigehavikenhet
recht ontzeggen om de materies van nucleaire landsverdediging volledig
aan hetpubliekeforum teonttrekken.Een pogingdaartoe zou onhaalbaar

en ondemocratisch zijn.Depubliekeopinieisnueenmaalgesensibiliseerd
voordeze problem atiek en datishaargoed dem ocratisch recht.

Deoplossing begintbijeen juisteevaluatievan depubliekeopinie.Deze
opinie vormtthans een hinder voor de W esterse onderhandelaars.M aar
datvloeitnietvoortuit hetfeitdatereen publieke opinie bestaat,zelfs

nietuit haar tamelijk pacifistische strekking.Hetvloeitvoortuithaar
wankelm oedigheid,uithaargevoeligheid voorblufen dreiging.Depublie-

keopinieomtrentdezeproblemen isvrijnieuw en nognietechtgevormd.
Dientengevolge iszij erg vatbaar voornieuwe elementen in hetdebat.
W anneerzijstabielergeworden zalzijn,za1detegenpartijmindergeneigd
zijn verdereontwikkelingen aftewachten en oprechteonderhandelingen
uitte stellen.

Guido Dierickx/De vredesbeweging en de muren van Jericho

503

Hetkomterop aan de publieke opinie te vormen zodatzijvoor haar
onderhandelaars meer een steun dan een hinder is.W aar het om zulke

levensbelangrijkemateriesgaatiseen zekerepressievanwegedepublieke
opinie principieelgeoorloofd.Zijisook praktisch noodzakelijk om de
besluitvorming rond dedefensieproblematiek vrijtehouden van bureaucratische inertie en kortzichtige particuliere belangen.Niet alles wat de
wapenindustrie aanbiedtofwatsommige militairen wensen,dientaangeschaftte worden.Zulke publieke opinie zaltevens,zoalsgezegd,minder

gevoelig zijn voorvijandelijke bluf en dreiging.Daarom behoort deze
vorming totdeverantwoordelijkheid van zowelhaviken alsduiven.Van
de kwaliteitvan hun debat,van hun bereidheid om alle,ook onwelkome
inform atie doorte laten,zalde vorming en de vastheid van de publieke
opinie afhangen.

Laten wijeenvoorbeeldgeven.DehavikenvermeldengraagdathetOostblok meer, en steeds meer, raketten voor de middellange afstand in

Europastationeertdan hetW esten.Hetliefstzouden zijelkeaangroeiin
hetOosten beantwoorden meteen evenredige aangroeiin hetW esten.W at

zullen deduiven hiertegenoverstellen? Zullen zijdeze feiten verduisteren?Neen,zijzullenzeerkennen.En zijzullen hetpubliekervanovertuigen dateen niveau van minimale nucleaire afschrikking voldoende en al

langbereiktis.Denucleaireescalatieaan deoverzijdekan daaraan niets
veranderen en m ag in de huidige om standigheden als grove bluf beschouwd worden.
M isschien,zo zou men kunnen opwerpen, kan het weleens nuttig en

verantwoordzijn om overtolligerakettenoptestellen.Zozoumendebluf
m ettegenblufkunnen ontzenuwen.Deze overweging zou gebruiktkunnen
worden om het opstellen van de Pershing 11 te rechtvaardigen.Van alle
argum enten van de haviken isditw ellichthetm eestovertuigende.Zulke

tegenblufkan zelfseen zetzijn om detegenstandernaaroprechteonderhandelingen te lokken.M aardan m oetmen welvan deeerste gelegenheid
gebruik m aken om alvastdeze overtollige tuigen weg te halenlo.Het is
evenweltevrezen datdie dgelegenheid'zich nooitzalvoordoen.Om dathet
weghalen van deze raketten neerkomt op hetopgeven van een troefkaart

in de onderhandelingen.Ofomdat hetde schijn zou wekken van een
toegeving aan intim idatie.De bewapeningswedloop m aaktbloedige ernst
van wataanvankelijk slechtsbluf was.
10 ln feitehanteren dehaviken vakereen anderelegitimatievoorhetopstellen

vandePershingII.HetzoudeAmerikanenertoeverplichtenmeersolidairtezi
jn

metde verdediging van Europa.Maara1sdeaanwezigheid van 350.4X* Amerikaansesoldaten in Europa hen daartoe nietverplicht,watdan wel?
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Strategische verbeeldingskracht
Een derde elem ent in de opbouw van een beleidsvoorstelis hetoverzien

vaneenzogrootmogelijk aantalbeleidslijnen.Naarmatemenmeermogelijkebeleidslijnenkan ontwaren,verhoogtdekansdatdaaruiteenvoorstel
gekozen kan worden datprincipieelaanvaard is.Ofeen voorsteltotstand

komtnahetoverlopenvanveelofvanweinigmogelijkheden,isvooraleen
kwestie van intellectueleverbeeldingskracht.Hetisdusmogelijk datbeleidsvormersdezelfdedoelstellingen en dezelfde informatie aanwenden en
toch tot verschillende voorstellen komen,alleen maar omdat hun analytisch vermogen verschilt.
Jammergenoeg pleegtdepartijdigheid in hetdebatvaak totgroteblinde
vlekken in de verbeeldingskracht te leiden.Hetiste vrezen dat somm ige
duiven gewoon weigeren alle gevolgen van hun voorstellen te overwegen
uit vrees hun principes bedreigd te zien. En dat somm ige haviken zich
schrap zetten achter de huldiging van het doog om oog'om datze nietde

indruk willenwekken datzegdntimideerdwordendoordevijandofdoor
de vredesbewegingen.

Een zo grootmogelijk aantalbeleidslijnen moeten in ogenschouw genomen worden,zeggen we.Doen deFransebisschoppendat?Zijredeneren
vanuitde situatiewaarin een zwakkerenatie (Frankrijk)een sterkere(de
Sovjetunie)moetkunnen afschrikken.Om deagressiviteitvandesterkere
in toom te houden en een oorlog tevoorkomen ishetde Franse overheid
voorlopig geoorloofd haargebrekkige conventionele afschrikking onver-

minderdaantevullenmeteennucleaire.Eenanderalternatieflijkterniet
tezijn.M aarhierschietdeverbeeldingskrachtvan deFransebisschoppen
te kortll.Dezelfde argumenten om een kernmachtop te bouwen kunnen

namelijk nietalleen doorFrankrijk maarook dooralle andere kleinere
natiesgebruiktworden.Elkekleinerenatiekan zich weleensbedreigd achten door een grotere.Thailand kan zich bedreigd voelen door Vietnam ,

Vietnam doorChina,China doordeUSSR (ofishetomgekeerd?).Het
risico datkleinelanden zodoendehun tvijanden'maarook anderen ten
batevan hun veiligheid opleggen,isschrikwekkend.Zo zullen kernwapens
zich als een kanker over de hele wereld verspreiden en zal het gebruik

ervan steedswaarschijnlijkerworden.Beschikken kleinerenatiesdanwerkelijk overgeen anderemogelijkheid?
Dieanderemogelijkheid bestaat.Zijissteedséénvan dedrijvendekrach11Datwilnietzeggendatzijjeenanderemogelijkhedenoverlopen.Zi
jbespre-

ken o.a.degeweldlozeverdediglng,maarverwerpen deze a1sondoeltreffend.
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ten van de geschiedenis geweest.De zwakkere kan een bondgenootschap
sluiten meteen even zwakkelotgenootofm eteen sterkere bescherm heer.

Zo zijn moderne staten alsZwitserland en Duitsland gegroeid.Hetlijkt
mijeenvreemdevergetelheid vandeFransebriefdathijdeNAVO nietin
ditperspectiefgezien heeft.DeNAVO,ofeen anderW estersbondgenootschap,isnietin deeersteplaatseen organisatiediede lidstaten totkernbe-

wapening aanzet.Zijisveeleereen organisatiedie veellidstaten in staat
stelthun atoombewapeningtebeperken.Zijisookeenorganisatiediehet
mogelijkmaaktgezamenlijk metdetegenstanderoverwederzijdseontwapening te onderhandelen.

In feiteisFrankrijk slechtseen halflid van deNAVO.Ten tijdevan De
Gaulle werd dedistantiëring van de NAVO ingegeven doordewilom een
eigen kernm acht op te bouwen. Deze nationalistische resex heeft thans

verstrekkendegevolgen.HijbeletveleFransen,en zelfshun bisschoppen,
in tezien dateen strategie van nucleaire desescalatiemogelijk iswanneer
hun afschrikkingsbeleid in het W esters bondgenootschap gdntegreerd
wordtlz.Indien de NAVO nietbestond,zou men haarnu moeten uitvinden.Hethuidige beleid van de NAVO kan betwistworden m aarde organisatie zelf is onm isbaarl3. Het verlies aan nationale souvereiniteit kan
nietopwegen tegen de kans op een m eerdoeltreffend vredesbeleid.
Hetdilemma van de Franse bisschoppen illustreertwelke behoefte erbestaat aan strategische verbeeldingskracht ten dienste van de vrede. Het
huidige debat heeft ten minste reeds opgeleverd dat deze verbeeldingskrachtfelgestim uleerd werd.Hoedeze zich ook overdetailsvan bewape-

ning en tactiek kan buigen.mogeblijken uitdeachttien voorstellen van
RobertM acNamara in Newsweek van 5decem berll.Zepassen allemaalin

destrategiediedoordeAmerikaansebisschoppen wordtvoorgesteld.Hij
spoortaan toteen conventionalisering van hetdefensiebeleid (die tronwensalbegonnenis).Hijraadtaan,hetberoep opnucleairewapenstrager
enmindermassieftemaken.Hijsteltvoordestabiliserendevernieuwingen
in hetnucleairarsenaaltevermijden.Ditzijnallemaalvertrouwenwekkende maatregelen ten dienste van vruchtbare onderhandelingen.Ze kom en
van een man die principes en informatie paartaan verbeeldingskracht.
12 Menkanopwerpendateenvol
lediyecentralisatievanditbeleidnietmogelijk
is.W iezalgaan onderhandelen in Gen'
eve? W ieheeftdebevoegdheid om op de
knop tedrukken? Zalmen ditvolledigtoevertrouwen aan deAmerikanen?Ofis
een andere gezagsstructuurmogelijk?Waterookvanzi
j,hetzou toch altegek

zijnom teberustenindeproliferatievannationalekernmachten,metallerisico's
vandien,enkelomdatmenhetoneenszou kunnenzijnoverde gezagsstructuur.

13 Nog een opwerping.Eens in de NAVO zouden de kleinere partners niets
meer in de pap te brokkelen hebben.In feitezijn ervelevoorbeelden van het
tegendeel.
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Besluit
Vooralsnog heefthetdebatoverdevredebijonsdevereistekwal
iteitniet

bereikt.Hetpubliekblijktweliswaargevoeligtezijngeworden voorsommigeprincipes,maarmindervoorandereen veelmindervoordefeitelijke
gegevenheden van het probleem.Zullen zij dan meer indringend leren
argumenteren dank zijhetvoorbeeld van hun politieke vertegenwoordigers?Helaas,hetdebatonderpoliticiblijktnietaltijd volledigertezijn.
Veelalputten zijuitdebeschikbareprincipesen gegevensalleen wathun
traditionelestellingen kan ondersteunen.Aanvankelijk konden gelovigen
trotszijn datdebriefvandeAmerikaansebisschoppenzoweinigintellectuele tegenhangersvond.Thanswordt diteerder een reden totongerust-

heid.Trouwens,nietalleen dehaviken blijven nogaleensonmondig.Ook
de duiven zoeken naar een intellectuele tweede adem.Hetdebat blijkt
imm ers na heteerste enthousiasme stilaan erg ondoorzichtig te worden.
En daaruitvolgtontmoediging.

Een mislukkingvan ditdebatkunnen wijonsechternietveroorloven.De
zaak waarom hetgaatisaltebelangrijk.W ijmoeten kiezen metwakker
gewetenenklaarbewustzijn.Datverhoogtdekansom eenjuistebeslissing
tenemen.Datzaltevensgetuigen van demoreleen intellectuele weerbaar-

heid vanhetW esten.Immers,deeigenlijke,devoortdurendestrijd tussen
Oosten W estwordtop hetideologische niveau uitgevochten.De m arxistisch-leninistische ideologie verhoopten verwachtdathetW esten ten ge-

volgevanzijn<moreledecadentie'opdeduurvanzelfinelkaarzalstorten.
H et W esten m eent daarentegen dat hetvoldoende veerkracht kan opbrengen om alle beslissende uitdagingen te beantwoorden.Hier heefthet dan

dekansom dittebewijzen,voorzichzelfen voorderestvan dewereld.
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Heteerste deelvan ditartikel,dathiervorige maand verscheenl, handel-

deoverdevoorspelbareenreedsmerkbareweerslagvandevergrijzingvan
de W esteuropese bevolkingen op de verhouding tussen de actieve en niet-

actieve leeftijdsgroepen en op hetwisselend verloop van hetindividuele
actieveIeven zelf.Detechnologischerevolutie heeftdedaarm eeverbonden
werkgelegenheidsproblemen nog verscherpt:de vernieuwing van de pro-

duktiemethoden brengtdeontijdigeafdankingofherscholingvan actieve
volwassenen metzich m ee.In dittweededeelbetoogtSullerotdatdekern
van de aldusgesteldeproblemen hierin bestaat,datop talloze gebieden aIs

vanzelfsprekend een Ieeftijdscriterium wordtgebruiktdatbepaaltwie op
welkeIeeftijd nog ietskan en nietmeerkan doen ofleren,wie op welke
Ieeftijd reedsietsmag ofnog nietmagdoen ofleren.W atzou erin onze
maatschappijgebeurenaIsnooitmeeriemandnaarzijnIeeftijdzoumogen
worden gevraagd ?
Redactie

De analyse die ik in heteerste deelvan dezeinleiding ontwikkelde.roept
verschillende vragen op.

Bijvoorbeeld:watgebeurtermetde <jonge'beroepen naarmatedegenen
diedaarin zijn gaan werken ouder worden? Erzijn beroepen ontstaan
waarvooreenhomogeenjongeleeftijdsgroepisaangeworven.W atgebeurt
er metdie mensen alsze ouder worden ? Hetreclamewezen b.v.isin de

jaren 50 en 60 helemaalvernieuwd en heefteen geweldigeontwikkeling
gekend.Daarzijn alleen maarjongeren aangenomen:diewaren dmoderner', hadden meer gevoelvoorwatde consumentaansprak,wisten beter

hoé hem aan te spreken,ze waren dcreatiever'.Nu echterstaathetberoep

vooreenprobleem waarhetnietopvoorbereid was.Dietjongeren'zijnnu
vijftig geworden.M oetmen zein diensthouden?Moetmenzeontslaan,
en waarblijvenzedan?lshetzozekerdatdeleeftijd van dereclamema1 Cfr.Streven, februari1984,pp.411-422.Metdank aan hetEuropees Centrum voorW erkenSamenleving,waarEvelyneSullerotdezetekstalsinleiding gaf

opeenConferentieoverLeeftijdenActiviteit,27-28oktober1983.
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kerinvloedheeftop deresultaten?Kanmendieleeftijdendoseren?W anneeren hoekom terin ditvak een eind aan decarrière.enz.?Ofneem de

takken van de industriële technologie waar de laatste jaren ook alleen
maarjongeren aangeworvenzijnenwaarnugeen nieuwekrachtenaangenomen kunnen worden zolang er niemand met pensioen gaat.Zaldeze
hele beroepsgroep sàmen oud worden ? En hoe wordtdan voorzien in de
asossing van de generaties?

Voorbeelden van dieaard zijn alonderzocht,metnamehetgevalvan de
tweedegraads-onderwijskrachten,diejongen metvelen tegelijk zijn aangenomen op hetm omentdaterenorme aantallen kinderen naardetweede

cyclusgingen:Hun leeftijdspiramideiszeerjong,bijnageen gaanermet
pensioen,maarhetaantalleerlingen neemtnu duidelijk af.ln sommige
landen worden de overtollige onderwijskrachten ontslagen, in andere
wordtde rekrutering stopgezet en men zaldaar vanaf 1985 nog strenger

meemoetenzijn.Jongegediplomeerden krijgen aldusgeen kansmeeren
binnen enkelejaren zitten wemeteen onderwijscorpsdatgrotendeelsbestaatuitmensen van veertig,vijftig jaaren ouder.
W isselende rekruteringsm odes en gevestigde
anciënniteitsregels

Hetisdusuiterstbelangrijkstudiesopditgebied teondernemen,simulaties uitte voeren,om verscheidene modellen vooreen rekruteringsbeleid

naarleeftijdtekunnen voorstellen.Elk vandiemodellenza1ongetwijfeld
gedurendeeen zekeretijd zijnvoor-en nadelen vertonen.M aardanzouden de bedrijven en administratieve instanties eroverkunnen nadenken
zodatze hun personeelsbeleid beter kunnen plannen.

Totnutoeschijnthetrekruteren naarleeftijdin deprivé-sectormodeste
hebbengekend.In dejaren60wasdeleeeftijdeen grotehandicapvoorde
meestebanen,de 20-25-jarigen hadden voorrangop de4o-jarigen,maar
metde econom ische groeikonden deze laatsten zo goed en zo kwaad als

hetgingweeraandeslag.Twintigjaarlaterisdezetendens,zondertezijn
omgedraaid,aanzienlijkgeëvolueerd:voorheelwatfunctieszijnjongeren
nietmeerintrek.Voorvrouwenvanmiddelbaarniveau is40jaardebeste
leeftijd om werk te vinden en 20 de slechtste;18-25-jarigen vinden heel
moeilijk vastwerk,nietalleen vanwegedecrisis,maarook vanwege de
velevooroordelen tegenover'dejeugd van vandaag'.W atdekadersvan
boven de45jaarbetreft.dieblijven zich,alszehun baan verliezen,aan
deleeftijdsgrensstoten,hoeweldeverantwoordelijkebanen in debedrij-
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ven diehen weigeren,vaak ingenomen zijn doormensen die ouderzijn
dan zijzelf.Ook daarkan demode veranderen:men begintwerkaanbiedingentezien voorkadersboven de45jaar.Isdatomdathetpersoneelsbeleidverandert,om datmen van hun ervaringdenktte kunnen profiteren,

ofomdathun pretenties- namaanden,somsjarenvergeefszoekennaar
werk en ten gevolgevan deverminderdekwalificatiediedaardoorontstaat

bescheidenerzijn geworden?
Terwijlhetrekruteringsbeleidin deprivé-sectoronderhevigisaan Ructue-

ringen van technologie en mode,volgen grote werkgelegenheidssectoren
van Europa nog steedsde oude wetvan promotieop grond van anciënniteit. In de publieke sector is kwalificatie op grond van anciënniteit al

jarenlangderegel.Endesalarissenvolgendezelfdekromme.In demeeste
overheidsbesturen ligthetsalarishethoogstaan heteinde van decarrière.
Dat is niet zo voor de andere loontrekkenden in hun totaliteit.Studies

overhetinkomen naarleeftijd zijnernietzoveelenzezijnvooralgedaan
op grond van hetgezinsinkom en.Daarkan geen carrière-profieluitwor-

den opgesteld,omdater te veelgezinsbijzonderheden een rolin spelen
(werkendevrouw,geboortevan kinderen,begin ofeindevan deactiviteit
van deverschillendegezinsleden,enz.)en deperiodewaarin men de inkomsten heeftgevolgd isoverhetalgemeen te kort.Bekijktmen echter
alleen deleeftijd van hetgezinshoofd,dan blijktdatdegezinsinkomsten
stijgen totongeveer46 jaar.daarna nemen ze af,lang dusvoordatde
pensioenleeftijd isbereikt.Boven de45 jaarschijnen de salarissen voor
bedienden en arbeidersgelijkteblijven oflichtaftenemen;boven de60
zakken ze gevoeliger.

In deze studie komen natuurlijk duidelijke verschillen naar voren naar
gelangvandesocio-professioneleklasse(dearbeiderszitten snelleraanhet
plafondinkomenterwijlkaderleden,dieop latereleeftijdbeginnentewerken,hun situatieook paslaterzien verbeteren),en naargelang van het
geslacht(hetberoepsleven van vrouwen volgensleeftijd isnog duidelijk
bdnvloed doorzwangerschap en opvoeding van kinderen).Maarerzijn
ook verschillen volgensdegeneraties.Deinkomensvan dejongere leeftijdsgroepen,b.v.tot35jaar,schijnen op hetogenblik snellertegroeien
dan in hetbegin van dejaren 70.Alsdergelijkestudiestegelijkertijd in
meerdere Europese landen zouden worden ondernom en,zouden we een

beterinzichtkrijgen in de geschiedenis van de leeftijd in verband met
activiteitén inkomen.En wezouden betervoorbereidzijnopdedemografische situatie.

Heeldezegeschiedenisvandeleeftijdmetbetrekkingtotberoepenactiviteit m oet in feite nog geschreven worden. H oe is de overgang van het
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nom adenleven naarde sedentaire landbouwcultuurverlopen ? Isdatdoor

de jongeren gedaan ofjuist door de minderjonge mensen? Heeft dat
gezorgd voor een langere levensduur? Hoe hebben de technieken die de
landbouw zo hebben veranderd,ingang gevonden en zich verbreid ? Hoe

wasdeleeftijdsopbouw vandeverschillendefuncties,rollenen statutenin
de landbouwwereld? W elke verbanden kan men vaststellen tussen presti-

ge-engezagsstructuren op grondvan leeftijden devernieuwingsmogelijkheden?Erzoudenvergelijkingen kunnen worden gemaakttussen delandbouw van de landelijke per leeftijd gehiërarchiseerde gemeenschappen
(China,Japan,MiddellandseZee-gebied,enz.)en delandbouw in landen
meteen jonge immigratie (Verpnigde Staten,Canada,Australië,enz.).
H etzelfdegeldtvoorhetontstaan en hetverloop van de industriëlerevolu-

tie.W iewaren depioniersindemijnbouw,demetaalindustrie,despoorwegen?Vindtmen daarnieteen opmerkelijkgrootaantaljongeren,jongeren die geen land meer hadden om van te leven?

Dichterbijhuiszou hetuiterstinteressantzijn om overeen betrekkelijk
langeperiode(eendertigtaljaren)nategaan hoedeleeftijdspiramiden in
verschillende sectoren van hetberoepsleven zich hebben ontwikkeld.Der-

tigjaargeleden had men daarin Frankrijk (bijdevolkstelling van 1954)
een goed beeld van.Achterafblijkthoegoed datbeeld detoekomstliet
voorzien.Desectoren dietoenaleenvergrijsdeleeftijdspiramidevertoonden,zijn inderdaad achteruitgegaan,diemeteen jongepiramidehebben
zich ontwikkeld.Ofheteen deoorzaak ofhetgevolg isvan hetander,wil

ik hiernietuitmaken.Erishierwaarschijnlijk sprakevan ingewikkelde
interacties.Ik wilalleen maaraangeven hoebelangrijk hetisom,aan de
vooravond van detechnologischerevolutiewaarvoorwestaan,dergelijke
studiesweerop tenemen en te interpreteren in hetlichtvan watersindsdien isgebeurd.

IndividueleIevensduuren uniformeIeeftijdsgroepen
Leeftijd is een duur,de levensduur,de weg tussen geboorte en dood.
Langetijd in degeschiedenisvan demensheid wasdezeduurverdeeld in
levensfasen:kinderjaren,jeugd,rijpe leeftijd,oudedag,allemaalnogal
vaag omschreven.Sommige perioden werden bepaald door fysiologische

toestanden ofgebeurtenissen:<infans'(in-fans)washethele kleine kind
datnog nietkon spreken,erwaren kinderen metmelktanden en kinderen

dietotdejaren desonderscheidswaren gekomen,watongeveerovereenkwam methetkrijgen van dedefinitievetanden;erwaseen leeftijd voor
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de puberteit,een huwbare leeftijd,een leeftijd om kinderen te krijgen,
enz.lemand verkeerdein de <krachtvan zijnjaren'ofin defovergang'.
Aan deze fysiologische fasen beantwoordden vaak verschillende statussen
en rollen in de gem eenschap ;de overgang van deene fase naardeandere

werdritueelgevierd.Leeftijd waseen ervaringdieindeloop vanhetleven
gaandeweg gedifferentieerd werd en sociaalgemanifesteerd.M en vroeg de
m ensen nietnaarhun l
eeftijd (datwisten zezelftrouwensnietaltijd heel

goed).Dievraag wasoverbodig:men waszo oud a1smen eruitzag,zo
oud als wat men kon doen.W at functies,activiteiten,taken en verant-

woordelijkheden betreftwasde statusbelangrijkerdan de leeftijd.Het
wasvan groter belang edelman,burgerofvrije boer,meester ofslaaf,
officierofsoldaat,vaderen moederofzoon en dochtertezijn,dan oud
ofjong.Leeftijd wasin zekerezinnietzo belangrijk.Intijden waaralles
maarlangzaam veranderde,had men echterwelachting voor ervaring en

traditie;watookhun statuswas,naarbejaardemensen werd betrekkelijk
veelgeluisterd.Maarje kuntheeldemythologischeliteratuurofdievan
de middeleeuwen ofde klassieken en veelhistorische kronieken erop nale-

zenzonderietstewetentekomen overdepreciezeleeftijdvandepersonages:zezijnalleenmaarjongofoud.Zelfsin krantenuitdejaren 1920of
1930 ziejenooitde leeftijd.van de politieke figuren vermeld.
Tegenwoordigisleeftijd geen tijdsduurmeer:hetiseen cijferelementvan
onzeidentiteit.Vraagmensen maareenswatleeftijd is.Zezullen hetniet
weten.M aarvraagjezenaarhunleeftijd,danantwoordenzijdaarzonder
aarzelen.zijhetmettegenzin,op meteen getal.Demeeteenheid van de
duur,hetaantaljaren,iseen dingop zich geworden.Hetaantaljaren dat
wegeleefd hebben,iseen integrerend deelvan onzeidentiteitofop zijn
m inst van ons signalem ent geworden : iNaam , voornaam , geboortedatum '.

In de wereld van opvoeding,opleiding,tewerkstelling ofwerk durft nie-

mand op devraag:hoeoud benje?zich van een antwoordteonthouden
of te zeggen:datgaatje niets aan.M en schijntverplicht te zijn zijn
leeftijd op te geven.Men heefthetrechtje ernaarte vragen.Bestaater
inderdaad een wetdie daartoeverplicht,en sinds wanneer?

Hetmeestfrappantehiervan iswellichtdatmenjeleeftijd we1moetvragen wantmen kan hem nietvan jeasezen.Ik heb hetzelfsystematisch
uitgeprobeerd.In groepen van twintig vrouwen tussen 20en 55jaar,die
elkaar niet kenden,vroeg ik aan elk van haar de negentien anderen een

leeftijdtegeven:80% vandeantwoordenwasfout,somszelfsflinknaast
de waarheid.

Alswedusonzeleeftijdopmoeten geven,diekennelijk nietaltijdgemak-
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kelijk te raden is.dan isdatongetwijfeld omdathijvan grootbelang is
methetoog op hetgeen van onswordtgevraagd :hetexamen datwedoen,

de taak of de functie die we krijgen.M aardat is helemaalnietwaar.
Leeftijd ishelemaalnietzo'n doorslaggevend criterium bijeen selectie.
Alsikjeleeftijd ken,weetik nognietwaartoejein staatbent.Dewetenschap dateen man 37of43jaaris,zegthelemaalnietsoverzijn gezondheid,overzijn fysiekekracht,noch overzijn psychotechnischevaardigheden ofover zijn intelligentie,ofoverenig kenmerk in verband metde
activiteitdie hijmoetuitoefenen.Toch za1men in heelwatgevallen de
manvan 37jaaraannemen endievan 43jaarlaten vallen:deadministratie ofpersoneelsdienstheeftnu eenmaaleen leeftijdsgrens van 40 jaar
vastgesteld.

Eenpaaropmerkingen en vragen zijn hierop hunplaats.W aarmeekomt
datleeftijdsgetalovereen?W atweten weoverdeverschillendeleeftijden?
W aarom maaktmen hoe langer hoe meergebruik van leeftijdsgrenzen
naarboven en naarbeneden,leeftijd waarvoorofwaarna men hetrecht
nietheeftietstedoen ofaanspraak temaken op een baan ?Hoekomen we

aandiegewoonte?W atzijnerdegevolgen van?Hoewordthetbeleefd?
Voorkinderen geeftdezegetal-leeftijd onseentamelijk preciezeinformatie.Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen in lengte,kracht,intelligentie
enz.verschillen,maar in grote lijnen gaan ze gelijk op in leeftijd.De
ontwikkeling van kinderen,netalsdie van de foetus,verlooptvolgenseen

programma waarin persoonlijke toevalligheden voorkomen,afwijkingen
van hetgem iddelde,kinderen die dvoor'ofdachter'lopen,maarhierisnog

altijd sprakevaneen valabelen herkenbaargemiddelde.Pasin de 19een
20eeeuw ismen hetfenomeen systematisch gaan meten en statistisch vast-

leggen.Resultaathiervanwaseen norm eneen afwijkingvandenorm,die
ongetwijfeld misbruiktis.Maarhetleerdeonsookwelkeroldelevensomstandigheden spelen in de ontwikkeling van het kind ; kinderen groeien

beter,bereiken snellerdepuberteitalszebetergevoed worden bijvoorbeeld.Latergingen psychologen intelligentie-meetschalen vaststellen (Binet-simon,Termann-Merril,enz.)opgrondvan deverhoudingtussen een
aantalgeslaagdeproeven en dein maanden uitgedrukte leeftijd van het
kind.M en kentdestorm van kritiek die onlangsislosgekomen overdeze
m ethoden om de intellectuele ontwikkeling te meten en over hetberuchte

IQ.Maarde kritiek gold het<meten van deintelligentie',niethetaspect
<verhoudingtotdeleeftijd'.Datblijktduidelijkuithetfeitdatmentegenwoordigmeerdan ooitprobeertom,zowelop schoolalsin devrijetijd,
kinderen van dezelfdeleeftijd bijelkaartezetten.
Indertijd zaten erin de klassen kinderen van verschillende leeftijden,en
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niemand had daarietstegen.Alsernu nog ergensin een dorpsschooltje
een klasjeiswaarin kinderen van verschillende leeftijd en niveausbijelkaarzitten,betreurtm en datin naam van de pedagogie en dedemocratie.

Kinderenvandezelfdeleeftijdhebben rechtopeenzelfdeopvoeding.'Allemaalopdezelfdeleeftijdindezelfdeklas',isdegelijkheidsdroom van de
pedagogen. dsocialisatie'van het kind is:aanpassing van het kind aan

leeftijdsgenootjes.Alshetinhetgezin blijftmetpersonenvan verschillende leeftijden,volwassenen, bejaarden, dan wordt die socialisatie vertraagd,denktmen.Hetkind heefthetrechtom metkinderen van zijn
eigen leeftijd samen tezijn.
Dehomogene leeftijdsgroep heeftzich nu in heeldesamenleving opgedrongen en wordtgehanteerd alseen democratisch wapen tegen desociale

ongelijkheid,tegenwoordig zelfstegen deongelijkheden waarvan sommigen zeggen datze uitde natuurvoortkomen.Een niet-expliciete maardes
te sterkere ideologiediealsvolgtkan worden omschreven :<ledervolgens

zijn leeftijd',dan alleen wordtrechtgedaan.Declassificatie-driftdie we
op kinderen toepassen,geldtnu ook voorvolwassenen.Dedienstplichtige

leeftijd,een van deeerste die statistisch bekend was,washetbeginpunt
voorhetalsmaarmeeren vakergrijpen naarde signalementsleeftijd,de
getalsleeftijd.Hetiseen gemakkelijk tehanteren begrip.een rond getal,
neutraal;hetvaagtdesocialeklassen wegen zetiedereen op rij;hetziet
erdemocratisch uit.dpensioen vooriedereen met60 jaar'zetdeklok in
hetmenselijk parcoursvooriedereen gelijk.Terwijlereerlijkheidshalve
toch heel wat meer criteria een rolm oeten spelen :niet iedereen heeft
hetzelfdezwarewerk verricht.nietiedereen heefteven langgewerkt,som -

migen zijn met13jaarbegonnen,anderen met27.
M aardan moeten weterugkeren naarderealiteitvan deleeftijd,dieeen
duuris,dus een begrip in de lengte,en nietlangerhetin getallen uitge-

drukteaantaljaren,de getalsleeftijd gebruiken,dieeen dwarsdoorsnede
uitdrukt.Voor slogans en administratie is die cijferleeftijd welpraktischer.Je kunterook nietstegen inbrengen.W atvalterteantwoorden aan
iemand die u van achtereen loketduideli
jk maaktdatdu deleeftijd voor-

bij bent'? In alle landen zijn dwettelijke leeftijden'vastgelegd voor de
schoolplicht, voor het huwelijk,de meerderjarigheid,militaire dienst,
stemrecht,verkiesbaarheid enz.Afen toe worden deze leeftijdsgrenzen
verlegd:demeerderjarigheidsgrensb.v.wordtverlaagd.Dedebatten die
daartoeleiden,geven altijddeindrukheeldemocratischediscussiestezijn.
Desocialewetenschappenzijnalspoedigdeleeftijd alsindelingscriterium
gaan gebruiken:zo kunnen we gemakkelijk classificeren en vergelijken.
W e bestuderen b.v.de verschillende niveausvan opvoeding ofkwalifica-
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tie,deactiviteitspercentages,promoties,salarissen dnaarleeftijd',perjaar
ofin schijven van vijfjaar.W evormen dusdleeftijdsgroepen'en krijgen
een dwarsdoorsnedevan de fenomenen die we over een bepaalde periode
onderzoeken.W ezien b.v.datin 1950 in een bepaald land een xpercentage vrouwen van 25 tot29 jaarwerkten,een y percentagevan 30 tot34

jaar,enz...tot65jaar;in 1960 waren depercentagesveranderd;in 1950
onderbraken zehun activiteitrond de 25jaarom ze rond de40 Weerte
hervatten;in 1980 blijfthun beroepsactiviteitveelmeer continu.M aar
watbetekentdat?W edoenalsofhethierom een dmodale'biografiegaat,
terwijlwealleen maardwarsdoorsneewaarnemingen naastelkaarzetten.
Overalgebruiken wijdiecijferleeftijda1scriterium :hetisbureaucratisch
eenvoudig,statistisch soepel,sociaalzogezegd neutraalen democratisch...

Maarishetookbetrouwbaar?Leeftijdislangnietaltijdrelevantalsjewil
uitm aken wie welke studies of opleiding moet of kan volgen, wanneer

iemand een baan kan krijgen ofontslagen moetworden.

Reële capaciteiten en opgelegde Ieeftijdsgrenzen
Om te beginnen al:wanneerisiemand oud? M etde jaren worden de
contouren van deleeftijdsgroep waartoejebehoort,veelvagerdan zein
dekinderjaren zijn.Ouderworden gebeurtgeleidelijk.Hetachteruitgaan
van vaardighedenen mogelijkheden verlooptbijdeeen langzaam,bijde
andersnel;begintbijdeeeùvroeg,bijdeanderlaat;deeen gaatfysiek
achteruitm aarblijftintellectueelheelfris.de anderandersom .De gemiddelden waarmeegerontologen werkenbijhetbeschrijven vandeleeftijdsen ouderdomsaandoeningen,laten heelwatspeling over.Aanleg,genetische factoren,om geving en vooraldem anierw aarop m en voordien heeft

geleefd spelen hiereen rol.Verbetering van de leefwijzen,preventie en
gezondheidszorgkunnen hetmogelijkmakenom ouderdomsongemakken
te verhelpen of uit te stellen,zoals ook het m om ent van sterven voor

honderden ofmiljoenen mensen naarachteren isgeschoven.
Voordatde echte ouderdom intreedt,zou in elk gevaleen hele laag vol-

wassenen buiten hettoepassingsgebiedvan degetalsleeftijd moeten vallen
en uitsluitend beoordeeld m oeten worden op hun bekwaam heid vooreen

bepaaldetaak.W antwatiseen vrouw van 40jaar?Zijkan maagd zijn,
zwanger,moeder van een of meer kinderen,grootmoeder, fris of afgeleefd,aldan nietgezond,intelligent of bekrom pen,handig ofonbehol-

pen;zekan allesvergeten hebben van watze in haarjongejaren heeft
geleerd,geen enkele kwalificatie meerhebben,maarze kan ook netweer
nieuwe studieshebben aangevat...
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Gedurende een aantaljaren verschillen degemiddelde prestatiesvan een
grotegroep mensen maarweinig op grond van hun leeftijd.En vooreen
bepaaldeleeftijd - alsmen bijvoorbeeld zou willen vaststellen watalle
mensen presteren de dag datze 40 worden - zou de situatie zo uiteenlo-

pend zijn dateen gemiddeldegeen enkelebetekenismeerheeft.
Toch blijftmen maardoorgaan methetactieve leven in leeftijdsgrenzen
naarboven en naarbeneden afte bakenen.Vööreen bepaaldeleeftijd
magjenietaanditofdatexamendeelnemen,magjenietnaareenbepaalde baan solliciteren.Na een bepaalde leeftijd kun je geen beurs meer
krijgen,magjenietmeeraaneenconcoursmeedoen,aandieofdiecarrièrebeginnen.Hiernietvöör25jaar,daarnietnà25jaar,hiertot35,daar
tot40enz.Enalsjenagaathoedieleeftijdsgrenzensomsvanland totland
verschillen,wordthetarbitrair en bureaucratisch karakterervan nog dui-

delijker.Nogvakerworden leeftijdsgrenzen vastgesteldopgrond van een
aftelsysteem,datbeginttetellenbijdepensioengerechtigdeleeftijd in een
bepaald beroep:menmoetminstenseenloopbaan van25jaarhebben om
van een pensioen te kunnen genieten,dusnem en we niemand meeraan die

ouderdan 60-26=35jaarisof65-25=40 enz.
Hetgevolgvanditallesisdatvoorjongezowelalsvoorvolwassen mensen
hetactievelevenopeenslalom lijkttussendeleeftijdsbakensdoor,zonder
dathun leeftijd ietstemaken heeftmetdecapaciteiten dievoordebaan
gevraagd worden.Bovendienzijn ervoorbepaaldeberoepen groteafwijkingen toegestaan,en voorandere niet.Op een reedsvergevorderde leef-

tijd kun je nog altijd eerste minister worden,maareen andere minder
belangrijketaak moetjeop een bepaaldeleeftijdopgeven.Alsje24jaar,
11maanden en 28 dagen oud bent,kun je nog een bepaalde loopbaan
beginnen,maartwee dagen latersta je voorde deur.Onrechtvaardig is
dezesituatievooralvoorvrouwen.Alszijhun beroepsleven onderbreken
en 10,15jaarlater,alsdekinderengrootzijn,weereen betaaldeactiviteit
zoeken,komen ze nietmeer aan deslag.In Japan zijn zegedoemd tot
werk in dedetailhandel,tothalf-timejobs,zondersociale zekerheid.In
onze landen zijn de deuren van deopenbaresectorheelvaak voorhaar
gesloten en worden zein heelveelbanen in de privé-sectorgeweerd.Alleen

a1svrouwen hiertegen krachtig ageren,worden sommigeleeftijdsgrenzen
weleensverlaagd - en wordtm eteen hetabnormale karakterervan weer
eensaangetoond.
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Hoe oud ben je?
Detechnologischerevolutiedievoordedeurstaat,zalgroteveranderingen
in hetberoepsleven m eebrengen.Talvan mannen en vrouwen zullen van

tijd tottijd op een zijspoorworden geplaatst,moeten stoppen,weeropnieuw beginnen.Het iste hopen dat van die gelegenheid gebruik wordt
gem aaktom eensgoed kritisch te onderzoeken hoeonsleven in hetkeurs-

lijfvan decijferleeftijd wordtgedrongen dooronzereëleleeftijd en veel
minderdooronze reële leeftijd wordtbepaald.Hebben wijnog weleen
reële leeftijd,deleeftijd van ons.eigen levenselan,onzeeigen gevoelens,
onseigen lichaam,de leeftijd die we ervaren zonderdatwe dooronze
getal-leeftijd worden bdnvloed? Zelfsalswe :erjongeruitzien dan we
zijn',weten weiederjaarheelgoed welk cijferonze identiteitin dekomende twaalf maanden zalbepalen.Zelfs als we ons dnietzo oud voelen

alswezijn',kunnen wenietvergeten welke 'echte'leeftijd wehebben in
deogen van debureaucraten,op onze identiteitspapieren en voordesocia-

lezekerheid:de leeftijd die bovenaan in onscurriculum staaten die de
duurvan onscurriculum afbakentzoalsmen een terrein opm eet.

Erzijn mensen die erin slagen televen naarhun reële leeftijd,zonderte
denken aan heterbijpassendegetal.Sommigenzijn trotsop hetverschil
tussen watzelijken,voelen en doen -datwilzeggen datwatzezijn -en
wat<normaal'verwachtwordtvaniemand vanhunleeftijd.Dan zegtmen
heelvriendelijk dat$jehunhunleeftijd nietzougeven';terwijlvananderenwordtgezegddatjeondanksofjuistdoorhuninspanningengoedkunt
zien <hoeoudzezijn'.Maardemeesten,inonzemaatschappijvancijfers,
maten en formules,vindendatabstractecijferwaarmeezeworden aangeduid helemaalnietzo prettig.Zelfsalworden verjaardagen nietmeer
gevierd.ofalworden zegevierd meteen optimistisch en dynam isch ritueel

dateenhardnekkiggevechttegen detijd moetverbeelden,eengevechtdat
jetoch nooitkuntwinnen - de overgang van hetenetientalnaarhet
andereisvoordemeestemensen een gevoeligeervaring.Ogenschijnlijk is
ernietsaanjeveranderd,en toch word jeerdoorgeraakt:jeweetdatje
van deenedag op de andereovergegaan bentvan 39 naar40,van 49 naar

50,van 59naar60.Envandeweeromstuitwordtdemanierwaaropjeje
reëleleven leeft,vaakbdnvloed doorhetcijferdateen mijlpaalopjeweg
naar de dood aangeeft.
Hetisalseen wond dievoortdurend gdrriteerd wordtdoordevroegerals

indiscreet ervaren, maar tegenwoordig overal en altijd weer gestelde
vraag:<Hoeoud benje?'.Een volwassenediewerk zoekt,dietegelijkertijdeenofanderverzekeringsprobleem regelt,dievooreenonnozeleogen-
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testofvoorhetmeten vanzijnbloeddrukbijdeartskomtmoetsomselke
dag.somsmeerderekeren perdagzijn leeftijdopgeven.lndekrantkrijg
je de leeftijd van de nieuwe burgemeester vermeld,de leeftijd van de
vrouw dieoverreden is,vandezangvedettedieinjestadoptourneekomt
envandemeneerdieeenheelspecialevisheeftgevangen.lndezecijferwereld kanhetbijnanietmeerandersdandatjereëleervaringvanhetleven,
demanierwaaropjejezelfin despiegelenindeogenvananderenbekijkt,
besmetwordtdoordie getal-leeftijd,datcijfersignalementdatje in een
vakje zet.Alsouderdom aftakeling betekent,dan isdatnietalleen aan
fysiekefactoren tewijten,maarook aan hetfeitdatveelvan watjenog
kuntverkwistwordten verloren gaatdoorditonrechtvaardigeen arbitrai-

regebruik van hetleeftijdscriterium in onzemaatschappij.Hoemeerwij
erin slagen de gemiddelde levensduur,hetparcoursvan geboorte totdood

teverlengen,destestrengerbakenen wijdatparcoursaf.delen hetop in
becijferdeetappesen elkeetappeheeftzijn rechten en zijn interdicten.
Leeftijd isechterietsandersdan watjemeteen cijferkuntuitdrukken.
Hetblijfteen slechtbestudeerdgegeven,eenonbekende.Maarhetgebruik
daterinonzesamenlevingvan gemaaktwordt,beheerstonsleven.Stelje
eens voordatin onzesamenleving niemand meer naarz#a Ieeftqd zou
wordengevraagd.Ik benerzekervan datdanopmerkelijkeen stimulerende dingen zouden gebeuren.Onze echte leeftijd zou erbeslistnietdoor
veranderen.M aarzou hetgeen effecthebben op deactiviteit,de doeltreffendheid de creativiteitvan talvan mensen? En zou de rechtvaardigheid

ernietbijgebaatzijn?
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O ntw ikkeling aIs dialoog
Voorbeeld Chotanagpur in India

M ichelVan den Bogaerts.j.

Dertig jaarlang reedsbeschouwtde W esterse geïndustrialiseerde wereld
heta1shaar opdrachtde arme landen dtotontwikkeling te brengen'.dlndustrialiseren',<moderniseren'washetmotto.M aardatwasvoordeont-

wikkelingslanden nietaltijd eçn onverdeeldezegen.Vandaag lijden meer
mensen in de Derde W ereld hongeren zijn zemachtelozerdan toen wij
metdie 'ontwikkeling'begonnen.Onzeontwikkeling heeftvaak totverlies

van menselijkewaardenencultureleeigenheidgeleid.Alswedaarietsaan
willen doen,zullen we moeten leren luisteren naarde 'onderontwikkelden'

zelf,dearmenvan deDerdeW ereld.Vanuitmijneigenervaringbedoelik
dan detribalebevolking,de <aborigines'in India.Vijfentwintigjaarheb
ik nu m et hen geleefd in een kleine hoek van het Indiase continent,de

hoogvlaktevan Chotanagpurin de IndiasestaatBihar(hetwasdestreek
van paterLievens,in Vlaanderen langetijd de'Lievensmissie'genoemd).
W athiervolgtiseen resectieop watik van hen geleerd heb.Ik begin m et
een overzichtvan de verschillende ontwikkelingsconcepten diein de loop

van dejaren opgeld hebben gedaan.Vervolgensbeschrijfik hoe ditnatuurvolk waarm eeik leefonderdiedontwikkeling'geleden heeften hoehet

nuzijnidentiteitaan hetterugvinden is.Om tenslotteietstelatenzienvan
watwij,<moderne'mensen,misschien van hen teleren hebben.
Evolutie van het begrip <ontw ikkeling'

lndeevolutievan hetbegrip tontwikkeling'zijn in grotelijnen vieretappeste onderscheiden:ontwikkeling van buiten uiten boven af(these),
ontwikkelingvan onderen uit(antithese)en ontwikkeling alsdialoog (de
nu opkomendesynthese).
Van buiten uit.Hetsuccesvan hetM arshall-planNin de wederopbouw van

Europa na de oorlog brachthetW esten op hetidee iets soortgelijkste
gaan doen voor de restvan de wereld.De wereld werd opgedeeld in ont-

wikkeldeenonderontwikkeldelanden.Hetcriterium datdaarbijgebruikt
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werd wassimpel:allelandenwaarhethoofdelijkinkomenminderdan200
dollar was,waren onderontwikkeld. Ontwikkeling was een economisch
procesen zaak van economische planning.De UNO vulde ditmodelaan
m etsociaal-economischeelementen :een land m etm eerziekenhuisbedden
ofm eteen hogercalorieverbruik wasalwatmeerontwikkeld.Alleproblem en konden opgelost worden,als er maar geld gevonden werd voor de
nodige infrastructuur:scholen,gezondheidscentra,landbouwscholen,bemenstdoorexpertsvan buiten ofdoormensen van hetland zelfdiein het
buitenland gestudeerd hadden.Het moderne geïndustrialiseerde W esten
stond model.Ontwikkeling kwam van buiten en werd gedacht in term en
van moderniteit.rationaliteit.efficiëntie,management.De mensen m oes-

ten meerhebben en datmoesten zevan ons krl
jgen.Van henzelfwerd
nauwelijksietsverwacht:zijwarenimmersarm en achterlijk,nietin staat
hun eigen leven in terichten.Ze moesten zich maarschikken naar watde
plannenmakersen geldschietersvan hen verwachtten.

Van boven ah Hulp van buiten blijftonontbeerlijk.Maarde nationale
regeringen hebben erook een rolin te spelen.Zijmoeten ervoorzorgen
datdiehulp bijdearmenterechtkomt.Zijzijn devoornaamstebemiddelaars.M aar deze optiek hangtnog nauw sam en metde vorige.W antwat
gebeurter? Plannen worden opgem aaktin de hoofdstad,hetcentrum ,en
uitgevoerd in hetbinnenland,deperiferie.Ambtenaren worden ontwikke-

lingswerkers.Projecten van samenlevingsopbouw en streekontwikkeling
worden opgezet totin de verste uithoeken van hetland en gebundeld in
een nationale ontwikkelingsondernem ing.Geen enkelaspectvan hetleven

van debevolkingontsnaptaan deambtenarenijver.Alsdan blijktdatde
armendaarnogaltijd nietechtmeegebaatzijnenom deactievemedewerkingvandebevolkingtestimuleren,gaan zijspreken van <basisdemocratie':ze richten dorpsraden op (#epanchayatsin Chotanagpur)oforgani
satiesvoorspeciale doelgroepen.Diekri
jgeninspraakin debestedingvan
de fondsen.M aarwieerin zo'n raad komt,datwordtuitgemaaktdoorde

partijpolitiek.M eestalzijn hetde lokalegrondbezitters.Voorsommigen
van hen is de lokale raad de schoolwaar ze gevormd worden voor een
mandaatin hetregionale ofnationale parlem ent.Hetvolk gaatallesvan

henverwachten.Departijpolitiekdringtaldusdoorophetplattelanden in
de slum svan de stad.Een indrukwekkend bureaucratisch apparaatont-

staatmetgrijparmen overheelhetland,dataan salarissen en administratieveelm eerkostdan hetopbrengt.Hetslaagtervaak nietin dehulp daar

tekrijgenwaarzemoetkomen:een zendapparaatwaarvoorhetvolkgeen
ontvanginstallatie heeft.Delokaleelite haaltbinnen watvoorde arm en is

bestemd.Ontwikkelingwordtdoordepartijaandemachtgebruiktom het

520

Streven/maart

volktewinnen.Erkangeen brugingewijd wordenofermoeteenminister
uitdehoofdstad komen om de mensen eraan teherinneren watderegering
allem aalvoor ze doet.De extreme vorm van ditontwikkelingsconceptis
de Nationale-veiligheid-staat die de regelis in de m eeste ontwikkelingslanden.Protestvan hetvolk tegen deiegang van zaken wordtbeschouwd
alsverraad aan de natieen vaak brutaalonderdrukt.Repressieen corruptienemen hand overhand toe.De mensen gaan metcynism ereageren op

de kloof tussen beloften en resultaten.De rijken worden rijker en de
armen armer.H etvolk voeltzich machteloos.
Van onderen uit.De antithese van de twee vorigeconcepten gaatuitvan
de m ensen zelf.Ontwikkeling isnietzozeereen kwestie van economie en
welvaart, maar van politieke zeggenschap. Van ontwikkeling is er pas

sprakealsdemensenhun lotineigenhand nemen.Alleen dan kunnen zij
genoegdrukuitoefenen op destructuren van demaatschappij,op debureaucratie,depolitiekepartijen,deelite,en hun deelvan demachtopeisen.Die m achtwordt hun niet in de schootgeworpen,ze moet worden

verdiendofbevochten.Tweegrotestromingenzijn erteonderscheidendie
dit ontwikkelingsconcept vorm hebben gegeven : een educatieve en een
politieke.
VolgensPaulo Freire cs.volgtontwikkeling uitbewustwording.De m ensen worden zich bewustvan hun situatie,van de structuren waaronderze

gebuktgaan én van hun mogelijkheden om dezegeleidelijk doorbescheiden groepsactiviteiten en kleine overwinningen om te buigen.Gaandeweg

worden mensensubjecten in plaatsvanobjectenennemen zijhungeschiedenis in eigen hand.H et proces verloopt in een nooiteindigende kringloop,waarin de verschillende stadia elkaar steeds weer bdnvloeden en

verderdrijven:awakening --+education --+organisation -+power --.action --+awakening,enz.:dePanchashila zoalswijin India zeggen ofde
VijfPunten van deOntwikkeling.Demarxistische stroming daarentegen
zietalleen heilin een totalerevolutionaireverandering.Bescheiden,reformistische veroveringen houden hetbestaande bestelalleen maar in stand
en hetvolk in slaap.Voorstanders van deze ideologie hebben meer oog

voorstructuren dan voormensen.Alleen bevrijdingsstrijd en gewapende
opstand kunnen degrotedag naderbijbrengen.Alde rest,ook dezgn.
dconsciëntisatie-beweging',is <bourgeois'.

Beidestromingen (en hun velevertakkingen)zijn heterovereensdatontwikkeling nietlangerop gang gebrachtwordtdoorregeringen.internationale organisatiesofdonorlanden.Degangmakersvan de socialeverande-

ringenzijndeontwikkelingswerkersvan niet-gouvernementeleofkerkelijke organisaties.Zijleven onderdemensen en identificeren zich methun
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belangen.Zijbrengen hetprocesvanbewustwordingln beweging,organiseren niet-schoolsonderwijs,vormen groepen rond concrete actiepunten
en begeleiden of<anim eren'dem ensen diezelfhun ontwikkeling terhand
nem en.Leidingen besluitvorming worden de mensen zelfin handen gege-

ven.Dehulpverlenerkannogweleen ofanderprojectopzetten,maardat
zaldan vooralmoeten laten zien datdebevolking hetzelfgewild heeften
zichzelfkan behelpen.
Devoornaamste verdienstevan deze ontwikkeling van onderen uitis,dat

zijdemensen opnieuw centraalsteltin hetgroeiproces.Zijgaatervan uit
dat niemand een andere persoon of groep kan ontwikkelen :we kunnen
alleen gunstige voorwaarden creëren voorzelfontwikkeling.En ontwikkeling betekent niet in de eerste plaats meer bezitten, maar zeggenschap

hebben overzijn eigen leven,meerzvn.
Ontwikkeling aIs dialoog
Deeerste twee modellen (van boven afen van buiten uit)beklemtonen
vooral de economische en welvaartsaspecten van de ontwikkeling, het

derde (van onderen uit)vooralde politieke:these en antithese,zou je
kunnen zeggen,zijn beide nodig vooreen goed begrip van waar hetin
ontwikkeling om gaat.Een derdeconceptvorm talshetware de synthese:
ontwikkeling als dialoog tussen die boven liggen en onder,tussen ons.
dmoderne'mensen uithetW esten,en de 'arme'm ensen in de ontwikkelingslanden :een culturele wisselwerking die voor beider levenskwaliteit
van vitaalbelang is.
Verschillende factoren hebben aan dit inzicht bijgedragen.Toen in de

jaren zestig duizenden jongeren als vrqwilligers naarde Derde Wereld
trokken,washun eerste ervaring een culturele schok.M aarspoedig ont-

dektenzijdatzijvan diearmemensenveeltelerenhadden:hartelijkheid,
gastvrijheid en levensveugde,de kunstom metheelkarige middelen te
leven,hun omgang metdenatuur,hun zin voorhetsacrale,dewijsheid
van hun tradities.Zijgingen zich bezinnen over hun eigen cultuur,de
levenswijzediezethuisvanzelfsprekend vonden en die vaak teertop de
uitbuiting van de kleine mensen m et wie ze in contact waren gekom en.
Terugthuis,konden velen van hen zich nietmeerverzoenen metdemanier

waarop dewestersemaatschappij is ingericht.Voortaan bekeken zijde
wereld metandere ogen.Uitanaloge contacten metinheemseculturen en

medegdnspireerd doorhetboekvan E.J.Schumacher,SmallisBeautlul
(Hou hetklein),ontstond debewegingvoorkleinschaligheid.voorinter-
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mediaire ofaangepaste technologie:de wijsheid en vindingrijkheid van
traditioneletechnieken kunnen samengaan metuiterstmoderneproduktiemethoden,zodatdeproduktiviteitverhoogtzonderdatdemensen uithun
werk worden gestoten.Schum achersboodschap vielongeveer sam en met

deoliecrisisin 1973.HetW esten werd zich meteenschok bewustvanzijn
kwetsbaarheid,van degrenzen aanzijngroei.Delevensstandaard van het
W esten kon nietlangerdemaatsstafzijnvoorderestvan dewereld.Met
demilieubewegingverbreiddezich hetbesefdatdemanierwaaropwijmet
grondstoffen en natuuromgaan,de mensheid naarzelfvernietiging leidt:

ontbossing,oprukken van de woestijnen,verzilting, pollutie. En ook
maatschappelijk en sociaaleisthetindustriële systeem een te hogetol:
dodende stress,vereenzaming..zinlozearbeid,vervreemding.De kwaliteit
van hetleven wordtopgeofferd aan de kwantiteit.Hetleven verliestalle
tederheid,m eedogen,generositeit,zin voor het sacrale en het absolute.

Velengaanuitkijkennaarantwoorden vanelders.Duizendenwesterlingen
trekken naarhetOosten op zoek naarreligieuze ervaring;Indiasegoeroes

vinden bijhen meerbijvaldan in eigen land.Zoals biologen bedreigde
soorten willen bewaren alsgenetisch materiaalvoornieuwe variëteiten die

bestand zijn tegen deveranderde klimatologischeomstandigheden.gaan
antropologen en sociologen zich interesseren voor oude,autochtone beschavingen en hun economische,sociale en technologische systemen :m is-

schien zijn daarelementen te vinden die even waardevolzijn voorhet
voortbestaan van de mensheid als oud genetisch materiaal voor het instand-houden van planten dier.

Dezelfverzekerdheid waarmee wijdertig jaargeleden remediesvoorde
ontwikkelingslanden voorschreven, is nu duchtig aangetast. M isschien

hebben zijeen antwoordopdeproblemen diewijgeschapenhebben.M isschien moeten wij naarhen leren luisteren zoals wij hun altijd gezegd
hebben datze naaronsmoetenluisteren.Ontwikkelingm oetdialoog wor-

den,dialoog ondergelijken.M aar datisnietgemakkelijk.Autochtone
volkerenzijnzo langalsachterlijkenonontwikkeldbehandeld,datzijhet
op de duurzelfzijn gaan geloven.W ilontwikkeling-in-dialoog een kans
maken,danmoeten zijeerstweerhelemaalzichzelfworden.Datveronderstelt bevrijding.Ontwikkeling als dialoog moet daarom voorafgegaan
worden doorontwikkelingvan onderen uit.Van een synthese(ontwikkelingalsdialoog)kan slechtssprakezijn alsdeantithese(van onderen uit)
duidelijk tegenoverdethese(van boven en van buiten)wordtgesteld.

MichelVanden Bogaerts.
j./ontwikkelingaIsdialoog

523

Chotanagpur:van vervreem ding naar eigen Iotsbestem m ing
W atweonderontwikkeling-als-dialoog kunnen verstaan,wilik illustreren

aan dehandvandesituatievandetaborigines',deoorspronkelijketribale
bevolking van Chotanagpur, India.Eeuwenlang hebben deze stam men.

wanneerzijdoormachtigervolksgroepen bedreigd werden,zich teruggetrokkenin dejungleenzohun etnischeeigenheidwetentebewaren.Inde
laatste200jaar,onderhetBritsekolonialismeenvooraltoen nadeOnafhankelijkheid ontwikkelinghen wildeincorporeren,kwamen huntraditioneleeconomische,politiekeen culturele sam enlevingsstructuren ondereen

bijnafataledruk testaan.Nu beginnenzijopnieuw hunidentiteitteaffirmeren.Laatik beginnen metietstevertellen overhun verleden,hun plaats
in India en wathun in de recente geschiedenis is aangedaan.
Vervreem ding

ln 1971 vormden autochtone stammen 6,94% van de bevolking in India,
8,75% in destaatBihar;in hetRanchi-districtbedroeg ditprocent58,07.
Zoals overalterwereld leven 'aboriginals'- oerbewoners,inboorlingen,

zeggen wij- ook hierintamelijk geslotengroepen,hoofdzakelijkin het
vroegerbebostegebied van hetChotanagpurPlateau en hetdistrictSantal
Parganas.In de Grondwetstaan ze ingeschreven alsfgeregistreerde stamm en'.

De Santals,Oeraons,Moenda's,Ho'sen Kharia'szijn sedentaire
landbouwers.ledere groep heeftzijn eigen taal,een taaldie zetotvoor
kortalleen m aar spraken,een geschreven taalhadden ze niet.G rond was
hetbezitvan de gemeenschap.Overalles werd beslistdoor depanchayat

ofdorpsraad,als hun God vereerden zij Sing-bonga ofDharmesh,de
Grote Geest;voor kleine geesten hadden ze angst.Offers

gevogelte,

voedsel,rijstbier- brachten zein deSarna,een ongerepte plaatsin het
woud.Als de groep te grootwerd,rooiden ze m eer woud en ontstonden

ernieuwenederzettingendieperindejungle.Ruilhandelvondplaatsopde
wekelijksemarkt;betalen gebeurdemetschelpen.Deraja's,dechefsdie
deOeraonsen deM oenda'szelfonderhun leidersgekozen hadden,m eng-

den zich aanvankelijk nietin hetinterne bestuurvan dedorpen,noch in
eigendom srechten :hetwaren geen grondeigenaars,de grond was van de

mensen.M aargaandeweg,doorhuwelijksverbintenissen metkrijgerskasten,kwamendezeraja'sonderhindoe-invloeden begondesanskritisering
vandestreek.ToenindetijdvandeMogols,dekeizersvanDelhi(16e-19e
eeuw)hetgeruchtzichverspreiddedaterin destreek diamanten goud te
vinden waren,stuurdedeM ogolereen expeditie op afen legdedeM aha-
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radjavan Chotanagpureen schattingop (<degeschiedenisherhaaltzich').
Diteerstebelangrijkecontactmeteen ontwikkeldesamenlevingwas,toen
al.hetbegin van een proces van verbrokkeling van de stammengemeen-

schap.DeMaharadjalegdededorpen pachtop.Hijhaaldekrijgersuitde
vlaktevan Biharen steldedieaan alsbelastingontvangers(<tollenaars');
voor hun diensten kregen zij dorpen in eigendom.Zijhaalden vazallen
binnen,handelaars.brahmaanse priesters.Ook kleinegroepen m oslimssoldaten en wevers - kwamen zich in de streek vestigen.De agrarische

samenleving waseen feodalemaatschappijgeworden.
Toen de Britten op heteindevan de 18eeeuw Chotanagpuronderkoloniaalbestuurbrachten,onder voorwendselde vrede te herstellen onderde

oorlog voerendefeodaleheren,voerden zijeen moderneadministratiein
metkadaster,politie,rechtbanken,geldeconomie -allemaaldingen die de
stamm en volkomen vreemd waren.De taalvan de administratie was het

Perzisch(detaalvandeM ogols),laterhetEngelsofHindi,talen waarde
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m ensen niets van verstonden.Ze waren voortaan uitgeleverd aan tussenpersonen en werden schaamteloos uitgebuit. Handelaars leenden de autochtonen geld en alszede schuld en de woekerrente nietkonden betalen,
werden ze onteigend van hun kostbaarste bezit,hun grond. De Britten
deden hetzelfde:zonderenig besefvan hettraditioneleeigendomssysteem ,

steldenzijdebelastingontvangerstotlandherenaannaarhetmodelvande
Engelse Iandlords. Van hun grond beroofde stammen begonnen uit te

wijken naardetheeplantagesvan Assam en anderestreken.
De woedevan de stammen overdeze uitbuiting en een eerste manifestatie
van hun identiteitleidden in devorige eeuw totgewapende boerenopstanden;delaatstedaarvan,in 1899-19* ,werd aangevoerd doorBirsa M unda,een messiaanse leider.Pasin hetbegin van deze eeuw begonnen de

Brittentebegrijpen waarhetom ging.MetdeChotanagpurPachtwetvan
1O 8probeerden zijdeonteigeningin tedijken.
In hetmidden van de vorigeeeuw arriveerden christelijke missionarissen
in destreek.Aan deVlaamsejezuïetConstantLievens(1856-1893)hebik
reedsherinnerd.Zijzetten zich in om de stammen hun grond terug te
geven.Zijverrichtten pionierswerk in onderwijs,gezondheidszorg,landbouwkredieten hetop schriftstellen van detaal.Helegroepen aborigenes

werden christen,in 1971vormden zijbijna 17% van de bevolking van
Ranchi.In de kerken vonden zij een alternatiefvoor sanskritisering of
assimilatiein dehindoemaatschappij.
NadeOnal ankelijkheid(1947)drongdeontwikkeling van boven afdoor
tot in de verste uithoeken van hetgebied.De mi
nerale rijkdom van de
streek(bijna45% van deIndiasemijnproduktiekomtvan hier)trokmassa's m ensen aan ,

vooral uit de overbevolkte Gangesvlakte. Er werden
damm en gebouwd en krachtcentrales,Spoorwegen, fabrieken.Daarvoor
werden honderden dorpen gewoon verplaatst.D e ingeweken am btenaren,

industriearbeiders, onderwijzers, ingenieurs, handelaars keken op de
plaatselijke bevolking neer en maakten schromelijk misbruik van haar
natuurlijkegoede trouw.M aarde socialistischestaatdieIndiageworden
was,wilde de achtergestelde groepen en dus ook de stamvolkeren in bescherming nemen.De aborigeneskregen zetelsin denationale en regionale

parlementen, studiebeurzen voor hun jongeren, staatsondernemingen
moesten hun arbeiders ook onder hen recruteren,wetten werden uitgevaardigd om hun grond te beschermen.Hetbeleid datIndia sindsPandit
Nehru ten aanzien van detribale bevolkingsgroepen ontwierp, w aseen van
de meestliberale terwereld.dM aar tussen droom en daad...',de realiseringervan wasietsanders.Indiaiseen zachte staaten isernietin geslaagd

zijn zwakkegroepen tegen desterkeretebeschermen.Hetpuntwaarhet
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nu vooralom gaat,isnietmeerde grond,m aarhetwoud.Ook ditisvoor
de overleving van deze mensen van vitaalbelang.Ergaapteen klooftussen hetwoudbeleid van deregering en hetgewoonterechtvan de stammen

dathun aanspraak geeftop derijkdommen van hetwoud.Bijnajaarlijks
barsten ergewelddadigeincidenten los.Zeworden metharde hand onderdrukt,vrede en orde worden hersteld...en de bedoelingen van hetvolk

blijven genegeerd.
De stammen van Chotanagpur hebben hun politieke en economische
structuren uitelkaar zien vallen,hun grond is hun afgepakt.hun cultuur
uitgehold.M aarwildatzeggen datzegedoemdzi
jnteverdwijnen?Erzijn
tekenen van heropleving.Veelvan hunoorspronkelijkecultuuriswel
licht

voorgoed verloren,maarzijhebbendestrijd nietopgegeven.Veerkrachtig
gaan zijdeconfrontatiemetmoderneveranderingen en uitdagingen aan.
Strijdlustig affirmeren zijhun identiteit.
H eropstanding

W anneer zij in de hoek gedreven worden,slaan ze terug in gewapende
revolteen wordenzij- methun bijlendiezealtijd bijzichdragen wanneer
zijop padzijn,metboogenpijldiezevantijdtottijdtevoorschijnhalen
vervaarlijk.Geen mensuitde vlaktewaagtzich ooitalleen ofin het
donkerin de buurtvan een van hun afgelegen dorpen.M aardie uitbar-

stingen blijven uitzonderlijk.Zij hebben zachtzinniger wegen gevonden
om hun plaatsin de moderne sam enleving in te nemen.

Goed onderwijsheefteenmiddenklassevoortgebrachtvanindustrie-arbeiders,onderwijzers,ambtenaren,soldaten,priestersen nonnen,vrijeberoepen.eerstonderde christenen,nu ook onderanderen.Ze willen vooruitkom en.Enkelen van de meestvooruitstrevenden nemen nu een leidende rolOP Zich Om hun mensen weer meer zelfbewustzijn te geven.Op
politiek gebied ontstond in de jaren van de Onafhankel
ijkheid,onder
leiding van JaipalSingh,de Jharkandparti
j, die naar meer autonomie,
zelfs naareen aparte Jharkand-staat,los van Bihar,streefde.Door hun

inderdaad meerzelfstandigheid voortespiegelen,wistde Congrespartij
velen van hen voor zich te winnen,m aar lang heeft dat niet geduurd.

Opnieuw werdgeijverdvooreenonalankelijkestaat.Departijvieluiteen
in onverzoenlijkegroepen,maarjongeren vormden op heteihdevan de
jaren 60deBirsaSevaDalennamenhuntoevluchttotharderemethoden.
Nu is er een nieuwe beweging ontstaan.de Jharkand M uktiM orcha.Ze
heefteen grote aanhang én de steun van enkele marxisten.

Deregering van Biharisniethappig om een afzonderlijkeJharkandstaat
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toete staan :een grootdeelvan haar inkomsten komtvoortuitheffingen

op ertsen uitdemijnen van Chotanagpur.Ook decentrale regering iser
nietvoortevinden.W elheeftzijop deregeringvan Bihardruk uitgeoefend om de aborigenes meerautonomie te verlenen en hetbestuurte decentraliseren.De dchotanagpurand SantalParganas Autonomous DevelopmentAuthority'heeftnu een m ini-secretariaatin Ranchi:watvroeger
aan Patna,de hoofdstad van Bihar,voorgelegd moestworden,kan nu in
Ranchibeslistworden.Grotebedragen worden uitgetrokken voordeontwikkeling van hetgebied,voorlopig echterzonderveeltastbaarresultaat.
Zoweldoorde regering a1sdoorniet-officiëleinstellingen wordteen revi-

valvan traditionele cultuuruitingen gestimuleerd,verrijktmetlnoderne
elementen. In kunstacademies worden volksdans en traditionele m uziek
aangeleerd naastklassieke Indiase dansen.Aan de universiteitvan Ranchi
worden inheemsetalen gedoceerd.Literatuurin destamtalen wordtaange-

moedigd en er verschijnen tijdschriften voor de autochtone bevolking.
Universiteiten en stadspleinen worden naar grote aborigenes-figuren ge-

noemd.Datkunjenatuurlijk interpreteren alseen middelom hetvolk te
winnen,maartegelijkverleenthetzijn aspiratieseen erkendelegitimiteit.
Hetzelfdekunjezeggenvanvelegeslaagdepogingen van dekerken om de
tribalecultuur- taal,dans,kleren,feesten (vroegerdoordekerken geschuwd)- in deliturgieteintegreren.
Opsociaal-economischgebied verrichten vrijwilligersorganisatiespioniersarbeid.Ze helpen dedorpen om hun eigen ontwikkelingsprogram ma'suit
te voeren volgensde boven reedsverm elde Panchashila van de Ontwikke-

ling. Dorpsraden krijgen gemeenschapsprojecten toegewezen voor bosbouw op gemeenschappelijke en privé-gronden, het Departement voor
Bosbeheer subsidieert de aanplanting van fruit- en andere bom en, m et
inspraak van de bevolking.Panchayats,dorpsraden,hebben toezichtop

oogsten distributie van de produkten,een aanpak dieveelbijvalgeniet.
VikasM aitri,een 13jaargeledenopgerichteoecumenischeorganisatie.en
nu volledig in handen van ambtenaren uitde inheem se bevolking,heeft20

igroeipolen'gevormd:groepenvandorpendiehuneigenprojectenuitvoeren in zowat alle domeinen van de l
andelijke ontwikkeling:landbouw,
irrigatie,bosbouw,coöperatieve winkels,spaarbanken,aangepaste technologie,vrouwenorganisatiesen peutertuinen.Andere organisatieszorgen

voorgezondheidszorg,volwassenenvorming,alfabetisatie,rechtsbijstand.
Debedoelingisaltijd:ontwikkelingvan onderen uitdoorconsciëntisatie.
M aarnetalseldersin lndiaiserin Chotanagpurbehoefte aan coördinatie,
zodataldeze verspreide initiatieven in een breder perspectiefen een alles
om vattend politiek beleid geplaatstkunnen worden.
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De gewelddadige revoltes die af en toe oplaaien,halen de voorpagina's

van dekranten.Overhetstillewerk dathieraan degang is,hoorjeniet
zoveel.Dezeoerbevolkingisnietgedoemdteverdwijnen.Uitdegehavende stam schieten nieuwe takken op.Hetza1tijd vragen,geduld en ook
theoretischebezinning om deaboriginesvan Chotanagpurweerhetnodige

zelfvertrouwentegeven om,vanuithuneigen identiteiten alsgelijken,in
dialoog tetreden metwatwijde ontwikkeldewereld noemen.Maarde
eerste tekenen van deze ontwikkeling-in-dialoog zijn alduidelijk merkbaar.

Levenswijze en waarden
Ontwikkeling-in-dialoog verondersteltdatbeide partijen bereid zijn naar
elkaarte luisteren.Datwasb-v.deopvatting van JawaharlalNehru.Hij
was geboeid door dit'prim itieve'volk en overtuigd datheelIndia eriets
van kon leren.Ik geloof dat ditnietalleen voor India geldt,maar voor
ons,m oderne mensen,allemaal.Ik wilvan hen geen heiligen en van hun
levensom standigheden geen idylle m aken,maar ik geloof dater in hun

cultuur,hun omgang met natuur en kosmos,in heelhun levenswijze,
elemententevindenzijndiekunnen bijdragen toteenoplossingvan sommigevan onze problemen.Alvorensdaarop in tegaan,stip ik even enkele
van die elem enten aan.

Verhouding totnatuuren kosmos.De aboriginalsleven dichtbijde natuur,voelen zich thuisop hetland en in hetwoud.leven op hetritm evan
deseizoenen.Slaatde natuurtoe.misluktde oogsten komter hongeren

ziekte,zedragen hetgeduldig;zevinden altijd nogwelietsin hetwoud:
knollen,vruchten,bloemen, bessen.Ze overleven waar anderen allang

dood zouden zijn.Iserovervloed,dan genieten zijvolop,metrijstbier,
eenbloem inhethaar,en hunonvermijdelijkedansen.Zenemenhetleven
zoalshetkomt,vindenvreugdein hetogenblik.Hetzijnvrijemensen.Als
ergeploegd,rijstverplantofgeoogstmoetworden,slaanzehard aanhet
werk;a1szebijtijd en wijleopjachtofvisvangstgaan,kunnen zeuren
langop een prooizittentewachten.Mensen uitdevlakteblijven banguit
dejungleweg,maardeoerbewonerszijn erthuis,lezenSporenwaaranderen nietszien.Jehoortnogaltijd verhalen van mannen diein hun eentje
metdebijleen beertelijfgaan;verwondingen doorstaan zemetstoïsche
trots.De behoefte aan meergrond drijftstammen nog altijd verderhet
woud ofwatervan overblijftin.M etnietmeerdan een schop leggen zij,
mannenenvrouwen samen,rijstveldjesaan en versjouwen daarvoorhon-
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derden meters grond. M aar de sociale structuren brengen mee dat die
grond hun een generatie oftwee later afgepakt wordt door buitenstaanders die zo'n pioniersarbeid nieteens zouden willen verrichten.Hoe arm

ook,zijvoorzieninhuneigenbehoeftenenzijnnietaangewezenopanderm ans gunst.

Sociale waarden.Een stam iseen hechtegroep van verwanten.Hierover-

wegen depersoonlijkebanden binnen defamilie,declan,hetdorp ofde
vrienden:interactieskunjedatnoemen.Transactiesdaarentegen,neutraleenonpersoonlijkeberoeps-,instrumenteleen doelgerichterelaties,hebben voorhen eigenlijk geen belang.M aarnaarmate zijin de moderne
samenleving opgenom en wordenjwaareconom ischerelatiesweleensalles

schijnen te beheersen,worden deze hun opgedrongen. In een situatie
waarin mensen m aarnetgenoeg ofhelemaalnietvoldoende hebben om te

overleven,hangtiederspersoonlijkeveiligheidafvan degroepssaamhorigheid.Hoearm zeookwaren,nooitwaserinhunsamenlevingéénnoodlijdende.

Een stamgemeenschap isgeen kastenmaatschappij,kentgeen kastenhiërarchie.Alleledenzijngelijk.Mannenenvrouwengaanmeerop voetvan
gelijkheid envrijheid metelkaarom dan ineen kastenmaatschappij.In de
panchayatofdorpsraad hebben alle mannelijkefamiliehoofden evenveel
zeggenschap.Hethoofd van de panchayat is geen chef maar een primus

interpares,eenvoorzitter.Hijbrengtdemeningvandeleden onderwoordenen maakthethunmogelijk doorpalaveren toteen eensgezindebeslissing te komen.W ie een panchayataan hetwerk ziet,weethoebasisdemo-

cratiewerkt.Hun gelijkheidsgevoelverdraagtnietdatéén van degroep te
veelop de anderen vooruitprobeertte lopen.Veranderingen in zulk een

maatschappijkomen dan ook maarheelgeleidelijk en alleen alsiedereen
ermeeinstemt.Ditisgeenmaatschappijdiegraagsterkepersoonlijkheden
ofuitgesproken leiders op de voorgrond ziettreden,iedereen voelt zich

goed bijhettempo van de groep.M aardatheefttotgevolg daterook
geen leiderszijn wanneerdemoderniseringdegroep voornieuweproblemen stelt.Dan doen zegraag een beroep op leidersvan buiten en zo vallen

ze weergemakkelijk ten prooiaan avonturiers en afzetters.Aangezien
binnen de groep een woord een woord is,ook als de afspraak niet op
schriftisgesteld,gaan ze ervan uitdatdatook m etbuitenstaanderszo is.

Daarzijn zevaak de dupevan.
Ondankshun af en toe oplaaiende agressiviteitzijn hetvriendelijke en
vredelievendemensen.Ookdatonderscheidthen van dekrijgerskasten in
devlakten.Zehebben eenaangeborenzinvoorwaardigheid,hoffelijkheid
en gratie.Tegenoverbuitenstaandersdie hun vertrouwen hebben zijn ze
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gastvrij,trouw en dankbaar,maarze drukken datallemaalnietuit in
grotewoorden.Ook aan hun frustratiesgeven ze nietgemakkelijk lucht.
hun woede over wat hun aangedaan wordt,kroppen ze op.Als er een
breekpuntkomt,barsten ze ineenslosen buitenstaandersverstaan en niets
van :dze hebben toch nooiteerdergeprotesteerd !'.
Economische waarden.De houding van dezeoerbevolkingten aanzien van
produktie, verhandeling en consumptie van materiële goederen, hangt

nauw samen metdietegenovernatuurenmaatschappijen iskenmerkend
vooreen voor-kapitalistischemaatschappij.Armoedeisin deze samenlevingeenpositievewaarde.Zebetekentdatallengelijkeeconomischerechten hebben,datzeelkaarhelpen intijden van nood.W ieietsbeterafis,
staltzijnweeldenietuit.Geld iseenconsumptiegoed.geen kapitaal.Hun
kapitaalzijn velden,veeen kinderen.Hun materiëlebehoeften zijn vlug
bevredigd;wanneerze in hun basisbehoeften kunnen voorzien,zijn ze
tevreden.Ze zien niet ver vooruit,leggen geen voorraden aan en sparen
niet:dmorgen zien we welweerverder'.Als er geoogstis,is er feest en
leven zeeen paarmaanden goed.M aarslechtsweiniggezinnen verbouwen

op ditogenblik genoeg om hethele jaardoorte komen.In de magere
maanden zoeken zewerk buiten destreek.Duizenden,vooraljongeren,
wijkenuit.M aarnietalleenéconomischenood,ooktrekkerslustdrijfthen
hiertoe:zewillen dewereld zien.In alledorpen kom jejongenstegendie
een poosjein Bombay,DelhiofCalcuttagewerkthebben.
M odernisering

Hetbeeld datwijhierschetsen heeftmisschien ietsanachronistisch.Veel
iserin ditcultuurpatroon in delaatste200jaarmetdeoprukkendemoderniseringveranderd.M aarerblijvenelementen enwaarden overdiehen
uiterstgeschiktmakenvooreensoepeleaanpassingencorrigerendebijdram
geaan demoderne Indiase maatschappij.
Een van deredenen waarom plattelandsontwikkeling in India zo traag en
moeizaam verloopt is het kastensysteem. Dit m aakt het dorpsbewoners

bijnaonmogelijkom onderelkaarsamentewerken.Bijdeaborigenesligt
ditjuistandersom.Hun groepsbesefmaakthenvoorsamenwerkinguitermategeschikt,nietalleen onderelkaarm aarook metanderen.Hun tradi-

tionelepanchayatspeeltnogaltijd eengroterolenalsanderendaarbijaan
willensluiten,zijnzewelkom.M etsucceszetten zekleinecoöperatiesop,
spaarclubs, projecten voor gezamenlijke bewerking van braakliggend
land,dorpswinkels.Dat lukt vooraldaar waar de mensen nog niet ver
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boven hetsubsistentieniveauleven.W aaroverschotten ontstaan en ze met

de markteconomie in contact komen,wordthetmoeilijker.Voor deze
transactionele relaties en activiteiten kunnen ze echter geholpen worden.
In Ranchibestaaterzo alsedert 1910 een bloeiende coöperatieve kredie-

tinstelling met50.% leden;90% daarvan zijn aboriginals.
Eenbelangrijkerolkunnendepanchayatsspelenindebeschermingenhet
beheervan hetwoud,een vitale aangelegenheid voor de ecologie van de
streek en voor hetoverleven van haar bevolking.Veelwoud isverwoest,

toennadeOnafhankelijkheid deregeringhetcommercieellietexploiteren.
Nu worden de overgebleven reservaten aangevreten door de aborigenes
zelf:hun bevolkingsaangroei,deuitbreiding van hun veeteelten deverar-

mingvandelandbouwbevolkingdrijvenhenhetwoud in om erstukken te
rooien voorbebouwing.Als er niet vlug andere bronnen van inkom sten
komen,leidtdittoteen catastrofe.M aarzeworden zich daarvan bewust.

En weerzijn hetdepanchayatsdiedezakenin handen nemen.In andere
staten ishetm etdeherbebossingm isgelopen,omdatdegroteboeren voordeelzagen in het planten van eucalyptus en andere commerciële boomsoorten ;er bleef steedsm inder grond over voor voedselproduktie en de
kleine boeren moesten dusweerverderhetwoud in.In Chotanagpurstaat
de heleondernem ing ondertoezichtvan degemeenschap.M ettechnische

en financiële steun van hetDepartementBosbouw helpen vrijwilligersorganisaties de dorpen om braakliggend land te beplanten met bomen,
struikgewas en gras die tim merhout, veevoeders, brandstof, vezels en
vruchten opleveren.Deidee verbreidtzich zo snel,datBosbouw de vraag

naar plantgoed nauwelijks kan bijhouden.H etwoud kan zo misschien
noggered worden,maarhetwordtweleen wedloop metdetijd.
W at de industrie betreft, heeft de regering de ondernemingen verplicht
ook aboriginals te werk te stellen.De vooroordelen die de ondernem ers
tegen hen hadden waren zo groot,datze hen zonderdiem aatregelnooit
zouden hebben aangenomen.Nu beginnen zeteondervinden dathetm en-

sen zijn die zich misschien nog nietaltijd vlug aan hetindustriëleritme
aanpassen,maardathetdeerlijke'arbeiderszijn,dieslechtseen minimum
aan toezichtnodighebben om zich mettoewijding naarroutine-arbeid te
schikken.Ophun manierdragen zijaldusaanzienlijkbijaandeindustrialiseringvanIndia:metzijnertsenen kolenisChotanagpurhetRoergebied
van lndiaaan hetworden.Hun traditionelehandigheid m aaktnu van hen
ook goede mechaniciensen elektriciens.SommigeNvan de bestafgewerkte

gebouweninRanchizijnhelemaalhetwerkvanaboriginals.Indegrootste
drukkerijvan Ranchiwerken bijnauitsluitend aboriginals,alskantoorbedienden ofregeringsam btenaren worden ze gewaardeerd om hun integri-
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teit,ze zoeken geen eigen voordeel,maken geen drukte.er is weinig arbeidsverzuim .Veelhangtechterafvan hetklimaatwaarin zeopgevangen
worden :bevordertditde ontplooiing van hun aangeboren kwaliteiten of
verdrukthetdie?
Doordatvrouwen in deze bevolking vanoudsnietzo apartgehouden wor-

den alsin dekastenmaatschappij,dragen zijook nu haardeelbijaan de
ontwikkeling,vooralin gezondheidszorg,huishouding,kantoorwerk.Een

afzonderlijke vermelding verdienen de duizenden religieuzen:bijna de
helftvan de zusters van M otherTheresa komen uitChotanagpur.

Uitditallesblijktdatdegrotestammen van Chotanagpurnietvastzitten
in hun verleden en nietterugschrikken voorde opgaven van dem odernise-

ring.Kleinere stammen.die uitsluitend van de jachtleven,zijn waarschijnlijkgedoemdteverdwijnen.Maardegrotereweten zich aantepassen,métbehoud van hun eigen ethos.Nog altijd zijn eronder hen die
ongeschoold en ongeletterd blijven;als zij alsdagloners gaan werken,
worden zeop een schandaligemanieruitgebuit.M aardegevormden onder
hen,die zich meerbewustworden van hun eigen cultuur en waardenstel-

sel,gaan beseffen datzij,juistdoor hun eigen identiteit,een specifieke
bijdrage kunnen leveren aan hetheleland.M isschien gaan ook wijnog
beseffen datzijook onsietste bieden hebben.

W atkunnen wij van hen Ieren?
Ontwikkeling-in-dialoog verondersteltdatwijbereid zijn teerkennen dat
ooknatuurvolkerenonsietstebiedenhebbenwatwij,alsremedietegende
ontmenselijking van onze moderne maatschappij,misschien hard nodig
hebben.In hun cultuurprevaleren interactionele relaties,zeiden we,in de

onzetransactionele,en wijbeginnentebeseffenwelketolaanstress,vooruitgangs-en consumptiedwang,uitbuitingen ontmenselijking in hetalgemeenwijdaarvoortebetalenhebben.Remediesdaartegenkunnen weniet
pasklaaruithun cultuurhalen zoalswegrondstoffen gretig uithun grond
opdelven.Genezing van onze modernecultuurisniette manipuleren zoals

jedoorkruisingmetinheemsesoorteneennieuweplantenvariëteitcreëert.
Dewederzijdsebevruchtingiseen werk van langzamebewustwordingaan
beide zijden,van geduldig en open naar elkaar luisteren.W atzij ons
eventueeltezeggen hebben,zullenzijnietop spandoeken dooronzestratendragen ofluidvan dedakenschreeuwen.Zespreken suisterend,zwijgenveelenalleenwiezorgvuldignaarzeluistertalsnaargelijkenennaasten- broedersen zusters- verneemtwatzijtezeggenhebben.Datblijft
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ookwaarwanneerwijhentotsprekendwingen.Overalterwerelddringen
wij,op jachtnaargrondstoffen die we vooronze en hun <vooruitgang'
nodig hebben,steedsdiepergebieden binnen waarvan oudsheroorspron-

kelijkestammen leven en vernietigen watervan hun cultuuren waarden
overblijft.In Chotanagpurb.v.zijn weeen dam aan hetbouwen diede
streek van elektriciteitmoetvoorzien,maardaarmoeten dan welongeveer
4.e gezinnen voor 'verplaatst'worden.Dàn gaan zeluid protesteren en

latenzichhoren.M aarverstaanwijhen?Enwatzijinhunwoedeofangst
uitschreeuwen,hebben wijereen boodschap aan?
In vergelijking methen zijn wijontwortelden.W ijhebben geen eerbied
meervooren geen contactmeermetdeaarde.Zijdaarentegen zijn met
harten zielaan hun land verknocht.Hetishetland van hun voorvaderen,
ze weten nog wie het aangelegd en bebouwd heeft,en hetland van hun
kinderen aan wie ze hetoverlaten.M eernog dan datde grond van hen is,

zijnzijvandegrond.Ervanlosgemaakt,hebbenzijgeenverleden en geen
toekomstmeer.W ijdaarentegenzijnnietalleenvan deaardeafgesneden,
maargaandaarom ooksomsop eenbarbaarsewijzeom metonsverleden
en onzeverantwoordelijkheid voorwieen watna onskomen.Deindustriëlemaatschappijfabriceertgeluk voordemensen,standaardiseerthet,
verpaktheten schrijftvoorhoehetgeconsumeerdmoetworden.In onze
ideologie van de nooitophoudende groeiexploiteren we mensen,grond-

stoffen en natuur.Zijléven van hun grond en denatuur.Op een subsistentie-ofoverlevingsniveau,jawel.en volgensonzenormen zijn zearm.
M aar ze kennen niet de ellende die in andere delen van India en in de
slums van meer ontwikkeldelanden heerst.Ze gaan ertrotsop datze in
harde ecologische en klimatologische omstandigheden, die de.w esterse
mens,aan zichzelfovergelaten,nooitzou overleven,voorzichzelfkunnen

zorgen. Dat is hun vooralgelukt omdat zij in hun sterk ontwikkeld
groepsbesefweten datze nietkunnen overleven alszeniet,alsgelijken,
voor elkaar zorgen. ln onze prestatiemaatschappij, waarin overvloed
steedsmeerschaarste schept,isleven - en datbetekentwelvaart,rijkdom,overtolligheid - vaak alleen nog mogelijk alswijonstegen elkaar
afzetten,elkaarovertroeven ofuitschakelen.
Hetiseen zwart-witen dusnogalnaïevetegenstelling die ik hierschets.Ik

wildealleen maarzeggen datmijn jarenlang samenleven metde aboriginals van Chotanagpuren mijn resectie op de manier waarop wij hen
willen helpen en dontwikkelen',metotdeovertuiging gebrachthebben dat
alleen ontwikkeling-in-dialoog een antwoord kan geven op hun en onze
vragen.W ie metrespectnaarhen luistert,gaatzich realiseren welkewaar-

denzijbewaarden wijtotonzeschadeverloren hebben.Ontwikkeling-in-
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dialoog kan leiden totwederzijdse verrijking.Hetisgeen dagdroom en
geen utopie.Langzamerhand beginnen wete beseffen welke mogelijkheden hierliggen.Voor toeristen,vaak familieleden van m issionarissen die

in de Ranchi-missie werken,ishetcontactmetonze mensen altijd een
revelatie.M eer nog geldtdatvoorde studenten die vanuithun Belgische
universiteithiereen stageperiode komen doorbrengen,metde mensen sa-

menleven en -werken,hun panchayatsmeemaken,hun vrijheid en gastvrijheid,heelhun levenswijzeencultuurlerenwaarderen.Watzijtotnog
toe onderontwikkeling verstonden,zien ze voortaan metandere ogen.En

metandereogenkijkenzeaan tegenhun eigenlevenswijzeen cultuur.Het
inzichtgroeitdatdialoog tussen beide werelden op voetvan gelijkheid
voor beide werelden van levensbelang is.
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Iris M urdoch : filosofe en

rom anschrijfster
Diane Phillips

IrisMurdoch iseen zeerproduktiefschrijfster:metderegelmaatvan een
klok publiceerde zij sinds 1954 om de tweejaareen nieuwe roman van
formaat.NaNunsandSoldiers(1.980)bleefhetechterlangerdan gewoonlijk stilen meeren meerMurdoch-lezersgingengaandeweguitkijken naar
ietsbijzonders.Begin vorig jaarverbrak de schrijfsterhaar stilzwijgen,
met ThePhilosopher's Pupil,een roman die in meerdan één opzichtde
literaire en filosofische opvattingen van deze boeiende auteur illustreert.

Maardaardezeroman quathematiek aansluitbijhaartweevoorgaande,
wil ik eerst The Sea, The Sea (1978) en Nuns and Soldiers (1980)
voorstellenl.

The Sea,The Sea

Hoofdpersoon in The Sea, The Sea is CharlesArrowby,een succesrijk
producer,die zich totverbazing van de Londense toneelwereld terugtrekt

ineenafgelegen en bescheiden huisjebijdezee.Viazijndagboekleren we
demensen kennen dieeen rolin zijn leven gespeeld hebben en van wie
sommigen laterpersoonlijk optreden.
In de eerste helftvan hetverhaalblijft Charlesechter hetenige echte
hoofdpersonage en wijleren hem alvlug kennen als een egocentrische,
zelfingenomen en mondaineman dievan zijn medemensenalleen bewondering nodig heeft.Pasna een tachtigtalpagina'sverteltCharlesonsover

zijnjeugdliefde,Hartley,diehem om deeen ofdeandereredenplotseling
in desteek lietenspoorloosverdween.Dooreen spelingvan hetlotblijkt
Charles echter precies in het dorp waar Hartley m et haar echtgenoot

woont terechtgekomen te zijn.(Zulke onwaarschijnlijke toevalligheden
1 DedrieromanszijnuitgegevendoorChattoandWindusLtd.,London.Voor
decitatenuitTheSea,TheSeaandNunsandSoldiersverwi
jsiknaardepocketuitgaven van resp.Triad PaperbacksLtd.,1980,en Penguin Books,1981.
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komen vaak voorin Murdochsoeuvre).Derestvan deromanvertelthoe
Charles in Hartley,nu een ietwat slonzige, neurotische huisvrouw van

middelbare leeftijd,koppig zijn gddealiseerdejeugdliefde blijftzien en
Murdochsmeesterlijkebeschrijvingen maken Charles'groeiendeobsessie
toteen fascinerendeen tegelijk claustrofobischerealiteit.
Ook de voortdurende aanwezigheid van de soms ogenschijnlijk rustige
maarpotentieelvernietigendezee(dthekiller-sea'),draagtbijtotdesteeds
beklemmender sfeer.Geleidelijk aan worden paranormale elementen in
hetverhaalverweven dievan een zodanigeintensiteitzijn datzijhetverstikkende in Charles'obsessieve liefde voor Hartley nog verhogen. Dit
basisthema wordtzelfs naar de achtergrond verdrongen,zodat de para-

normaleverschijnselen in alhun ongrijpbaarheid devolle aandachtkrijgen.Tegelijkertijd treedteen nieuw personageop devoorgrond,Charles'
neefJames,eenspecialistin deOostersefilosofie,dieaanvankelijk slechts
een van deweinigbelangrijkenevenfiguren was.
Jamesiseen stille,onopvallende figuurwaarin wegaandeweg een enorme

geesteskrachten eenbijnavoelbaredraad meteen spirituelewereld onderkennen.Hijwordtnietalleen onzeenigehouvastindeonverklaarbareen
hallucinantegebeurtenissen in deroman,maarslaagtersom sook in door

zijn altruïsmeen doorwathijzelf<oostersetrucs'noemt,demachtenvan
hetkwaad op afstand tehogden(zoredthijCharlesbijvoorbeeldvan een
zekere verdrinkingsdood :steeds een sym bolische daad in IrisM urdochs

romans).PasnadatJames een eind aan zijn leven heeftgemaakt(geen
destructievemaareensacraledaadvoorhem),wordtCharleszich vanzijn
eigen kleinheid bewusten geefthijtoedathetleven zich nietIaatordenen :

de roman heeftdan ook geen echteinde.In de laatstebladzijden vinden
we nog enkellosse ideeën,onsamenhangende fragm enten.
De weigering om een verhaalaf te sluiten,om de romanwereld als een

netjesgeordendgeheelaftelevereniseenvan detypischekenmerkenvan
Iris Murdoch.Somszalzij,meteen ironisch knipoogje naar de lezer,
preciesin hetandere uiterstevallen en allein hetboek vermeldedetailsop

heteindemetelkaarverbinden,totinhetbizarretoe.Datgebeurtbijvoorbeeld in The Philosopher'
s Pupil, waarin de bedilzieke verteller in een
l
epiloog vertelt hoe het alle personages,zelfs de meest marginale,verder
verging,en in Nunsand Soldierswaarin zelfsverdwaaldehonden uiteinde-

lijk nogterug komen opdagen.M aarinalleromansblijven degrotevragen onopgelosten beperktde auteurzich ertoe viadepersonagesbepaalde

antwoorden tesuggereren:uiteindelijk moetdelezervoorzichzelfmaar
uitmaken in hoeverrediesuggestiesvalabelzijn.
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Nuns and Soldiers
Hetvoornaamstethema in Nunsand Soldiers isdeliefde.Hoofdfiguur in

hetverhaalzijn enerzijdsdefNuns',Gertrudeen Anne,en anderzijdsde
<soldiers',Tim en Peter.bijgenaamd degraaf.Alleen Anneiseen non in
de letterlijke betekenis en zij verlaathaar strenge contemplatieve orde
reedsbijhetbegin van deroman,ongeveerronddezelfdetijd datGertrudesechtgenootsterft.W atdetweevrouwen tot'Nuns'm aaktisechterniet

alleen hetfeitdatzijgeen van beiden een seksuelerelatie hebben,maar
ook datzij zich in de toekomstwillen inzetten voorhun medemensen.
Anne slaagtdaarook in,maarGertrudeiserslechtsop een oppervlakkige

wijzetoein staat.Degraaf,ien Poolsballing,iseen zachtaardig en moedigman dienietalleengetormenteerdwordtdoordetoestand waarin zijn
verscheurd vaderland zich bevindt,maar ook door een grenzeloze liefde
voorGertrude.Zijn taak in het leven is voor hem vastomlijnd:steeds
klaarstaan ingevalGertrudeeo beroep op hem zou doen zonderdaariets
anders voor te verwachten dan de vreugde haar te mogen beschermen
tegen dezorgen van hetleven.Tim iseen heelandersoortsoldaat:de wet

diezijn handelingen dicteertisdie van hetzellehoud en daardoorzaait
hijweleensverwoestinginhetlevenvan deanderen,zijhetdan ongewild,
wantindegrondishijeengoedhartige,ietwatnaïevejongeman.W anneer
GertrudeendeveeljongereTim tothuneigenverbazingopelkaarverliefd
worden,isditeenpersoonlijketragedievoordegraaf.Zedoetechtergeen
al reukaan zijn blijvendeloyaliteittegenoverGertrude,een loyaliteitdie
hem ook blind m aaktvoor Anne's liefde voor hem .

Ditbasisgegeven maaktheteigenlijkeverhaalvanNunsand Soldiersuit.
Doch deroman biedtheelwatmeerinteressante elementen,waarvan ik er
twee belicht.Vooreerstverdieptde auteurzich nog eensin een thema dat

haaraltijd gefascineerd heeft,namelijk religie,en ditvia de figuurvan
Anne,de netuitgetreden non,die zich voortdurend vragen blijftstellen
overhaareigenreligiositeit.W atAnne,eenbriljanteenpopulairestudente
in Cam bridge naarhetkatholicisme en laternaarhetkloosterdreef,was

deangstvoor<dehelvan hetpersoonlijke'en hetverlangen naardevolmaaktheidvaneen onpersoonlijkeGod.Binnendekloostermurenkomtze
echter tot de overtuiging dat God nietecht bestaatm aar slechts als een
abstracte idee.uitsluitend gecreëerd uit een behoefte van de mens.Haar
uittreden brengtechternietmee datze haar religiositeitover boord gooit
en evenm in haar geloof in Christus,wienshistorische authenticiteitvast-

staatenwiensleven en lijden in dienstvan hetgoedeonseerdertotvoorbeeld strekken dan totaanbiddingverplichten.H aarintense belangstelling
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voor de figuurvan Christusleidtzelfstoteen ontmoeting tussen beiden.
Datdieontmoeting inderdaad plaatsvindten nietenkeleen hallucinatieis,

isvoorde rationelelezermoeilijkteaanvaarden.FeitisechterdatAnne
een nietgenezende brandwondeoverhoudtaan dehand waarmeezeChristus aanraakte.
Een tweede interessant punt houdt verband metde titel van de roman.

Hoeweldie enerzijdsAnneen Gertrude en anderzijdsPeteren Tim verbindt,dringt zich na de lezing van het boek een andere combinatie op.

Gertrude en Tim behoren tothet dverslindende'type,mensen die hetzij
emotioneel(Gertrude)hetzijfinancieel(Tim inhetbeginvan hetverhaal)
aanspraak m aken op de voortdurende aandachten disponibiliteitvan anderen zonder echt interesse te hebben voor de eigen behoeften van die

anderen.Anneen Peterdaarentegen zijn voorbeelden van typische Murdoch-figuren,personagesdie,op zoek naarhetGoede,hun eigen betrachtingen en verwachtingen ondergeschiktmaken aan die van anderen.Zowel
PeteralsAnnetrachten Gertrudesgeluk tebewerken,zelfswanneerdatde
vernietiging van hun eigen dromen metzich meebrengt.

Een paradox in deroman isweldatop heteerstegezichtjuistdezetwee
altruïstische personageskoud en ontoegankelijk schijnen,ze lijken dan
ook nietdirectsympathiek.Ditisvooraltewijten aanhetfeitdatdelezer,
medeonderinvloed vandeandere,eerderoppervlakkigepersonages,aan-

vankelijkmeentdatAnneenPeteralleen uiterlijkindealledaagserealiteit
leven maarerin feitenietechtbijbetrokken zijn.Van Annewordtin de
loop van hetverhaalgezegd:dEens een non,altijd een non'en Peters
obsessieve liefde voor Polen m aakt hem voorde anderen nog steeds tot

een dvreemdeling'ondanks hetfeitdathijzijn hele leven in Engeland
doorgebrachtheeft.Ditallesheeftvermoedelijk een symbolische betekenis:dewegnaarhetgoedeiseen moeilijkeen eenzameweg.W atechter
vooraluithetvoorgaande blijktis datde meeste Murdoch-personages
worstelen met vragen rond hun eigen identiteit, hun verhouding tot de
medemens,het alof niet bestaan van God en een leven na de dood.A1
dezethem a'skomen nog explicieteraan bod in M urdochsnieuwsterom an
The Philosopher'sPupil.

The Philosopher's Pupil
Hoofdfiguur in The Philosopher'
s Pupilis John Robert Rozanov, een
gewaardeerd maarontgoocheld filosoof.diena een leven van zoeken naar
de <absolute waarheid'tothetbesefkomtdatook de filosofie geen orde
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kan brengen in de chaosen die dan ook consequentmetzichzelfeen eind

aan zijn levenmaakt.Voorhetzoverkomt,heefthijdelevensweg vande
andere personagesechtergrondig bdnvloed.Rozanov is immers iemand
die een hypnotisch effect op anderen heeft,in de eerste plaats op zi
jn
oud-studentGeorge(defpupil'uitdetitel),een demonische figuur,die na

jaren nog steedsgebuktgaatonderRozanovsonverschilligheid voorzijn
fanatiekebewondering.Datdezeafwijzendehoudingvanzijnleermeester
zoalsGeorgebeweert- zijn leven verwoestteen hem toteen onevenwichtigeendestructievemisantroopmaakte,lijktwelwatvergezocht.Feit
isechterdatGeorgeeropzijnbeurtinslaagtom hetleven voordeandere
-

personages toteen ware helte maken.

Ookenkelejongemensenspelen in deroman eenbelangrijkerol.Ditisin
hetwerk van IrisMurdoch ietsnieuws.Overhetalgemeen voertzijimmers stereotiepe personages ten tonele:in de meeste romanstreden ver-

standige middle-classfiguren tussen 30 en 50jaarop devoorgrond.Het
zijn meestalmensen dieeen sterkebelangstelling voorhetmetafysische,
het religieuze hebben en die de wereld en hun evenmensen trachten te

begrijpen en teinterpreteren.Dezepersonagesliggen haarook hetbest:
wanneerzijzich buiten dezeradiusbegeeft,zijn haarfigurenminderovertuigend.Tom Mccaffrey (George'shallroer)en Hattie Meynell(Rozanovskleindochter)zijndaareensprekend voorbeeld van:hun voornaamste troefblijkthun onschuld tezijn,die hen alsenige <winnaars'uitde
turbulente gebeurtenissen naar voren zaldoen treden.Die zogenaamde

onschuld lijktmijechter eerder een verregaande naïeviteit,een wereldvreemdheid die de dag van vandaag maar weing jongeren karakteriseert.
En wanneerde vertellervan hetverhaalin zijn epiloog zegtdathij<de
algem ene opinie deeltdathun huwel
ijkgelukkigzalzijn'(p.576),dan is
datm .i.eerdereen toegeving aan de lezerdie in ditpessimistischeverhaal
toch ergens een happy-end verwacht.
Alscom pensatie voordeze - en andere - weinig overtuigende personagesvinden wein ThePhilosopher'sPupilenkelescherp getekende typische

Murdoch-figuren terug,zoalsbijvoorbeeld de filosoof Rozanov zelfen
Father Bernard,de priesterdie zijn geloofen zijn rolin de kerkelijke
hiërarchienog slechtsuiterlijk beleeft.

Liefde,Lijden en KhetAndere'
HetfeitdatIrisMurdoch zelfgedurendevelejaren filosofiedoceerdete
Oxford,iswaarschijnlijk nietvreemd aan desterk filosofischeinteressen
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van haarpersonages.In enkelevan haarvroegerewerken voerdezijook
alfilosofen ten tonele,zijhetnietdirectalshoofdfiguren.In ThePhilosopher'
sPupilechterisRozanov,de filosoofuitdetitel,despilwaarrond

deheleroman isopgebouwd.Desondanksblijfthijeen stille,weinig opvallende en voorde lezer weinig charism atische figuur,die hetromange-

beuren eerderdoorzijn - aldan nietgewilde- invloed op de andere
personggesbepaaltdan dooreen effectiefoptreden a1sprotagonist.

W anneereen romanschrijfster-filosofeeen filosoofalspersonagecreëert,
dringtzich autom atisch devraag op in hoeverrede rom anfiguurdeideëen

vandeauteurverwoordt.Daareen uitgebreidevergelijkingvanRozanovs
en IrisM urdochsopvattingen buiten de bedoeling van ditartikelvalt,za1
ik m ebeperken tothetverm elden van enkeleraakpunten tussen auteuren
personage,metname diegene die ook in andere rom ansvan de auteurals

belangrijkethema'svoorkomen.
Hetgrote verschiltussen Rozanov en IrisM urdoch ism .i.hetfundamentele optim ism e van de auteur.Daar waar het leven voor Rozanov niets

meerbetekentdan 'puin,een warboel',blijftlrisMurdoch geloven in de
vreugden diehetlevenbiedt,naasthetdpuin'.Degrootsteisongetwijfeld
de liefde,nietalleen voorde partnerofde evenmens,m aar ook voor de

natuurdiedeschrijfsterinprachtigedescriptievepassagesvooronsuittekent.In ditverband wilik evenwijzen op debelangrijkeroldiehetwater
speeltin M urdochsromans.In TheSea,TheSea vormteen nu eenskalme,
dan weer onstuimige m aar steeds fascinerende zee het kader waarin het
hoofdpersonagezijnleven verteltentrachtte interpreteren.Zowelin The
Sea, The Sea als in N uns and Soldiersontsnappen dehoofdpersonagesin

extremisaandeverdrinkingsdood(eendikwijlsterugkerendgegeven in Iris
M urdochsromans).In ThePhilosopher'
sPupilwordthetwaterverbonden metdefiguurvan George,diein hetbegin vanderoman bewustzijn
auto in een kanaalrijdt.Hetiszekerook geen toevaldatGeorgezich
voorgoed van Rozanovsinvloed trachtloste m aken doorde filosoof te

doen verdrinken (wathijalseen bijnasacraledaad beschouwt).
Deliefdetotde evenmensen vooraldan derelatiem etdepartnerisechter

nietalleen eenbronvan vreugde.Het<ik'datduidelijkbehoefteheeftaan
een klankbord,aan het opbouwen van een harmonieuze verhouding met
deevenmens,blijktditaanvankelijk te kunnen realiseren in een seksuele
relatie waarin zowellichaam a1sgeestzich aan de andere kunnen m eede-

len.Hoeweldatunieke één-zijn (en hetdaaruitvolgende geluksgevoel)
meestalslechtsvan korte duuris,ishetzulk een ingrijpende,intensieve
ervaring datwe ersteeds opnieuw naar zoeken.Father Bernard in :The
Philosopher's Pupil'voegt daar zelfs aan toe:<Als we van mensen of
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dingenhouden,dankrijgen weop deeenofanderemanierdeverzekering
dathetGoedebestaat(...),dathetmoetbestaan!'(p.191).In TheSea,
TheSeadaarentegengeeftCharlesArrowbyeenallesbehalveaantrekkelijk
beeld van fhetinfernovan hethuwelijk'.W anneerwealleliefdesverhoudingen dieIrisMurdoch in haaroeuvreontleed heeftvergelijken,komen
wetotdeduidelijkevaststellingdatdeauteurzelfwélindehelendekracht
van de liefde gelooft.W at haar echter afstoot.is het soortverhouding
waarin een van de partnersdeandereoverheerst:zulkeliefdeispersoons-

vernietigend en eindigtdanooksteedsin haaten angst,tenzijdepartners
zich methun ro1a1sslaafofmeestergaan identificeren en hetpatroon van

hun verhoudingbewustgaanbestendigen.Duidelijkevoorbeelden van die
<slaafmentaliteit'vinden we in Lizzie en Hartley en,in mindere mate,in
Gilbertuit The Sea, The Sea.

Een anderbelangrijk thema in IrisMurdochsoeuvreishetlijden en de
doodenhaaropvattingen hieromtrentzijno.a.bdnvloeddoorhaarstudie
van en bewondering voor de Frans-joodse filosofe Simone W eil
(1909-1943).IrisMurdoch suggereertin haarromansdatde menselijke
waardigheid in hetlijden zowelbestendigd alsvernietigd kan worden.In
heteerstegevalslaagthetslachtoffererinhetlijdenendedoodteaanvaarden,zich ervoor open te stellen,erzelfsbewustvoorte kiezen omdatze

voorhem een weg naarde echte 'vrijheid'zijn.Deze term heeftechter
geen religieuzeinhoud in de striktezin:veeleergaathetom een vrijzijn
van hetleven,van hetaardse.Hetisook in ditlichtdatdezelfm oord van

de twee filosofen uit de laatste romans (Rozanov en James Arrowby)
geïnterpreteerd m oetworden:zijbepaalden alleen zelfwanneerditzich
losmakenvan hetaardseplaatsvond,namelijk toen zehunleven alsafgesloten beschouwden.Deze weg naardevrijheid moetmen echteralleen
bewandelen,want,zegtJamesArrowby,<om heteven welke binding die

voortduurttotdedood kan hetbereikenvan de(ultieme)vrijheid verhinderen'(TheSea,TheSea,p.446).
Ikvermelddereedsdatdezevrijheidgeen religieuzeinhoud heeft.Eenvan
de personages in N uns and Soldiers poneert zelfs dat het christendom

lijdenen doodnietalsabsolutegegevensaanvaardtenalszodanigalreuk
doetaan demenselijkewaardigheid:<M aarhetchristendom issentimenteel(...).Hetnegeertdedood.Hetverandertdood in lijden en lijden is
altijd zo interessant.Erispijn,en dan,ineens,isdaarheteeuwig leven.
Datisprecieswatweallemaalwillen (...)datweietsin ruilkrijgen voor
onzemiserie.M aardatiseen leugen:erzijn eindpunten.Definitiefafscheid nemen bestaatinderdaad'(p.71).In hettweede,hetmeestvoorkomende geval,kunnen de slachtoffersechter het lijden nietaan en het
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paradoxale isdatze hetpreciesdaarom voorzichzelfen de anderen erger

maken.Een interessantaspectvan Simone W eilstheorieisnamelijk dat
hetslachtoffervaak zichzelfbeginttehaten en welin zulkematedathij
naarhetvoortduren vanhetlijdenen deuiteindelijkevernietigingvan het
ikbegintteverlangen.Tegelijkertijdrichtdievernietigingsdrang zich ook
op demedemens,voornamelijk op diegenen die het slachtoffer proberen
tehelpen.Een terugkerend elem entin veleIrisM urdoch-rom ansisimmers
datzulkeegoïstische,destructieve naturen een niettem iskennen aantrek-

kingskrachtuitoefenen op hun omgeving.Een duidelijke illustratie van
deze theorie is George uit The Philosopher's Pupil
,die na de afwijzing
doorRozanov zijn dlijden'isgaan cultiveren,en nu zijn vernietigingsdrangnietalleenopzichzelfmaarook op zijn omgevingricht,voornamelijk op zijn vrouw Stella en zijn maîtresseDiane.
Een derde steedsterugkerend them a in IrisM urdochsoeuvre ishetzoeken

van demensnaardhetAndere'('theOther').Demeestepersonagesdiedit
onderwerp aanraken,haasten zich echtereraan toe tevoegen datdeze -of

eengelijkaardige- term geen religieuzeinhoud indestriktezinheeft.In
een interview voor de British Councilzeide auteur zelf: .Ik ben niet
religieusin een geformaliseerdebetekenis,maarvoelmewelaangetrokken

totdegeestvan hetchristendom - eerderdan totzijn dogma's'.
In delaatste drieromansbrengtsteedstenminste één personage het<ontologisch bewijs'teberde:ishetnietzo datereen God m oetbestaan omdat
we zo sterk naar dhet Andere'verlangen ? Het antwoord daarop kom t

steedsophetzelfdeneeren wordthetduidelijkstgeformuleerddoorJames
Arrowby:<Alszelfseen hondetand echtvereerdwordt,schitterthij'(The
Sea,TheSea,p.175),m.a.w.hetvereerdeobjectkrijgtdoordeintensiteit
vandevereringeeneigenbestaanskracht.zelfswanneerhetoorspronkelijk
nietbestond.Uithetsteedsopnieuw opnemen van ditthemamogen wi
j
m.i.welbesluitendathetIrisMurdochpersoonlijk bezighoudt,maarmisschien ishaarbelangstelling netalsdievan Rozanov van puurfilosofische

aard envindtzij,netalshaarpersonage.datKmetafysischebetrachtingen
nietste maken hebben metreligie.W atachterdatallesligt,is beslistniet
God'(ThePhilosopher'sPupil,p.134).Depersonagesdie nietmetdeze

visieakkoord gaan,hebben hetmoeilijk om concreette formuleren,wat
zijn dan wélwillen:tIk wileen nieuw soortgeloof,alleen voor mezelf
(...).Hetzou geennamenhebben en concepten,ikzou hetnooitbeschrijven,maarhetzou leven en ik zou hetweten (Nunsand Soldiers,p.70).
IrisMurdoch iseen boeiend.maarmoeilijk auteur.Vooralin haarlaatste
roman,ThePhilosopher'sPupil,lijdthetverhaalsomsonderdedrukvan
de filosofischeideëen.Ditism .i.voornamelijk tewijten aan hetfeitdat
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dehoofdpersonagesinhetverhaalnietaltijd overtuigendzijn,daterinhet
gegeven zelfte weinig spanning ziten dat de figuur van de verteller een
breedsprakerige,ietwatpedante brave burgerisdie.naareigen zeggen.af
en toe graag watuitweidten moraliseert.M aardatbetekentdatde lezer
een roman van 576 pagina'steverwerken krijgt,di
enietaltijd even fascinerend is.W ie lris M urdochs oeuvre reeds kent en waardeert,zalzich
desondanks ook in deze rom an vlug thuisvoelen,maar voor een eerste
kennismaking met de auteur raad ik toch liever The Sea, The Sea aan,

voormijnogsteedseen van debeste Britseromansvan delaatstejaren.
W ienaastheelwatideëen ook nog een spannend verhaalwil,kan ik beslist

TheBell(1958)en The Unicorn (1963)aanbevelen.
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Politieke, econom ische en m ilitaire
im plicaties van de O ost-W est-handel
L.L.S.Bartalits

M ultilateraleexportcontrolevanstrategischetechnologieisdelaatstejaren
binnen hetAtlantisch Bondgenootschap uitgegroeid toteen controversiële
kwestie.Nietgeheelten onrechtewordtgevreesd datdehandeltussen Oost

enW estmètdeoverdrachtvantechnologieeenbelangrijkebijdragelevert
totdemilitaire opbouw van deSovjetunie.
De Oost-W est-handelisnietnieuw.ReedsPeterde Grote stelde hettoenm alige Rusland open voor westerse deskundigen en technologie.Na de

bolsjevistische revolutieerkende Lenin alspoedigdewaardevan dewesterse technologie voor de industriële ontwikkeling van de Sovjetunie.
Tijdens de Koude Oorlog ondervonden de handelsbetrekkingen tussen
Oosten W esteen ernstige terugslag.Korttevoren wasde COCOM opgericht:een informeleorganisatiedie zich ten doelsteltde westerse controle
inzake de exportvan strategische goederen naarcom munistische landen te

coördineren.Tochwerd reedstoendegrondslaggelegdvoordeaanzienlijkeuitbreiding die dehandelsbetrekkinen tussen W esten Oostzouden ken-

nenindejaren60en70,toenakkoordenophetgebiedvanhandel.wetenschap en technologie werden geslotenl.
Al kan technologie op allerleim anieren overgedragen worden,de overdrachtvindt vooralplaats via de verhandeling van <m achines'.Volgens
een toonaangevende studie van het Amerikaanse ministerie van handel
wordteen relatiefgeringe hoeveelheid westerse geavanceerde technologie

naarSovjetbloklanden geëxporteerd.Bovendien zou slechtseen klein gedeelte ervan doorde Russen ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden.Toch vinden vele deskundigen dathetW esten een strengere

controleop deexportvan in militair-strategisch opzichtbelangrijkegoederen zou moeten uitoefenen,ook alomdatde VS,blijkenseen doorhet
Am erikaanse m inisterie van defensie in 1981 uitgebracht rapport,tenge1 OverCOCOM en de problematiek van multilateraleexportcontrolevan strategischetechnologiezieW olfgang Hoffmann,Geheim Club COCOM ,in DieZeit,
14 oktober1983,pp.33-36.
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volge van de Oost-W est-handelhun voorsprong op technologisch gebied

in dejaren 70 grotendeelsverloren hebbenz.
Hoeweleen evaluatievandejuistedraagwijdtevan degeëxporteerdewesterse technologievoorde Russischedefensienietmakkelijk is,staathet
welvastdatsommige overdrachten inderdaad militairrelevantzijn geweest.De Russen hebben technologie gekochtdie hen in staatstelde mid-

delen vrijtemaken dievoormilitairedoeleindenaangewend konden worden.Endewestersetechnologieheeftbijgedragenaaneenverbeteringvan
m ilitair-industriële activiteiten.

Invloed van westerse technologie
Ook deinvloed van westerse technologieop de industriëleen econom ische

sectorenvan deSU ismoeilijk tebepalen.Toch kan men stellen datzede
groeivan deSovjeteconomienietsterkheeftbevorderd.Hetisb.v.duidelijk datwestersetechnologiedepermanenteproblemen van de Russische
landbouw niet heeft opgelost. Com munistische econom ieën hebben nu
eenmaaleen veellangere aanloopperiodenodig om een technologieoperationeelte maken.De directe invloed die de Oost-W est-handelen de over-

drachtvan technologietijdensdedétenteop hetmachtsevenwichten de
veiligheidsrelatietussen beide blokken hebben gehad,m agzekernietworden overschat.
Een kosten-baten-analyse van dehandeltussen Oosten W estheeftinm id-

delswelaangetoond datdeSovjetbloklanden op delangeduurvoordeel
trekken uit gdmporteerde westerse technologie. Daarentegen mogen de
primaire economische voordelen voor het W esten,te weten werkgelegenheid en economische activiteit,nietalte hoog worden aangeslagen.Toch
profiteren som migewesterselanden en sommigeindustriële sectoren in het
W esten in nietgeringe mate van deze technologie-export.De Bondsrepubliek isdegrootste leveranciervan westersetechnologieaan de SU.Enkele

grotemaatschappijen alsSalzgitteren M annesmann voeren druk handel
methetOosten.Hetzelfdegeldtvoordesectorgereedschapswerktuigen in
andere W esteuropese landen. Overigens is - wellicht m et uitzondering
van de chem ische industrie,degraanmarkten deenergiesector- de com-

2 Cfr.G.K.Bertsch,East-<e&/stategic trade.COCOM and theAtlanticAIIiance,in TheA tlanticPapers,nr.49,april1983,p.4.
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merciële wedijvervan hetOostblok in dezetransactiestotnog toegeen
belangrijke factorgeweest3.
Hebben de handelsbetrekkingen tussen Oost en W est een <netwerk van
constructievebetrekkingen'(zoalsHenryKissingerhetnoemde)gecreëerd
ten nadele van hetRussisch expansionisme? Of hebben de handelen de

overdrachtvantechnologiedewesterselandenalankelijkergemaaktvan
hetOosten?DeSovjetunieheeftzich tijdensdeperiodevan expanderende
handelsbetrekkingen bepaald geen m odellid van de wereldgemeenschap
betoond.M aarmisschien zou zonderdétente en uitgebreide handelsrela-

tieseen nogharderebuitenlandsepolitiekvan deSU nietuitgebleven zijn
(bijvoorbeeld een invalin Joegoslaviëna de dood van presidentTito of
een gewelddadigeinterventieinPolen).Anderzijdswijzen sommigeAmerikaansefunctionarissenerop datdeW esteuropeseafhankelijkheidvan de
Sovjetbloklanden in veellanden een nietteonderschatten lobby voorde
SU heeft opgeleverd,en dat somm ige W esteuropese landen terwille van
duurzame handelsbetrekkingen een confrontatie metde Russen lieveruit

deweggaan.Uitdehandelsstatistiekenblijktevenweldatdepolitiekeen
econom ische kwetsbaarheid van W est-Europa vooralsnog niet zorgwekkend kan worden genoemd.Almet alkan men concluderen dat,hoewel
hetOostblok thans wellichtméér winstputuitde Oost-W est-handeldan
hetW esten,deze handelsbetrekkingen toch ook voorhetW esten in poli-

tiek en economisch opzichtvoordeligkunnen zijn zonderdatdewesterse
veiligheid in gevaarwordtgebracht.

Verruim ing van exportbeleid

Tussen 1949 en 1964 heefthetW esten zijn exportbeleid langzamerhand
verruim d,behalve ten aanzien van m ilitair-strategische technologie.H oewelvelen beweren datdeinvloed van deCocoM -controleop de militaire
en econom ischeontwikkeling van de SU nietm ag worden overschat,dient

mentochteerkennen datin dezeperiodein velegevallenweldegelijk een
stokje werd gestoken voor de exportvan geavanceerde technologie die
voor militaire doeleinden kon worden gebruikt.Gedurende de détente tussen 1965 en 1980 - overheerste de westerse strategie om detechnologi-

sche klooftussen Oosten W esttehandhaven.Hoewelenerzijdssprake
wasvan een fundam enteleafzwakking van deexportcontrole,werd ander3 Cfr.DerSpiegel,24 oktober 1983,pp.26-28:Osthandel-Washington behin-

dertTechnologie-Transfer.
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zijdsdecontroleop nieuwetechnologieën verscherpt.Toch spreken sommigewaarnemersvan een dal rokkelend embargo':tengevolge van snelle
politieke en technologischeontwikkelingen werd tussen 1966 en 1977 voor
een grootaantalgecontroleerde goederen een uitvoervergunning verleend,
die echter in totaalnietmeer dan 1% van de Oost-W est-handelvoorstelden.H etiswelzekerdatb.v.deexportvan miniatuurkogellager-technolo-

gie naarde SU in de jaren 60 en 70 uitveiligheidsoogpuntnietverantwoord kan wordengenoemd.Ookhebbendeopenlijkeontduikingvande
exportconrole van COCOM doorbepaalde regeringen en de clandestiene
verkoop van strategischeen m ilitairetechnologiedoorparticulierefirma's

een nietonbelangrijke bijdragegeleverd aan demilitaireopbouw van de
SU .Doorde band genomen echterheeftCOCOM in de naoorlogse perio-

deredelijkgoedgefunctioneerd enin nietgeringemateeen halttoegeroePen aan de exportVan Strategischegoederen engeavanceerde technologie.
Politiekeen econom ische factoren hebben thansgeleid toteen aanmerke-

lijke inkrimping van de Oost-W est-handel.In verband hiermee zou het
W esten wellichtdejaren 80 alseen <adempauze'kunnen benutten om te
trachten diverse moeilijke kwesties nader toteen oplossing te brengen.
M et name de VS zouden er goed aan doen de huidige,verwarrende ad
hoc-benadering van de Oost-W est-handelte laten varen en voortaan in
nauw overleg m et de bondgenoten een samenhangend handelsbeleid te

voeren tegenoverde Sovjetbloklanden,overeenkomstig dein de fExport
Administration Act'uit1979 neergelegde bepalingen.Voortszou een kri-

tisch en grondig onderzoek naarhetwerkelijk effectvan geëxporteerde
strategischetechnologie op dem ilitaire m achtvan deSU geen overbodige

luxezijn.DeVS zouden zich moeten realiseren datdebondgenoten hun
handelsbetrekkingen met de SU en Oost-Europa willen handhaven, en
méérrekening m oeten houden m ethun opvattingen overen interpretatie

van technologieoverdracht en exportcontrole. Hunnerzijds zouden de
Europesegeallieerden akkoord dienen tegaan meteen grotereinbrengvan
technischeexpertise uitdemilitairesectorvan de betrokken landen.In elk

gevallijktdetijd rijpvooreen evenwichtigeen alomvattendeherwaardering van de voor-en nadelen van een multilaterale exportcontrole,opdat
consensuswordt bereiktover een duurzame W est-W est-strategie terwille
van de veiligheid van de westerse wereld.
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Veiligheidspolitieke risico's van technologieoverdracht
De machtswisseling in het Kremlin heeft de vraag opgeworpen of de

nieuweleidersvan deSovjetuniedezelfdebetekeniszullenblijven toekennen aan de economische betrekkingen met de westerse industrielanden.

Blijkensdeuitlatingen vanpartijleiderAndropovkanmengevoeglijk aannemen dathetbeleid in ditopzichtzalworden voortgezet.W athetW esten
betreft:gezien de nietalte groteveiligheidspolitieke risico'svan detech-

nologieoverdrachtzalook in dejaren 80 deeconomische en technologischesamenwerkingmetdeSU en haarbondgenoten een bijdragekunnen
leveren aan de verbetering van de Oost-W est-verhouding.
M etdegroeiendebehoefte aan importvan westerse kapitaalgoederen nam

indeSU ookhetrisicotoevan eentechnologischeafhankelijkheidvanhet
W esten.De Russische autoriteiten hebben derhalve maatregelen genomen

om ditrisicotebeperken doormiddelvan wijzigingenindeimportgoederenstructuur. Zo moeten b.v. de Russische handelsorganisaties, in het

kadervan hun beperkte financiële mogelijkheden,rekening houden met
een bepaald,vooraf vastgesteld, im portvolume. De aanpassing aan het
intern-economisch ontwikkelingsprogramma is echter op de lange duur
zonderimportsubstitutie niet
everwezenlijken.Eenbetrekkelijkgeringe,
, t

kortdurende technologische al ankelijkheid is een onvermijdelijk uitvloeiselvan de centraalgeleide econom ie in de SU.Ditgeldtvooralvoor

afzonderlijkeproduktietakkenzoalsdechemischeindustrie,dievooreen
snelle ontwikkeling aangewezen zijn op westerse kapitaalgoederen.Een
sterkeverhoging van de aardgasproduktiezou nietmogelijk geweestzijn
zonderdeinvoervan buizen en compressoren uithetW esten,terwijlook
de achterstand in de computerindustrie ingelopen m oest worden via de
im portvan westerse technologie4.

Problemen bijde invoervan technische vernieuwingen
De absorptie van westersmateriaalgarandeertechternog nieteen harmo-

nischeontwikkeling vandeSovjeteconomie.Nietalleen wordtdooroverdrachtvan technologie slechtséén fasevan hetproduktieprocesgemoderniseerd,maar voor het welslagen van de onderneming moeten door het
4 Cfr.J.Nötzold,W .Beitel,DieBedeutung des Technologietransferinden
Wirtschaftsbeziehungen mitderSovjetunion,in Osteuropa,mei1983.pp.382389.
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ontvangendeland ooknogomvangrijkebijkomendeinvesteringen worden
opgebracht.Over hetalgemeen is de structuur van de Sovjetrussische
planeconomienietbepaald bevordelijk voordeinvoeren verwerking van
technischevernieuwingen.lndeSU zijn researchenproduktiegescheiden
sectoren.Onderzoeksinstituten van de afzonderlijke industrietakken ressorteren onder het desbetreffende vakministeric.De onderzoek-en ont-

wikkelingsprogramma'sworden op langetermijn centraalgepland.Ook
deaanwendingvan nieuwetechnischekennisin goederen en produktiepro-

cédéswordtvanhogerhandbepaald.Maaromdatdebedrijvendrukbezig
zijn metdeserieproduktiein hetkadervan deuitvoeringvan delopende
plannen,hebben zijgeen speelruimtevoordeinvoervan technischevernieuwingen.Hetisdan ookvoordemeestebedrijven nietnoodzakelijken
evenmin lonend om nieuwe produktiemethoden toete passen.Produktie-

verenigingen en allerleiwetenschappelijk-technischeprogramma'swisten
weleen geringehervorming van hetvernieuwingsprocestebewerkstelligen.
De uitgebreide im portvan westerse technologie in de SU heeftgeleid tot
een toenam e van hetaantaluitgevoerde industriële eindprodukten.M aar

de moderniseringsproblemen van de Sovjetrussische economie werden
daardoornog nietopgelost.
Dealom waarneem bareachterstand in technologischeontwikkelingvan de
SU geldtin mindere mate voor de bewapeningsindustrie.Toch doen zich
ook daar,bijdeinvoervan technische vernieuwingen,vaak dezelfdeproblemen voor.Ondankshun uitgesproken voorkeur voor autarkie op het

gebied van bewapening,wordt door de Russen we1degelijk technische
kennis uit het westen zoals b.v. de com putertechnologie voor m ilitaire

doeleinden aangewend.Trouwensreedsindejaren 50 had men groteverwachtingen van de com puterindustrie voorde centrale planning en orde-

ning van de Sovjeteconomie.Tegenwoordig heeftmen in de SU vooral
behoefte aan software.
Na een diepgaande studievan alleaan deoverdrachtvan technologieverbonden aspecten in hetkader van de Oost-W esthandelmoetmen weltot
de slotsom kom en dat onder de gegeven om standigheden een algem een

technologie-embargo tegen deSovjetbloklanden geen haalbarekaartisen
slechtsenkele civiele sectoren zou treffen.M aar we1kan en m oet de exportcontrole van m ilitaire technologie,conform de CocoM -bepalingen,
ten volle gehandhaafd wordens.

5 Idem,p.394.
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Transatlantische geschillen over de
Oost-W est-handelsbetrekkingen

Nooittevoren heeftdeOost-W esthandelzo'n belangrijkerolgespeeld in
de politiek van het Atlantisch Bondgenootschap. Verschillende recente.
westerse studiesoverde veiligheidsimplicatiesvan deeconomischebetrek-

kingen metdeSovjetbloklanden hebben weliswaardetransatlantischegeschilpunten getem perd.maar nietopgeheven.Hetis,zoals reedsgezegd,
thanszaak om de aan deze handelsbetrekkingen en eventuele sanctiesinherente voor-en nadelen zorgvuldig aftewegen ten eindeeen W est-W est-

consensustebereiken overhetin dejaren 80tevoeren beleid6.
Botsende veiligheidsconceptiesvormen dediepereoorzaak van de huidige

controverse:deVS zijn vooralbezorgd om de militaireaspecten van de
Oost-W esthandel,terwijlW est-Europaindeeersteplaatsdeeconomische
aspecten op het oog heeft. In tegenstelling tot de W esteuropese landen
willen de VS èèk een exportcontrole van technologie die slechtsindirect
voormilitairedoeleinden kan worden aangewend.Dithangtsam en metde
Amerikaanse visie,datdehele industriële basisvan de SU deeluitmaakt
van dem ilitaire dreiging.De W esteuropeanen beschouwen deOost-W esthandel,anders dan de VS,als een norm aal facet van de internationale
betrekkingen.Alm etalreden genoeg voorde bondgenoten om te proberen de bestaande meningsverschillen uitde wereld te helpen.

Ondanksdenietalterooskleurigevooruitzichten van deSovjeteconomie
worden ingrijpende economische hervormingen voorlopig toch nietverwacht.Intussen verkeertm en in hetW esten in hetonzekere overde betekenis van de gdmporteerde goederen voorheteconom isch stelselvan de

SU.Ongetwijfeld profiteren de energie-en de landbouwsectorin de SU
van geavanceerde westersetechnologie;een algeheelembargo zou de eco-

nomischegroeizekervertragen.Overigensblijftde SU nog steedseerder
op graanimportdan de invoervan industriële goederen aangewezen.
De W esteuropese econom ieën hebben zich in de ogen van W ashington

reedsgrotendeelsalankelijk gemaaktvan deSU.Daarentegen achtende
W esteuropeseregeringen hun econom ischebetrekkingen metdeOostblok-

landen essentieelvoorhun voortbestaan.Dientengevolgezijn zijdoorde
jarenheen consequentvoorstandergeblevenvan deOost-W esthandel,ter-

6 Zie overdeze problematiek ook E.L.Frost/ A.E.Stent,NA TO'
s troubles
with f* /-Gel/trade,in InternationalSecurity,zomer 1983,pp.179-2* .
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wijlhetexportbeleid van elkenieuweAmerikaanseadministratiejuistgekenmerkt werd door een ingebouwde discontinuïteit.M om enteelwaarschuwen de VS ervoor,dat de Euro-siberische aardgastransactie een veiligheidsrisico impliceerten W est-Europa op de duurkan blootstellen aan

chantage door de Russen:zijhouden de W esteuropeanen voordathet
verstandigzou zijn om alternatieventezoekenvoordeenergie-importuit
deSU.Voortshebben de VS pogingen ondernomen om de OEso-landen
te winnen voor hun overtuiging, dat in feite de economische basis ontbreektvoorhetverlenen van kredietsubsidiesaandecomm unistische landen.

Sinlsdebolsjewistischerevolutiëverondersteldendekapitalistischestaten
datde economische problem en M oskou welzouden bewegen totpolitieke

concessiesinruilvoorhandel.Datmonddeuiteindelijkuitineentweedelige handelspolitiek :negatieve en positieve flinkage'.In het eerste geval
werden sanctiestegen de SU uitgevaardigd,in hettweede hoopte men via
handelsbeloften een matigende invloed op de buitenlandse politiek van de

SU tekunnen uitoefenen.Erisechtervooralsnog geen bewijsdatdergelijkesanctiesenig effecthebben gehad op hetinterneofexterneoptreden
van de SU.Positieve tlinkage'heeftin hetafgelopen decennium welenige
resultaten opgeleverd,m etname op hethum anitairevlak :zo heeftde SU

nahetverkrijgen van demeestbegunstigingsstatusop handelsgebied ruim
baangemaaktvoordeemigratievanjoden.DeRussen hebben zich echter
nimmerlaten verleidentotvitalepolitiekeconcessies.Overigensistijdens
de regering van president Reagan de traditonele Amerikaanse argwaan
tegenover de O ost-W esthandelherleefd.
HetW esten zou thansallereerstvia consultatiesovereenstemming moeten
bereiken overeen aantalconstante criteria voor de evaluatie van belangrijkeprojectenop hetgebied vanlandbouw en industrievanuiteen veilig-

heidsperspectiefop langetermijn.Daarnaastzouden gemeenschappelijke
plannen m oeten worden uitgewerktom in voorkomendegevallen op ade-

quatewijzetereageren op Sovjetactiesen om -viabepaaldeaspecten van
deOost-W esthandel-politiekedoeleinden op kortetermijn terealiseren.
Men kan slechtshopen datmen van weerszijden bçreid zalzijn een compromistesluiten overallehangendekwesties,aangezien een zich voortslepende W est-W estcontroverse inzake de Oost-W esthandelop de duur de
alliantie en daarm ee de veiligheid van hetW esten onberekenbare schade
zou kunnen berokkenen.
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Verwikkelingen rond hetaardgasprojectvan Siberië naar
W est-E uropa
De controversiële betrekkingen tussen hetW esten en de SU in de afgelo-

pen jaren raakten in concreto toegespitstop deverwikkelingen rond het
Yamalaardgasprojectvan Siberië naarW est-Europa.Ditprojectwordt
vanwegezijn economisch belang en psychologischebetekenisbeschouwd
als een beslissende toetssteen voor de economische samenwerking tussen
Oosten W est.Gedurende de KoudeOorlog wasde communis opinio,dat
hetin feitem oreellaakbaaren politiek onverstandig wasom zaken tedoen

metde Sovjetbloklanden.Daarentegen achtten hetbedrijfsleven en de
bankkringen van de jaren 20 en na de Tweede W ereldoorlog de OostW est-handelin moreelopzichtneutraalen zelfspositief,omdatbeidepar-

tijen erimmersin gelijkematevanprofiteren.Hetprobleem vandeOostW est-handelwerd dus zowelvanuit de ideologische als de pragmatische
invalshoek benaderd7.

In de jaren 20 en 30 gold Armand Hammerals hetprototype van de
Am erikaansezakenlieden,die uitgebreidehandelsbetrekkingen metde SU
onderhielden.De Amerikaansehandelmetde SU wordtechtervan staatswege traditioneelsterk bepaald door politieke factoren.De Duitsershebben sindsde dagen van hettsaristische Rusland deeconomischerelatiemet
hun oosterburen steedsgecontinueerd.De Duitsezakenwereld zag zich a1s
dewegbereidervan de normalisatie van denaoorlogsebetrekkingen tussen
de Bondsrepubliek en de Oosteuropese staten.DeW estduitserszi
jn dan

ook felgekanttegen een handelsembargo tegenoverde Sovjetunie.M aar
evenalsdeVS zijn Duitsefirma'sen bankenafkerigvan doorderegering
gesubsidieerde exportkredieten ter bevordering van de handel met de

Oostbloklanden8.De Franse handelstraditie metde Sovjetbloklanden is
eenmengselvan culturele,politiekeen economischeelementen.Frankrijk
wenstgeen inbreuk op haar handelsbetrekkingen met de Oostbloklanden

en heeftin dejaren 60 en 70 dan ook steevastgeweigerd in ditopzicht
verantwoordelijkheid overtedragen aan deEuropeseCommissie.De SU
achtenerzijdseconomischebetrekkingenmetdekapitalistischestateneen
duidelijkRussischbelang,maarisanderzijdsnietafkerigvan depolitieke
neveneffectenvandeOost-W esthandelin deideologischeklassenstrijd.Zo
7 MetbetrekkingtotdeverwikkelingenrondhetYamalaardgasprojectzieook
A.Lebahn,The YamalgasPlpelinefrom the USSR to WesternEuropein the
East-Gel/conflict,inAussenpolitik,juli1983,pp.257-281.
8 In dezomervan 1982 heeftmen overeenstemming bereiktovereen minimum
rentepercentagevoordezeexportkredieten.
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wordtdehandelmetdeontwikkelingslanden afgeschilderd a1sSovjethulp
bijhun onafhankelijkheidstrijd,terwijlde importuithetW esten wordt
voorgesteld alseen steun van hetmoederland van de arbeidersklasse aan
W esterse arbeiders,die anders metwerkeloosheid zouden worden gecon-

fronteerd.Tochwerd hetaardgasprojectnietdoordeSovjetuniegepolitiseerd,maardoorhetW esten in hetalgemeen en deVS in hetbijzonder.
BijdeRussen overheersten economischemotieven.
Ironisch genoegwerd hetprojectoorspronkelijkgeplanda1seen exclusief
Russisch-Amerikaanse onderneming. W est-Europa bekeek deze sam enwerking m etargusogen en vermoedde datde VS de economische betrekkingen tussen de SU en W est-Europa wilden verstoren teneinde onbelem -

merd denatuurlijkerijkdommen van Siberiëtekunnen exploiteren.Toch
zouden dezerijkdommen slechtsdoordevoornaamstegeïndustrialiseerde
landen gezamenlijk geëxploiteerd kunnen worden.Metdeverslechtering
vandeinternationalebetrekkingen verlorendeVSuiteindelijkhunbelangstellingvoorSiberischeprojecten.Aanheteindevan dejaren70 kwamen
de eerste voorzichtige contacten tussen de SU en W est-Europa totstand.
Toen bleek dat de Russen ongaarne metgrootschalige westerse consortia
of monopolies onderhandelen en de voorkeur geven aan verschillende

groepen,dieelk hun land vertegenwoordigen.DeBondsrepubliek nym het
voortouw,spoedig gevolgd door andere W esteuropese landen.DeRussen

zetten daarnaeen soortonderhandelingscarousselop,waarbijelkeSovjetdelegatie achtereenvolgens de betrokken partijen in de Bondsrepubliek,
Italië,Frankrijk,Japanenz.bezocht.DeSU slaagdeerop deduurin,de
verschillende landen tegen elkaar uit te spelen en uiterstgunstige handelsvoorwaarden te bedingen.

De doorde VS aangevoerde argumenten tegen hetprojectkunnen met
even zoveletegenargumenten gepareerd worden.De Am erikaanse bezwaren kunnen a1svolgt worden samengevat: 1.De economische sam enwer-

king metde Sovjetbloklanden maakthetW esten eenzijdig aoankelijk,
terwijldewesterseveiligheid in gevaarkomt,2.Deverkoop van aardgas
levertdeSovjetunieextradeviezen op waarmeewestersetechnologie kan
wordengekochtten behoevevan demilitaireopbouw van deSovjetunie,
3.Delevering van pijpleidingen en andermateriaalop kredietdwingtde
westerse banken en economieën zich bijzonderwelwillend op te stellen
tegenoverdeSU om aldusdeterugbetaling van kapitaalen rente veilig te
stellen,4.De SU profiteertalsenigevan de Oost-W esthandel.
De tegenargumenten luiden : 1.De Oost-W esthandelm aakt ook de SU

afhankelijk.omdathetW esten deSU kan beroven vanhardevalutadoor
plotseling te weigeren nog langeraardgaste kopen,2.De Russen zouden
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veelmeer m oeten investeren in de landbouw om hun voedseltekorten te
voorkomen, indien de VS hun geen graan meer zouden leveren,3.De
Russen zouden hun reputatievan betrouwbare handelspartnerin dewerel-

deconomie voorjaren verspelen,alszij nietzouden voldoen aan hun
financiële verplichtingen,4.Een handelsakkoord wordtalleen afgesloten

alsbeide partijen ervan profiteren.
Maar ook in de SU isverzetaangetekend tegen hetYamalproject.Als
argumenten werden aangevoerd :1.Denationale hulpbronnen mogen niet

voortijdig en tegen een telage prijsaan hetWesten worden verkocht,2.
Kapitalisten die meteen energiecrisis kam pen,mag men nietuit het slop
helpen.3.Nieuwe econom ische sam enwerking kan hetW esten aanzetten

toteconomischeoorlogvoeringtegen deSovjetbloklanden.Deargumenten
vanSovjetvoorstandersvan eenhardekoersvormen welhaasteenspiegelbeeldvan dedoordewesterseideologentegenhetaardgasprojectgeopperde bezwaren.

De slotconclusie moge luiden,datin de komende jaren de politieke en
economische belangen van W est en Oostgebaat zullen worden door een
W est-W est-consensusoverdevoorspelbaarheid van hettevoeren handels-

beleid tegenoverdeSovjetunie.
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Van Isacker:M ijn Iand in de kering II'
Bij de bespreking van het eerste deel mysteriespelen van God of de H .
van dit werk was ons opgevallen dat
het woord dgeluk'a1s een rode draad
doorhetverhaalvan Belgiëseerste drie
generaties liep.W e hadden er waardering voor dateen beroepshistoricus,in
een geschiedkundig werk, dè vraag
naar het geluk van de naensh centraal
had gesteld.H etisinderdaad zo datde
'

M aagd. In de M iddeleeuwen echter
werd de boze geest steeds verslagen en
was een happy end gewaarborgd. In

onzetijden vooronsland schijntditer
helaasnietin tezitten,wantde opm ars
van het Amerikaanse m aterialism e

schijntdeauteuralsonstuitbaartebeschouwen :hetidealisme is dood en de

nietonbelanjrijke -vraag in welke generatie deridealisten ismetheteinde

historische perlode het hoogste mense-

van de Tweede W ereldoorlog ten onder

lijk geluk werd bereikt zelden in de gegaan.
vakliteratuur wordt gesteld waarbij W e staan hier voor een persoonlijke
wein hetm idden laten ofditberustOP vi
sie,een oordeelgeveld overonzetijd
gebrek aan interesse of cynisme dan
we1op de vrees de vaste grond van de

vanuit een bepaalde waardenschaal.
H oort zo iets we1in een werk van een
feiten,cijfersen juridischeanalyseste gerenonlnleerd vakhistoricus, auteur
verlaten en in het drijfzand van het van ook onder vakspecialisten hoog
subjectivisme terecht te komen. Dat aangeschreven studies? Indien ditboek
Van Isacker dit laatste niet vreest en een stuk geleerde geschi
edschrijving
ook in zijn grondig gefundeerde en wildezijn,zou dituitgesproken subjecdoordachte werken onm odieuze vragen tivism e terecht worden afgekeurd,
nietuit de weg gaatblijktook uitdit doch zo heeft Van lsacker het niet getweede deel.Weliswaarzi
jn desleutel- wensten datiszijn volste recht:ook
woorden -wanterzijnernutwee-ver- een vakhistoricusmag zich in anderelianderd :ze heten thans fidealism e' en teraire vormen tot hetpubliek richten,
ïm aterialism e'.Dit betekentallerm inst en schri
jven a1s politicus,pamflettist,
dateen centraalthem a ontbreekt,want romanci
erofwatdiesmeerzijen moet

detweezijn elkaarstegenspelerszodat in hetgekozen genre op zijn merites
alweeréén leitmotiv dom ineert.Inderdaad:hetmaterialisme is hierde nood-

worden beoordeeld.Datde auteurhier
niet a1s een onbewogen olympische

zakelljketegenspelervanhetidealisme, Rankianerschrijftwordtdoorhem zelf
zoals de duivel in de middeleeuwse metnadruk gestel
d:hijheeftmétiraet
1KarelVanIsacker,M l
jnIandindekering1830-1980.Deel2:Deengeruimte
1914-1980, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen/Amsterdam,
278pp.,ill.(M ensenTijd.VerhandelingenonderredactievanProf. Dr.K .Van
Isacker).
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studio geschreven,hij heefteen boodschap (en schrikternietvoorterug ze
van dedaken teschreeuwen).tHiergebeurde hetprojecteren van hetheden
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tijdsgetuigenis og zichzelf,een nood-

kreet die duidelilk de angst en teleurstelling van velen verwoordten duseen
signaal dat au sérieux genomen m oet
op hetverleden gewild,om de verfoei- worden. Elk requisitoir heeft echter

lijkheid van het huidige bestelaan te zijn limitaties:hetlaatuiteraard maar

tonen',heethet op p.5,en op p.233, één klok horen,en datstoort de kritionder de titelDe einder, lezen we dat sche lezer die gelooft in het adagium
de auteurwilde aantonen ihoe verfoei- audiatur et altera vox, ook de andere
lijkhetsysteem isdatdemenstotslaaf stem moetgehoord worden.Van deinmaakte van een produktie waarop quisiteur kan m en nietverwachten dat

slechts enkelen gedijen: geen sereen- hij tegelijk beschuldigtén verdedigt
objectief betoog werd hier bedoeld, alleen kom edianten of schizofrenen
maar een aanklacht tegen wat en wie zi
jn daartoe in staat.Doch wiezalde
aansprakelijk is voor het onrecht in verdediging op zich nemen? Hopelijk
onze tdnaar de dood gerichte beschaving'''* Van lsackers werk is m .a-w.
geen geschiedenisboek,geen historische
rom an en evenm in een filosofisch-his-

komteen even welbespraaktIaudator
temporis presentis aan het woord om

de balans recht te trekken; wij zelf
hebben noch de bevoegdheid noch de

torisch essay (in de trantvan Huizin- geneigdheid deze taak op onste nem en
gats In de schaduwen van morgen), en zullen hier volstaan m et enkele
maar een filippica, een requisitoir dat
met bewogenheid in het gelaat wordt
geslingerd van de onverlaat op de beklaagdenbank, het m aterialism e, be-

vraagtekens en kanttekeningen.

Deauteurgebruiktdikwijlsde termen
idealism e en idealisten zonderhun Precieze inhoud te analyseren. Nochtans

tichtvanmoord(alofnietmetvoorbe- staan wevoorzeer bclangrijkebegripdachteraad)op een beklagenswaardig, pen van onze eeuw,waar zoveelrevotot ons aller ongeluk ter ziele gégaan
wezen,het idealism e.

luties werden gedragen door idealisten

te bereiken : in de heropwekking van

m ingsrecht der volkeren en daarvoor

diehunkerden naarde vrijheid,de soOnduidelijk iswatde aanklagerhoopt ciale gerechtigheid of het zelfbestemLazarus-de-idealist gelooft hij bli
jk- allesveilhadden.Zezijn echter-pijnbaarniet.Ishetdan de bestraffing van li
jkewaarheid -keerop keerbedrogen
de schuldigen ? W ellicht,doch hierom-

uitgekom en en door verborgen en m in-

trentbestaatwelenigeonduidelijkheid, der verborgen verleiders schaamteloos
want de met de vinger gewezen hang
naar m ateriële welstand is een zo ver-

misbruikt. M en denke aan de Russischeboeren diedachten allemaalkleine
breid verschijnseldatbijna dehelesa- landeigenaren te worden,aan de Russimenleving op het matje zou moeten sche arbeidersen soldaten die dachten
worden geroepen. Doch m isschien is dathunsovjetshetbewind zoudenvoehetinderdaad Van Isackersovertuiging ren (en nietde almachtige,elitaire en

datweallemaalcollectiefschuldig zijn bureaucratische partij),aan de Duitse
en was het dus eigenlijk zijn doelde jongeren die aan de wederopstanding
stafte breken overeen hele generatie
ook de morele - van hun land gehaar politieke en financiële top zowel loofden en i
n werkelijkheid in deklaualsdem an in destraat,die a1séén kud- wen geraakten van hetbedrieglijke en
de bezeten zwijnen naar de dieperik moordenderegimedatm en kent.H ier
diende toch - liefst in de Europese
holt(Luc.8:33).
Een zo oprechteen doormenselijkheid context- de vraag gesteld ofdat tidegdnspireerde aanklacht, neergeschre- alisme'geen uiting wasvan hetgregaire
ven door een zo geleerd en gerenom- onbegrip,de nai'veteiten de onwetendmeerd auteur als Van Isacker is een heid van de m assa die,voor het eerst
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na het absolutisme van het Ancien Ré- jaaruitslui
tend voor materiële goedegime en het daarop volgende bewind renhebbenjdnteresseerdenwei
n een
der burgerlijke notabelen! de sterke maatschappll van barbaren leven, die
drank proefde van een actleve partici- geen oog heeftvoor kunsten en wetenatie aan hetgrote dram a van de poli- schappen of het eigen cultuurpatrim otlek.Een zo m assaalen internationaal nium .W ie b.v.de realisaties heeftgeverschijnselalsditm essianisme - dat volgd van de Brugse M arcus Gheefbegeesterd' kon worden door m on- raerts-stichting ofin de St.-W alburgasters a1s H itler en Stalin - verdiende kerk aldaar de adem loze verrukking
toch een diepere analyse en een kriti- heeft geobserveerd waarmee een duischer benadering dan de nogal beate, zendkoppi
g publiek de Vespro della
zij hetwelhoofdschuddende en mee- Beata Vergine van M onteverdlvolgde,
warige(zoveelidealisten zijn zo veraf- weetwe1beter.De opvallendeculturele
gedwaald!) sympathie die de auteur vooruitgang en sociale emancipatie die
ten toon spreidt. W anneer overigens ons land (vooral Vlaanderen) sinds
tgoede mensen'en didealisten' in hun 1914 heeftbeleefd,wasgevestigd op de
Verlangen naar nieuwe Structuren zo stevige materiële basis van bloeiende

blind zijn datzehethitleriaanseregime handelen nijverheid en stijgendereële
aanhangen, vraagt m en zich toch af
hoever politieke groenheid kan gaan
zonder onverantwoord avonturisme te

lonen,doch hiervoor heeft de auteur

worden, waarin vele Uonge) mensen

gehinderd,het land naar de vernieling

worden meegesleept die niet over dezelfde informatiebronnen beschikken
a1sde dleiders'.Ofhad hetnazi-regime

geen oog:hijheefthetoverddezakenlieden die, door geen tdealisme meer

kondendrijven'(p.125)2.In hetspoor
van Lodewijk DeRaethebbenveelpo-

liticidemateriëlevooruitjang bewust

in 1940 nog zijn ware gelaatniet ge- nagestreefd a1s een condltie voor de
toond? De NeurenbergerW etten,de in maatschappeli
jkeverheffingenhetveras gelegde synagogen en de inval in

hoogd zelfrespectvan de gewone mens

dTsjechië',warentoch feiten dieduide- en het lijkt ons dan ook onverantwoord dita1s hoera-m aterialism e af te
lijketaalspraken.
Tegenoverhetidealisme steltde auteur
het materialisme en dit laatste wordt
evenzeer verguisd a1s het eerste wordt
opgehem eld. Ook hier ontbreekt een
definitie, laat staan een diepgaande
analyse van het begrip. Het woord

doen :men kon toch nietm aatschappe-

lijkvooruitgaan enhethogereculturele
peil nastreven van de ons om liggende

landen en tegelijk in de economische
achterlijkheid van het 19e eeuwse
Vlaamseplatteland blijven steken?Dat
wordtblijkbaar nietjebruikt in zijn multinationale bedrijven in dierecente
technisch-filosofischez1n (bekendsinds economi
scheontglooiingeengrotero1
deGriekseOudheid),doch in dedage- hebben gespeeld lsnu eenm aalverbonlijkse betekenis van (overdreven) ge- den met de grootschaligheid van de
hechtheid aan m ateriële goederen.Ook
hier stellen we vraagtekens.De auteur

huidige wereldeconom ie en haar massaconsumptie. Dat de hidden persuaza1we1niet bedoelen dat zijn mede- ders ons soms verleiden tot nodeloze
mensen zich in devoorbijevijfendertig consumptie kan grif worden toegege2 Ditsoortvan collectieveveroordelingvan een helegroep medeburgerskomt
helaasmeervoor.Zo wordtop p.135 deindruk gewektdatallestedelingen die

ti
jdensdebezettingophetplattelandvoedselhaalden 'woekerprijzen'betaalden,
terwijlwijuiteigenondervindingkunnengetuigendathetnietheeftontbroken
aanlandbouwersdiehunsurplusdoorhongerigestadsmensentegenzeerredelijke
prijzenIietendveroveren'oftotaalbelangloosenuitpuremenslievendheid <stadsmusjes'inhuisnamenenvanhetnodigevoorzagen.
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de technologische mogelijkheden ten van blinde haatgevoelenstoteen hystevolletegebruiken en zo een rijker,be- risch en collectief paroxysm e één van
weellijkerleventeleiden,wortelttoch de meest angstaanjagende fenomenen
in dlepere menselijke ambities dan de van onze dbeschaving'(en haarmassaimpact van reclameborden. Dat men pers).Voor ons bl
ijft echter wel de
trouwens niet alle cultuurverlies Op
rekening van het m aterialism e kan

vraag ofen in welke mate hetBelgisch

genoemde elim inatie van de Gregoriaanse liturgie door het Tweede Vati-

ook als buiten de gerechtszaal om

gerechterindena-oorlogsejaren ingeplaatsen blijktuitdedoordeauteur(in slaagd isde wettelijke normen van de
woorden die velen uithethartzijn ge- procesvoering na te leven, d.w .z. de
grepen) betreurde en dbeeldstormerij' beklaagden eenfairtrialteverzekeren,
caans Concilie: blijkbaar zijn nog
andere cultuurbarbaren aan het werk
geweest dan de zo verguisde handelaren !
De beruchte en door velen voorzichtig

bloed werd geschreeuwd.W ie hierbij
zou opwerpen datheterg moeilijk was
de principes van de rechtsstaatte doen

zegevieren, bedenke dat het juist in
woelige, moeilijke tijden is dat de
rechtsstaat zich waarmaakt:hij moet
vermeden thetehangijzers'hebben,zo- zijn aanspraak op dat predikaat ten
a
ls iedereen weet, voor Van lsacker allen /##e in stand houden en zijn onJuist een bi
jzondere aantrekkings- derdanen moeten steedsop derule of
Iaw kunnen rekenen. Het is niet goed
genoeg dat dit alleen in rustige, probleemloze periodes het geval is: een
land waar de principes van de rechtsstaatnu eenswelen dan weernietworaan het hart ligt.Het hete hangijzer den gerespecteerd is geen rechtsstaat
waaraan we hierdenken heetdeepura- en,zoal
smen indenood zijn vrienden
tie na de oorlog of,in de woorden van l
eertkennen,ishetin tijden van spande auteur,<hetfeestvan de haat'.Het ni
ng datmen ervaartofdejustitie inbetrefteen fase uithetnationale verle- derdaad rechtspreektdan we1ofzeeen
den waarover nog omvangrijk onder- instrum entofcamouflage isvoorpolikracht: ze geven hem de gelegenheid
heilige huisjes om ver te stoten en het
establishment aan de kaak te stellen een bezigheid die de Vlam ingen sinds
de dagen van Reinaert de Vos nauw

zoekmoetwordenverricht(bemoeilijkt tieke afrekeninj.Hetwasterechtdat
door de ontoegankelijkheid van veel wie in oorlogstlld m etde gratuïetbinbronnenmateriaal)en hetiso.m.teho- nengevallen vijand had gecollaboreerd
pen datProf.em .J.Gilissen,bekende
rechtshistoricus en gewezen auditeur-

en hem o.m .onderde wapenshad gediend, werd vervolgd en veroordeeld,
doch ook ditm oestgeschieden volgens

generaal,zijnglannenom eencomprehensievejeschledenisvandenaoorlog- billijke rechtspraak.Datde vijand en
se zuiverlng te schrijven toteen goed

zijn handlangersdieniethadden geobserveerd is hierbij irrelevant, tenzij
men ons eigen rechtsbestelwilgelijkstellen methetDerde Rijk,datde wil-

had gebrachtbijdebevrijding toteen

lekeur totprincipe had verheven.
De zuiveringsprocessen waren m .a.w.
een goede gelegenheid om de superioriteitvan derechtsstaatop depolitiestaat
tedem onstreren.In hoeverre hetBelgi-

einde brengt.
Dat de tomeloze ellende die de ongeprovoceerde Duitse invalover onsland

uitbarsting van woedetegen de bezetter

en zijn handlanjersleidde,lag in de
lijnderverwachtlnjen:denazi'swaren
zelfgrootm eestersln deophitsingen de
exploitatie van haatgevoelens en hebben dan ookgeoogstwatze hadden gezaaid. W e staan hier overigens voor
geen typisch Duits fenom een :sindsde

schegerechtdaarin diejaren isin geslaagd,iseen neteligedoch belangrijke
vraag die m en niet uit de weg mag
gaan, D3aar evenEAin beantWoorden
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door overhaaste indrukken n.a.v.individuele gevallen.Ons staatb.v.nog 1evendig het procesvan H .J.Elias voor
de geest,waarvan we a1s studentin de

gevallen waarin gerechtigheid niet is
geschied.
W e zouden graag dituitde hand gelo-

niveau met de openbare aanklager te
discussiëren : hier trad noch een Vishinsky noch een Fouqier-Tinville op.
Doch ditism aaréén incidentele herinnering,hettotaalbeeld moetnog in alle

evenzeer voor kritiek vatbaar is alsz1J

pen opstelbeëindigen meteen op zijn
rechten enkele zittingen hebben bijge- kop gezet citaat van Van Isacker zelf.
woond.Onze algem ene indruk was dat Tegenoverzi
jn uitspraak dateen doptiaandebeklaagdeuitgebreidemogelijk- mistische geschiedschrijving verwerpeheden werden geboden om zich onge- li
jk isalszijdeboosaardigheid van het
dwongen teverdedigen en op een hoog- bestelzou wegmoffelen',stel
lenwijdat
staand juridisch en politiektheoretisch een pessimistische geschiedschrijvinj

hetzelfdezoudoenmetdejoedaardigheid van hetbestel:erisln onze tijd

ook veelgoedsteontdekken,zelfsvoor
wie niet simpelvan geest is en zonder
objectiviteitwordengetekenddoordes- roze brilrondloopt,doch die ontdekkundigen die zich objectief door het king heeft de auteur aan anderen
massalebronnenmateriaalheen werken overgelaten3.
en ook volle aandachtbesteden aan de
R.van Caenegenn

RaoulC .van Caenegem en de geschiedw etenschap
Op 2 februari j1. werd de Gentse ac/el-fam ilie onbetwistbaar haar stem rechtshistoricus en medievist RaoulC.
van Caenegem doordeKatholieke Universiteitte Leuven opgenomen in haar
illustere galerij van doctores honoris
causa : een gelegenheid om ook hier

pelop de geschiedbeoefening heeftgedrukt.H etgebruik van kwantificeerbare,m etde computerte verwerken gegevensstaathier hoog in het vaandelgeschreven. Op deze manier im mers

even stilte staan bij de vraag welke denkt men te kunnen komen tot een
waardevrijehistoriografie,waardehis-

plaats deze historicus inneem t in de

huidigeleschiedwetenschap.

Schematlsch gesteld kan m en het m étier opsplitsen ill twee grote onderling
tegengestelde stromingen. Aan de ene
kantvindtmen een positivistisch gdnspireerderichting,die metdeuitAm erika overgewaaide econom etrische geschiedenis of Cliometrie en met de
structuralistisch gekleurde histoire .
#rielle van de FransehistoriciuitdeAn-

toricus op een volkomen onbevangen

en afstandelijke manier zijn studieterrein kan betreden.Hetwetenschapsideaal van de natuurwetenschappen zou
dusook in de geschiedenisgerealiseerd
kunnen worden.A an de andere kant

zijn erde historicidiemeeraanleunen
bijhetidealistisch historisme.Volgens
dezegroep bestaatereen fundam enteel
verschil tussen het onderwerp van de

3 Derijkeiconografie,verzorgddoorMarleenPelckmans-Dierckxsens,Kristin

W ildiers-van der W ee en Kristin Pelckmans-van Dorpe,bestaat nietalleen uit

tijdsdocumentendiederealiteitsomsbeterweergevendanmetwoordenmogelijk
is,dochookuitreproduktiesvankunstwerken(zoalshetaangrijpendedoekGenealogievan FritsVan den Berghe)dieopeen anderedoch nietmindervalabele

manierhetinterbellum illustreren.
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natuurwetenschappen en datvan de ge- En metnamehetfeitdathija1seenvan
schiedenis en m oet er dus ook een de weinigen in België ook een aantal

grondig verschilzijn in de benadering geschiedtheoretischepublikatiesopzijn
ervan.ln heteerstegevalbekijktmen actiefheeft,maakt eigenaardig genoeg
zijn studie-objectvan buitenaf,in het een oordeelnietgemakkelijker.
tweede daarentegen kan er slechts A1s mediëvist en als rechtshistoricus

sprake zijn van een begrijpen van bin- verrichtte (en verricht)Van Caenegem

nenuit.De scherpe scheiding tussen de technisch hoogstaand onderzoek dat
onderzoeker en het onderzochte valt gedrajen wordtdoor een uitgebrei
de
hier weg ten voordele van het bewust- erudi
tle.Zijn studies b.v.over de gezijndatereen nauweverwantschap be- schiedenis van het strafrecht en het
staat tussen de historicus en de mens strafprocesrechtin Vlaanderen,overde
uithetverleden.Een schitterend en re- stadspri
vilegiesvanFilijsvandeElzas,
cent voorbeeld uit deze strom ing is hebben hem toteen natlonaalen interM #n Iand in de kering van KarelVan nationaalerkende en onbetwiste autoIsacker.
riteitgem aakt.lk meen nietdatiemand
Zijn deze twee richtingen de uitersten dit kan ontkennen.Op basis van deze
in hetspectrum van de geschiedbeoefe- technische rechtsstudies zou men hem
ning,hetm iddendeelwordtbezetdoor kunnen catalogiseren a1s een schitteeen grotegroep individuele historicidie rend ttraditioneel' historicus. D aar-

zich niet schijnen te bekommeren om

naastzijnerechterzijngrotesynthese-

een ofandere dschool',m aardie door-

werken zoals Over koningen en bu-

gaan met het afleveren van degelijke reaucraten (1977)en Geschiedenis van
erudiete werken op grond van een ge- Engeland (1982) en zijn kentheoretiwetensvol, ambachtelijk bronnenon- sche artikelen zoals D e m oderne gederzoek. Vanuit de twee vorige groe- schiedschrqving.een wetenschap zonpen bekeken zou men hier van dtradi- derexperiment(1969),Geschiedenisen
tionele'historicikunnen spreken.
experiment(1973),Clio en demensweDe theoretische grondslagen van hun
werk worden door hen nietof nauwe-

tenschappen :A lma M ater en verloren

genegeerd.Ook wi1ik hiernietbeweren
dathetde eerste taak van de historicus

de en op een welbepaalde visie op de
betekenis van de geschiedwetenschap

aIs historicus zou zijn om zich vragen
te stellen over de draagwijdte van de
historische kennis,maartoch lijkthet
mij evident dat het uitschakelen van

steunde,blijktuitzijn artikelClio en

deze reflectie op de duur m oet leiden
toteen sterilisatie ook van de traditionele historische vraagstelling. Nu, dit
laatste gevaargeldtzekernietvoor Van
Caenegem .
Op heteerstegezichtzou men nochtans

verwijtaan dejeschiedschri
jving -en

plaatsen.Maarbijnaderinzien iszijn

eenzijdige en misleidende antwoorden

plaatsbepaling toch niet zo eenvoudig.

heeftgegeven,die de samenleving wei-

zonen? (1974),Beschouwingen ## de
lijksgeëxpliciteerd.ln diezin zou men geschiedenis van Engeland (1982).En
hen ook dnaïeve'historicikunnen noe- daarmeebetreedthijeen brederterrein
men.Dat wi1nietzeggen datzij niet dan datvan de Ktraditionelen'.
kritisch zouden zijn,maargewoon dat Metdeeerstetweeboeken zettehijreeen bepaalde2 toch wel belangrijke soluuteen stap naarhetgrote publiek.
wijze van kritlsch zijn doorhen wordt Dat ditdoor de auteur bewust gebeur-

de m enswetenschappen. Daarin stelt
hijdatdeopenbare opinie ontgoocheld
is in de werking van het métier. tM en

haarpositie gelilktsterk op een dilem ma -datze,volgensdehoogste professionele eisen, technisch-perfecte antwoorden geeftop vragen die dem oderne samenleving haar niet stelt, m aar
geneigdzijn,deGentsehoogleraarvol- dat ze op de vragen die haar wel, en
uitin dezelaatste groep van historicite metaandrang,gesteld worden,geen of
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nig voordeel hebben gebracht of zelfs
hebben geschaad'4. M et enige restrictiesin verband methetfeitdathistorici
ook niet de igouden sleutel' hebben
waarm ee alle raadselen van hetwereldgebeuren ontsloten kunnen worden,
kan Van Caenegem we1begrip opbren-

onverteerbare en zelfs onvoorstelbare

gen voordezevoxpopuli.Hijiservan

dergelijkeuitspraken isVan Caenegem
ververwijderd vanwatmen bijde<tra-

overtuigd datdehistoricusde ogen niet
mag sluiten voor de actuele kwesties
waarbijhetprobleem van hetpersoonlijke engagement niet over het hoofd
gezien kan worden.Uitdezestellingnamevolgtm.i.noodzakelijkhetverwerpen van de geschiedenis a1s een waar-

devrije wetenschap én hetaanvaarden

paradox konlt bijnlensen van de 20e

eeuw helem aalnietzo ongeloofwaardig
over: moorddadige dictaturen, gedra-

gen door de hysterische bijvalvan de
massa,behorentotdepersoonlijkeondervinding van velen onder ons'6.M et
ditionelt' historici graag noem t thet
laten spreken van de feiten'via een ob-

jectief,verifieerbaar onderzoek. Ook
plaatsthijzich hiermeeduidelijk buiten hetpositivistischekamp.In hetver-

lengde hiervan ligtook zi
jn afwijzing

van e1k determinisme in de geschiede-

van de actieve betrokkenheid van de

volutie.Zo keerthijzich -in hetraam
historicusin zijn onderzoek.Ditblijkt vanzijn studieoverdeEngelsegeschietrouwensook uitsomm ige passagesuit

denis -tegen hetgeografisch en sociaal

zijn synthese-werken.Zo schrijfthijin

determinisme en zet hij zich dus af

in Over koningen en bureaucraten dat

hetzijn bedoeling isom aan te tonen
hoe de huidige politieke structufen tot

stand zijn gekomen.En ditisgeen gratuitedoelstelling,wantç...wie(hetverleden)negeert veroordeeltzichzelf tot
volslagen onbegrip van de wereld waar-

in hijleeft.W ie de studie van de ge-

tegen diegenen die in de geschiedenis
een aantal historische wetm atigheden
menen te kunnen vinden.
Dezevaststellingen nem en evenwelniet
weg dat Van Caenegem op andere
plaatsen van zijn werk ervan overtuigd
schijntte blijven dat de historicus $de
feiten op zich genomen kan laten Spre-

schiedenis tegenwerkt, verbiedt of afschaft veroordeelt het volk tot onwetendheid en m anipuleerbaarheid's.Een

ken'.Tot op zekere hoogte heefthij
hiernatuurlijk gelijk.W anneerhijhet

actuele bekommernis is hier duidelijk

toegankelijke havenplaatsen een grote

cliché,datEngeland a1seiland m etveel

zeemogendheid moest worden, ontkracht, gebeurt dit op grond van een
waarbij eigen- feitenonderzoek.En naen zou kunnen

hetuitgangspunt.Ook en nog frappanter wordtde band tussen het heden en

het verleden gelegd
tijdse ervaringen van de auteur daad- zeggen dathij in casu de feiten voor
werkelijk meespelen in zijn interpreta- zichzelfheeftlaten spreken.Op dezelftie van hetverleden in zijn jongste de manier kan hij in zijn historisch-

boek over dejeschiedenisvan Enge- technische rechtsstudies ook steunen

land.Zo b.v.ln zijn beoordeling van op de feiten en kan hij zich op dit
Hendrik VIIl.Tegen dewathijnoemt niveau van het bronnenonderzoek,
ddoor natiopaal gevoel gdnspireerde waar objectieve zekerheid heerst, i
nschoonpraterij' in,omschrijft hij het derdaad izeker'voelen.M aarhierrijst
regime van deze Tudor-vorstalseen ti- m-i.weleen bel
angrijke vraag.ls men
rannie.Doch hijvoegteronmiddellijk op ditniveau reeds aan geschiedschrijaan toe : d...het was een populaire ti- ving toe ofzitmen hiernog maar in de
rannie.Deze voor lge-eeuwse historici voorbereidingsfase? Het bronnenon-

4 R.C.VanCaenegem,Clioendemenswetenschappen,in Tijdschriftvoorgeschiedeni
s,jg.87,nr.3,1974,p.328.
5 Operkoningen en bureaucraten,Amsterdam-Brussel,1977,p.31.
6 Geschiedenis van Engeland,s-Gravenhage-Antwerpen.198-2,p.173.
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derzoek levert welde stenen voor het
gebouw,maar ditm oetvervolgens nog
geconstrueerd worden en het geheelis
meer dan de som van de onderdelen.
De discussie hieromtrent is wellicht
reeds klassiek te noem en en ik wil er
hier ook nietverderop ingaan.Ik stel
de vraag omdatVan Caenegem ze zelf

grote synthesewerken zijn hiervan duidelijke voorbeelden te vinden naast
toch ook bladzijden dieblijven steken
in hetlouter factische,duseen waarde-

gebonden naast een waardevrije geschiedbenadering bij een en dezelfde

auteur! Deze worsteling op hoog
niveau om dezetwee onverzoenbaregeook naar voren brengt.Hij vindt dat schiedbenaderingen toch te verzoenen,
de historicus toch het terrein van het isalbi
j aleen boeiend schouwspelen
strikt objectieve moetdurven verlaten geeftaan hetwerk van RaoulVan Caeom ookplaatstegeven aan hetsubjec- negem een aparte plaats.
RaoulBauer
tieve en hetwaardegebondene.ln zijn

Solidariteit m et Centraal-A m erika
Van 20 tot22 januarikwamen in Luzern 600 Zwitserse christenen sam en
om zich over hun solidariteit metCentraal-Am erika te bezinnen.De meesten
van hen afgevaardigd uit basisgem een-

de salvadoraanse bevrijdingstheoloog Jon Sobrino s.j.de wegen van
van

.

hoop en belofteuitstippelden.Sobrino,

de theologische raadgever van wijlen
M gr.Romero7,riep de aanwezigen op

schappen (Fribourg, Ziirich, Luzern, geen angstte hebben om zich in te zetBern,Basel)ofactiegroepen rond soli- ten voor de armen : de vredestichters
dariteitmetde DerdeW ereld (W ereld- zullen de doorde zaligsprekingen bewinkel;Frères sansfrontières,Bananenactie,Nicaragua-com ité,E1Salvador-

comité, Guatemala-comité). Thema
van debijeenkomst:Verzeten Bevrij-

loofde vreugde smaken, ook a1s dit
voorhen vervolging m eebrengtom wille
van de gerechtigheid.
Ofschoon opgezet door de volkskerk,

ding,wegen van hoop.De organisatie
van de studiedagen was in de handen
van een Luzernse student,doctorandus
in de theologie en animator van de
<Theologische beweging voor solidaire
ontwikkeling'. Die had een hele staf
van m edewerkers uitde lokalegroepen
rond zich :energieke twintigers en der-

gafde organisatie van de bijeenkomst
blijkvan Zwitserseprecisie.Erwasdan

tigersdieerblijkbaarzondermoeitein
geslaagd waren alle leeftijdsgroepen,
en vooraljonge mannen en vrouwen,
bijeen te brengen rond hetideaalvan

feestzaalterbeschikking voorde activi-

een weerbare Europesevolkskerk in solidariteit verbonden met CentraalAm erika. Spandoeken m et de afbeelding van de gekruisigde campesino

ook heelwat voorbereiding aan voorafgegaan. M eer dan driehonderd deel-

nemers kregen gratis logies in jeugdherbergen ofbijparticulieren.Hetontvangstcentrum van de kantonale school

van Luzern stond metzijn lokalen en

teiten bijdeplenumvergaderingen:meditatieen viering van dewi1totbevrij,
ding. het beluisteren van liederen en
volksm uziek uit Centraal-A merika,
verzorgd door hetgezelschap Kim LalatuitGuatem ala,dediscussieen stem -

ming over actiepunten vrijwilligers
gaven duidelijkaan om welkverzethet losten elkaardaarbijafvoorde simulging,terwijlvinnigeexhortatiesa1sdie taanvertaling uit en naar het Spaans,
7 ZieJ.Sobrino,ProfetaymartirdeIaIiberacion.OscarRomero,CEP,Lima,
1981.
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Frans en Duits. Een info-beurs met kerken in de VS, vredesbeweging,betwintigstandjesbood gelegenheid voor vrijdinjstheologie, mogelijkheden tot
het aankopen van boeken (o.a. de solidarlteit, basisgemeenschappen, de
Duitse vertaling van alle werken van kerk in Nicaragua,kansen om ietsvoor
Ernesto Cardenal),van brochures en de goede zaak te doen binnen de strucstudiem ateriaal rond kerk, politiek, turen van de officiële kerk, bisschop
econom ie en mensenrechten,van pos- Romero,de W ereldraad van de Kerken
ters,fonoplaten en fotoboeken.Verder en Nicaragua,Ernesto Cardenalen de

kon men inschrijven voor een van de bijbel,geweldloosheid en strijd,vrede

dertig werkateliers die ondergebracht en ontwikkelingsbeleid, vredesbrigawaren in de vergaderruimten van alle des2 de Centraalam erikaanse cultuur,
parochies van de stad. Daar werden strild en tederheid.

ookdemaaltijdengehouden,voordeze.
gelegenheid vegetarisch om de verbondenheid m etde behoeftigen uitte drukken.In elk van de werkateliersleidden
twee of drie gespreksleiders hetthem a
in, dat nadien door de deelnemers
grondig besproken werd ; video-film s

M otie
W ie uit een van die werkateliers naar
de plenum vergaderig kwam ,kon direct
verstaan waar de zwaartepunten lagen

van demotie die,dooreen bijzondere
metrecenteinformatie(b.v.hetpause- werkgroep opgesteld,op de laatste dag
lijk bezoek in Managua) lichtten het ter goedkeuring aan de vergadering
onderwerp toe; ook had men ervoof werd voorgelegd.
gezorgd datin elk atelier Zuid-ofCen- De motie gaat uit van de vaststelling
traalamerikanen aanwezig waren om die op opvall
ende wijze ontbreekt in
vragen te beantwoorden!b.v.Herm an het rapport Kissinger omtrent CenLee M rrjse uit de baslsgemeenschap traal-Am erika:nl.datde uitbuiting in
van Cuernevaca en afgevaardigd door die landen historisch teruggaat op een
M gr.M enendez Arceo van M exico,Ju- politiek van de industriëlenatiesen nog
lia Esquivel,een Guatem alteekse theo- hetmeestvan deVS,om derijkdom te
loge, David Chavarria, medewerker concentreren in de handen van weinig
aan hetCentro Valdivieso in M anagua, tal
rijke, maar machtige oligarchiëen.
Ramon Custodio, voorzitter van de Daardoor werd de econom ische afhanmensenrechtencom missie in Honduras. kelijkheid van deCentraalamerikaanse
Een greep uit de in de werkateliers be- landen eenfeit,enwerd devoortschrijhandelde onderwerpen leertons de ac- dende verarm ing van die landen een
tualiteitervan kennen en de zorg voor structuurelement van de wereldecono-

volledigheid bij de organisatoren: de mie.ln ditlichtlijkthetheelverdacht
sociale,economische en politieke realiteit in Nicaragua,ElSalvador,Guatemala en Honduras, het bankwezen in
Centraal-Am erika, multinationals en
bananen, de interventie van de VS in
hun dvoortuin', de berichtgeving in
pers,radio en televisie,het racisme en
de indio-culturen, pesticiden en honger,vrouwen in Centraal-Amerika,de

datde huidige regering van de VS het
steeds maar heeft over de beveiliging
van heteigen land en methetoog hier-

oj ideologische,economischeen militalre m aatregelen neem tom de wi1tot
zelfbepaling en zelfbestuurvan de Centraal-amerikaanse volkeren de kop in
te drukken8.Laten de VS nietsonverlet
om de Nicaraguaanse regering te doen

8 Deze twee punten komen ook terug in debriefdiede Belgische Commissie

<lusticeetpaix'op20januariaandeAmerikaanseambassadeurteBrusselheeft

gestuurd :tBien que le rapportKissingerfasse étatdes causes fondamentalesde
l'instabilité politique en Amérique ceqtrale,tenantaux inégalitéssocio-économi-
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wankelen, dan zorgt hun m ilitaire recht, de onderdrukking en de gruwesteun aan de niet door hetvolk gedra- li
jke schending van m ensenrechten en
gen regering van El Salvador ervoor m ensenwaarde.Het laat ons geen rust

dathierdebevrijding-endelotsverbetering bij hetvolk wordt afgerem d.
Volgens dezelfde logica krijgtde militaire dictatuur in Guatemala de vrije

datwijpaszo laatzijn gaan beseffen

hand om de indiaanse bevolking uit te
roeien als deze voor haar rechten OPkomt. Naar buiten toe schermt de
Amerikaanse regering m et de verdediging van de democratie en de handhaving van de econom ische orde, want
com munisme en revolutiesmogen niet
geëxporteerd worden,m aar omdat die
strategie op eigen belang gericht is,

strijd hebbengeworpen voordebevrij-

drijftzealleen maardespanningen op

van geweld en onrecht die in de Centraalamerikaanse landen heerst'.
H ethierbeleden berouw is een belang-

en maaktze de groeivan oorlog en geweld onafwendbaar.De politiek van de

dat er priesters en basisgemeenschap-

pen zijn diedagelijksmetdedoodworden geconfronteerd om datzezich in de
ding van m ensen uitdeonderdrukking.

W ijzien in hoe waarMahatma Gandhi's uitspraak is dat ç
<Zwjjgen m oordenderisdan gewelduitoefening''.W ij
verwijten ons bitter datwij als enkeling,a1schristelijkegemeente,alskerk
en volk juist door te zwijgen medeschuldig zijn geworden aan de situatie

eigen veilijheid gaat gewoon voorbij rijk onderdeelin het bekeringsproces
aan deasplratiesvan deCentraalameri- datnodig is voor de vestiging van het
kaanse volkeren om zelf een maat- Ri
jk Godsop aarde.En dekomstvan

schappijoptebouwendiealleburgers, datRijk terealiseren ishetuitdrukkeen in de eerste plaats de armen,in hun l
ijke verlangen van de in Luzern samengekomen christenen. Hun wi1 tot
menselijkewaardigheid respecteert.
wereldverbetering steunt op het evangelische visioen van een nieuwe hem el
en vanuiteen christelijkegevoeligheid, en een nieuwe aarde.Dat visioen wekt
aandachtvoordemoeilijkhedenvan de in hen de overtuiging datde inzetvoor
Ten aanzien van deze feiten vraagt het
document,in naam van de deelnem ers

christelijke basisgemeenschappen die gerechtigheid,liefdeenvredebijmachzichinzetten indestrijd voordebevrij- teisom dood en ondergang te overwinding.Tevens spreekthetuitnaam van

nen. Het voor de toekomst beloofde

hetZwitserse volk zijn berouw erover Rijk Godskomtnabijwaarmensen in
uitdathet zich pas zo laat gesolidariseerd heeft m et de verontrechten in
Centraal-A merika : <W e scham en ons

een concrete historische context solidair voor elkaaropkom en en nietdulden dat weerlozen en ontrechten het

diepdatwij,alsburgersvaneen vande slachtoffer blijven van uitbuiting en
rijkstelandenvandewereld,uitonwe- onderdrukking.Zich wagen aan datvitendheid, angst, onverschilligheid of

sioen isgeloofin hetleven en geloofin

resignatie gedurende al die jaren ge- God:dWijgeloven datde schepying
zwegen hebben.H ettreftons diep dat
onze kerken en regeringen,vanuit een

verder gaat en dat onze inzet hlerin

haarzin vindtdatwija1sinstrumenten
valsbegrip van niet-inmenging,jaren- van Gods geesthetware leven dienen.
lang stom zijn gebleven voor het on- Ineen tijdwaaronsalom dedoodvoor
quespersistantes,ilnéagligetotalementdansl'analysedescausesl'appuiapporté
depuisdesdécenniesparleGouvernementaméricain aux forcesoligarchiquesqui

ontdirectementcontribuéàladégradation duniveaudeviedelamajoritédela

populationetauxviolencesquienontrésulté.11fautaussidéplorerquelaperspectivedominantedu rapportestcelledelasécuritédesEtats-unis,dontla sauvegar-

depourrait,selonlemêmerapport,justifierunappuimilitaireàdesgouvernementsquin'ontpasla volontéd'améliorer1esconditionsdeviedelapopulation'.
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gezien ze de bevolking onderdrukken
en uitroeien ; en dan ook de nieuwe
verkiezingen in ElSalvador,waaruitde
oppositie de facto is uitgesloten.

leven',waardeLatijnsamerikaansebe- Ishetneen duidelijk,dan ook hetja
vrijdingstheologen zich op beroepen, tot de doelstellingen die onze solidari-

doet de Zwitserse christenen neen zeg- teitverdienen.De Zwitserse christenen
gen tegen de structurele mechanismen beamen volm ondig :
het rechtm atige streven naar zelfbevan onrecht.Heelconcreetbetekentdit
s
c
hikking van de Centraalam erikaanse
deafwl
jzing en veroordeling van:
de interventiepolitiek van de VS in volkeren en heelspeciaalhet rechtvan
Centraal-Amerika en hetstilzwijgende het Nicaraguaanse volk om de vruchddulden' Van die politiek door de ten vanzi
jn revolutieteverdedigen (a1m eeste westerse regeringen, ook door fabetisatie,gezondheidszorg,herverdedie van Zwitserland ;
ling van grondbezit,dem ocratische bede econom ische politiek van de in- stuursvormen),desnoods met de wadustrielanden, en ook weer van Zwit- pens;
serland, ten aanzien van Centraal- - de deelneming van Nicaraguaanse
Am
z
ijnerika,
dewelkein plaatsvan!erichtte basisgemeenschappen en priesters aan
Op basis-noden van dle volke- de uitbouw van nieuwe staatsstructuren, uitsluitend de belangen van de ren ;
kapitaalkrachtige m ogendheden dient;
de keuze voor de arm en in de kerk
- al
le vorm en van repressie tegen de van ElSalvadoren haarinzetvoor het
burgerbevolking,zoalsintim idatie,ge- bevri
jdingsproces, evenals de inspanvangenneming, foltering, moord en ningen van het volk aldaar om in de
uitroeiing, evenals het m isbruik dat dbevri
jdezones'een nieuwemaatschap-

sekten maken van de natuurlijke reli- pij te scheppen meteigen instellingen
giositeit van de mensen in CentraalAm erika;
-

de eenzijdige economische hulp aan

en sociale ordening ;

destrijd van deindio'sin Guatemala
tegen culturele discriminatie en volkerenm oord ;
hetengagementvan de velen die in de
VS en in Europa opkom en voor de

Centraal-Amerika,diede daarheersende machtsstructuren poogt te consolideren ;dedaarop gerichte politieke isolering van Nicaragua en de erm ee ver- mensenrechten in Latijns-Amerika.
bonden steun aan de contra-revolutionairen, samen met de activiteiten van A cties
deClA dieerop uitisdeVroegere Verdrukking te herstellen ;
M aar beginselverklaringen blijven
de eenzijdige en vervormde bericht- krachteloos, als ze niet uitlopen op
geving in Europa en de VS over de ge- concrete acties.Daarom nam de vergabeurtenissen in Centraal-Am erika, dering het besluit om contact op te
meerbepaald in Nicaragua en ElSalva- nemen metde Zwitserse Bondsraad en
dor; het m isbruik dat in dit verband m etde katholieke en protestantse hiëgem aaktwordtvan de M iskito-kwestie rarchie, ten einde hen tot handelen te
om verwarring en angsttezaaien,en de bewegen.Acti
egroepen zullen erbijde
manierwaarop m en m etdatzelfde doel politieke instanties op aandringen dat
munt probeert te slaan uit de binnen- ze deinterventiepolitiek van de VS veroordelen, en langs diplom atieke weg
kerkelijkeconflicten in Nicaragua;
de wapenleveringen aan de regerin- stappen ondernem en om de VS toteen
gen van Guatemala en E1 Salvador politiek van ontspanning tebrengen die
onder het m om hierm ee democratieën de vredesinitiatieven van de CONTAtesteunen dieerinfeitegeen zijn,aan- DoRA-groep nietlangerafrem t.Even-
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eens zal gevraagd worden dat de ras; die zouden ook feitenm ateriaal
Bondsraad een rem zetop het depone- moeten verzamelen betreffende de
ren in de Zwitserse banken van som - schending van de m ensenrechten om

men die duidelijk teruggaan op kapi- dieterayporteren aandemensenrechtaalvlucht uit Centraal-Am erika. Verder za1gepleit worden voor ontwikkelingssamenwerking tussen de Zwitserse
staat en Nicaragua : daartoe zou het
parlem ent naar ginds en ook naar de
overige Centraalamerikaanse landen
een delegatie kunnen sturen.Ook zul1en actiegroepen de katholieke bisschoppenconferentie en deprotestantse
nationale kerkraden WiJ
-zen OP de
noodzaak om zich resoluter uitteSpreken voorde kerk van dearmen en voor
deverdediging van de mensenrechten ;

tencom mlssies in E1 Salvador en in

Honduras(datzelfstilaan een militair
bolwerkvandeVSaan hetworden is).
Ten slotte zalmen in de verschillende
Zwitserse basisgem eenschappen werk
maken van de Rom ero-herdenking op

24 maartlo.Bijdiegelegenheid za1een

brief met een oproep tot solidariteit
worden gerichtaan alle christenen van
Zwitserland.In Luzern isop die dag de
uitvoering gepland van pablo Neruda's
Canto General op muziek van M ikis
Theodorakis.M aar eerder dan te miken men za1zoekennaardemogelijkhe- ken op het sam enbrengen van sympa-

den om kerkelijke hulpfondsen op te thisanten,zaldevierdeverjaardag van
richten voor vluchtelingen in en uit

de moord op Rom ero in het teken

Centraal-Amerika. Kerkelijke delega- staan van het uitvoeren van concrete
ties zouden daartoe eerst ter plaatse
kennis moeten nem en van de toestand.
M aar ook andere projecten kwam en
van de grond.De Zwitserse christenen
verbinden zich ertoe om een of m eer

taken : de organisatoren willen geld

verzamelen voortweeprojecten:steun
aan het oecumenische centrum Valdivieso te M anagua en aan het centrum
van de m ensenrechtencom missie in
Hondurasll.Ook de overschotten van

vredesbrigades (van telkens 15 man
voortweeweken)testuren naarJalapa de bijeenkomst in Luzern zijn daar
in Nicaraguabijde grensmetHondu- naartoe gegaan. Vooral beoogt m en
ras.De bedoeling is datdeze brigades
te m idden van het oorlogsgeweld geweldloos opkomen voor vrede, in samenwerking metde Amerikaanse groepen die daar m et hetzelfde doel

operereng.Soortgelijke vredesbrigades
zullen ook naarGuatem alatrekken ;de

ondervinding leert namelijk dat waar

zulke groepen postvatten,de represaillemaatregelen tegen de burgerbevol-

aan fvermenigvuldiging'te doen en een
netwerk op te zetten van geëngageerde

mensen die tijd en energie vrijmaken

vooractie,zodatde plannen rond vredesbrigades, ontwikkelingssam enwerking, uitwisseling m et Am erikaanse
christenen en Centraalam erikaanse basisgem eenschappen een zo effectief

mogelijke uitvoering krijgen. W ie
grootsdenktoverhetRijk Gods,moet

kingophouden.Verderzalmenvrijwil- zorgen voor stevige fundamenten.
ligersrecruteren voorde opvang van de
Salvadoraanse vluchtelingen in Hondu-

GeorgesDeSchrijver

9 ZieKerkenstaatinNicaragua,Streven,januari1984,P.303.In 1982stuurde
hetsolidariteitsfondsvanZûrich40vrijwilligersnaarNicaraguaom ertehelpen
nadeoverstromingen;in1983gingen50vrijwilligersmeewerkenaandebouwvan
eenbruginMatagalpa;injanuari1984vertrekkenernogeens50voordeontginning van landbouwgrond voorcoöperatieven in Nicaragua.

10 ZieKerkenstaatinNicaragua,Streven,januari1984,p.303.In 1982stuurdehetsolidariteitsfondsvanZiirich40vrijwilligersnaarNicaraguaom ertehelpen
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Jonathan Culler,On Deconstruction,Theo-

Filosofie

ryandCriticism afterStructuralism,Rout-

ledge& Kegan Paul,Londen,1983,307 pp.

PaulRicoeurheefteensopgemerktdaterin
deVerenigdeStaten weliswaarsprakeisvan
mansRepertorium derNederlandse<#Oe- een sterkopbloeiend filosofisch leven,maar
W .N.A.Kleveren M .D.Bremmer,Poort-

geer/e 1968-1977,Buijten & Schipperhei
jn, datdezebloeigrotendeelsbuiten dewijsgerigecentraom gaat.Hetzijnmetnamede
Amsterdam,1983,247pp.,f39,90.
Hetderdesupplementop PoortmansReper-

torium derNederlandseWVsbegeerte,datin

1948 voor het eerst verscheen, heeft een
enigszinsandereopzetdan devoorafgaande
delen.Alsgevolg van degroeiendehoeveelheid titels zagen de samenstellers zich ge-

letterenfaculteiten waar de nieuwe filosofischeimpulsen worden gesignaleerd en opgenomen,en waar een boeiende discussie is
ontstaan met de recente Europese,vooral

Franse,wi
jsbegeerte.Hetisdan ook niet
verwonderli
jk dathetdenken van Jacques
Derrida,datzichtoch alop hetgrensgebied

dwongen de uitgebreide indeling,waarbij van filosofieenliteratuurbeweegt,vooralin
een titelvaak meermalen zowel ons trefwoord als onder auteur werd vermeld.te
Vervangen door een eenvoudiger systeem

datmilieu is aangeslagen.Datheeftechter

Van verwi
jzing.De bibliografieisnu inge-

noemd, vaak meer als literatuur-kritische
dan a1sfilosofischem ethode wordtopgevat
en aangewend.Ook in de hieraleerderbesproken m onografie Deconstruction van
ChristopherM orrislaghetdenkenvan Derrida a.h.w.ingebed in literatuurtheoretische
discussies,en hetzelfde isin Cullersstudie
On Deconstruction het geval. Toch, zo

deeld naarhistorischeensystematischedeelgebieden enwordtverderontsloten dooreen
uitgebreid namen- en onderwerpenregister,

tegelijktotgevolggehaddatde<deconstructie',zoalszijnbenaderingmeestalwordtge-

ongeveerop dewijzevan hetRepertorium
vanhetLeuvenseTijdschriftvoorFilosofie.
Devraag ofeen dergeli
jketoenamein het
aantalpublikatiesook wijstop een nieuwe
bloei in de Nederlandstalige wijsbegeerte merktook Cullerop,zijn de dimplications
moge hierblijven rusten in hetonbesliste ofdeconstruction forthestudyofliterature
middengebied tussen hoop en vermoeden. farfrom clear'(180).Minstensin hetwerk
WeIlijktdefilosofiezich indebehandelde van Derrida is de deconstructie uitdrukkeperiodein een toenemendebelangstellingte lijk 'a strategy within philosophy and a
hebben mogen verheugen,een tendens die strategyfordealingwithphilosophy'(85)en
zichookdaarnanoglijkttehebbenvoortge- hethartvan Cullersstudie bestaatdan ook
zet.Vooralmethetoog op deze groeiende
interesse van niet-vakfilosofen was heteen
gelukkige gedachte om een specialerubriek
fvertalingen'op tenemen,die metnamein

uit een nauwgezette weergave van enkele

vande sleutelmomenten in dienswijsgerigantiwi
jsgerig werk.Evenals Norris.maar
uitgebreideren <technischer',weethijhet
denken van DeTrida op zeerhelderewijze

hetfilosofie-onderwl
jszi
jn nutzalkunnen
bewijzen,ookalza1mendepublikatiesvan samen te vatten,zonder te vervallen in het
deafgelopenzesjaareruiteraardnietmeer gewilde obscurantisme van sommige contiin vinden.
nentalecommentatoren en anderzi
jdszonGerGroot

derdiensgedachtendooré1tenaïevesimpli-
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ficatieteverraden ofteontkrachten.

lijke smaak,noch van <stijlcriteria',maar
De eigenlijke discussie overde literatuur- gebonden aan de maatstaven die vanuithet
kritischebruikbaarheidvandedeconstructie cultuurtijdperk op a.h.w. dondergrondse'
speeltzich voorCullerechtertoch weerop
Amerikaans grondgebied af;hierin is niet

wijzeaanhetkunstwerkwordenoverjedra!en;een positie die opnieuw hetmldden

Derrida,maarPaulde Man zijngespreks- lljkttehoudentusseneentypischAngelsak-

partner en het meest intrigerende element
daarin ismisschien weICullersaleerderin
hetboek ontwikkelde stelling dattthe most
truly philosophicalreading ofa philosophica1work ...isone thattreats the work as
literature...Conversely,the mostpowerful
and appositereadingsofliteraryworksmay
be those that treat them as philosophical

gestures...'(150).

GerGroot

E.H.Gombrich,IdealsandIdols.Essyson
Values in History and in Art, Phaldon
Press,Oxford,1979,224 pp.,f 9,95.

sische dwerkimmanente'benadering en een
meercontinentale çcultuurhistorische'interpretatie.

TekenendvoorGombrichiszijn kritiekop

hethuidigeacademischemilieu,waarin naar

zijn mening te weinig waardering bestaat
voor algemene kennis en eruditie.Met een
parafrase op Bacon noemt Gombrich vier
idoleswaaraandeuniversiteitheden ten dagemankgaat:een allesoverheersendedrang
tot kwantitatieve en statistische gegevens

(idolaquantitatis),eenslaafsefascinatiemet
alleswatnieuw is(idola novitati
s),een te
groteafhankelijkheid vanmethodologische
modes(idolatemporis)entenslotteeenversnippering vanhetacademischeveld in alte

zelfstandigedeelgebieden(idolaacademica).
DaartegenoverpleitGombrichvooreen her-

IdealsandIdolsvormthetvijfdedeelvande stelvaneenerudietewetenschajenuniversiverzameldeartikelen van dekunsthistoricus teit:dTo exchangethe cultofldolsfor the
ErnstGombrich.Hetzijnechterniet'alleen true religion ofscholarship'(122).Datis
de kunstgeschiedenisen de esthetica die in
dit boek aan de orde komen. maar een
hoogst gevarieerd scala aan onderwerpen
passeertde revue,gerangschikt onder twee
hoofdthema's:Valuesin History en Values
in Art.

een verzuchting die,ondanksde sympathie

cussiemetHegelinteressant.In tegenstelling
tot deze accepteertGombrich de categorie
van <culturele interactie'binnen de cultuur-

(inmiddels is bij Phaidon ook alhetzesde

diemenervoormag koesteren,detijd niet
meeli
jkttehebben.ZekerisdatGombrich
zelf,zoalsin heelzijnoeuvre,ook metdit
boek opnieuw een monumentheeftgescha-

Pen voordi
eeruditiediehijbepleitenwaarOnderdetalri
jke,hoogststimulerendehis- anhijzelfdelevendebelichamingli
jktte
torisch-filosofische denkbeelden die Gom- v
z
i
j
n.
I
n
d
i
e
z
i
n
z
i
j
n
d
e
z
e
a
r
t
i
ke
l
e
n
bu
ndels
brich naar voren brengt is vooralzijn dis-

deelverschenen,onder de titel The Image

and theEye)indeletterli
jkezin <unzeitgemësse Betrachtungen' En dat pleit helaas

geschiedenis (Hegelbeschouwde e1k cultu- meertegendezetijd dan tegen detypische
reeltijdperkalswezenli
jkin zichzelfgeslo- erfgenaam van lge-eeuwse dBildung' Sir
ten)envtrzetzich medea1sgevolgdaarvan ErnstGombrich.
ook tegen de gedachte datde geschiedenis
geïnterpreteerd zou moeten worden aan de

Charo Crego

hand van één bepaalde sleutel(ofdatnu de
Geestofdeklassenstri
jdis).Eengoed oog

voordeinteractieprocessen én voorhetindividuele binnen de cultuur behoedt OnS JacquesDeVisscher,KunstaIsspiegelvoor
bovendien voor een historicisme zoals dat de mens,Estheti
sch ervaren,begrqpen en
doorKarlPopperaan de kaak isgesteld.
interpreteren, De Nederlandsche BoekhanW athetesthetisch oordeel(ValuesinArt) del,Antwerpen/Amsterdam,1983,128pp.,
betreft, pleit Gombrich, in een buitenge- BF.395.

woon levendigebriefwisseling metQuentin

Bell,vooreen <kritisch relativisme':kunst- Wie zich inlaatmetesthetica kan moeilijk
werktn dienen beoordeeld teworden aan de om Kantheen.Inheteerstehoofdstukgeeft
hand van de canons die aan hetwerk zelf S.aan Kant dan ook de eer die hem toeinherentzijn.Daarmee wordthetoordeel komt.M aarderestvanhetboekwordtm.i.
nietafhankelijk gemaaktvan de persoon- we1gedragen doordevisievan een nog gro-
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tere leermeester, n1.Hegel: <De algemene
behoeftetotde kunstbestaatin degedach-

durfik ook maarte schatten hoeveelartike-

eenpraktisch voorbeeld van ditzelfverstaan

hoeveelheidpublikatieswaarmeehetafgelo-

aandehand van zi
jn persoonlijkebeleving

penjaaronsheeftoverspoeld.Debedoeling
vanditwerkisnamelijkom LutherzeV aan
hetwoord te laten door hettoegankelijk

1en en boeken eraan Maarten Lutherzijn
tenvandemensaangezienzijeenmanieris gewijd.Hetboekdatwehiervooronshebom demensduidelijk temakenwathijis' ben isernieteen datonmiddellijk zalop(geciteerdopp.44).Deauteurbiedtdelezer gaanindeanonimiteitvandieongeloofli
jke
van een kunstwerk,Van Eyck :HetHuwe-

/#kvandeArnomini's(p.63e.v.).Uitdeze
analyseblijktheelduidelijk datdkunstwerkenmeerdanesthetischeobjectenzijn'(p.
61).Hetbeste paradigma voordeesthetische benadering is immers de menselijke

maken van een aantal teksten die in het
Nederlands niet of niet meer voorhanden

zijn.Daarmeespringthetdusalonmiddellijkinhetoog.Gelukkigishetnietgebleven
ontmoeting,<omdat we slechts door onze bi
jhetvertalen van die teksten alleen;de
ervarinjvandeintersubjectiviteitvattenwat samenstellershebbenerookcommentaarbij
expressle en innerli
jkheid betekenen' (p. geleverd teneinde ietsop tehelderen van de
79). Het afsluitend derde hoofdstuk is historische context waarbinnen de teksten
gewijd aan deinterpretatievan hetkunst- zijnontstaan enoorspronkelijk hebben gewerk.De theoretische uiteenzetting blijft klonken. De chronologische volgorde die
hier te schetsmatig waterg nadelig uitvalt men bijdepresentatievan deteksten heeft
voor de bespreking van bijvoorbeeld,de aangehouden zorgt ervoor dat eventuele
ontwikkelingen in het theologisch denken
van Lutherook door de lezer zélfkunnen
worden waargenomen.
hoofdstuktwee.Hetisjammerdathi
jhier- Aan de hand van Adventspreken uit 1516
<geëngageerde hermeneutica'. De auteur

t
oontzichhetsterkstinzijnfenomenolojsche beschrijving van de kunstervaring ln

bijnieteventeradegingbi
jL.VanderKer- beschrijft K.Zwanepol de relatie tussen
ken:Religieus gevoelen esthetisch ervaren
en M aarwatisLiteratuur?Heteerstewerk

<W eten evangelie',hetcentrum van hetre-

meer in de buurt van Hegelkunnen bren-

teertdezesermo-een tussenvorm van preek

formatorische.Zijn levenlangheeftLuther
hadzijnfenomenologiekunnen 'aufheben'; namelijkdézeonderscheidingmetwaarachhettweede had zi
jn beschouwingengewijd tig theologiseren verbonden. J.T. Bakker
aan de talige expressie meer kunnen doen heeftde <sermo dedupliciiustitia'(1518)
aansluiten bijde esthetische ervaring zelf. gekozen,omdatze buiten de kring van speBeidewerkenhaddenhem voorbijKantnog cialisten nieterg bekend is.Bovendien dagen.Hetgebeurtnietvaak datwijin ons en theologischeverhandeling-uitdeperiotaalgebied een filosofisch essaytelezenkrij- de waarin Luthers theologische m eningen
gen over kunst.Ditboek voorzietdan ook

ongetwijfeldineen leemte.
Hugo Roeffaers

zichbeginnenuittekristalliseren.Roomskatholieken zullendeuiteenzetting van Luther
çover het hoogwaardig sacram ent van het

heilige ware lichaam van Christus'(1519)

metgejastenieuwsgierigheidopslaan en de

toelichtlng erop van F.Bos metde nodige
interessevolgen.

Theologie

Luthers commentaar oy het Magnificat
(1521),doorvriendenvllandgeroemd om

detheologische en literairekwaliteit,wordt
doorTh.Bellvan kanttekeningen voorzien.
Terwijlhetin hetLutheronderzoek alseen

J.T.Bakkeren J.P.Boendermaker(red.), communisopiniogeldtdatLutherzijn uitLuthernas* jaar,(teksten,vertaaldenbe- 1eg in de Advent van 1520 is begonnen,
sproken)Kok,Kampen,1983,168 pp.,f meentBelldateraanwijzingenzijnvooreen
34,50.

InhetLutherjaardatachteronsligtzijnwe

dateringin hetbeginvan februari1521.Met

namedelaatsteparagraaf,waarinwordt!eschetsthoeLuthereen nieuwevisieontwlk-

bestookt met postzegels, herdenkingsdiensten en documentaires,die alle het belang
wilden benadrukken van deze zestiende

van J.P.Boenderm akerover de preken die

eeuwsereformator.Metgeen mogeli
jkheid

Lutherin dejaren 1523-1525heeftgehou-

keldeopMariaendeheiligen,li
jktmijbijzonderactueel!Belangrijk is de inleiding
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0.- om een nauwkeurige en kritische be-

schouwing,juistvanwege zijn enorme uitstraling'(p.146).Eén van deconclusiesis
dat.wilmen Luthershouding in dezekwes-

tie typeren,men van anti-judaïsme moet
spreken,en nietvan anti-semitisme.
Voor ieder die met deze problematiek te

makenheeftofkrijgteen artikeldatgoede
wegen wi
jst!Almetalmogeduideli
jkzi
jn

datmen hiereen boek in handen heeftdat

zijnpri
jsdubbelendwarswaardis!!
PancBeentjes

Godsdienst
Hansjörg Brëumer,Das ersteBuch Mose
(Kapitel1-11),R.BrockhausVerlag,W uppertal,1983,237 pp.,DM .25.
ln comm entaren is hetdoorgaans zo,dat
sterkemomentenopeenskunnenwordengevolgd doorzwakke.Hetisdenk ik inherent
aan het genre, want geen enkele geleerde

kanogeen z6grootterrein alsdatvande
exegetlschewetenschap overalkind aanhuis

zi
jn.Ookindedeeltjesdieindeze<studienbibel'metgroteregelmaatverschijnenishet

@

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

Israëlendejoden.
<Luther'skijkop dejodenvraagt- aldus

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

len bundelwordtafgesloten meteen opstel
van H .Oberman uitTiibingen overLuther,

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

geen Erasmuseenjaareerderhad gepubliceerdover'devrijewil'.Dezezééraanbevo-

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

verdientbinnen Luthershermeneutiek.Uitvoerig gaatTh.Akerboom vervolgensin op
de verhandeling die Lutherin 1525 schreef
over <de geknechte wil'als reactie op het-

BOEKENHUIS

denuitdevi
jfboekenvanMozes.Metname
hetbegrip çallegorie'krijgtdeplaatsdiehet

niet anders; ups en downs volgen elkaar
met een zekere regelmaatop.W anneerwe

ditdeeltjeoverGenesis1-11beki
jken,dan
worden we geconfronteerd met een uitleg

dienauw aansluitbijhetgrotecommentaar
van U.Cassuto(1972-1974).Veelopvattingendiebi
jdeexegesevanGenesis1-11tamelijkgemeengoedzi
jngewordenvindenin
ditdeeltje hun bestrijder.In tegenstelling
totdegangbare uitleg wordtbi
jvoorbeeld

verdedigd dat niet Gen.2:4a,maar Gen.
2:3 het einde vormt van het eerste scheppingsverhaal.Zo iserook nogalwatkunsten vliegwerk voornodig om hetzondvloed-
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verhaaltoeteschrijvenaan éénendezelfde se.Debekendeoud-testamenticusDrijvers
auteur;Brëumerisvan meningdathijhet neemtzijnlezersdaartoemeeineenmeditaklaarheeftgespeeld zijn lezersdaarvan te tievebijbellezing.Hijwi1anderen deelgeovertuigen.Als een uiterst zwak moment noot laten zijn van het geheim van de
beschouw ik zijn uitlegvan Gen.1:2 (Tde Schriften.Dealef isdeeerstelettervan het
GeestGodszweefde ...');erwordtslechts Hebreeuwse alfabet; de eerste letter ook
een halveregeltekstaan gewi
jd,terwijler vanhetwoord Adonai(KHeer')en Elohim
voorwaartoch weIbelangrijke zaken mee (dGod').In de rabbijnse Schriftbenadering
verbonden zijn!BijGen.1:16 (<de beide roeptdeze letterdusonmiddellijk hetgegrote lichten')merktde auteurop datde heim op van Gods aanwezigheid,zowelin
begrippen Zon en Maan in hetverhaalniet

hetleven van demensen a1sin dewoorden

genoemdworden(p.50).Hetwéérom ervan vanhetBoek.Voordegelovigejood isbij
laathijopdatmomentonbesproken,terwijl hetSchriftlezen hetenig werkelijk belangjuistdétgodsdiensthistorischvan belangis rijke:in aanrakingtekomenmetGodsonvoor de context van het verhaalde. Het doorgrondelijke aanwezigheid,een zoeken
wordtechter nog merkwaardiger,wanneer en tastennaarwatHijonstezeggen heeft,
hijongeveer20regelsverderopmerktdatde zodatwijantwoordkunnengeven.
zon en de maan in culturen rondom Israël Aan dehandvan enkelefundamentelebijgodenvan dehoogsteordewaren.M aareen belsekernthema's(tora,messianisme,sabverbinding tussen zijn beide opmerkingen bat,liturgie,man en vrouw)laatDrijvers
lejthijniet!Anderzijdskri
jgtdelezerbi
j zien hoe een langdurig bezig-zijn met de
tilden wijlebijzonderadequateinformatie rabbijnse bronnen een nieuwe diepte kan

doorgespeeld.Datisbijvoorbeeldhetjeval gevenaan oude,bekendeteksten.Veelbeter

bi
jGen.4:1,waarnietalleendetechnlsche nog komtdatuitde verfin de drie hoofdterm jada'(kennen),maarook dejoodse stukken waarmee dit boek wordt afgesloexegese terzake nauwkeurig wordtweerge-

ten:een meditatieveexejesevanGenesi
s22

geven.Erg verhelderend isook hetgeenbi
j envan Lucas24.Déérlsnameli
jkheeldidiemoeilijkezin vanGen.4:7aanachter- recttezienhoe(overlbekendepassageseen
grondinformatiewordtaangedragen.Bijhet extradimensiekrijgen,wanneermenzeeens
lezen van ditcommentaarwerd ik herhaal- nietleestvolgensdeklassieke,tameli
jkkildelijkgestoorddoordevanzelfsprekendheid 1e, historisch-kritische methode! Men erwaarmee oudtestamentischeteksten worden vaarterdathetookmogelijkisdeSchriftin
gebruiktom hetNieuweTestamentofJezus

een warme,emotionelebeddingtegemoette

Christusvan bewijskrachttevoorzien.Dat treden.Daarin isde auteurzeker geslaagd.
isnamelijk één van devooronderstellingen Toch wilik deze publikatie van een paar
die aan deze serie ten grondslag ligt:het
Oude Testam entlezen in hetlicht van het
NieuweTestament.Uiteraard isdatnietver-

kanttekeningen voorzien. Het hoofdstuk

overSM anenVrouw'(pp.50-60)hadmijns
inziens watbreder uitgewerkt mogen wor-

boden.W elvraag ik mijafofdétnu de den.Datgeldtmetnamevoorhetcommeneerl/e betekenislaag van oudtestamentische taarbi
j die cruciale passage uit Prediker
7:25-29.Zou devisievan NorbertLohfink
teksten kanenmagzi
jn!!
PancBeentjes (#.F.Th.L.51,pp.259-287)nietnogéndere
venstersop deze teksthebben kunnen openen:çsterkerdan dedood isdevrouw ...'?

PiusDrijvers,Op zoek naardeAIe$ Verkenningenophetgebiedvandejoods-christelqke schrvtbenadering, Gooien Sticht,
Hilversum,1983,128 pp.,f 23.Versprei-

Ofzitik dan toch stiekem weerog delijn

van dezogenaamdewetenschappell
jkeexegese? Gezien de titelvan hetboek vind ik

hetergjammerdattweerabbijnsebeschouwingenoverdealef doorDrijversnietzijn
ding voor België: Scriptoria, Antwerpen, verwerkt.Deeerstehandeltoverdealefdie
BF.440.

Tussendewijzewaarophetchristendom de
Bijbelleesten uitlegten deinvalshoek die
hetjodendom daarbijkiestgaaptvaakeen

bedroefd is,omdat de Schrift begint met
een beth, de tweede letter van het Hebreeuwsealfabet.God ishiermeenogalbe-

gaan entroostdan dealef metdebelofte
datHijervoorzalzorgendatdeTienWoorbredekloof.Om dieafstand teoverbruggen den (Exodus20)zullen beginnen meteen
verschijnenermomenteelnogalwatpubli- alef Enaldusishetookgeschied;deTien
katiesophetterreinvanderabbijnseexege- Geboden beginnen met anoki ($ik'). De
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andere rabbijrlse opvatting zegt dat het
Oude Testament gewoonweg niet met een

alef könbeginnen,omdathetwoord aroer
(fvervloekt')ermeeopent.Daarom werd de
beth gekozen,debeginletternamelijk van
baroek (çgezegend')!
ln een boek a1sdithad ik graag een bibliografie gezien;hethad een goede stimulans

kunnenzi
jnvoorwieindezelijnverderzou
willenstuderen.Hetismogcli
jkdatudeinhoud van hetboek reeds kent.Hetlaatste

hoofdstukisnamelijka1sartikelverschenen
inSchrltnr.86(1983);deoverigewerden
in 1982en 1983als<leerhuizen'gepubliceerd

inhettijdschriftTussenonsin.
PancBeentjes
G.Th.Rothuizen,Scherven brengen geluk.
Hetethos van Prediker,Ten Have,Baarn,

1983,184 pp.,BF.450.(Verspreiding in
België:UitgeverijWestland,Schoten).
Op het boek Prediker - de Hebreeuwse

titelisQohelet- wordtdelaatstetijdintensief gestudeerd. Dat geldt trouwens voor

héélhetgebiedvandezogeheten<Wijsheidsliteratuur'vanOud-lsraël.Hetzoumijniet
verbazen,wanneer deze interesse direct te
maken heeft met de kenmerken van het

tijdsgewrichtwaarin wijleven;allerhande

vragen naarde zin van hetbestaan worden
klemmenderdan voorheen aan de orde gesteld.En in eengeschriftalsPredikermeent
men dezelfde sfeer aan te treffen.Aan de
ondertitelvan Rothuizensboek kan m en al

enigszinsaflezen datdeschrijver(1926)als
ethicus verbonden is aan de Theologische
H ogeschoolvan de Gereformeerde Kerken
in Nederland te Kampen.Men kan op zoek

gaannaardeideale,nogintactzijndevaas;
maarineentijddat- evenalsindedagen
van Prediker (3e-2e eeuw voor Chr.) -

asbestcem ent:
golfplaten,leien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm ozaïek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornimatdecoratieve platen
novex onderdakplaten
isolatiem aterialen
pannen

voor m enigeen God en gebod zich in het

donkerlijken terugtetrekken iseenscherf
aleen heel bezit.Geluk en vreugde zijn
slechts bij stukjes en beetjeste genieten;
maarzijndaarom nognietminderwaardevol:scherven brengen geluk.Rothuizen die

zichreedsinzijnjongejaren voeldeaange-

trokkentotdeintrigerendewereld-en mensbeschouwing van hetboek Prediker is opvallendgoedthuisin deexegetischekwesties
waar dit geschrift- nota bene de feestrol

geworden voor het joodse Loofhuttenfeest!!- ons mee confronteert.De lezer
wordtmeegenomenineen belezenheid dieer

N.V.
SCHEERDERS
van KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN
Tel.03/777.09.61

2700 Sint.Niklaas

574

streven/maart

nietom liegt.Zoweldegerenommeerdebij-

belcommentaren als meer populaire publikaties komen uitvoerig over het voetlicht.
Maar ook in de moderne literatuur, met

NOORDSTARFO NDS
V2.W .

namede poëzie,weetde auteurzijn weg.
Tochishetjuistdieenormebelezenheidvan
deauteurdiemijgaandeweginhetboekbegon te irriteren. Er worden wel érg veel
autoriteiten in stelling gebracht,aan elkaar

getoetstentegenoverelkaarjezet.Datisnu
eenmaalhetgevolg van schrllversverlangen

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

(g.12)om eenboekzöndervoetnotenaan
zljnpubliektepresenteren.

W anneer ik moet inschatten voor welke
lezers dit interessante,erg ad rem geschre-

ven werk het meest geschikt lijkt, dan

komen met name degenen in aanmerking
die zich in een ofandere vorm alietsover

ditmoeilijk bijbelsgeschrifthebben eigen
gemaakt.Voor beginners vind ik hetecht

U kunt
hleraan m eehelpen
ddor u
te laten verzekeren

heelmoeili
jkom metbehulpvandeze-wel-

bijde

tussen teksten bestaan (ofgelegd worden).
Hetboekinzijntotaliteitiseenmoedigini-

Vlaam se

verzekerlngemaatschapplj

iswaargelukbrengende -scherven enigszins
vertrouwd te raken metde gecompliceerde

wereldvanQohelet.
Een uitvoerigregistervan Bijbelplaatsen is
een goede steun; men kan erdoor op het
spoorkomen van bepaaldeinteractiesdieer

tiatiefdatbewondering afdwingt!

Indeuitstekendeliteratuuropgave(pp.181184)vindtmen tallozepublikatiesdievoor
eenverderestudievanbelangzijn.Jammer
datmen de auteurnietheeftgeattendeerd

ophetverslagboekvan deLeuvenseBi
jbeldagen (augustus 1978): M .Gilbert (red.).
La

Sagesse de I'Ancien

Testament

(B.E.Th.L.51).Daarinvindtmennamelijk

eenbijdrajevanNorbertLohfink(pp.259287),waarlndezevoorQoh.7:26adeverta-

De N oordstar
en Boerhaave

ling verdedigt:<sterkerdan de dood isde
vrouw ...'. Zo ontstaater een héélandere

sfeerdandewelkemenindegangbarebijbeledities aantreft ('Bitterder dan de dood is
devrouw ...').Overhetverwantethemain
Hooglied 8:6 schreef N.J.Tromp een be-

schouwingindezelfdebundel(pp.88-95).
PancBeentjes

Groot Brl/annlëlaan 121,
9:* Gent

Tel.(e91)2575 15

H. Mulder, Klein Iexicon van bnbel
se
namen, Kok,Kampen, 1982, 132 pp.,f
19,90.

Lezendindebi
jbelkom jeetteli
jkeduizen-

den yersoonsnamen en aardrijkskundige
aanduldingen tegen.En aangezien namen
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ofdetoekomstvan een persoon,ishetvan

575

naslagfunctie van dit lexicon.Om de om-

vangvanditboekbinnenredelijkeperkente

fundamenteelbelan! de betekenis van de houden werd besloten om bij namen die

namen tebetrekkenln detlitlegvan debijbelteksten.In vergelijking metHetBi
jbels
Namenboekvan J.Wijchersen S.Kat,dat
ongeveertegelijkerti
jdverscheenen besproken is in de decemberaflevering van 1982

(pp.280-281),valtmijop hoeMuldervan

veel mer namen de etymologie vermeldt.

Afentoevindikzijnwoordafleidingenook
beter,zoals bij voorbeeld bij Kenanja (1
Kron.15:22.27),dathijweergeeftmet<de
HERE steltvast'(p.76),terwijlWijchersKatdezelfde naam verklaren als:tBescher-

méérdanvijfmaalvoorkomendetekstverwijzing naardebetreffendebijbelplaatste
laten vervallen.Men kan denaamlijstdus
nietalsconcordancebenutten,wantvanbij
voorbeeldAëron,Mozes,Jesajawordtalléén deplaatsgenoemd waarzij voorhet

eerst in de bi
jbelter sgrake worden gebracht.Kortom,eennuttlg lexicon,datmen
gezien de somsontbrekende ofaanvechtba-

reetymolojieënendeonvolledigeverwijzingennaarbljbelplaatsenaltijdincombinatie
metandereliteratuurdienttegebruiken.

ming van J'(p. 159).De naam Jefunne
PancBeentjes
(Num.136)betekentvolgensWijchers-Kat:
<J'wordtverzoend'(p.134),terwijlMulder
eenmijnsinziensbetereetymologischeaflei- Rudolf Boon, Hebreeuws Reveil. Wat
dinggeeft:çhem diedeweg gebaand wordt' bracht christen-theologen rond 1500 in de

(p.67).Dein2Kon.19:12(Jes.37:12)genoemdestad Resef krijgtbi
jWijchers-Kat
debetekenis:<haast'(p.218),waarM ulder
echtergekozenheeftvoordvesting'(p.100),
eeninterpretatiediemijinderdaada1sjuis-

Ieerschoolder rabbqnen?,Kok,Kampen,
1983,208pp.,f29.

ten;bijvoorbeeldbijKinneret(p.77),terwijldebetekeniservan vaststaat,namelijk
Sharp'(mendenkeaandevorm diehetmeer
vanGennesaretheeft!).Ookvraagikmijaf
waarom hetKlein Iexicon bi
jvoorbeeldde
schrijfwijzeAbidam volgt(p.16),terwijlaIIeNederlandstaligebijbeluitgavendezepersoon alsAbidan kennen (Num.1:11),een
schrijfwijzedie M ulder öök nieta1s synoniem opvoert.
Een voordeelten opzichte van HetBijbel
s

en zi
jn taalalsmedevooralwatdaarmee

ter voorkomt. Op sommige punten laat
Mulder het echteropvallend genoeg afwe-

lnchristelijkekring bespeurtmen,nietal-

leen onder vaktheologen, maar meer nog
onderzeergdnteresseerde <leken'een enormebelangstelling voorhetOudeTestament
samenhangt;dus ook een nieuwe aandacht

voorTalmoedenMidrasj.Dezehedendaagse situatie overdenkend raakte Boon in de
ban van daténdere Hebreeuwse reveil,dat

zijn opkomstbeleefdeop degrensvan de

15enaarde 16eeeuw.Vruchtbarevoedings-

bodem wasnatuurlijkhethumanistischbeginsel<Ad fontes'(terug naarde bronnen),

dituitdrukkelijk,omdathetlexiconhelaas

datnietalleen gold voordeliteraire erfenis
van hetantiekeGriekenland en Rome,maar
evenzeer voor Israëls erfgoed, de Heilige
Schriften. De pas uitgevonden boekdrukkunstheeftaan ditreveileen niette stuiten
uitstraling gegeven.H et is dan ook zeker
geen toeval dat met Daniël van Bomber-

geen inhoudsopgavebevaten dezeextraservice derhalve - ten onrechte - onopge-

breeuwse typografle, het boek van Boon

Namenboek is.datMulderook een (apart)
registerbevatop namen die in de zgn.apo-

criefe (rk.:deuterocanonieke)boeken van
hetOudetestamentvoorkomen.lk vermeld

merktzoukunnenblijven.Overigensvinden
weook in détregisterafen toe foutieveinformatie.Datisbijv.hetgevalbijdenaam
Euergetes(p.126).Metdeze in deProloog
op Jesus Sirach genoemde Egyptische
koning kan nimmer PtolemeiisIllbedoeld

zijn,zoalsMulderwaarschijnlijkacht.Deze
vorstregeerdegedurende <slechts'25 jaar
(246-221voorChr.)en kan dusnooiteen
:38e regeringsjaar'hebben gekend.Debe-

doeldeEuergetesisPtolemeûsVIII,dievan
171tot 117 voorChr.geregeerd heeft.
Tenslottenog een enkeleopm erking overde

ghen,pionier en jrootmeestervan de he-

wordtgeopend (pp.7-27).Een indrukwekkende beschrijving van een groot aantal
christen-hebraïsten uit die dagen vormt
daarna hethoofdbestanddeelvan destudie.
Eerst maken we vluchtig kennis met een

drietalleerlinjenvandejoodsetaalgeleerde

Eliah ben Aslerha-taevi(teweten:Da Viterbo,MuensterenFagius).Groteaandacht
krijgenJohannesReuchlin,vaderderchristen-kabbalisten(pp.44-59)enGiovanniPico della M irandola (pp.60-69).Tegen de
tijddatdelezerzichbegintaftevragen of
enzoja,wanneerdeauteurnu eindelijkde
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gerwijzepasopp.198! çnaardebetekenis

beantwoorden,wordthijojzijnwenkenbe- van de publikatiesvoorhetbetreffende on-

diend:hetzijnviernietaltlldevenverheven

beweegredenen geweestdiedechristen-theo-

derwerp'.Aangezien echter,waarschijnlijk

om de kosten te drukken,de titelsnietcur-

loogvoerdennaardeleerschoolderrabbij- siefzijngezet,maarinhetzelfdelettertype,

nen(qg.70-78).Eénvandiedri
jfverenwas
namelllkdewi1om jodentothetchristeli
jk
gelooftebekeren vanbinnen uit.Zo werden

is deze uitvoerige bibliografie helaasnogal

onoverzichtelijk.Ookkomthetmija1széér
vreemdvoordatditboek,waarjeperpagi-

belangrijke joodse commentaren op het na gemiddeld 10 tot 15 persoonsnamen teO.T.doorchristelijketheologen metzorg genkomten voorts nog eensca.10 boektibestudeerd methetoogop zwakkeschakels telsop elke bladzijde,geen enkelregister
indiejoodseuitleg.Van diepassageswerd bevat,terwijlhetjuisteen<Fundgrube'had
dan een bloemlezing samengesteld diedoor kunnen zijn om allerhandezaken in nate
christenen kon worden gebruiktom tegen-

slaan!Tenslotte vind ik na lezing van het

overjodenhetgelijkaan hun kanttekrij- hele boek de ondertitel enigszins verwargen.Opvoorbeeldigewijzevindtmenstaal- rend;er wordtin de tweede helftimmers
tjes van een dergelijke christelijke beke- ook ruimschootsaandachtbesteed aan hetringsdrang uitgewerktin het onlangs door
P.W . van Boxel te Tilburg verdedigde

geenzichinde17een 18eeeuw heeftafjespeeld. Ondanks deze kritische opmerkln-

.

proefschrift Rabbl
jnenbnbelen Contrare- gen van harteaanbevolen!
formatie(GooienSticht,Hilversum,1983,
PancBeentjes
184pp.,f29,50).NadatBoonineentussentijdsebalanseen voorlopigantwoord heeft
gegevenopzijnondertitel,neemthijonsin
een aantalhoofdstukken mee naar Engeland,waarwekennismaken metJohn Selden, John Lightfoot en John Toland,en

Film

vervolgens naar Frankrijk, waar Claude
Fleury,JacquesBasnage en Richard Simon
alsexponenten gelden van het Hebreeuwse

Reveil.Enerzijdszienwehoeeropdegrens P.Livingston,IngmarBergmanand theRivan de 17e naarde 18eeeuw een verlangen tualsofArt,CornellUniversityPress,Ithaontstond <om hetbi
jelseIsraëltekiezenals ca/London,1982,291pp.,$ 25,95.
modelvan verheven menselijkheid,onbedorven natuurlijkheid en redeli
jkheid'(p. Ditiseen academisch-degelijkestudieover
143).Anderzijdsconstateren we een drang de filmsvan IngmarBerlman.Teleurstelom zoobjectiefmogelijkdegeschiedeniste lend,omdatditboekjedelndrukzougeven
bestuderen en tebeschrijven diehetjoodse daterinderdaad weinig nieuwste vertellen
volkalsookhetO.T.inzijntekst,vertaling valtoverde Zweedsegrootmeester,terwi
jl

enuitleghebbendoorjemaakt.Maarmetde nu misschien meerdan ooiteen frissebenaopkom stvan de Verllchting raakten aldie deri
n!vanditfenomeen-Bergmanwelkom
indrukwekkende folianten van de christenhebraïsten in het vergeetboek. Het Hebreeuws Reveil, stellig één van de beste
hoofdstukken uit de bewogen geschiedenis
van watzich tussen Israëlen de kerk heeft

zou zljn.DatS.daarnieteenseen inspanning voor doet,zonder meer de inzichten
die dehedendaagse filmtheorie hem terbe-

schikkingsteltnegeerten braafjesthematische clichészittespinnen en teontspinnen,

afgesgeeld, was verleden tijd. De laatste iseenstemeereen illustratie van deaparte

bladzljdevan ditinteressante,voorchriste- statusdie Bergman bereiktheeft:hetlijkt
nen hier en daar zeker ook beschamend, nieteensmeernoodzakelijk hem a1sfilmboek bevat een emotionele, dringende
oproep van Boon om uitdeze loop derhistorie lering te trekken.Hetboek bevateen

maker te beschouwen,te beseffen dat het

geordend,maar-zo lezen we merkwaardi-

Eric de Kuyper

hierom film handelt(ennietbijv.om literatuur).Reeds20jaargeledendeed Jos.Burzéér uitvoerige bronvermelding (pp. 156- venichditbijonsenkontoenreedsopver197)dieperhoofdstukgeordendis.Dewer- antwoordekritiek aanspraak maken.
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doelstellingen enpedagogieën.Waardeconfessioneleschooldefactoalgrondigveranderd
iswatdeaardvan hetleerlingenbestand,hetlerarencorpsendecultureleen religieuzecontext

betreft,dientzijhaaropvoedingsprojectteheroriënterenopandere zijhetopheteerste
gezichtminderspecifieke - waarden als solidariteit,creativiteit,(geesteli
jke)diepgang en
intellectueleeerlijkheid.
KAREL DOBBELAERE,Godsdiensten Kerk in België.
Poging totsociologische interpretatie

594

EenvandeopmerkelijksteresultatenvanhetrecentEuropeesWaardenonderzoek(cfr.Streven,nov.1983.pp.99-109)isdatdeverschuivingenindeçtrouw'vandeBelgischekatholiekenaan hun geloofen hun kerkminderbepaald worden doorindividueleleeftijd,sekse,
genotenonderwijs,inkomen,maatschappelijkestatus...danweldoordeleeftijdsklasse(generatie)endeuitoefeningvaneenberoep(metnamedoordevrouwen).Deauteurprobeert
de specifieke seculariserende invloed van deze beide sociologische gegevens nader te om-

schrijven.
GOEDELE DE KEERSM AEKER,De Vredesbeweging in Vlaanderen

604

Sinds1830ishetbuitenlandsbeleid van Belgiëvoorgeen enkeleregering ooiteen breekpunt
geweest,daarhetpolitiekeleven beheerstwerd doordepermanentieen eventueletoespitsing
van dedriegrote - ideologische,etnisch-taalkundigeen sociaal-economische - tegenstellin-

gentussen vrijzinnig enkatholiek,Vlaamsen Waals,arbeid en kapitaal.Deuitgesproken
pluralistischevredesbewegingheeftweloponverwachtkortetijdtoteenopmerkelijkemassamobilisatiegeleid,maariservooralsnognietingeslaagd doortebreken op hetparlementaire
vlak,waarde politieke beslissingen vallen.

ERIK FAUCOM PRET,Arabische integratie of desintegratie?

614

OndanksdeoprichtingvandeArabischeLiga(1945)envan eensoorttArabischegemeenschappelijke markt'(19*)blijken de belangentegenstellingen tussen deArabische staten
welhaastonoverkomelijktezijn.Alleen tenaanzienvanIsraëlwordtgeregeldenigeendan
nog veelalslechtsverbaleconsensusbereikt.HetArabisch integratieproceswordtbovendien
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tij,en hetten deletwijfelachtige,islamitischepuritanismevanSaoedi-Arabië.
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Secularisatie en katholieke school
R .Lenaers

Ditartikelbegintmeteen stelling diezoalselkestelling tegenspraak kan en

maguitlokken.<ln onzegeseculariseerdemaatschappijmoetdekatholieke
schoolhaardoelstellingen hoogdringendnieuw definiëren en dien overeen-

komstig haarwerkwijzen aanpassen.Zeisimmersgeboren in een andere
maatschappijvorm,een doorhetchristendom gedoopteen gevormde,en
zondereen nieuwepositiebepaling verliestzein de nieuwemaatschappij
samen methaar vroegere vruchtbaarheid ook haarbestaansreden en haar
bestaansrecht'.
Datis nietalleen een hele mond vol,maar klinktbovendien uitdagend en
aanmatigend.De tegenspraak die datuitlokken moet,kan destelling zuiveren en nuanceren.M aareerstm oetdestelling worden toegelichten met

argumenten geschraagd. Begrippen als geseculariseerde maatschappij.
nieuwepositiebepalingen aanpassingvanwerkwijzevragenom invulling.
andersblijven hetlegecategorieën.
Voorafzijgezegd datdekatholieke schoolmetdatherzieningsprocesen
de daaruitvoortvloeiende praxisaleen aanvang heeftgemaakt.M aardat
gebeurtteveelop de tast,pragmatisch,zondergefundeerd inzichten dan
ook veelalweinig consequent.De latente tegenspraken tussen de oogluikend toegestane ofschoorvoetend ingevoerde aanpassingen en de onderhuidse ofin hetschoolreglementneergelegde opvoedingsprincipes,geërfd

van depioniersvan dekatholiekeschool,zijndan ooklegio.In eendergelijketweeslachtigepedagogie wordtvandaag uiteengerafeld watgisteren
geweven is. 'Ohne klare Zielsetzungen muss jedes erzieherisches Tun
fruchtlos bleiben'l.Ditopstelwilpogen die veranderde doelstellingen te
formuleren. Het is maar een van de vele opstellen over de katholieke

schoolwelkenu alskrokussen uitdegrond schieten.Hetisnietbelangrijker of diepzinniger dan de andere.Het is maar één krokus uit de vele,

maardan toch eenmeteeneigen kleur.Dieeigenkleurdankthetaan zijn
eigen uitgangspunt:hetgrondig au sérieux nemen van de verbijsterend
1 K.Erlinghagen,Vom BildungsidealzurLebensordnung,Freiburg, 19* ,p.
139.
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diepecultuurverandering waarin dewestelijkewereld sindseen paareeuwen betrokken isen die secularisatie heet.

Een proces datsecularisatie heet

W atisernamelijk aan dehand?A1sweonsbeperken tothetSecundair
Onderwijs,dan constateren wedatzogoed alsallescholen vanhetkatholiekeonderwijsinonslandopgerichtzijndoorpriestersofreligieuzen,met
heeluitgesproken godsdienstige bedoelingen.Geformuleerd in detaalvan

diepioniersluidendie:viaonderwijs.ookvandezgn.profanevakken,en
via de hele schoolordening en schoolsfeer, de morele en godsdienstige

voorstellingen en praktijken diedekinderen thuisen vooreen stukook in
demaatschappijmeekregen,zovastteverankeren datzetotop hetsterfbed standhielden,en elk kind tevervlechten in hetgrotekerkelijkeweefsel, waarin elkeen de anderen zou steunen,vasthouden en beveiligen.
Daarvoorhebben de stichtersen de generatiesvan opvoedersna hen hun

leven ingezet.Zehebben daarvoorallesachtergelaten,zijntoegetredentot
eengemeenschap diejuistdatnastreefde,hebben gewerktzondersalaris,
zonderpromotie,zondercarrière,zondergezin en eigen kinderen,om des
tebeterin dienstte kunnen staan van andermanskinderen,in de hoop dat

dezen dezegeningenen deveiligheid mochten erven een levend 1id tezijn
van de katholieke kerk en zo op de weg naar heteeuwige leven,en dat

daardoordemaatschappijchristelijk mochtblijven ofchristelijkerworden,totm eerdere eeren glorie van G od.hetA .M .D .G .,datvroegerop

rapporten en huiswerk prijkte,maardatdehedendaagsemensnieteens
meer thuisbrengen kan.
Ditis geen idealisering en nog m inder een karikatuur.M en kan al die

formuleringen lezen bijdestichtersvan detalrijkeonderwijzendecongregatiesofin de schoolreglem enten van de 19e en de vroege20e eeuw.Het
ispuurde inspiratie van hetbegin,maarnog in de formuleringen van het

begin.Dieinspiratievanhetbegin moetenwehoeden,wantzijalleengeeft
dechristelijkeschoolhaareigen gelaat.M aardeformulering en deeruit
volgendepraxismoeten plaatsmaken vooreen meereigentijdse.W atnu
volgt,gaatdaarover.

Hetonderwijsalssnelwegom van beginnendekerkleden definitievekerkleden te m aken,vergde afscherm ing van die potentiële gelovigen tegen
andereen meerwereldsgerichte opvattingen,en datdestem eer naarmate
die andere opvattingen zich luiderlieten horen.Totde 19eeeuw klonken
de stemmen daarbuiten nog niette luid :m etde ramen te sluiten en zelf
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hard te spreken slaagden de opvoederserin die vooralsnog voldoende te
dempen,zodathetwasalswaren zeerniet.Toch waren diestem men eral
in de 18e eeuw,de stemmen van de AuA lërung,de cultuurdie in de 15e
eeuw in Europa verwektisen in de 16e geboren,maar nog twee eeuwen

groeitijdnodigheeftgehad om mondigteworden en haarstem tekunnen
verheffen.W aartegen te verheffen of waarvoor?

Tegen hetwereldbeeld van hetvoorwetenschappelijke verleden,metzijn
opdelingvandewerkelijkheidintweewerelden:dievan Godofdegoden,
hetzalige hierboven,waar almacht,alwetendheid.heiligheid,volkomen-

heid,souvereiniteit.eeuwigheid thuiszouden zijn,en de menselijke,die
van de onmacht,blindheid,zondigheid,verlorenheid,alankelijkheid,
vergankelijkheid.hetonzaligehierbeneden,hettranendal,waarmen gelukkig op die andere wereld mocht rekenen en hopen,en dan ook alles
daarop m oestrichten.Ook tegen debevoogding van demensdoormach-

ten diezich op dieanderewereld beriepen,koningen krachtensgoddelijk
rechtofeen doorGod gemandateerde,beschermdeen onfeilbarekerk,een

bevoogdingdiedan ook destrijdkreetverwekte 'NiDieu,nimaître'.En
waarvoor? Voor alleswatmetdatnieuwe levensgevoelgeboren was:de-

mocratie,verandering,verbeelding,toekeertotdeaarde,vrijheid,gelijkheid,broederlijkheid,en levedemens!
W aar de wetenschap binnen deze wereld de oorzaken en de verklaringen
vond waarvoorm en vroegernaardeandere wereld verwees.en haardochter,de techniek,de problemen oploste waarvoorm en vroegerde andere
wereld te hulp riep,werd die andere wereld eerst onwerkzaam .daarna

onwerkelijk.En waarsindsderenaissancedecentraleplaatsendeonaantastbare waarde van de m enshoe langer hoe evidenter begon te worden,

zoogdatnieuwecentrum steedssterkerinzetentijdnaarzichtoeten koste
van dedienstvan een God die in zijn traditioneleinkleding noodzakelijkerwijze als een concurrentvan die mens verschijnen moest.Leve de
m ens,en God isdood.Een nieuwe cultuurmaakte zich op om de middel-

eeuwschristelijkeaftelossen.
In de loop van de 19e eeuw werd de druk van die nieuwe levensbeschou-

wing hoe langerhoe sterker.Maartotdiep in de20e wistde strijdende
kerk,moederen behoedstervan dechristelijke avondlandcultuur,door
zich dieper in te graven,stuggerte verzuilen en alle reservesin te zetten,

diedruknog teweerstaan.Daartoemoestzewelhaarfrontlijn verkorten
en veroverd gebied prijsgeven,doordeerkenningvan deautonomievan
een aantal levensdom einen als wetenschap, kunst, economie, politiek.
M aarze hield nog min ofmeer stand.En binnen haar perim eterbloeide

hetrijkeRoomselevennogvoort.Totvooreenkwarteeuw.Toenbrakde
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frontlijn overaltegelijk en hetnieuwe denken drong a1s een stortvloed
binnen.W aarvroegeralleen individuen ofbeperktegroepen doordeAuf-

klërung heen gingen enontoegankelijk werdenvoorleerstellingen enmaningen van een voorwetenschappelijkegodsdienstigheid,isheelonzecultuurbizig erdoorheen tegaan.En strakszijn ergeen tweeculturen meer
die elkaar bekampen, een godsdienstige. met haar zwaartepunt in een
anderewereld,een humanistische,methaarvolle gewichthier,m aarnog

slechtséén:deze laatste.En zoalsK.Rahnerhetalin de jaren vijftig
voorzag en beschreef.zullen de christenen in de cultuureen diaspora vormen, zaad in de grond.zoalsze hetgeweestzijn in hetbegi
n toen ze
uitgezaaid werden in de laatromeinse beschaving, levenskrachtig en
vruchtbaar.
Ditisdezeergeschematiseerde voorstelling van een procesdatsecularisa-

tieheeten datmenalleenin een zeerlijvig boek enigszinsrechtkan laten
wedervaren.W atzijn nu daarvan de gevolgen voorhetpubliek datde
katholieke schoolbevolkt?

DeIeerlinjen waarvoordekatholiekesihoolopgerichtis
bestaan nletm eer

Praat m et leerlingen van de hoogste klassen.Hun ouders hebben nog

tamelijkprobleemloosdechristelijkevoorstellingen van hun eigen ouders
overgenomen en die nog moeitelozerdie van hetgeslachtdaarvoor.M aar

in diegeloofsvoorstellingen herkennen dejongemensen van heden zich
nietmeer.Zedenkenonbewustofhallewustintermenvanéénwerkelijkheid,één wereld,dezehier,zoalsdemaatschappijwaarvan zedelevende
cellenzijn,en zoalsdecultuurdiezeinademen viademedia.Zin en doel
van hetleven zijn dan voorhen ook hiertezoeken en niethierboven of
hierna.Bijdemeergeëngageerden isdiezin:dedienstvan dimensofde
opbouw van een betere samenleving van vredeen recht,en daarom begin-

nenzealvastdebomen teplanten vanhetparadijsvan detoekomst,naar
keuze het rode van M arx of het groene van Agalev of hd blauwe van
Verhofstadt.Deanderen denken aan demaximale ofoptimaleontplooiing
van hun eigen persoon,uiteraard steeds hier,watdan de meestuiteenlo-

pendelevensstijlentevoorschijnroept,gaandevanhetmeestééndimensionaleen platte materialisme toteen heroïsch humanisme à la Camus.Zelfs
als ze in een gelovig gezin opgevoed worden en een katholieke schoolze

veiligbehoedt,gaan alsze 14,15jaarzijn,hun ogen open.Zekomende
Aufklërung binnen.Dereligieuzevanzelfsprekendheden verdwijnen.Nog
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eentijdlang wordtdebelijdenisgoed metdelippenbeleden,somstegelijk
nogm ethetgevoelbeaamd.Daarnavalthetvan hen afalspleistervan een
barstende muur.En weea1smen ze ook dan nog wi1dwingen om te doen
alsof:watalsspeurtochtenvervreemdingbegon,eindigtdan alsweigering
en breuk.Adieu en m erci.
Korten goed :de leerlingen waarvoor de katholieke schoolopgericht is,
bestaan nietmeer.De sociologische christenen in spe,de beleerbare cate-

chumenenvanweleer,bestaannietmeer.Zezijnafgelostdooreengeneratievanjongeren dietasten en zoeken,kritischtegenoverdekerk a1sinstituut(en anderskennen ze haar nauwelijks),in hetbeste gevalgevoelig
voorevangelischewaarden,maardan liefstnietin kerkelijkeverpakking.
Inhetslechteregevalzijnzeaanhangersvan eengeloofin dealleen zaligmakende consumptie. De pogingen van de generatie voor hen om, on-

danksdewaarschuwingenvanhetevangelie,tochtegelijkGodendemammon te dienen,hebben ze terecht als onzin afgedaan en zelf hebben ze
voor de mamm on gekozen,in de vorm van welvaart en privé-veiligheid.

Ikke,ikke,ikke,en hoehetrijmpjeverdergaat,weetiedereen.
Diegrondigeverandering van hetleerlingenpubliek alsgevolg van desecu-

larisatievan dehelemaatschappijiseen eerste factordieonsdwingtom
onzedoelstellingen en werkwijzenteherzien.Een tweedefactorisdeeven
grondigeverandering van het opvoedende corps.

Hetcorps van vroeger bestaat nietm eer
Tot1950waseen zusterschoolook echteen zusterschool,metechtezusters

in volwaardige,somsschilderachtige habijten.En in een college kwnm
men ingangen en trappenoveraleentoogofpijtegen.Delekenvormden
erminderdan een minderheid.Om in datgeestelijkeklimaattekunnen
ademen en gedijen,moesten zedan nog een scheutreligieusbloed in de
aderen hebben.W antveelwaservoorhen in hetonderwijsnietteverdienen en men bleefera1sleek altijd een soortgastarbeiderin hetreligieuze
opvoedingsbedrijf,een helperdiegedoogdwerd,maarweinigrechten had
en vanwietoch verwachtwerddathijzichonbeperktzouinzettenvoorde
christelijke schoolwaarin hethem vergund wasleste geven,en dathij
haarkatholiek ideaalwaarzou helpen m aken.

Zonderdatcorpsvanvroegerzijn dedoelstellingenvan vroegeronbereikbaar.Maarvandatcorpsblijfteven weinigoveralsvan hetoorspronkelijkepubliek.Indetijdvan ééngeneratieisdekatholiekesecundaireschool
veranderd in een schoolmetbijnalouterleken.Tehulpgeroepen alseen
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noodoplossing om de wassendevloed van leerlingen op tevangen diedoor

dedemocratiseringendekosteloosheidvanhetsecundaironderwijstoegestroom d kwamen,m aakten ze weldra overalde dienstuit,en hetaantal
religieuzen ofpriestersslonk totm inderdan een minderheid.H etbekende

woord parafraserend datTertullianusde christenen van zijn tijd totde
heidenen laatrichten,kunnen de leken tegen priesters en religieuzen zeggen :<wevullen uw klaslokalen en laboratoria,uw secretariaten en opvoedersposten,we bevolken uw inspectie en zitten op uw directiestoelen,we
geven uw godsdienstlessen en uw bezinningen,we hebben u alleen nog uw
kapelgelaten'.
M aardie stroom van eersthelpers,daarna partners,en tenslotte vervan-

gersvan de oorspronkelijke opvoedersin de katholieke schoolbestond
slechts voor een gedeelte, en dan nOg een steeds slinkend gedeelte.uit

enigszinsgelijkendeleke-afdrukken van hetreligieuzeorigineel.Ook het
corpswerd een staalkaartvan hetlevensbeschouwelijkepluralismedatde
geseculariseerde maatschappijkenmerkt.Hetwerd een verzameling van
verzamelingen die elkaar doorkruisen en overlappen.M en vindt er nu

broederlijkbijeen:mensenvoorwieonderwijsloutereen broodwinningis
en meereen lastdan een lust,en diedirectbereidzouden zijn dielastte
ruilen voor een beter betaalde baan maar dan met dezelfde voordelen ;

mensenookdieineen katholiekeschoolgekomen en gebleven zijn omdat
hun diploma henbuiteneen leeropdrachtin hetofficieelonderwijshield;
ofomdathetpubliekin dekatholiekeschooltoch nogaltijd handelbaarderlijkten meerelitairisdan in deofficiële;anderen,diezoveelvanhun
vakhoudenenvanhetlesgeven daarindatzedejongemenserbijvergeten
en alleen nog oog hebben voorhetprodukt.M en vindterverder die niet
alleen zeggen dat mensen voor hen belangrijk zi
jn,maarhetnog menen
ook en er zelfs naar handelen,maar die voor hun opvoedingspogingen
even weinig heilverwachten van een kerkeli
jkebelijdenisa1svan hetlid-

maatschapvan dedorpsfanfare.Erzijnerookdiechristenzijnzoalsmen
dataltijd heeftverstaan,en hetheelbelangrijk vinden christelijk op te
voeden zoalsmen dataltijd heeftgeprobeerd,en déérom indekatholieke
schoollesgeven en dan ook verontrustofgeërgerd zijn daterzo weinig
van de oorspronkelijke vorm en luistervan die schoolovergebleven is;
misschientreurenzenietom hetverdwijnen vanhabijtentoog,maardan
toch welom hetverdwijnenvandereligieuzepraktijkendiehetschoolleven doordesemden en met een vanzelfsprekende regelmaat de dagen en

urenmerkten;en misschienook nogom hetverdwijnen vandingen waarvan dechristelijkeinslaglangnietzoduidelijk is,zoalsuniform,stilzwijgen,stiptheid,gekruistearmen en rechterijen.Men krijgtsterk deindruk

R.Lnnucs/secularisatieen katholiekeschool

585

datdézeverzameling hoofdzakelijk te vinden isin de leeftijdsgroep die
zelfde schoolbanken verlaten heeftin dejaren vijftig.Datbetekentdat
overeentientaljaren dieverzamelingnauwelijksnogzalbestaan.Erisiets
grootsaan detrouw,deinzeten deverontrusting van diegroep :men moet

onwillekeurigdenken aanhetwoordvandelijfwachtvan Napoleonop 15
juni1815:<Lagardemeurt,maisneserendpas'.Endan isertenslottede
verzameling van leken en die van nietleken,die evenzeer als de vorige
verzam eling gelooftin de onvervangbarewaarde van het evangelie,m aar
toch door de AuA lërung is gegaan en de mens even centraalsteltals de

vrijzinnigehumanistdatdoet,en daarom depedagogischeinspiratievan
hetverleden probeertteveytalen in de taalen de vormen van nu.

Heteigen karaktervan dezegroep wordtduidelijkerbijdeanalysevan de
derdefactordiedehedendaagsechristelijkeschooltoteennieuwepositiebepaling noopt:de veranderde inhoud van hetbegrip <christelijk',dat
namelijk ookzelfbezig isdoordeAufklârungheen tegaan en daardoor
totaalandereaccenten krijgt.

W atde christelijke schoolwiImeegeven isnietmeer
hetzelfde

Ook datwat de christelijke schoolwilmeegeven isnamelijk nietmeer
hetzelfdealswatde pioniersvoorogen stond.Ook datiseen directgevolg

van het seculierworden van onzecultuur.M etde verdwijning van het
denkschemavan detweewerelden verdwijntimmersookdemogelijkheid
om de boodschap van vroeger,die vertaalde geloofservaring was,nog te
verstaan en voor anderen verstaanbaar te maken in de taalvan vroeger.
En de eiseen nieuwe geloofstaalte scheppen gaatheeldiep,gaattotaan

dewortelsvanonzebelijdenis.Zeker,deteverwoorden ervaringenzijn en
blijven fundamenteeldezelfde:hetzijn dievan debevrijdingvan demens
('verlossing'zeimen vroeger),gewekten bewerktdoorJezusvan Nazareth,in wiensleven en sterven velen,ook wij,deweerglanshebben herkend van descheppende en bevrijdende God.Maardecoördinaten met
behulp waarvan die ervaringen uitgetekend moeten worden,zijn totaal
veranderd.Vroegerzag men dewerkelijkheid opgedeeld in heilig en profaan,in Godswereld en deonze,waardoorde onzealleen doortoevoegin-

genen kunstgrepen,bijnametkunst-envliegwerk,waardekreeg.M enzag
zealsstatisch,wadtwetten,waarheden en plichten kwamen van deeeuwi-

geen onveranderlijkeGod.Menzagzealshiërarchisch opgebouwd,bijna
als een piram ide, want openbaring en gezag daalden neer in een steeds
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verderafdalendeenverzwakkendedelegatievandegoddelijketop naarde
menselijkebasis.Nuwordtopenbaringveeleerverstaanalseendialectisch
mom ent van de diepste existentiële ervaringen,en gezag als een uit de

geloofsgemeenschap opstijgend rechtvan spreken.W aarsprake wasvan
eenGod dieuitdehemel,<vanalzohoge,vanalzoveer',zijn Zoon naar
de aarde zond,opdat deze dals mensche gefigureerd'de oude schuld van
de mensheid betalen zou om daarna weerop te varen ten hemel,isernu

veeleersprakevan descheppendeOerliefde.wierwezen hetistebevrijden
en op te komen voorhen voorwieniem and opkom t,en dan ook pasecht
tevinden isin demens,bovenalin dieene diemensen medemensgeweest
isten voeten uiten ten eindetoe,zozeerdat<wie Hem ziet,deVaderziet'.
Hetgeen sacrament heet en verstaan werd als een m etbovenaardse effi-

ciëntie geladen ritueel,verschijntnu alsdeexpressie en viering van een
goddelijk heildateralisin dedieptevan depersoonendegemeenschap;
en tkerk'isnietlangersynoniem meteen doorGod gestichten alleenzalig-

makendinstituut,waarindoordiegoddelijkelegitimeringook debehoudzuchten demachtsvormen gelegimiteerd zouden zijn die allemenselijke,
alte menselijke,instituten kenmerken;neen,men herkentnu veeleerin
haar de plaatsvan hen die in Jezus Christusgeloven en in wie die Jezus

Christusdienend werkzaam blijftin demensengeschiedenis.Geloventenslotte heeftmindertedoen methetbelijden van gemeenschappelijkegeloofsformulesdan m eteen levensinzet in de geesten de krachtof,zoals
hetevangeliedatnoemt,in denaam van Jezus,zodatorthopraxie,d.i.het

juistehandelen,veelmeerdan orthodoxie,d.i.hetjuistemenen,demaatstafwordtvan hetchristen zijn.
W at volgt daaruit voor het opvoedingsprogram ma van de katholieke

schoolof,zoalsmen datnu graagnoemt,hetchristelijk opvoedingsproject? A1shetwaaris-en hetiswaar-dateen meetkundig vlak bepaald
wordtdoordriepunten,en alsIeerlingen,lerarencorpsen christelijkelevensbeschouwingdedriepunten zijn diestand en ligging van hetchristelijkopvoedingsprojectbepalen,danzullendieeruiteraardallemaalanders
uitzien dan vroeger.

Opvoederszijn verloskundigen
Maarvöördeomschrijvingvan dienieuwestand en liggingishetonontbeerlijk in te gaan op een vierdeverandering,dievoordeopvoeding op
schoolalevenbelangrijkisalsdedrieandere,nl.datdeschoolbijlange
na nietmeerdezelfdeinvloed op deleerlingen heeftalsvroeger.Eertijds
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wasde schoolvoor hen een soortaantrekkingspool:ze voelden zich op

allerleiwijzen methaarverbonden,kwamen voorhaaruiten kwamen
voorhaarop.Nu speeltzeinhun aanvoelen veeleerderoldiehetbedrijf
speeltindatvandearbeider:hijkanernietbuiten,omdathijnietzonder
inkomen kan,maarzijn hart is nietdaar.Zo hebben de leerlingen de
schoolnodig,omdatalleen daarhetbroodnodige diploma tekrijgen is,
maarhun hartisnietdaar.M aaropvoedingin christelijkeziniszaak van
hethart.Alsde schoolexistentieelvoordeleerlingen nietveelmeerbetekent, hoe zou ze dan existentieel, d.i.op het vlak van het hart en de

diepereoriënteringen,nog veelbijhen kunnen bereiken? Maarjuistom
die diepere oriënteringen ishetdechristelijke schoolaltijd te doen geweest.Datmaaktook duidelijk datze haarmogelijkheden voordetoekom stnietmag overschatten.De schooliseen derderangsfactorgeworden

in hetopvoedingsproces.De echtewereld van de jeugd ligtgrotendeels
erbuiten.
M aaralsde schoolnietveelm eerverm ag,m oetze haarbeperkte vermogen des te beter bundelen en richten,in het besef dat zelfs een kleine

minderheid in demaatschappijdoordeconcentratievan haarenergieop
één punten dejuistekeuze van datpunt,somsheelveelkan bereiken.
Archimedeshad zelfsop zijn dooie eentjede wereld in een anderebaan
kunnen brengen,alshij maarergenseen vaststeunpunthad gevonden
voorzijnheloom.En indeleerlingen ligttengerievevan dechristelijke
opvoedereen grootpotentieelklaarvan humaneen daardoorvan huisuit

christelijke waardenbeleving.De gemiddelde leerling is nu nietminder
goed dan hetvorigegeslachtop dieleeftijd was.Misschien zijn alleen de
verborgen zwakheden van ditvorigegeslacht,hetonzedus,doordetotaal

andereuitdaging waarvoordehuidigejeugd staatnu duidelijkeraan het
lichtgekomen.Veelalzijn dejongeren tegen dieuitdagingnietopgewassen,ofnog nietopgewassen.W aarzouden ze hetoverigensgeleerd heb-

ben? Bij de volwassenen,die zelfnietertegen bestand gebleken zijn,
getuige hun sint-vitusdans om het gouden kalf van de welvaart? M aar

evenzeer alsvroeger en evenzeer als in hun opvoedersnu blijftin hun
diepte die <verborgen M eester'werkzaam ,van wiedeinspiratiekwam van

hetbegin en van later.De christelijkeschool,en dieomvatin feitealle
opvoedersvan goede wil,voor wie 1esgeven meer is dan 1es geven,heeft

totopdrachtom juistdiewaardeninhentotactiefleven tewekken,zeaan
te moedigen,vorm tedoen vinden,geboren te helpen worden.De opvoe-

der isnog altijd zoals Socrates een verloskundige,een vroedvrouw of
vroedman,en dvroed'betekentwijs.Hijzaldan ook dewijsheid hebben
niette proberen waarden aan te praten ofop te dringen ;nietalleen isdat
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uitden boze,hetisook onbegonneà werk :watdeleerlingen nietin zich

dragen,zullen zenietterwereldbrengen.Hetisechterevenmin wenselijk
diewaarden ook directte dopen en tevormen;datzou zenamelijk wel
eensrechtnaardelaatstesacram enten kunnen voeren.M en helptdeappe-

len nietrijpen doorzemetrodeen gelekleurtjestebespuiten,maarwel
door zv toe te vertrouwen aan de kracht van de zon buiten en van de
groeiwilbinnen,en door intussen de boom te verzorgen,te snoeien ook,
te verdedigen tegen de bedreigingen van binnen en van buiten.

H edendaagse én evangelische waarden

W atzijndewaarden dievoordeleerlingen alshuneigenwaarden herkenbaarzijn,dewaardendusvan demensvanheden,entegelijktochevangelische waarden,oerchri
stelijkewaarden maarin humanistische verwoorw

ding,en alm etalcentralervoordechristen dan een aantalvroegere,zoals
regelmaat,gewilligheid,vroomheid, orde of zedigheid? Ze grondig be-

schrijven zou betekenen een heelchristelijk opvoedingsprojectuitwerken
en datisin ditkortebestek ondoenlijk.W athiervolgtisnietveelmeer
dan een oriënterendeschets.Debrochure Schoolpastoraalen onderwqsvernieuwing (Licap,Brussel,1983)poogtvanuithaareigen gezichtshoek
eenverwantewaardenbeschrijvingoptezetten(pp.12-19),zodatmenook
daarteradekan gaan.Vandevierwaarden dienuvolgengeldtgelijkelijk
datzenietalleen evangelisch én hedendaagszijn,maarook datzezoals
alle belangrijke waarden bedreigd worden doorhetconsumptie-klimaat
van onzeeendimensionalemaatschappij.Zecultiveren zaldan ook geen
sinecurezijn.
Deeersteinderijissolidariteit,zowelmetdenaasten alsmetdeversten,
en dan ook m et allen daartussen in.Solidariteitsluitook verantwoorde-

lijkheidsbesefin,d.i.hetbewustzijn datanderen op onsaangewezen zijn
en datop elk van onsdezorg rustvoorallen.M etditalleszitten wein het

hartvan dechristelijkegeloofsboodschap.Alsdeschrijvervan de leJohannesbriefonbeschroomd durftzeggen datGodliefdeis,dan mogen wij
heden even onbeschroomd zeggen datsolidariteitmetiederen allen,zelfs

metdegenediezichtégenjeopstelt,denieuwenaam isvoorGod.A1sdan
b.v.een schoolzich bijdebegeleidingvandeberoepskeuzezou beperken
tothetwikken en wegen van de bekwaamheden,zonderdeleerlingen ooit
erop attenttem aken datelk beroep in eerste instantie een dienstbetekent

en dààrom waardevolis,nietom zijn statusofhetsociaalprestige,dan
zou dieschooldenaam van christelijkeschoolnauwelijksnog verdienen.
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De tweedeisscheppingslust,creativiteit.hetdoorbreken van hetschoolse
proces van horen voorzeggen en nazeggen ;en wie schepping zegt,zegt

ookauthenticiteit.zichzelfworden,zichzelfzijn;scheppingisimmerswezenlijk zelf-uitdrukking;en zegteveneensemancipatie,wantschepping is
ook wezenlijk bevrijding,en emancipatie in de vorm van hetzoeken en
gaan van een eigen weg,hetvormen van een eigen oordeel,hetm aken van
eigen keuzen,hetopkom en voor eigen overtuigingen,desnoodstegen die

van de opvoeders in,is een normale fase in hetbevrijdingsproces.De
christelijkeinslagvandiewaardevolgtuithetgeloofvandechristenineen
God die steeds toekomst schept en bevrijding bewerkten zichzelfniet
herhaalt,maaraltijd nieuw isen oorspronkelijk.Een schooldiezich erm eetevreden zou stellen datmen ergoed leertreproduceren waterwordt
gedoceerd,zelfs a1sdit tot hoge scoresvoertin de exam encom petitie,of
diealle leerlingen overéén kam zou scheren,zodatdeeen nietm ag watde

andernietmag,verdientnauwelijksnog denaam van christelijkeschool.
Bij de twee volgende waarden moetmen bijde leerlingen metsterkere
tegendruk rekenen dan bijdetweeeerste:desamenlevingen depublieke
opiniewijzen bijdietweeimmersradicaaldeanderekantuit.Deeerste
van die waarden kan m en diepgang noemen,de andere:intellectuele eer-

Wkheid.
Metdiepgang wordthierbedoeld hetvermogen om dewerkelijkheid dieperte schouwen dan de mensvoor wie leven consumeren is.Datdiepere
schouwen betekent:eerbied voor mensen en dingen,voor hetalledaagse
wonder waarin en waarvan we leven,gevoeligheid voor alwatschoon en

edelengoed is,enbewustzijn datweallesontvangen om niets,hettegendeeldusvan dehebberigheidenverzakelijkingdieonzesamenlevingzwaar
hebben verziekten vanzelfsprekend ook dejongegeneratiemerken.
Intellectueleeerlijkheid van haarkantduidtop een groteliefde voorde
werkelijkheid en een groteeerbied voordewaarheid.Kinderen lerenzien
wat er is en zeggen wat ze zien,niets meer en nietsm inder dan ze zien,
zelfsalsditnietovereenstemtmethetgeen ze volgensdeleraarofvolgens

hethandboek hadden moeten zien.en bijdewerkelijkheid leren blijven,
ookalsdietegenvalt,isdeenigewegom hen in detoekomsttevrijwaren
voorindoctrinatie,reclamedruk,slogans,ideologieën en groepsdwang,die

e1kophunwijzedemenswordingvandemensbedreigen.Alswijvoortdurenddeleerlingennaardewerkelijkheidterugproberen tevoeren,kunnen
westeunen op een bondgenootdiep in hen :hun verlangen naarwaarheid,

hoeweerbarstigzebijwijlen ookkunnenreageren tegen deinspanning die
hetzoeken naarwaarheid van hen vraagt.M aardoordiehumanewaarde

van intellectuele eerlijkheid bij hen te cultiveren,brengen we weer een
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implicietchristelijkegrondhoudingtotontwikkeling:dievan bescheidenheid, van deemoed ;etymologisch is deemoed dien-moed, moed om te
dienen,luisterbereidheid tegenoverde vragen en impulsen van de werke-

lijkheid,diemen dan nietmetvooroordelen en eigenwilligheid benadert,
m et een zelfingenomen heersersmentaliteit.Dat is de geest van het beroem dewoord vanAristoteles:<Ikhou veelvan Plato,maarnog meervan
de waarheid'.
In ditverband een citaatuiteen recentRTB-interview :<M edunktdatde

leraren bijzich zelfhetbesefmoeten ontwikkelen datzein de mensheid
van vandaag en voor de naensheid van naorgen een taak hebben die zij
alleen kunnenvervullen:dejongeren intewijden inheteerlijk eneerbiedig ontmoeten van dewerkelijkheid,dewetenschappelijkewerkelijkheid.
deliteraire,detechnische,deeconomische,desociale'z. Letop hetwoord

tinwijden'.Hetgaaterinderdaad om de ontmoeting van iets dataltijd
groterisdan dekleinemensdieerintreedt,hetgaàtom dewerkelijkheid,
diealtijdeenverschijningsvorm isvan God.W antvoordechristenisGod
hetdiepstevan allewerkelijkheid,en dan ookalleen doorwiezich aan de
werkelijkheid waagt,alsaanwezig en vervullend ervaarbaar.
Die inwijding in de werkelijkheid isook deenige van devierwaarden
welke zuiver naar de maatvan de schoolisgeknipt.De schoolisimm ers

een leer-huis,geenjeugdbeweging ofsocialeactiegroep ofgelovigebasisgemeenschap.Intellectueleeerlijkheid kan (en moet)in en doordelessen
ontwikkeld worden.en welin en dooràlle lessen,nietalleen doorenkele

ofnaaraanleidingvanlessen ofviahetsamenzijnin schoolofklas.Maar
ook van dedrie anderewaarden m oetop schooldeoverdrachtin deeerste

plaatsvia hetonderwijsverlopen,veeleerdan doordeandereactiviteiten
vanhetschoolleven.Maarviahetonderwijsisnogniethetzelfdealsviade
leerstof.Die leentzich soms weldaartoe,soms ook niet.De weg van de

overdrachtisvooraldegeestwaarin endewijzewaaropaaneenvakwordt
gewerkt.W antvoorélk vak geldtdathetveelmeerisdan een vak,dathet

eenbijdrageistotdeontwikkelingvan desamenlevingeneen reëledienst
aan hetm enswordingsprocesvan de leerlingen.Daarergensligthetraak-

vlak van hetonderwijsmetdecultuurderwaarden.

2 F.Lamberts-j.in Radio-télévision catholiquebel
ge,nov-dec.1983.
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De eigenheid van de christelijke school
En waarblijftbijditalleshetgeen altijd alsheteigen christelijkestempel
van de katholieke schoolheeftgegolden:hetgebedvoor(en vroegerook
na)deles,deregelmatigeofoccasioneleschoolmis,devastenactiviteiten
van askruistotGoedeweekviering,de missieweek,de retraitesofrecollecties, de biechtgelegenheid, de religieuze praxis van de opvoeders? De

christelijkeschoolvan detoekomstzalmen nietmeerdaaraanherkennen.
Zelfs niet aan het feitdat de leerlingen niet mogen kiezen tussen gods-

dienst-enzedenleer.IndeFransevrijescholenisdiekeuzeeroverigensal
wel.M aarwat is dan nog hetonderscheid m etde officiële school?

Hoevreemd ditookmaglijken,dievraagisnaastdekwestie.W ehebben
nietdeopdrachtom anderstezijn dandeneutraleschool,maarom onszelfte zijn.W illen de anderen dan zijn zoalswij.deste beter.Alsde
christelijke schoolvan de toekomstherkenbaarmoetzijn aan de ernst
waarmee ze initieert (via hetonderwijs) in solidariteit,scheppingslust,
diepgang en intellectueleeerlijkheid,danmoetenweonzeaandachtonbeschroomd daarop richten,veeleerdan onsbezig te houden m etvragen die

geenzoden aandedijkzetten.Ookhiergeldthetwoordvan Jezus:dzoek
eersthetRijkGods',derest'(zoalshetantwoord opdieangstigevraag)za1
welvanzelferbijkomen,zonderdatjeernaarzoekt.Aandezorgvoordat
eerstnoodzakelijkezijnweechterternauwernoodtoe.Dienieuwechristelijkeschoolisernogniet.Hoezoujehaardankunnen onderscheidenvan
een andere? Ofietseen schoolgebouw wordtdan weleen ziekenhuis,kun

je nietzien als men nog nietverdergekomen isdan hetgraven van de
funderingen.Bouw eerstde christelijke schoolop.Hetverschilmet de
neutraleza1welblijken.Hetgrootsteprobleem isdan ooknietdatwehet
verschilnognietgoed kunnen anijnen.maardatwij,deopvoedersin de
christelijkeschool,diechristelijkewaardenzelfonvoldoendehebbengdntegreerden datmennietdoorgeeftwatmen nietheeft.W ezijnzelfgeborenengetogenin eentraditioneeldenkendburgerlijkchristendom endaar
lagen dekaarten anders.M etalhetgoededatditchristelijkeverleden in
zich geborgen heeften bevorderd,geloofdeheteigenlijknietin eendynamischeGod alsscheppendedieptevan deénewerkelijkheid,een God die
warsisvan rijkdom,intellectueelprestigeen machtsposities,een God die
hetnietbijhetverleden willaten,bijdatkoninkrijk van de verworven
rechten en van demettand en klauw verdedigdeeigen veiligheid,maardie
allesnieuw wilzien,hetondersteboven wilzien komen,hetopneemtvoor

dekleinste,en diedaarhetwerkelijkstis,waardemenshetmenselijkstis
-

en datisveelalnietdaarwaardevroom heid hem zoekt.Toch isdàthet
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Godsbeelddatoprijstachterdekeuzevoorsolidariteitenscheppingsdrang
indechristelijkeschooluitdetijdvan desecularisatie.UitditGodsbeeld
moetenwenoglerenleven.HetiseengevaarlijkGodsbeeld,veelgevaarlijkerdan hetvroegere.Hetisalsvuur.W ezullen eronslelijkaan schroeien.M aar waarvuuris,is ook lichten warmte.W aar die visie in iemand

vleesenbloedbegintteworden,zaldatvoelbaarzijn.Endievisiezalzich
ook minstens bijgelegenheid,bijna toevallig,soms even,verwoorden.
Ook naardeleerlingen toe.Ontbreektdatvuur,ontbreektdievisie,dan is
er niets meer dat verwoord zou kunnen worden.Daarom tot slotin het

kortenkeleprincipesoverdeexplicietchristelijketekensofverwoordingen
van hetgeloof datin de schoolbeleden en beleefd wordt.

1.Religieuze praxisin de christelijke schoolvan de seculiere tijd moet
uitingrijn,uit-drukkingvan watin de innerlijkheid aanwezig is;diteist
deauthenticiteitwaaroverin verband m etde scheppingslustgesproken is.
W elnu een grootdeelvan deleerlingen en een deelvan hetcorpsisniettoe

aandegeloofshoudingen dieverwoord worden indegebeden.praktijken,
vieringen,sacramenten van de traditie.
2. Het heeft dan ook geen zin om hen daaraan te doen deelnemen ;ze

kûnnen er zelfs geen deelaan nemen,zich erbij betrokken voelen;ze
kunnen hoogstenspassiefaanwezigzijn,watbijkinderenmeestaluitloopt
op actiefstoren.In hoeverredieaanwezigheid vroegerwelzin kon hebben,

blijfthierbuiten beschouwing:hetgaatom dekansen voordetoekomst.
3.Hetismogelijk de leerlingen te initiëren in de wereld derreligieuze
tekens (overigensm aaktonbekend ook onbemind),m aardan alleen in
zoverrezezich herkennen zowelin hetgeen daargevierd ofbeleden wordt,
alsin de uitdrukkingsvorm en.W aargeen bevrijdingofsol
idariteitbeleefd
en ervaren wordt,kan die nietworden gevierd;en waardieweleen beetje
ervaren wordt,iseen religieuze taaldie zich in hettwee-wereldenschema
beweegt,voor de viering ervan niet geëigend ;dat betekentin feite,hoe
ontstellend datook m ag klinken,datvan dehele overgeleverde liturgieen
vroomheidstaalnog maarbitterweinig bruikbaarisin de vieringen van de
toekomst.
4. Erisdusdringend behoefteaan pogingen om dewaarden diedeleerlin-

gen in een geseculariseerde vorm beleven (minder of meer consequent,
zoals iedervan ons)in een nieuwe geloofstaalte vertalen.Een vooraf
gegeven en voorgeschreven liturgie,die imm ersvanuiteen andere cultuur
en een anderlevensgevoelgeboren en ontwikkeld is,kan wellichtinspire-

ren,maar nietaangewend worden.Ze is voordejonge mensen alsde
wapenrusting van SaùlvoordejongeDavid.
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5.M en heeftvoorde religieuze praxisin de christelijke schoolvan de
toekomstdan ookmindernood aan priesters,versta:gewijdecultusbedienaars,dan aan dichters,versta: mensen die het waardebeleven van de
leerlingen kunnen invoelen en hetzo kunnen verwoorden datdezen tege-

lijk zichzelferin herkennen en God.
6. Hetisalmetalnog beterniettotuitdrukkingtebrengen wateris,dan

totuitdrukkingtebrengen(maardatisdan:tedoen also9 waternietis.
Enhetisbeterdatdeleerlingenéén keerinhetjaarietsmeemakendathun
dieperereligieuzezin aanspreekt,dan hen frequentdoorvromeactiviteiten
teloodsen diehen nergensraken.Goedegewoontes,een streefdoelvan de

vroegerechristelijkepedagogie.komen daartoch nietuitvoort.Defeiten
liegen ernietom .M aarzich aangesproken voelen kan leiden totantwoord
en ontm oeting.De christen van de diaspora kan alleen nog door de ont-

moeting van zijn persoon metdedieptedieweGod noemen,alschristen
bestaan en gedijen.
Naditallesmoetmentotdeconclusiekomen datwevooreenonmogelijke
opdrachtstaan.Maardatisnieterg.A1shetdoenlijk leek,zou hetnaar
onze verengde maten gekniptzijn,en dan kon de generatie die komt,
ervan nietleven.Hetisgelukkig veelgroter,hetoverstijgtonsaan alle
kanten.Fijn zo:wantzo ietskenmerkthetgoddelijke.Hetzalonsook
van allezelfgenoegzaamheid bevrijden.Ook a1sweallesgedaan hebben
wat in ons beperkte yerm ogen lag,zullen we nooit zelftevreden kunnen

terugblikken op onzeprestatie.Hetzalnooitgenoegzijn.
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G odsdienst en K erk in België
*

Poging tot een sociologische interpretatie
K .D obbelaere

Van hetgrootscheepsewaardenonderzoek doordeStichtingEuropean FcIue Systems Study Group,waarvan hier vroegerreeds enkele deelresulta-

ten bekend zijn gemaakten becommentarieerdl,isonlangseen synthese
gepubliceerd :J.Stoetzel.Lesvaleursdu tempsprésent:uneenquêteeuropéenne, P.U .f., Paris, 1983.Het werk werd m et spanning, maar door

sommigenookmetenigeonrusttegemoetgezien.Getuigeo.m.hetboekje
datG .Defoisschreefop verzoek van de <com mission desépiscopatsdela
Communauté Européenne'z. De bisschoppen waren, naar ik uit goede
bron vernam ,nogalbevreesd vooreen loutersociologischeverklaring van
de resultaten die de goegem eentein verwarring zou kunnen brengen.Ten

gerievevandemensendieverantwoordelijkzijnvoorpastoraalenleiding,
probeertDefoisdaarom een historischeen filosofischeinterpretatievan de

resultaten tegeven.Hijformuleertook enkelereservesten aanzienvan de
betrouwbaarheidvanhetonderzoek.Terechtmerkthijop datdeantwoorden op een vragenlijststerk ao ankelijk zijn van de manierwaarop de
vragen worden gesteld.Maarhijhad die betrouwbaarheid zelfkunnen
nagaan doorderesultatentevergelijken metdievan andereonderzoeken
overhetzelfde onderwerp en,meer bepaald watde kerkelijke praktijk
betreft,m etde gegevensvan de nationale diensten voor godsdienststatistieken.Aan de hand van deze laatste heb ik zelfkunnen constateren dat
watBelgiëbetreft,debetrouwbaarheid van destudiegrootis.Alleen voor

Vlaanderen isdedeelname aan dewekelijkseeucharistieviering lichtelijk
overschat3;hetEuropeseonderzoek zou dusnog gunstiguitvallen voorde
1ZieJ.Kerkhofs,Gewe/en,spl
jtenzondein West-Europa,inStreven,decem-

ber1982,pp.195-207en J.Kerkhofs,God in West-Europa,inStreven,november
1983,pp.99-109.Daarvindt de lezerook meergegevens overopzet,methode,
omvang enz.van hetonderzoek.
2 G.Defois,L '
Europeetsesvaleurs.Unequestion neuvepourl'
Eglise,Centurion,Paris,1983.

3 K.Dobbelaere,GodsdienstinBel
gië,inJ.KerkhofsenR.Rezsohazy(red.),
Destille ommekeer.oude en nieuwe waarden in hetBelgië van dejaren tachtig,
Lannoo,Tielt,1983,p.77.
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katholiekekerk in België!Verderishetook juist,zoalsDefoisopmerkt,
dateen opiniepeiling maareen dfoto'is,datzem .a-w.een dstatischevisie

van derealiteitweergeeft'.endathetdusmoeilijkisom vanuiteen enquêtededtoekomsttevoorzien'.Maarhetistochmogelijk <foto's' resultaten
vanverschillendeenquêtes,metelkaartevergelijken,alsmededejaarlijkse

kerkelijtestatistiekenteanalyserenenopdiemanierhistorischetrendsop
hetspoorte komen.Mijbaserend op dergelijkegegevensen refererend
aan onderzoeksmateriaaluit Nederland en de Verenigde Staten,kom ik
totdebevinding daterzich een historischelezing van degegevensopdringt

en nieteenverklaring intermen van leeftijd.W atBelgiëbetreft,moetde
verandering gezochtworden in verschillen tussen generatiesen nietin ter-

men van levensfasen,diegemeenschappelijk zijn aan allegeneraties4.
In ditkorte artikelzalik pogen devoornaamste Belgische resultaten met
betrekking totgodsdiensten Kerk samen tevatten en sociologisch te dui-

den5.Een uitgebreidereanalyseverschijntbinnenkortin boekvorm6.
E m pirische resultaten

Deresultatenvan deBelgischeenquêtetonenaandatobjectieveverklarendevariabelen -zoalshetaantaljaren onderwijs,hetinkomensniveau,de
socialerangen deburgerlijkestaat-ensubjectieveverklarendevariabelen
zoalsgevoelensvaneenzaamheid,hetaldan nietgelukkigzijn,hetleven
min ofmeerzinloosvindenenin meerdereofminderematetevreden zijn
metzijngezinsleven-geensignificantevariatiesveroorzakenindegeloofsopvattingen en -praktijken derBelgen.Twee factoren zijn daarentegen
zeerdiscriminerend:deleeftijd (waarvan ik zojuistgesteld heb dathijin
-

term en van generaties geïnterpreteerd m oetworden en nietin term en van

levensfasen)en hetaldan nietuitoefenen van een beroep,ongeachthet
geslacht.

Duidelijk blijktdathetrelatieveaantalbuitenshuiswerkendevrouwendat
betrokkenisopgodsdienstenKerk (gemetenaan haargeloofin een 'persoonlijke God',hetbelang datzijaan die God hechten,haar deelnam e
aan dewekelijkseeucharistieviering en haargebedsleven)vergelijkbaaris
4 VooreenuitgebreiderargumentatiezieK.Dobbelaere,op.cit.,qp.98-99.

5 EenFranseen Duitseversievan ditartikelverschijnteerstdaagsln ObjectI
EuropeenProjektEuropa.
6 J.KerkhofsenR.Reszohazy(red.),Destilleommekeer(zienoot3),waarin

naastderesultaten overgodsdiensten kerk ook diemet betrekking totmoraal,

arbeid,gezin,politiek envri
jeti
jduitgebreidaan bod komen.
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metdatvan demannen.Hetzijn devrouwen zonderberoep dieop religieusgebied de <traditionele'tegenstelling tussen mannen en vrouwen be-

werken:onderhaarzijn ermeerkerksen,7,en isereengroterpercentage
datin een <persoonlijke God'gelooften datbidt;zij vinden God ook
belangrijkerdan vrouwen meteen beroep en mannen doen.Devolgende
tabelresumeertenkele belangrijke gegevensuitde Belgische enquête in
functie van de verklarende variabelen :geslacht,beroepssituatie en leef-

tijdscategorie.

Samenvattende tabelvan de betrokkenheid van de belangrijkste sociale
categorieën op godsdiensten kerk

Socialecategorieën

(absolutegetallen)

Geloven Vinden het Zijn
Graadvan
Bidden,
in een eerstegebod kerks permissiviteit mediteren,
<persoon- geheelvan
opgebiedvan contempleren
lijke toepassing
seksuelemoraal
God' voorzichzelf

en bio-ethiek

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

26
37
38

34
48
48

22
25
31

3,5
3,0
2,3

49

37
43
57

41
55
65

28
42
43

3,2
2,3
2,1

55
70
74

Vrouwen meteen beroep

enmannennaarleeftijd
18-34j.(289)
35-54j.(275)
55j.enouder(175)
Vrouwen zonderberoep

naarleeftijd 18-34j.
(1* )
35-54j.(108)
55j.enouder(189)

(1)inprocenten
(2)inscores,gaandevan0 <nooitgerechtvaardigd'tot10 <alti
jd gerechtvaardigd'.

Grosso modo kunnen drie gradaties in godsdienstigheid (geloofin een
dpersoonlijke God',erkenning van de geldigheid van het eerste gebod,
meditatie en gebed)en kerkbetrokkenheid (kerksheid,kerkelijkheid en
ethiek)onderscheiden worden:1)meervrouwen van middelbareleeftijd
ofouderzonderberoep zijn godsdienstig en kerkbetrokken dan 2)jonge
volwassen vrouwen zonderberoep,maardezelaatsten verschillen nietveel
7 Onder kerksen wordt verstaan:diegenen die trouw en regelmatig aan het

kerkelijk leven deelnemen viaeen wekellkseeucharistieviering;kerkelqken zijn
diegenendienogtoteenkerkwensengerekendteworden,zelfsalzijnzeonkerks.
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van hun oudere zustersmeteen beroep en ouderem annen.Hetgeringste

aantalgodsdienstigen en kerkbetrokkenen vinden wijbijde3)jongevolwassen vrouwen meteen beroep en dejongevolwassen mannen.W elnu,
deze drie categorieën vertonen ook verschillende graden van betrokkenheid op een geseculariseerde wereld.

Proeve totverklaring:de secularisatie van de Belgische
leefwereld

Inderdaad,dejongevolwassenen -vrouwen meteen beroep en mannen hebben steeds geleefd en gewerktin een wereld die beheersbaar en bere-

kenbaarwordtgeacht.Dewereld van diejongevolwassenen isdewereld
van hetdhieren nu',waarin relatiesbestaan uitinteractietussen rolspelers.
Een steedsverderdoorgedreven functionele differentiatie,specialisatieen
rationalisatie van de arbeid die de taken m echaniseerten fragmenteert,

heefttotgevolg datde arbeid nog weinig <zinvol'lijkten hetmenselijk
contact verloren gaat.M ensen verhouden zich dan tot elkaar in dgesegmenteerde'relaties,éls arbeider,bediende,handelaar,koper,verkoper,

buur,functionaris...Zelfsbuiten dearbeidssfeerzijnpersoonlijke,totale
en duurzam e relatiesdvan aangezichttotaangezicht'in onze samenleving
sterk gereduceerd,ze komen m isschien nog alleen voor in het gezin en

ondervrienden.De interactiesin de arbeidssfeer en de consumptie zijn
gepland in functievan een gecoördineerdeproduktieen verkoop,zezijn
vluchtig,functioneel,hiërarchisch en iedereen isvervangbaarin zijn rol.
Decommunicatieisweinig diepgaand en bijnauitsluitend utilitair.
Daartegenoverkan men zich afvragen ofde vrouwen zonder beroep niet
in een gezinssfeer leven die van die econom ische wereld afgeschermd is.
M aarook in diegezinssfeeriserde laatstedecennia veelveranderd.Sinds

dejaren zestig isnietalleen demechanisatievan dehuishoudelijketaken
ver doorgedreven,maar,meer zelfs,het meest intieme,nl. de seksuele
relaties en hun gevolgen,wordtbeheersbaar en berekenbaar geacht.De

gevolgenvandeseksuelerelatiezijn steedsbetertecontroleren,deseksualiteitsbeleving zelfwordtin dseksuelehandboeken'alsdtechnisch verbeter-

baar'voorgesteld.Liefdewordtherleidtoteen noodzakelijkgeachtorgasmedatliefstzonderdgevolgen'blijft,maaruitzijn aardzelfdvluchtig'is.
Zelfs nietbuitenshuiswerkende vrouwen ondergaan aldusde veranderin-

gen diein desamenleving plaatsvinden.Dejongeren onderhaarreageren
erm eestalop dezelfde m anier op alsvrouwen meteen beroep.Vrouwen

zonderberoep van middelbare leeftijd en ouderdaarentegen blijven het
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meest <traditioneel'.Zij hebben nog een andere wereld gekend,waar
andere waarden overheersten:traditie,liefde,aanhankelijkheid,trouw,
onderdanigheid en dienstbaarheid.Diewereld waarpersoonlijke,duurzamerelatiesnog mogelijk waren -ongestoord doordemassamedia,radio
of TV waar de totale m ens in betrokken was, waar genegenheid en
wederkerigheid in plaatsvan competitieoverheersten,wasnog een gunstige voedingsbodem voorm onotheïstische religiesen kerken.Godsdiensten

dieeenpersoonlijke,totaleverlossingbiedenendiemaartotontwikkeling
kunnen komen in een dGemeinschaft',zijn van een andere tijd,van het
verleden,en zijn nu voorsteedsmeermensen wereldvreemd geworden8.
Een djenseitige'Goddieeen 'diesseitige'wereldbeheerst,ismisschiennog
altijd denkbaar.maarwordtvoorvelen onaanvaardbaar:demensisimmersinstaatzijneigenproblementebeheersenenoptelossen.En zijdie
hem nogkunnenaanvaarden,kunnenhem nogmoeilijkzienalseenlevende,persoonlijkeGod.Steedsmeerwordthijvoorgesteldalseen algemene
kracht,een geest,diets'vaagsen algemeens,een dhogerem acht',diets'dat

verafis.MetGod verdwijnen ook hemelen hel.W atoverblijftzijn vage
universele notieszondervee)consequenties:het<hiernamaals',een <leven

na de dood'.Centrale begrippen uithetchristelijk wereldbeeld hebben
afgedaan,verliezen aan betekenisen verdwijnen meeren meer.
W anneeruithetonderzoek blijktdatdenotievaneen fpersoonlijkeGod'
nog welleeftbijvrijeberoepen en kaderleden van middelbareen hogere
leeftijd,dan ishetdat,geloof ik.omdatvelen van hen nog werken op
basis van persoonli
jkerelaties.Alleen immersin een kadervan zinvolle
menselijkerelatieskan hetchristendom gedijen 9.Hetvoortbestaan van
hetgodsgeloofvindt hier dezelfde verklaring alsdie wijvoorstelden in
verband metvrouwen zonder beroep van middelbare ofoudere leeftijd
wierleven in tegenstellingtotdatvan jongere vrouwen mindersterk beheerstwordtdoorrationalisatie en techniek.
ln die sociale categorieën teltm en ook hetgrootsteaantalkerkeli
jken en
kerksen.De aard van hetwerk en de aardvan deintermenseli
jke relaties

blijken aldusalsverklaringsgrond belangrijkerdan hetinkomen.Ook de
stabiliteitvan de menselijke relaties isbelangrijk om hetgeloof in een
<persoonlijkeGod'en de kerksheidtedragen,zoalsblijktuithetfeitdat
mensenmeteen stabielewoonrelatie(eigenaarsversushuurders)en zijdie
8 Zie ook B.R.Wilson,Aspectsof Secularization in the <eJ/,in Japanese
Journalof Religious Studies,3 (1976)3/4,p.273;en B.Wilson,Religion in
SociologicalPerspective,Oxford University Press,1982,pp.27-32.

9 Zie ook D.Martin,# GeneralTheory of Secularization,BasilBlackwell,
Oxford,1978,pp.160-161.
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tevreden zijn overhun gezinsleven eerderin een dpersoonlijkeGod'geloven en kerkszijn dan anderen.Hoekan men zich immerseen dpersoonlijkeGod'voorstellendievooronszorgt,en dezerelatiewekelijksvieren,
alsmen zelfgeen stabiele,persoonlijkerelatieservaart? In een samenleving waarbeheersing,berekening.planningen concurrentiede basiszijn
van hetsucces,waarhetalleen op resultaten aankom t,waaroveral,totin

hetgezin toe,wedijverheerst,waarmensen geen tijd meerhebben voor
elkaar en alleen a1s rolspelers elkaar vluchtig ontmoeten,daar wordt zo
ietsalseen eucharistieviering vaak alseen anachronisme aangevoeld.
In deliturgiewordtimmershetgeloofin een zorgende,vergevingsgezinde
en troostende Vader uitgesproken,de Heer,de Schepper,Koning en Heiland,Redder en Vertrooster.Daar worden liefdeen trouw,broederli
jk-

heid en naastenliefde,nabijheid en vriendelijkheid.rechtvaardigheid en
barmhartigheid gevierd ;m ildheid en goedertierenheid,dienstbaarheid en

vreugde,wijsheid en geloof,nietkennisen verstand.Datzijn menselijke
relaties en waarden die de jongeren in de moderne wereld nog weinig
ervaren,hoezeerzijermisschien ooknaarhunkeren.Bovendienvragen zij
watdietweeduizend jaren christendom dan welhebben opgeleverd:de
<wereldvan God'lijkteen <wereld vantovenaarsleerlingen'tezijn geworden ;de M eester-tovenaarom de gevaren te bezweren en onste verlossen

isnietmeertevinden endusmoetmenmaarzoveelmogelijkvanhetleven
profiteren zonderzich om degevolgen en om deanderen tebekomm eren.

Natuurlijk zijn erook jongeren die aan die wereld willen werken om ze
menselijker,rechtvaardiger,milderen mensvriendelijkertemaken.Velen
verbindenditechternietmeeraaneen geloofin een fpersoonlijkeGod',al
blijfthetfreligieuze'karaktervan veelvan diebewegingen duidelijk aanWijsbaarlo.
Ook hetleven komtnietmeervan God.Dem ensbeheersthet.produceert
hetin reageerbuisjesterwijlTv-camera'shetprocesvolgen en in de huiskamerbrengen,erwordtzelfsmethetleven geëxperimenteerd.H etleven

heeftzijn sacraliteitverloren,de mens neemthetheftin eigen handen:
zelfm oord wordtzelfdoding,euthanasie wordtmeeren m eeraanvaard en

gepropageerd,abortus iseen doplossing'bijvruchtbaarheidsproblenlen.
Meer algemeen is hetchristelijke zondebegrip uitde ethiek verdwenen,
dzonde'heeftin iedergevalzijn christelijke inhoud verloren:hetwordt
een synoniem voor schuldgevoelofschaamte,m aar houdtgeen berouw,
inkeer.boete en verzoening metGod meerin.Luhm ann zegtdatdenotie
10 P.Leroy,Kernenergie:milieuconflictofgodsdienstoorlog.Acco,Leuven,

1979,pp.76-85.
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zondein een m odernesamenleving geen enkele betekenismeerheeftll.In
een functioneelgedifferentieerde samenleving,waarin demensslechtsseg-

mentairbetrokken isen godsdienstzijn betekenisalszingevingssysteem
dat alle functionele aspecten van het leven overkoepelt verloren heeft,
kunnen alleen technische mankementen voorkomen en tpartiële'fouten.
Nooitisde <totale'mensin een functionelesfeerbetrokken.In een derge-

lijkesamenlevinggeldtnogalleeneen situatie-ethiek,een ethiek dierekening houdtmetomstandigheden,de eigenheid van de functionele sfeer,de
betrokkenen en hun motivatie.Vandaarde secularisering van deethiek die

Wijzelfin onzestudiemochten vaststellenlz.
De toekomstvan de godsdiensten de religieuze denominatieszieterdus
nogalsomber uit.Zelfsal'beweren'kerksen datde invloed van de gods-

dienstzaltoenemen,toch kennenzijzelfdegodsdienstnogweinigfuncties
toe.M inderdan de helftvan de kerksen richtzich inderdaad nog naarde
kerken voorantwoorden op hun fam ilialeen m oreleproblemen,hun spiritueleen individuelenoden.En vooral,deantwoorden diezevan dekerken
krijgenworden genegeerd,alszenietovereenkomen metdeverwachtingen
van de 'geseculariseerde'm ens.
Een paradigmatisch voorbeeld is de reactie op de geboorteregelingsleer

vanPausPaulusVIin zijn encycliekHumanae Vitae(1968).Hetafwijzen
van dezekerkelijkeleersteunde enerzijdsop de affirmatie van deeigen
rationaliteitvanhetsubsysteem gezin datopgrondvanzijn functionaliteit
zijneigen normen uitbouwt,en anderzijdsop denegatievan deaansprakenvanhetsubsysteem godsdienstdathetgezinssysteem onderzijnvoogdijprobeerdetehouden.Dezeencycliek wasnietdeoorzaakvan desterke
terugloop van de kerksheid sinds 196813.De afwijzing moeteerderverstaan worden a1seen van desymptomen van devoortschrijdendelakiseringvan dewerelddietevensresulteertin stijgendeonkerksheiden onkerkelijkheid.Deontkersteningvan dewereldgaatimmersveelverderdande
katholiekewereld en een zo breed proceskan nietverklaard worden door
wat er in het katholieke m ilieu gebeurt alleen14. Een universeel proces
vraagteen universeleverklaring,en deze kan alleen doorde secularisatiethese gegeven worden.
11 N. Luhmann, Funktion der Religion, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main,1977,pp.227-228.
12 K.Dobbelaere,Godsdienstin België,pp.79-89.
13 Ditin tegenstelling totA.M .Greeley,W .C.Mccreadyen K.Mccourt,CatholicSchoolsin a Declining Church,Sheed and W ard,KansasCity,1976,pp.
103-154.
14 K .Dobbelaere,Secularization:# M ulti-Dim ensionalConcept, in Current

Sociology,29(1981)2,p.134e.v.en pp.152-153.
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Conclusies
Ik heb gepoogd een sociologische interpretatie te geven van de Belgische
gegevens op basis van een multi-variabelen-analyse.Deze.laatzien datde
verschillen in kerkbetrokkenheid verklaard kunnen worden zowel door
verschillen tussen de generatiesa1sdoorverschillen tussen hen die we1en
hen d1
)e nieteen beroep uitoefenen
,

onalankelijk van hun geslacht.Om

deze feiten theoretisch teduiden heb ik een beroep gedaan op de functionele differentiatie die in onze sam enleving steeds verder doorgevoerd
wordten dieeen rationalisatie en specialisatieen daarmeesamenhangend
een segmentatie van de sociale relaties inhoudtls. Daaruitvolgen,dunkt
m e,voor de kerk enkele vragen.
Durkheim ,Swanson en andere sociologen hebben aangetoond datde
voorstelling die volkeren hebben van God,verband houdtm etde sociale
structuurvan hun samenleving.A1sdatwaaris,moeten de radicaleveranderingen die onze samenleving heeft ondergaan een invloed hebben op

haarvoorstellingvanGod.Zolangonzesamenlevinghoofdzakelijkgekenmerkt werd door sociale differentiatie,was het leven hiërarchisch #eOfdend en kwam die hiërarchische wereld ook in de opvattingen totuiting.
De idee van een <God ...oneindig volmaakt,Schepper,Heeren M eester
van hemelen aarde,oorsprong en einddoelvan alle dingen',de formule-

ringvan decatechismuswaarin deondervraagdenin hunjeugd gesocialiseerd zijn,paste goed bij een dergelijke structurering.Maarde sociale
differentiatiediein een volgensstanden gestratificeerdesamenleving resulteerde,heeftgaandeweg plaatsgem aaktvoor een functionele differentiatie.En dat heefthet ftraditionele'Godsbeeld sterk aangetast.ls hetdan

niethoog tijd dattheologen en catecheten de <mysteries'van hetleven
herdenken en in termen uitdrukken die heden ten dagemeeraanvaardbaar

zijn voor mensen die in een functioneelgedifferentieerde samenleving
levenl6?
2. Onze sam enleving wordtook gekenmerktdoor een uitbreiding van de

persoonlijkeopties.Deindividualisatievan elkekeuzeop hetvlak vande
economie(consumptie),depolitiek (verkiezingen),hetonderwijs(oriëntatieenniveau),hetgezin (huwelijkenouderschap)enz.doetzich ookvoor
op godsdienstig gebied (Luhmann,pp.232-242):ook de religieuzeoptie
15 Eenuitgebreiderversievandezeideeënza1eerstdaagsverschijnen:K.Dob-

belaere,Secularization Theories and SociologicalParadigms.Convergences and

Divergences,inSocialCompass,31(1984)2/3:terperse.
16 Zieook P.L.Berger,TheHereticalImperative:Contemporary Possibilities

ofReligiousAffrmations,Doubleday,GardenCity,1980.
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wordtgeïndividualiseerd(Berger,pp.1-29,komtlangseen andereweg tot
dezelfdeconclusie).Dekerksheid isin Belgiësterk gedaald (- 1,9% per
jaarvan 1968tot1973,en - 0,8ç:perjaarsindsdien),maardekerkelijkheid blijftbetrekkelijk stabielalsmen refereertaan de deelnameaan de
dritesdepassage':80tot85ç:van deBelgen wordtnog kerkelijk begraVen .

Toch isersindsenkelejaren bijjongevolwassenen een trend naarkerkverlatingvasttestellen.zoalsblijktuitderelatievedalingvan dekerkelijkehuwelijken en dedoopsels(Dobbelaere,pp.72-75).Terwijlhetrelatieve aantalkerkelijke begrafenissen nog vrij stabielblijft,is ditjuistde
enige tritede passage'waarrond deKerk geen speciale catechese voorziet.
HoortdeKerk zich niettebevragen overde nood aan een nieuwespiritua-

liteitrondlijden en dood,enmoetzijgeen specialecatecheseontwikkelen
voorlijdenden,stervenden en hun gezinnen?
3. Ik heb de secularisatie van de ethiek verklaard vanuit de functionele

differentiatie van onze samenleving.In een dergelijke samenleving geldt
nog alleen een situatie-ethiek.Datwilnietzeggen datde Kerk haar ethische opdrachtm oetverzaken,maarzi
jmoetdegelovigen voorhun ethi-

scheverantwoordelijkheid plaatsen en zich beperkentothetverkondigen
van waarden en principes.Zijzou aldusnietlangerverschijnen alseen
anachronistische institutie en haar autoriteit zou niet verder aangetast

wordenzoalsdatgebeurtwanneerzijtussenbeidekomtop hetniveauvan
methoden entechnieken-watzijnogaltijd probeerttedoen ophetterrein
van degezinsethiek,hoewelzijdaarreedslang meeopgehouden heeftop
hetniveau van het econom isch systeem .
4. Roept de groeiende betrokkenheid van de vrouwen in alle sferen van

hetmaatschappelijk leven (economie,onderwijs,politiek,enz.)nietde
vraag op naar resectie overen verandering in de rolvan de vrouw in de

Kerk?Heelinhetbijzonder,dientdeKerknjetdringend haartraditionele
houding teherzien in verband metdetoegang van devrouw tothetam bt?

5.W ildeKerk overleven dan zalzij,volgensmij,demoderne samenleving m et haar functionele differentiatie moeten aanvaarden.Niet alleen

zalzijhaartheologieen catechesemoetenaanpassen,maarook haarstrategie. Vallier en Colem anl; spreken van een cultureel-pastorale in plaats
van een missionaire strategie.In dezenieuwe strategieerkentdeKerk o.m .

de onal ankelijkheid van de seculierewereld;hetsociaal-ethisch leiderschap staat centraal en niet de verzuiling ;de priester is een spirituele
17 1.Vallier,Catholici
sm,SocialControlandM odernizationinLatin-America,

Prentice-Hall,EnglewoodCliffs,1970;enJ.A.Coleman,TheEvolutionofDutch
Catholicism,1956-1974,University ofCalifornia Press,Berkeley,1978.
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leider, geen m issionaris of een militant organisator;de leek heeft een
actieve rolte spelen in de wereld én de Kerk,en deze laatste erkenthet
pluralism e in de moderne samenleving en werkt ermee sam en. Beide
auteurshebben deverschillendekenmerken van destrategischeaanpassing
uitgebreid besproken en de noodzaak van de nieuwe strategie voldoende

aangeduid,zodatik meteen verwijzing naarhun werk kan volstaan.
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D e V redesbew eging in V laanderen
Goedele De Keersm aeker

Datdevredesbeweging in Vlaanderen sinds 1979 een opbloeiheeftgekend

eneen massaleaanhangbijdebevolkingheeftverworven,hoeftnognauwelijks te worden gezegd.Datde problematiek rond de plaatsing van
nieuwemiddellangeafstandskernwapensin onsland hierin een katalysator
isgeweest,isaleven evident.Sinds 1979 heeftVlaanderen een wareexplosievan informatierond hetprobleem van dekernwapensgekend.Them a's
als vredesopvoeding,alternatieve defensie,m orele en politieke aspecten
van de bewapening en de band m etde ontwikkelingsproblem atiek worden
voorheteerstaangeraaktofgrondigeruitgewerkt.Actiesen demonstraties

volgen elkaarop.VierjaarnahetNavo-dubbelbesluitishetwellichtnog
te vroeg om een definitievebalansvan deze evolutie op te maken.W eten-

schappelijkestudiesoverhetfenomeenzijner,openkeleeindverhandelingen van studentenna,nauwelijks.Ditartikelwi1dan ook maareen eerste
situatieschetsgevenl.Hierbijzalik nietzozeeringaan op de organisatorische aspecten van de bewegingz naaar vooralaandachtbesteden aan de

historischeen politieke-maatschappelijkecontextwaarbinnen zijopereert
en aan deconsequentiesdaarvan voorhaarstrategie.Om praktischeredenen beperk ik m etotde Vlaamse vredesbeweging en laatik haar W aalse
tegenhanger buiten beschouwing.Ofschoon beide bewegingen uiteraard

binnen nagenoegdezelfdecontextopereren (hetBelgischebuitenlandsen
defensiebeleid istotdusvernog nietgeregionaliseerd),maken een aantal
verschilleninopstellingeenvolledigerechtstreeksevergelijkingnietwenselijk.

1 De auteur is verbonden aan het Nationaal Secretariaat van het VAKA

(VlaamsAktiekomiteetegenAtoomwapens).Haarartikelbindtechteralleenhaarzelfen geen enkeleorganisatie.
2 Vooreen overzichtvan deverschillende vredesorganisatiesin Vlaanderen zie
Erik Van den Begin, De Vredesbeweging in Vlaanderen, Omega,Antwerpen,
1983.
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H istorische achtergrond
Alsmassabeweging kan de vredesbeweging in Vlaanderen nietop een lan-

ge traditie bogen.Op enkele uitzonderingen na zijn hetbuitenlands en
defensiebeleid in België,nooiteen bron van fundamentele connicten binnen depolitieke elitevan hetland en zekergeen aanleidingtotmobilisatie
van debevolking geweest.Artikel68van de Grondwetzegtdathetbuitenlandsen m ilitairbeleid doorde regering wordtbepaald en ditweerspiegelt

zichin depraktijkdiezichsinds1830heeftontwikkeld.Deconsensusdie
altijd ronddezethema'sbinnen deBelgischepolitiekeelitegeheerstheeft,
wordt geillustreerd door het feitdatna de definitieve bezegeling van de

Belgischeonalankelijkheid (1839)ergeenenkeleregeringmeerten valis
gebracht naar aanleiding van haar buitenlands of defensiebeleid.In het
verleden hebben pacifisme en anti-militarisme weleen rolgespeeld in het

ideeëngoed van een aantalpolitiekepartijen en stromingen.In 1862 ontstonddeMeetingpartijuithetverzettegen deregeringsplannen inzakede
verdediging van Antwerpen.De Socialistische Beweging heefteen oude

anti-militaristischetraditie.Belgischesocialisten waren betrokken bijpogingen om via de Socialistische lnternationale in 1914 een wereldoorlog

alsnogtevoorkomen.Tijdenshetinterbellum verzettendesocialistenzich
o.m .tegen het Frans-Belgisch militair akkoord.Zijwerden daarin gesteund door de Vlaamse Beweging,die toen in volle opbloeiwas. Het
verzettegen de taaltoestanden in hetleger en tegen de buitenlandse poli-

tiek dievooralop Frankrijk georiënteerd was,leiddebijeen aantalVlam ingen toteen anti-m ilitarisme en pacifism e datgesymboliseerd werd in
het <Nooitm eerOorlog'van de Vlaamse Frontsoldaten aan de Ilzer.De
eerste dienstweigeraars waren dnam inganten'.
Noch voor de Vlaamse,noch voor de Socialistische Beweging bleek het

pacifismeechteruiteindelijkprioritairtezijn.NadeTweedeW ereldoorlog
liepen beidetraditiesdood op de polarisatiediezich op internationaalvlak
voordeed en die hetwesterse kam p ertoe aanzettederangen tesluiten.De

socialistPaul-HenriSpaakwerd een van debelangrijkstepromotorenvan
het Atlantism e én secretaris-generaal van de Navo.De goedkeuring en

uitvoeringvan hetNavo-verdragzorgden in Belgiënauwelijksvoorenige
politiekedeining.De belangrijkste discussiesinzake defensiegingen over
de duurvan de militaire dienstplicht.Het defensiebeleid werd meer dan
ooitdetaak van deregering,diehaarstandpuntvolledig afstemdeop dat

van deNavo.Totheteindevan dejaren zeventig kon zijdaarbijsteeds
rekenen op een algem ene consensus binnen de politieke elite.Zelfs de
invoering van atoomtaken voor het Belgische leger en het opslaan van
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kernwapensop Belgisch grondgebied gingen ongem erkten zonderpubliek

debatvoorbij.Metuitzondering van dechristen-democraatPierre Harmel,diein deperiode66-72 eenbelangrijkero1speeldealspromotorvan
deinter-Europeseontspanning(cfr.hetHarmel-rapportdatdoordeNavo
in december 1967werd aangenomen)zijn deBelgischeministersvan buitenlandsezaken ernooitin geslaagd een eigen Belgisch beleid ten aanzien
van de Navo en van hetOost-W estconsictte ontwikkelen3.

Een nieuwe vredesbeweging
Denieuwevredesbeweging isin Vlaanderen a1sm assabeweging in deeerste
plaats een anti-rakettenbeweging die ontstaan is als een reactie op het
Navo-dubbelbesluitvan 12 december 1979.In tegenstelling totNederland,

waarb.v.hetInterkerkelqk Vredesberaad (IKV)reedsin 1977 zijn campagnevoorde denucleariseringvan Nederland lanceerde,werden in België
dè afschrikkingsstrategie van de Navo en de roldie ons land daarin te

spelen krijgt,vôör 1979nooitop bredeschaalterdiscussiegesteld.
W eliswaarbestonden ook in Vlaanderen reedseen aantalvredesorganisaties,zoalsPax Christi,deInternationale van Oorlogstegenstandersen Vre-

devzw.Vôör1979 hadden zijechterslechtseen relatiefgeringeinvloed.
Tochhebben zij,sàtenmethetwetenschappelijkonderzoek eneenaantal
veranderingendiebinnen dekatholiekekerkoptraden,bijgedragen totde
bewustwording van depublieke opinieen de massabeweging van na f9
voorbereid.
In 1975 werd hetOverlegcentrum voorde Vrede opgericht,datdebedoe-

ling had een zo ruim mogelijk discussieforum tezijn voorpolitieke,vakbonds-en socio-cultureleorganisaties.Hetontstaan van een brede vredes-

bewegingnaf9looptechterindeeersteplaatsparallelmetdeuitbouw van
het Vlaamse Aktiekom itee tegen A toom wapens.Eind 1979 opgerichtmet
alsdoeldeactiestegen deplaatsingvan denieuwe middellangeafstandsraketten in Europa te coördineren en te stimuleren,is dit Vaka sedertdien
uitgegroeid toteen pluralistische koepelorganisatie met 17 lidorganisaties

en daarnaast een aantalplaatselijke comité's verspreid over het hele
Vlaamse land. Om ontstaan en groei van de nieuwe vredesbeweging in

Vlaanderenteverklaren,moeten wewaarschijnlijknietin deeersteplaats
3 Over het Belgisch buitenlandsbeleid sinds 1945 en de houding van België
tegenoverdeNavo zieRik Coolsaet,De Veili
gheid van België.HetBelgisch BuitenlandsBeleid en deInternationaleBewapeningsdynamiek,Kluwer.1983.
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teruggrijpen naar de hierboven even gememoreerde tradities van de
Vlaamseen deSocialistischeBewegingen.(W elhebben deVlaamseSocialistischePartijen deVolksunieopnieuw bijdezetraditiesaangeknoopten
belichamen zijnu,samen metdeecologische partijAgalev in hetparlementdetegenstandtegendenieuweNavo-raketten).Relevanterblijkthet
tewijzen op demaatschappijkritischejongeren-en emancipatiebeweging
die sindsde tweede helftvan de jaren zestig in de westerse wereld tot
ontwikkeling isgekom en.Hetideeëngoed datsindsdien gegroeid isen zich
buiten detraditionelepolitiekedenkpatronen en tegenstellingen bewoog,is

uiteindelijk uitgemond in talvan zogenaamd alternatieve organisatiesen
bewegingen die een belangrijk aandeelhebben gehad i
n de hernieuwde
aandachtvoorde veiligheids-en vredesproblematiek.De opkom stvan de
ecologische beweging is allicht vanuit dezelfde evolutie te verklaren.Al

blijfthetzo daterop nationaalvlakin Vlaanderen organisatorischweinig
of geen banden tussen de ecologische en de vredesbeweging bestaan.

Anderegroepen diehun wortelsin dealternatievebeweginghebben,zijn
ondermeerDerde Wereldbewegingen en onaoankelijkevormingsinstitutendieindevredesbewegingweleenbelangrijkerolspelen.Indicatiefisin
ditverband trouwensook datvaak wordtgesteld,en opiniepeilingen be-

vestigen dit,datde basisvan devredesbeweging bestaatuitde leeftijdsgroep van dedertigjarigen,de generatie dusdietotpolitiekevolwassenheid kwam indelatejaren zestigen hetbeginvandejarenzeventigen die
noch de Tweede W ereldoorlog noch de Koude Oorlog als volwassenen
heeftmeegem aakt.Datde aandachtvoordevredes-en veiligheidsproble-

matiek in de loop van dejaren zeventig begon te groeien,blijktonder
meeruithetjongerenprotestin 1973 tegen de legerhervormingsplannen
van deregeringen in 1975tegen dezogenaamde<koop van deeeuw'(de
aankoop van F-16 vliegtuigen tervervanging van deverouderde Starfight-

ers).Bijbeide gelegenheden werd door bepaalde groepen,nietdoor de
politici,hetNavo-lidm aatschap van Belgiëen deNavo-strategie terdiscussie gesteld.In dezelfde periode kwam ook hetverzettegen de Belgische
wapenhandelop gang.Een laatste voorloper van de huidige massale vredesbeweging waswellichthetverzettegen deinvoering van de neutronenbom ,alhadden de actiesin Vlaanderen nietdezelfdeomvang en politieke
invloed a1sin Nederland.
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Vredesbeweging en traditionele maatschappelijke structuren
A1is de vredesbeweging in haar oorsprong wellichthetbeste te betitelen
alseen <alternatieve'beweging,buiten detraditionele socialestructuren en

organisaties,tochheeftzij,althanswathaarmeestrepresentatieveorganisatiesbetreft,van meetafaan devoorkeureraan gegeven sam en tewerken

metdetraditionelemaatschappelijkeenpolitiekekrachten.W aarschijnlijk
mede hierdoorheeft zij zich kunnen ontwikkelen toteen beweging die
brede lagen van debevolking aanspreekt.M aardevraag hoédevredesbe-

weging zich totdezetraditionelemaatschappelijke krachten verhoudten
welkedeconsequentieshiervan zijn,moetwelnaderworden toegelicht.
InhetBelgischepolitiekeen maatschappelijkelevenzijn driegrotekrachtlijnenteonderscheiden4.Deeerstewordtgevormddoordelevensbeschouwelijke tegenstelling tussen vrijzinnigen en katholieken.Vanafhetontstaan van deBelgischestaatisdezetegenstelling een determ inerendefactor

inhetBelgischepolitiekelevengeweest.Naverloopvantijd kwamentwee
andere opposities zich daaraan toevoegen.Een eerste was hettaalkundig

consictFranstalig-Nederlandstaligdatzich geleidelijk heeftontwikkeld
tot de tegenstelling Vlaams-W aals. Naarmate de industrialisering zich
doorzette.nam ook de tegenstelling arbeid -kapitaaltoe,dievooralsinds

deinvoeringvanhetalgemeen stemrechteenbelangrijkedeterminantinde
Belgische politiek werd.Deze drie determ inanten vormen samen de kern

van hetpolitiekeen maatschappelijkeconsictin België.En voortdurend
doorkruisen zijelkaar(hetpolitiekeprobleem van hetW aalse staalb.v.
heeftzoweleen sociaal-econom isch alseen etnisch-taalkundig aspect).De
ontwikkelingvandezedriesnijlijnenginggepaardmetdeuitbouw vaneen
heelnetvan organisatiesdie alspressiegroepen fungeren voorde verschil-

lendemaatshappelijkebelangendieiniederconnictinhetgedingzijn.Het
zijn dezezogenaamd traditioneleorganisatiesdietotvooreen decennium
hetpolitiekeen maatschappelijkeleven in Belgiëhebben bepaald.
Decombinatievan de drieboven genoemdedeterminanten maaktdathet

Belgische politieke leven een vrij ingewikkeld en ondoorzichtig verloop
kent.Teneinde de verschillende maatschappelijke tegenstellingen te beheersen isde Belgischepolitiek aangewezen op een elitaire compromisvorm ing,het zogenaamde <comprom is des Belges':als vertegenwoordigers
4 Ziehiervooro.m.V.Lorwin,Religion,C/*&and LanguageinNationalPolitics,in R.Dahl,PoliticalOpposition in Western Democracies, Yale University
Press,New Haven,1966,en Luc Huyse,Politiekemachtsstructuren in België,in

L.Huyseen L.Van Outrive,Machtsgroepen in desamenleving,Davidsfon/s,
Leuven,1973.
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van deverschillendebelangengroepenrunnen depolitiekepartijenhetpolitieke leven via compromissen in de schootvan de politiekeelite.M assamobilisatie en dem ocratische druk van onderen uit kunnen die compromisvorming alleen maarin gevaarbrengen en worden dusangstvallig ver-

meden ofgenegeerd.Pacificatie en demobilisatievan de bevolking zijn
constanten in de Belgischepolitiek.Hetfeitdatdezedrie krachtvelden de
kern van hetpolitiekeconnictuitmaken heefttotgevolg datm aatschappe-

lijkeproblemendiedaarbuitenvallenveelmoeilijkerop depolitiekeagendakomen en dusook veelmoeilijkereen oplossing krijgen.Ditiso.m.te
verklaren door het feitdat hetstem gedrag van de kiezergrotendeels be-

paald wordtdoordedriegenoemdetegenstellingen.Electoraalgezienzijn
andere problemen dan ook minderinteressant.Bovendien valteen aantal
problem en binnen dezogenaamdeelitaireconsensus:deovereenstemming

binnendepolitiekeeliteoverdepartijpolitiekeenmaatschappelijketegenstellingen heen.Ditlaatstegeldtzekervoorhetbuitenlandsen defensiebe-

leid.In eenartikelgepubliceerd in 1972steltW .DeW achteruitdrukkelijk
datsindsdeTweedeW ereldoorlog erin de Belgischepolitiekeelite inzake
buitenlands beleid een consensusbestaat die gdnspireerd wordt door de
dideologie van hetW esten'en waarineen trouw partnership van de Navo

een constante waarde is's.En even duidelijk ishetdathetbuitenlands
beleid nooiteen belangrijke determinerende factorin hetstemgedrag is
gew eest.

In deverhouding tussen devredesbewegingen detraditionelesocio-politiekestructuren speeltde aard zelfvan devredesbeweging uiteraard ook een
rol.H etgaatom een brede sociale beweging die haarbasis heeftin brede
lagen van debevolking en nietzomaarteherleiden istotdeverschillende

organisatiesen koepels-Vaka,IOT (lnternationaleen Oorlogstegenstanders),Pax Christi,enz...-waarmen meestalaan denktalsmen overdé
vredesbewegingspreekt.IndeBelgischegeschiedeniszijnerwaarschijnlijk
slechts twee sociale bewegingen geweest die even massaal waren en een
even grote ofzelfsgroteredruk hebben uitgeoefend alsdevredesbeweging
nu :de arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging. ln een lezing voor

Vaka(september1983)maakteprof.JohanNiezingvanhetCentrum voor
Polemologie (VUB)een vergelijking metde arbeidersbeweging en meer
recentebewegingen alsde ecologischeen de vrouwenbeweging.AlsNeder-

landerishijmisschien teweinig bijde Belgische politiek betrokken om
ookaandachttehebben voordeVlaamseBeweging.Eenvergelijkingmet
5 W .DeW achter,Elitaireconsensusen veranderingen.Problemen en ontwik-

kelingenin hetBelglchepolitiekeleven,in Civi
sM undi,1972,(XI),nr.6.
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devrouwenbeweginglijktmijnietzo directvoordehand teliggen,haar
ideeëngoed is nog te weinig totde brede publieke opinie en de politieke
elite doorgedrongen.De ecologische beweging van haar kant heeftm .i.
nog niethetheleprocesdoorlopen datde arbeiders-en VlaamseBeweging
achterderug hebben.De invloed van beidelaatste bewegingen isvoorde

socio-politiekestructuren in Belgiëvan fundamenteelbelang geweest.Zij
hebben in de Belgische politiek nieuwe thema'sgeïntroduceerd die voordien nietaan bod kwamen maaruitgroeiden tottwee determinerende factoren in hetpolitiekeleven :desociaal-economischeen deetnisch-linguîsti-

schekwestie.Zo doorbraken zijdetoenmaligeelitaireconsensus:België
als een economisch liberale staat onder Franstalige dominantie. Vak-

bonds-en arbeidersbewegingbereiktenditaanvankelijk dooreenstrategie
van massamobilisatie,waarna zijin een tweedefasedoordrongen tothet
parlem ent:vertegenwoordigersvan de arbeidersbeweging stelden zich ver-

kiesbaarop bestaandelijsten ofvia nieuw opgerichtepartijen.
Vredesbeweging en parlem entaire strategie
Ook de vredesbeweging introduceert nieuwe thema's. Voorlopig vooral

doormiddelvan massamobilisatie.Zijheeftvooralsnog geen systematische pogingen ondernom en om in hetparlementaire systeem opgenom en

teworden.Hetbelangrijksteresultaatvan haarmassamobilisatielijktmij
op langere termijn,afgezien van de politieke uitkomstvan derakettenkwestie,datzijhetdebatoverhetbuitenlandsen defensiebeleid openbaar
heeftgemaakt.En ditheefttoteen breuk in de elitaire consensus geleid.

Albestaat deze consensusnog steedsin zoverre niemand zich openlijk
uitspreektvoor hetopzeggen van hetNavo-lidmaatschap (zelfs Agalev
steltdatBelgiëin deNavo moetblijven),tussen depolitiekepartijen en
binnen departijenheerstverdeeldheidoverdevraaghoedatlidmaatschap
opgevatmoetworden.Houdthetb.v.deverplichting in datelke beslissing

van deNavo automatisch en onvoorwaardelijkpolitiek bindend isvoor
België? En voorheteerstworden ook door de politieke elite vraagtekens

geplaatstbijdepolitiekeen militairestrategievan deNavo.W ilechterde
vredesbeweging op termijn blijven garanderen datde discussie over het
veiligheidsbeleid in hetpolitiekebestelaan deordeblijft,dan zalzijzich
een plaatsmoeten veroveren in hetparlem entaire systeem .In ditverband

lijktmij het kiesgedrag van de bevolking van grootbelang.Hetaantal
stemmen datpartijen behalen isuiteindelijk hetultiememiddelom druk
uitte oefenen op politici.M aarin hoeverre wordthetstem gedrag van de
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bevolking mede bepaald door haar houding ten opzichte van het veiligheidsbeleid ?O fschoon erin deuitslagen van delaatste verkiezingen en in

opiniepeilingen aanwijzingen tevinden zijn datditelementbegintmeete
spelen,blijftioch voorzichtigheid geboden.Hetiseen algemeen bekend
feitdathetkiesgedragzich slechtsoverzeerlangetermijn wijzigt.Zodat
men ervoorlopignog steedsvan uitkangaandathethoofdzakelijk door
dedrietraditioneledeterminanten (sociaal-economisch,levensbeschouwelijk en etnisch-linguïstisch)bepaald zalblijven.
*

Isdatde reden waarom de vredesbeweging totnog toe geen echtepogin-

gen heeftondernomen om zelftothetparlementdoortedringenen altijd
geweigerd heeft een stemadvies te geven om de partijen die haar zaak
genegen zijn te steunen? Hetprobleem is deste neteliger omdathaar
achterbanzoheterogeen is.Devredesbewegingheefteraltijddevoorkeur
aangegeven,op eenzobreed mogelijkemaatschappelijkebasistewerken,
overallebestaandelevensbeschouwelijkeen socio-economischetegenstellingen heen.Zijrichtzich toten krijgtsteun van hetkiezerspubliek van
allepolitiekepartijen (mogelijk metuitzonderingvan de liberalepartij).
Eenstemadvieszoutotgevolghebben datzijzich meteen bepaaldepolitieke ofmaatschappelijke strekking identificeert,en datzou haar basis
kunnen versm allen.Daarstaattegenoverdatdebrede pluralistische m assam obilisatietotnog toeniettotconcreteresultaten heeftgeleid.DeBelgische regering heeft sinds 1979 haar standpunt niet gewi
jzigd en alles

schijnterop te wijzen datzijeen positievebeslissing ten aanzien van de
installatie van de nieuwe kernraketten voorbereidt.Ook in hetjongste
kamerdebat(8 en 9 november1983)werden destandpunten van devredesbeweging nietdoor de parlementaire m eerderheid gevolgd.

Tengevolgevan depolitiek-maatschappelijkecontextwaarin zijopereert,
staatdevredesbeweging strategisch vooreendilemma.Zi
jheeftgeopteerd
vooreen strategie van m assam obilisatie en hiervoorwaseen pluralistische

opstelling noodzakelijk.Maardezepluralistischeopstellingvermindertin
hogemate haarpressiemogelijkheden.M aatschappelijke problemen worden in Belgiëimmershetgemakkelijkstin politieke problemen vertaald
wanneerzebinneneenvandedrietraditionelemaatschappelijketegenstellingen tesitueren zijn.A1sweb.v.terugdenken aan demassamobilisatie
rond de Schoolstrijd in 1958,wellichtdegrootstediein deBelgischegeschiedenistotdan toetezien wasgeweest,weten we datditconsictduide-

lijk in de kern van detegenstellingvrijzinnig -katholiek tesitueren was.
Hetwasdekatholiekeopiniediezich in haarwezenlijkebelangen aangetastvoelde.De druk van déze massabewrging was zeer sterk geconcen-

treerd,ginguitvanééngrotebevolkingsgroep.DeChristelijkeVolkspartij
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m obiliseerdehaarpubliek en steldehaarverkiezingscam pagnevolop in het

teken van deschoolstrijd.Hetleidde toteen groteoverwinning voorde
CVP en...tothetSchoolpactvan 29m ei1959.Devredesbeweging daaren-

tegenrichtzichniettotéén specifiek kiezerspubliek.Terechtrijstdan ook
devraag ofzijerin za1blijven slagen van deveiligheidsproblematiek een
politiekissuetemakenindienhaarmassamobilisatiezichnietineengewijzigd stemgedrag vertaalt. Gebeurt dat niet,dan wordt op de duur het

gevaarreëeldatzelfsdepolitiekepartijendienu binnendepolitiekeinstituties haar ideeëngoed min of m eer vertegenwoordigen, met name de
Vlaamse socialisten en de Volksunie,zich weer uitsluitenderop de <meer
rendabele'communautaireen sociaal-economische kwestieszullen concen-

treren:dieleveren uiteindelijk meerstemmen op.
De vredesbeweging ziet voorlopig af van enig stem advies.Nog m inder

heeftzijplannen om zelfaandeverkiezingendeeltenemen ofmensenuit
haarkringen op lijsten van anderepartijen voortedragen.In zijn reeds
verm eldelezing voorhetVaka weesNiezing erop datdeaanwezigheid van
vredesactivisten in hetparlem entnochtansgrotevoordelen zou bieden.Zo
zou b.v.devraag naarhetdnextissue'-watgebeurtermetdevredesbeweging eens dat de rakettenkwestie haar politiek beslag heeft gekregen ?

veelminderproblematisch zijn.Erzullen zich immersop ditterrein altijd
weernieuwe problemen aandienen die,algeven zijgeen aanleiding tot
massamobilisatie,via ,hetoptreden van parlem entairen politieke agendapunten kunnen worden.Om nog eensnaarhetvoorbeeld van de Vlaamse

Bewegingteverwijzen:dieheeftsteedseen strategievan massamobilisatie
gecombineerd meteen parlem entairestrategie,aldan nietbinnen bestaan-

departijen.
Samengevatkunnenwestellendatdevredesbewegingvoorlopignietrijpis
vooreen definitieve stap (stemadvies ofkandidaatstelling)om zich een
plaatste veroveren in hetparlementaire systeem .H aar pluralistische op-

stelling verhindertdit.Richtzijeen eigen partijop,dan riskeertzijzich
vandebestaandemaatschappelijkestromingenteisoleren.Sluitzijbijéén
bepaaldepolitieke familie aan,dan kan ook dithaarpluralistischeopstel-

lingschaden.Vindtzijinganginpolitiekepartijenvanverschillendestrekking,doorb.v.op verschillende lijsten kandidaten voorte dragen,dan
sorteertdatwaarschijnlijk weinig ofgeen effect,debestaande partijverhoudingen blijven fundamenteel ongewijzigd. Het doorstoten van de
Vlaam seBeweging b.v.isvooreen grootdeelteverklaren doorhetfeitdat

zijzichvan oudshervooralgeconcentreerdheeftop hetonderdruk zetten
vandekatholiekepartij,zowelbinnendiepartijzelfa1svanbuitenafdoor
Vlaams-nationale <zweeppartijen'.M aaromdatzijaanhetkiezerspubliek
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van verschillendepartijen appelleert,iseen soortgelijkeaanpak voorde
vredesbeweging onmogelijk.Haardilemma blijft:enerzijdshaar keuze
vooreen pluralistischemassamobilisatie,anderzijdsdemogelijkheden van
een parlementairestrategiedie datpluralismeaantastmaarnoodzakelijk
is,wi1de massamobilisatie enig effectsorteren.
Ik wilde in ditartikel,zeiik in hetbegin,slechtseen eerste situatieschets
van de vredesbeweging in Vlaanderen geven en besteeddevooralaandacht

aan destrategischemoeilijkheden waarvoorzijstaat.In eenvolgend artikelza1ik naderingaan op deideeën diehierleven in verband metvredeen

bewapening.DaaruitzalblijkendatdeVlaamsevredesbeweginggeen monolitisch blok is,m aareen gedifferentieerdebeweging waarin verschillende
tendensen en analysesnaast elkaar bestaan.
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A rabische integratie of desintegratie ?
Erik Faucom pret
<From a1lthe evidence,the Arab world
seem sunableto produce a Bism arck or
a Prussia to bring itsecurity ;as a result, much of its energies have been
consumed in internecine strife.Butthe
dream of unity, non-existent on the
m ap, exists as an active elem ent in
M iddle Eastpolitics'.
J@Campbelll

Toen hetNabije Oosten nog deeluitmaakte van hetOttomaanse Rijk,
bestond onderde volkeren die hetgebied bewoonden,reedshetverlangen
naarherstelvan deArabischeeenheid.Verlangen in dehand gewerktdoor

hun gemeenschappelijketaal,cultuur,geschiedenis,rasen godsdienst.De
toenmalige grotemogendheden,Frankrijk en hetVerenigde Koninkrijk,
beslisten daar echterandersover,en hùn politiek bestond ervoor allesin
dewesterse invloed veilig te stellen.H oe kon ditbetergebeuren dan door

decreatievanonalankelijkestaten?Na deEersteW ereldoorlogverwerven enkele Arabische landen dus hun nom inale zelfstandigheid,alhoort

mentegelijkertijd verlangensuiten totnauwereonderlingesamenwerking.
In ditartikelwillen we een onderzoek ondernemen naardeze pogingen tot

integratie,waarbijweonsdevolgendevragenstellen:waarom ishetvoor
deArabischelandenzo moeilijktotonderlingesamenwerkingtekomen?
Zijnpolitiekefactorenvoordedesintegratieverantwoordelijkofdienen ze
slechtsaIsalibi? Kunnen deArabische staten iiberhauptwe1een zelfstandige politiek-economische entiteitoprichten?

Oprichting en werking van de Arabische Liga
Deoprichting van.deArabischeLiga kadertin deBritseplannen,dieerna

deEersteW ereldoorlog op gerichtzijn een bevriend Arabisch imperium
1J.Campbell,TheM iddleEast,inAgendafortheNation,Ed.K.Gordon,

BrookingsInstitution,W ashington DC,1968,pp.445-474.
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uittebouwen.Albion wilzoweleen zgn.dunievan deLevant'creëren,de

joodseimmigratiein Palestina verbieden,alszijn hulp verlenen aan het
plan van dewestersgezindeNures-saïd totoprichting van een Groot-syri-

sche federatie.Pasna vierjaarintensief onderhandelen tekenen op 22
maart19457landenhethandvestdatdeArabischeLigabezegelt(Yemen,
Egypte,Syrië,Transjordanië,Saoedi-Arabië,Irak en Libanon).Datgebeurtonder Egyptische impulsen na langdurig verzetvan Saoedi-Arabië.
Van de creatie van één grote Arabische staatis echterhoegenaamd geen
sprake meer; de bestaande geografische grenzen worden zelfs expliciet
geconsolideerd.DeArabischeLiga kan m en dan ook alseen typisch intergouvernem entele organisatie bestempelen :
-

elkelidstaatbeschiktoveréén stem,terwijldetegenstemmerszich niet

gebonden hoeven te voelen door meerderheidsbeslissingenz;
-

deArabischeLiga organiseertregelmatigbijeenkomsten om depolitiek

van de lidstaten te coördineren ;
- e
rzalworden gestreefd naarsamenwerking op sociaal,cultureel,finan-

cieeleneconomischvlak,alsook naaronthoudingvangeweld bijregeling
van inter-Arabische disputen ;
- wor
dteen lidstaatdooreen derdeland aangevallen,dan m oetde organisatie een sam enwerkingskadercreëren ;

de lidstaten hechten grootbelang aan dePalestijnseen Libanese ontvoogdingsstrijd;
een Arabisch land datonafhankelijk wordt,heefthetrechttotdeLiga
toe te treden.

Spoedig zal blijken dat dit door het Verenigd Koninkrijk gecreërde
machtsinstrumentzichtegenzijnpromotorkeert,éndatEgyptedeorganisatiegeleidelijk naarzijn hand zet.Ditwordtgdllustreerd doorhetfeit
dat(tot1979)devoorzittervan deLigaeenEgyptenaarisendehoofdzetel
zich in Kairo bevindt.Ditlijktook logisch:nietalleen subsidieerthet
volkrijke Egypte de werking van de organisatie,hetisook hetmilitair
sterksteén ideologischmeestinvloedrijkelandin deArabisçhewereld.(In
deze vroege periode steunen zelfs de VS de politiek van de Egyptische
leider:ze zien in hem de verdediger van een anti-comm unistische beweging en wantrouwen de hulp diede Britten aan hetIrak van Nuries-saîd

verstrekken).
Vrijspoedigwordthetook duidelijk datdeLigadeinter-Arabischespanningen nietkanaliseert,m aarintegendeelintensermaakt.Deeerstvolgende

2 TheArab League,in TheFinancialTimes,Supplement,26.9.77.pp.15e.v.

616

Streven/april

twintig jaarwordtdoorde strijd tussen Egype en lrak de diplomatieke
activiteitvan deLigagrotendeelsverlamd.W anneerdeLiga zich (b.v.in
1966)gedraagtalsconcurrentvan zijn pan-Arabisme,dreigtNasser'zich
terugtetrekken;wanneerhijdaarentegen deLigakan gebruiken om de
Egyptischebelangen teverdedigen,speelthijindeorganisatieeen actieve
rol.<In effectthe League was splitinto two factions,one ofwhich was
opposed to ...theother...itwasa focusforthemutualfearsand rivalries
ofitsconstituentmem bers,the more prominentamong whom aspired to
establish theirleadership ofthe Pan-Arab movement,and ofArab unity,
When and ifitshould come'3. Vanwegedezebasiscontradictie za1de Liga

een stormachtig bestaan kennen,terwijlnochtansin de beginfasedesam enwerkingsperspectieven heelrooskleurig leken.Ze speelde b.v.binnen

deVerenigde Natieseen nietonbelangrijkerol,toen zijhetvertrek van
vreemdetroepeneisteofhetonalankelijkheidsstreven vanNoord-Afrika
en (later)hetArabisch Schiereiland steunde.
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STREVEN

In 1950 komthettoteen eerste grotecrisis.OmdatJordanië vredesonderhandelingen met Israël voert,wil Egypte, met de hulp van de m eeste

anderelidstaten,JordaniëuitdeLigastoten.DankzijhetIraaksenYemenitisch verzetmisluktechterNassersplan.Zesjaarlatergebeurtongeveer
hetzelfde.DitmaalzitIrak in debeklaagdenbank,omdathettothetBag3E.Kedourie,TheRoleofArabNationalism,inThePoliticalEconomyofthe

M iddleF*f.
'1#7J-7& US GovermentPrintingOffice,W ashington,1980,p.525.

ErikFaucompret/drlhgcheintegratieof desintegratie?

617

dadpactistoegetreden.M aarLibanon,Syriëen Jordaniëkiezen dezijde
van Irak en Irak blijftin de Liga.Geregeld rijzen ook moeilijkheden
tussen Syrië en Jordanië,omdat beiden zich als de exclusieve vertegenwoordigersvan dezgn.Groot-syrië-beweging beschouwen.Naarmate het
aantallidstaten groeit,worden deonderlinge meningsverschillen natuur-

lijk nog groter.Grensconnicten breken uittussen Tunesië,Marokko en
Algerije,tussen Noord-en Zuid-Yemen,tussen Oman en Zuid-Yemen.
tussenLibiëen Tunesiëom ermaarenkeletenoemen.Tegelijkertijd barsten ideologischeconsicten los,b.v.tussen Syriëen Irak,tussen Egypteen
Saoedi-Arabië,tussen Saoedi-Arabië en Libië.
Organisatorisch heeftdeArabischeLiga een teingewikkeldestructuur.De

ministerraad,dietweekeerperjaarbijeenkomt,ishetbesluitvormingsorgaan,maarzijn ledenhebbengeenmandaatvanhunregeringom effectief
beslissingen te nemen.In geschillen tussen Arabische landen onderling of

metderde staten treedtderaad dan ook slechtsop alsbemiddelaar.Bijzondertekenend is,datzelfsop hetvlak van dem ilitaireconfrontatiemet
Israëlbilateraleverdragen worden verkozen boven een collectiefdefensiepact.Hetsecretariaat-generaalvoert de opdrachten van de raad uiten is
verantwoordelijkvoordeopstellingvan hetbudget;hetheeftechtergeen
initiatiefrecht.Een lnternationaalGerechtshof is ernogaltijd niet.

W e1zijn erenkeledeelorganisatiesopgerichtnaarhetmodelvan deVerenigde Naties:de ALESCO (een soortregionale UNESCO metdiverse
suborganen),deArabischeRadio-unie,deArabischeArbeidsorganisatie,
een FondsvoorEconomischeen SocialeOntwikkeling,deRaad voorEco-

nomischeEenheid (m eto.a.hetArabisch M onetairFonds)en drieA frikaans-Arabische Samenwerkingsbanken-of fondsen.A1deze instellingen

hebben speciale bureaus,permanente comitésen afzonderlijke departementen.Uiteindelijk ontstaateen mammoetstructuurdieweinig reëelgezagbezit.VooralschijntdeArabischeLigateweinigaandachttebesteden
aan deeconomischeimplicatiesdieverbondenzijnaan hettotstand brengen van grotere staatkundige eenheden.

Economische sam enwerking tussen de A rabische landen
In 1950 ondertekenen zeven lidstaten,-Jordanië,Egypte,Irak,Syrië,soedan, Yem en en Koeweit - een verdrag tot economische samenwerking.
Officiële doelstellingen betreffen o.a.verhoging van de levensstandaard,
samenwerking m .b.t.hetrationeelgebruik van energiebronnen en promotievan deonderlinge handel.Een Economische Raad wordtopgerichtdie
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moetpogen de inter-Arabische handelvrijtemaken en hetarbeids-en
kapitaalverkeertussen de lidstaten te liberaliseren.Albereiken in 1974 de

(nu 13) lidstaten een formeelakkoord inzake de coördinatie van hun
nationaleplanning,vaneengezamenlijkeeconomischestrategieisvooralsnog geen sprake.
Ontm oedigd door de geringe vooruitgang van dit economisch integratieproces,roepen Irak,Jordanië,Syrië en Egypte een fArabische Gemeen-

schappelijkeMarkt'in hetleven (14augustus1964).Jaarlijkswillenzijde
douanetarieven verm inderen, met 10% voor industrie-, met 20% voor

landbouwprodukten.Binnentienjaarmoethetverkeervanpersonen,goederen,diensten en kapitalen volledig vrijzijn en moeteréén wetgeving
zijn inzakevervoer,doorvoer,gebruik van lucht-en zeehavens.Hetakkoord waseen getrouwe kopie van hetVerdrag van Rome datde oprichting van de EEG voorzag.M etenkele essentiële elem enten daarvan werd
evenwelgeen rekening gehouden :

1.Erisgeen sprakevangemeenschappelijkeinstellingen dieeendeelvan
debevoegdheden van de lidstaten erven,terwijldeze laatsten nota bene
(overwegend)een planeconomisch systeem bezitten.
2.Tevergeefszoektmen in deteksten naarrichtlijnen diehethandelsverkeerm etderde landen regklen.
3. De commerciële betrekkingen tussen de Arabische landen onderling
worden vooralgehinderd doorniet-tarifairebelem meringen :sommigesta-

ten hebben b.v.een liberaalwisselkoerssysteem,terwijlandere hethandelsverkeer striktcontroleren.Hetzelfde geldtvoor kapitaalbewegingen.

(Dezeintra-Arabischehandelbetreftvoorallandbouwprodukten en eenvoudigeindustriëleappàratuur).
4. In tegenstelling tot de economische structuur van de EEG-lidstaten,

zijn die van de Arabische landen onderling concurrentieel.Slechts vier
landen produceren 70% van de industriële toegevoegde waarde,terwijl
2/3 van de industriële produkten uittextiel-en voedingswaren bestaat.Al
is de Arabische nationale m arkt klein en de openheid van de Arabische
econom ieën traditioneelzeer groot4,toch voeren de meeste landen, om
politieke redenen.een invoersubstituerend beleid.W aarEgypte metdeze

strategiein hetverleden een zekersuccesboekte.proberen nu Algerije,
Syriëen Irak een kapitaalsintensieveindustrieop tebouwen.Ook de Saoe-

di'sschijnen veelvoordezestrategietevoelen,diehun economischezelfstandigheid kan bevorderen.De kleinere Golfstaten en Libanon verkiezen
4 S.Amin,L 'économiearabecontemporaine,Editionsde Minuit,Paris,1982,
p.18 e.v.
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daarentegen exportgerichteondernemingen.Tunesiëprobeertzijntewerkstelling op te voeren via een arbeidsintensieve basisindustrie.A1bij al
bestaatin deArabischewereld een overwichtaan lichteindustrie,terwijl
vooralgrondstoffen geëxporteerd worden naarhetW esten.Tegelijkertijd
importeren deze landen luxegoederen,wat hun toenemend tekort op de

handelsbalansgedeeltelijkverklaart(thansgemiddeld40% van hetBNP).
Overcapaciteiten lage produktiviteitleiden tenslotte toteen geringegraad
van technischevooruitgang,en vooralbestaandeexploitatiesworden gestimuleerd5.

Omdatook dezedArabischeGemeenschappelijkeMarkt'weinig concrete
resultaten oplevert,proberen enkelestaten nogkleinere economischeunies

tecreëren(zoJordaniëenSyriëin 1975ofEgypteenSoedanin 1976).Ook
hieroverwegen politieke,geen economischemotiveringen.Een voorbeeld :
zowelEgypte,lrak a1sSaoedi-Arabiëproduceren tractoren,zonderdater
enigerleisam enwerking is met Soedan,het land datop grote schaalaan
intensieve landbouw kan doen.Of Egypte,Soedan en Syrië produceren
katoen en im porteren graan :een interregionalearbeidsverdeling zou ertoe
kunnen leiden dat e1k van deze landen zich in één gewas specialiseert.
Slechts op twee vlakken is er van enige economische samenwerking
sprake:datvan de migratie-en datvan de kapitaalbewegingen.Om met
deze laatstetebeginnen,reedsin 1968 richtten drie dgematigde'Arabische

landen -Saoedi-Arabië,LibiëenKoeweit-deOAPEC op(deOrganisatie
van Arabische Petroleumexporterende landen,waartoe op het ogenblik

ook Algerije,Abu Dhabi,Dubai,Bahrain,Katar,Egypte,Syriëen Irak
horen).Vanhaaroorspronkelijkedoelstelling-deoprichtingvaneenaantal<jointventures' isweinig overgebleven.zodatdeze organisatie nog
bijna uitsluitend zorgtvoor de coördinatie van de standpunten van de
betrokken landen binnen de OPEC.Nu kennen deze landen sedertokto-

ber 1973 een toenemend surplusop de handelsbalans,terwijlde minder
fortuinlijkebroederstaten metzware monetaire problemen kampen.Om
hun lasten te verlichten richten daarom verscheidene OAPEC-landen
nieuwe hulpfondsen op :de Arabische Bank voor de Economische Ontwikkeling van Afrika,de Islamitische Ontwikkelingsbank,hetSaoedisch
Ontwikkelingsfonds,en hetExtern lraaks Ontwikkelingsfonds6. Zi
jstel5 Z.Y.Hershlag,Industriali
sation in Arab countries:patterns, options and

strategies,in R.Aliboni(ed.),Arab industrialisation and economicintegration,
Croom Helm,London,1979,p.60 e-v.
6 Tevoren bestonden reeds het Koeweit Fonds voor Arabische Economische
Ontwikkeling,hetArabisch FondsvoorEconomischeen SocialeOntwikkeling en
hetAbu DhabiFondsvoorArabischeEconomische Ontwikkeling.
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len de donorlanden in staateen bepaalde invloedssfeerte ontwikkelen en

deemigratievan hooggeschoolden uitdearme gebieden mogelijkerwijze
afteremmen.M aarhunactiviteitenzijnweiniggecoördineerd en,vanwege degeringe absorptiecapaciteitvan de armsteArabischelanden,bevoor-

delen zijvooralde minstarme.Hetzelfde geldtvoor de intraregionale
investeringen,dieeveneensdooreen aantalgemeenschappelijkeorganisatiesworden gestimuleerd.Misschien heeftS.Amin welgelijk wanneerhij
schrijftdatheden ten dage deArabische petroleum dezelfde nefaste rol
speelta1s het Am erikaanse goud in de 17e eeuw :het merendeelvan de
petrodollarswordtveilig belegd in hetW esten en datvertraagtde industriële expansie in de Arabische wereld7.

Terwijlhet Arabische kapitaalzich van de rijke naarde arme streken
verplu tst, verloopt het arbeidsverkeer in omgekeerde richting. Van Egypte
naarLibiëen de Golfstaten8,van Tunesië naarLibië, van Yemen naarde
Golfstaten,van de M aghreblanden en Libanon naarEuropa...Hettotaal

aantalArabische dgastarheiders'bedraagtongeveer 1,5 miljoen,of55%
van hettotaalaantalvreemdelingen diein hetgebied tewerkgesteld zijng.
Om diteconomisch hoofdstuk te besluiten :de Arabischehandels-en ka-

pitaalstromen (beleggingvan oliedollarsen winstvan depetroleumsector)
schijnenvooraldewesterseeconomieëntebevoordelen.DeArabischelanden bezitten bovendien alleen hun ruweaardolieom teverkopen,terwijl
de geïndustrialiseerde wereld over middelen beschikt om iede jaar opnieuw dezelfde(ofeen hogere)toegevoegdewaardevoorttebrengen.Het
BNP vande21Arabischestatensamenbedroegin 1980 306miljard dollar
(datvan Italië alleen:334 miljard dollar);deontwikkelingshulp doorde
ArabischeLigaverstrektkwam overeenmet3% vanzijnBNP,dievande
.

OESO m etslechts0.4* 10.

D e intergouvernem entele topconferenties

Uithetvoorgaandeblijktdatdelanden vandeArabischeLiganogsteeds
nietgeneigd zijntotpolitiekeofeconomischesamenwerking.Inwatvolgt
gaan wenaofenin hoeverrezijopdeArabischeTopconferentiesgepoogd

7 S.Amin,op.cit.,p.58.
8 De Golfstaten doen echter steeds meereen beroep op niet-Arabische onge-

schooldearbeidskrachten (vooraluitZuid-oost-Azië),
9 TheM iddle F* /,februari1983,p.34.
10 TheM iddle East,februari1981,p.35.
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hebben hun onderlingeveteste begraven en -althansnaarbuiten toe -de
indruk van verbondenheid te wekken.

Op Nassersvoorstelwordtin Kairo,van 13tot17januari1964,deeerste
Arabische topconferentie gehouden.Aanleiding daartoe vormde een toe-

spraakvan Nassereen maandvoordien,waarin hijwaarschuwdevoorde
mogelijkegevolgenvan een nieuweoorlogmetIsraël.lnhetshlotcommuniqué van de vergadering kom tde toenadering van de diverse standpunten

duidelijktotuiting:géén oorlogterwillevan deIsraëlischeirrigatieprojecten(lsraëltaptopdatogenblikhetwatervandeJordaanafom deNegevwoestijn tebevloeien),de bevrijding van Palestina isallereersteen taak
voordePalestijnenzelf.NoghetzelfdejaarvindtinAlexandriëeentweede
topconferentieplaats.HetEgyptischproject-oprichtingvan een gemeenschappelijk Arabisch leger tegen Israël wordt verworpen. Besloten
wordt,dhetBritseimperialisme'tebestrijdeninOmanenAden.Verderzal
een PalestijnseBevrijdingsorganisatieworden opgericht,eenbeslissingdie
blijkbaar genomen wordt alsalibivoor hun eigen militaire passiviteit,
maareen metvérstrekkendegevolgen.OverdeYem enitischeburgeroorlog
die op dat ogenblik aan de gang is,wordt met geen woord gerept. De

derdeconferentieheeftplaatsinCasablanca(september1965).OpNassers
voorstelondertekenen alle staatshoofden een tArabisch solidariteitspact'

enzijverklaren geen subversievebewegingen meertezullen steunen in de
buurlanden.Ze zullen een einde maken aan de zgn.propaganda-oorlog.

(Spoedigzalblijken dathetom vromeintentiesging).
Een van de belangrijkstetopconferentiesisdie van Khartoem (augustus
1967),twee maanden na de verpletterende Arabische nederlaag tegen
Israël.Deresolutiesvorm en ditkeerhetresultaatvan allerhandedubieuze
com promissen.M etIsraëlwilm en nietrechtstreeks onderhandelen,maar

tegelijkertijd spreektmen overeen mogelijkepolitiekeoplossing van het
consict.De PLO zou moeten worden ontbonden,maar de Palestijnen
hebben hetrechtop zell eschikking.De olieboycottegen hetW esten zal
worden opgeheven,een van deredenen waarom Syriëweigertaan de con-

ferentiedeeltenemen.Devolgendetopconferentiegrijptplaatsineen zo
mogelijk noggroterewanorde(22-27september1970).HetJordaanseleger
isin eenburgeroorloggewikkeld metPalestijnsecommando'seneen Syrische interventiemacht dreigt tussenbeide te komen.Niet het inderhaast
doorde conferentie in hetleven geroepen com ité bewerkstelligtuiteinde-

lijk een bestand,welpresidentNassersultieme bemiddelingspoging.
In een triomfantelijkesfeerdaarentegen wordtteAlgiersvan 26 tot28
november 1973 de zesde Arabische Topconferentie gehouden.Nu duide-

lijk gebleken isdatdrW esteuropeseen deAfrikaanselandenmeerbegrip
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hebben getoond voorde Arabischeeisen -hetoliewapen beweeseffectief
zijn diensten -besluitde conferentie m etdeze staten een ernstige samenwerkingteoverwegen.Nu de Am erikaansediplomatie inzietdathetlsraë-

lisch-Arabisch consictgevaarlijkeproportiesaankannemen,verklaartde
Arabische wereld zich voor het eerst officieelbereid tot hetvoeren van
rechtstreekse onderhandelingen metdeZionistische staat.Aleven belang-

rijk isdetopconferentievan Rabat(oktober 1974).Na lange discussies
erkennen de deelnem ersde PLO alsenige wettige vertegenwoordiger van

hetPalestijnsevolk (tweejaarlaterwordt'Palestina'officieellid van de
Arabische Liga).
De achtste conferentie(Kairo,oktober 1976)houdtzich exclusiefbezig
metdegevolgen van de Libaneseburgeroorlog en deSyrische interventie.

Men zaleen Arabischevredesmachtnaarhetstrijdgebied zenden en dat
legermoetworden gefinancierd dooreen speciaalfonds.Devierjongste
topconferenties staan dan weer volledig in het teken van het Egyptisch

vredesbeleid.Deconferentie van Bagdad (november1978)decreteerteen
aantalsanctiestegen EgypteingevalKairo besluiteen bilateraalvredesverdrag metIsraëlte sluiten :zo'n akkoord mag slechtsworden gesloten als

alleleden heterovereenszijn,hetconsictmetde dzionistischevijand'
betreftde hele Arabischewereld.OmdatEgyptezich weinig om dezeresolutiesbekomm ert,wordthetin maart1979 uitdeLiga gestoten.Hetzelfde

jaarvindtop aanvraag van Libanon de (slechtvoorbereide)conferentie
vanTunisplaats.PalestijnseguerrillastrijdersvoerenvanopLibaneesterritorium acties uit tegen Israël en Beiroet wil deze laten verbieden.De

conferentiebeslisterechterandersover;alsschraletroostprijskrijgtpresidentSarkis financiële steun voor de wederopbouw van zijn land.De
elfde conferentie,geopend teAmm an op 25november 1980,wordtgeboycotdoordeleden van hetzgn.W eigeringsfront,Syrië,Zuid-Yemen,Libië

en dePLO.Deoverigedeelnemersblijftnietsandersoverdandegoedkeuring van een aantalweinig originele resoluties:veroordeling van de zgn.

Syrischeenlraanseagressietegen Irak,ontwerpvan (hetzoveelste)tienjarenplan voorde ontwikkeling en econom ische integratievan de Arabische

staten en vaneen gemeenschappelijk actieplantegenlsraël.DeGolfstaten
zouden aldeze ambitieuzeprojecten financieren.Op 25 november 1981
vindtte Fez een zeer belangrijke topconferentie plaats.Ditkeermoet
ernstig worden onderhandeld over het zgn.vredesplan-Fahd,dat Israëls

bestaansrechtimplicietschijntte erkennen.Paseen jaarlaterzalhet,in
lichtgewijzigdevorm,worden goedgekeurd (9september1982),zodatde
twaalfde topconferentie metsucceskan worden afgesloten (alleen Libië
nam ernietaan deel).
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W at leren ons nu deze verschillende Arabische topconferenties? Ten
eerste:vooralhetIsraëlisch-Arabisch consictstaatcentraal.DeArabische
leiderservaren Israëlsbestaan alseen bedreiging,om dat,volgenshen,Tel

Aviv ernaar streefthetNabije Oosten te verdelen in een mozaïek van
religieuze staten.Zijn zij het niet eens overde te volgen diplomatieke
koers ten aanzien van lsraël,dan probeertde conferentie alsnog toteen
consensuste komen.M eestalslaagtze daar ook in.Gaathetdaarentegen

om inter-Arabischeconflicten,dan geeftzo'n conferentievaak blijk van
machteloosheid.Tussen 1960 en 1980 grijpen immersminstensachtvan
zulke confrontaties plaats,waarvoor geen oplossing wordt gevondenll.

Ten tweede:gaandeweg volgthetaanvankelijk revolutionaireEgypteeen
m eer gem atigde koers.In Nassers visie moet Egypte uitgroeien tot een
Arabische modelstaat,waarmeeandere landen van deregio pasveellater
een dfusie'kunnen aangaan.Intussen mogen deze staten hun eigen econo-

mischeenmaatschappelijkeinstellingen behouden,terwijlEgyptenietlangerpartijza1kiezen in inter-Arabischeconsicten.Destrijd om Palestina
heeftreedsteveelenergieopgeslorpt;deArabische wereld moethaarblik
verruim en doorsamenwerking na te streven metW est-Europa en Afrika.
Dezelfde strategie weerspiegeltzich ook in het feitdatnieuwe staten aan

de conferenties deelnemen,waarvan enkele (Somalia,Mauretanië,Soedan,Djibouti)niettotdeArabischewereld strictu sensu behoren.
Ten derde:de m eeste Arabische landen streven naareen politieke oplos-

sing voorhetconsictmetIsraël.Zo zalEgypte steedsde zijde van de
conservatieve staten kiezen,wanneer zijn radicalere bondgenoten het
Egyptisch leger onvoorbereid in een oorlog willen storten. H et dilem m a
waarm eeNasseren Sadatgedurendeheelhun am btsperiodekam pen,kun-

nen wedan ook alsvolgtformuleren:hoeleiderblijven in deArabische
wereld,hoezich verzetten tegen deradicalekoersvan Syriëen tegelijkertijd opteren vooreen niet-oorlogsstrategie metIsraël?
Tenvierde:deslotcommuniquésvan dejongsteconferentiesspreken weer
een radicalere taal.DeArabische wereld voeltzich opnieuw bedreigd en
zet er alles op om haar interne eenheid te bewaren.Het belang van de

gewapendestrijdtegen Israëlendesteun aandePLO worden weerduidelijkeronderstreept.Tengevolge van de Israëlisch-Egyptische toenadering
geven de meerradicale landen,diezich groeperen in hetM oskou-gezinde

11 Denken we aan de dreigende annexatie van KoeweitdoorIrak (1961),de

Yemenitischeburjeroorlog(1962-1967),derebellieinDhofar,deJordaanseburgeroorlog,destrild in deSpaanseSahara,hetEgyptisch-Libisch grensconflict,de
Libanese burgeroorlog.
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'W eigeringsfront',de toon aan.Voor hun verdere deelname aan de top-

conferentiesmoetengematigdestateneen hogeprijsbetalen:weigerende
radicalen deel te nemen,dan verliestde conferentie alle geloofwaardigheid ;doen ze we1mee,dan iser,vanwege Egyptesuitsluiting,geen voldoendetegenwichtom de SyrischeofLibischerevolutionaire aspiratieste
neutraliseren.De unanieme goedkeuring van hetFahdplan,een m eesterstuk van de Saoedi-Arabische diplom atie,dient dan ook vooralom de

middelpuntvliedendekrachtenin deArabischewereld tijdelijk uitteschakelen,en m oetEgypte helpen terugkeren in de schootvan de Arabische
broederorganisatie.Thansechterisdeverdeeldheid in deArabischewereld
zo groot,dat men er niet in slaagt een nieuwe topconferentie samen te

roepen,alzouden sommige leden (Egypte,Saoedi-Arabië,de PLO en
Irak)datgraagzien gebeuren.
Drie A rabische ideologieën

Bilateraleprojecten dieeen politiekeofeconomische unietussentweeof
meerdere staten totstand Fillen brengen,illustreren in zekerezin de mislukte integratiepoging van deArabische Liga.Ze staan een élle Arabische
landen omvattende coherentie in de weg.Vaak ontstaan ze onderimpuls
van ideologieën :Nassers socialisme,de Baath-ideologie ofhetSaoedisch
puritanism e.
H etA rabisch socialism e

Zowelde leiders van Egypte, Syrië en Irak noemen zich dArabisch' én
<socialistisch'.In derealiteithoudtditArabisch socialisme nietsandersin
dan de realisatie van in de Koran voorgehouden principes.W anneer de
Egyptische presidentb.v.dehervormingvan deklasseverhoudingen decre-

teert,doethijdatin Allah's,nietin Marx'naam.OmdatvooralNassers
naam methetArabisch socialisme verbonden blijft,bespreek ik enkele
kenmerken van zijn bewind.
In 1962 vaardigde de Raïshet dH andvestvoor Nationale Unie'uit.Het
bevatte de principesdie in hetvolgende decennium Egypteskoerszouden
bepalen :positieveneutraliteit,pan-Arabism e en socialisme.Hetstraatarm e Egypte is aangewezen op hulp van buiten.In een eerste fase opteert
Nasser daarom voor een ongebonden koers t.a.v. de superm achten,en

zoekthijdustoenaderingtotArabischeleidersdiezijnideologischeopvattingen minofmeerdelen.DezennuzijnzichbewustvanNasserspopulari-
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teiten pogen deze via de oprichting van een federatief statenverbond als
hetware te neutraliseren.Zo ontstaatde Verenigde Arabische Republiek
(1958-1961),dieEgypte,Syrië en Yemen omvat.W anneerSyriëen Yemen
echtermerken datNasserspolitiek de Arabische bewustwording verderin
dehand werkt,intern verzetkweekttegen hun dictatoriaalbeleid en Nassergezinde fractiesstaatsgrepen tegen hun regim eplannen,sterftditinte-

gratieprojecteen vroegtijdigedood.W anneertweejaarlaterzowelinSyriëalsin Irak fsocialistische'regimesaan demachtkom en,probeertEgypte opnieuw trilaterale onderhandelingen op gang te brengen.Ze mislukken vooraldoorhetverzetvan religieuzeminderheden in Syrië en Iraklz.
De mislukking doet Nasser besluiten zich voor financieel-economische

hulp totniet-Arabische landen te wenden.Zijn beleid wordt dusméér
nationaal-Egyptisch, en omdat het W esten de Zionisten steunt, meteen

anti-westers.De Derde W ereld mag dan Egyptes schijnbare autonomie
bewonderen (cfr.denationaliseringvan hetSuezkanaalen deaanleg van
deAswanstuwdam),NassersArabischerivalen genieten metleedvermaak
van diensnederlaag in deZesdaagseOorlog en in deYemenitische burgeroorlog.Sadatspresidentschap geefthetEgyptischepan-Arabism ededefinitieve doodsteek.

DedoorsneeEgyptenaarisbijNasserssocialismeongetwijfeld welgevaren: kosteloos onderwijs, landhervorming en plattelandsontwikkeling
(d.m .v.een coöperatiesysteem),prijs-en huurcontrole,verbetering van
het statuutvan de vrouw,nationalisering van een aantalsleutelsectoren,

deelname van de arbeidersaan hetbedrijfsbeheerl3*Politiek gesproken
oefentonder hetkolonelsbewind de Arabische Socialistische U nie -voor
dehelftbestaandeuitboeren en arbeiders-allemachtuit.Rechtsegroepe-

ringen zijn verboden,wantzeverstevigen de fundamentalistischepositie
van Saoedi-Arabië gezinde groepen in hetopenbaarleven.Ook de leden
van deCommunistischePartijverdwijnen achtersloten grendel,w antze

zijn goddeloosen M oskou-getrouw.De Uniemoetde verwezenlijkingen
van de revolutie beschermen.

12 M .H.Kerr,TheArab Cold War,Oxford University Press,London,1978,
PP.77 e.v.
13 R.W .Baker,Egypt's uncertain Revolution underNasserand Sadat,Harvard University Press,Cambridge,1978,pp.88-114.
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De Baathideologie

De door Arabi
sche intellectuelen bewonderde Baath-partij heet voluit
dGroep van de Arabische Socialistische Heropstanding'. Ze bestaat uit
twee fracties:de mystiek-idealistische en relatiefxenofobe,gestichtdoor
Asaq en Bitar,en depragm atische,opgerichtdoorHawrani.H aarideolo-

gieismilitantnationalistisch,beklemtoontzoweleenheid alsgeleidelijke
transform atievan destaat,en zoektverdereen middenweg tussen kapita-

lisme en socialisme.Nietde klassenstrijd,maarwelde overtuiging dat
alleen hetsocialisme beantwoordtaan hetverlangen naareen rechtvaardige sam enleving ligtaan dezepan-Arabischedoctrine ten grondslag.Concreetwi1men ditrealiseren doordeinvoering van een democratisch rechts-

systeem en de strijd tegen buitenlandse invloeden.Op economisch vlak
staan nationalisatie,rechtvaardige lonen, landbouworganisaties,verbod
op hetbetalen van renteen huurgeld centraal.Alleen wanneer ze niettot
duitbuiting' leiden, worden privé-bezit en erfenissen toegestaanl4. De
Baath-ideologie verwerpttenslotte affiliatiesgebaseerd op etnisch,gods-

dienstig en regionaalbewustzijn.Pas na haar zesde Congres (oktober
1963)krijgtzeeen explicietmarxistischeinslag.
Rond dietijd eigenthetnieuweSyrischeregimezich dezeideologietoeen
deSyrische presidentkroontzichzelftotsecretaris-generaalvan deBaath-

partij.M etde jaren nu blijktde onhaalbaarheid van deGroot-syrische
gedachte,zodatDamascusnietongevoelig isvoordefederatieplannen van
Egypteen Irak.W anneerdeze landen echter,o.a.via de zetelverdeling in
een nieuw op te richten parlem ent,de Syrische politiek grondig pogen te

bdnvloeden,kiestdeBaathpartijopnieuw voorhaarautonomie.Daarenboven ishetpolitiekeklimaatin Syrië(tot1968)zeerinstabielen zijn de
VCVSChillende Baathpoliticiook onderling verdeeldls. De Baath wordtin

eigen landbedreigddoorde(verboden)SyrischeNationalistischePartijen
hetmoslim fundamentalisme van de dikhwan',deM oslimbroederschap die
hetherstelvan hetKalifaatnastreeften hetbestaan van nationaleArabische staten wilelim ineren.Op de koop toe bestempelen de hedendaagse
Iraakse leiderszichzelf als de ware erfgenamen van de Baath,en een der

stichters,Asaq,staataan hun zijde.
14 S.G.Haim,TheBa'
athin Syria,in M .Curtis(ed.),PeopleandPoliticsin

theM iddle East,Transaction Books,971,pp.132-143.

15 In 1958verklaartdetoenmaligepresidentShukriAl-ouwatli:<Dehelftvan
mijnonderdanennoemtzichleider,eenvierdenoemtzichprofeet,en 10% noemt
zichGod'.Geciteerd doorM .Hudson,ArabPolitics.ThesearchforIegitimacy,
Yale University Press,New Haven,1977,p.251.
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W e hebben reedsgesproken over de mislukking van de Verenigde Arabische Republiek.ln 1969 staat een nieuwe Arabische leider op,met een

grootpersoonlijk charisma,endoordevolksmassabeschouwd alsNassers
werkelijkeerfgenaam.Ook Gadaffikoestertpan-Arabische dromen,die
hijwaarwilmaken in een dGroteFederatie'tussen Libië.Soedan.Egypte
en Syrië.TerwijlNasser ditprojectwilde steunen.geldtditnoch voor
diens opvolger, noch voor de Syrische president.Aanvankelijk willen
dezen hun progressieve tegenstanders ervan overtuigen datze Gaddafi's

pan-Arabische bekommernissen delen, uiteindelijk vrezen ze echter de
grilligepolitiek van deLibischekolonelen devoordelen dieM oskougezinde groepen eventueeluitde federatie kunnen halen.Gadaffiza1laternog

andere federatieprojecten ontwerpen (metTunesiëin 1974,metSyriëin
1980),dieechterslechtsvoorontwerpen blijven.
HetSaoedi-Arabisch puritanisme

Saoedi-Arabiëiseen theocratie,geregeerd zondereigenlijkeideologie en
zonderinspraak van wiedan ook.Hetland bezitgeen grondwet,derecht-

spraak isgebaseerd op hetlslamitisch Recht(de dsharia'),de 'majalis'
(volksraden)vormen slechtseen democratische façade.Hetkoningshuis
ontleent zijn internationale autoriteit grotendeels aan de olierijkdom,
m aarmilitairishetuiterstkwetsbaar.Dedoctrinevan hetpuriteinsW ahabism eiseen efficiëntwapen in dehanden van de familie Saoed,maarkan

tegelijkertijd tothaarondergang leiden.De Saoedi'sgeven zich immers
weluitvoordeoorspronkelijke dragersvan de Islam,maarhun levenswijzestrooktnietmetdeislamitischevoorschriften.
Om zijn nationale onafhankelijkheid veilig te stellen,verdedigt SaoediArabiëallereerstregionalebelangen.Zo ontstaan in 1971onderzijn impulsdezgn.VerenigdeArabischeEmiraten,een federatievan zeven onaf-

hankelijkeministaten(BahreinenKatarwensenniettoetetredeneniedere
vorm van geïnstitutionaliseerde intergouvernementele samenwerking met

Irak ofPerziëwordtafgewezen).DriejaarlaterbewerkstelligtRiad een
Iraaks-perzisch akkoord.Na delraanse revolutierichtheteen Samenwer-

kingsraad op metdevijfkleineGolfstaten.In inter-Arabischeconflicten
voert Saoedi-Arabië een karakteristieke evenwichtspolitiek.Dreigen b-v.

Egypteen Syriëteveelmachtteverwerven (b.v.in deperiode1958-1961),
dan krijgen lrak en Jordanië de nodige diplomatieke steun.Pogen de
(ex-lHasjemitischekoninkrijkendeArabischewereldtedomineren(b.v.in
deperiode 1950-1958 ofna 1967.dan gebeurtmutatism utandishetzelfde.
A lstegenpoolvan de progressieve regim es beschouwtSaoedi-A rabië zich
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alshethoofd van de islamitishewereldbewegng.ReedsAbdulAziz noemt

zich denieuwekalief,terwijltweedecennialaterzijn zoon Feisalallesin
het werk stelt om een zgn. dconservatieve Alliantie'uit te bouwen.De
brand in deAlAqsa-moskeevormtdeaanleiding totde eerste Pan-lslami-

tische Conferentie,totgrootongenoegen van Egypte (Rabat,september
1969).Feisalkrijgtzijn zin watbetreftdeoprichtingvan dDeOrganisatie
van de Islamitische Conferentie'die als belangrijkste taak toegewezen
krijgt,hetbeterkenbaarmaken van hetArabisch standpuntinzake het
Palestina-connict,vooraldan m .b.t.de kwestie Jeruzalem .Op de tweede

Conferentie(Lahore,februari1974)boektFeisaleen noggroterdiplomatiek succes.In ruilvoor financiële en diplomatieke steun willen Sadaten
Gadaffide oudemonarch imm erstotkaliefuitroepen.DederdePan-lsla-

mitische Conferentie (Taif,januari1981)veroordeelthetEgyptisch vredesbeleid.Devierde(Casablanca.januari1984)besluitEgypteopnieuw in
deschootvan deorganisatieop tenemen.Albijalgetuigen deresoluties
van verbalekrachtpatserij,en hun reëlebetekenisisgering:sommigelidstaten handhaven gewoon hun diplom atiekebetrekkingen metlsraël,ter-

wijlanderedevergaderingen boycotten.ZevergrotenechterwelhetSaoedi-Arabisch prestige in de Fereld.

Besluit

Hetlijktonsvrijevidentdatlandenwaarvan hetbeleidgekenmerktwordt
doordergelijkeideologischediversiteit.moeilijksamen kunnen werken op
politiek ofeconomischvlak.Chronologisch zijn eraldusin deArabische
wereld twee basisconsicten te onderscheiden.Tussen 1956 en 1967 overheerst de confrontatie tussen de progressieve regimes onderling.Egyptes
m ilitaire nederlaag betekent echter een zware prestigeslag voor ditpanArabisch socialism e.Aangezien na Nassersdood deze strominggeen echte
leidersfiguur voortbrengten de Baathdoctrine door Syrië en lrak steeds

meergebruiktwordtom hun militairedictatuurterechtvaardigen,krijgt
hetfundam entalismenieuwekansen.Deconfrontatietussen conservatieve

en progressievelandentreedtnumeerophetvoorplan,terwijldeherinneringaan deArabischeeenheid,zoalsdieeensbestond,verdwijnt.DeArabischelanden zijn bereid totsamenwerking metderdestaten,en hetconiictmetIsraëlverliestzijn 'sacraal'karakter.tThevictory ofthepeople
ofthedesertwasa victory forthosewho seemingly had remained themselves in thetroublesofNasserand the Ba'ath therewasan indictm entof
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those who dared turn things upside down.Thiswasa vindication ofthe
Culturaland politicalsuperiority ofsom e im agined pure tradition'l6.

Heden ten dagekunnen weduseen grootaantallanden van hetNabije
Oosten als theocratisch bestempelen.Niet-Arabische (Iran,Israël,Turkije)zowelalsArabische(Libië,Saoedi-Arabië).VooraldeIraaks-lraanse
oorlogtoontduidelijk aan datdestrijdtussennationalistischsocialismeen
fundamentalism e nog nietin hetvoordeelvan een van beide isbeslecht.
Het gdnstitutionaliseerde confessionalisme,zoals dat b.v.tot uitdrukking
komtop de islamitische topconferenties,vermag bovendien weinig tegen de
weerzin diede gewone Arabiervoeltten aanzien van hetbuitenland en de
corruptie van hen die zich door de samenwerking met het buitenland

schaamteloosverrijken.Immers,deArabischeleidershebbenallebruggen
metdeoppositieopgeblazen en latenhetvolk uiteindelijkalleen detroost
diezezich nietkunnen toeëigenen :de godsdienst.Datdeze echterook als

politiek instrumentgebruiktkan worden,bewijstdeIraanserevolutie,die
echter door Arabische koningen en presidenten wordt afgedaan als een

toevalligen alleenstaand fenomeen.Tegelijkertijdoverwegen zeechterenkele democratische hervorm ingen in te voeren.
W e mogen besluiten dat in de Arabische wereld hetlokale nationalism e

hetduidelijk'heeftgehaald op hetpan-Arabisme,dateertijds (verbaal)
opgeld maakte.Daarnaasttreden op hetvoorplan hetregionaalnationalis-

me(in westersgdnspireerd Maghreb-,M ashrak-.ofArabische Golfverband),alsook deconcurrerendegroot-islamitischebeweging diehetArabisch nationalismealtijd heeftbeschouwdalseenuitingvan chauvinisme.

16 F.Ajami,TheArabPredicament,CambridgeUniversityPress,New York,

1981,p.154.
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M eteen KB-Komfortlening kuntu iets
kopen vooruw huisoferwerken laten in uitvoeren.
Zetop uw aanvraag hoeveelgeld u denktnodig te

hebben enbinnen24uurkrijgtu antwoord.
Zo vlotverloopthettoekennen van een
KB-Komfortlening.

LagerdanhetwettelijktarieE
Ookniet-cliëntenkunnendankzijdatextralage
tariefenigeduizenden besparen.
M aarbentu al6 maanden KB-cliënt,
dan leentu zelfsnôg goedkoper.
Kom ereensoverpraten.

U bentaltijdwelkom.

*
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Ida G erhardt
H et raken aan de zom en van het Iicht

J.Alaertss.j.

Begin 1983 verscheen van 1.Gerhardtshand Dezomen van hetlicht,een
bundelgedichten die ze situeerttussen 1980 en 1982.In heteerste gedicht

(Grensgebied : verwondertzezich overhetfeitdatze nog bestaat:
Toch onbegrijpelijk datik nog besta:
ik word strakszesenzeventig,welgeteld.

Zo zietzijhetin 1980.Tweejaarlatercomponeertzehetlaatstegedicht
van debundel(Grensgebiedf:.en steltzezich weervoorhetraadselvan
de hoge ouderdom :

nog tellendemijnsondanksèn alreeds
ervarendedatergeen tijd bestéét,

besefik bijditwijlen aan de grens
het raadselvan de hoge ouderdom :

hetprijsgegeven zijn en alreedsvrij.
H etraken aan de zom en van het licht.

Hier isnu m eer dan verwondering overhaarnog-bestaan ;hierontsluiert

zedebeleving (talreedservarendebesefik')van een mysterie,'hetraken
aan de zomen van hetlicht'.

Ditmysterielijktweleen paradox.W anthetwordtomschreven a1seen
samengaanvantijdengeen-tijd:dnogtellende...èn alreedservarendedat
ergeen tijd bestéét';en alseen samengaan van aftakelingen bevrijding,
vansterven en leven:dhetprijsgegevenzijnenalreedsvrij'.Dezeparadox
yanhaarbestaanervaartzijalseen allesverhelderendmysterie,omdathet
een raken isaan de zom en van het licht,van Gods eigen lichten leven.
Hetbeeld dde zomen van het licht'komt in deze zin reeds voor in het

vierdedeelvan HetIevend monogram,debundeldiezijtienjaareerder,
in 1973,publiceerde.Op blz.59 vinden we daar onder de Engelse titel

Greenpastures(groeneweiden)een gedichtwaarvan deslotstrofeluidt:
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In de zomen van hetlicht

gaan wijaardsebeiden;
komend voorzijn aangezicht
aan heteind dertijden
zien wijeindelijk,ongedeeld,
watgeen aardse weiverbeeldt:
Glansin glans,doorglans omspeeld
op de groene weiden.

W atin 1973 alstoekomsten vervulling van een menselijke vriendschap
wordt geschouwd (<kien wij eindelijk,ongedeeld') heetvrij mysterieus
dGlans in glans.doorglansom speeld'.In de hoofdletter van dGlans'vinden we een beslissende steun om die vervulling te duiden alseen uiteinde-

lijkeontmoetingmetdeHeerlijkheid,hetlichtdatGodzelfis,en we1de
God van JezusChristus,één in drie personen;daarom staater driem aal

dglans':dGlans in glans,doorglansomspeeld'.Ook verwijzen hier 'de
zom en van hetlicht'naarhetbegin,naarde stralenderand van datgebied

vollichtengoddelijkeglans.ln 1982.tienjaarlater,voelt1.Gerhardtdat
gebied zo nabij,datzezich gerechtigd wèètom haarhoge ouderdom te
omschrijven als<hetraken aan dezomen van hetlicht'.
W anneer de dichter hetzelfde beeld laat weerkeren in de titelvan haar
laatstebundel-doorhem De zomen van hetIichtte noem en -,dan weten

wij dat daarin meer gedichten over die tastbare nabijheid Godszullen
voorkomen.Bijéén daarvan blijfik graag even verwijlen.Hetstaatop
blz.61enheet:Ontkomen.Onderhetlezen wordtdetitelgeleidelijk aan
duidelijker:ontkomen zijn iseen ontsnapping aan hetzelf,een verloren
hebben van alle zelf-resectie of terugwending naar zichzelf,omdat men
<eenkennig gewend'isnaar<deEne diewasen is'.M aareersthetgedicht:
Ontkom en
Diep in de stilte binnengedaald zoalseen vis
zoalseen vis
binnen het water adem haalt,
waterdatadem en aanvang is.

Diep in de stilte -en vrijgeraakt,
zoals een vis
zoalseen vis
zwaarteloos vaartm en vinnen en staart,
voelend wat wateren koelte is.
Diep in de stilte eenkennig gewend
- z
oals de vis

J.Alaertss.j./ldaGerhardt.Hetrakenaandezomen van hetlicht
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zoals de vis

enkelkentzijn element-

kennend de Ene die was en is.

Dedrii strofen bepalen driemaaldebetekenisvan <ontkomen',detiteldie
alsvorm een voltooid deelwoord is.Daarom werd elke strofe opgebouwd

rond een nieuw voltooid deelwoord:binnengedaald -vrijgeraakt eenkennig gewend.Bij de eerste lezing wekthetbevreemding datergeen
hoofdzinineen persoonlijkewijzevoorkomt.W elzijn erdrievergelijkende zinnen,met dvis'alsonderwerp.Ik geloofdatwe hiereen we/van het
contemplatieve,in God ontkom en,leven toegepast vinden :nl.dat men

daarinnooitdik'zegt.BijJan van Ruusbroec,onzemystiekeschrijveruit
de 14e eeuw, gaat dit zo ver, dat men hem ervan verdenken kon zelf

helemaalgeen contemplatieftezijn geweest.Hijverteltimmersnooitdat
hijhetzelfmeemaakt;op datniveau zegthijnooitdik'.
W atin ditgedichtook dadelijkopvalt,ishet<Diep in destilte',waarmee
elke strofe begint.Ruusbroec kan ook hierde toegang helpen ontsluiten
tot wat de dichter bedoelt.Is het volgens Ruusbroec niet in het 'stille
y
*'
wezen van de ziel datde H .Drieëenheid leeft,en ishetnietdààr datde

contemplatiefzichtoteenvoudweetgebracht,aan dezijdeenopdeplaats
van Christus?

Elkestrofedraaitletterlijkronddevergelijkingmeteenvis,dederdekeer
staaterzelfs:de vis.Hetvis-motiefmoetbij 1.Gerhardtop Christus
worden betrokken ; dat beseft ieder die wat thuis is in haar bundeluit
1973,H etlevend monogram.De dichter bracht daarin deze aantekening
aan,op blz.71:dHetlevend M onogram :hetteken dervroegste Christenen was een vis.De letters van hetGriekse woord Ichthys(vis)zi
jn de

beginletters van de vijf Griekse woorden,waarvan de vertaling luidt:
Mlezus Christus,Zoon Gods,Heilandp'.Vooral in de derde strofe gebruiktde dichterdèvis ook a1seen symbool.Hetis meerdén een verge-

lijking.Deviswordteen symboolvan Christusdie 'enkelkentzijn element'.W anneerweaan desymbolischebetekenisvan devisvoorbijgaan,
blijftdetekstverstaanbaar,maarboethijin aan geladenheid.
Hernemen we nu strofena strofe.De kern van de eerste strofe valtSamen
metde eerste regel:<Diep in de stilte binnengedaald'.Sommigen denken

wellichtaan een drukfout:moethetniet <binnengehaald'zijn? Zo iets
mogen we bij 1.Gerhardtals uitgesloten beschouwen!dNormaler'zou
geklonken hebben :<binnengehaald' of 'afgedaald' maar nee,er staat
'binnengedaald'. Een taalkundige vondst, die twee betekenissen in één
woord samen te ballen.Dedichtervoeldeaan dathetelan van hetdiepere
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gebed vertaald moestkunnen worden in één woord,om dateenvoud hier
troefis-<zoalseen visbinnen hetwaterademhaalt'.Hierstaatm eteen dat
devisleeften beweegtin ietsandersdan hem zelf.Zo leeftdecontempla-

tieve mens binnen de totaalAndere,alsin zijn natuurlijk milieu -hoe
goddelijkdieandereookis.Datnatuurlijkemilieu,diediepestilte,isvoor
hem <adem en aanvang',deluchtwaarvan hijleeften deinspiratievan al
wathijdoet.
De tweede strofe begintmeteen samenvatting van de eerste:dDiep in de

stilte'.W atdan volgt-den vrijgeraakt'-iseen eerste kenmerk van het
leven ddiepin destilte':hetontsnapt-zijn aan onszelfen aanonzegewichtigheid,dzoalseen viszwaarteloosvaartm etvinnen en staart'.De enige

diedecontemplatievemensvolledigboeitisDegeneinwiehijleeft-zoals
die zwaarteloosvarendevisenkelvoelt fwatwater en koelte is'.

Delaatstestrofeomschrijfthetvoornaamstekenmerkvan een leven fdiep
in de stilte'.Om ditweer te geven werktde dichterm eteen inclusie,die
vanzelf een omhelzing oproept. In de eerste regel staat deenkennig gewend';de laatste herhaaltditongeveer:dkennend de Ene die wasen is'.

Kennenishierzekerteverstaaninderijkerebijbelsebetekenis.Deinclusie
omsluiteenvergelijkingmetdèvis,Christus,dietenkelkentzijnelement',
datiszijn Vader.Z.o verstaan we beterdat deenkennig gewend'van de
eerste regel.tEenkennig'betekentzoweldenkelkennend'als dkennend de
Ene';<eenkennig gewend'ishierdus:toegekeerd methethelewezen,niet
alleen methetverstand.Letook op de verandering van klank in dederde
strofe.In plaatsvan het wc/er en aldie lange a-klanken in de eerste en
tweede strofe ishier sprake van hetelementdateen nieuwe toon aangeeft
m ete-en en-klanken.

In dezebeschouwingen bijhetgedichtOntkomenhebbenweietstrachten
op te roepen van hetraadselwaarin de dichter 1.Gerhardtzich opgenomen zietin haar hoge ouderdom .Vroegerreeds -weer in hetvierde deel

van HetIevend monogram -gebruiktezijhetwoord fontkomen'in het
gedichtApocalyps.M aarhetstaaterin een heelanderecontext:tIk zatin
dewachtkamervan de trein / op ditveilig terrein God te ontkomen'.En

toch krijgtzedaarin een sitsdeopenbaringvanGodsnabijheid in haar
medemensen.Hetdoetonsdenken aan hetgeheelonverwachte datRuusbroec kenmerkend vindtvoor beginnend contemplatiefgebed :<W anneer
dezielslaperig wordten traag en tenslotte isingeslapen,weerklinktplots
in het midden van de nacht -datis wanneer ze er helemaalgeen erg ill
heeft een geroep :dzie,de bruidegom komt!Treed naar buiten en ga

Hem tegemoet!''...'(GeestelljkeBruiloft).Ditallesovertuigtonsdat1.
Gerhardteen bijzonderbegenadigd dichteris.

J.Alaertss.
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Alsslotpasthierhetvoorlaatstegedichtvan De zomen van hetIicht,dat

detitelHetafscheid draagt.Opgebouwduittweeregeligestrofen doethet
ook inhoudelijk -denken aan deKinderkruistochtvan M .Nijhoff.In
een droom zietze een schip,een schoener,in een haven liggen.Haarzelf
zietze als varensgast,a1s matroos en alsgenodigde,achtereenvolgens in
hetwant,in de ra,en tenslotte hoog in hetkraaienest.Hetgedichtbegint

methetuitspreken van delastderjaren,maarzeoverwintdiedoorin te
gaan op de genade van hetogenblik;de tijd om vaarwelte roepen is
aangebroken.W evoelen haardraken aan dezomen van hetlicht',wanneer

ze triomfantelijk besluit,in een strofevan drie regels:'De horen meldt
m et grote stem de afvaart en het nieuw begin.De bootsman haalt de
loopplank in'.
H etafseheid

Nu zwaarderwordtderjaren last
verschijntmijvaak een droomgezicht:
een haven waareen schoener ligt,
en ik :ik ben een varensgast.

Enhoor:zijzinlen alaanboord,

en taalwordtm iJ hun vreemde taal.

fvaarwel,mijn liefste en mijn land;
.

ik ben hetbeste in hetwant.

Vaarwel,houd mijgeen ontrouw na;
ik ben het beste in de ra.
Vrienden,vaarwel!Ik ben het best
daarboven in het kraaienest'.
lk heb geen wensen m eer:ik ben
een varensgast,en één van hen.
De horen m eldt metgrote stem
de afvaarten het nieuw begin.
De bootsm an haaltde loopplank in.

De aangehaaldedichtbundelswerden uitgegeven doorAthenaeum -Polak

en Van Gennep (Amsterdam).
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Theater in M exico
O nderkoeld ritueel
Carlos Tindem ans
<W aar komen we vandaan ? W aar gaan we naartoe?
Tekst op Templo mayor in M exico Ciudad

Acht dagen M exico-stad is vanzelfsprekend te weinig om definitief te

weten watertheatraalleeft.Tegelijkzuigjeallesnaarbinnen watmogelijk isen alsjedegastbentvan deprofessioneleluivan hetMexicaanse
theater(n.a.v.het8eW ereldcongresvan deInternationalAssociation of
Theatre Critics and Theatre Scholars),kun je ervan uitgaan datwatje
wordtaangeboden in elk gevalnietwillekeurigoftoevallig is. Dezowat80

schouwburgen diedehoofdstad rijk isen dieavond aan avond draaien,
zullen weleen geschakeerdergammavertegenwoordigen dan ondermijn
aandachtisgekomen.Toch heb ik de twee belangrijkstegezelschappen
(eigenlijkeen organisatievorm dietelkenseen groteraantal,naaroriëntering en genreingedeelde,gezelschappen omvat),datvan deUNAM (Universitad NacionalAutonoma de M exico)en de Compania Nacionalde
Teatro deIINBA (lnstituto NacionaldeBellesArtes),aanhetwerkgezien
en zijworden representatiefgeachtvoorhetbeterehandwerk datm om enteelhettheaterin M exico bepaalt.

A ssortim ent

W ie hiermetfolkloristische spinnewebben in zijn hoofd wasneergestreken,kwam meteen bedrogen uit.Heteerstestuk datwezagen wasH amlet

porejemplo (Hamlet,bijvoorbeeld),auteurenregisseurHectorMendoza.
Eenoudereneenjongacteuren eenactricebiedenzich in eentheateraan
vooreen rolin een produktievan H amlet.Deassistent-regisseurloodstze
een kamerbinnen en trachtzeuitdebuurtvan deregisseurwegtehouden.

Naarhetslottoe gaathijtoch even informeren en komtterug methet
berichtdatde keuze op een ander acteur isgevallen. Detussentijd kri
jgt
vorm en inhoud door een discussie van de drie onder elkaar over hun

opvatting van hetstuk.Dejongeacteurzietereen familiedrama in,de
oudereacteurlegtalle nadruk op hettragische gehalte, de actrice steltdat
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heteen politieke les is.Geen ogenblik zijn zijhetmetelkaareensen de
auteurdoetgeen schijn van inspanning om de onenigheid dramatisch te

coördineren.Hetblijfteen rollenspelwaarin iedervoorzich zijn houding
debiteerten verbijzondert,maaralleopvattingen blijven keurignaasten
tegenoverelkaar staan.

Hetéaatdus om een soortlectuurvan de tekst die alleen alsrol-inhoud
gedemonstreerd wordt. Dit kathederdram a leeft vanuit de geleerderige

eruditievan deauteuren van verrehoorjedewelbekendeexpertsvande
Shakespearologie(A.C.Bradleyvooral,H.D.F.Kittoook,G.B.Harrison
nog, sterk J. Kott, met nagenoeg gelispelde voetnoten uit G . W ilson

Knight).Hetisnooithelemaaldorenvervelend,maarhetblijftvan deene
voetop deanderedansen.Hetnaastelkaarplaatsen van de drie opvattin-

gen herleidtdezwijgbeurtvan detweeanderen telkenstotdodebeurten.
Uitermateprozaïsch.Datwasgeen toeval,mijleekditdeevidentebedoeling te zijn.Toejuichen kan ik datacteursenig bewustzijn wordtbijgebrachtdathetdrama discussie vereist,datgeen enkele theatercultuur de

confrontatiemetintijd,plaatsenmentaliteituiteenliggendeinterpretaties
kan missen,diemedeeen basisvormtom voorjezelfuittezoeken welke
visieop Hamletin jeeigen speel-tijd wenselijk,haalbaarofoverbodigis.
M aarhetblijfttoch een seminarie-steekspelwaargeen lillend theateruit
opdaagt.Deechtetragiekdrong'sanderendaagstotonsdoor,toenbijhet
neerlaten van het laatste doek de hele troep naar voren trad en de zaal
meedeelde dat een van hun collega's die namiddag zelfmoord had ge-

pleegd.Hetbleek despelertezijn die,alsouderacteur,gloedvoldetragische versie had verdedigd.Zo dicht kunnen kunstm atigheid en echtheid

ook bijelkaarliggen.
In het assortiment voorstellingen zatook een non-verbaalspektakel.De
Grupo de Ia Cueva stelde een scenario van Francisco Peredo voor,Santa
M ia,deadaptatievan een populaireroman van Don Federico Gam boauit

1903.Een smartlaplitanieoverdeop-enneergangvaneenprostituee(tema
dehoy,deayery de siempre,van vandaag,gisteren en altijd).Hetwerd
alsparodieaangekondigd,maarmijwerdhetnietduidelijk waterprecies
verhaspeld werd,wantdevolletekstvan hetromanskeletwerd luidruchtig

en wildebrassend uitgebeeld,op watautochtone songsheten tezijn,uit
diversemuzikaleenthematischestraatmadelievendeuntjesbijelkaargelezen.Alleendeopvoeringsvoorwaardenhaddenietsbijzonders.Deuitvoerderswaren de Peredo's,een familie m etaanverwanten,en de ruimtewas
een onderaardsekroeg,waarin simultaan een identiekespektakelversievan

hetzelfde scenario in drieruimten werd vertoond.Een reisdoordetijd,
van naikveteittot decadentie.
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HetForo teatralvan de Universidad Veracruzana kwam speciaalvoorons
La Boda,B.BrechtsKleinbûrgerhochzeit in een M exicaanse versie van
regisseurRaulZermeno opvoeren.Hetbleek meercascadewerk dan poli-

tiekesubversietebevatten.dateen grotevariatiein smijt-en kluchtwerk
vertoonde,m aarondergeen beding in Brechtspatroon paste.Veelkleuri-

ger,authentiekeren,hoebetrekkelijkook,échterwasdereligieuzefolklore alslevende traditie die we op Allerzielendag op het kerkhofvan M ixquic,een zestigtalkilom etervan de hoofdstad,zagen.Een nog van vöör

dekomstvan deSpanjaarden daterend dodenritueelwordtdaarjaarlijks
geënsceneerd m et voedsel,licht en m uziek.Volkomen vals daarentegen

klinkthetAztekenfestivaldatthans gelijktijdig doorgang vindt en dat
niets anders voorstelt dan een antieke crochetwedstrijd.Even onecht,
kunstmatig en onbetekenend waseen voorstelling van C.G.Bond,EIdia-

bolico barbero de Ia calle de Ia horca (= Sweeney Todd. The Demon
BarberofFleetStreet,ooitgecreëerddoorJoanLittlewood),gebaseerd op
eenmelodramauit1847(G.D.Pitt,TheStringofpearls),eenvoorstelling
uithetook in M exico overdadig aanwezige commerciëlecircuit.In tegenstellingtotwatzowelW estEnd alsBroadwaytoch nog steedsvooropstellen, bleek hier enige opvoeringskwaliteit volstrekt afwezig;het acteren
wasprim itief,hetverteltem po reiktenieteenstotdatvan destomme film

waarhetalsmelothemabestinthuishoort;alleendevindingrijkemachineriedienodigisom develelijkentedoenverdwijnen,werktegesmeerd.
Detweebelangrijkstevoorstellingen,zo vormelijk a1sinhoudelijk,waren
die van Vicento Lehero'sM artirio de M orelos door de UNAM en Juan
Tovar'sL as A doraciones door de Compania N acional. Lehero schetste

een biografievan JoséM aria Morelos,een van de(vele)nationalehelden
die M exico telt.een priester die een schaar gewapenden om zich heen

verzameldeen in 1814 deonafhankelijkheid uitriep,zoweldoordekerk
alsdoorde Spaanseonderkoning veroordeeld werd en Goya-esk voorhet

vuurpeloton aan zijn einde kwam :een van deheiligen van denatie.die
doordeoverheid (sedertmeerdan eenhalveeeuw wordtMexicodooreen
een-partij-stelselgedomineerd)bijiedereook onpassendegelegenheidvereerd wordt.Lehero wilde deze figuurvan haaraureoolontdoen ;datleiddeprompttoteen opvoeringsverbod,m aarom datdeUNAM zoietsalseen

vrijstaatis,kon hetgezelschap dat naastzich neerleggen.Vertrekkend
vanuiteen hedendaags seminarie van historiciover M orelosworden aan
hetofficiëlebeeld nogalwatcorrectiesaangebracht.M aardeze retouches
beklemtonen meerhetfeitdatdeechte M orelos,een priester meteen stel

kinderen,weinigmenselijksvreemd wasdan datzedefiguureen andere
nationaledimensiegeven.Depolitiekeboodschap,diem indergerichtwas
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op wattoen de waarheid kan zijn geweestdan op de polemiek metde
huidigeoverheid,wasduidelijk,maarmijwashetmeerom devormgeving
te doen. Het is een open dram a, weelderig geënsceneerd door Luis de
Tavira die,met Brechtiaanse aspiraties,een consequent gebruik maakte

van een soortoverdimensionele Vilar-scènewaarin,letterlijk,allesop de
hellingwordtgezet.H etcompletetechnischegammawordtin devoorstelling

benut,van raamverhaalen haasje-overtussen toen enthans,overtekstprojectiesdieeen kruisverhoortussen hetvertoondeen dehistorischebetekeis
opdringen,toteen wellustig uitgespeeldebloeddorstigheid metnerveusbewe-

gingsspelen statischetribunaalscènes.Een pêle-mêlevanintentiesen stijlen
dieenkeldoorhetfresco-raam een zekereeenheid krijgen.
LasAdoracionesvan dejonge auteurJuan Tovar,in de regievan Jose
Caballero,grijpteveneens terug naar het verre verleden,dit keer zelfs
1539,en anderm aalis een inquisitie-incidentaan de orde.H etthema is
nochtansvan een andere aard.Hetgaatom een inlandsgezagdrager,een

cacique,diedoordeSpaanseveroveraarsgedoopten inzijn bestuurfunctiegehandhaafdwordt.Thematischstaathetschommelenvandeze(hleerlijkeman centraal,diebereid isdenieuwetijden onderogen tezienmaar
tegelijk geen afscheid wilnemen van zijneigencultuurenreligie.Ook bij
hem leidt dit tot de dood,dit keer aan de brandpaal.De tekst pendelt

tussen hard uitgespeeldeconfrontatiestussen Spanjaarden,collaborateurs
en hulpeloze inboorlingen enerzijdsen illusionistischeséances(droom en
herinnering)diezich bijdezeOmetochtzin geregeld voordoen.Dezeniet
nuancerende aftekening bepaaltook de regie:zijdrijftde duelsop de
spits,houdtdescenografie in directezwart-w it-opposities,wisseltdereali-

teitsvechtlusten de droomwazigheid afen demonstreertop die wijzede
dualiteitvan een volk.Om dezedualiteitishetuiteindelijkbegonnen.Zij
determineert,zegtdezevoorstelling,ook hethuidige bewustzijn van de
M exicaan.De Spaanse usurpatie m ag dan wel door Am erikaanse bdn-

vloedingvervangen zijn,degespletenheidvan attractieen afkeerisdezelfde
gebleven.Hetmartelmodelaccentueertde noodzakelijke keuzevoorhet
fundamentele, het oprechte,het autochtone; dat is de politieke boodschap.Niets isveranderd ;daarom moet het in deze zin veranderen.De

herwaarderingvan ritualistlscheprocédés,indezeproduktieherhaaldelijk
aanwezig,watvrijblijvend-archaïsch wellichtmaarerg herkenbaarsuggestief,is daarvan de expressie.
Erisuiteraardnog een andertheatraalM exico datin onsassortimentniet
opgenomen was. Het M exico van het nieuwe volksdram a met politieke

actualiteit.W iedevakliteratuurzelfsvan vervolgt(cfr.hetuitstekende
Latin American Theatre Review uitKansas),kentb.v.de Cooperativa
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Teatro D enuncia,die meteen tekstvan Felice Santander.EIExtensionis/J.in de buurtvan de 1.5* opvoeringen komt,doorgaansin voorgrotere

troepen ontoegankelijkeoorden op hetplatteland.Gebaseerdopdeparticipatievan detoeschouwersin hetuittebeelden gebeuren (metoeroude
interventietechnieken.zoweluithettheatera1suithettraditionelegemeenschapsleven,wordteen spelvolironie en zelfspot,maarook m etgebalde

vuisten armen-in-elkaar,aangeboden alsdramaturgie van de dagelijkse
ervaring.Hettheateralsinstrument.nietalszelfstandige kunst.Hetiseen

tendensdiein heelLatijns-Amerikavaltwaartenemen.Mijhad geboeid
welke de specifiek-M exicaanse versie van ditagitpropdrama is.

Evaluatie
A1sik deze kortekennismaking trachtsamen tevatten,dan valthetop dat
hetkeurig-geschreven tekststuk ernietin voorkomt.Dedialoog bestaatuit

rauweklompen taal,nooitvloten soepel,altijd tiktak-op-de-vuist,maar
directen grof,zonder listigheid ofstrategie.Datzorgtdoorlopend voor

opwindend (én opgewonden)theater,maarditsoorttaalverbrandtvlug,
verteertzichzelf,bekom meitzich teweinig om een volgehouden visie.Het
spontane momentkrijgtvoorrang;hetformalismevan œn regisseurdie
metdezegespierdetaaljongleert,primeertop denuancering en subtiliteit
van deacteurdiegeen kanskrijgtrandjestemaken aan zijn typeen dus
metherkenbare clichésuitpakt.Structuuren dimensie blijven weg.Afgaand op de lauwe reactiesvan een matig-aandachtigpubliek,ben ik bang
dat de toeschouwers niet helemaalaan hun trekken komen.
En wattezeggen van hetspel,basisvan hetacteursgedrag? Ook in M artiriodeM orelosisdeinzetdegeestelijkeen machtspolitieke exploitatie van
een volk,hetconsicttussen hetprivé-verlangen en de publieke houding,
hetontredderend effectvan een leven-in-fictie.Altegraag echterslippen

detheatermakersweg in dealtijd watnatte structuurvan dedroom,van
dezelfinbeelding.Daarmeeverdwijntalleambiguïteit,datbelangrijkeelem entvan alle theatraliteit.Er isgeen ironie meer.Nergensloopthetspel
uitop hetonberekenbare;hetpubliek blijftbeduusd bijhetzo gebeurde
en zo weervergeten mom entachter,ofhetnu om een historische evocatie
dan we1om een actueelgebeuren gaat.Vorm is hierte vertekenend op-

maat-snijden van fictieen drama.Hetblijftonduidelijk ofhetspeleen
bewustzijn wil(relconstrueren ofweerloosop fictiviteiten make-beliefwil
drijven.
Dattrofme sterk bijhetNc-/e/-exempel.Dezetekstgaatuivan deverwarde en verwarrendeonwetendheid van acteurs.hun ongeschooldheid in
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en ongeschiktheid voor interpretatie.De Shakespeare-theorie wordt hier
volstrektkunstmatig binnengehaald.Dehulpeloosheid van de acteurstaat

lijnrechttegenoverdetalloosmogelijkeNc-/e/-interpretaties.Deauteurregisseurstrijktditallemaalglad in een soortdocudramaoverdegretigheid waarmee naar hulpm iddelen wordt'gegrabbeld om hetlevensgevecht

tussen acteurenpersonageuitteschakelen;eenpijnlijkduelwordtomgezetinmooiestandjesen kreterigesoli.Dezeaandachtvoorvorm isteveel
een compromis.Communicatiemiddelen worden nietop hun mogelijk effectafgetastmaaralskant-en-klaarapparaataangeboden.Schuim kloppen

in plaatsvan morele substantie.Deze ensceneringsmanie blijftschraal.
Rijkheidvan uitdossingiserbeslist,enkleurigheid,en bewegingsvariatie.
M aarhetstaateralseenmoment-op-zich;ergebeurtnauwelijksietsmee,
hetleidtniettotcoherentie en zin.De scenograaf,de kostuumontwerper,
deregisseurbeperken zich totsnelle uithalen diedetekstinteressantdoen

lijken;iedersafzonderlijkebijdrageisvoldoende fraai,maar hetkomt
niettoteen artistiek eindprodukt.Lichtb.v.wordteen produktvan schakelaaren lichtorgel,nietvan een tekenzetter;muziek isakoestischeinter-

punctie,nietde anticipatieofverlenging van nachtmerrieofbewustzijn.
Hethandwerk iser,maarnietdeverbeelding dieeen geslaagdepoging kan
omzetten in een visie-met-toekomst.Emotieheb ik nietwaargenomen;er
wordtblank,hard,,rechttoe -rechtaan geacteerd,uppercutm im iek.Thea-

terin hetijstijdperk.Spelen metdetekst,zelfironie,sarcasmealsstutten
voorinterpretatie komen nietvoor;cynismein bravourhouding ofkarika-

tuurin kermisconventie,datwel.Voortdurend merk jehoeernaarbeter
buitenlands regie- en scenografiewerk wordt geloenst.D it theater is nog

op zoek naareen vorm dieook inhoud kan worden.Pasdan zalhetzijn
functievinden,om hetevenofdiezichinesthetischevrijblijvendheidofin
politieke onmiddellijkheid manifesteert.

Congres
SteedsweerwordtjegezegddatMexico mentaalgeen vrijlandis,dathet
theaterjuistdaarom een grootseopdrachtheeft.Hetthemadathetgastland aan het W ereldcongres had m eegegeven was dan ook :gunstige en
ongunstige factoren voor hettheater.Datleverde onder de 32 vertegenwoordigdelanden natuurlijk nogalwatdifferentiëring op.
Vooraan in dezorg stond duidelijk hetbegrip van de censuur.de staatscontroleop devrijheid van expressie.De zelfstandigheid van hettheater

mœ talsonaantastbaarvooropgesteldworden.Demaatschappelijkevoorwaarden,meestalde klx ftussen maatschappijvorm en wathettheater
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wil,staan dezefundamenteleroeping voortdurend in deweg,zo zijze al
nietsystematisch onmogelijk maken.En de voorbeelden van dergelijke
willekeur komen echtniet alleen uittotalitaire ofdictatoriale landen.
Anderereferenten plaatsten dan weerdeambivalentepositie van de thea-

terkritiek voorop.Terwijlmaatschappelijkefactoren,zowelhetstaatsbestelalsde sam enstelling van hetpubliek,een meerconservatieve theateropvattingbevorderen,voeltdekritiek meemetdebehoeftevan detheatermakersaan veranderingen in vorm en them a.Zo komtzevaak tussen twee

stoelen terecht.Hetpubliek blijftachterbijwatdetheatermakerswillen,
en de kritiek,dietussen detwee fronten wilbemiddelen,wordtdoorgeen

van beiden nogernstiggenomen zodrazijeen nietmisteverstanepositie
inneemt.

Een derdevariantsteldehettheaterzelfaansprakelijk voorzijn ambivalentereputatieen demaatschappelijketegenkrachten diehetoproept.De
permanentekortsluitingtussenmaatschappijentheaterwordtveroorzaakt
doortegenstellingen in hettheater zelf:hettheater alsverbeelding ofhet
theater als leerschoolvan en voor het volk ;de tegenspraak tussen het

theatervandeaanvaardbarewaarschijnlijkheideneen(meermodern)theater van de metafoor;de theatervoorstelling als proces ofals esthetisch

produkt;spiegelvandetijdofvrijetijdsbesteding;kunstvanhetvoorbije
oflaboratorium van hetnog onvermoede;presentatievan hetliterairvoltooide drama of het drama als aanleiding tot theatraliteit, het theater
tussen neoconservatisme en postm oderniteit,de terugvalvan de regisseur

tegenoverdeterugkeervan de(bewuste)acteur,degespannen verhouding
tussen hettheaterdatin zich universeelgerichtisen defilm diezich op het

hicetnunc concentreert,hettheaterin ditelektronischetijdperk.
In deze discussie heb ikzelfgetrachthetalte zelden bewuste ofbegrepen
onderscheid tebeklem tonen tussen hettheateralsrepresentatiekunstwaarin een levenservaring in esthetische verheviging na-gebeeld wordt,en het
theatera1spresentatiekunstwaarin nog-niet-vertrouwde denk-en gevoelsdom einen verkend en geïnterpreteerd worden en het publiek in staat gesteld wordtoverde reedsverworven levenservaring heen te gaan.De mas-

samediazoeken hetsteedsmeerin deneo-realistischeaf-beelding,hettheatermoethethebben van de prospectieveuit-beelding.Hethoeftnietbang

tezijn dathetdaarmeeeen minderheidskunstwordt.Juistdaarin zalhet
zijn onvervangbareidentiteit(teruglvinden en meteen de onbedreigdezekerheid dathetookin dezebedreigdetijdenzaloverleven.Voorwaardeis
dan echterweldatditbewustzijn richtlijn en bestemming wordtvan alle
georganiseerde theatraliteit.
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D e Illusionist van Freek de Jonge
PaulVerstraten

Hetis moeilijk overhumorte schrijven,humor te analyseren.In mijn
studietijdhad ikeendocentdieonsJuffrouw Jongejansaanraadde(alsik
haarnaam goed onthouden heb),diedebasisprincipesvan dehumortot
achthad weten te beperken.Ik heb haarstudienooitin handen gekregen.

Juffrouw Jongejanswasoverigens,zo leerdeik later,nietdeehigediezich
metdemechanismen van dehumorheeftbeziggehouden.Ook Freud bij
voorbeeld spreekt in Der W itz und seine Beziehung zum Unbewussten

overdemechanismen van degrap.Maardemoeilijkheid van deanalyse
bestaaterin,dathethumoristisch effectaltijd een dynamischedemonstratievan mechanismen isen die moeilijkheid wordtook doorFreud omzeild,doordathijin eerste instantie heelgewillig materiaal,geschreven
woorden (manifestmateriaal)gebruikten dezedidactischuiteenrafelt.Zo
wordt humoranalyse niet meer dan een skeletreconstructie waarbij je
achterafmaaraltegoed beseftdatjein hetskeletgeen leven meerkunt
blazen.W ie,alsik inmijnstudententijd,welgeïnteresseerd isin devraag
wathum or is,m aarhettoch ook weer nietéchtwilweten,za1zich door
een gedeeltevan watik hieroverDeIllusionist,defilm van JosStelling en
Freek de Jonge,wilvertellen,misschien nietaangesproken voelen.M aar
eris meerover te vertellen.
1

DeIllusionistisbeslisteen opmerkelijke film.Deaankondiging,dathet
gingöm een film 'waarnietin gesproken wordt',maaktejealnieuwsgierig.Zouden weeen dstommefilm'krijgen?Een terugkeernaareenuitgestorven genre? Een film zonder woorden met een cabaretier,Freek de

Jonge,diezijn succesjuistaan hetwoord - dewoordenstroom,deprovocerendewoordspelletjesen -associaties- tedankenheeft.Alsvoorprogrammavéördefilm waren ereerstnogplaatfragmenten vanzijn shows
te horen :een stem zonder lichaam ,woorden zonder beeld,waaruitnog

eensbleek datDe Jongeaan demogelijkheden van detaalen hetwoord
genoeg heeftom van zijn virtuositeitte getuigen.Een voorprogramma
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bijna alsprovocatie:straks,in defilm,hetbeeld zonderwoord,lichaam
zonderstem .
2

Na zijn Komiek en Tragiek heeftFreekdeJongezich op een anderfacet
vanhettheatralegeworpen:DeIllusionist.Hetverhaalvandefilm (gebaseerd op een fragmentuitzijn show)iseigenlijk van een groteeenvoud:
een raakvlak metdestomme film ? Hetgaatovertweebroers,twee schlemielen,die in een boerengezin wonen.Een bemoeizuchtige m oeder,een
kleurlozevaderen een dementeopa com pleteren hetgeheel.Deene broer

(Freek deJonge)zou zo graaggoochelaarwillen zijn,deandere(Jim van
derW oude)wilhem datsteedsbeletten,hijstaatde aspirantgoochelaar
zelfsnaar hetleven.Ondanksdeze irrationele afgunstbewaartFreek een

groteaffectievoorzijnbroer;alsJim naareen gestichtisweggevoerd,za1
hijhem daaruiteindelijk weer uitweg gaan halen.Een simpelverhaal,
maar toch ishetnietaltijd even makkelijk te volgen.Ditheeftveelte
maken metde vorm waarin het gegoten is:droomconstructie (de hele
openingssequensblijkteen 'droom'van Freek geweestte zijn),flashforward (beelden van een gang worden paslaterin defilm tgeplaatst',geduid;degangmethetfelverlichteeindeblijktaan heteindevan de film
degang tezijn waarFreek Jim zalterugvinden).insertbeelden (alsFreek
zijnvadervindtdiezichindemolenopgehangen heeft,krijgenwebeelden
uiteerderefragmententezien).Een eenvoudig,lineairverhaalwordtdus
verknipt,erwordtmee dgegoocheld'.Om detoeschouwerover zulke verspringingen - hiaten tussenploten storyt- heen te helpen,gebruiktede
stomme film tussentitels,de geluidsfilm geeftdenodige informatie in de
dialoog.Hiergeen van beide:defilm heeftdetaalvorm van degeluidsfilm
m aar dspreekt'niet zoals de geluidsfilm .Een stomme film dus met de
spreekvaardigheid van de geluidsfilm :een fintelligente'stomme film .
3
De dillusionist'is een personage in de film ,de goochelaar.die begeleid

wordt door zijn assistente (Gerry van der Kley).Twee personages dus
eigenlijk,de Routini's heten ze,die beiden Freek de Jonge betoveren
1Deplotisdetekstzoalswehem zien(indevolgordediehetverhaalheeftin
eenfilm),destoryishetverhaaldatdetoeschouwerineenlogisch-chronologisch
geheel(relconstrueert.Eenflashbackmiddenineenfilm wordtdoordetoeschouwerindetijdgeplaatstalsietsdatvoordevoorafgaandebeeldenkwam,terwi
jlhet
in de plot na de voorafgaande beelden kom t.Deze m entale reconstructie m oet
gebeuren op grond van deinformatie die in deplotverstrektwordt.
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tijdensdeshow diehijvan hen ziet,deman doorzijn magie,devrouw
doorhaarverleidelijkheid.Maarerisnog een andere illusionist:de film
zelf,dieonsbetovertmetzijn kunstjesen'truukjes.Deopeningssequens
(dielaterdusslechtsFreeksillusieblijkttezijngeweest)legtdeillusionaire
krachtvan demontagevan m eetafaan bloot.Een deurwaarachterwe het

hoofdvanFreekzien.Decameraverlaathem,maakteenzijdelingsebeweging over een muur,kleren,m aakt een draai en vangt vervolgens weer
Freek op die voor een spiegelzit.Via de spiegelzien we dan,samen met
Freek,de deurachterhem opengaan en vaag een gezichtweerom dezelfde

deurverschijnen.Freek ziethetin despiegel,draaitzichom om tekijken
en hetvolgendebeeld geeft'tezien wathijziet'(we kijken <vanuitzijn
standpunt'):niets,niemand...eengesloten deur.Illusiegecreëerd doorde
montage op deblikrichting,zoalsdiegem eengoed isgeworden in de filmtaal:een personage kijkteen beeld uiten in hetvolgende beeld zien we,

doorzijn ogen,watdatpersonageziet.Hierwordteen gemeenplaatsgebruiktom een illusie te kweken,om hetaanwezige beeld in de spiegelin
hetvolgende beeld toteen illusie te m aken.
M aar,zegt de film , we kunnen ook goochelen met de ruim te.Op een

gegeven momentzienweeenkijkdoos.waardecameradoorheen gaatom
onslevensgrootdeminusculeruimteachterhetkijkgatin dedoostelaten
zien.Ofwie heeftzich ooitnieteensafgevraagd waardemensen blijven
die door de goochelaaruiteen kistworden weggetoverd? De filmillusio-

nistlaatdatzien:alsFreekdoorzijn broerinzo'nkistwordtopgesloten,
loopthij (via de goochelmontage) door naar het Jenseits van de kist.
wordtdeovergangin deruim tegenom en doorde m ontagediebeelden aan

elkaargoochelt.Hijlooptdan indegangmethetfelverlichteeinde,waar
hijpasveellaterindefilm echtza1terugkeren.Deillusionaireverplaatsing
in dedroom gebeurtin ditfragmentvia de verbeeldingsmechanismen van
de film .

Later,alsFreek opnieuw door de gang looptom zijn broertezoeken,
openthijdedeuren dieop deganguitgeven om zijn broertelokaliseren.
Achterdedeuren verschijnttelkenseen ruimte:eersteen normaalbeeld,
een operatiezaal waar iedereen in het gesticht van een litteken op het
hoofd wordtvoorzien;achterdetweededeurzien wenietsm aarhoren een
schreeuw en verm oeden :een bevalling;de derde deur laat onsdoor een

technischetrucage een versnelde reisdooreen anderegang maken (waar
Freek aldoorheen liep)totaan hetachterliggende zaaltje waarwe een
portretvan Freud m eteen pleisterop hetvoorhoofdzien ;terug in de gang

zien weachtereen volgendedeureerderebeelden uitdefilm (descènein
de boom gaard,waar Jim vanuit een innige om arm ing overgaat tot een
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moordpoging),maar waar nu een publiek naar zitte kijken.Tenslotte
vindtFreek zijn broerachterdevijfdedeur,defelverlichtepoortaan het
eindevan degang.Hierwordtvia demontage op deblikrichting (Freek
openteen deuren wijkrijgen tezien wathijziet)een differentiatieen
optelsom van verschillende trucs van de montage gegeven : eerst een

gewoonbeeld(deoperatietafel),daneenbeelddatwenietzienmaarhoren
(deschreeuw,dieeen onzichtbareruimtevorm geeft),een technischetrucage van hetversnelde beeld,een <film in de film',en uiteindelijk het
Verlossende Beeld achter de Lichtpoort.
M aardeillusiewordtnietalleen viademontage gecreëerd,maarook door
decamerabeweging.Freek zoektop een gegeven momentdeassistentevan
de goochelaar op en gaatnaasthaarzitten.Zezitvooreen spiegel.In de

spiegelzienwehoeFreekzijn handopdeharelegt,zijkijktverschriktop.
De cam era maakteen beweging om de handen voorde spiegel,dusop de

tafel,in beeld tebrengen.In hetkleinemomentjedatdespiegeloverde
tafelgaatzonder dat we de handen op de tafelzien,blijkt de vrouw
verdwenen tezijn en Freek een dodehand tebepotelen.
Illusiekanookzijn watjenietziet,maartoch aan derandvanhetbeeld
vermoedt,hethors-champ.Bijde begrafenisvan devaderzien we een
man een grafgraven,ee; banaan eten en de schilweggooien.H etbeeld

blijftop hem gericht(watdestommefilm nooitzoudoen):wehoren een
remm end geluid,een klap,we zien hoe een wieldatkom taanrollen de

man bijna in zijn zelfgegraven grafIaatvallen.Pasdan zien we water
gebeurdis:debegrafenisauto is(overdebananenschilgeglipt?)tegen een
zuilgeredenz.

Een subtieler en stouter gebruik van het Shors-champ', gekoppeld aan
geluid,vinden we terug in de scène in de boomgaard,waarFreek achter

een boom een foto van de Routini'szitte bekijken.Eerder in de film
hebben weFreek en Jim alsamen in beddefoto zienbeki
jkenen dedeken
onder
de
de
ke
n
:
he
t
M
onstervan Loch
zien opbollen.Verbaasdkijkenzij
Nessofeen erectiedieteveelvan hetgoedewas?Nu in deboomgaardscè-

newordtJim doorboerenachternagezeten enhorenwebijdebeeldenvan
Jim s vlucht een steeds in tem po verhoogd geluid.Jim staat onder een
boom ,een schreeuw en Freek valtuitdeboom .Een stoutervoorbeeld van
2 Beeldenbuitenbeeld(hors-champ)vormensamendefilmischeruimte,diedus
groteris dan alleen hetzichtbare beeldoppervlak.Watbuiten beeld is (horschamp)kaneenfunctionelerelatiehebbenmetwatweinbeeld zien;hierisdat

b.v.de banaan,die op een jegeven momentuithetbeeld verdwijntmaarwel
aanwezigblijftdoordespannlngdiezeoproepta1shetbeeldopdemanindekuil
blijft.
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masturbatie en ejaculatie - de schreeuw,de dval',gekoppeld aan het
eerderebeeld van Freek achterdeboom,ziejenietzo vlug.Alleen door
suggestie,illusievan geluid en (buitenlbeeld.
4
M nnrnietdoorde filmische illusie - beeldmontage,geluid,buitenbeeld wordtde hum or gecreëerd.Ook op plastisch vlak,de beeldruimte in één

instelling,vinden wedehumorterug.Tijdenshetoptredenvan deRoutini's klimteen oude man op hetpodium :een oude geilaard,die de assis-

tentelastiggaatvallen?Nee,danpaszienwehetbordjemethetopschrift
W .C.datde man volgt.Natuurlijk willen erineensmeermensen gaan
plassen.Een spanning wordtkomisch gem aaktdooreen elementdatalde

heletijd in beeld was,maardatwenu pasgoed zien.Maarhetmooiste
voorbeeld, ook omdat het zo eenvoudig is,vind ik hetbezoek van de

moederen Freekaan hetgestichtwaarJim is.Zijstappen uiteenbus,de
moeder moetFreek dooreen hek trekken omdathijweereenszijn bril
kwijtis.Op hetpad van deinrichtingzietdemoedereen portemonnee.
We weten datze gierig is,eerderwilde ze opa alvan zijn spaarcentjes
beroven.M aarwe kennen detruc metdeportem onnee:die gliptweg als

jehem op wiltrapen.En meteen volgtereen heelmooidubbelparcours
van de moederdie achterde portemonneeaansluipten Freek diein zijn
bijziendheidmethetterreinworstelt.Freekvechtmeteentelaaghangende
tak,struikeltovereen karrepad.wordtgedesoriënteerd doorgeluiden die

hijnietthuiskan brengen.Een soortratzitachterhem aan;een kanonschot,Freek schrikt,deratstopt.Freek verder,deratkrijgteen kanonskogelop zijn kop.Demoederstruikeltnogsteedsachterdeportemonnee
aan,de twee lijnen hadden elkaar een tijd lang nietgekruist.W e zien
Freek op hetgazon van deinrichtingverschijnen,daarna,vanuithetgesticht in een heelgrote totaalopname,heelklein worstelend metde rat,

terwijlopdeachtergronddemoederweervoorbijschuift.Daneencloseup
van Freek,dienaarhetgestichtkijktenin hetvolgendebeeld zien wehem
op derug,hetgestichtop deachtergrond;hijstapteven opzijen in de
vertezien weweerdemoeder,die overdebalustradevan hetgestichtvalt,

klautert...achterhetgeld aan.Tweeverschillendetrajecten:deeen worsteltmetdehebzucht,deandermetzijn bijziendheid en hetterrein,het
decor.En in het beeld kruisen de twee trajecten elkaar steeds op een
onverwachte,komische m anier.H etis een fragm entdatsterk aan Tati's
Playtim edoetdenken,waarM r.Hulotsteedsweermethetdecorworstelt

(degrootstad methaaronmenselijkearchitectuur)en hetdecorin plaats
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van een passievematerieeen actiefmede-personagewordtwaarm ee - via
liften,stoelen,deuren - <gedialogeerd'wordt3.
5
En de humoran sich ?Vinden wehierook hum ordienietdirectuitfilmische effecten volgt? Freekspersonage in de film iseen synthese van tra-

giek en komiek,detragikomiek.Opmomenten dathijalsillusionistecht
serieuswiloptreden,twee keervooreen zaal,wordtheteen nachtm errie:

hetmisluktaltijd.Ook alsdemoeder,aanheteindevandefilm,verkleed
alseen goochelaarsassistente,hem toteen optreden wi1verleiden,mislukt
het:detrucm etdezwaarden diedooreen kistworden gestoken methaar

hoofderin,misluktenzeisdood.lnanderesituatiesdaarentegen ishijeen
goochelaar-tegen-wil-en-dank.Hijtoverteen balletjeen deballetjesblijven m aarkomen,alseen ongewilde oprisping.Hetm ooistevoorbeeld vind

ik echterwanneerFreek zijn huilendevadereen zakdoek uitzijn pochet
wilaanreiken en ongewild de truc van de eindeloze doekenketen doet.
Tragikomisch,een nietsynchroon lopen van wilen daad,een combinatie
die de professionele goochelaar totin de perfectie moetbeheersen.

Ook deverwijzingen naardeslapstickhumoruitdestommefilm-tijd zijn
er,zoalsb.v.in de tafelscène waariedereen behalve opa aanzit.H etgooi-

ensmijtwerkalsmededeklapdiealtijdbijdeverkeerdeaankomt,ontspint
zichhierrond devliegen.Freek slaateen vliegdood dieopzijn lepelzit;
opa,in zijn kabinet,krijgtdelepelinhoudopzijngezicht.Freekslaateen
vliegdood op hetgezichtvan zijn metgesloten ogen biddendemoederen
broer Jim wordtbeloond meteen stevige tik.Hetoude slapstickwerk dat

nogaleensRauw aandoet.M aarerzijn meerreferentiesnaardestomme
film.Bij Laurelen Hardy worden in de gagsnogaleensfysieke eigenschappen verwerkt.Freekgebruiktzijn bijziendheidalskomischelement.
Zonderbrilvalthij in sloten,slaatzichzelfofanderen ongewild,verdwaalt,struikelt.H etgebrek wordteen troefoftherapeutisch effectvoor

3 Erzitin DeIllusionistook een mooieverwi
jzingnaarGonewith thewind.
Daar maakt Scarl
ettO'Haraeenjurk uitgordijnen om RhettButler,diezewi1
gaan opzoeken om geld te vragen,niethaararmoede te hoeven laten zien.In De

IllusionùtmuktdemoedervoorFreek uitgordijneneen pak,zodathijnetjes
gekleM de gx chelnnrsassistente kan gaan bezoeken.In Gone with the wind is

dezevondstmooierinhetverhaalgdntegreerd.Scarlettwaseenseenrijkedame,
dezelfgemaaktejurkwi1bnnrverarmingenvernederingwegmoffelen.
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zowelde komiek alsvoor hetpubliek4,de zwakte wordteen sterkte.dJe

kuntbeterom melachendan om mehuilen',zegthijtegenzijnpublieken
tegen zichzelf.
Een ander kom isch effectm et de bril heeft met hetabsurdism e van de
herhaling te maken.De briliseen <running gag',een rode draad die door
de hele film loopt.Debrilwordtsteedsweerafgenomen en kapotgetrapt,
erontstaan hele gevechten rond.De absurde herhaling creëerteen <brille-

fobie',iedereen in de wereld schijntwe1in eensamenzweerderscomplot
tegen debebrildeFreek tezitten.dKoning,kei
zer,admiraal,brilfobieszijn
ze allemaal...'Ook devliegen vormen zo'n rode draad en zetten de punt-

jesop dei's,in hetbegin letterlijk,boven hettitelwoord dDeIllusionist'.
Ookvliegenzijnerom vernietigdteworden,vaneen onschuldige,voorde
hand liggende bezigheid wordt door de herhaling een obsessie gemaakt.
Tot aan het allerlaatste beeld,waar een vlieg boven op een familiefoto

komtzittenenineenseen bijlslageen eindmaaktaandevlieg,defotoen
defilm.W ehoren nog delachendestemmen van...Jim en Freek (?),die
om de domm evlieg en hetgefoptepubliek lachen.De uitdagende en pro-

vocerendelach dienaklinkt,isterecht:deshow isvoorbijen geslaagd,de
film heeft me doen lachen.M isschien nog het meeste om dat het zo'n
fonnederlandse'film is.

4 Deverhoudingtussenkomiekenpublieklijktweleenperverscontract(zoals
b.v.dietussenvoyeuren exhibitionist),waarbijdoordexhumor'perverseuitwegenvoormasochisme(komiek)ensadisme(publiek)gebodenworden.Eenpubliek

majoverzijneigenvooroordelen,sadismelachen,eenkomiekmag zijn(sociaal
enlndividueel)gebrek<ensceneren',waarbijdehumorvoorbeidepartijenalsalibi
dientom hunPerversedriften tesocialiseren.
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Van D ale D uits-N ederlands
Het nieuwe Frans-Nederlandse Van
Dale-W oordenboek is hier in hetoktobernumm ergepresenteerd.Hetwashet
eerste van een groots opgezette serie
synchrone vertaalwoordenboeken voor
de drie ons om ringende talen. A1s
tweede in de reeks komt nu de Duits-

vandeDuitsetaalstructuur.Dejongste
jaren isdie tendenssterk toegenomen

NederlandseVan Dale(hoofdredacteur
Prof. Dr. H.L. Cox, Bonn) aan de
beurt. Even volumineus (105.e ingangen + uitvoerige gebruiksaanwijzing + spreekwoordenlijst + grammaticaalcompendium)en...even respec-

alsHinrichtungsjournalismusonderde
trefwoorden te vinden;de term (mis-

en samen m etandere com plexe oorzaken leiddedittoteen ware explosievan

neoloqismen.Geenenkelwoordenboek
kan d1e'allemaal opvangen. Niem and
zalb.v.verwachten een occasionalisme

schien te vertalen a1s dscherprechters-

journalistiek') werd onlangs gesmeed

tabel.

in de kringen van GrafLam bsdorffen
slaatop de meedogenlozeberichtgeving
van Der Spiegel in de Flick-affaire.

Ook een zo omvangrijk lexicon kan

Met Hintertreppenjournalismus (iets

geen com plete inventaris van de taal

minderrecent)llgthetalwatmoeilijzijn,hoeftdatook niette zijn.Taalis ker.wantHintertreppenliteratur(keueencreatiefsysteem,veelrijkerdan de kenmeidenroman)en Hintertreppengenorm .Volledlgheid verwachten we ook J/#l/er (roddelpraat) kregen wel een
van ditwoordenboek dus niet,weleen plaatsje.Maardi
ekeuzçkunjeverantzeer ruim aanbod,gebaseerd op vala-

woorden.M inder aanvaardbaar daar-

bele selectiecriteria. Het belangrijkste entegen is datb.v. Verkehrsopfer en

criterium waaraan de sam enstellers Todes
folqe(dodelijkeanoop)nietgezich wilden houden, was de gebruiks- noteerdzljn,integenstellingtotandere
frequentie,en datkan elke linguïstwel m inder frequente composita m et het-

onderschrijven.Ofdie stelregelconse- zelfde basiswoord.Zo zijn er helaas
quentwordttoegepast.kunnen we het
beste toetsen aan de samenstellingen

nogalwatinconsequenties.Blikvangers
uit de krantekolomm en : Energiever-

diein eenDuitslexicon ongetwijfeldde

brauch, Benzinersparnl
b, ölverknap-

hoofdbrok vorm en. A l van ouds im - pung (oliiàchaarste), M ûllversenkung
mersis<univerbierung',deneiging om
(dumpen vanafval),Raumföhre(ruimdiverse begrippen in één woordeenheid teveer),M inistertagung (zitting van de
samen te ballen, een typisch kenmerk ministerraad) zoeken we tevergeefs.
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Ook couranteadjectieven alshandhabbar(handzaam ,hanteerbaar),halbherzig (nietvan harte,halfslachtig).fehlgebildet(misvormd)enhetmodewoord
uit voetbalreportages kaltschnöuzig
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nismen juistbijtransparante woordo

hetgrootst.
Doorzichtigheid wordt ook als argu-

mentgebruiktom vrouwelijkeaseidingen op -in uitte sluiten.Bij controle

(beheerst, koelbloedig). Een interne vonden we toch Köchin en Böuerin,
vakterm als Benzoetinktur krijgt een niet Lehrerin, Ministerin en Arztin.

inganl,de externe term Zusatutoff M isschien een kluif voor fem inisten !

(additleve stofb.v.in voedingsmidde- De laatste drie woorden zijn minder
len)niet.GeenM inirock,welM inigoI transparant(Köchin = kokkfa,maar
Hetdientgezegd datook de m eest gezaghebbende Duitse woordenboeken D uden, Wahrig en Klaqpenbach-stei
nitz(DDR)-hiernietvrlluitgaan.Ook
daar ontbreken frequente woorden en
deinformatie islang ni
etaltijd eenslui-

Lehrerin = lerarel, M ini
sterin = m inister),maarzekereven frequent.Se-

dertMarjaretThatcher is zelfsPremier-M inlsterin nietuitdeether.
Substantieven op -ung worden in prin-

cipe geweerd.Datlijktmijnietaltijd

dend,wathetgeringere ?restige ver- verantwoord. Eingliederung (integra-

klaart van de Duitse lexlcografie ten ti
e), Aufwertung (opwaardering b.v.
opzichte van haarEngelse en Franse te- vandemark)!Umverteilung(herverdegenhangers. M aar het peil van deze ling),Parzelllerung (verkaveling),FerVan Dale islang nietzo bedroevend a1s seuchung (besmetting b.v.van levensonlangs in de Nieuwe Rotterdamse middelen),Beatmung (in tkunstmatige

CourantdooreenvertalerbijdeEuro- beademing')komen vakervoordan de
pese Gemeenschap is gesuggereerd.
Naast frequentie hanteert de redactie

corresponderende werkwoorden. A bschreckung,een begrip datzelfsinher-

een tweede belangrijk (negatieg selec- derlijkebrieven en topconferentiesaan
tiecriterium : transparantie, de door- bod komt,krijgtgeen aparte ingang.
zichtigheid van een Duits woord voor
de Nederlandse en Vlaam se gebruiker.

W el staat er A bschreckungsm ittel

(goed vertaald door 'intimidatiemidM aarditcriterium lijktmeminderva- del') zonder verder commentaar.Bij
label.Ofeen woordofuitdrukkingon- W ahrig vinden weA bschreckungsstra-

middellijk doorzichtig is. is niet ge- tegie,bijKlappenbachAbschreckunqsmakkelijkuittemaken.Hoeeennative politik met een duidelijke verwijzlng
speaker een woord herkent en decodeert is in de psycho-linguïstiek een
controversieelthema.Voorvreem dtaligen is de procedure nog complexer en

naardemilitairebetekenis.Betreuunq
krijgteenplaats,maarnietindesqecl-

preteert, is de vertaling daarom nog
niet trefzeker. Vollbûrger, Schm erzmittel,M indestteilnehmer,Stammspie-

en vlotte service.
Dit alles belet niet dat het aanbod in
Van Dale overweldigend is.W at handelscorrespondentiebetreft,isde inform atie vaak ruimerdan in de bestaande
gespecialiseerde werken. Zelfs scheld-

fiekebetekenisuithethotelwezendleje
op Duitje reisfolders vindt:gute Bezelfsalsje de betekenis correctinter- treuung (von Gösten) = hartelijkheid

ler,Tabellenfûhrer,Foulelmeter(geen
vanalleinVan Dale)zaliedereen inde
contextallichtbegrijpen,maarmetde

vertalin!:volwaardig burger,pijnstil- woorden zijn goed verteqenwoordigd,
ler,minlm um aantaldeelnem ers,kernspeler, leider in de competitie, straf-

althans de ordentelijke dle je b.v.in
Publikumsbeschimpfung van Handke
schop wegensovertreding (Handemme- aantreft. Een dagelijks woord als
ter = strafschop wegenshands staater Wei
chsqûlmittel (wasverzachter) vinwel) loopt het niet altijd los.Bij zo den we ln geen enkelanderDuitswoornauw verwante talen als Duits en
Nederlands is het gevaar voor germ a-

denboek,Van Dalegeefthetwél;m aar
dan weer niet Weichspûlen dat in re-
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clamestripsgebruikelijkeris.Ookniet
Löskaffee (oploskoffie)datik onlangs
in het populair-wetenschappelijk TVprogramma Kopf um Kopf hoorde.
Toegegeven,hetiszeerrecenten op de
verpakkingen staat nog steeds zoals
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isstellig een pluspunt.Erisechter ook

de keerzijde van de medaille:hetgevaar voor oversystematisering en de

aanzienlijke plaatsruimte die door de
cijfers wordt ingenomen. Dat trefwoorden met slechts één hoofdverta-

ook in Van Dale Löslicher Kaffee of lingen zondercontextvoorbeelden ook
Pulverkaffee.
gecodeerd worden,kan misschien bij
Over de aR ortingen m ogen we zeker
niet klagen.De meestbekendezi
jner
allemaal.BijFF vinden we welde idiomatische uitdrukking etwas aus dem

desamenstellinj ofvoorcomputerbe-

tespeelsvooreen woordenboek ?Voor
de <um gangssprache' Van Kùpper

m otieven doorslaggevend.In bepaalde
gevallen wordtte veel,in andere tewei-

blijkbaar niet. (Een schoonheidsfoutje: KVP verwijst naar kasernierte
Volkspolizei (DDR),maar een vertaling ontbreekt).

niggedifferentieerd.Ringb-v.krijjt9

werking nuttigzljn.Degebruikerheeft
er geen boodschap aan.

VermoedelijkdoordesubjectieveinterFF können (ietsop zijn duimpjeken- pretatie van de diverse medewerkers
nen),niet de afkorting van viel Ver- gebeurtdeopbouw vaneen lem ma niet
gnûqen,opfonetischeennietoportho- altijd volgenshetzelfde principe.Soms
graflsche basis.Of is zo'n taalgebruik zijn semantische, soms syntactische
hoofdvertalingen waaronder:0.1 rlng,

0.2 kring > ring, 0.6 (sport)
(bokslring,0.8 (sport)werpring (atleEen woordenboek is doorgaans geen tiek), 0.9 (fig-) kringloop > cirkel.
weerspiegeling van de m eest recente Bl
ijkensdevoorbeelden omvat0.1zoontwikkelingen in de linguïstiek. Ook
deze reeksisop datstuk nietrevolutionair. W el is de m icrostructuur voor

wel vingerring als de ringen van een
boom en de rinlen van Saturnus.
W aarom 0.9 naarclrkelverwijsten 0.
2
onzejewesteneeninnovatie.Hetprin- niet,isnietergduidelijk.0.8 vermeldt
cipe ls,naar het mij voorkomt,ont- <atletiek', dus gaat het hier om de

leend aan G.W ahrig,diein zijn Deut- ruimte waarbinnen een atleet b.v.bij
sches W örterbuchafstaptevan deklas- hetschi
jfwerpen hoortteblijven,desieke betekenisindeling en de lem mata zelfdegrondbetekenisdusalsboksring.
ordendeniarhun taalkundigecontext. Turnringen worden niet vermeld.Ook

ZoookVanDale,maardeeenvoudije niet de mathematische betekenis van
num mering van W ahrig wordthier ult-

Ring nl.een bepaalde soort verzanle-

gewerkttoteen ingenieuzecijfer-punt- ling,b-v.die dergehele getallen.Kriecijfercode.Elk trefwoord krijgteen of gen krijgttweeingangen:1 (onoverg.
m eer genum merde hoofdvertalingen ww.) = oorlogvoeren,2 (overg.ww.)
bv.Land:0.1 land -0.2 deelstaatenz. = krijgen.(Tussen haakjes,deDuitse

Dan volgen de contextvoorbeelden,ge- Vredesbeweging speelt in een van haar
rangschiktnaar hun com binatie m etde slogans op beide betekenissen sam en :
diverse woordcategorieën:1.subst.2. tW irhaben genug gekriegt').In de beadj.enz.Een voorbeeld alsDas Land tekenisvan <krijgertje(pakkemannetje)
meiner Vöter, dat hoofdvertaling 0.1 spelen'staat het logisch onder kriegen
combineert met een subst.krijgt dus 2;m aarwaarom staathetdaar apart
1.1.Diecode,op heteerstegezichtvrij onder0.8en nietgewoon onder0.5 =

ingewikkeld,bleek bijproevenmetstu- vastkrijgen,tepakken krijgen?In verdenten toch een handzaam procédé en gelijking metde chaotische informatie
ze bespaart heel wat zoekwerk. Een

van Duden isditlem ma nochtans zeer

omvangrijk lemma wordtop die ma- overzichtelijk en logisch opgebouwd.
nier veel overzichtelijker dan in de Bijfreiwordtfein freierSpieler'naar
meeste andere woordenboeken,en dat 0.7 (open,onbedekt,bloot)verwezen;
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ling,maarhierwasop zijn m instenige
(VriJ-# ongehinderd, onbelemmerd). uitleg gewenst: het is de juridische
Glûcklich 1 daarentegen krijgtmaar term vooreensgecialevorm vanhechéén hoofdvertalin!: gelukkig, voor- tenisdieinBelglëzelden (wellichtnooit
spoedig,blij.Hierlstoch duidelijkbe- meer) voorkomt en heeft met tgijzetekenisverschil: je kunt, om bij de ling'(Geiselnahme)in degewonebetevoorbeelden uit Van Dale te blijven, kenis niets te maken. Abstauben =
<gliicklich davonkomm en'en toch niet (naastafstoffen enz.)een gelukstreffer
fglûcklich sein'of omgekeerd.Konter scoren,naaar zo kan je het prakti
sch

m et eventueel recht kon dat naar 0.4

heeft alleen de label <bokssport', niet
<voetbal'; Vorteilde algem ene betekenis, niet de specifieke uit de tennis-

nooitvertalen ;veeleer<opportunistisch
de kans benutten',zoals W ahrig, Duden en Klappenbach aangeven. Bunsport;Weggabelung(wegsplitsing)niet Jel#eN/lcher = W estduitser> bondsrede fig. betekenis tkeerpunt'; anqe- publikein,m aarditlaatstehoorteerder
schnitten:aangeknipt (mouwen),nlet thuisin de kabaretstijlen had dusop

<angeschittener Ball' (effectbal).Beutelschneider (zakkenroller)en M arterwerkzeug (foltertuig)krijgen denotitie
<verouderd',terwijljein recente kranten in verband met hogere belastingen
leest: fsozialistische M arterwerkzeuge'

zijn minsthetregister <scherts'moeten
krijgen. Zoals bovenverm elde recensent al opm erkte (maarook altezeer
opschroefde) is Grossfeuerungsanlage
geen elektrische centrale,m aareen grote stook-ofverwarmingsinstallatie.En

en <staatliche Beutelschneiderei' Bij dat deen ba1wordt abgefölscht'beteKlartext vind je in geen enkel ander kent inderdaad dat hij onopzettelijk
Duits woordenboek de tegenwoordig

via het lichaam van een andere speler

zo courante uitdrukkin!:im Klartext gedevieerd wordt (niet een effectbal).
(in duidelijke bewoordlngen, ronduit W ahrig heeft het hier verkeerd voor,
gezegd);Van Dale geeft die uitdruk- Duden en Klappenbach niet.
king wél.
Bijdezespeurtochtnaarfouten istoch
De redactie geeftde voorkeuraan contrastief relevante voorbeelden en heeft
daarom met opzet citaten van auteurs
geweerd. Contrast is in de didactiek
een onbetwistbaar maar beperkthulpm iddel.De meersubtielenuancesen de
creativiteit van literaire taal geven de

wel enige relativering geboden. Geen
enkelwoordenboek is volmaakt,zeker
niet in de eerste editie. En naast die
m arginale tekortkomingen, hoe reëel

ook,zijn er een massa voortreffelijke

vertalingen die getuigen van perfecte
taalbeheersing en creativiteit. Voor
lezervaak een dieperinzichtin hetrij- iedereen die beroepshalve of als am ake netwerk van betekenissen.Een com- teur m et vertaalproblem en te m aken
binatievan detwee zou dusm .i.tever- heeft. is de nieuwe Van Dale een onschatbaar hulpm iddel en voor elke
kiezen zijn.
In het nieuwe woordenboek wordt ge- geïnteresseerde zelfs een boeiend leesstreefd naarvertalingen van een verge- en leerboek. Bedenkingen en kritiek

lijkbaar niveau, meestal met succes. krijgen bij de beoordeling van een
M aarerzijn erook mindergeslaagde, woordenboek doorgaans meer plaats
zelfsfoutieve en een enkele keer ishet
Nederlands niet zo fraai. Een Paar

toegemeten dan de lof.Hier zeker ten

onrechte.Naar de pre-van Dale-tijd
voorbeelden: Hochg@tig = zwaar, zouden we niet graag terugkeren. En
zeervergiftig ;liever:uiterstgiftig.Rot datzegtmeer dan alle kritiek.
wie eine Tomate = rood a1s een biet:
geeft de indruk dat <rood als een toL.Schoutens-van Garsse
m aat'geen correctNederlands is.Eine
miese Laune = rotzin ; waarom niet

lieverrothumeur?Beugehaft = gijze-

Forum

655

D iaspora in A m sterdam

waarin de emigranten in 1933 terecht-

KDie Sam m lung'toen en nu

Op steun van intellectuele geestesgeno-

kwamen.Enerzijdskonden ze rekenen

ten : André Gide, Aldous Huxley en
Heinrich M ann patroneerden hetblad,
kwamen,vluchtten talrijke intellectue- Du Perron, M arsm an en ter Braak
len en kunstenaars het land uit. Hun schrevenerin.In vergeli
jking metvelen
lotgevallen en hun produktie staan nu, van hun lotgenoten diedoodarm waren
vijftigjaarlater,weerin debelangstel- - Konrad M erzheefthun 1otonvergeteling. De Vereniging België-DDR orga- l
ijk beschreven in Ein M enschfölltaus
niseerde in samenwerking metanderen Deutschland:watdoejea1
sjeop een
een tentoonstelling overD eutsche Exil- dag aankomt in Am sterdam CS,zonLiteratur.ln de(overigensvrijopper- der één centen zonder één bekende in
vlakkige) catalogus die daarbij werd hetland ? -kon een aantalvan hen het
uitgegeven,schetst José Gotovitch een nog behoorl
ijk rooien.M aar het tijdbeeld van de Duitse emigratie in België schriftzel
fkendepermanentjeldnood.
en wordteen overzichtgeboden van de Hetkon zich uiteraard nietrlchten tot
belangrijkste exielcentra,waartoe Bel- ' een Duits publiek. Dé Zwitserse
gië overigensnietbehoorde.Nederland schrijfster Annemarie Schwarzenbach
daarentejen hoort wel in dat rijtje betaaldedemedewerkersuiteige:m idthuis. Nlet dat er zich zoveel belang- delen. Het blad bestond m aar twee
Toen de nazi's in 1933 aan de macht

rijkeauteursgevestigd hebben,maarer jaar,na 24 nummersmoesthetermee
is bijzonder veelemigrantenliteratuur ophouden. Over dat abrupte einde
gepubliceerd. De uitgeverij Allert de blijftde begeleidendecommentaaropLange engageerde Hermann Kesten en

vallend vaag.

W alterLandauervan deBerlijnse uit- Ergerdanmateriëlegroblemen was de
geverij Kiepenheuer, Querido nam angst.Ook indiecrislstijdwaren fgastFritz Landshoffin dienst;beide uitgearbeiders'allerminst welkom .Kans op
verijen hadden meteen een bloeiende werk waser nauwelijks,somswas de
afdeling van iverboden' Duitse literabaar, dikwijls
tuur.AllertdeLangeheeftonlangsnog concrete agressie voel

was de kansop uitdrijving reëel.
een aantalromansuitdieperiodeog- ook
En wat was dan het alternatief? Een
nieuw uitgegeven. Querido richtte ln

tzichtlozezwerftochtdoorEuropa en
1933 het emigrantentijdschrift Die ui
e
e
kafkajaansgevechtmetdeadminiSJ-- /&ng op en herdacht nu de 50e strn
atie zo navrant beschreven door
publ
i
kat
i
e
verjaardag daarvan meteen
Anna Sçghers in Transit, door M anès
van uittreksels uit de twee jaargangen
n Bis man mirScherben auf
dieervan verschenen,onderdetitelD ie Sperber i
Samm lung. Een bloemlezing uit het
emigranten-maandblad dat VJN September 1933 tot augustus 1935 onder

redactie van KlausM ann ## Querido
Verlag is verschenen, gekozen door

GerdaM eqerink,meteen inleiding van
F.H. Landshof! De Duitse culturele
dienst Inter Nationes heeft de uitgave

gedeeltelijk gesubsidieerd.

dieA ugen Iegt-ofhetergste:teruggestuurd worden naarDuitsland.Dat 1ot
heeft vele vluchtelingen getroffen :
fplichtsgetrouwe' am btenaren hebben
ook voor 1940 hun werk al te gretig
yerricht,en een gedeelte van de publieke opinie heeft dat soort indirecte
moord enthousiast geëist. Geregeld
wordtin hetblad echterook de lofvan
het gastland gezongen : Klaus M ann

schrijfteen losied op Amsterdam (9598),en er wordteen volledig nummer
De geschiedenis van hetblad weerspie- aan de Nederlandse literatuur gewijd
gelt uitstekend de precaire situatie (vertaalster Ruth W olfmoestdetekst
Precaire situatie
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van Du Perron vertalen uit hetDuits; way,Aldous Huxley,Selma Lagerlöf,
de originele Nederlandse tekstisverlo- Else Lasker-schûler,Golo en H einrich
ren gegaan...).Overigenskwam er0n- M ann, André M aurois, Romain Rolmiddellijk kritiek, omdat bepaalde land,Joseph Roth,Philippe Soupault,
auteurs wel en andere niet vernoem d Stephen Spender,Jakob W assermann,
werden (135-136):deNederlandselite- Arnold Zweig,Ernst Bloch,Benedetto
ratoren hadden nu eens een anderstalig Croce, Stefan Heym , Për Lagerkvist,
kanaalgevonden om hun kleine vetes ErnstToller,Leo Trotski.W elk ander
uitte vechten.De em igranten zullen er ti
jdschriftheeftooitin zo weinig tijd
we1het hunne van gedachthebben.
een zo prestigieuze groep publicisten
M edewerkers

Dedraaischijfvan hetblad wasKlaus
M ann. Landshoff zocht hem begin

verzameld? Daarbijkwamen alle genresaan bod:erzijn fictioneleen zakelijke teksten, gedichten en verhalen,
grondige essaysen korte comm entaren,
prenten en tekeningen.

1933op inParijsenboodhem publikatiemogelijkheid aan. M ann volgde Selectie
LandshoffnaarAm sterdam ,verzamelde zeer sneladviseursen m edewerkers,
en het eerste num mer Verscheen nog
geen half jaar later. M ann wilde een

lnhaar Verantwoording schrijftGerda
Meijerink dathetnietmeevielde oorspronkelijke1.6* bladzijden teherlei-

platform vooralleemigranten,hijwil- den tot ongeveer 270. Ze streefde erde zeer verschillende m eningen iverzam elen'.Zo ontstond de titel.

naar <hetverzamelde karakter van D ie

Hetkan raadselachtig lijken dat deze
briljantemaargrilligeman,diein 1949

heid ervan zichtbaar te m aken'.Ze se-

Sammlung tebehouden,deveelzijdig-

lecteerdeteksten ddiemijop grond van
huninhoud frappeerden omdatzijhetefficiënt voor zijn zaak kon inzetten. zijeen algemenegeldigheidhadden beDeredenligto-i.in zijn capaciteitzich houden,hetzijdooreen zekere tijdgealthanstijdelijkgeheeltewijden aande bondenheid iets Weergaven van de
bestrijdingvan één zaakwaarinhijzich stemm ing die zo kortna hetbegin van

zelfm oord pleegde,zich zo volledig en

volledig kan vastbijten.Zijn beroemde

de emigratie onderde schrijversheer-

sleutelrom an M ephisto bevestigt het: ste'(303).Hierworden weltwee selecditm eteen m eeslepende haat geschre- tiecriteria doorelkaar gehaspeld :enerven werk iseen poging totvernietiging zi
jdswildezealleaspecten van hetblad
van zijn schoonbroer,de opportunist zoals het er toen uitzag duidelijk
GustafGrûndgens,die zich aan de na- m aken, anderzijds wilde ze opnemen
zi's verkochten dan ook verder triom- wathetook voorde moderne lezernog
fen kon vieren in Duitsland,terwijlde interessant m aakt. Beide bedoelingen
familie M ann voor de em igratie had komen er echtergoed uit.Het geselec-

gekozen.Toen de vijand a1s collectief teerdegeefteenvrijduidelijkbeeldvan
overwonnen was, maar de individuele wattoen de belangri
jkste interessesfevijanden (zoals Grûndgens) niet te ren waren en ik geloof dat het ook
overwinnen bleken,verloorde bestrij- vooronze tijd relevantis,alspelen in
ding(en hetleven?)zijn zin.
dit oordeel nadrukkelijk subjectieve
M ann verzam elde een indrukwekkende

elementen m ee.

schaarmedewerkersom zichheen.Zijn

blad bevat werk van o.m . Johannes
Becher, Bert Brecht,M ax Brod,Jean

De vijand

Cocteau,Alfred Döblin, Ilja Ehren- W aarover gaat het in deze teksten?
burg, Albert Einstein, Lion Feucht- Uiteraardbrengtdestri
jdtegen hetnawanger,André Gide,Ernest Heming-

zism e aldeze medewerkerssam en.De-
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de horen,had het ook in 1934 alkun-

isde bestaansreden van hettijdschrift nen weten :F.C.W eiskopfgeeftin Dyen verklaarthet pathoswaarm ee som- nami
et(156)een precieze beschrijving
m igen zich uitdrukken.Volgensde redactie is hetnazisme dde wi1tot de catastrofe... de wil tot het barbarendom ...dewiltotdeparadepasdienaar
de dood door gifgas leidt.... hysterische bruutheid... een schaam teloos
program matisch rranti-hum anism ep';

van folteringen in concentratiekampen.
Anderen bespreken de steeds driestere

stagpenvandenazi'som hetlandvolledlg te onderwerpen. Triomfantelijk

wordthet buitenlandse isolement vast-

gelegd :<deDuitserswerden bijdevergadering van de Volkenbond in het

de leiders zijn <de meest laaghartige jaar 1933 als melaatsen behandeld'
avonturiers'(10).Toch krijgtde lezer (67).Deredenen voordeonverzoenlijvan nu somsde indruk datdeem igranten wat beduusd tegen de nazi-vloed-

ke houding worden in het gedrag van

de nazi'sgevonden en bijelkenieuwe
golfaankijken.Velen van hen zijn niet stap geaccum uleerd.M aar ook alhebpolitiek geschoold,ze zijn verrast en ben de emigranten moreelhet gelijk
volledig aan hun kant, hun reacties
doorzlen de beweging nog niet echt. hebben geen enkele invloed, de naziM ensen die alleen m et woorden vech- m acht wordt alleen m aar sterker. Ze
ten en van wie de meesten nooit de etaleren dan ook vooralhun onm acht.

oversgoeld doorde gebeurtenissen,ze

juiste woorden voordezecontextheb- Anderzijds stellen ze vast dat steeds
ben gevonden,tegen een regim edathet

m eer mensen en organisaties met de

vrijewoord genadeloosdoodten bru- vijand een compromissluiten.Hun retaal gebruik maakt van alle m ateriële
m achtsmiddelen : de winnaar van die

actie is tweevoudig.Soms gelooft men
dat een schri
jverdie in Duitsland gebleven is nog nietverloren is;dan dostrijd wasvan tevoren gekend.
In Duitsland wasdiestrijd alverloren; m ineert de voorzichtigheid. Over Ste-

in een onverschillig of zelfj vijandig fan George: fHij zwijgt,en het laat
nieuw m ilieu moesten de m edewerkers
zichzelflegitim eren.KlausM ann reisde
dan OOk van congres naar vergadering
om de emigratiecultuur a1s de officiële
Duitse cultuur te doen erkennen. Die
behoefte aanlegitim atie klinktaldoor
in de program maverklaring: het blad
representeertdde ware,de geldigeDuit-

slechts één interpretatie toe,dit volge-

houden en zo veelzeggende zwijgen:
hij identificeert zich niet met dat
nieuwe Dui
tsland, hij kan zijn grote
droom ernietin herkennen'(59).W ie
zich echter m et het nazisme afgeeft,
kan op geen enkele vorm van begrip
rekenen. Gottfried Benn pleegt fver-

se literatuur'(9),dook alshetmisleide raad aan degeest'(39);hij<richtzichdeelvan de natie hem hetrechtop deze

titeltijdelijk ontzegt'(10).ln talrijke

zelf ten gronde door zich te prostitueren', <vernedertzich',i
s <halfpathologisch',en produceert slechts <hol klin-

artikelen klinktdie polem ischehouding
door; wat vroeger vanzelfsprekend kende,ronkende,onbehol
pen journawas, m oet nu telkens weer bewezen listieke clichés'(38).Hermann Kesten
worden.De m anierwaarop is nog niet veegtdevloer aan metde Duitseliteraduidelijk; het blad kondigt zichzelf toren diehetmethetregime we1kunaan a1s literair, het is <geen politiek nen vinden (123-130),en hi
j steltzelf-

tijdschrift'(9),watin de meestestuk- verzekerd:<Alswijde waarheid bezitken overigens direct weerlegd wordt. t
en en uitspreken,hebben we de tijd.
Deze intellectuelen voelen zich nog niet

Het lied van een dichter duurt langer

helemaalthuis in de maatschappelijke dan degeestelijkestoringen in deDuitactie.
seradio'(129).HijbezondigtzichhierDe Duitse actualiteitwordtin hetblad
uiteraard op de voetgevolgd.W ie wil-

in -netalsde nazi's -aan retoriek,die

echterinzijngevalgeenmateriëlesteun
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heeft: geest m oet het aieggen tegen
m acht,en steedsm eervertegenwoordigers van die geest gooien het met de
nlacht op een akkoordje. M et terugwerkende kracht kan nog geanalyseerd
worden hoe de kunst de nazi-machts-
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USSR isnog de grote,onverzoenlijke

tegenstander van elke vorm van fascisme en nazism e.Veleem igranten waren

al1id van decommunistischepartij,of
ze werden het in die jaren.Het was
trouwens nog in tem pore nen suspec-

o;degrote moordpartijen waren nog
greej heeftvoorbereid (Alfred Kanto- t
rowlczm ethetlucide artikelLiteratuur niet begonnen of althans nog niet bedie deoorloq voorbereidt, 269-282), kend in hetW esten.Anderzijdszijn de

maar dat inzlcht komt natuurlijk te meeste auteurs van burgerlijke afkom st,en helemaalnietvertrouwd met
laatom nog van nutte zijn.
de nieuwe levensstijlin de USSR.In
Alternatieven
zijn Notities in M oskou (159-170)
W elke alternatieven biedt deze em igrantenliteratuur? De Nederlandse
parlementaire democratie, die toch de

syreekt Klaus Mann zijn ambigùïteit
u1t:hijisgeschoktdoorde platvloers-

heid van somm ige tenoren,is zeer kri-

tischwanneerhijziethoenadrukkelijk
mogelijkheid tot publikatie biedt, hetRode Lejerop de vergaderingen
wordt niet aangeprezen : waar Nederland aan bod kom t,gebeurt datm eer
via impressionistische beschouwingen

van het schrilverscongres aanwezig is,
maar is enthousiast over de massale
deelnam e en de manier waarop ieder-

overhetverleden (E.E.KischmetEmi- eenzicherbijbetrokkenvoelt.<In mijn
granten, op het ogenblik in Amster- harten in mijngedachten wisselen ontdam,191-199).lshetgeloofin depar- roering en verzet elkaaraf.De ontroelem entaire democratie verloren gegaan ringissterkerdan hetverzet'(169).De
bijdeonderlan!vanderepubliekvan verleiding moetgrootgeweestzijn de
W eimar? Dlkwljls schijntevasie het negatieve emigranteneenheid (verzet
enige alternatief.
tegen hetnazisme)om tebuigen toteen
Som mige teksten hebben helemaal
niets m et de em igratieproblem atiek te
m aken.Else Lasker-schuler publiceert

positieve polarisatie onder hetvaandel

gedichten in haargewonetrant,erzijn

weerstaan:hij heefthetgevaar ervan

oude teksten van gravin zu Reventlow

van de communistische bewejing.
M aar Klaus M ann kon die verlelding

beseften geform uleerd in somm ige ge-

en Kafkaen sprookjesvan T.T.Heine. deelten van zijn M ephisto,algaathet

Deyublikatieervan bewijstdatdere-

daar om collaboratie metde totalitaire

doet met de katholieke kerk in H et
concordaat, 40-46), gaat de grootste
aantrekkingskrachtuitvan hetcom munisme, dat nog sterk met de USSR
wordtvereenzelvigd.Die aantrekkingskrachtligtvoor de hand :deze mensen

Een ander alternatief stelt Alfred Döblin voor in Joodse massakolonies en
volksminderheden. H et artikel is een

dactlehettijdschriftzo algemeen mo- tegenpool,hetnazisme.Hijblijftzich
gelijk wilde houden,en dat niet alle verzetten tegen massificatie en van boemigranten hetmaken van strijdlitera- venaf gedecreteerd ogtimisme; hij
tuura1s hun opdracht zagen ;ondanks blijftbestaansrechtopelsen voor fhet
hun brutaleverwijdering uithetvader- irrationele', <de menselijke eenzaamland volhardden ze in de afzijdigheid. heid', <het huiverende, liel ebbende
Terwijlsommige machtigeorganisaties ogen naar de dood'(169),en verliest
al van tevoren als bondgenoot afge- daarmee zi
jn nut voor om het even
schreven werden (zoalsThomasM ichel welk totalitair regim e.

zijn immers het slachtoffer geworden

van nationalism e en rasseWaan,en de

zionistisch pleidooivoor joodse emigratie naareen dun bevolkt,niet-Euro-

peesland (Europa isimmerseen oord
van vervalen verbastering!);a1s dat
nog nietmogelijk is,moeten dejoden

Forum

659

strijdbare, zelfs agressieve minderheden vorm en die zich bewustafzonderen
van hun om geving ;ze m oeten een spe-

ciaalstatuuteisenenhun joodseidentiteit benadrukken, dvrij en trots'(33).
Dit krachtdadige nationalisme is ty-

pischvoordegeestvandetijdideonverdraagzaam heid van het nazlsm e en
andere nationalistische uitwassen heeft
in het kamp van de verdrukten totreacties geleid die het ideeëngoed van de
verdrukkerbenaderen.Overigensishet

watalte gemakkelijk vanuiteen confortabele positie a posterioritewijzen

NOORDSTARFO NDS
vx w.

Steuntvooe urend
hetVlaam se KuRuurleven

op de verblindheid die in die opvatting
tot uitdrukking kom t.
G n maatvoor niets?

Na tweejaar washetmetDieSammlung afgelopen. Heeft het tijdschrift
enig nut gehad ? Achteraf kunnen we
alleen vaststellen datde analysesvan de
nazi-leer én de concrete em anaties ervan,de waarschuwing voorde dreiging
die ervan uitging, geen enkel effect
heeftgehad.De geestheeft het- zoals
zo vaak m oeten afleggen tegen de

brutale macht.Hetlijkt typisch voor

U kunt
hleraan meehelpen
d* ru
te Iaten verzekeren

bIjde
Vlaam le

verzekerlngemaatx happl)

het primitieve beschavingsstadium dat

de Nvereld nog maarbereiktheeft.Zij
die zich door intellect en ethiek laten
leiden,kunnen zich nietgoed organiseren!raken verstriktin hun eigen tegen-

strbdigheden en worden vrijwel probleemloos uitgeschakeld door hen die

(overigens ook in naam van geest en
ethiek!)zich zonder scrupulesvan de
machtbedienen.Toch laten fenom enen
a1sD ie Samm lung zien dater ook een
ander Duitsland bestond,datcollectie-

D e N oordstar
en Boerhaave

veveroordelinjenaltijdonrechtvaardig

zijn,datook ln dedonkerstetijden er
steeds mensen zijn die zich verzetten

telenwcollectieveverdwazing,ditverval
brlljantkunnen analyseren en onbaat-

zuchtigstrijden tegen deverloederinj.
DatQuerido datmetdeze nieuwe ultgave van Die Samm lung nogm aals
heeftduidelijk gemaakt,isde belangrijksteverdienstevan deze publikatie.
Jaak De M aere
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Boekbespreking

Godsdiensj
Eugen Sitarz,Kulturenam RandederBibel.
Sachbuch e er Völker und Götter im Ge-

verbindingslijnen had getrokken tussen bepaalde hoofdstukken. Zo wordtbijv.de
heerschappijvandePtolemeeën overPalestina behandeld op p.45(in Hfdst.11over

Egypte),terwi
jlhetde periodeisdie aan-

slultop deheerschappi
jvan Alexanderde
ote,overwie pasin hoofdstuk 10 (De
schichtsfeldIsrael
s,VerlagKatholischesBi- Gr
belwerk,Stuttgart,1983,175 pp.,DM .35. Grieken,pp.1G vv.)hetnodigewordtverteld.W anneermen defeiten z6 stringentper
olk ordent,komen bepaaldezaken metho'Mijnmoederbaardemijinhetverborgene. v
: gezien nogalonverantwoordveruite1Zelegdemijineenrietenmandje,zebedek- #gc
te hetmetpek.Ze plaatstemeop derivier, kaarteliggen!

llustreerde
dienietovermijheensloeg.Derivierhief Oq deinhoud vanditmooigei
ki
lk-enleesboekvaltnauwelijksietsaante
mijnamelijkomhoog ...'.
jhetoverzicht
Bijverschillenden van onszalspontaan de merken.Jammeralleendatbi
gedachte opkomen datbovenstaand citaat van deHettieten (pp.95-105)nergensiets
ontleend is aan het geboorteverhaal van

M ozes(Ex.2:1-10).Ditisechtergeenszins
hetgeval,wantde passage handeltover de
beroemde mesopotamische vorst Sargon,
dieomstreeks2350 vöörChr.geleefd heeft.
Ditvoorbeeld wilillustreren hoevolken en
culturen rondom Palestina op deze ofgene
wijzehetoude Israëlhebben bdnvloed.In
een fraai uitgevoerd studie- en werkboek
(eerderverschenen in dezelfde serie o.a.:
Gerhard Lohfink,Jetztverstehe ich dieBi-

beI(Ned.vert.:Lezenachterdewoordenl;

AlfonsW eiser,<JldieBibelWundernennt

wordt gezegd over de vazallenverdragen,
een onderwerp datin de oudtestamentische
exegese van de Iaatste decennia een nogal

centraalitem isgeworden.Bijdewoordafleiding van de naam Kanaân noemt de

auteur:<land van de rodepurgerwol'(p.
80).Volledigheidshalve had hiJ mi
jns inziensookmoetenwijzeno?hetHebreeuwse
werkwoordkana'(Laagzbn).Denaam zou

dusevengoed flaagland'kunnen betekenen.

Didactischergfunctioneelzijndetrefwoorden die men in rode druk aantreft in de
kantlijn,zodatmen snelhetgewenste onderwerp kan opslaan. Zeer verhelderend

(Ned.vert.:Een wonder?);ErichZenger,
DerGoffderBibel
)krijgtdelezereenvrij- zijn ook decitaten uitauthentiekebuitenwelcompleetoverzichtvan alle volken die bijbelseoorkonden,dieinapartekadersde
opéénofanderewijzemetIsraëlincontact leestekstafwisselen.Keer Op keer za1men
ntdekkendatbijbelschrijverszichniethebzijn gekomen (Sumeriërs en Akkadiërs, o
ben afgeschermd van de hun omringende

Egyptenaren, Assyriërs en Babyloniërs,
Amorieten en Kanaënieten,Hettieten,Hur-

rieten,Aramedrs,Filistijnen,Perzen,Grieken,Romeinen).Aanelkvolkwordtineen
apart hoofdstuk aandacht besteed.Achter
elk hoofdstuk vindtdelezereen concordan-

Nvereld, maar daarentegen juist gebruik
maken van eigentijdse literairegenres om
h1nboodscha?overtedragen.Degoede li-

teratuurlijstbledtvoldoendetitelsvoorverdere studie en een vri
j uitvoerig register

orgt ervoor datmen snelbepaalde onderce,een lijstvan de besproken namen en z
rpen of namen kan terugvinden. Het
landstrekenmétverwijzingennaardebijbel- we
plaatsen waar deze namen voorkomen. waretehopen datditboek spoedig vertaald
P
Somszoujewensendatdeauteurwatméér werd!!
ancBeentjes
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DatAIsdegoden

K.H.M iskotte,Alsdegodenzwqgen,Ver- goedboekblijkt zw#lenméérisdan een
ookulthetlegevendater
zameld werk,deel 8,Kok, Kampen 1983, reedsin 1963een Du
itsevertallngvan isver438pp.,f 59.
schenen: Wenn die Götter schweigen. Dr
Methetop demarktbrengen van ditwaar-

schijnlijkmeestbekende(engelezen?)boek
van Miskotte heeft de uitgever velen aan
zich verplicht.Met name studenten zullen

Hinrich Stoevesandt was degene die deze

weinigbenijdenswaardigeklusheeftopgeknapt.Enikvindheteenvondstvanjewelste datde redactiehém heeftgevraagd een

rtikel te schrijven waarin een overzicht
blijzijn dataan deongekendeprijsopdrij- a
ving vandeantiquariatenvoorlopigeen halt wordtgegeven van deverhouding tussen de
is toegeroepen.De eerste druk van AIs de Nederlandseen deDuitseuitgave(pp.4163).Uitdevelevoorbeeldenblijktoverduigodenzwqgenverscheeninhetvoorjaarvan 43
deli
jkdatergeensprakeisgeweestvaneen
1956,en hetisdézeuitgavedie ten grondslag heeft gelegen aan de fotomechanische

klakkeloze <omtaling'; neen, men moet

eerspreken van een echtewedergeboorherdrukbinnenhetVerzameldwerk(eenre- tvee.el
He
tfeitdatdezeDuitsevertalingweeris
gistervanzetfoutenvindtuoppp.434-437).
g
e
b
r
u
i
k
tvoordeEngelseuitlave(When the
Gelukkig heeftderedactieeen aantalzaken
aan deze editietoegevoegd.Om tebeginnen GodsAreSilent,1967)bewbstgenoeg.Een
tvoerig register van bijbelplaatsen (pp.
detamelijk uitvoerige toelichting dieMis- ui
397-404)en vannamen (pp.405-409)zorgt
kottezelfbijhetverschijnenvan detweede ervoordatmenditbelangrijkeboekookindruk (1966) wenselijk achtte en waaruit derdaad kan gebruiken.
blijktdathijmetzijnboeknietdepretentie
PancBeentjes

heeft gehad een dTheologie van hetOude

Testament'te schrijven.Diegedachte zou
namelijkminofmeerspontaanbijdelezer
kunnenopkomenbijhetzienvandeonder- K.A.Deurloo,B.P.M .Hemelsoete.a.,Amtitel:Soverdezin vanhetOudeTestament'. sterdamse cahiers voorexegeseen b#belse
HetgaatMiskottein ditwerk in wezen om
de dGodsleer',d.w.z. de notities van het
Oude Testament betreffende de aard van

theologie,deel4,Kok,Kampen,1983,141

PP..f22,50.

God.Danbli
jktalsnelhoecatecheseenver- Nergens ter wereld waarschi
jnlijk spelen
kondiginginconnictkomenmetdiebijbelse zichzulkeverhittediscussiesafoverhetbijboodschap,doornamelijk veelteabstract belvertalena1sinNederland.Datbleek weer
over God te spreken in termen a1s: a1wetend, al-m achtig, alom-tegenwoordig

eensinalleheftigheid,toenin februari1983

deGrootNieuws##:e/werd gepresenteerd.

enz.Terwi
jljuistdeoudtestamentischetek- W anneer men de- vaak nogalongenuansten eenGod latenziendienabqis.Détis ceerde- besprekingenmoetjeloven,deugt
ook de kern,heteigenevan Zijn NAAM . erwerkelijk nietsaan dezeglgantischeonEn vooraldaarover leestmen in dit boek dernemfng.Inhetjuninummer1983vandit
magnifieke bladzijden. Naast een aantal tijdschriftheb ik een poging gedaan deze
enigszinstijdgebonden beschouwingen ben nieuwe Bijbelvertaling oq zijn waarde te
ik metname geboeid doorMiskottes(be- schatten.Verhittediscussles syeelden zich
roemde ?)theorievan <hettegoed':hetuit- ookaf,nadatin 1951dezgn.N leuwe VertazichtdathetO.T.op de toekomstbiedten ling van hetNederlandsBijbelgenootschap
datin veleopzichten in hetN.T.nietisver-

verschenen was.Centrale figuurwas Frans

vuld(p.142).Ooktrofmijdatdezeliterair Breukelman die in het tijdschrift In de
zéérbegaafde theoloog een jaarvöör het Waagschaalzijnmening nietonderstoelen
verschijnenvandeimposanteTheologiele.
ç ofbanken stak.OmdatdezelangeserieartiAlten Testaments van Gerhard von Rad zo kelen voorvelen inmiddelstamelijk onbe,t
refzekerweette schrijven,dathetbegin reikbaarisgeworden,heeftde redactie van
van het boek Genesis niet het begin der

dezeAmsterdamsecahiers besloten toteen

openbaringis(pp.153-154);descheppingis herdruk.Een eersteselectieisverschenen in
in feiteeen secundaire belijdenis(p.129), hetderdeo hier(pp.8-37)en inhetonderomdathet naar de structuurvan het O.T. havige nummer wordtde beoordeling van
onmogelijkisoverJHWH énderstespreken delgsl-vertaling vervolgd.Alsdeconclusie
dan vanuit hetmidden :vanuithetheden, van Breukelman bijdiéuitgavereedsluidvanuitzijnhandelenindehistorie(p.151). de:6...wordtmen gedwongen tot de uit-
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spraak,datNederlandbijnazoietsalseen

ramy heeftgetroffen metdeze dfBijbel,in

denleuwevertaling'',(p.25),danvraagik
mewerkelijkafhoeindezekringdeGroot
Nieuws ###e/ontvangen moetzijn.Misschiendatdaarinhetvijfdecahierietsover
geschreven gaat worden;de redactie heeft
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In de bundel Wezenl#ke momenten (Momentsof being) iseen vijftalautobiografischeschetsenbijeengebrachtdieindenalatenschap van Virginia W oolfwerden aan-

getroffen.Zezijnnooitdirectvoorpublikatiebedoeldgeweesten moestensomsuitverschillende manuscripten worden gerecon-

namelijkeenactueelnawoord van Breukel- strueerd (waarin de tekstbezorgster overiensuitstekend geslaagd li
jkt).Hetwaren
mantoegezegd.Na dievrijtaaie,metveel g
voorbijbelplaatsenencitatendoorspektebladzij- gelegenheidsteksten:een drietalkortekl
den over de Nieuwe Vertaling 1951 treft drachten voordeMemoirClub (een eine
meneenmijnsinzienszeergeslaagdebijdra- kring van Bloomsbury-leden,die elkaar rege aan van K.Smelik overhetverhaalvan gelmatigherinneringen voorlazen),eenverdeintochtvandearkinJerusalem (2Samu- haaloverhaarjeugdmethaarzusterVanesël6).Deauteurmaaktbijzonderduidelijk saBell,geschreven voorVanessa'szoontje
dat er theologie wordt geschreven, geen

journaalverslag! Ook het artikelvan D.
M onshouweroverhetbgin van hetM arcusevangelie waareen mengcitaatuitverschil-

Julian Bell,en een Sschets van het verleden', dagboek-achtige aantekeningen over

haarouderejeugd:opgeschreven a1safwisselingenontspannlngbijhaarwerk aande

Bergrede'doorRochusZuurmond had naar

biografievan RogerFry.
Defragmentendateren uitheelverschillende
perioden: de çHerinneringen' voor Julian
Bell werden geschreven in het begin van

mijn smaak best wat breder uitgewerkt
mogen worden dan detien pagina'sdie het
thans beslaat. Het valt te hopen dat de
auteurerbinnenkortnog eensop terug'zal
komen.Lezers die in het derde cahier het
magistrale artikelvan Albertvan derHeide

voordrachten dateren van rond resp.1921

deleeuwsjoodseexegese(PaRDeS)',kunnen
hunhartnuophalenbijeenzeeruitgewerkt
voorbeeld:eenexegesevanGenesis2:21(de

onderhoekigeonhandlgheid,devoordrach-

lende bilbelboeken niettemin aan Jesaja

wo
rdtopgehanjen,iszeerdemoeitewaard.
Een zo beangrilk item a1s$Deethiek van de

haar schri
jversloopbaan, rond 1908, de
(:22HydePark Gate'en çoud Bloomsbury')en1936(<Benikeensnob?'),de'Schets
van hetverleden'schreefzeaan heteindvan
haarleven!in 1939-1940.Hetisook verre-

oqzichhebbenlateninwerkendoverdethe- weg hetrljpste en meest bezonken stuk.
orlevan deviervoudigeschriftzinindemid- Gaan de dHeri
nnerinlen'nog watgebukt
scheppingvan devrouw).Medunktdatmet
namedefeministischetheologiehierinteressante aanknopingspunten kan vinden voor
haar beschouwingen. Een bundeldie met
een gevarieerd aanbod van Oud Testament,

Nieuw Testament en joodse exegese een
breed lezerspubliekza1kunnen bestrijken.
PancBeentjes

ten van de M emoirCluh neigen somswat

naar hetfrivole of lijken (vooralwatde
laatste betreft)enigszins geposeerd,terwijl
VirginiaWoolfdaarbijooknietgeheelontkomtaan deirritanteBloomsbury-gewoonte
vanwatKeesFensooitde fmatelozebewondering van elkaars genialiteit' heeft genoemd.Hetfeitdatdezeteksten voorvoor-

lezingin deeilenkringbedoeldwarenkan

datwellichtenlgszinsverklaren en zelfsexcuseren, maar toch toont Virginia W oolf

zich pasin haar'Schets'alsschrijfsterop
haarbest.Enigszinsmijmerendroeptzehet

beeldo?vanhaarVictoriaansejeugdenvan
Literatuur

detalrilkegebeurtenissen die haar leven en
ook haarromansbepaald hebben.
Jeanne Schulkind laatnietna in hetvoor-

woord uitdrukkelijk tewijzen op deparallelpassagestussendezeherinneringenen een

Virginia W oolf, Wezenlnke momenten

aantalvanhaarromans(Theelvex,Tothe
Lighthouse,Mrs.Dalloway).Anecdotisch

tekstbezorging,inleiding en voetnoten :Jeanne Dchulkind;vertaling:LeonoorBroe-

schien veel van hun gading vinden, maar
men zouzowelderomansalsdezefragmenten toch meerrechtdoen,wanneer men ze
beide als zelfstandige teksten zou benade-

(MomentsofBeing),autobiografischwerk, geïnteresseerderomanlezerskunnen ermisder,DeBezige Bij,Amsterdam,1982.284
pp-,f 34,50,BF.660.
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ren.M instensvoorde dschetsvan hetverleden',de <hoofdschotel'van deze bundel,
geldt dat ze voor het gepubliceerde werk

Elisabeth Marain, Uitgestelde thui
skomst,
M anteau, Antwerpen, 1983, 158 pp.. BF.
385.

maarnauwelijksonderdoet;hetstuk laat
nietnazowela1sbeschri
jvingvanhetVicto- Deschrijfster,zelfdochtervaneenkapitein
riaanseleven a1sop stilistisch vlak diepeindruk temaken.Ook devertaalsterLeonoor

terlange omvaart,laatin dezeroman haar
hoofdpersonagesThérèsedehelewereld beBroeder,dieaanvankelijk(ookinhetvoor- reizen van Granada tot Helsinki,van de
woord van J.Schulkind)nog watmoeilijk Griekseeilanden totNew York meteen trip
opganglijkttekomen,leverthiereenfraaie naarBalialsuitschieter.Zoalsde titelhet
tekstaf.
zegt reistThérèse om nietthuis te hoeven
GerGroot komen.W antthuisbetekentdeconfrontatie
W illem Brakman,De rel
à van de douanier metde barstin haar leven (de gestorven
naarBentheim,Amsterdam,Querido,1983, vadervan haardriekinderen overwiehaar

debuutroman Hettranenmeerging).Daarom reistze voortdurend aan de zijde van

113pp.,J 22,50.

dovicLedoux,een UNEsco-ambtenaar,
Willem Brakman,zelfbedrijfsarts in En- Lu
schede,heeftdedriehoekAlmelo,Deventer, die heelwat ouder is,watook problemen
Bentheim gekozen alskadervooreen novelle volculturele,mythologische,folkloristischeen historischeallusies.Hetiseen circulairverhaalmeteen traditionele,alwetende
vertellerdiecommentaargeeftop gebeurtenissen, conclusies trekt, de lezer waar-

za1 meebrengen. Ludovic en Thérèse, un

homme etune femme,die in degelijknamige film van Lelouch zegt: dçà cause de
notre amour,un ombre restera''. In haar
gesprekken metLudovic,methaarvriendin
AnnCarter,mettoevalligereisgenotenenin

schuwt,enz.Hoofdpersonageszijneendou- deflashbacksuithaarjeugdenhaarhuweanierbuiten diensten een Ieraargeschiede- lijk metJustusalias Jodocusworden heel
nisdiesamen op reisgaan van Almelo naar watliteraire,culturele,maatschappelijketoics aangesneden. Een rode draad in de
Bentheim viaDeventer.Zijlijkenergopeen p
volle betekenis doorheen de roman is het
vermomdeDionysosen Apollo,dealssater
getypeerde douanier en de lerar bezield
doorpoëzieen geest,beiden geconfronteerd

boek datThérèsevoorbereidtover de hoerenmadam Ika Loch. Over haar bordeel

jenin 1926zijnbekenmetdebijna onaardseschoonheid van een heeftPaulvanOstai
voorbi
jfietsend stel meisjes. Brakman de groteske geschreven waarin hijhetteschrijfteenvirtuoosNederlandsmetvoort- kortschietenvandelogica(anagram vanika
durend afwisselenderegisters:<scharluinen' loch)getekend heeft.Hetzelfde tekort,nu
komt erin voor naast <hyperboreeërs', fhet

niet van het logisch denken maar van het

gekwinkeleerdervogels'naastdeenbojaar, schrijvend ordenen komt in Uitgestelde

kortgebouwd,bronskleurig,meteen onbe- thuiskomstnaarvoren.Hetslotvan de rowaarin een bomexplosie een einde
weeglijk lezichten pikzwarthaar',roman- man
tisch-ironlsche naast toeristenbrochuretaal. maakt aan het bestaan van het personage
OverzijnnovelleheeftBrakmaneenaantal Thérèse is een noodoplossing naar ik verallusiesverspreid op A.C.W .Staring,de in moed.W antaan de odyssee van Thérèse,
1840 overleden geldersehereboeren dichter M arthe,Nany,ofhoedeliteraireopsplitsinvan deJaromir-cyclus.Van Staring wordtin !en van de schri
jfsterook mogen heten,
de literatuurgeschiedenis nogal eens be- lljktvoorlopiggeen eindetekomen.
J.Gerits
weerddathijeeneigenzinnigedenktranten

een maniëristische stijl ontwikkeld heeft,
waardoordelectuurvanzi
jn werk noodza-

kelijk bijdelezereni! denkwerkveronder- GuusKuijer,Crisisenkaalhoofdigheid,De
stelt.M utatismutandlsgeldt datook voor Arbeiderspers,Amsterdam,1983,171pp.,J
Brakman, die echter zo'n aantrekkelijk 24,50/BF.385.

schrijverisomdathijzijn culturelebagage

oy een luciede en schijnbaareenvoudije Guus Kuijerheeft,geillujtreerd mettwee

wljzeweetteverpakken.Vanvelekikkersln eigen versies, een essay geschreven over
onzeliteratuurishijeenvan deweinigetot Roodkapjeen dewolfom aan tetonen 1*
prinsgemetamorfoseerden.
datjeugdliteratuursaaiwordta1shetopwinJ.Gerits

dend karakter van het kwaad genegeerd
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wordt; 20 dat mensen heel vlug het
geïnstitutionaliseerde kwaad gewoner en

nauwkeurige taalobservatie. Daaruit volgt
alhetandere.Leerlingen moetengeenregels

landse samenleving zodanig Svergroept'is,
dateen verfilming b-v.van Ik Jan Cremer

eigen,echtetaalvan deleerlingen te maken
heeft.Bovenal:iederetaalmoetbeschreven
worden in haareigentermen.Kruisingapas-

verdraaglijkergaanvindendanhetgdndivi- vanbuitenleren(en vooralgeenhistorische
dualiseerdekwaad;30datdewelvaartgeen rrgels),maarmoetenzelfhuntaallerenobgelukgebrachtheeften debevrijding (van serveren.HetNederlandsog schoolmoet
hetfascismeuitW.O.II)geenvri
jheid,wat hetlevendeNederlandszijn(1neen-synchrode opstandigheid van de jongeren in de ne eerder dan een diachrone syelling),en
jftaal,dienletsmetde
jaren '60moetverklaren;40datdeNeder- geen artificiëleschri

ongetwijfeld iedereen,groepsgewijze,zich

gekwetstzou doen voelen.En de conclusie

van Kuijer:Datisnou crisis!

Na hetessay volgteen farce,<De wonderdoener',waarin ene Jos Timmermans optreedt,duidelijkverwantmetJezusvan Na-

zareth rn metdemessiasfiguuruitPasolini's

tedezelaatstestelling(zoalsalzijnandere)
zelftoe,metname op hetEngels,en hetis

vooralzijnwerkophetgebiedvandeEngelse grammatica dat hem internationaalbe-

roemdmaakte.Dewaardeervanisblijvend,
en datnietalleen omwille van Kruisinga's

film Teorema.Zijn optreden heeftabsurde scherpe observatievermogen. Kruisinga
jn
envervreemdendegevolgen zoalsin Kafka's zochtvoortdurendnaarverfijningvan zi
Die Verwandlung en Ionesco'sLe rhinocé- beschrijvingen,en lietzich daarbijinspireros.Devreemdedingendiegebeuren a1sJos
in de buurtis maken de banaliteit van het
gewone,hetnormalenOg banaler.
J.Gerits

ren dooralles waterreilde en zeilde in de

internationale taalwetenschaq. Daardoor
werdhij<undeceshommesqulserenouvellent sans cesse' (Zandvoort, geen dikke
vriendvanhem)enverdordehijnooit.Voor
een historiograafvan detaalkunde iszijn
werk dan ook uiterstboeiend.

Literatuurwetenschap

Van Essen is duidelijk gefascineerd door

Kruisinja,en zijnboekiszeerdegelijk.De

biograflschegegevenss.s.lijkenwellichtwat
mager,maarKruisinga zelfzou hetdaara1-

lichtmeeeenszijn:watvoorhem bovenal
the Hi
story of Lingui
stics'in the Nether- telde,waszijnwerk,enopditgebiedisVan
lands, Martinus Nijhoff, Leiden/Kluwer, Essen bijzondergoed.Hijschetstdesociologische achterjrond waartegen leven en
Deurne,1983,428 pp.
A.J.vanEssen,E.rm gingl.
'# Chapterin

werk van Kruislnja zich afspeelden.Lin-

EtskoKruisinga(1875-1944)waseengeniaal juïstisch kaderthiJhetwerkvanKruisinga
taalkundige,dieechtertijdenszijnleven in ln eenbreed internationaalperspectief.Hij
eigenland nooitdeerkenning kreeg diehem bespreektdebelangrijkstewerken individu-

el,en beschrijfthun recegtiein Nederland
eilenlijk toekwam.Ditkwam medeomdat e
a1tevaak gemengd)en ln hetbuitenland
hiJvaakheftigen bitteryolemiseerdetegen (
allesen iedereen.DathiJvrijwelsteedsge- (overwegend zeer positieg. Kortom, het

lijk had,drong dan nietaltijd totiedereen boek iswerkelijk watdeondertitelbelooft
tezi
jn.Ook hetapparaatvan hetboek is
door.
Kruisinga leefde in de periode waarin de
taalkunde evolueerde van zuiver historisch

indrukwekkend:honderden voetnoten,een

wens wellicht het meest merkwaardige in
deze merkwaardige man :dat œn strakke,
onbuigzameenstuggeGroninger,een ongenietbaar polemist en Prinzipienreiter,zo'n
grote intellectuele ox nheid en soepelheid
vertoonde.M aar de contradictie is slechts

Grûndlichkeitalom,hetresultaatvan negen

zeeruitgebreidebibliografievanKruisinja

naarvoornamelijkstructureel-beschrijvend, (673titels!),VanEssenseijenbibliografle
en Kruisinga evolueerde mee.Dat is trou- enindex-samen 125bladzljden.Deutsche

jaarongetwi
jfeld zeerhardwerk.
Eén caveatechter.Ditboek ishetwerk van
een academicus: het is technisch,groten-

dalsonleesbaarvoorniet-linldsten.eneen

beetje saai.Dat laatste is Jammer,want
schijnbaar.œ groteconstanteinhetwerk Kruisinga'sleven moetallesbehalvesaaige-n.En:etmoetmijookvanhethart
van Kruisinga isdathi
j hamerdeen bleef w= taJ
hameren op het '
belang van eerlijke en datVan Euens Engelsafen toenogalge-
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BarbaraTuchman,De###e/enhetzwaard,

Elsevier-Librico,Amsterdam/Brussel,1983,
380 pp.,BF.915.

Palestina,hetBeloofde Land,isin de loop

van zijn geschiedenishetslagveld geweest
vantallozevolken en naties.VoorditHeilig
Land isméérbloed vergoten dan voorenig
andereplek opaarde.Voorhetprotestantse
Engeland wasPalestinanietalleen hetland

van de Bijbelen de kruistochten,hetwas
ook een vitale geografische verbinding tussen Oosten W est,het bruggehoofd tussen
driecontinenten,een stuk land dateen essentiëlerolvervulde in de strategie van het

BritseRijk,datdeweg moestopenhouden

naar India en de olievelden van M osoel.
M en zou de inhoud van ditboek ook kun-

nen samenvattenindevraagdiedeschrijfsterin haar fNaschrift' opwerpt:SBestaat
Israëltegenwoordig vanwegeofondanksde

Britten?'(p.367).En dan kom ik a1svanzelftothetkernpuntvan mijn kritiek,die
nietzozeergerichtisaan hetadresvan Barbara Tuchman,maar eerdervoordeuitgever bestemd. Daarvoor is het absoluut

noodzakelijkom evenietstevertellen over

d
e ontstaanjeschiedenisvan deze publikatie,ietsdatlk in een boekrecensiezelden of
nooitdoe.Barbara Tuchamn begon name-

li
jkin ...1948(menhadtoenjuistdestaat
Israëluitgeroepen!)metderesearchvandit
boek,datin 1956(hetjaarvandeSuez-crisis)opdemarktkwam.Deactualiteitswaardevanditlijvigwerkwastoenenorm;maar
waarom,zo vraag ik mijaf,verschijnter
paszeven en twintig jaarlatereen Nederlandse vertaling? Heeft dat misschien te
maken metdeeerste Van derLeeuw-lezing
dieBarbaraTuchman op 23 september1983

teGroningenheeftgehouden(Detoespraak

isverschenen in De Volkskrantvan de volgende dag)?Deuitgeverlaatditfeitonver-

meldenhetblijftdus!iswerkwathem precisheeftbewogen metJuistditboekvoorde
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Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

wrongen is,en een enkele keerronduitfoutief.M ethought,on oneortwo occasions,I
heard Kruisinga tut-tuttingin hisgrave...
Guy Tops
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N

dagtekomen.Datkneltdestemeer,omdat

van niet steeds tot een genoegen maken.

De##:e!enhetzwaardhetéérstewerkwas
datvandezeschrijfsterisverschenen enalgemeennietalshaarvisitekaartjewordtbeschouwd.Datzijhetvakverstaatbewijzen

Hetzelfde kan worden gezeld over ziln
werkwijze om de talrijke blbliografische

verwijzinjen in detekstzelfteplaatsen.
Wathetmhoudelijke.
aangaat,ergerikmij

haarinlaterjarengequbliceerdeTheGual vooralaan enkelegeschiedtheoretischeover-

ofAugust(1962)enStlllwellandtheAmeri- wegingen,metname over de relatie tussen
can Experience in China (1971),die haar heden en verleden.Ook zi
jn uitspraak dat
beidedePulitzer-prijsopleverden!
de geschiedenis na verloop van tijd niet
Aan hetlezen vanhaareerstelingheb ikwei- meervatbaarzou zijn vooreen morelebenigplezierkunnenbeleven.Hetismijteveel oordeling(p.55-56),achtikeenbedenkelijvan binnenuitgeschreven:jemoeterzélf kezaak.Ik vreesdatGrammensinhetzelfde
Engelsmanvoorzijnom hetenijzinstekun- bedjeziek ligtalsMauriceDeWilde.
nenproeven.Ook steekthetm1
jdatineen
RaoulBauer
werk waarvan geldt: <W e kunnen alleen

maarvertellen waterisgebeurd'(p.339)
alleinstrumenten ontbreken om datteverifiëren;men vindternoch voetnoten,noch
een bibliografie.

Gerhard Sauder (Hrsg.), Die SécAerver-

brennung.Zum 10.M ai1933,CarlHanser
Verlag,Mûnchen/W enen 1983,340 pp
PancBeentjes KlausSchöfiing,Dortwo man Bûcher.ver-

brennt. Stimmen derBetroffenen, Suhr-

kamp, Frankfurt/M , 1983,484 pp., DM .
Mark Grammens, D eNieuweOrde'
,Uitg. 14.
Grammens,Brussel,1983.
Op 10 mei 1933 werden in vele steden ill
Dathetrumoerrond deTv-reeksvan M au- Duitsland brandstapels opgerichtmet boerice DeW ilde,DeNieuweOrde,nog steeds ken dienietovereenkwamen metde fDuitse

niet is verstomd,blijktuithet boek dat geest'zöals die in hetNaziri
jk diende te

Mark Grammens a1s auteuren alsuitgever heersen.W erken van Thomas M ann,Kurt
nu op demarktheeftgebracht.In deze pu- Tucholsky,Erich M aria Remarqueentalloblikatie worden in negen hoofdstukjesdi- Zeanderen Werden aan de Vlammen priJ
-sgeverse facetten om en rond DeW ildesmag- geven. Het <lnstitut fûr Sexualforschung'
num opus besproken. Zo behandelt de werd geplunderd çn de waardevolle biblioauteurhetbegrip dnieuwe orde'datz-i.een theek vernietigd.In enkele steden werd ter
linkse oorsprong heeft, onderzoekt hij de continuering van de kruistocht $gegen
relatietussengeschiedschrijvingentelevisie, SchmutzundSchund'een schandqaalopgeevoceerthijdesfeervan dejaren dertigen richt waaraan Ionduitse' geschrlften aan
gaathijook illOP enkele!eschiedtheoreti- publleke ridiculisering en ontluistering
schekwesties.Uiteindelijkls hetgeheeleen werden blootgesteld.Hetwaseen daad van
scherp rekwisitoorgeworden tegen dewerk- ogenl
ijk cultuurbarbarisme,diezijnweerga

wijzeendegeschiedbenaderingvanMaurice nletkende;dewereldendeDuitseschrijvers
DeW ilde.VolgensGrammensishetimmers reageerden geschokt. zo niet verbijsterd.
duidelijk,primo datde programmamaker Toch constateert Gerhard Sauder in zijn
misbruik heeftgemaaktvan hetmedium,se- boek Die Bûcherverbrehnung (uitgegeven
cundodathi
jgeenoogheeftgehadvoorhet naaraanleidingvande50steverjaardagvan
eigenevan degeschiedeisvan debetrokken de gebeurtenissen)datdeboekverbrandinperiode.Ditalleswordtnaarvoren gebracht genweinigonmiddellijkenasleephebbengeineen bijwijlenscherpetaal.
had. Hoewel de acties zorgvuldig waren

Hoewel dit boek lezenswaardige gegevens voorbereid,zoals Sauderaan de hand van
bevaten Grammens bepaalde essentiële te- talri
jkedocumentenlaatzien,leek denazi-

kortenvanhetprogrammaheelduidelijken leidin!a1sjeheeltochnietzeergecharmeerd
juistaanduidt,kaniktochnietergjelukkig van d1t inltiatief van de Duitse studenten-

zijnmetditwerk.Mijnbezwarenzilnzowel bond en propagandaminister Goebbels. Invan formelealsvaninhoudeli
jkeaard.Wat directwaren de gevolgen deste groter;een
de eerste categorie betreft meen ik dathet helegeneratieschrijversverdweenuitDuitsboek té vlug werd geschreven.Vandaar al- land,een gemisdatdoorhetontstaan van
lerleistilistische tekorten die de lectuurer- een rijkeExil-literatuurnietwerd goedge-
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maakt.Wantbelangri
jkernogdanhetver- mengevaten kortin de grotere contextvan
drijven van een schrijversgeneratiewashet de Europese en Belgische politieke realiteit
verlies van een pezerlgeneratie:ook na de geplaatst.Uitditboek,datbijnauitsluitend
oorlog heefthetnog lang geduurd voordat uit feiten bestaat,blijkt overduidelijk de
de toen verdreven schrijversin Duitsland convergentietussen autoritaire,corporatistiweer enige publieke erkenning kregen,zo scheideeën en belangrijkefiguren en groedatooitalgebeurde.GaatSauderin zijn penbinnen hetkatholiekekamp,maareven
boek metnamein op hetvoorspel,deplanningen hetverloop van deboekverbrandin-

gen,in detegelijk verschenen bundelDort
womanBûcherverbrenntzijn reactiesverzameldvandeçverbrande'schrijverszelfen
hun sympathisanten.Debrieven,dagboekaantekeningen en gedichten van Stefan
Zweig,Alfred Döblin,Bertold Brecht,Os-

goed de huivervan vaak diezelfde groepen
tegenoverhetstaatstotalitarisme van deItaliaanse en Duitse fmodellen'. De enige
elementen die alle katholieken schenen te
verbinden,waren hetenthousiasmevoorde

Encycliek douadragesimo Anno'(en deze
dbegeestering'gaatvandechristeli
jkearbeidersorganisaties tot en met het Verdinaso

karMaria Graf,metzijn beroemde tekst vanJorisvanSeveren)enhetprincipiëleantverbrenntmich',enveleanderen,getuigen
van ongeloof, ontzetting en machteloze
woede,en van een helderbesefdatdithet
begin vanheteindebetekende.W antterug-

ti-communismedat,op een enkeleuitzonderingna,veelsterkerwasdan deafkeervoor
detoen albekendemisdaden van hetNationaal-socialisme.Opvallendisookdepositieve belangstelling van nochtans gematigde

kijkendopdelangegeschiedenisvangruwelen in hetDerde Rijk valtde boekenver- tijdschriften als Kultuurleven en Streven
branding nu nauwelijksmeerop.Hetwas voorditcorporatisme,datblijkensditboek
hoogstens de eerste zwakke opsakkering nietalleen in Leuven (Nieuw Vlaanderenh
totongekende verschrikkingen.Maarjuist

maar ook aan de HandelshogeschoolSintIgnatius a1sernstig alternatiefvoorde ver-

Bûcherverbrennt,verbrenntman auch am
EndeM enschen'.
Ger Groot

matiebron voor elke verdere discussie over
die periode.
L.Abicht

Grietvan Haver,Onmacht#e?'b'erdeelden.
Katolieken in krlaanderen tussendemokratie

Kathinka Dittrich - HansW ûrzner,Hrsg.,
Die Niederlande und das deutsche Exil
1933-1940, Athenëum, Königstein/Ts.,
1982,251pp.,DM .58.

van een kwaadaardige geestdie zou leiden

molmde 'oude'orde (t.w.democratie en
haar nog altijd actuele zeggingskracht. parlementarisme)bekeken werd.Onmacht
W ant, zoals Heinrich Heine in hetmotto derverdeelden,iswegenszijn objectiefwevan Schöfiings boek zegt, fdort wo man tenschappelijk karakter,een nuttige infordaaraan ontleentdeboekenverbrandingook

en fasci
sme 1929-1940, Epo, Berchem,
1983,3* pp.

Uiteraaid kan zelfs een zo thematisch getitelals<Denieuweorde'voorde televisie- concentreerd symposium als dit (Leiden,
reeksvan M .DeW ilde,za1doorde lectuur 1981)nietverderreiken dan tothetaangevan dezeherwerkte doctoraatsscriptie over- ven van een raam waarbinnen hetcomplexe
tuigd worden vanhetcentralebelangvan dit gebeuren van de Duitse exielemigratie net
concept in het vooroorlogse Vlaanderen; vöör W .O. 11 te behandelen valt; binnen
vooral.maarnietuitsluitend,in katholieke deze bewuste beperking hebben de samaenen Vlaams-nationalistische kringen. On- stellersweloordeelkundig de relevante momachtderverdeelden iseenvlotleesbaarge- tieven aan de orde gesteld die ieder voor
presenteerdekroniek van e1fjaarVlaams- zichzelfstandigeuitvoerigheid wettigen.Tekatholiekegeschiedenis,waarvan hetmate- rechtisveelwerk gemaaktvan de mentale
riaalvooraluitrepresentatieve kranten en tijdssfeerinNederlandwaarin dezemensen
tijdschriften van de verschillendepolitieke belandden en die vervan gunstig ofwelwilen filosofischestrekkingenbinnen dekatho- lend was. Vervolgens wordt uiteengezet
lieke zuilkomt.Elke ontwikkeling van het welksoortzelforganisatiedeemigranten uit-

Wienogtwijfeldeaan dejuistheidvaneen

maatschapgelijkeleven,en vooraldeneer- !ewerkthebben en daarnavolgtin vlugge
slagervan lndepers,wordtsystematischsa-

lljnenwelkespecifiekeoverlevingskansende
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Duitseliteratoren en kunstenaars(in func- nietmeerzo intensiefbeoefend wordt. Hun
tiesvan recensent,theaterkunstenaar,caba- foutisdatzezondermeerhun objectals
rettier, filmmaker, musicus en beeldend

fgenre' bestempelen, en daarvoor verder

slaat op de Duitse geschiedenis zelf maar
minstensevenzeer op deNederlandse.
C.Tindemans

goedomlijndeenZeerulteenlopendeandere
erkende filmgenres behoren (de gangster-

kunstenaar)toebedeeld kregen.Een breed ook geenverantwoording menen te hoeven
even.Uitde beschrijvingen zijn dezebeveld vanonderzoek wordttoegankelijkge- g
maakt, waarvan de betekenis niet enkel handelde Hollywoodfilmsalles behalve een

Sgenre',omdatzealleo?z'nminstreedstot

film,descrew-ballcomedy,hetmelodrama,

enz.).Hetobjectisdus te weinig gedefi-

nieerd,en ookdefunctiediedeHollywoodfilm zou kunnen spelen ofgespeeld heeftin

demaatschappelijkecontextwordtnietaangeroerd.Blijfteensoortvanthematischecatalogus,op zich we1bruikbaar,doch diehet
-

anderzijdsooknietzobevredigend -werk

van Bergman geenszinsevenaart.Daartrof

men oj z'nminstafentoeenkeleinteres-

I?illll

sante lnzichten in het filmische fenomeen,
resultaatvan studieen analyse.
Eric de Kuyper

C.Champlin, The M ovies grow up, Ohio
University Press, Athens/London, 1981,
284pp.,gei
ll.,f 11,95 hb/6pb.
W atdit boek nu preciesbeoogtisme niet

helemaalduidelijk geworden.In eersteinstantiewi1hetblijkbaareenmakkelijkleesbaarboekoverfilm zijn.Metlosjesenkele
Sgrotethema's'diealsleidraad moeten fun-

gerenzoalsgeweld,huwelijk,devrouw,de

held en de anti-held,enz.En steedswordt
hetveranderend beeld van de filmindustrie
gemeten aan het televisiemedium , zonder
dathierveelmeer dan clichésoververteld
worden.Verderveelfoto's,op devoorpagi-

G.Mast!Howard Hawks, Storyteller, Oxford Unlversity Press, Oxford, 1982, 406
pp.,geîll.,E 16,50.

Hetomvangrijkeen op heteerste gezicht
nogal disparate filmische oeuvre van de
Amerikaanse filmmaker Hawks is beslist
een uitdaging aan hetadresvan de filmonderzoekeren -kenner.Een benadering vanuit het narratieve is des te prikkelender

omdatHawks'filmsjuist(in tegenstelling
totdievan Hitchcock b.v.)hetverhalende

nadefoto vandeauteur(recensentbijde op een erg aparte,impliciete manierbenutLos Anjeles Times) en een voorwoord ten.Datzo'nuiterstmoeilijkeproblematiek
van...Hltchcock.

EricdeKuyper

niettothaarvolledimensie uitgewerktkan
worden,wanneer de filmanalyse zich be-

perkttotde oppervlakkije verschijnselen,
blijktuitdezestudie.Hetlstochniettoevalligdaterzoietsbestaatalsverhaaltheorieen

methoden waarvan (ook bij filmanalyses,
zieb.v.destudiedieBordwellwi
jdde aan
Politicsfrom theDepressiontotheFifties, C.T.Dreyer)gebleken isdatze moeilijke
P.Roffman & J.Purdy, The Hollywood
SocialProblem Film.M adnessDespairand

Indiana University Press, Bloomington,

verhaalstructuren kunnen onthullen. W an-

1981,364 pp.,$ 31,25 cl/16,19 pb.

neerje dan merktdatdaarin onderhavig

gevalhoegenaamd geen gebruik van wordt

Analoog metA.Bergmansstudie (in het gemaakt,kanmendatalleen maarbeschouNederlands:GeldalsWater),beschrijvende wenalseenbewijsvan<onkunde'.Meerdan
auteursthema'sen prototypesvan watzede eenaaneenrijgingvanlezenswaardigerecentsocialproblem film'noemen.Hun studie siesisdeze tochomvangrijke-studiedan
breidtzichuittotdejaren50,enhetwordt ooknietgeworden.Zijheeftenkel(beperkdelezernietgeheelduidelijk waarom zevan te)documentaristische waarde.
EricdeKuyper
meningzi
jndatditfgenre'indehuidigetijd
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slachtoffervan zi
jn eigen lejende.Kleurig

zethijdeartistiek-anarchistlsche Weimar-

Theater

tendens, de niet-ideologische collaboratie

methetnaziregimeoj hogeyosten derestauratievanhetdegelllk-klassleketheaterna
M arie-M adeleine Martinet, Le M iroir et
I'espritdans le théâtre élisabéthain,Didier
Erudition,1981,501pp.,FF.350.

1945uiteen.Zoalsaltijd wordtdeevocatie

mededoorhetbeeldmateriaalbepaald.
C.Tindemans

Defilosofischetijdswaardevanhetspiegel- Helga Stipa M adland, Non-Aristotelian
motiefvoor(nietenkel)derenaissanceligt Drama in 18th Century Germany and its
uitvoerig gedocumenteerd en gdnterpreteerd terbeschikking.In deze dissertatie
gaatS.na watdatvoor de Elizabethaanse
dramatiek preciesinhoudt.De allegorische

M odernity, J.M .R. Lenz, Peter Lang,
Frankfurt-Bern,1982,296 pp.,sFr.66.

(en emblematische) voorgeschiedenis ont- Dezestudie reveleertdatde hele 18e eeuw,
vouwthetideëlegrondveld waarop dethea- bijallevertrouwen in deratio alstijdsdocrine,in dekunstsectorstorm loopttegen de
tralebeeldvorming(conceptueelenpragma- tme
chanischestriktheid van deovergeleverde

tisch)kon gebeuren.Deuitvoerijheid van regelcode van een imitatief antieken-sysdezeverkenning (diedebeslistnletonthematische,tochietsteruim bepaaldeuitstap-

jesnaardeconsequentiesin de dagelijkse
moraalcode nietschuwt) staat S.toe een

teem. Dat doen niet enkelde Sturm-undDrang-aanhangers, zoals de literatuurge-

schiedenisalteeenzijdijwil.Datdoentheo-

soorttopografie van ditmotiefaan te leg- retici(Bodmer& Breitlnger,Herder,Klopgen (waarheidsaspecten, liefdessymbolen, stock)enauteurs(Gellert,Schlegel)inresoidentiteitsproblematiek, doodsevocatie) lute,zijhetvoorzichtige,stapjes;zijbouwaarvandebelangri
jkstecategorietoch we1 wen zo een klimaatop waarin een aantal
dieiswaarin de Kunstzelfa1sspiegelbeeld voordiscussievatbaargeachtebegrippen(de
enheden,debedri
jvenstructuur,dedramawordtvooropgezet.Vandaaruit(deFortu- e
urgischetaal,vooraldesuprematievan het
na-idee)wordthetzelfsmogelijk hetthea- t
rakter van hetpersonage overdehandeterspel,detoneelspeelkunst(en -kunde)en ka
de ondervakken komiek en tragiek binnen ling)inhetraam vandeShakespeare-waarde acteurscode te interpreteren als binnen deringhetgrondvlakvormenwnnropdejon-

hetmotiefthuishorend.Cultuur-entijdsge- gegeneratie(vanwieLenzhier,paradigmaschiedenis worden binnengehaald Om een tisch,maarookomdathijingehalteboven
voorkeursthem a van een generatie,een m e-

dium,een stijldoctrine en een denkwijze
dichtertebrengenbi
jeenverstaanbaarheid

dievooronsaltevaak hermetischeSpielerei

blijftenmetnameop deregie-enensceneringspraktijknietzonderconsequentieskan
blijven.
C.Tindemans

de anderen uitsteekt,op dezeaspecten gea-

nalyseerd wordt)illusie,emotie,pathosen

expressiviteitvoorop plaatstalsniet-Aristoteleselementen watS.nietalsverrassingbeoordeeltmaar a1s logische en continuïteitvertegenwoordigende evolutie. Andermaal
slaagtS.in een correctieop detaaieliterairhistorische krachtsverdeling.
C.Tindemans

Heinrich Goertz, Gustav G* ndgens in

nfred W ekwerth,Theaterin Di
skussion.
Selbstzeuqnissen und Bilddokumenten,Ro- Ma
wohlt,Relnbek,1982,150 pp.,DM .7,80. Notate, Gespröche, Polemiken, Henschel,
Berlin,1982,344 pp.,DDR M .16.

Volgensde nu alvertrouwde formule van

Ievensberichten tijdgenotencitaatverteltS. VoorS.,co-intendantvan hetBerlinerEnhetartistiekeen anderebestaan vandeDuit-

sembleenrechtstreeksBrechtdiscigelalsre-

setheatermakerG.Grûndgens(1899-1963). gisseur, fungeren deze gelegenheldsteksten
Doorgaansdoethi
jdatinnauwkeurigekro- en toespraken a1sdeaspecten die hem voor
niektoon maarh1jgaatzijn opdrachtook dejaren70inhetDDR-theaterineenopennietuitde weg en achtGriindgensaan het
einde van diens woelige leven veeleer het

barefunctiea1sherautvan hetregime ken-

merken.Zijndenken en doenblijkengedo-
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mineerd dooreenpotig,overigensretorisch- UP, Cambridge, 1981, 254 pp., hc., f
bejaafdverzettegeneenandereDDR-gene- 17,50,pb.,f 5,95.
ratle van regisseurs en auteurs die over
Brecht(alsauteurenalstheatermaker)heen Ditboek hoortthuisin een educatievecon-

willen.Namennoemthi
jbijditwatriskante textdievooronzegewestenvri
jongewoon
gezelschapsspelletje niet; ze worden wel blijft.InhetAngelsaksischeleerpakketisde
grondigafgemaakt.Zo verschafthijonge- omgang met drama en theater structureel
wild veelinzichtin deredenen en deachter- mogeli
jk.Dezetekstbiedthandreikingaan
grond waarom onlangszovelejongeDDR- wiedeleerlingenhettekstdramaFjlbijbrentheaterkunstenaarsin exielnaarhetW esten gen (i.t.t. improvisatie of groepsuitbeelgedrevenzijn.Natuurlijkoppolitiekegron- ding).Nietprincipieelwordtdetekstanalytiden,nietop wereldbeschouwelijke:restau- sche discussie,literairesthetisch of dramaratisme, codificeerzucht, immobiliteit. De

historisch of theatertechnisch, geschuwd

waardedieS.vertegenwoordigt(endieniet maardepersoonlijkebindingvandeleerlinontkendmagworden)wilhijnietaanande- gen met het dramatische grondgevoel of
rentoekennen.Notoireboemannenzijnook ervaringstaatvoorop,nietenkelin hetper-

deFrankfurterSchuleen deW estersedevia- spectiefvan een professionele theaterkennis
ties van de marxistische orthodoxie. Een maarvooralvandeintegratievepersoonlijkgrootinkwisiteur in zelftoegewezen op- heidsvorming.De voorwaarde blijftuiterdracht.
aard datde leraarietsmeer van drama en
C.Tindemans theaterafweetdan watdonkere-zaal-sympathie;datmaaktdeervaringsoverdrachtvan

dergeli
jketekstin onzementaleschoolweOscar Lee Brownstein -Darlene M .Dau-

bert,Anal
yticalSourcebook ofConceptsin
Dramatic Theory,Greenwood Press,W estport,Conn.-London,1981,560 pp.

reld alerg dubieus.

C.Tindemans

GerhardMelzer,WovgangBauer.EineEin-

hmng in das Gesamtwerk, Athenëum,
Ditis een soortencyclopedie van concept- AKön
igstein/Ts.,1981,170 pp.,DM .38.
termen

in dedramatheorievanalletijden.
Inalfabetischeorde(desamenstellingiszo- DatW .Bauer(1941-),eeneigenzinnigproalsgebruikelijk betwistbaarnaarvolledig- dukt uit het woelige Graz-atelier,die met
heid en reliëf,maardeopgenomen elemen- nonsenslyriek, readymades, prozasplinters
tenzijninelkgevalgerechtvaardigd)tussen en vooral dramatische beeldstormerij een
çaction'en çwonder'(samen75)wordenhis- poosje dealternatievescènemedebepaald
torischeauteursmetexcerptenop eenrijtje heeft,een meer dan conjunctureelrimpegeciteerd zodateen contiliue discussie over
het betreffende lemma afleesbaar wordt. lend auteuris,moetdetijd nog uitmaken.
orS.bestaathieroverjeentwijfelmeer.
Dezetrefwoordenlijst metexplicitaties-op- Vo
kruimelformaatontslaatuiteraard niemand Maarofzijn collage-achtlge,egocentrischassociatieve benadering en zijn ongenuanvan voorkennisen deeltgeen pasklare ken- c
eerd partipris overtuigen,staatnog te benis mee;zijsteltwelin gecomprimeerde zien.Ondertussen is de studie nietzonder
verpakking de hoogtepunten samen die de

eresse omdatze toch zoiets a1scontinue
gedachtengang doorde tijden heen geken- ipnt
rogressiein Bauersinspanningen weetvoor
merkthebben,zonderermeteen een andere
waardeaan toetekennen dan dehistorische te stellen waarbij ingenomenheid metde
functie. Vandaar kan dan de verwerking motiefrecrutering en devorm-als-afwijking
naar huidige geschilpunten starten. Het sterkeropvaltdanobjectiverendehistorise-

raadplegen van 33vooraanstaandetheoreti- ring.
C.Tindemans
ciontslaatdusniemand van eeneigenstandpuntbepaling.
C.Tindemans
Monika Schwarz, M usikanaloge Idee und

Strukturim französl
àchen Theater.UnterAlan England.Scripted Drama.# Practical
Guide to Teaching Techniques,Cambridge

suchungen zu Jean Tardieu und Eugène
Ionesco, Wilhelm Fink, M ûnchen, 1981,
2% pp.,DM .48.
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DatS.totde bevinding komt dat,in Tar-

smaadt.Verouderd onletwijfeld;kenmer-

sten inzake structuur,compositietechniek,
klankvolume en poëtologische functie tussen muziek en drama bestaan,isnagenoeg

C.Tindemans

dieu'sen lonesco'sdrama(hierbeperkttot kend voor een generatle en een instelling
drie teksten van e1k auteur),overeenkom- evenzeer.

bijkomstig!belangrijker is toch m.i.dat W alterHinck,Goethe-Mann des Theaters,
hierdepoglngwordtondernomen een inter-

discijlinaireonderzoekstechniekuittetes-

Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1982,
94 pp.,DM .10,80.

poraopelkaarbetrekt.Natuurlijk weetze

DatGoethe nog iets meeris geweest voor
dramaen theaterdan enkelauteur,weetdit

ten dlematerieelen wellichtook fundamenteelzovan elkaarverschillendemedialecorweleen aantalgeldige equivalenten aan te
geven en deinterpretatievan een reekskenmerken opentin elkgevalonbekendeenonverkende dimensies,maarhetfundamentele

vlujge conjunctuurboekje n.a-v.hetGoe-

probleem hoe(andersdanoppervlakkig-evident)twee a1stekensystemen zo ongelijke
instrumenten functioneelavergelijkbaar te
maken,komtnauwelijkstersprake.Dehermeneutischevoorgrond geeftklaarblijkelijk

lingoverzijndenkenenhandelenm.b.t.het

te weinig af om toegang te verschaffen tot
meerdan toevalligeofwillekeurige ontdekkingen.
C.Tindemans

thelaarbijtebrengen aan wieditnog niet
wist.Hetobligateherdenkingsprocesneemt
hier de vorm aan van een bondige wande-

theater,teW eimaren ûberhaupt.In een wat
langer essay zet S.uiteen welke interesse-

punten bij Goethe voorkomen waaronder
datvoor de toneelspeelkunstook vandaag
nog zin heeft;S.trachtditalvaststeekhoudend temaken dooreen toch we1te vlugge

maarzekeraanstekelijkevergelijkingtussen

Goethe,Brahm enBrecht.Derestwordtgevuld metGoethe-excerptendie,oordeelkun-

diginjekort,devitalestellingenweergeven,
Katherine Lederer,Lillian Hellman,Twayne,Boston,1979,159 pp.,f 6,95.

zelfkrltiek en discussiemetanderegroothe-

L.Hellman (19* -),ook inEuropabekend
om vooralTheLittleFoxes(1939)en haar

illustreren. Een selecte bibliografie maakt

verhoudingmetDashiellHammett,behoort
tothetslag dramatische auteursdiedeanalytische levenscrisisin hetspoor van Ibsen
gecombineerd hebben met societymelodramatische hoogtepunten, teleurstelling over

den(Shakespeare,Calderon)envooralAristotelesbevattenenzijneigenWeimar-beleid

doorverwijzingnaargrondigerstudiemogelijk.
C.Tindemans

debeschavinjrmenopauseconRicten enno- Walter Jens,Der Unterganq.Nach den
nonsense-polltleke drijverijen. Zij is een

Troerinnen des Eunàides, Klndler,Mùn-

auteurdie hetniet overlevensillusiesheeft
maarvan een soortdarwiniaanse zelfbeves-

chen,1982,83 pp.,DM .14,80.

tigingbijtijdgenoten uitgaaten zezichon-

W .Jens,als romancieren essayistbekend,
a1s klassiek filoloog vermaard, heeft de
principieel-pacifistischetragedievan Euripi-

derling laatverslinden zonderkans op ver-

gelijkofverzoening.Opmerkelijk veelaandachtbesteedtS.aan Hellmansautobiografischeverhalen die m.i.nochtansop zelfbe-

des(DeTrojaansevrouwen)vertaald.Zoals
thans in de dramaturgie gebruikelijk,be-

me zwaarder weegt dan het sociale even-

in indringende, ontroerende,koele zinnen
waarallevermogen totzingeving principieel

schermingneerkomen,zonietop opzettelij- werktdevertalerdevertrektekst.Hetresulkeverfraaiinjvanbeganefoutenofverkeer- taatlaatde originele structuurongemoeid,
de beoordellngen. Hellman vertegenwoor- probeertdedaterendepathetiek(gewenstin
digthetsoliedepsycholoqisch-reconstructie- hetstijltijdperk;ongewenst,indebedugde
veschrijven waarinhetdlalogischesyllogis- vorm althans,in hethuidige)op tevangen

wicht;tegeli
jk isze een bewijsvoor een
schrijversvermogen dat op compositie en

afronding mikt en geen boodschap heeft
aanheta-peu-prèsofdehalvesuggestie,dat
vakvrouwschap vooropstelten de roes ver-

bijdeacteurswordtgelegd.Antiekeervaringomgezetin eigentijdsvragen om verdraagzaamheid en vrede.

C.Tindemans
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KarlR ahner (1904-1984)
Hetonbegrijpelijke geheim datwij God noemen
Leo O'Donovan s.j.

Indenachtvan30op31maartjl.isKarlRahneroverleden.Hijwasnet
80geworden.In een gesprek in 1981 zeihij:<Ik vraag meaf:Hoelang
nogvoorhetvooraltijdavondwordt?Aan heteindgajemetIegehanden
heen,ikweethet.M aarzoishetgoed.JekijktnaardeGekruisigdeopen
gaat.W atkomt,isde eeuwige onbegrijpelijkheid van God'.Om hem te
eren en in dankbaarheid tegedenken publiceren wijhiereen gesprek dat
eenvan zijnIeerlingenmethem hadenwaarinhijzich uitspreektoverwat
hem in heelzijn Ieven en zijn werk ten diepstebewogen heeft.Hetisin
1978 verschenen in hetjezuïetentijdschriftAmerica en opgenomen in de
tweedelige bundel Karl Rahner f- Gespröch, Kösel-verlag, M unchen,
1982-1983.

PaterRahner,u kuntnu terugblikken op 75jaarmensell
jke ervaring.
Kuntu onszeggen welkedegrotekeerpunten in uw Ieven z#n geweest?
Ikweetnietoferwelgrotekeerpunteninmijn levenzijngeweest.Debeek
ofderiviervan mijn leven heeftmisschien altijd min ofm eer in dezelfde
richting gestroom d, zodat nu stilaan het ogenblik gekomen is dat de

stroom van detijd in deeeuwigezeeuitmondt.Ik ben opgegroeid in een
katholiekgezin metzevenkinderen.Katholiek zijn waszowelvan dekant
van mijn moeder als die van mijn vader ietsvanzelfsprekends,zonder
evenwelenigekwezelarij.Namijnhumaniorastudiestradikopachttienjarige leeftijd toe totde Sociëteit van Jezus.M ijn broer Hugo was mij
daarin voorgegaan,maar of datop mijn beslissing enige invloed heeft
gehad,kaniknietmeerzeggen.IndeSociëteithebikmijnstudiesgedaan,
kreegikmijnwerkenopdrachtentoegewezen.Nochinmijnjeugdnochin
de tijd nadien heb ik eigenlijk veelradicale keerpunten ofingrijpende
veranderingen beleefd.Ik zou misschien zelfs hettegendeelkunnen zeg-

gen:hetmerkwaardigeén vanzelfsprekende van mijn geestelijk leven is
eigenlijkgeweest,datelkenieuwesituatieop een ofanderemanieraltijd
weerdezelfdevertrouwdetoekomstopenhieldendichterbijbrachtdoordat
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zemetelkensweernaarGod en Zijn leven verwees.Natuurlijkhebikook
zoietsalseen externelevensloop gehad:jeugd en ouderdom,studiejaren
en professoraat;ik heb geschreven en het woord gevoerd,ik ben met
allerleim ensen in contactgekomen.Ik heb de W eimarRepubliek,de Na-

zitijd,dejaren nadeoorlogmeegemaakt,enz.enz.M aarhoeverschillend
dietijden en gebeurtenissen ook waren enhoealerten intensiefik zeook
beleefd heb,ingrijpende veranderingen hebben ze in mijnietteweeggebracht.Eigenlijkmaaktenzealtijdweerhetzelfdeduidelijk:deverwijzing
naarhetonbegrijpelijke geheim datwij God noemen.Andere mensen,
ook christenen,kunnen hetleven natuurlijk anderservaren;zijbeleven
historische veranderingen, de nieuwe opgaven waarvoor zij komen te
staan,hun hoop ofontgoochelingen,alleswatzich -God weethoe-in een
mensenleven kan voordoen,op een meerradicaleen intensem anierdan ik

heb gedaan.In datopzichtismijn leven,ondanksmijn participatieaan
hetcultureleleven van devoorbije60jaar,tamelijk monotoon verlopen.
Nietdatik datbetreuren ik wilnietzeggen datditzo voor iedereen zou

moeten zijn.Maarzo washetnu eenmaalvoorm1
*J
@.Ik ben nu 56 jaar
jezuïet.Ookdatjezuïetenleven was-tenminstevoormij-watdeuiterlijke
vorm geving en om standigheden betreft,betrekkel
ijkhomogeen.Allichtis
erin hetwerk van een theoloog ook weleen ontwikkelingtebespeuren,je
komttot nieuwe inzichten enz.M aar mi
jn leven wastoch eerdergekennaerkt door een zekere monotoni
e,gelijkmatigheid,homogeniteit:het
leven van een mensdie zich toelegtop hetene waarhetin detheologie,in

hetreligieuzeleven en in hetleven alszodanigeigenlijk om gaat:deene,
zwijgende,absolute,maarsteedsaanwezigewerkelijkheid van God.
U hebtallerleimensen ontmoet,in en buiten dekerk.Z#n ermensen die
een bljzondereinvloed op u gehad hebben?
Jkls u nae naar naensen buiten de kerk vraagt,kan ik moeilijk zomaar
directzeggen aan wieikzou moeten denken.Erzijn ernatuurlijkgeweest
dieeen bepaaldeindruk op mijhebben gemaakt.Martin Heideggerbijvoorbeeld.Ofandere mensen metnaam die ik,hoe vluchtig ook,gekend
heb.Heinrich Böl1.Golo M ann,Erich From m .ErnstBloch heb ik Per-

soonlijk leren kennen;KarlBarth en PaulGogarten heb ik minstenseen
keerpersoonlijk ontmoet.Alsik watdieperinmijn herinnering kon graven,zou ik zekernog anderepersonen kunnen noemen.De betekenisvan
aldeze m ensen en hun invloed wilik beslistniet onderschatten en zeker
ook nietde invloed van dichtersen filosofen die ik alleen via hun boeken

ken.M aaralsikmenu afvraagofzelfsHeideggerbijvoorbeeldzo'ngrote

LeoO'Donovans.
j./#Jr/Rahner(19#-1984)
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invloed op mijheeft gehad. dan moet ik bekennen dat ik dat niet zo
duidelijk kan zeggen.Ik ben natuurlijk dankbaardatik gedurendetwee
jaarzijn seminarieshebmogen bijwonen en van hem heb ikzekereenen
andergeleerd,vooraleen beetjeleren denken.Demeestoorspronkelijke
en beslissende filosofischeimpuls-in de matedatdievan een andermoest

komen heb ik echteraan deBelgischefilosoofenjezuïetJoseph Maréchalte danken.Diens filosofie,Le pointde départ de Ia métaphysique

(1922-1926),vooralhetfameuze5eCahier,wasvoormijeenrevelatie;hij
bracht het eerste contact tussen de scholastiek en Kant tot stand. Via

M aréchalben ikbijHeideggerbeland,maarhetstempeldatM aréchalop
mijgedruktheeft,heeftHeideggernietuitgewist.Wellichtheefthetmet
die monotonievan mijn leven -ofalthansmeteen enigszinsmonotone
zelfinterpretatievan mijn leven -temaken,alsik nu zeg datik eigenlijk
geenfigurenben tegengekomendiemijnlevenomgegooid ofradicaalveranderd hebben.Ik beschouw datnietals een voordeel,ik stelhetalleen

maarvastalseen misschien weltebetreuren feit.Neem bijvoorbeeld de
professoren die ik in de orde heb gekend.Die waren ongetwijfeld heel
degelijk,belezen,goed op de hoogte,maarin mijn ogen waren hettoch
maartweederangsgeleerden,op verrenanietzo'n creatieveofoorspronke-

lijkedenkersalsde enkelegroten die ik heb gekend,Heidegger,Bloch,
Fromm .Nooitheb ik meteen van hen gedweeptzoalseen leerling meteen

echtemeesterpleegttedoen.ik kan nietzeggendatiktijdensmijnfilosofische of theologische opleiding ook m aaréén echt inspirerende m eester

heb gehad,een die meechtbdnvloed heeft.Datkan natuurlijk aan mij
hebbengelegen.Datzou dan spijtigzijn.maarhetwasnu eenmaalzo.Ik
ben dus-zoalsiedermenshetproduktvan zijn omgeving is-eigenlijk
meer het produkt van een veelzijdige,van vele kanten gelijkmatige en
anoniem op mijinwerkende omgeving.
Zou u zeggen datdeIgnatiaanse spiritualiteithaarstempelop uw geeste-

Il
jk Ieven heeftgedrukt?
Daaroverwilik nietteveelzeggen,datgaattenslotteniem and aan.M aar

ja,hetiswaar:de Ignatiaansespiritualiteitisvoormijbelangrijkergeweesten heeft me dieper bdnvloed dan alle filosofie en theologie.M aar

ookdathebik weernietaanbepaaldejezuïeten,geestelijkeleiders,retraiteleidersendergelijketedanken.Hetklinktmisschienverwaand,maarik
heb bijvoorbeeld nog retraitesmeegemaaktonderleiding van de latere
kardinaalBea ofvan de toen bekende moraaltheoloog Franz Hûrth,bei-

den toen toch belangrijkemensen in dekerk,maardemanirrwaarop zij
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de Geestelijke Oefeningen gaven,vond ik ontgoochelend traditioneel.
Maardoorgebed en religieuzevorming konden wijons de spiritualiteit
van Ignatiuszelfeigen maken.En dan waren erin dejezuïetengeneratie
onmiddellijk voormijtoch ookenkelemensendieiknietmagvergetenen
die vanuit de Ignatiaanse spiritualiteitook reeds voorlopers en gangm a-

kerswaren van een bevrijding van de filosofieen theologie uitde neoscholastiek :mensen alsPeter Lipperten meer nog Erich Przywara,mis-

schien ook Dunin Borkowski.Daarkomtbijdatik zelf-zonderooitde
bedoeling te hebben gehad een expert te worden op het gebied van de

spiritualiteitstheologieen haargeschiedenis-toch betrekkelijk veelgrote
geestelijke lectuurheb doorgenomen.Kortvoorde tweedewereldoorlog
(1939)hebikzelfshetboekAlzeseundMystikinderVöterzeituitgegeven.
een verzam eling teksten dievertaald waren doorM arcelViller,maardieik

voordehelftuitgebreid heb metdoormijvertaaldeteksten.Ikhebmedus
zowelin de oorspronkelijkebronnen van dejezuïetenspiritualiteitalsin
die van andere tradities verdiept:Teresa van Avila, Johannes van het
Kruis,ik heb zelfsooitietsgeschreven overde mystiek van Bonaventura.
Later heb ik eens gezegd, alklonk dat misschien wat pathetisch : .De

christen vandetoekomstzaleen mysticusmoetenzijn ofhijzalnietmeer
zijn'.Ja,despiritualiteitvan dekerken vooraldievan dejezuïeten heeft
een grotereen verruimenderinvloed op mijuitgeoefend dan dievan mijn
professoren in en buiten de orde.

Kom tde pastorale belangstelling in uw theologie ook uitdie lectuur en
studie voort?

Ik hebhetreedsvaakgezegdenik geloofdathetjuistis,datmijn theologie,hoeabstracten schoolmeesterachtig dieook was,toch altijd van een
pastorale bezorgdheid uitging.Ik heb nooitofalthansheelweinig theologie om detheologie bedreven,I'artpourl'artom zo tezeggen.Nietdatik

zelfveelaan pastoraalheb kunnen doen.In mijn jongejaren heb ik we1
tamelijkveelgepreekt,b.v.tienjaarlangelkezondaginInnsbruck.Ikheb
ook nogalwatretraites gegeven,voor alle soorten van mensen,priesters,

religieuzen,intellectuelen.Ik heb zelfseen tijdjein dezielzorg gestaan;
tijdensdeoorlog benik ingesprongenin boerenparochiesin Zuid-Beieren
en heb ik in W enen een tijdjemeegewerktmetprelaatKarlRudolph,die
een vorm van diocesanepastoraalhad uitgebouwd zoalsm en die,tenmin-

stein Centraal-Europa,toentertijd nognauwelijkskende:waarvoorheen
bisdom men min of m eer m onolithische bureaucratische instellingen
waren,had Rudolph doorhetoprichten van een instituutvoorpastoraal
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het accent verlegd naar gedifferentieerde levende cellen voor zielzorg en

daarheb ik toen metmijnbescheiden krachten even aan mogen meewerken.Kortom,zowelvanuiteen persoonlijkeen existentiëlebetrokkenheid
alsook vanuiteen dergelijke kijk op depastorale noden,hoop ik ofvermoed ik toch,datmijn theologiegeen zuiverel'artpourI'artisgeweest,
zoalsdatvoormijn tijd in dewetenschappelijketheologie,althansin de
dogmatiek,hetgevalwas.Versta me goed,ik wilnietzeggen datmijn
voorgangersgeenvromepriesterswaren,datzi
jgeenooghaddenvoorde
behoeften van de pastoraalofdaargeen zorg voorhadden.M aarm ensen
alsM artin Grabm ann,ArthurLandgraf,Pater Pelstere.a.waren vooral
theologiegeleerden diein zekere zin in deovertuiging leefden datde systematische theologie geen grote vooruitgang meer kon maken.Landgraf

b.v.zeimetevenveelwoorden datdewetenschappelijkheid indedogmatischetheologie erin bestond zich op haarvroegeregeschiedeniste concen-

treren:hetonderzoek van die geschiedenis wasop zichzelf belangrijk,
boeiend en interessant, maar voor de actuele verkondiging en voor het

geestelijklevenvan vandaaghaddatallemaalnietzoveelbelang.Desystematische theologie -ik spreek nu nietvan de moraaltheologie,de pastoraaltheologie,decatechetiek enz.-hield zich uitsluitend,vanuiteen historische nieuwsgierigheid,metretrospectie bezig.Ik wilnietzeggen datik

datzelfook nietooitgedaan heb,kijk maarnaarhetelfdevolume van
mijn SchrItenzurTheologiemetdeopstellen overdegeschiedenisvan de
biecht.M aareigenlijkisdievorm vangeleerde,retrospectieve,om zichzelf
bedreven theologiemijaltijd vreemd geweest.Ik vond datervanuitde
spiritualiteit,vanuitdiealtijdaanwezigeexistentiële betrokkenheid,vanuit
depastoraalen de concretezielzorg ook voordesystematischeen specula-

tievetheologienieuween belangrijkevragen rezen.Ik ben eigenlijk geen
theologiewetenschapperenheb datnooitwillen zijn.Ikheb eigenlijk geen
wetenschappelijketheologiebedrevenofslechtsheelweinig.Afgezienvan
mijnpasheellaatverschenenGrundkursdesGlaubensthebikaltijdalleen
maarafzonderlijkevragen behandeldendan nogalleen om devragen die
een m ensvan vandaag interesseren ietsbeterte duiden en te verklaren.Ik

heb altijdalleen maartheologiebedrevenomwillevan deverkondigingen
de zielzorg.Nee,ik ben geen wetenschapper,ik wilde alleen een christen

zijn diehetchristendom ernstig neemt,dieonbevangen in dewereld van

1G-ndkurs#e?Glaubens.Nn/omagin denSegrT/desChristentums,Her-

der,Freiburg i.Br.,1976.Ned.vert. Wat 9 een chri
sten ?M otivering van oal

geloof Lannoo,Tielt/Amsterdam,1977.
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vandaag staat,van daaruit de vragen op zich af laat kom en en erover

nadenkt.Alsjedattheologiewiltnoemen,mijgoed.
U hebtzichookintensief methetthema toekomsten hoop beziggehouden
en u daarbq nogaloptimistisch uitgelaten.Zou u uw theologie in haar
geheeloptim istisch noemen ?

Jekuntnatuurlijkinmijntheologieoptimistischelagenoftrekken aanwijzen. Ik heb vroeger we1 eens gesproken van de <hominisatie' van de
wereld, waarm ee ik bedoelde dat de natuur niet meer alleen m aar de
woonruimte van de mensis.maareen bouwplaatsvooreen wereld die de
mens zelf opbouwt. M et daar het accent op te leggen liet ik misschien
andere,meer pessimistische gezichtspunten niet voldoende tothun recht

komen.M aar zulke uitspraken zijn vaak doortijdsomstandigheden of
doortemperamentgeconditioneerd.Belangrijkeris.datikintegenstelling
tot een moderne, liberale, marxistische futurologie steeds beklemtoond
heb 1.datde definitieve en absolutetoekomstGod is als God,en 2.dat
deze absolute toekom stnietanderste bereiken isdan doordedood heen.
Datis geen liberalistisch,rationalistisch,futurologisch optim ism e;datis

dechristelijkeopvattingvaneen inzekerezinaandedoodgewijde,uitde
schuldverstrikking nooitloskomende pessimistische wereld.

ZeI zou ik 'realistisch'een betere karakterisering vinden dan 'optimistisch'of >essimistisch'.
Alsjealles,allekennisenallewerkelijkheid fundamenteelinhettekenvan
Godalshetnooitopteheffengeheim plaatst,danzijnnatuurlijkoptimisme,pessim ism een realisme heelvage en onnauwkeurige maatstaven.W at

betekentdat,realistisch zijn? Realistisch zijn betekent alleen maar de
werkelijkheid zondermeeraccepteren voorwatzeis.M aaralshetwaaris
datdeonbegrijpelijkeGodtotdiewerkelijkheid behoort,ja,degrondvan
diewerkelijkheid is,alsjedatin geloof,hoop en liefdeaanneemtenweet
datdeaanvaarding van ditabsolutegeheim in degrond alleen maarm oge-

lijk is door de absolute overgave aan God in de dood -watbetekent
drealisme',<optimisme'ofdpessimisme'dan eigenlijk nog?Een pessimist
van devertwijfelingheb ik nooitwillen zijn.Maarook geen optimistdie
hetmysterievandedood voormensenwereld overhethoofdziet.Alsje
medan een realistwiltnoemen,mijgoed.M aardatisdanniethetrealismevan een kleinburgerlijkebanaliteit.van een leven aan deoppervlakte.
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Realistisin laatste instantie slechts diegene die in God gelooften zich in

dieontzagwekkende.ondoorgrondelijkeafgrond Iaatvallen.
Is er nog een thema datu bqzonder boeit,iets watu nog zou willen
uitwerken ?

Een jaaroftwee geleden wasik nog van plan ietste schrijven overeen
orthodox acceptabeleleervan de fApokatastasis'z.Voordevroegeretheologie was hetbestaan van een eeuwige verdoemenis en heleven zeker als

datvan dehemelen deeeuwigezaligheid.Nu hoefje echtergeen ketter
meertezijn,geloofik,om tezeggen:metde mogelijkheid datmensen
voor eeuwig verloren gaan,moetik onvoorwaardelijk rekening blijven
houden.m aarondanksbepaalde teksten van hetNieuwe Testam entweet
ik nietmetabsolutezekerheiddatdatinderdaad ook gebeurt;ik weethet
niet,m aarik hoop datGod een wereld geschapen heeft,waarin allevragen
een positieveoplossing vinden.Overzulk een apokatastasisleer,dieortho-

doxacceptabelzou zijn,hadik graag nogietsgeschreven.Maarhetiseen
moeilijkezaak,hetvraagtveelnieuw dogmahistorisch en vooralook exegetisch en hermeneutisch onderzoek en daarvoorheb ik waarschijnlijk
geen tijd en geen krachten meer.
Iserin uw geschr@ten een tekstdie uzeC bqzonderbelangrqk vindt?
Jemoetin mijn geschriften,geloofik,een onderscheid maken tussen de
meer zogenaamd vrome,geestelijke geschriften en de wetenschappelijk
theologische,ofschoonerbijmij,misschien andersdan bijanderetheologen,tussen beidegeen precieze grenzen te trekken zijn.Neem bijvoorbeeld hetmoeilijkeprobleem van hetgebed.In hetboekjedatikdaarover
geschreven heb, Von derN otund dem Segen des Gebets,zeg ik toch ook

aleen paartheologischedingen dieik in meerwetenschappelijketeksten
nietveelandershebgeformuleerd.Hetisdslechts'eenvroom boekje,maar
hetisvoormijminstenseven belangrijk alsdiemeerwetenschappelijke
dingen.Overigens vind ik niet een ofanderboek,maar vooralbepaalde

ideeënbelangrijk.Nietzozeerwatmen zovulgairxRahnerstranscendentale theologie'noemt,maar bi
j voorbeeld watik zelf <de logica van de
.

2Apokatastasis:hetherstelvandeschepqinjinhaarparadijselijketoestand.

Inzoverreditzouinhoudendatallemensenultelndelijkmetzekerheiddeeeuwige
zaligheidbereiken,isdezeleerdoorhetkerkelijkeleerambtalsketterijveroordeeld.
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existentiëlekennisbijIgnatiusvan Loyola'genoemd heb.Datzijn dingen
diein zekerezin nieuw waren en dieook noguitwerkingen zouden kunnen
hebben op andere vragen en probleemgebieden waar men dat nog hele-

maalnietzoduidelijk ziet.Ik heb b.v.eenseen artikelgeschreven waarin
iktrachtteaan tetonendatdezelogicavandeexistentiëlekenniseigenlijk
typischjezuïetisch is,maarin detraditionelefundamentaal-theologievan
dejezuïetenhelemaalnietvoorkomt.terwijlzedaarintocheenbelangrijke
rolzou kunnen spelen.Dejezuïetentheologen makenzich deschatdiezij
in de Geestelijke Oefeningen bezitten,helemaalniet te nutte voor hun
theologie;zijblijven een essentialistischeen rationelekennistheorievooropstellenen begrijpenhelemaalnietdatIgnatiushun heelietsandersheeft
geleerd.Zulkedingenvindjedusbijmij.Alsumeechtervraagtwelkmijn
lievelingsboek is,dan zou ik datnietweten.Jezou kunnen zeggen:mijn
eerste boeken waren de beste,maar datistoch ook weernietwaar.Een

ouderdomswerk alsde Grundkursismisschien hetbelangrijkste.Precies
weetik hetook niet.

Ishetteveelgevraagdalsik wilweten hoeuzeC hetcentralepuntvan Nw
theologiezou definiëren?

Datismoeilijk tezeggen.Hetcentrale puntin mijn theologie kan toch
nietsanderszijn dan God alsgeheim en JezusChristus.gekruisigd en
verrezen,alsdegene in wie de onom keerbaretoewending van deze God in
hoogsteigen zelfmededeling historisch gebeurt.Principieelkan erdusniet

vanééncentraalpuntsprakezijn.Jekuntjedaaruiteraardgeengeometrischevoorstelling van maken.<God'ishetcentralepunt,in dezezin datde
mensdeabsoluutop God aangewezene is.M aardezeGod,diedemensin

alle opzichten absoluut overstijgt,de mens kan toch iets met hem te
maken hebben:hijisnietalleen deabsoluutverre,maartegelijkdeabsoluutnabije,ook absoluutnabij in 's mensen geschiedenis.God ishet
middelpuntmaarhijmaakttegelijk ookJezusChristustotmiddelpunt.Ik
weetniethoejezo'n figuurmoetnoemen.Maarwaarom moetikvooréén
m iddelpunt kiezen dat ik niet metéén woord kan aanduiden ? Ik geloof
datdatnietkan.

U beschouwtdetheologieaIsiets 'systematisch',maarnietaIseen #efaftief systeem ?
Nee.Jemoetniettevlugophouden metdenken.Hetenigejuistedenksysteem bestaatin deerkenningdatdemepsjuistnietaangewezenisop wat
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hijkenten beheerst,maarophetabsolutegeheim a1szodanig.Datgeheim
is niet zo maar een onzalige restvan watwe nog niet kennen,maar het

zaligedoelvan allekennis.Kenniskomtpasbijzichzelfthuiswanneerzij
bijhetonbegrijpelijke is.Theologie a1ssysteem ishetsysteem van het
onsystematiseerbare.

'

@@
###@**@
##@
4#*
%**@

@

.@*##@
e*#
@
@*#
*e@@ # @@
e

.ê?
'6'b

# '> d' g.. ..*J
@%y*.
**N
***
K%.
' #*
Z**
'******* * **
*@ A*@
+#.
.
*
.

#/
*

.

*..

z

% * .

*
*e...
s
* * @sIk.#
.
A-.-@ *
*
.
*
.
@ . %. *
g.

.*
*p*x****w%.*.wx.*
w*%q.%.

-

.

.
5ee*@@':
4.@
@#'
# :ê#
#*#
@*
#
@*#**#
*ê

w
vw
wwpw
w%%
%%*
*%
x
x%
>x
>x
%*
**
ww
*x*
%%*
*h
**
**
**
**
**
***
**
G*
**
-*
***
*œ
*e
**
*
YN
NN
NVNN
AN
AAX
X vVV
wqw
**
*
%
p
%w
ww
w
**
%%%
**
**
**
**
ww
wp
q
*
h%
w*
%h
%
%*
*h
%%
%
%%
%h
*
%%
%%
*
h*
**
%
*%
%h
%
%****
%h%%
**
%%
**
**
**
h*
%h
h%*
**
hh
*
h%
*%
**
V*
VhV
*V
VV*
hV
VV
h*Kpp
*VV
*V
VVV
*V
*VV
hVVw
hYV
XVw
Yxh
YY
ww
%w
%w
%*
**
w%%
vVw
ww
wwV
whV
wwV
wV
ww
h**
hh
pw%
whh
w%h
**%%
%%
%ww
**
**
*%
%%
%%%
hh%
*A
*
*h
%*
%V
%**%
%*%N*%
%%%*%
***%
h **%%
%%%***
*% hV
***p*ww
%*
*ww
VV
V6
Y*
**
%****
w*ww
ph*%
wY*
ww
h%
h
kh
wh
% %%%%*
*%h%%h%
h%hVh**%
hh
V****hw*
**
w%
ww
%w **
h
*V**
*
wh
h
hh
V% œ
V % VP6
*%%
%%
w*
%w
%%
**
ww %
% h *%
**
** * V %*
.
-* V
*%
V
h%*
**
** %
%
%*
V* +V*
w
w
hh
h
.
x
x
%
%*
*
*
*%
%*
%
%
%
*
M
Y
%
**
%Y
%%h%w
h % *h * h * V
*Y % ** * V
*%Y **
Xh
Y
Y*Y
w*%*
w*
hw
h* *** *
:YY
%%Y
**
*p
%*
%%
%w%
*w
*%
*
h* * *% h
% *
h
V
$%
*
*h*
% Vh%
hh**V
h%
V h%
* **
* *V6
*%
*%
h%
*%h
**
%%
**
*%*
*%%**%
%**
wp
4h*
w*h
%w%*
%%
%*%
%**
%%
%
%
w
h*
*
*%
**
**
%
%%
*
h
%h
%
%h
%
%%
%
VV
%*
h*
*
%%
%*
N
%
h
$%
%*
%
*%
*
**
*%
*
**
h*
hh
%
*
h%
%
Y*
%
h*
h*
%
%*
V
%*
%
hV
V
*h
VV
*
*
hh
*
*Y
V
X
YVVVV*
YX%*
YV*X%h
YY*V%*
XV*XV*
Y **w**%
YV*
YV*%
Xh*
YYYhh
YY
Y%*
Y%%
VVwh
Xw*
YY*V
Y%*%
Y%Y
**
w%%
w%h%
%w
%*
%w
**
w*
%h*
***
*%
*%
%*
*%
*%
*h
**
*%
%*
%*V%
*%
**
%%
%h
*%
h**%
%%
%***
**
*YV%
**h
**
%%
**
*h
*w
%
%*
%%
%**
%%
**%
**
**
***
**
%%
%*
%%
%
h%
hV
%%
***
hV
%%
h%
%%*
**%
*
%**
*%
%%
h%
*h
%%
h%
*hh
%*h
h%h
**
%V
*%
%*
**
*%*
%*V
Vh%
%V
hh%V
%h
**%
Vh
Vww
YV%
*%YV
*%
Y***
*
%%
w*
w%
%*
%*
%
K%
%*
***
*%*
*%
%%
%*%
%*
%*
*%%
%h
**
V%
*h%
*h
%V*
hh
**
%h
V%
%h
hV%
v.%
%
%%
**%
*%*
h*
%%
%%
%%
%%
*%
**
h*
%*
%*
V
VV
h
**
Y
%
%*%
w
h%
ww
w%
%w
%*
%%
%*
%w
**
**
%*%
*h
*%%
%w
<*
*w
%hh
h*
*h
%*
***
%
hh
h%*
*<h
%%%
*Y%%
h*w
h*
**
*%*
hh*
*h
h%%
*h
**V
%%
%%
h*
***
**
**%
**
%*
**
hh*
h%
*%
*%*
h%
h*V
Vh
h%h
h*
V**
*%
h*%
V%%w
%%
<<w
%*%
%*
***
**
%%
h*%
**
*%*
%%*
%h
%hh
**
%*%
%h
V%
**
%%
***
%
*
*%
*h
%h
*
%*
h%
%1
h%
w
*
%*
h%
h
h
h
h
*
**
%*
%%
*%
V
h
*%
V
*h
V
VY
h
h
%%
%
%*
*
*w
%
w
*
ww
w
wv
w
ww
*
:w
*
*%
%
%%
%
*
%*
w%
h*h
hh%%h
*w
*h*%
%*
%*h
%%*%*
%%
*%*%
%*
%%*%
%%
%***
%*
*%
h*%h
%*
hh%
%%%
%%%V*
**%
**
V%
***
h%h%h
%%%
h*
%%*
****
%**
%***
%V%w
h%%%
*%
%%%
%%%
%**
%%%
***
*q*
*N%%
*%h
%*
%%V
*$%
*h
%h
%*
w%V
Vw*h
V*
%**
VwYV
%w*
*V
**6
VV
***
*%%%
%%***
%*
*h
%w
*%
h
h*
%
*h
*
**
Vh
%h
***
**
%s
V*
$%
*Y
w%
h**w
k%h
x%
%**
**%<h
w%%
%%
*w
w*
%*%
wh*
ww
*%*
hw
%%$
%h*%
**
%%%
%%*%
**
%*%
**%
N%***
*Vh
hV
%%
%h
*%
h%
%*
%*
h%*
h*%
*%
**
hh
V*
%%
h*
**%
*V%
V%%
KV%
Y*
%*h
V*%h*
*%%
h*V
%%*
*%
%
**
**w
%ww
%*%
*
*%
*%Vh%
V**
**
hw
%
*%
w%%
h*
*%
hh
N*
**
V*
*%
h*
*%
*%*
%*%
*%*
*%*
hh%
%*
*h*
*%
%
**
%*%
%*
*
%h
hh
%*
*V
hV
h%%h
h*
hw
*V
hwWh
hV
*<
YY
*%*
ww**%
h*A
www
ww%
ww
*h%
%h%
%
**
w%
w
*%
*%*
%%%
%*%
%%*
%%
h*
h
*h
%
%%
%
%*
*
h*
%
h*
h
%h
*V
.<
%v
h%
w%
**%*
%%*%
**
*h*
%*%
h*
%%
%*%
%*
h%
**
h*
%%
**
%*%
*%
%%%
**
%*h
%**
Y%*
*Yh
hh
V%h
h*
h*%
h%
hV*
hX
Y*h
X*
h
%W
%
X
VV
h
*
Vh
*
Y
YY
Y
YX
Y
VV
Y
VY
V
YY
X
YY
YY
*Y
w%%
h%%
*%*
*%
**h
%%%
%*%
%%%
*%*
%*%
%*
h*h
%*Y
*YY
**Y
*Y
%%
w%%w
%ww
w%
wk
%%
%<
***
***
wAw
w%
**%
%*%
*
*%
h
%
%%
*
*%
%*
%
h*
*
.**
%w%
%*
vv
Vh
wVh
%%*
*Yh
q%V
%h
w%
6*
ww
%*
***
*%
%*
*%
*%X
*%
h
%
%
*w
*
*w
%%
x
*
*%
*%
w
%
%*
*
%
*%
**
*
*%
A*
%
*
%*
*%
*
%
%%
%*
*
%
**
**
*h
%%
Y
%
*V
*%
h
%
**
hh
h
%
*
*%
%V
*
VV
%h
*
h%
%
%
*%
h*
V
V6
*
h*
V
V
*
w
%
%%
%w*
wv
%%
%%
w
w%
.
pp
%
pw
p
ww
w
ww
w
%%
*
%%
%
**
A
%*% ***%*%**%%%**%**%*%h*h*%%%%**%*h%%
* ******%*%*****%%*h*
%**
*

*

684

Ecologie en arbeid
Toon Vandevelde

Deideeënvandenieuwemaatschappij-analytici,alsA.Gorz,1.Illich,P.
Rosanvallon,R.Bahro en vele anderen.vinden langzamerhand ingang in
deVlaamse politiek-economischedenkwereldl.De kritiek op de industrië-

leproduktiewijzewordtsteedsluider.Erwordenzachte-technologie-beurzen georganiseerd.Demensen van LucasAerospaceen anderealternatieve

projecten komenop bezoekenerwordteen <NetwerkZeloulp'opgericht.
H et InternationaalOntm oetingscentrum van Hasseltgeefteen 'leesboek
overzell eherendearbeidsvormen in W est-Europa'uit2. Ook in de socia-

listischebewegingbespeurtmendelaatstejarensteedsmeerbelangstelling
voor ideeën uitde ecologische hoek.M aarde arbeidersbeweging vindtde

behoefteaaneen onmiddellijktoepasbareeconomischestrategieblijkbaar
te dringend om ze in vage princiepsverklaringen te laten verzanden.En

inderdaad,devoorstandersvan eenautonomemaatschappijzijn noglang
nietin staathun ideeën in geloofwaardigepolitiekedoelstellingen tevertalen.Aan radicaliteitontbreekthethun niet.Ze willen niet alleen dklein-

schaligheid'en dmilieuvriendelijkeproduktiewijzen',maarsocialisatievan
alleeconomischesleutelsectoren,controleoverontwikkeling en toepassing
van technologie,berekening nietalleen van energie-maarook van sociale
kosten van alle econom ische activiteiten, uitschakeling van alle maat-

schappelijkzinlozebedrijvigheden;maatschappelijk noodzakelijke,maar
vervreemdendearbeid moetverrichtworden tijdensdeeltijdse,vooriedereen verplichteburgerdienst,in ruildaarvoorvooriedereeneen zelfdebasis-

inkomen,ook zonderloonarbeid;zoveelmogelijk economische activiteit
m oet in zell eheerde coöperaties of autonoom worden georganiseerd3.
Hoe radicaler het alternatief,des te stralender de alternatieve gezichten
en...hoe gemakkelijker politicien vakbonden deze dagdromen kunnen
1 VoorGorz zie in Streven, april 1983:L.Van Bladel,M inderarbeid,meer

werk(metbibliografievanandereauteurs)enL.Abicht,AndréGorzendederde
socialerevolutie.VoorIllich:F.Van Bladel,Hetfenomeen Illich.in Streven,
februarien maart1977.VoorBahro:L.Geerts,Rudov Bahro.kritiek op het
feitel#kesocialismeenMarcuseoverBahro,in Streven,juni1979.
2 R.Jacobs(red.).Anderswerken,I.O.C.,Hasselt,mei1983.
3 Cfr.E.VanDenAbeeleopeençDoorbraak-dag'vandeSocialistischeParti
j,
5november 1983.
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wegwuiven.Hier en daar durft nog weleens iemand te vragen of het

korte-termijn-perspectiefvan de arbeidersbeweging en de lange-termijndroom van deecologen misschien toch nietmetelkaarteverzoenen zijn,
maarheimelijkblijftiedereentevredeninzijneigenhoekzitten:fLaathun
deutopiemaar,wijzorgen welvoorderealiteit'of<Laatonsmaarfilosoferen,julliezorgenwelvoordeeconomie'.Een wederzijdseimmunisering
van arbeiders-en ecologischebeweging ten aanzien van elkaardienieterg

vruchtbaartenoemen is.W elblijfthetbegrijpelijk datzelfswiekritiek
heeftop hetproduktivisme datzowelaan de neo-liberale alsdesocialistische economische politiek ten grondslag ligt,huiverig staattegenover de

haasttotalitaire trekjesdie somsaan de gevulgariseerde versiesvan de
autonomiestrategiekleven.W iegaatimmersuitmaken watnuttigisen wat

niet,wataldan nietmaatschappelijk noodzakelijk is? Hoe za1men de
staat,waarvan hetdomein enerzijdsbeperkt,anderzijdsook sterk uitgebreid wordt,beletten alseen Leviathan tefunctioneren ?AuteursalsIllich

en Gorzzijn zichvandezegevaren bewust4.Hunaanhangersverliezen ze
gemakkelijk uithetoogin een tomeloosvoluntarisme.
De autonom ie-idee dreigt aldus een rom antische variante te worden van

een denkschema dat kenmerkend isvoorde Moderne Tijden:de mens
maakt zichzelf,hij is altijd in staat van nu1te vertrekken,een totaal
nieuwe samenleving en cultuurop te bouwen.Inderdaad,de geschiedenis

kan ongetwijfeld a1shetterrein van demaatschappelijkeverbeelding,als
voortdurendevernieuwing worden gezien,m aaroverhetalgem een gebeu-

ren de veranderingen juist daar waarde beroepsrevolutionairen ze het
m insteverw achten.Enigebescheidenheid isduswelgeboden.Een bewuste
veranderingsstrategie doeter goed aan zich ten volle rekenschap te geven
van hetgewichtvan de bestaande structuren,van de <heteronomie'.Om
maar één voorbeeld te noemen,wateen geweldige reorganisatie van het
produktiepatroon zou een reconversievan de wapenindustrie betekenen?
M aar hoeveel militante en organisatorische energie zou dat vergen? En

danzijn wenoglangniettoeaan deafschaffingvanàllezinlozeactiviteiten.Diereconversie kan een zinvollepolitiekedoelstellingop relatiefkorte

termijn zijn,hetanderevereisteen theorievan watzinloosen watnuttig
isen zulketheorieën kunnen gemakkelijk tottirannieleiden.

4 Zieb-v.Gorz'analysevan de staatin Adieuv auprolétariatofIllichskritiek
van de kolonisering van de informelesectorin Shadow Work.
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De stuurbaarheid van het socialism e

Nietalleswatjewilt,ismogelijk.DeFransesocialisten b.v.hebbenmoeten leren dateen regering wel<de hel omen van het economisch beleid'
kan nationaliseren, maar daarom nog niet in staat is de fundam entele
econom ische bewegingen om te keren.Hetzelfde geldtmisschien voorde
keuzevooreen m eergeschiktetechnologie,een van dehoekstenen van het
streven van de ecologen naar meerautonomie.

In dediscussieoverdeDerdeIndustriëleRevolutieinVlaanderen (DIRV)
stond hetgoed te laten opmerken dattechnologische veranderingen niet

uiteen ijzeren,natuurnoodzakelijke logica volgen.W anneer de maatschappelijkekeuzevoorkernenergieofchipsop een bepaald ogenblik een
onafwendbaar,quasi-natuurlijk proces schijntte zijn,dan is dat niet
om dat het technisch onom stootbaar vaststaat dat kernenergie en chips

efficiënteren rendabelerzijn,maarveeleeromdatwijnietin staatzijnde
verbeelding op te brengen een andere technologie,m eteen andere maat-

schappelijke organisatie,uittedenken.
Girardstheorievanhetmimetismelijkthiervantoepassings.Ineen crisistijd isnietszo onzekera1sdetoekomstigeculturele,economischeen technologischeorganisatievan demaatschappij.In tijden van onzekerheid is
hetgedragvananderen hetenigehouvastdatoverblijft.Iedereenbespiedt
zijnrivaal,trachtdiensbedoelingen teradenenspoedtzich naardezelfde
uitweg.De m assapsychologie verklaartin ditgevalm eer dan de economi-

scherationaliteit.M itterrand(ofzijn raadgeverJ.Attali)proclameertde
DerdeIndustriëleRevolutieen binnen hethalfjwarkomen deJapanners,
de Am erikanen en...de Vlaam se en W aalse deelregeringen tot dezelfde
ontdekking.Erkom en congressen,beurzen,televisieshowsalseven zo vele
rituelen waarin de nieuwe toekom st wordtgeconsacreerd.Het religieuze

karaktervan dehelebedoeningblijktvooraluitdediscussiewaarin zelfs
degrootstespecialistenbijnanietsweten tevertellen watnognietiedereen
weet. Vakbonden, ondernemers,wetenschapsm ensen proberen de parti-

tuurmeteen eigen accentbijtekleuren,maarallen delenhetgevoel:<Nu
ofnooit!Dezetrein m ogen we nietmissen'.De nieuwe technologieverovertde geesten en harten,voor ze dem arkten overrompelt.Zoalsmetde
kernenergie gebeurde,kom teen enkeling pasveellatertotde ontdekking

dateen anderekeuzeeigenlijkbestmogelijkwasgeweest.Isdegrootschalige agro-business efficiënter voor de voedselproduktie dan een milieu5 Cfr.L.Van Bladel,Geweld,religie en christendom volgensRenéGirard,in
Streven.oktober 1980,pp.10-25.
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vriendelijkermodel?Ishetmaatschappelijk rationeel,boerenknechten te
vervangen doorbedienden van deBoerenbond,doorm echaniciin de tractorenfabriek en chemicidie kunstm eststoffen en onkruidverdelgers ver-

vaardigen?Hoezoudenonzedorpeneruitzien alsdemenselijkevindingrijkheidzich andershadgeoriënteerd?Hetgewichtvandeheteronomieis
datvandemaatschappelijkeunanimiteit:iedereen vindtdathetzo moet,
iedereen wi1dat het zo gaat...W ie er anders over denkt, wie het idee

oppertdatermisschien ookanderemogelijkhedenzijn,dreigtelkeinvloed
op de gang van zaken te verliezen :alsboem an of democratisch alibibe-

vestigtde<alternatieveling'alleen maardemaatschappelijkeconsensus.
Rekening houden m etde weerstand van de heteronomie is niet hetzelfde
a1sconform ism e ofconservatisme.Niem and ontsnaptaan <zichzelf',dat
wilzeggen aan de andere in zichzelf.de <eigen'geschiedenis,de <eigen'

maatschappij.Is heteronomie overigens noodzakelijk verdrukkend? Je
kuntjejasautonoom dichtknopen,maarvooreenritsopderughebjeal
eenseen ander nodig en datis ook weleens prettig.Hetgaater dan ook
nietom ,alle heteronomie afteschaffen ;welom in deheteronomeomgeving ruim ten voor zell epaling te creëren.W e moeten het streven naar

autonomienietalankelijkmakenvanideële,haastnietterealiserenvoorwaarden,denationalisatievandegrootschaligewerktuigenbijvoorbeeld.
W emoeten proberen in debestaandemaatschappijvrijplaatsenvoorsociaa1experimentte scheppen.En datiswerk voor de politiek.
Politiekeveranderingen in deze zin worden wellichtm inderdooreen frontale botsing metde heteronomie gerealiseerd dan door de bestaande ont-

wikkelingenlichtjesin degewenstezin tedoen afwijken.Ditisgeen minimalisme.Elkezeilerofbergbeklim merweet.dateen minimalekoerscorrectie totenorme verandering van richting kan leiden.Ook metdie strategie
is het resultaat echter niet verzekerd.De toekomst is nooit alleen maar

projectievan hetverledenennooithetberekenbareresultaatvande(overigenstegenstrijdige)projecten van desocialeagenten.Zo isookdeheteronomie nietechtmanipuleerbaar,je kunthoogstensproberen de knoop
waarin autonomie en heteronomie,zell epaling en bepaling door de/het
andere,verstrengeld zitten,te verschuiven.M eer een kwestie van handigheid en sluwheid dan een gevecht in regel.Alleen in deze zin opent de
hedendaagse crisis kansen. Hetvoorbeeld van de technologiekeuze laat
bovendien zien dat analyse en bdnvloeding van de beeldvorming die het

maatschappelijkveranderingsprocesin gang zeten begeleidt,vancruciaal
belangzijn.<Detheoretischearbeid,daarvan raakik dagelijksmeerovertuigd,brrngtin dewereld m eertotstand dan depraktische:iseenm aalhet

rijkdervoorstellingengerevolutioneerk,dan houdtdewerkelijkùeld geen
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stand,6(G .w .F.Hegel).

Econom ie en autonom ie:socialisering of politisering van de
economie?
W ie op economisch vlak een op Illich gdnspireerdeautonomiestrategiewi1

ontwerpen,stuitaltijd opinstellingen en structuren diein grotematehun
eigen normen en doeleindenzijn gaan bepalen en hun eigen ontwikkeling
boven alleslatenprevaleren.Menselijkegezondheidisnogslechtseenalibi
voordeuitbreiding van hetmedisch bedrijf.Toenemendedefensie-uitgaven geven dem ensen een steedsgrotergevoelvan onveiligheid.Deeconomieissindsde 18eeeuw een eigen leven gaan leiden en beheerstnu dehele
waardenhiërarchie.Défiguurvan deheteronom ie in onze maatschappijis
de economische rationaliteit.In naam van dierationaliteitgaan ondernemingen failliet,worden nieuwe technologieën opgedrongen,verkom meren

sommige streken en bloeien andereweerop.Hoebehandeljedieeconomie,methaar zelfstandige logica van de 'onzichtbare hand'.alsje de
autonomie van mensen en groepen wiltherstellen?
M eestalwordt hetprobleem in machtstermen gesteld.De kapitalistische
economie overheerst en marginaliseert ook de iùformele sociale sector,
d.w.z.dethuisactiviteiten,gezinsleven en opvoeding,alleswatnietdirect
aan loonarbeid en ruilwaardensysteem isonderworpen.Deze dom inantie
m oetom gekeerd worden.D eeconom ie m oetopnieuw gesocialiseerd worden.Haarlogica moetaan de eisen van hetsocialeonderworpen worden.
Deautonomievan de economie moetplaatsmaken voorde autonomievan
het sociale.Dat klinktallem aalheelmooi.maar de idee dat hetsociale

zich van alleeconomischedwang zou kunnen bevrijden.iseen illusie.A1
tevlug wordthetsociale toteen volkomen zelfstandigheid verheven. H et

paradijselijkgeurtjedathardnekkigrond deecologenblijfthangen.komt
daarvandaan.
Sommigen proberen dan een andermodelteontwerpen om heteconom ischeterug te dringen :dehiërarchischeverhoudingtussen heteconomische
en het sociale m oetomgekeerd worden.M aar hiërarchiseren houdt nog
altijd in dathetgeen boven ligt de beperkingen van het ondergeschikte
aanvaardt en zelfsinterioriseert.M .a.w.heteconomische en het sociale

6 J.Hoffmeister(Hrsg.),Briefevonundan Hegel,1936,1,p.253.
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zitten in een soortmeester-slaaf-dialectiek.Een preciezegrenstussen beide
iserniet.Evenmin alseen volkom en autonom eeconom ische logica iseen

volkomen autonoom sociaalhandelen mogelijk.Beidesluiten elkaargedeeltelijk in,veronderstellen elkaar,hoezeerzeook metelkaarinconsict
zijn.Tegenoverhetharmonieuzemodelvandesocialiseringvandeeconomiekunjedaarom eenmodelvandepolitiseringvan deeconomiestellen,
een modeldatnoch de eisen van heteconomischenoch die van hetsociale
negeert en het consicttussen beide expliciet erkent.Het kan eventueel
leiden tot de structurering van een gelaagde sociale ruimte,m et micro-,
meso-en macro-segmenten,diepolitiek omschreven worden.Essentieelin
ditm odelisdeerkenningvan hetcom plexeen consictuelekaraktervan de
articulatie van economie en socialiteit.

Een behoefteneconom ie?

Een oorspronkelijke benadering van deze hele problematiek wordt in
Vlaanderen voorgestaan door Rudolf Boehm7.De econom ie moet niet

langeruitsluitendofhoofdzakelijkvoordebetaalkrachtigevraagproduceren,zijmoetopnieuw de echtmenselijkebehoeften dienen.Zijishaar
doelkwijtgeraakt.Zijiszelfmoraliteitgeworden,ethischeeisten aanzien
van deconsumptiemaatschappij.
Hetisongetwijfeldeen goedetactiek,deeconomiemethaareigenpretenties te confronteren.M aar levert deze ideologiekritiek <het principe van

een nieuweeconomie'?Zeverondersteltdathetprincipieelmogelijkis,de
economie loste maken van haaram orele basisen ze opnieuw tem oralise-

ren.Deeconomiemoetonmiddellijkophetgoedvandemenszijngericht,
zemoetdevitalemenselijkebehoeften bevredigen.Ditiseen regelrechte
aanval op het m echanism e van tde onzichtbare hand' dat sinds Adam

Smith hetW estersedenken overeconomieen maatschappijbeheerst.Om
inonzelevensbehoeftentevoorzien,zegtSmithin The WealthofNations,
doen wijgeen beroep op demenslievendheid van bakkerofslager,maar
uitsluitend op hun zorg voorhun eigen belang.Nietuitm enslievendheid,

maaruiteigen belanghelpenzijons.Privéondeugdenverkerenin publiekedeugden.Terwijlindeantiekepolitiekefilosofieeen goedemaatschappijuitgoedeburgersbestond,wordtindeModerneTijd hetmaatschappe7 R.Boehm,Overhetprinclpevaneenafeuweekonomie,inLinksevl
àiewopde
krl
àl
à,Epo,Berchem ,1982.enHoeafeuw 9 hetW incipevaneennieuweeconomie'/,in Streven,april1983,pp.591-598.
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lijk goed van de individuele moraliteit losgemaakt.Individu en maatschappij zijn uitelkaargehaald en de economie wordteen reusachtige
machine die de wanorde die daaruit ontstaat in orde, de negativiteit in

positiviteitomkeert.Metde tijd heeftdeeconomiedezeomkeringstechniek overigens nog sterk geperfectioneerd.Hetproduktivisme metzijn
allesoverheersend vooruitgangsdenken streefternaaralle dood en negati-

viteituithetmaatschappelijkbewustzijn tebannen.Ja,demoderneeconomieontleenteen goed deelvan haardynam isme aan haareigen negativiteit:technisch falen wordtaanleiding totnieuwetechnologischeprestaties.
En in ditperspectiefhooptmen datverdere ofnieuwe groeiop grond van
een nieuwe technologie en steeds nieuwe behoeften de crisis waarin het
produktivisme op hetogenblik verkeertkan doen vergeten.
Is de ware-behoeften-economie zoals Boehm die schetst,weliets anders
dan een schim mig alibivoor deze enorme positiveringsmachine van de

moderneeconomie?Kunjedeeconomievan elkenegatievedimensieontdoen ? Ik geloof van niet.Ook produktie voor behoeften is nooitlouter
positief:consumptieleidtnietalleen totbevrediging maarook totfrustra-

tie8.Een boek in deetalagezieteraltijdveelaantrekkelijkeruitdan inje
eigen boekenkastna aankoop.Duurzame gebruiksgoederen worden geba-

naliseerd a1sje ze eenmaalbezit,vooralalsiedereen ze heeft.W iedeze
negatieve dim ensie van de behoefenbevrediging verwaarloost,negeertde

socialedimensievan de economieen blijftsteken in deindividualistische
mens-natuur-verhoudingdiedeM oderneTijd kenmerkt.
Hetprobleem isbijwijzevan spreken zooud alsdestraat.Finau.dechef
van deTongas,diein hetbegin van de 19eeeuw op eilanden in hetzuiden
van de Stille Oceaan leefden,begreep heelgoed de ambivalentie van het

geld.<Alsjemeereetbarewortelshebtdanjenodighebt,moetjediemaar
ruilen voorvarkensvleesofgnatoo (schorskleren).Geld isnatuurlijk handiger, maar aangezien het niet kapotgaat,potten de m ensen het op in
plaats van het uit te delen zoals een chef moet doen.en zo worden de
m ensen egoïstisch'g.Netzo wilde ook Aristoteles hetgeld welalsrekeneenheid ofalscirculatiemiddelgedogen,maarnietalsbetaalmiddel.Geld
m oet ten dienste staan van de oikonomia, de ruil volgens behoefte

(chreia).In tegenstellingtotdemodernebehoefteneconomieheeftAristoteles'oikonom ia nog een authentiek sociaalgehalte:geld dientnietin de

8A.O.Hirschman,ShItingInvolvements.PrivateInterestsandPublicAction,

Princeton University Press,1982.
9 Geciteerd naarW .M arinerdoorM .Sahlins,Stone Age Economics, Tavistock,1974,p.258.
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eersteplaatsde eigen behoefte.maardesociale erkenning van debehoefte

van deander.Maar,zoalsFinau goed begreep,ishetzelfszo moeilijk te
vermijden datgeld zich op de duur toch minstenstijdelijk aan de ruil
onttrekt.Juist deze functie van hetgeld als betaalmiddel,a1s middelom

een reserveaan rijkdommen aan teleggen,zalb.v.doorKeynesalsbron
van hetchronisch tekortaaneffectievevraagen alsblijvendeoorzaakvan
wanorde en crisisin hetkapitalism eworden erkend.Evenmin a1sdetwee

zijden van een geldstuk van elkaarte scheiden zijn,kan de<goede'zijde
van de economie van haar <slechte'gescheiden worden.De economie is
ambivalent.

Eenbehoefteneconomielijktdanookeerdereenvariantvandehierboven
geschetste socialisatiestrategie.Ook Boehm kan nietzeggen wie moetuit-

maken welkede echtebehoeften zijn.Een beroep op <de menselijkenatuur'geefthiergeen uitkomst.Alleen een theorie van desocialeconstruc-

tievan debehoeften kan helpen.En een dergelijketheorieism.i.slechts
mogelijk alsjevoloprekening houdtmethetconsictueelkaraktervande
politieke sfeer.

M aarlaten we terugkeren naar onsbeginprobleem.Is hetmogelijk de
arbeidersbewegingmethaarkorte-termijn-bekommernissenteinteresseren
voor de ecologische ideeën? Hebben alternatieve filosofen,sociologen en

militanten ûberhauptietsovereconomische politiektevertellen? Zijn de
groenen in staathun analysevan deaan degangzijndemaatschappelijke
veranderingen te gebruiken om deze tendensen zonder nostalgie in een

gewensterichtingbijtesturen?In hetvoorgaandeheb ik enkelekritische
kanttekeningengemaaktbijhetautonomiestrevenvandeecologen.Ineen
tweede luik blijfik even staan bijenkelebelangrijkekeuzemomenten en
leemten in de socialistische theorie over crisis en economisch beleid.De
aporieën die zich hier manifesteren.kunnen a1seven zovele aanknopingspunten voor heteconomisch alternatiefworden gezien.

Arbeidersbeweging en werkloosheid
Sindshetbegin van decrisisheefthetkapitalismezichzelfveeleerdoorhet
scheppen van werkloosheid dan doordruk op de lonen gereguleerd.Heeft
een deelvan de arbeidersbeweging zich daaraan medeschuldig gem aakt?
Indien dekern van relatiefgoed betaaldeen van werk verzekerdearbeiders

allesoepelheid inzakeloon-en arbeidsvoorwaarden afwijst,danwerktdit
de vorming van een steeds grotere groep van marginale arbeiders in de
hand.De arbeidersbeweging staathier vooreen dilemm a:ofwelbeperkt
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zijzich toteen corporatistischeverdediging van de <verworven rechten'.
ofwelsteltzijdezorgvoordetewerkstellingcentraal.Jekuntdearbeiders
nietde schuld van de werkloosheid geven,maar alsgroep zijn zij wel
medeverantwoordelijk voorde oplossing ervan.
Deideedatde arbeidersbeweging nietalleen,alsde eerste debesteduiven-

melkersbond,debelangenvan zijneigenledenverdedigt,komtvan Marx:
hetsocialisme moetde belangen van de hele maatschappij,ja,van de
mensheid veilig stellen.Hetheeftdezetaak ookmin ofmeervervuld,zij
hetop een heelandere manierdan M arx zich had voorgesteld.Deklasse-

strijdheeftniettoteen socialistischerevolutiegeleid,maarweltothogere
lonen en op diemanierhetkapitalismevan de verstikking dooronderconsumptie gered.Hetperspectiefvan een revolutie,gevolgd dooreen plan-

economiediedemaatschappelijkerealiteitzoubelichamen,isophetogenblik volkomen ongeloofwaardig geworden.Aan degoede werking van een

planeconomiewordtalevenzeergetwijfeldalsaan dievandemarkteconomie.Hierdringtzich nietlangereen dogm atische,maareen pragmatische
keuze op in functie van andere doelstellingen.lk herhaaldeze evidenties
hierslechtsom datdeidee van een breuk methetkapitalisme en de hoop
op een planeconomie,op het ogenblik dat de socialistische beweging de

beperkingen ervan isgaan inzien,bijGorzen bijsommigeecologen terug
tevinden zijn.In een planeconomie kan de herverdeling van de arbeid
misschien gemakkelijkergedecreteerd worden,maardeneveneffecten van
zo'n shocktherapie -toenemendebureaucratisering,afnemendeefficiëntie
- ove
rschaduwen hetgunstige effectervan.
A lsde arbeidersbew eging nog enige zorg voor hetalgem een belang koes-

tert,dan moetzij,hoe dan ook,destrijd tegen dewerkloosheid centraal
stellen.Zelfsindienzijdearbeidnietalseendoelopzichzelfwensttezien.
Andersdreigen alternatieveexperimenten in een sociaalgetto tebelanden.
Om althans een deelvan de werkloosheid op te slorpen,iseen drastische
herverdeling van de arbeid nodig.M aardatveronderstelteen m eeralgemene herverdeling van m acht,vermogen en inkomen en een grote dosis

vindingrijkhidom dearbeideventueelandersteorganiseren.Een soepeler
organisatie van de arbeid - zoalsdie b.v.in de voorstellen van Palasthy

vervatis-wektbijsommigenin dearbeidersbewegingachterdocht,omdat
zijvooralaan debehoeftevan degrotekapitalistischeproduktiesystemen
tegemoetzou komen.Datkan bestwaarzijn,maareven waarishetdat
talvanculturelefactoren.vooralbijjongeren,eenevengrotebehoefteaan
sexibiliteitvan de arbeidsm arktheeftdoen ontstaan.Steedsminder staat
het arbeidersmilieu in hetleven centraal.Samen m et de algemenere ar-

beidsduurverkorting verhoogtdemogelijkheid vandeeltijdsearbeidenin-
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stap-uitstap-regelingen dekeuzevrijheid en dewelvaartvan individuen en
gezinnen.
Sommigen vrezen bovendien dat een soepeler arbeidsorganisatie slechts
één van dethema'sisvan demeeralgem ene,doordeliberalen aan deorde

gestelde,problematiek van de dderegulatie'(mindercentrale regelingen,
decentralisatie).Ik geloofdatwehetook anderskunnen bekijken.Deze
liberaleslogan danktzijn aantrekkingskrachtvooralaan zijn simplisme.
Iedereen kentwelreglementen die hijgraag afgeschaftwilzien.In hun
feitelijkoptreden komen deliberalen trouwensnietopvooreen algemene
ont-regeling,maar alleen voorde afschaffing van die regelsdie de kapitaalbezitters hinderen.Ook wat de organisatie van de arbeidsmarkt be-

treft,zijnerechterregelingendiebetergeschraptworden,b.v.debureaucratische controle op de zelfvoorzieningsactiviteiten van werklozen of de

reglementendiesommigeberoepsklassen beschermen(b.v.deordevan de
geneesheren).Anderzijdszijnergebiedenwaarteweinigreglementeringis
ofwaar nieuwe regels de oude kunnen vervangen.Als de arbeidersbewe-

ginghaarverantwoordelijkheid inzakewerkloosheid en tewerkstelling op
zich neemt-zo nodigookdoorloonmatigingen inlevering-dan heeftzij
ook hetrechtén deplicht,vastegarantiesvoordenalevingvan deengagementen van de ondernem ers af te dwingen.Een controle op holdings,

investeringen of aanwervingen voert ongetwijfeld drigiditeiten'voor de
werkgeversin.Dearbeidsduurverkortingalsbijdragetotdetewerkstelling
kan in geen geval1osvan devraag naareen m eerdemocratische economie
worden gezien.Het komterdusop aan.een nieuw evenwichtte vinden
tussen meer nexibiliteithieren een andere rigiditeit daar.

Inleveren voor tewerkstelling

Deherverdelingvan inkomen en vermogen isalgeruimetijd een centrale
doelstellingvandewelvaartsstaateninhetbijzondervan desociaal-democratie.Hetistegelijkookeenvandemeestbetwistezaken,nietalleenvoor
deliberalen,m aarook in de arbeidersbeweging,waar vele militanten van

oordeelzijn datdestaatslechtsviabelastingen en nietviab.v.desociale
zekerheid aan herverdeling mag doen.Inleveren voor meertewerkstelling
betekentuiteraard inkomensverdeling naardenieuw tewerkgestelden toe.

Deinleveringkanookprogressiefzijn,ofslechtsvanafeen bepaaldeinkom ensdrem pelbeginnen,zodatook onder de werknemersde inkomenson-

gelijkheid verkleint.Hetsociaal-economisch alternatiefvan deSocialistischePartijgaatnogverder.Hetwileentewerkstellingsfondso.m.meteen
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nieuwe directebelasting spijzen.Deze zou derijkstehelftvan alleinkomenstrekkers,inclusiefde niet-loontrekkenden,treffen.H etvoorstelkan

billijk lijken,maarstrategisch rijstdevraagofeen verdereverhogingvan
de(paralfiscaledruk geen vloedgolfvan poujadistischereactiesdreigtte
veroorzaken.
H etdeelvan hetbinnenlands inkom en datdoor de overheid herverdeeld

wordt,isdelaatstejaren o.m.ten gevolgevan degroeiendewerkloosheid
steeds verder toegenom en.De groeiende lastvan deze door de overheid
georganiseerde solidariteitisin de eerste plaatseen mechanisch effectvan

veelvroeger genomen beslissingen.Je kunt moeilijk beweren dat deze
'koele'toename van de solidariteit echt door een collectieve wilvan de
gemeenschap wordtgedragen.Voorsteedsm eer werknem ersen meernog

voorzelfstandigen envrijeberoepenlijktdebandtussendeinspanningdie
zijonderdevorm van heffingenleveren,en deverkregensolidariteitheel
abstract.Van belang is hierbij niet zozeer de in cijfers uitte drukken
realiteitalsweldemanierwaarop deeconomischesubjectenheteffectvan
bepaalde maatregelen waarnemen.Sociologische onderzoekingen wijzen
uitdatalwiezich netboven dehoogstedrempelvan een fiscale maatregel
bevindt,deze maatregelsnelalseen bedreiging aanvoelt,ook alisdaarin

werkelijkheidnietveelredentoelo.Ditverklaartb.v.hetsuccesvanThatcherbijveleBritsearbeiders.Hetgeldtuiteraard nogmeervoorzelfstandigen ofvrijeberoepen,bijwieeen heelacutegevoeligheid voordeband
tussen individuele inspanning en inkom en aanwezig is.Leg aan een boer

ofeen zelfstandigedie 14 uurperdag werkt,maareensuitwaarom hij
m oet inleveren voor de arbeidsduurverkorting van de loontrekkenden.

M isschienzijn daarwelmin ofmeercorrecteredenen vooraan tegeven,
maarnogm aals:de sociale beeldvorm ing volgtvaak andere wegen.

Om heteven welk beleid datde sociale ongelijkheden wilverminderen,
stootoverigensop soortgelijkeproblemen.Een ingrijpendeafromingvan
de hoogste inkomens levert vaak nietveelop en wordtdoorhet publiek

nauwelijks als een vermindering van de sociale ongelijkheid waargenomen:de rijksten gaan nog steedsin chique auto'snaarhetbuitenland.
Een vermindering van ongelijkheid door hetoptrekken van de laagste
inkom ensisdaarentegen heelsterk zichtbaar:deinkomensklassen die net

boven delaagsteliggen,zijnerheelsneldoorverontrustenverstoord.Dat
hebben deFransesocialisten aan den lijveondervonden.

10 P.Rosanvallon,M ùère de l'
k onomie,Le Seuil,Paris,1983.
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Arbeidsduurverkorting en autonom ie
Telkensopnieuw stootm en op hetprobleem van de rolvan de staatin de

economie.Hetzou,geloofik,verkeerdzijn,tegenoverdeliberalesimplism en over de staatsinm enging een even massief etatisme te verdedigen.
Concrete problemen stellen zich zelden in term en van het aldan niet afschaffen van de staat,het gaat doorgaans om het zoeken naar de m eest
aangepaste vormen van staatsinterventie.De arbeidersbeweging heeft er

nietdeminstebaatbij,op hetveldvan detegenstandertegaan spelen:ze
magzich nietlaten opsluiteninheteven bedrieglijkealssterielealternatief
staat-markt.H etkan nietgenoeg herhaald worden datde sam enhang van
staaten marktnietdieisvan een hydraulisch m echanisme alsofmen m et
meervan heteen autom atisch m indervan hetandernodig zou hebben.Ze

zijn veelmeercomplementairdan aan elkaartegengesteld.Een doorde
staatgeorganiseerd systeem van socialezekerheid b.v.werd paseen dwingendenoodzaak,toen dem arktlogica devroegere solidariteitsverbanden familie,buurtschap,en de daarmeeverbonden produktievorm en -grondig
ontregeld had.De hedendaagse monetaristische experimenten tonen aan
dateen deregulatie inzake m ilieubeheer,arbeidsorganisatie en financiële
sector heelgoed kan sam engaan met het ontstaan van een politiestaat.
M eerm arktroept hiermeer staatop.
De verwerping van de liberale dogm a's mag de arbeidersbeweging erniet

toe verleiden een even achterhaald etatisme te gaan verdedigen.De tijd
van hetsociaal-democratisch compromisisdefinitiefvoorbij.De sociale
ruim te,w aarzowelhetkeynesianism e als de sociaal-dem ocratie van uitgingen,is gesegmenteerd en versplinterd.Een beleid wordt niet langer
gevoerd op grond van een globaal,omvattend akkoord tussen staat,arbeidersen ondernem ers,m aar via talloze bilaterale arrangem enten,partiële
en sectoriëleovereenkomsten tussen de staaten allerleisocialeen economi-

schebelangengroepen.Innatieen begrotingstekortenzijn daarvan hetonmiddellijkeresultaat.Hetzougevaarlijkzijn alsdearbeidersbewegingop
die desintegratievan de socialeruimte zou reageren meteen openlijk of
een heimelijk sociaal-corporatisme.Evenmin mag zijhetlaten gebeuren
dat het antwoord op de overal opduikende vraag naar een autonoom ,

gedecentraliseerd en democratisch functioneren van de maatschappijeen
m onopolie van de liberalen wordt.Van belang is,dathetmidden-niveau
tussen staaten individu,hetassociatieveleven,nieuw leven wordtingeblazen.De traditionele oplossing van de crisis door middelvan een renatie-

strategieblijftvoorlopig om veleredeneneen wensdroom.W elishetmogelijk,doorhetsocialeop hetmeso-niveauteverstevigen,demensentegen
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de crisis resistenter te m aken. De arbeidsduurverkorting,die overigens

onafwendbaaris,scheptinditverbandmogelijkheden.Hetkomteropaan
datwij-wellichtgedwongendoordecrisis-dedaardoorvrijkomendetijd
nietlouter consumptief,maar inventiefgaan besteden.De crisisvergroot

deonzekerheid,maarzijscheptookruimtevoorsocialeexperimenten.In
ditperspectieflijktdeautonomiestrategienietlangereen utopisch scenario,waarvan m en overigensnietweetwie hetzou realiseren,maarbeant-

woordtzijtegelijk aan debehoeften en aspiratiesvanmensen en groepen
die directdoorde crisisworden getroffen.

Zijn debekommernissenvan ecologistenen arbeidersbewegingmetelkaar
teverenigen ?Zonderin hetpathosvan dealgem eneverzoening tevervallen,meen ik toch enkelevoorwaarden vooreen dialoog te kunnen aange-

ven.Van dearbeidersbeweging wordtverwachtdatzijzichlosmaaktvan
een al te eng corporatisme om een effectieve herverdeling van arbeid,
inkom en en vermogen te realiseren.De ecologische beweging zou ergoed
aan doen haar autonom iestreven te koppelen aan een pragmatische aanvaarding van marktbeginselen economische rationaliteit binnen welbepaaldebeperkingen.Slechtsopdi
ewijzekan detendensnaarbureaucratisering en naar bevoogding vanmenseli
jkebehoeften en begeerten worden
bedwongen.In ditverband wordtsteedsmeergedachtaan fundam entele
hervorm ingen van hethele bouwwerk van de welvaartsstaatin derichting
van negatieve inkomensbelasting of hettoekennen aan alle burgers van

een behoorlijk algemeen basisloonll.Een dergelijkemaatregelkan sterk
herverdelend zijn en lijktaldusdemarktteverzoenen methetrechtvaardigheidsbeginsel.Het hele ingewikkelde bouwwerk van de sociale zeker-

heidzoudooreenrelatiefegalitairuitkeringsprincipevolgensleeftijd,gefinancierd door een progressieve inkomensbelasting, kunnen worden vervangen.Bovendien zou de keuzeruimte voor autonome activiteiten voor
veelmensen groter worden.De discussie omtrent de coherentie van een

dergelijk alternatiefisevenwelnogvolop aan degang.

11ZiePhilippeVan Parijs,Leslibertarieu :nouvelledroiteou nouvellegau-

che?in LaRevueNouvelle,maart 1984.pp.257-265.
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V an Franco-dictatuur naar socialistische
regering
Ignacio Sotelo

Zowatiedereen kijkttegen de huidige politieke situatie van Spanje aan
meteen mengeling van verwondering en nieuwsgierigheid.Verwondering
vooreerstoverde weg die,sindsdedoodvan Franco.in amperzeven jaar
werd afgelegd.Spanje is er niet alleen in geslaagd om ,zonder brutale
breuken en grotetraum a's,een democratisch politiek bestelop hetgetouw

tezetten,maarbeweestevensdatditsysteem ook nogbehoorlijk functioneert,doordathetdesocialistischepartijaan demachtbracht,hetsymboolbijuitstek van hetSpanje datdeburgeroorlogverloren had.En er
vond nietalleen een regimewisseling plaats.Opzijn minstevenbelangri
jk,
en een bevestiging van hetsuccesvan de onderneming,is het feit datde
nieuweheersende fklasse'op tweepunten van devorigeverschilt:hetgaat

om een generatievanpersonenvan om en bijdeveertigjaar,geboren na
deburgeroorlogenbevrijdvan zijn obsessies,enthansregeertdepolitieke
fractie die de aloude oppositie tegen hetfranquisme belichaamt.Nieuwsgierig peiltmen naarde factoren van allerleiaard -historische,sociale en
economische,nationale en internationale -die een dermate gunstige ont-

wikkeling mogelijk hebben gemaakt.
In dezebijdragereiken wijenkeleoriënteringspunten aan,een werkhypothesezo m en wil,diehetantwoord kunnen verhelderen op de grotevraag

die zo velen binnen en buiten Spanjezich stellen:hoe komthetdatde
overgang naar de dem ocratie zo'n gelukkig verloop heeft gekend toten
metde socialistische overwinning van 28 oktober 1982? De huidige lltlli-

tieke situatie.met haar nog zwakke punten en onopgeloste problemen,

wordtvolkomen onbegrijpelijk,zondereen 'inventaris'van defactorenen
omstandigheden waaruitzijisvoortgekomenl.

1 Overwateraan voorafis gegaan,zie H.Jans,November in M adrid.Begin

vaneen nieuw tqdperk?in Streven,januari1976,pp.287-3* .
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H et fiasco van de m oderniteit

Deechtedraagwijdtevan waterisgebeurd,methetallichtfragielekarakterervan,isonmogelijkin haarwarebetekenistevatten buiteneen historisch perspectief dat een paar eeuwen naar het verleden teruggaat.De
herhaaldem islukking van deSpaanse democratiewasaan heelverschillen-

deoorzakentewijten,dieechterallethuishoorden bijwatmen dhetfiasco
van de moderniteit'isgaan heten.Spanjeisoleerdezich van de restvan
Europa net op hetm oment dat daar de grondslagen werden gelegd van
wathet industriële kapitalisme zou worden,metde daarmee verbonden
politiekestructuren van de democratische rechtsstaat.Deburgeroorlogen

dieSpanjeteisterden in de 19eeeuw en huntoppuntbereikten indetragedie van 1936,vloeiden in laatste instantie voortuit de permanentie van
sociale groepen die nietbereid waren de logica te aanvaarden van de moderne,industriële sam enleving methaarpolitiekeinstellingen en haargeest

van vrijheid en verdraagzaamheid,zoalsdiedoordeburgerijwerd ingebracht;een burgerijdiein Spanjenietalleen ergzwak wasmaarbovendien zeerongelijkverdeeldoverdeverschillenderegio'svan hetland.Het
dperiferisch nationalism e'.datvanafde tweede helftvan de 19e eeuw in
Catalonië de kop opstak.en enkele decennia later ook in Baskenland.

toondeoverduidelijkaan datdekapitalistische.industriëlemodernisering
uitsluitend plaatsvond in enkele regio's van de periferie,en dan nog m et

onderling verschillende kenmerken.De dperiferische burgerij'werd voor
eendeelnationalistisch,omdatzijzich nietkon voegen naareen centraal
staatsbestel,datzich bleefvereenzelvigen m et de traditionele agrarische

maatschappij.
De Tweede Republiek (1931-1936)faalde in haarmoderniseringsproject
van staaten samenleving.Spanjeraakteverdeeld in tweeonverzoenlijke
kampen,dieelkhun maatschappelijkproject-diepgaande,revolutionaire
veranderingen tegenoverhandhavingvan hettraditioneleagrarischem odel
- ve
rkozen boven elkevorm van democratische institutionalisering,diede

(meningslverschillen bespreekbaar had kunnen maken. Er bleef geen
andereuitweg dan de burgeroorlog.H etonstuitbarem oderniseringsproces
kwam ertenslottetoch vanaf 1959,in detweede periodevan hetfranquis-

me,maardan welmetheelbijzonderetrekkenenineen socialeenpolitieke contextdiebezwaarlijk kon gelden alsbevorderlijk vooreen verdere
democratische ontwikkeling.H eelin hetalgemeen was dus de herhaalde

mislukkingvan dedemocratietewijten aan hetin gebrekeblijven van de
autonome ontwikkeling van een kapitalistische industriële maatschappij
enerzijds,en van een moderne staatanderzijds.Zowelin deSpaanse sa-
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menleving -haargeledingen,mentaliteiten gedragspatronen -als in haar
staatsbestel-zorg om hetalgem een belang en bureaucratische efficiëntie -

zijn ooknu nog een aantalelementen aanwijsbaardienietbeantwoorden
aan de eisen van een m oderne staaten samenleving.Bi
jzonderopvallend
op datpuntishetbestaande overwichtvan hetparticularisme,datzowel
staatalssamenleving kenmerkt.De <franquistische modernisering'bracht

weleen procesvan industrialisatieenverstedelijkingopgang.M aarverre
van de particuliere belangen te betwisten maakte ze die dienstbaar aan
haareigen politiek.Tegen dewi1in van deregering werd dem odernisering
voortgedreven door krachten van buitenaf.De daaruitvoortvloeiende industriëlestructuur,gegrond op particuliere inheem se en universelebuitenlandse belangen,geraakte in een impasse zodra een bepaald groeiniveau

wasbereikten de wind van decrisisopstak.W atde Spanjaarden deze
laatstejarenhetmeestheeftverbaasd,wasnietdathetovergeërfde,ideologischeen syndicaleapparaatalseen kaartenhuisjein elkaarisgestortweinigen namen hetnog au sérieux -maarweldatde economische infra-

structuurvan hetland op zijn minsteven wankelbleek tezijn alszijn
ideologische.

Daarmeehebben wijdetweegrotehistorischeproblemen gesignaleerd die
de hele overgang hebben gemarkeerd en ook hetheden nog belasten.Het
eerstebetreftde nog steedswankeleindustriëleinfrastructuur,diedelaat-

ste25jaarbroksgewijzeen van buitenaftotstand kwam.Alslaagdezij
erin definitieftebreken metdetraditionele agrarische maatschappijvan
hetverleden -Spanjeisinderdaad nu aleen industrieland -toch vertoont
zijdekarakteristiekenvandelandenmeteenrecenteindustriëleontwikkeling,aangezwengeld door van buitenafingevoerde initiatieven,kapitalen
en technologieën.Veelmeerdan de landen m eteen oudeindustriëletradi-

tieisSpanjevoordetoekomstvan zijn economieaoankelijkvan externe
factoren.Op hetmomentdatook Spanjewordtuitgedaagd doordeeconom ische wereldcrisis en dat het zich opmaakt om toe te treden tot de

Eu@rop
eseEconomischeGemeenschap,blijkthoeenorm zwak zijnecono@
Cnle 1S.

Het tweede historische probleem betreft het onvermogen van het 19e
eeuwse liberalisme om een waarachtige nationale en m oderne staatin het

leventeroepen.Totop vandaag bestaatin Spanjeeen premodern staatsapparaatvoor - alwordt het in versneld tempo ontm anteld - een soort
conglomeraatvan fapartelichamen',dieallede neiging vertonen een staat
binnen de staat te vormen.De m eest tragische evidentie daarvan is het
leger,alisditnietde enige en nieteensde meestdestabiliserende groep.

Debijzondere,aandegewapendemachttoevertrouwdeopdrachtenmaken
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hetleger in elk land toteen machtapart:hetwaseen lange stri
jd,met
nam e in hetbuurl
and Frankrijk b.v.,om delegermachtvolledig aan het

burgerlijk gezagteonderwerpen.HetfeitdathetSpaanselegernogsteeds
optreedtalseen machtdefacto,meteen uitzonderlijke invloed,toont
duidelijk aan hoeverSpanjenog afstaatvan delanden van deEuropese
Gemeenschap waarin het zich wenstte integreren.Hetmilitarism e iseen
typisch kenm erk van samenlevingen in deovergangsfase,datwi
jintalloze
variaties kunnen waarnemen in de zogeheten DerdeW ereld.Hetschi
jnt
rechtstreeks sam en te hangen m ethet onvermogen van een land om zelf

zijn problemen op telossen en voorttekomen uithetmachtsvacuûm dat
daardoorontstaat.
Of de m islukte putsch van 23 februari 1981 de laatste is geweest in de

lange rijvan militaire opstanden,pronunciamento'
s,en burgeroorlogen
dieSpanjeheeftgekend,zalin laatsteinstantiealangen van devraagof
de huidige democratie in staat is de economische problemen én de niet
minderdoorslaggevendeproblemen van dehervormingvan de staatsstructuren toteen goed eindete brengen.De onmisbare voorwaarden van een

definitievebevestiging van dedemocratiein Spanjezijn:hetbehoorlijk
functioneren van watvolgensdenieuwe Constitutievan 1978een staatvan
autonomieën heet,en een hervorm ing van de openbare adm inistratie,die
tegemoetkomtaan de verzuchtingen naarmodernisering,efficiëntie en de-

centralisatie,welkevereistzijn voorde vrijesamenleving van de onderscheiden volkeren in Spanje.
H et <historisch geheugen'

Vanafde eerste democratische verkiezingen van 15juni 1977 werd een
bepaald conceptweldra populair:het fhistorisch geheugen'gafeen pasklaar antwoord ter verklaring van hetverkiezingssucces van de Spaanse

SocialistischePartij(PSOE).behaald nogweltenkostevan develenieuwe
socialistischepartijendie,meteen gelijkaardigprogrammagewapend,een
deelvan de 'socialistische' ruimte hadden willen inpalmen.Dat zovele

nieuwe socialistische partijen in de laatstejaren van hetFranco-regime
waren ontstaan,was op zichzelfaleen overtuigend bewijsdatde oude
PSOE,vöörhaarvernieuwing van 1974,te veeldniches'had opengelaten,
dieanderegroepen wensten tebezetten :dezegroepen beriepen zich op een
fundamenteelsocialistische inspiratie,wezen alle dsociaal-democratische'
toegevingen af,en verbonden zich m ethetgroeiende nationalisme van de
periferie.Dat de vernieuwde PSOE tenslotte toch de bovenhand haalde
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leek toegeschreven te kunnen worden aan twee verschillende oorzaken :

ofwelwasde PSOE ernetop tijd in geslaagd een relatiefradicaalstandpuntin tenemen en had zijbepaalde nationalistischetendensen onderkend,ofwelprofiteerdezijvan hetdhistorischgeheugen'.dathaaridentificatie mogelijk maakte metde democratische en progressieve partijvan
weleer.Perslotvan rekening washetdithistorisch geheugen datdedoorslag heeftgegeven voorde overwinning van dePSOE op anderesocialisti-

sche partijen meteen gelijkaardig programmaén op de Communistische
Partij(PCE),dietijdensdelaatstejarenvan hetFranco-regimeovereen
betergeorganiseerde insertie in de samenleving had beschikt.

Vooreen analysevan deovergang naardedemocratiein Spanje-tussen
1976en 1982-lijkthetconceptvanhethistorischgeheugen duswelfundamenteel.W ijgaan hiernietin op detheoretischediscussieoverdeinhoud
van datconcept,zoalsdiewerd gevoerd doorM .Halbwachsen GabrielA .

Almond.Onderhistorischgeheugenverstaanwij:hetcollectiefbewustzijn
van een be-leefd verleden,dathetpolitiek gedrag van een generatiedoor-

dringt.Zo zijn b.v.deeerstepolitiekestappen van deDuitseBondsrepubliek en degrondlijnen van haarGrundgesetznietteverstaan zonderhet
historisch geheugen van de W eimar-republiek.In die zin vorm en de ervaringen van de Tweede Republiek en de burgeroorlog hethistorisch geheu-

gendatdeovergangnaardedemocratieinSpanjeverklaart.Hetdemocratiseringsprocesverliep zoalshetverlopen is-zonderbreuk metdebestaande legaliteit,in elke fase begeleid dooreen dconsensus'binnen de brede
waaier van politieke strekkingen,van rechts tot links,metuitzondering
alleen van de even gewelddadigefascistischeextreem-rechtseen revolutio-

naire extreem-linkse groepen -in laatste instantie dankzijhetlevendige
historische geheugen van de burgeroorlog.Alle politieke krachten.van
rechtstotlinks,hadden op iedermom entéén oriënteringspuntvoorogen:

tenalleprijzeeen nieuweburgeroorlogverhinderen.Van develeverschillende factoren die hun invloed lieten gelden was deze m .i.inderdaad de
beslissende,die op de eerste plaatsvermeld dientte worden.
M aar hethistorisch geheugen doetniet alleen een algemene gedragsnorm

aan de hand:ten alle prijzedegewelddadigeconfrontatie tevermijden.
Elkesocialegroep,instelling,politiekepartijbliktterugophaarverleden
ten einde nietopnieuw de vergissingen te begaan diezi
jzich teverwijten
hadden.Na een burgeroorlog kan geen enkel
e groep,instelling ofpartij
nog aanspraak maken op een gerustgeweten.De Spaanse kroon kan dat
niet,noch dekatholieke kerk,noch hetleger,noch de heersendeklassen;

maarevenmin delinksepartijen,devakbondenen deanderearbeidersorganisaties.W anneerelke klasse,instelling en politieke partijuitsluitend
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haar particulier belang op de korte termijn op hetoog heeft.en zich
begeeftin de destructieve dialectiek van hetallesofniets,is hetresultaat
daarvan de collectieve catastrofe.Daar onderuitwillen kom en betekent
een <com promis'aanvaarden datrekening houdt met de vitale belangen
van allebetrokken parti
jen.In 1936overheerstedelogicavanhet<allesof
niets',de logica van hetgeweld.Na de gevolgen daarvan totin delaatste

consequentiestehebben beleefd -een burgeroorlog en 40jaardictatuur
waren overwinnaarsen overwonnenen van weleerheterovereensdathun

nogslechtsdewegresttevandeonderhandelingenhetcompromis.Spanje
wasrijp voorde democratie.
A1vakerisbeklemtoond datde wilvan de koning om de democratisering
doorte voeren,een beslissende factor in hetproces isgeweest.De nacht
van 23 februari1981,waarin een deelvan hetleger in opstand kwam en

deGuardiaCivildevergaderdevolksvertegenwoordigersgijzelde,heeftdie
hypothese volkomen bevestigd.Ook de Spaanse kroon heeftzich,alsinstelling,laten leiden doorhaar<historisch geheugen',en haargedrag afgestem d op een fundamentele ervaring van hetverleden :de onverenigbaarheid nl.van de dictatuur en de m onarchie.Alfonso XIII,de grootvader

vandehuidigekoning,verloorzijnkroonin april1931.omdathij10jaar
voordien een militairestaatsgreep had geduld en zelfsten delehad aangemoedigd.Door de staatsgreep van generaalPrimo de Rivera te aanvaar-

den,bezegeldeAlfonso XIIIzijn eigen loten datvan deinstellingdiehij
belichaamde.De Franco-dictatuurbevestigde op haarbeurtde onverenigbaarheid van de monarchie en de dictatuur. Ofschoon de opstand van

Franco,van 18juli1936,geen anderperspectiefkon bieden dan datvan
een restauratievan demonarchie,bleek dedictatorzelf,40jaarlang,het
voornaamstestruikelblokvoordathersteltezijn.Dehistorischeervaring
van dezeeeuw heeftin Spanjedeinstelling van demonarchieverbonden
methetdemocratisch regime:zowelkroonalssamenlevingzijnzichervan
bewustdatdemonarchiemaarkan bestaan zolangalsdedemocratie over-

eindblijft.Deenigeanti-monarchistischetendensen,delinksezowelalsde
rechtse,zijnanti-democratisch.Desymbiosevandekroonmethetdemocratische regime is een aparte kentrek van de Spaanse geschiedenis,die
allichtnietterug tevinden isin anderelanden welkeeveneensnog hun weg
naarde democratie zoeken.

Ook delinkse krachten in Spanje -de socialistische en communistische
partij-hebben zich op elk momentlaten leiden dooreenzelfde motief:
niette hervallen in de fouten van de Tweede Republiek.Niets werktzo
ontredderend als de verbinding van een revolutionaire retoriek m et een
naïefen weinigefficiëntreform ism e,zoalsdatin deTweedeRepubliek het
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gevalwasgeweest.H etgrondbeginselvan de politiek van linksis nu ge-

weest:de machten defacto nietrechtstreeksvoor hethoofd te stoten,
althanszolang men ernietzekervan isdie strijd tekunnen winnen.De
dreigende en opgeschroefde revolutionaire retoriek van weleer maakte
plaatsvoorcompromissen,diedepositievan linksveilig stelden,doortaal

en objectievenaftestemmen op hetpolitiekhaalbare.Indiecontextdient
ook onderstreeptteworden daterin deovergangsfasenauwelijkssprake
is geweest van een directe confrontatie tussen de katholieke kerk en de

linkse partijen,een confrontatie die tijdens de Tweede Republiek zo'n
catastrofale gevolgen heeftgehad.Zowelde kerk a1sde linkse partijen
hebben,hun verleden indachtig,metuiterste zorg die confrontatie vermeden.Die verzoende opstelling van links ten aanzien van de kerk heeftde

partijevenwelnietbeletom een aantalvan haareisen doortedrukken legalisering van de echtscheiding,van abortusin bepaalde gevallen -en er
liggen nog andere gewichtige consicten in hetverschiet.metnam ein ver-

band met het staatsonderwijsen de subsidiëring doorde staatvan het
privé-onderwijs.
Heelwatmoeilijkeren zelfsgespannen waren deverhoudingen tussen het
legeren depolitiekekrachten die opverandering (cambio)aanstuurden.
Hetwasbegrijpelijk dateenlegerdatzich,alsvruchtvan een burgeroorlog,meerdan veertigjaarlang metdemilitaireoverwinning van Franco
had gddentificeerd,heelmoeilijk juistdatgenekon aanvaarden wathet
altijd bestreden had:deparlementairedemocratieen hetstelse!van vrije
partijen.Delegalisering van allepartijen,decommunistischenietuitgezonderd,bleek onmisbaartezijn voorhetfunctioneren van datsysteem .
M aar het bestaansrechtvan de communistische partij,de officiële en
openlijkevijand van hetleger,wastenslottevoorvelenin hetlegereente
bitterepildie hevige beroering veroorzaakte.M en moeterkennen datalle

politiekepartijen,en heelin hetbijzonderdelinkse,hetlegermetuiterste
behoedzaamheid hebben behandeld.Hun grote zorg wasnietdegeringste

wijziging aan te brengen in de geprivilegieerde positie diedegewapende
machtonderhetvorige regimegenoten had.Artikel8 van denieuweConstitutiebevestigtdie positie.Ook op datpuntverschiltdeSpaansedem ocratie nog sterk van die van de overige westerse dem ocratieën :elk volk

heeftnu eenmaalzijn eigen geschiedenis.Nogergerevenwel,zijhetniet
minder symptomatisch,is het feitdatzelfs de nieuwe socialistische regering ernietin geslaagd isom dieenkeleofficieren in hun ambtteherstellen
die aan heteinde van hetFranco-regime uithetlegerwaren gestoten omwillevan hun democratischegezindheid.Die hadden de illegalevereniging

vandedemocratischemilitairen opgericht(UDM).Een algemeneamnestie
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datniemand kon worden vervolgd voor wat hij
tijdens hetFranco-regimehad gedaan.Men wenste de gevangenissen te
ontlasten van allepolitiekegevangenen:alwieomwillevan zijn volgehouden democratische overtuiging uitzijn ambtwasontzetmoestopnieuw
zijn plaatsin destaatkunnen innemen...metdieenige,schrijnende uitm oest ervoor zorgen

zondering van de boven vermelde democratische officieren.Ook de militairerechtspraak werd hervormd,metbehoud evenwelvan hetoudeprivi-

legevan een militaire rechtbank in vredestijd,métdebevoegdheid voor
hetmisdrijfvan rebelliein eigen rangen gepleegd.Deheletijd hebben de
partijen in hetparlementhetlegerm etsuwelen handschoenen aangepakt.
M aar de gebeurtenissen van 23 februari,en vooralde uitspraken van de
militaire rechtbank i.v.m .demislukteopstand toonden dui
delijk aan dat

ernog steedsheelwatmilitairen zijn die,eveneensgeobsedeerd doorhet
<historisch geheugen'(de militaire samenzwering tegen derepubliek).de
gebeurtenissen van delaatstejaren interpreteren alsofwijonsin hetjaar
1936 bevonden,m etdegeheime wens een generaalFranco te doen herleVen.

Sociaal-econom ische factoren

Hetberoep op het<historisch geheugen'volstaatnatuurlijk nietom het
heledemocratiseringsprocesteverklaren,datin Spanjetotzo'n goed eindewerd gebracht.M ochtditgeheugen m isschien nieteensdemeestfunda-

mentelefactorzijn geweest,demeestspecifiekeen opvallendewashetin
alle geval.M aar zonder de reedsbereikte graad van sociaal-econom ische
ontwikkeling en zonder de gunstige internationale context,zou de over-

gangnaardedemocratiezo nietonmogelijkdantochveelmoeizamerzijn
geweest.W ijdienenonsdaarbijweltedistantiëren vaneenpoliticologisch
modeluitdejaren vijftig,dateenrechtstreeksverbandaannam tusseneen
bepaald niveau van sociaal-economischeontwikkelingenerzijdsen dedemocratiseringvanhetbestelanderzijds.Alszou hetkapitalisme,heefthet
eenmaaleen bepaald groeiniveau bereikt,vanzelf(meer)democratiemet
zich brengen.De ervaringen van delaatste decennia in Latijns-Amerika
hebben ons geleerd beide processen terdege te onderscheiden : daaruit
bleek dat econom ische groeiook de klassentegenstellingen kan verscherpen,en kan uitmonden in een averechtsprocesvan autoritair-bureaucratische signatuur.
Dat neemt niet weg dat de vreedzame overgang naar de democratie in

Spanjeongetwijfeld <gekanaliseerd'werd dooreen viertalgunstige om-
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standigheden.1.Tijdensde tweedeperiodevan hetFranco-bewind,van
1959 tot1975,vond een procesvan industrialisering en economische ontwikkeling plaats,waardoor de Spaanse samenleving evolueerde van een

overwegend agrarischenaareenechtindustriëlemaatschappij.2.Doordat
diteconomisch en sociaalmoderniseringsprocesvan buitenafgestimuleerd

werd (toevloed van buitenlandskapitaal,snelle groeivan hettoerisme.
massaleuitwijking van arbeidskrachten,diebijhun terugkeernietalleen
vreemde deviezen maar ook Europese <ideeën'meebrachten) werd de
kloofalsm aargrotertussen officiële ideologieen systeem -katholiek,conservatiefnationalism e,eigen aan een onderontwikkelde agrarische maat-

schappij -en de nieuwe economische en sociale werkelijkheid.3. De
meestdynamische sectoren van het Spaanse,en in zijn gevolg ook het
internationale kapitalisme wedden op de dem ocratie als de beste troef

voorhun belangen op korte en langetermijn.Demoeilijkeen pijnlijke
aanpassing van deSpaanseeconomieaanhetEuropa van deGem eenschap
kan derhalvenog steedsnationalistische,conservatieve en autoritaire reactiesoproepen in de verdrongen economische sectoren.M aarhetisweinig

waarschijnlijkdatzo'nreactieszich definitiefkunnendoorzetten.4.Last
butnotleastheeftde internationale context-zo verschillend van die van

1936!-ongetwijfeld deontwikkelingen verstevigingvandedemocratiein
Spanjebevorderd.
W aarom een socialistische overwinning ?
Naar aanleiding van de overweldigende triomf van de socialisten op 23
oktober 1982 iswelhaasttotvervelens toe één 'gemeenplaats'gehanteerd
die echternietminderwaaris,alwerd ze zo vaak herhaald :men preesde

<wijsheid'van hetSpaansevolk in hetuurvan deverkiezingen.in tegenstelling methetonverm ogen en hetopportunismevan deheersendepolitie-

keklasse.Bijdeeerstedemocratischeverkiezingen,in 1977,kooshetvolk
voorde 'hervorming',algafhettegelijk duidelijk teverstaan datzijdie
een 'breuk'wensten nietweinigen waren.Bijdeverkiezingen van maart
1979 kreeg de fbedongen hervorming'haarbeslag.ln 1982 kooseen over-

tuigende meerderheid duidelijk voor de dverandering'die de socialisten
voorstaan.De verschuivingen binnen het kiezerscorpsm ag men evenwel

nietinterpreteren alshetbewijsvan politiekeonrijpheid en wispelturigheid.Hettegendeeliswaar:de situatie waszo verrotgeraakt,datergeen
andere keuze overbleef dan ten onder gaan of veranderen.De socialistische overwinning van 28 oktober was niets anders dan een kreet om te

706

Streven/mei

leven.HetSpaansevolk heeftop ondubbelzinnige wijzezijn onwrikbare
wiluitgedruktom te leven in vredeen vrijheid.En datbetekendein de
gegeven om standigheden :een nietgering aantalveranderingen doorvoeren .

Om de socialistische overwinning te verklaren hoeftm en ergeen subtiele

theorieënmetdeharenbijteslepen:geplaatstvoorhetalternatiefvan de
bevriezing van de status quo,en zelfsvan een stap terug telkens alseen
van de anti-democratische kam pen begon tebriesen,koosde meerderheid
van de Spaanse bevolking voor de consolidatie van de democratie,langs

deenigemogelijkewegvan devoortgezetteontwikkelingmétdeveranderingen diedaarvoornodigzijn.In een situatievan uiterstekwetsbaarheid
en groeiende bedreiging van de democratische instellingen heeft Spanje
voordedemocratiegestemd.Drie factoren zijn medebeslissend geweest.
Vooreersthetpolitiek verantwoordelijkheidsbesefvan dePSOE,die op
e1k moment de verdediging van de democratische staatheeft doen voor-

gaan op haarpartijbelangen.Vervolgensde slappehouding van decentrum -rechtse regering ten aanzien van de putschistische bedreiging.Ten

slottehetfeitdatdeUCD,departijdieaan demachtwas,zichalssuiker
in de koffieheeftopgelost,en haarpolitieke ruimte overlietaan autoritair
oud-rechts.

Na dedramatischenachtvan 23februari1981zou deenigeredelijkemanier om de democratie te beveiligen een coalitieregering van UCD en

PSOE geweestzijn:sterk genoeg om hetputschistisch gevaartebedwingen en om demeestdringendehervormingen doortevoeren in delijnvan
de bestaande Constitutie.A1 beseften de socialisten heelgoed wat zo'n

coalitie hun partijzou kosten,zijhebben dietoch herhaaldelijk en met
aéndrang voorgesteld.Eén keer heeft de aftredende regeringspresident.

CalvoSotelo,uitgelegd waarom hijzichzo hardnekkigheeftverzettegen
watin degegeven omstandigheden de enige redelijke oplossing was.In
plaatsvan deleiding tenemen vaneen verruim deregering terverdediging

van de democratie,opteerde hijvooreen dubbelzinnige en weifelende
politiek dieindegrondmikteop een fusiemetoud rechts.Blijkbaarwas
hijervan overtuigd datdemisluktestaatsgreep deonoverkomelijkegrenzenvan hetdemocratiseringsprocesgemarkeerd had,en beoogdehijniets
méérdaneenpolitiekvan deaftochtenhetcontainmentom,zijhetslechts
pro forma,de constitutionele orde te redden.Bewustofonbewustheeft

niemand metzoveelijverenvolhardingbijgedragentotdeversterkingvan
de Allianza Popular,de zuivere en harde,rechtse kern,als Calvo Sotelo.

Aangezien hij presidentwas van de UcD-minderheidsregering,en kort
daarop ook presidentvan diepartij,ishetniette verwonderen datzijn
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politiek ertenslotteop uitliep datdeUCD zichzelfontbond,de eerstekeer

in degeschiedenisdateen partijdie aan demachtiszoietsdoet!Tegenover de zelfvernietigende weifelingen en dubbelzinnigheden van het centrum ,wasdeenigevalabeleoptiedesocialistische:dedemocratischestemm en van UCD en PCE gingen in blok overnaarde PSOE.

Plaats en roIvan de arbeidersklasse
W aar bevond en bevindt zich de arbeidersklasse in het hier geschetste

historische panorama? De eigenlijke verslagenen van de burgeroorlog
waren dearbeidersvan de steden en dedaglonersvan hetplatteland.In de

aanvangsfasevan hetregimewaren zijhetmikpuntvan derepressiewoede:politieke en vakbondsorganisaties werden nietalleen verboden maar
metgeweld onderdrukt.De oudevakbonden,deanarchistischeCNT en de
socialistische UGT werden totin deworteluitgeroeid.Om die reden kan
m en nietzondermeereen continuïteitveronderstellen tussen de arbeidersbewegingen van vöör de burgeroorlog en de bewegingen die passinds de

democratiseringvan 1976eenwettelijkbestaanzijngaanleiden;alhebben
enkelen,méthetbehoud van deoudekenletters,hetbewustzijn bewaard
bijeengrotestrijdtraditieaantesluiten.In haarhuidigeconfiguratieisde
arbeidersbewegingherrezensindshetbeginvan dejaren zestig,tijdenshet
versnelde industrialisatieprocesdateen liberalisering van heteconomisch

systeem enzijn integratiein dewestersewereld metzichbracht.Aanvankelijk had de beweging een spontaan karakteren betrofzijde typische
arbeiderseisen:hogerelonen,stakingsrechtenvrijevakbonden.Infabriek
ofmijn kwamen darbeiderscommissies'(comisionesobreras)totstand om
overdeconnicten teonderhandelen.Terwi
jldecommunistischepartij(die
vöôr de burgeroorlog geen eigen vakbond had gehad)diecommissi
esin
hetgeheim steunde,ertenslotte deleidingvannam,maartegeli
jk dehaar
*

doordefranquistischewetgevingopgelegdespelregelsaanvaardde,slaagde
desocialistischeUGT ernietin haarvroegeremeerderheidspositiete hero-

veren,doordatzij.steevastelkevorm van samenwerking metde officiële
franquistische vakbonden afwees.
Op de vooravond van Franco's dood vertoont de vakbondsbeweging een

aantalkenmerken die sterk afwijken van wat die beweging tijdens de
TweedeRepubliek had voorgesteld.Om tebeginnen heefthetanarchisme,
dat de Tweede Republiek zoveel kopbrekens bezorgde, volledig uitge-

diend:hethoudtzich nog op in marginale groepjesvan kleinburgerlijke
origine,waarvooralinternetwisten uitgevochten worden.Hetanarchisti-
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scheSpanjebehoorttotdegeschiedenis.Vervolgenszijndedoordecommunisten gecontroleerde arbeiderscommissies (CC.OO.) intussen uitgegroeid tot de veruitm achtigste vakbondsorganisatie,ten koste van anarchisten en socialisten.Om m eteen alle misverstanden tevoorkomen dient

OnderstreepttewordendatdeSpaansecommunistischepartijvandejaren
zeventig,in haar clandestiene binnenlandse organisatie, nog weinig ge-

meen had metdeoude.starreen dogmatischepartijvan destalinistische
periode.Decommunisten hadden hun succesjuisttedanken aan hetfeit
datzijdeconcretearbeiderseisentotdehunnemaaktenen hetouderevolutionaire perspectiefvolkomen achterwege lieten.W atde belangrijkste
vakbonden indeovergangsfasekenmerktewashun klarelijnvanconcrete
eisen,zonderdegevestigdesociaal-economischeordetebetwistentenzijin
theorie en programm averklaringen. W as de arbeidersbeweging vöör de
burgeroorlog in de socialistischevakbond revolutionair geweest,zowelin

theoriealsin praktijk -en indeanarchistischegroepen eerderin deretoriek dan in de praktijk -dan isde hele nieuwe vakbondsbeweging,de
com munistische even goed alsde socialistische,op hetm omentvan Fran-

co'sdood,een vragendepartijgeworden naarhetmodelvan devakbonden in de ontwikkelde,kapitalistische landen.
De snelle econom ische groeivan de Spaanse economie en de politiek van

openheidvan hetregimetijdensdejaren 1959-1975,had defeitelijkeoppositietegen hetfranquismeherleid toteenhandjevolintellectuelen enerzijdsen dearbeidersklasse-alsenigemachtvan formaat-anderzijds.De
zogeheten <democratischeoppositie'bezatnietgenoeg punch om dedictatuur omver te werpen.en was evenm in in staat om .na de dood van de
dictator, de <dem ocratische doorbraak'te forceren.Het regime volgde
zichzelfop,zoalsdatdoordewetwasvoorzien,metdeinstauratie(veeleer

dan restauratie)van de monarchie in de persoon van Juan Carlos.Het
enigenoemenswaardige verzettegen een simpelevoortzetting van hetregi-

me in een nieuw monarchistisch kleedje,kwam van tweekanten.Op de
eersteplaatsvan dearbeiders,diezich in deeerstehelftvan 1976aanmeldden meteen vloed van stakingen en betogingen.Op de tweede plaatsvan

het-Catalaanseen Baskische-nationalisme,dattotin de burgerijwas
doorgedrongen,ennietbereidwasom zijn autonomie-eisennog vooronbepaaldlangeretijdoptebergen.Indieomstandighedennam deovergang
devorm aan van een dbedongen compromis'tussen depolitiekekrachten,

diein dedialooghetenigeredmiddelzagenvoorhunwezenlijkebelangen,
en de <democratischeoppositie',dieslechtssterk stond dank zijdesteun
van de arbeidersklasse en denationalismen van de periferie,de enigeecht

antifranquistische,maatschappelijkekrachten.
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Het waren de arbeidersklasse en haarpolitieke en syndicale organisaties

die de lastvan de strijd tegen de dictatuurhadden gedragen.In laatste
instantiewarenookzijhetdie.doorhunstakingen enbetogingen.in 1976
een uitwég bedongen uitde im passe van hetzieltogend franquisme.En

tenslottemaghun ookalsverdiensteaangerekendworden datzijernstige
coniicten hebben verm eden, die de prille democratie in gevaar hadden
kunnen brengen.W asdegedragsregelin depolitiek dievan hetbedongen
com prom is,dezogeheten consensus,dan heeftde socialistische UGT,op

hetvlak van de arbeidsconnicten,haarpolitiek van het'overleg'(tussen
regering,patronaatenvakbonden)doorgedrukt.Dank zijdezepolitiekis
deUGT,op zevenjaartijd,uitgegroeidtotdeeerstevakbondsorganisatie
van hetland,en wistzijde communistische CC.OO.te overvleugelen,
nadatzijdiecommissies-meteen veelsterkereuitgangspositie-gedwongen had dezelfde gedragslijn aan te nemen.De kwetsbaarheid van de
Spaanse democratie en de relatiefzwakke positie van devakbonden -nog

steedsisslechts40% van deSpaansearbeidersbijeenvakbond aangesloten maakten datdeenigeredelijke politiek die van de onderhandeling
met hetpatronaat was,méteen beroep op de steun van de regering.

Beginjuni1983vergaderdeteMadrid het33eAlgemeen Congresvan de
UGT.Hethad demoeilijkeopdrachtom eenonal ankelijke,zijhetsolidaire koersuitte stippelen metde socialistischeregering.W aardepolitiek
van het<overleg'aluitstekende resultaten had opgeleverd ondereen cen-

trum-rechtseregering,laghetvoordehand datzij,ondereensocialistisch
bewind,opnieuw bevestigd zou worden.H etbestuurvan de socialistische
UGT aanvaardde de politiek van deloononderhandelingen,in solidariteit
m etde werklozen en de regering,maareistetastbare tegenprestatiesvoor
de arbeidersklasse,dhogere werkloosheidsuitkeringen,tegemoetkomingen

op hetvlak van gezondheidszorg en onderwijs,pensioenen,inkomens
enZ...

Heelonsbetoogheeftnogteweinigaandachtbesteed aan deopmerkelijk
dzachte'm anier waarop de bewindsovergang,van rechts naar links, in

Spanjeverlopen is.Gezien tegen deachtergrondvan een burgeroorlogen
veertigjaardictatuur,betekentdieasossing van dewachtin Spanjeveel
meerdan in een land datvanoudsaan de democratiegewend is.Tottwee

jaargeleden nog voorspelden velen aanzienlijke spanningen en zelfshet
gevaarvan een terugvalin hetverleden,mochten desocialisten ooitaan de
machtkomen.De zachte en a.h.w.ingehouden dlanding'van hetnieuwe

bewind iseen van zijn onbetwistbareverdiensten,diehaastonopgemerkt
gebleven is.Deregering verzaakteheelbewustaan deijdelehoop om in

710

Streven/mei

honderddagen hethelewerk aftemaken...opstraffevan binnenhetjaar
gewiptteworden.Zijginguitvandeovertuigingdathetveranderingsproces,binnen debestaandestructuren,continuïteiten geduld vergt.Devoor-

naamstetroefvan dezeregering ishaarwetenschap datzijzalduren en
dusnietoverijld tewerk hoefttegaan.
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H et veiligheidsdenken van de vredesbew eging
G oedele D e Keersm aeker

Vorige maand besprak ik hier hetontstaan,deevolutieen de maatschap-

pelijkepositievan devredesbewegingin Vlaanderenl.Inonderstaandartikelwi1ik naderingaan op de concepten en ideeën die de Vlaamse vredesbeweging hanteert inzake de vredes- en veiligheidsproblem atiekz. Van
m eetafaan m oetworden vooropgesteld dat de Vlaam se vredesbeweging
geen m onolitisch blok,maareen gedifferentieerdebeweging iswaarin ver-

schillendetendensenen analysesnaastelkaarbestaan.Ongetwijfeld ageert
een grootdeelvan haaraanhang uitsluitend tegen deplaatsingvan nieuwe
raketten in onsland zonderdatditprotestingebed isin een brederdenken

rond veiligheidenvrede.Bovendienzijn ertussen diversegroepen opmerkelijkeverschilleninzakeanalyseenwatderadicaliteitvan devoorgestelde
alternatieven betreft.Ik zalm e dan ook beperken tot de voornaam ste
stromingen binnen de Vlaamse vredesbeweging, die overigens het beste

aansluiten bijdeideeën van debelangrijkstebewegingen in andereEuropese landen.ln de W esteuropese vredesbeweging begintimm ers ondanks
verschillende nationale accenten,langzaam een ideeëngoed te groeien dat

de nationalegrenzen overschrijdten haarduidelijk van bijvoorbeeld de
Amerikaanse vredesbewvging onderscheidt.De vergelijking met NederIandisinditverbandvooronsbijzonderinteressant.Nietalleenomdatde
communicatietussen Vlaanderen en Nederland vanzelfsprekend gem akke-

lijkerenintenserverloopt,maarook omdatdeinternationaleveiligheidssituatie van de twee landen veelgelijkenisvertoont.Hetzijn twee kleine
Navo-lidstaten m etbeperktenucleairetaken diezich in een zelfdegeostrategische positie bevinden.Bovendien hebben België en Nederland tot op

heden (maart'84)nog geen formelebeslissing genomen inzake de plaatsing van kruisraketten op hun grondgebied.
1 G.De Keersmaeker,De Vredesbeweging in Vlaanderen, in Streven, april
1984,pp.* 613.
2 De auteur is verbonden aan het Nationaal Secretariaat van het VAKA

(VlnamsAktiekomiteetegen Atoomwapens).Haarartikelbindtechteralleenhaarzelfen geen enkeleorganisatie.
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Ingrotelijnenwordthetdenkenvan devredesbewegingdoordevolgende
elementen gekenm erkt:
1
De vredesbeweging verwerptop morelegronden hetgebruik van kernwapens alseen middelterverdediging van om het even welke waarden.Dit

geldtin eersteinstantievoorhetdaadwerkelijk inzettenvankernwapensin
oorlogstijd.DevredesbewegingwijsteropdatinhetAmerikaansemilitairstrategisch denken de idee van een beperkte kernoorlog in Europa steeds
meer ingang vindt.Verworpen wordt ook hetafschrikkingsconcept,dat
ervan uitgaatdatkernwapensgebruiktmoeten worden a1sdreiging,chantagemiddelom zo een kernoorlog te voorkomen.Hoewelna de Tweede

W ereldoorlog de afschrikking wellichtbijgedragen heefttothetvoorkomenvaneennieuw wereldconsict,bestaatergeenenkelewetenschappelijkegarantiedatditin detoekomstblijvend hetgevalza1zijn.Integendeel,
dewederzijdseafschrikkingisdeaanleidingen derechtvaardiginggeweest
vooreen kennelijk onstuitbarewapenwedloop dieop zichzelfaldestabiliserend werkt.

Aansluitend worden vraagtekens geplaatstbijhetevenwichtsdenken dat
gebruiktwordt om ,via een proces van actie en reactie,de bewapeningswedloop tussen Oosten W estte stimuleren.In een situatie van foverkill'

bestaatervolgensdevredesbeweging een globaalevenwicht,waarbijeen
eventueelgebrek aan evenwichtinzake specifieke system en,metnam e de
middellange-afstandsraketten in Europa,in feite irrelevantwordt.Daarom veroordeelt de vredesbeweging zowelde plaatsing van de SS-20 in de

Sovjetuniealsdeinstallatie van de kruisraketten en Pershingsin W est-Europa.Deze afwijzing van een striktevenwichtsdenken is een van de
grote verschilpunten m et de officiële standpunten zowel in Oost a1s in
W est.
3
De vredesbeweging neemtgeen explicietstandpuntin inzake de oorzaken

van denucleairebewapeningswedloop en deschuldvraag.Hoewelzijvanuithaar situatie in W est-Europa vanzelfsprekend haaraandachttoespitst

op evolutiesbinnen deNAVO en deAmerikaanseadministratie,heeftzij
zich er steeds voor gehoed in een bot anti-Amerikanisme te vervallen.
Afgezien van de vraag <wieheteerstbegonnen isen waarom ',isdebewapeningswedloop een zelfstandig proces geworden waarin beide grote mo-
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gendheden een analoge rolhebben gespeeld3.Hoofdzaak voorde vredesbeweging isnietde oorzaken teanalyseren m aar te zoeken naar uitwegen
die de bewapeningsspiraalkunnen doorbreken.
4

Een mogelijkheid om de wapenwedloop te doorbreken zien de meeste
W esteuropesevredesbewegingen in beperkteeenzijdigestappentotontwapening.Zowelde Nederlandse,de W estduitse,de Britse als de Vlaam se

vredesbewegingstaan dezestrategievoor.Zijgaatuitvan deovertuiging
datontwapeningmogelijkiszonderdatdeeigenveiligheidin hetgedrang

wordtgebracht.Erblijftimmersnogaltild eensituatievan wederzijdse
doverkill'bestaan.In Vlaanderen wordthierbijvaak verwezen naar de
ontwapeningsstrategie van C.E.Osgood4.Voor hetVAKA kan het nietplaatsen van nieuwe kruisraketten op Belgisch grondgebied een eerste stap

zijntotherstelvan deontspanningenwederzijdseontwapeningdoorbeide
blokken.Hierin ligteen opmerkelijk verschilmethetstandpuntvan het
Nederlandse Interkerkelijk Vredesberaad.Het lKV pleit immefs sinds
1977 voordeeenzijdigestap van een totale denuclearisering van Nederland5@W ellicht isditverschilin positie te verklaren door hetfeitdatin
Vlaanderen de vredesbeweging grootisgeworden doorde rakettenproble-

matiek,terwijlhetIKV reedsvoorbeperkteeenzijdigestappen pleittetoen
de rakettenkwestie nog niet aan de orde was.

In verband metde strategie van eenzijdigestappen zijn eytrouwensbelangrijke verschillen tussen de onderscheiden W esteuropese vredesbewegingen.Elke beweging schijnterblijkbaarvan ulttegaan datheteigen
land hetbestgeplaatstisom ein eerste beperkte stap totontwapening te
zetten.Een denuclearisering van Groot-Brittannië,gepropageerd doorhet

BritseCND (CampaignforNuclearDisarmament),ofeenkernwapenvrije
zone in Centraal-Europa,een voorsteldatveelaanhang vindtin deW estduitsevredesbeweging,wordtb.v.doorhetIKV alseerstestap afgewezen,
omdatzowelhet een alshetanderde stabiliteitin Europa in gevaar kan
brengen.De denuclearisering van Nederland daarentegen zou volgenshet

IKV weleeneerstestapkunnenzijn:geziendegeostrategischeliggingvan
3 E.P.Thompson,NotesonExterminism.TheLastStageof Civilisation,in

Extermini
sm and Cold ecr,Verso Editions,London,1982.

4 OverdestrategievaneenzijdigestappenindeideeënvanOsgoodzieo.m.het

decembernummer1983vanDe Vlaamse Vredeskrant.Debasisideeën vanOsgoods

strategiezijn tevinden in C.E.Osgood,AnAlternativeto <JrorSurrenders

University Press,Urbans,. 1962.
5 Zie o.m .M .J.Faber,ZeJ Jaar IKv-campagne,De Horstink,Amersfoort,
1983.
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Nederland en de onbeduidendheid van de Nederlandse kerntaken zou dit
de Europese stabiliteit nietin gevaar brengen en toch voldoende politiek

gewichthebben om eventueelbijandere landen in Oosten W estenige
reactie te veroorzaken.In Vlaanderen wordteen soortgelijke redenering
opgebouwd wat betreft het afwi
jzen van de kruisraketten,almoetwel
opgem erktworden datdeVlaam sevredesbewegingtotop heden weinig of

geenaandachtheeftbesteedaan depolitiekeconsequentiesvanzo'nafwijzing.Men kan zich bijvoorbeeld afvragen ofditdoordeSovjetswelals
een militairen politiek belangrijkestap beschouwd zou worden.
In hetalgemeen kan trouwens gesteld worden dat de vredesbewegingen
meeraandachtzouden moeten besteden aan deeffecten van hun respectievevoorstellen op deglobaleEuropesesituatie.ZoalsIKv-secretarisM ient-

JanFaberschrijft:<Hetgaatnietzozeerom hetvinden vaneeneenzijdige
stap in deeigen situatieen dan m aarzien watdezekan teweeg brengen in

derestvanEuropa.Nee,hetisjuistandersom.AllereerstdientdeEuropese,dusmultilateraleOost-W estcontextteworden onderkend en gedefinieerd.Vervolgens za1daarbinnen m oeten gezochtworden naar aanknoPingspunten in de eigen situatie...'6.Coördinatie en overleg in Europees
verband dringtzich in iedergevalop.
5

Binnen de Belgische vredesbeweging ontstond enkele jaren geleden het
zogenaamde dplan DeSmaele',dataan ditprobleem van deglobale Europese stabiliteit tegem oet tracht te komen. Het plan omvat een globale
denuclearisering van Europa,exclusiefde drie bestaande Europese kern-

machten Frankrijk,Groot-Brittanniëen deSovjetunie,en wilook beperkingen inzake conventionele system en opleggen.Dit laatste om hetargu-

mentte ontkrachten datkernwapensin W est-Europa noodzakelijk zijn
om wille van hetconventioneeloverwichtvan hetW arschaupact.Hetplan

omvatverschillende fasen diegelijktijdig doorbeide blokken uitgevoerd
moeten worden.In die zin wijkt hetenigszins afvan de strategie van
eenzijdige stappen.Ofschoon het beslist enkele interessante concepten
bevat en ook door een aantal personaliteiten in Oost- en W est-Europa

wordtgesteund,ishettotnutoein kringenvan devredesbewegingenbij
de publieke opinie weinig bekend.

6 M .J.Faber,Strategieën voorde Toekomst.inW im Bartelse.a.,Tussen Oosten West-Europa,De Horstink,Amersfoort,1983,p.113.
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6

Destrategievanbeperkteeenzijdigestappensteuntookopeen fundamenteelwantrouwen ten aanzien van onderhandelingen.De vredesbeweging
constateert dat deze tot op heden nooit tot reële ontwapening hebben

geleid.Vandaardatbijvoorbeeld hetVAKA steedsgesteld heeftdatde
beslissing overdeinstallatievan dekruisraketten nietvan deuitkomstvan
de onderhandelingen in Genève mochtal angen.Gezien de intentiesvan

beideonderhandelingspartnersen hetwederzijdsewantrouwenwarendeze
onderhandelingen van meet af aan een verloren zaak.H ierin werd het

VAKA echternietgevolgd doordechristelijkearbeidersbeweging(ACW ).
Binnen het Overlegcentrum voor de Vrede kwam deze tegenstelling tot
uiting naaraanleiding van de discussie overhetplatform van de betoging
van 23oktober 1983.H etACW pleittevooreen uitstelvan beslissing over

deplaatsing binnen een redelijketermijn:dituitstelzou deonderhandelingen in Genèveeen nieuwedynamiek kunnen geven.Geëistwerd ook dat

deSovjetsalstegenmaatregeleen beperktaantalSS-20'szouden ontmantelen.VoorhetVAKA daarentegen hadden onderhandelingen alleen nog
zin alszeineen vollediggewijzigdklim aatplaatsvonden.Ditkon bewerkstelligd worden door nu reedsdefinitiefte beslissen de kruisraketten niet
teplaatsen.Bovendien werd gevraagd datdedirectbetrokkenen,de Europeanen,mee aan de onderhandelingstafelzouden zitten.
7

De kritiek van devredesbeweging op onderhandelingen alsmiddeltotontwapening gaathand in hand metkritiek op hetdétente-procesvan delate

jaren zestig en dejaren zeventig.Ondanksdedétenteisdebewapeningswedloop onverm inderd doorgegaan en het proces is bovendien te zwak

gebleken om een langleven beschoren tezijn.Tijdensdetweedehelftvan
Jimmy Carters termijn als Amerikaans presidentbegonnen de Amerikaans-sovjetrussischebetrekkingen wederom teverslechteren,eentendens
die zich onderReagan nog verderen definitiefdoorzette.Daarom pleitde

vredesbewegingvoorwatzijfeenontspanningvanonderenaf'noemt.Een
détentekanalleendanvanblijvendeaardzijnalszijzichnietalleenophet
niveau van de nationale staten en regeringen situeert.Alleen de druk van

depubliekeopiniekan deregeringenertoedwingen eenblijvendeontspanningspolitiek te voeren.Daarom zijn contacten tussen Oost-en W est-Europa op het niveau van de doorsnee m ensen,de verschillende maat-

schappelijkeinstitutiesalskerken,universiteiten,vakbonden,cultureleorganisaties,enz...een blijvendenoodzaak.Alleen zo kan immershetwederzijdsevijandsbeeld doorbroken worden.
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8
Nauw hierm ee verbonden is ook de problem atiek van de mensenrechten.

Devredesbeweging moetmetname een antwoord hebben op hetverwijt
datdeSovjetuniedoorhetnietnaleven vandeovereenkomstvanHelsinki
inzake de mensenrechten,m edeaanleiding heeftgegeven tothetal reken
van deperiodevan ontspanning.Dezeproblematiek ligtbinnen devredes-

bewegingzeermoeilijk.Enerzijdskan men nietontkennen datbinnen de
W esteuropesevredesbeweging de oprechte overtuiging leeftdateen blijvendevrede in Europa nietgerealiseerd kan worden zonderdatde situatie

inzake de mensenrechten in Oost-Europa gevoelig verbetert.Anderzijds
kan men zich nietvan de indruk ontdoen datsomm ige vredesbewegingen

die mensenrechten in Oost-Europa zo sterk beklemtonen omdatzijbehoefte hebben aan legitimatie binnen hun eigen maatschappi
j,omdatzij
hun onalankelijkheid ten opzichte van Moskou willen bewijzen.Maar
daarmeelopenzijhetgevaar,inzakemensenrechten in dezelfde vorm van
ideologisering te vervallen als die hetHelsinkiproces zoveelkwaad heeft
gedaan.Op deze m anier riskeert men in een Koude Oorlog binnen de
vredesbeweging terechtte kom en die de dialoog tussen de W esteuropese
vredesbeweging en de officiële Oosteuropese vredesbewegingen onm oge-

lijk maakt.
9
VoordemeesteW esteuropesevredesbewegingen isdedoelstelling op lange
termijn een kernwapenvrijEuropa.Dezeideeisgegroeid vanuithetbesef

datinEuropametzijn hogebevolkingsdichtheid zelfseen beperktekernoorlog alleen devolledigevernietiging kan betekenen.Tevensgaatzijuit
van de overtuiging datEuropa hetkerngebied vormtvan de politieke en

militaireconfrontatietussen hetoostelijk en westelijk blok.Een kernwapenvrijEuropa wordtdan ook alseen middelgezien om dealraak van
hetblokkensysteem tebewerkstelligen.Vooreen aantalvredesbewegingen

in W est-Europa isditzelfsdebelangrijkste bedoeling.Zo zien bepaalde
groepen in de Bondsrepubliek in de denuclearisering van Europa ook een
oplossingvoorhetDuitseprobleem (detwee Duitslanden vorrnen im mers

hétmilitaire confrontatiegebied bijuitstek)en we1in derichtingvan een
hereniging van Duitsland in confederaalverband.
Binnen de Vlaamsevredesbeweging isechterhetdenken rond depolitieke

en economische consequenties van een kernwapenvrij Europa nog niet
sterk ontwikkeld.Datde desintegratie van de militaire blokken van het

W arschaupactendeNAVO (zekerindeNAvo-strategieisdeverdediging
van W est-Europa sterk verbonden met het inzetten van nucleaire syste-
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men)ook politieke en economische consequenties kan hebben,is echter
evident.De NAVO is tenslotte slechts de mili
taire pijlervan een breder
Atlantism e dat ook econom ische en politieke componenten heeft. Ten
aanzien van hetW arschaupactsteltzich devraag in welkem ateeen denuclearisering van Europa aldan niet za1leiden tot het losweken van de
Oosteuropese landen uitde politieke en econom ische dom inantie van de

Sovjetunie.Zoalsreedsvermeldisdevraaginwelkemateditenigeinvloed
zalhebben op de situatie inzake m ensenrechten. voor de W esteuropese

bewegingen zeerbelangrijk.
10
W elke weg moeteen gedenucleariseerd Europa opgaan ? Ditiseen vraag
waarop de vredesbewegingvoorlopig zelfgeen sluitend antwoord heeft.In

iedergevalnietdewegvan een onalankelijk Europa datsteuntop een
eigenEuropesekernmacht,eenideedieinbepaaldeFransekringen schijnt
tegroeien.Ditzou immersslechtseen verdereverspreiding zijn van wat
Thompson dhet exterminisme' heeft genoemd, een beschavingsvorm die
men volgenshem zowelin Oostalsin W estterugvindt.De militarisering

van de ïaatschappij,een proces datdoor de wedijvertussen de grote
mogendheden voortdurend versterkt wordt, leidt ertoe dat deze maat-

schappijzichzelfvoortdurend gaatreproduceren en datkan uiteindelijk
slechtstotdetotalevernietiging van dezebeschaving leiden.Daarom moet
Europa een derde weg gaan.Voor ecologisch gdnspireerde vredesactivisten alsde thansin de Bondsrepubliek levendeOostduitsedissidentRudolf
Bahro; kan die derde weg alleen gezochtworden in een verw erping van de

industriële samenlevingsvorm,dieuiteindelijk devoedingsbodem isvoor
hetexterminisme.Binnen deVlaamsevredesbeweginglijktditecologischpacifistisch ideeëngoed echterrelatiefweinig invloed te hebben.Zodathet

denken in dezerichting nauwelijksontwikkeld is.

7 Zieo.m.R.Bahro,# NewApproachforthePeaceMovementin Germany,

in Exterminùm and Cold War,en R.Bahro, The #=JïJaJ aren'tcoming,in

A.Myrdal, e.a., Dynamics of European Nuclear Di
samament, Spokesman,
Nottingham ,1981.
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DeIevenscyclusvan hetBritse wereldrijk
Vanuit het Europese continent bekeken
H erm an Van der W ee

De studie van de oorsprong, opkomst,triomf en verzwakking van een

beschaving issteedseen boeiende onderneming.W anneereen dergelijke
studiehetBritsewereldrijktotvoorwerp heeft,dan wordtdeopgaveniet
alleenfascinerend maariszeterzelfdertijd eenuitdaging.Degeschiedenis
van Engeland is een epos op zich.Ze iszo com plex,zo uniek,datalleen
een uitmuntend historicus,meteen interdisciplinairebagageen een globaliserende visie in staat is om uitde eindeloze reeksvan evenementen en

toevalligegebeurtenisseneen inzichtelijke,verklarendesynthesetedistilleren.Degeschiedenisvan Engeland bevatbovendien eenverraderlijkeparadox.Door zijn insulairkarakterisEngeland periferisch gelokaliseerd
tegenover Europa en daarom eerderop de niet-Europese overzeese gebie-

den georiënteerd,maar tegelijk iszijn geschiedenisonafscheidbaarverbonden met de bewogen ontwikkeling van het Europese continent.Die
continentaledimensieisechternooitalseen essentieelelem entin deEngel-

segeschiedschrijving gdntegreerd geweest.Alleen een historicusvan het
Europese continent die,naast een gespecialiseerde kennis van de eigen
continentale geschiedenis,ook volledig vertrouwd ismethetheleEngelse
verleden,zou de klooftussen hetinsulaire en hetcontinentale standpunt
kunnen overbruggen.Tenslotte bevat de geschiedenis van Engeland een
geheim e valstrik. Haar hoogtepunt rust op een indrukwekkend econo-

mischsucces:deverwezenlijking vandeIndustriëleRevolutie,waaruitde
industriëlebeschaving groeide diethansmodelstaatvooralle landen van

dewereld.Deverleidingisbijnaonweerstaanbaarom diteconomischsuccesook naarhetverleden doortetrekken en van de economischefactorde
hoofdzenuw te maken van de globale levenscyclusvan de Engelsebescha-

ving.Nietsisminderjuist.Detriomfvan deEngelseIndustriëleRevolutie
werd historisch gezien nietuitsluitend dooreconomische factoren voorbereid.In hetinterseculairegroeiprocesvan Engeland.in deloop van delate

middeleeuwen en hetbegin van deM oderne Tijd,waren hetin deeerste
plaats politieke en institutionele factoren die doorslaggevend waren,zelfs
algemeen-culturelefactoren speelden een beslissende rol.Om dezegeleide-
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lijkeverschuivingen in hun juiste,subtieleverhoudingtevatten en ze op
een verantwoordeen verhelderende wijzein de synthese van de Engelse
geschiedenis in te bouwen, is een historicus van form aat nodig die de

historischewerkelijkheidinhaartotaliteitkangrijpenendieterzelfdertijd
een scherp oog heeftvoor het eeuwig-wisselende spelvan de structuren,

vrijheidsbeslissingenentoevallighedenwaaruitdezewerkelijkheid isopgebouwd.
R.C.Van Caenegem is een historicus die de begaafdheid en de vorming

bezitom eenzomoeilijkeopgaveaantekunnen.Hijdeedhetmetzulkeen
brio en meesterschap,datzijn Geschiedenis van Engeland,een unieke
synthese isgeworden,die wetenschappelijk gezien grensverleggend mag
wordengenoemd en terzelfdertijd doorzijnvlotte,literairestijlookvoor
een ruim publiek toegankelijk blijft.Een krachttoerdie weinig historici
hem zullen nadoen.

De Europese connectie

Van Caenegem behandeltzijn onderwerp chronologisch en thematisch.
Hetboek wordtingedeeld in een zeventalgroteperioden,diein hoofdzaak

politiekbepaaldzijn.Iniedereperiodekomenechterdeverschillendedeelaspecten van de beschaving thematisch aan bod :naast de politieke geschiedeniswordtde institutioneleontwikkeling system atisch geanalyseerd;
ook de econom ie,de sociale structuur,kerk en godsdienst,wetenschap-

pen,kunsten onderwijsworden perpolitiekeontwikkelingsfasegrondig
doorgelicht en beschreven.Som mige van deze deelstudiesgroeien uittot
boeiende historische essays.
De Prehistorie wordt sum mier m aar indringend behandel
d.Duidelijk
wordt aangetoond hoe sterk Engeland op datmomentingebed ligtin de
golfslag van Europa's opkom ende beschaving :Engeland integreert zich
volledig in de neolithische revolutie die zich vanuit het M idden-oosten
over Europa verspreidt;later wordtEngeland een essentieeldeelvan de
grote Keltische wereld,die zich van de Britse eilanden totin Klein-Azië
uitstrekt.Nauwkeurig wordtaangetoond hoe de militaire organisatievan

deKelten,verbonden metdetechnologischevooruitgangvan hetijzer,de
agrarischereligieuzeorganisatievan deneolithischebeschaving in efficiën1R.C.VanCaenegem,Geschiedenù vanEngelandvanStonehengetothet/##perk der Vakbonden,MartinusNijhoff,'s-Gravenhage/Antwerpen,1982,IX 502 pp.
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tieovertreftendezedanookgeleidelijkvervangt.Debloeiendehandelmet
het continent steunt de hypothese van de binding met de continentale
wereld.

DeveroveringvanEngeland doorRomein hetbeginvanonzetijdrekening
versterktopnieuw deintegratievan deBritseeilanden in debeschavingvan
hetEuropese continent.Dezeintegratie reiktnu verderdan deomliggende
continentale kustgewesten,Engeland wordt opgenomen in de dynamiek
van de hele Romeinse wereld :administratief,cultureel,agrarisch,indus-

trieelencommercieelneemthetgeleidelijkdeverworvenhedenvan deRomeinse beschaving over.W eldra dringen ook de mysterie-en verlossingsgodsdiensten op het eiland binnen.Engeland komt in contact met het

Oosten,en houdterzijn eerstekerstening aan over.
Overwichtvan politieke en institutionele variabelen
Deaftochtvan deRomeinse legioenen en dedaaropvolgende invallen van
de Angelen,Saksen en Juten worden de aanleiding om onze aandachtte
vestigen op de brutale cesuurvan de donkere 5e en 6e eeuw.De indruk-

wekkendeRomeinseinvloed vandevoorbijeeeuwen wordtvollediguitgewist.Erontwikkeltzich een Angelsaksischecultuur,diein tegenstellingtot
het continent volledig op haar Germ aanse identiteit teruggaat:de Kel-

tisch-Latijnsebeschavingmaaktplaatsvooreen specifiek-Engelsebeschaving,waarop later,opnieuw van buitenuit.hetchristendom wordtgeënt.
D e insulariteit als specifieke cultuurfactor duikt hier voor heteerst m et
volle krachtop.De invallen van de Vikingen zullen deze eerste afzondering niet vernietigen,integendeel.De weerstand tegen de Deense invasie
elim ineert de laatste resten van politieke verbrokkeling die de Germaanse
stnmmen-structuurmetzich meegebrachthad en voltooitdefinitiefde politieke unificatie van het land op basis van een unitaire m onarchie.De

politiekegevolgenzijn vérstrekkend:koning en kerk worden dehoekstenen van hetAngelsaksische institutionele gebouw.Dekoning krijgteen
sacrâalkarakter.Hijerkentwelhetgezag van Rome overde nationale
kerk,maarduidtzelfzijn bisschoppen aan.Dekoning en zijn raad van
wijzenvaardigen wetten uitdiesamen methetoudegewoonterechtgaandeweg een nationale wetgeving totstand brengen.Hierwordt hetoudste

nationaleeenheidsrechtvan Europageboren,een formidabeletroefbijde
verdere opbouw van de eenheidsstaat.
De volksbeweging van de Angelsakserswas in feite ingegeven door landhonger,door een drang naar <Lebensraum '.Zodra de beweging zich in
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Engeland consolideert,bloeitde landbouw op.Degeleidelijke politieke
unificatie,die voltooid wordtonder de druk van de Vikingen,vormthet
stevige,veiligekadervan dezesuccesvolleagrarisatie.Om deze reden betekentde verovering van Engeland doorde Normandiërs in 1066 geen we-

zenlijkebreukmethetverleden.Hoeparadoxaalhetookmogelijken,zij
versterktop termijn de insulariteiten de unieke krachtvan de Engelse
nationaleStaat.DeNormandiërsbezitten naastdestrijdlusten deveroveringsgeestvan de Vikingen ook een reekssuperieureorganisatorische kwa-

liteiten.Zijmaken zich meestervan heteiland,metde bedoeling ereen
wipgewestvoorNormandië van te m aken.Ze bouwen een doeltreffende
bezettingsorganisatie uit,zenemen bovendien alle sleutelpositiesvan kerk
en staatonderhun controle,volgenshetm odelvan decontinentale,feoda-

lemonarchie.W anneerna verloop van tijd hetmoederland Normandië,
doorovergangnaarFrankrijk,verloren gaat,blijven Engelandsnationale
eenheidsstaatenmonarchienietalleen alsentiteitovereind,zezijn bovendien bestuurlijk versterktdoorde combinatievan hethof-en leenstelsel,
die door de Normandiërs inmiddels isgerealiseerd.Tenslotte zalde m ili-

tairgdnspireerdeNormandischetoplaaghetagrarischeEngeland een bijzondereexpansiedynam iek bezorgen :de veroveringscam pagnesin W ales,

lerland,Schotland en tenslotteFrankrijkvinden hierhun oorsprong.
Hetis ook de Normandische veroveringsdynamiek die ten grondslag ligt
aan het Engelse constitutionalism e en parlementarisme.De veroveringscampagneskosten extra geld.Om dem edewerking van de hele bevolking

te verzekeren,die zich door landbouw en handelheeftverrijkt,zalde
vorsttoegevingen doen.Hijbelooftin hetMagna Carta van 1215 geen
willekeurige bestraffing van de burgersm eer toe te passen.Kortdaarop

roependevorsten zijnregeringsraaddevertegenwoordigersvandelagere
landadelen van de steden sam en om hun akkoord te bekomen voor het
heffen van extra belastingen.H ieruit ontwikkelen zich de m onarchie en
hetbicameraleparlementarisme:de regeringsraad,die bestaatuitde hoge

adelen dekerkelijkeleiders,wordthetHogerhuis,devertegenwoordigers
van delagerelandadelen desteden vinden zich mettertijd in hetLagerhuis.
HetLagerhuisweerspiegelthettoenemend belang van delandbouw en van

de steden bij de versterking van de Engelse eenheidsstaat.Prachtig beklemtoontVan Caenegem detoenem ende interdependentietussen politiek
en econom ie.Dedemografischecrisisten gevolgevan deagrarische expansieen dedaaruitvoortvloeienderelatieveoverbevolking zetdepolitiekçen
socialestructuren van hetland op dehelling.Hethofstelselbegeefthetop

hetplatteland,de stedelijkeindustrieisin nood,deburgeroorlogdreigt.
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En toch blijfthetgebouw stevig overeind.Hetsysteem isreedsdan sexibelgenoeg om diepgaande structuurhervorm ingen op te vangen.

Toenem end belang van de economische factor
De Staatredtzich doormiddelvan hetstevige absolutisme van de Tudordynastie. De kerk wordt onder de volledige controle van de Staat gebracht.Deafschaffing van de kloostersmaaktinnovatievekrachten losin
delandbouw.Dem ercantilistische overheidspolitiek forceertde groeivan
de exportvan industrieprodukten en stimuleertde m aritieme expansie en
de beginnende kolonisatie.De toenemendepolitieke machtvan Engeland
in de 16e-17e eeuw wordtaldusin ruime matebeheerstdooreen spectaculaireopbloeivan de Engelseeconomie.diede actieve om kadering van het

staatsgezagnaarhaarhandweettezetten.Dekeerzijdevan demedailleis
een verstevigde positie van .
de lagerelandadelen de stedelijke burgerij.
Beide groepen gaan het extravagante absolutisme van de latere Stuartdynastiecontesteren.Hetconsictleidttotdeburgeroorlog.Heteindresultaatishetontstaan van een politiek evenwicht,een systeem van constitutioneleen parlementairem onarchie.Een nieuw paradigma isgeboren :een

unitairenationaleStaat,diegeregeerdwordtdooreen koningenzijnraad,
maardie in feitebestuurd wordtdooreen oligarchie van landeigenaarsen
*

stedelijke ondernemers,vertegenwoordigd in een nationale vergadering,
eenpluralistischesamenlevingdiesteuntopeenreeksgrondwettelijkevrijhedenenopdedcommonLaw'waarovereenoligarchievanonaoankelijke rechters waakt.De formule zalverder verfijnd worden.ze za1zich
mettertijd aanpassen,maareen modelvan staatsordening isgecreëerd dat
doorde wereld wordtbewonderd en eeuwenlang zalworden nagevolgd.
Zodra de nieuwe form ulein Engeland alsstaatssysteem isgeconsolideerd,

maken delandeigenaarsen stedelijke handelaarsergebruik van om hun
economische opgang verderuitte bouwen.De overheidspolitiek dientnu

nietmeer hoofdzakelijk de glorie van de vorst,maar staatvolledig in
dienstvan deagrarischeenstedelijkeondernemers.Debelastingenworden
m inimaalgehouden,zodat de investeringen kunnen worden opgevoerd.
De landeigenaars zetten hun Agrarische Revolutie door, de handelaars
realiseren hun Koloniale Revolutie, de bankiers van London City hun
FinanciëlmRevolutie,de ondernemerstenslottehun Industriële Revolutie.

Deeconomietrektdepolitiek steedsmeertotzich.DeStaaten zijninstellingen treden in dienstvan de burgerlijke,liberalemaatschappijvan het
Victoriaanse Engeland.
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<splendid Isolation'

Engelandherneemtindezeperiodezijn politiekvan insulariteittegenover
Europa.Deveroveringsgeestdiehetvan deNorm andiërshad geërfd en die

zich tijdensdeHonderdjarigeOorlogop hetEuropesecontinenthad gericht, wordt nu beschouwd als een efemeer avontuur dat tot het verre
verleden behoort.Het continent wordt opnieuw een afgelegen,vreemde

wereld.De kloofwordtdieper.Vanzelfsprekend blijfthetcontinenteen
bevoorrechte afzetm arktvoor de Engelse fabrikaten.Vanzelfsprekend is
ook een politieke,diplomatieke en zelfsmilitaire interventievanuitEnge-

land nu en dan noodzakelijk:bijvoorbeeld wanneereen continentalemogendheid Engelands maritiem e expansie in de weg staat of wanneer een

landdeambitiekrijgthethelecontinenttegaan domineren en deopgang
van deEngelse wereldhegemonietedwarsbomen.Maaruiteindelijk isde
aandachtnietm eerin de eersteplaatsop hetEuropesecontinentgericht;

zijisvoorgoed op deoverzeeseterritoren georiënteerd.Engeland beoogt
devestigingvan een werel&ijk.
Metde vernietiging van deFranse continentale expansiebijde slag van
W aterloo in 1815 en het Congres van W enen in 1814-1815 wordt die

droom eindelijk verwezenlijkt.De <Pu Britannica'betekenteen Engelse
hegemonievan honderdjaaroverdehelewereld.Degrondslagervanisen
blijftde steeds succesvollere Industriële Revolutie.Ze bezorgtEngeland
een enorme en langdurige economische voors
prong op de rest van de
*
wereld.M aarhetindustriële succeszetdebinnenlandsemaatschappeli
jke
en politiekestructuren op dehelling.In feitewerd hetsuccesvan deIndus-

triëleRevolutiein ruimematebepaald doorhetliberalisme.Depijnlijke,
zelfsdesastreuzeontwrichtingen die deindustrialisering in desociale sfeer

metzichmeebrengt,zoudennooitgeaccepteerdzijn,indienhetliberalisme
nietdedominerendeideologievan hetogenblikwasgeweest.Maardetijd
doetzijn werk.De mechanisering breidtzich voortdurend uiten parallel
hiermee de industriëleproduktie.Hetaanbod van massa-goederen verm enigvuldigtzich op een ogenblik dat de binnenlandse afzetmarktdoorde
proletariseringvan dearbeidersgrotendeelswordtafgesloten en debuitenlandse afzetmarkten door industrialisering ter plaatse worden bedreigd.

Dearbeidersvanhun kantgaan beseffendatdeduremachinesuiteindelijk
door arbeidershanden worden bediend. Vakbeweging en stakingsacties
worden een adequaatmiddelom de ondernemerstottoegevingen tedwingen.Debelangen van ondernem ersen arbeiderskruisen elkaar.DeSociale

Revolutiewordthetmoeizaam gerealiseerdemaarnoodzakelijkecompromis.DepolitiekesfeervolgtmetdeReform Acts..deinstitutionelestruc-
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turen evolueren langzaam m aarzekervan een oligarchisch naareen dem ocratisch staatsbestel. De deuren openen zich voor de sociale welvaartsstaat,maar twee wereldoorlogen en een wereldcrisis vertragen de door-

braak.Zevernietigenterzelfdertijdde<PaxBritannica',deBritsewereldhegemonie,hetBritsewereldrijk.

Ondergang van een wereldrijk
DeneergangvanhetBritsewereldrijkisgeenexogene,toevalligegebeurtenis.Engeland,datzich na hetCongresvan W enen in een <splendid isola-

tion'uitde Europese politiek terugtrekten zich volledig wijdt aan de
verdereuitbouw vanzijnoverzeeserijk,kannietbelettendathetmonopolie van de Industriële Revolutie wordtgebroken.Op hetEuropese continent industrialiseert hetDuitse gebied zich zo succesvol,dat een Duitse
hegemonie over Europa in de maak is en datzelfs Duits-imperialistische
tendensen in Aziatische en Afrikaanse richting merkbaar worden.Enge-

landkannietonverschilligblijvenenkeertterugnaarEuropa.Debroedermoord van de twee wereldoorlogen is fataal.Ze brengt twee nieuwe we-

reldmachten op devoorgrond:deVerenigdeStaten endeSovjetunie.Een
terugtrekking in de dsplendid isolation'isnietmeermogelijk.DeSovjetunie dreigt met een nieuwe hegemonie over het Europese continent en
brengtzodoende de Britsenationaleveiligheid opnieuw in gevaar.Ander-

zijdsvalthetoverzeesewereldrijk doordedekolonisatiebeweginggeleidelijk uit elkaar.Van een condominium willen de Verenigde Staten niet
weten :zewensen een eigen <Pax Americana'te vestigen.Hetenige over-

blijvende alternatiefwordtdan deaansluiting bijeen Verenigd Europa.
Een ongemakkelijkalternatiefvooreenland dateenshetleiderschapover
dehelewerelduitoefende.Toch eén onvermijdelijke,zijhetontgoochelende ontwikkeling.

Buitenlandsefactoren zijn nietdeenigedievoordeneergang van deEngelsewereldhegemonie verantwoordelijk zijn.Ook binnenlandse ontwikkelingen werken op het ontbindingsproces in. Heeft de Engelse liberale
ideologie het vroege en snelle succes van de Agrarische en Industriële

Revolutiemogelijk gemaakt,zijheefttevensde maatschappelijke structuur ontredderd,erger dan in de rest van de wereld.Als gevolg hiervan

zijn de vakverenigingen extra militanteorganisatiesgeworden die iedere
vorm van constructievesamenwerking metde ondernemersschuwen.Ter-

zelfderti'
jd controlerenzevolledigdeLabour-partij,d.w.z.eengoed stuk
van de Britse politiek.Bedenk daarbijdathetdTrade Union Congress'
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(TUC)uithonderdenautonomebondenissamengesteld:eengecorporatiseerd groepsbelang isaldusin hetpolitiekebestelop systematischewijze
ingebouwd.Onderdergelijke omstandigheden heefthetprincipevan de
efficiëntieinaanzienlijkematedeplaatsgeruimdvoorhetprincipevande
verdelenderechtvaardigheid inhetspeciflekekadervan degroepssolidariteit.W ijzigingen van deeconomische structuur,d.w.z.modernisering en
aanpassingvan deindustriëleproduktie,kunnennogzeermoeilijkworden
gerealiseerd.Anderzijdsmagnietworden vergetendathetondernemerstalentaan dezeinertieskan ontsnappen doorzich op desoepeleen dynam ische sectorvan hetinternationale financiewezen te oriënteren:vooralin
de Londense Eurodollarmarktvindt het een beloftevolwerkterrein,dat
grotendeelsbuiten decontrole van denationale regering werkt.Financiële

dienstverlening iseen belangrijke bron van nationale inkomsten,zekan
ook een belangrijke motorvan economische groeien vernieuwing zijn,
wanneerzedirectbijdewerkingvandenationaleeconomiebetrokkenis.
Staatde financiële sector echterin hoofdzaak in dienstvan dewereldeco-

nomie,dan blijfthijvreemd aan denationalehuishouding en iszijn invloed op deze laatste nietalleen sterielmaar wellichtzelfsnegatief.

H etBritse epos:een unicum ?

BijdekrachtlijnenvanVan Caenegem'sfascinerendverhaalkunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst.
1.Terecht wijstde auteurop de enorme breuk die hetvertrek van de
Romeinse legioenen m et zich meebracht.De 5e en 6e eeuw vormen een
donkere periode waaruit langzaam de eigen, Angelsaksische cultuur te

voorschijnkomt.DeAngelsaksischeimmigratieperiode,dievergezeldgaat
van een grote politieke verbrokkeling,m ondt uit,zoals in de Europese
continentale ruim te onderClovisen laternog sterkeronderKarelde Gro-

te,in een geleidelijkeunificatie.Verschillend isechter de reactie op de
invasiesvan de Vikingen.In Engeland leidtde weerstand ertegen tot de

voltooiing van depolitiekeeenmaking;in hetFrankischerijk sorteertde
invasie een tegenovergesteld effect:hierdetermineertde weerstand in gro-

temate depolitiekeverbrokkeling.Hoeisditverschilteverklaren? Zijn
exogenegeografischevariabelen,toevalligeelementen vanerfelijkheid,of
factoren van vrijheid en menselijkecreativiteitverantwoordelijk?Ofzijn
heteerderstructureleontwikkelingen? Za1de residentiëlelandbouw diede
Angelsaksers in Engeland consolideren,in een eerste fase,doorhet sys-

teem van dedorpsgemeenschappen,snelstijgendemeeropbrengstengene-
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reren,en in een volgende fase,door de uitbreiding van hethofstelselen

vandeschaaleffectendieeruitvoortvloeien,een tweedecyclusvan stijgendemeeropbrengsten forceren? Deafwezigheid van de feodaliteitin Enge-

land zou dan hetvoordeelhebben datde oorlogsfrequentie aanzienlijk
verminderten de stijging van deproduktiviteitin delandbouw optimaal
kan verlopen.Devermenigvuldiging van hetaantalsteden zou ook vanuit

dezeontwikkelihgverklaardkunnenworden.Aansluitendbijdetheorieën
van Despy,zou deopbloeivan desteden hetnormalegevolg zijn van de
agrarischeexpansie,dievia hetontstaan van markten desurplussen tracht

teverdelen overderestvanhetland.Deagrarisch-stedelijkebloeizouook
de kracht verklaren van de opkom ende geldeconomie in de betrokken
periode en van de hoge geldbedragen die voor het 'Danegeld' worden

neergeteld.Debloeivan deagrarisch-stedelijkeAngelsaksischebeschaving
heeftechtereengevaarlijkekeerzijde:dezwakheidvan hetmilitaireapparaat.Engelands insulaire situatie bezorgt het gebied in feite slechts een
fictieveveiligheid,m erktVan Caenegem zeerscherp op.Hetland ligtdan
ook weerloosopen voordeagressievan deNormandiërsin 1* 6.De introductie van deNormandischefeodaliteitin hetkadervan denationaleeenheidsstaatzet de agressiviteitverder doorveroveringen in de richting van

W ales,Schotland,Ierland en inderichtingvan FrankrijktijdensdeHonderdjarige Oorlog.Zeverzandttenslotte in een binnenlandsconsict,de
Rozenoorlog.M ilitaire acties kosten geld en moeten door een verhoogde
fiscaliteitworden gefinancierd.De structuurvan de eenheidsstaatverge-

makkelijktde verhoging van de fiscaliteit,maarzuigtterzelfdertijd de
heleeconomieleeg.Ditzou weleens.debelangrijkstereden kunnen zijn,
waarom Engeland geleidelijk in hetvlakvan deEuropesemachtsverhoudingen tijdensde latere Middeleeuwen opnieuw achterop geraakt.Engeland daaltaftotde rang van een land datin hoofdzaak nog grondstoffen

uitvoerten datzijn steden economisch geleidelijk ziet verzwakken.De
traditionelevisievan een achterlijk Engeland vöör 1% 6 en een machtig
Engeland nadeNormandische invasiezou aldusop haarkop zijn gezet.
Van Caenegem heeftvoordezespectaculairerevisiedoorslaandeargumenten aangevoerd.
2.Een tweedekanttekeningbetreftdeontwikkeling van deEngelseecono-

miein deloop van deNieuweTijd.Van Caenegem schetstmetkrachtige
penseeltrekken hoehetabsolutismevan deTudor-dynastiedeverzwakking
van deEngelseeconomieti
jdensdevorigeeeuwenkordaatrechttrekt.Een
spectaculaire inhaalbeweging tegenover de vooruitstrevende regio's van
hetEuropesecontinentis hier aan de gang.De beweging steuntin sterke
mateop een export-gerichte industriële groei.De plattelandsindustrie,die
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in massa traditionele wollen lakensproduceert.iserde grote m otorvan.

Een politiek van scherpe muntontwaarding,vergezeld van een stijgende
levensduurte en van een angstwekkendedalingvan hetreëlelooninkomen,

bestendigtvooreen tijd deexportdynamiek.Deexpansiekrachten putten
zich echter rond 16œ uit, zeker wanneer Elizabeth I het pond sterling

stabiliseertenvoorlangetijd eendenatoirklimaatcreëert.Detraditionele
produktiestructuur kan geen verdere kostenverlagingen meer opbrengen
en ondervindtbovendien een toenem ende weerstand vanuithetcontinent
doormodeverschuivingen in de vraag.Engeland belandtin een acuteeconomische structuurcrisis.
De uitdaging leidttoteen grondigestructuurwijzigi
ngin deindustrie.De
wolnijverheid vernieuwtzich volledig, mede onder de invloed van een
grootaantalVlaamseprotestantseemigranten,en schakeltovernaarlichtere,modischeweefsels,naargrotere diversificatie en naarde felgevraagde gemengde kwaliteiten. Hieruit groeit de belangstelling voor katoen,
aanvankelijkvoorvermengingmetanderegarens,lateralsgrondstofvoor
hetvervaardigen van volledig katoenen weefsels,bedrukt met exotische
kleuren en motieven.Analoge ontwikkel
ingen doen zich voorin dezijdeindustrie en in de vlassector,waarkantwerkalsmodeverschi
jnseldetoon
aangeeft.Deplattelandsindustrieheefthetvoordeeldatzeovereen grote-

resexibiliteitbeschiktom dezepijnlijkemutatieaan te kunnen.
Devernieuwing beperktzich niettotde textielsector,maar omvatook de
steenkool-en m etaalindustrie.Om de Spaans-portugese en HanzeatischHollandse comm erciële suprem atie hethoofd te bieden,voerthetTudorabsolutism e een krachtige politiek van m aritiem e expansie. H et tekort

aan koper bevordertde ontwikkeling van de ijzeren scheepsartillerie en
bezorgtde Engelsevlootgeleidelijk een militaire voorsprong op de rest
van dewereld.Hettoenemend tekortaan houtwerktbovendien hetcokes-

procédévoordeijzerreductiein dehand.Hiermeezijndegrondslagenvan
hetlatere m achinisme gelegd.De politieke revolutie van de 17e eeuw oe-

fentop datmomenteen beslissendeinvloed uit.Zijcreëerteenpolitiek en
maatschappelijk kaderwaarin hetabsolutismeplaatsmaaktvooreen oligarchisch staatsbestel: de dynamische middengroepen komen hier beter
aan hun trekken.Uitdegelukkige combinatie van de politieke en econo-

mische structuurvernieuwingen van de 17e eeuw groeitde vlotte,bijna
spontane overgang naar de Industriële Revolutie.A.Gerschenkron for-

muleertditontwikkelingsprocesop gevattewijzez:in het18eeeuwseEn2 A.Gerschenkron,EconomicBackwardnessinHistoricalPerspective.# Book

ofEssays,F.A.Praeger,New York,1962,456pp.
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geland metzijn vooruitstrevendepolitiek en economischestructuur,isde
liberale ideologie reedsvoldoende om de IndustriëleRevolutie op gang te
brengen ;in hetminder progressieve Duitsland moetde liberale ideologie

aangevuld worden doordebijzonderestructuurvandeindustriëlebanken
om deindustrialisering van de grond te krijgen;in heteconomisch nog
achterlijketsaristischeRusland tenslottekan slechtsdezeerautocratische
en dictatorialepolitiek van de overheid een begin van industrialisering tot
stand brengen.De conclusie isconform metwatVan Caenegem poneert:
de hervorm ing van de politieke structuur in de loop van de 17e eeuw
bezorgtEngeland een institutionele sexibiliteitdiedeeconom ischemutatie

op spontane wijze doetontluiken.
3.Mijn derdeenlaatstekanttekeningheeftbetrekkingopdeverzwakking
van hetBritsewereldrijk.Velehypothesen zijn reedsgeformuleerd om de
neergangteverklaren.Eénechterverdientbijzondereaandacht.omdathet
parallellisme metdeneergang van deH ollandse Republiek in de 18e eeuw

zo treffend is.Hetuitbouwen van een wereldrijk vergteen enormeinzet
aanmenselijkeenergie.ZoalsVanCaenegem laatzien,steundeEngelands
expansieinaanzienlijkemateopeen 'zendingsideologie':hetEngelsevolk
wasgeroepen om de W esterse beschaving overde hele wereld uitte dra-

gen.Terzelfdertijd vergtookdeuitbouw vandegeld-enkapitaalmarktin
LondonCity,dieeenzogrootswereldrijkmoetschragen,deinzetvanveel
hoogwaardige menselijke energie.De verdelingscurve van hetmenselijk
talentvolgtechter,ookinEngeland,eennormaalverloop.Op termijnzal
de enormeschaalvan hetEngelsewereldrijk dan ook een negatiefeffect
sorteren op de beschikbaarheid van menselijk talentvoor de industriële
sectoren in Engeland zelf,waarop uiteindelijk toch hethelegebouw van
hetwereldrijk steunt.Hetinkrimpenvanbeschikbaartalentvoordeeigen,
industriële sectoren wordtnog versterktdoormentale invloeden,wanneer

hetexternezendingswerk een morelesuperioriteitkrijgttegenoverhetindustriëleondernemerschapineigenland.Aanvankelijkisdeaandachtvan
hetmarxism eop de nationale industriële economie gericht,en zelfs wanneer later het externe imperialism e in de m arxistische ideologie wordt

gdntegreerd,blijftdeideevan hetbeschavingswerk voorvelen een voldoendeverantwoording voor hun inzet.Anderzijds doen ook materiële
factoren debeschikbaarheid vanmenselijktalentvoordeeigen industriële
sectoren verder afnem en.W anneer de Sociale Revolutiede machtvan de

vakverenigingen aanzienlijk uitbreidt,gebeurtdatvooralin denationale
industriële sfeer.De vermindering van de winsten en van de kapitaalopbrengsten die eruitvoortvloeit,voertheelwatondernemerstalent afnaar
sectoren die minder doorde Sociale Revolutie worden aangetast.Vooral
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definanciëlesector,desectorvandekleinebedrijvenvan lokalediénstverlening en de Am erikaanse econom ie,die door de bekende dBrain Drain'

vooraltalentuitGroot-Brittanniëaantrekt,varen erwelbij.Vanzelfsprekend isdezeverklaringshypothese voordeneergang van hetBritsewereld-

rijk eenalteeenzijdigeinterpretatie,en moetzedoorveleandereverklaringen worden aangevuld.De vergelijking metde achteruitgang van de
Hollandse Republiek in de 18e eeuw toontechteraan datde hiervoorge-

steldedeelverklaringzekernieta1sonbelangrijk magworden opzijgeschoven.De gegevensen interpretatiesdie Van Caenegem in ditverband presenteert,geven deze verklaring opnieuw een grootgewicht.

M ijn opmerkingen wilden alleen maarlaten zien hoeveelinnoverendeinzichten en raak geformuleerde herzieningen deze magistrale synthese van
de geschiedenisvan Engeland bevat.
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Een geschiedenis van de w ereldeconom ie
Een gesprek m et H erm an Van der W ee
RaoulBauer

Debelangstelling die de mens aan de dag legtvoorzijn toekomststaat
blijkbaar in rechtstreeksverband metde manier waarop hij zijn eigen
situatieervaart.H oedreigenderdezelaatste ervaren wordt,destedringenderklinken de vragen overdetoekomstop :allaatdetoekom stzich nooit

volledig grijpen,toch hoeven we ze nietalsvolslagen blinden binnen te
stappen.Erbestaatimmersook een nauw verband tussen het<vanwaar'en
het<waarheen':een inzichtin hetverleden,waarvan hetheden hetsteeds
opschuivende sluitstuk is,kan lichtwerpen op de duisternis van de toe-

komst.Datinzkchtwordtechternietzomaargegeven,hetmoetveroverd
worden op een complexeen dikwijlsondoorzichtigerealiteiten daarvoor
isdehulp van gespecialiseerdebenaderingen somsonontbeerlijk.W atde
politiek-economische problematiek betreft -en deze staatin hethuidige

crisisbewustzijn vooraan op de agenda -zijn er onlangsin Vlaanderen
tweeboeiendestudiesverschenen:Noord-zuid confrontatieennieuweinternationaleeconomische orde van P.Van deM eersschelen De gebroken
welvaartscirkel. D e wereldeconom ie, 1945-1980 van H erm an Van der
W ee2*
Van derW eeis hoogleraar in de Sociale W etenschappen en de Economi-

scheGeschiedenisaan deUniversiteitteLeuven.Zijngeschiedenisvan de
recente wereldeconomie behandeltdeze,in een vlotleesbare tekst,zowel
historisch-chronologisch alsthem atisch :zegeeftnietalleen een boeiende

interpretatieve beschrijving van de naoorlogse periode in haar geheel,
maar ook een diepgaande analyse van de economische maatregelen en
doctrines waarm ee politici en econom en de uitdagingen van een steeds
snellerveranderende economische realiteithethoofd trachtten te bieden.

Naaraanleiding van dezepublikatiehadden we,in januarivan ditjaar.
een gesprek m ethem .

1P.VanDeMeerssche,Noordauidconfrontatieenaïe/weinternationaleeconomùcheorde,MartinusNijhoff,Antwerpen/DenHaag.1981.
2 H.Van der W ee,De gebroken welvaartscirkel.De wereldeconomie, 1945-

1980,MartinusNijhoff,Leiden.1983.
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In uw boek kom en heelwateconomischetheorieën aan bod.Nietzelden

z@ #ezeonderling tegenstr#dig,veelalomdatdenagestreefdedoeleinden
verschillend W a.Nu eens wilmen b.v.een volledigetewerkstelling,dan
weer niet.Hoorthet bepalen van deze doelstellingen in de econom ische

wetenschap thuis of begeeft men zich hiermee op hetdomein van de
ethiek ?
De econoom moetnietalleen dedoelstellingen van een econom ische huis-

houding goed bepalen,hijmoetook trachten een zo accuraatmogelijke
omschrijvingtegeven vandeinstrumenten diehijnodigachtom diedoelstellingen terealiseren.Bijdetoepassing van theorieën vindtmen aldus
heelvaak tegenstrijdigheden,omdathetuitgangspuntwaarvan de econoom vertrekt,verschillend kan zijn.Deenen kunnen ervan uitgaan dat
efficiintiehetalgemeengeldendeprincipemoetzijn.anderendaarentegen
gaan uitvan deeisvan de verdelende rechtvaardigheid.Alnaargelang van
de uitgangspunten kunnen de doelstellingen dus sterk verschillen.M aar
ook over de instrum enten die men dan wilhanteren kan er onenigheid

bestaan.Hierpreciesheeftde historicusm-i.een welbepaaldetaak.Hij
moetde diverse opvattingen over uitgangspunten,doelstellingen,criteria

en instrumenten doorgeven.Hijmoetnieteen eigen theorie formuleren;
hijmoetin deeersteplaatsalserudiettewerkgaan,d.w.z.een overzicht
geven van de diverse theorieën en methoden die zich in detijd hebben
ontwikkeld.W elkan hijde<ervaring'vandegeschiedenishieraan dtoevoegen'.En zo kan hijde relevantie van de verschillende uitgangspunten,
doelstellingen eninstrumentenevalueren.Hijbeperktzichdusniettoteen
loutereopsommingvandeeconomischesystemen.Hijspreekteenwaardeoordeeluiten ditop grond van zijn historischeervaring.
Zowelde econoom aIs de historicus werken dus met waarde-oordelen.

Horen die in de wetenschap zeC thuis?

Inzekerezin kunnen zealswetenschappelijkgesitueerd worden.Doelstellingen zijn uiteraard gebaseerd op waarde-oordelen,maarworden geformuleerd binnen een bepaaldewetenschappelijkecontext.Een voorbeeld.
Efficiëntieisop zichzelfneutraal.Deideedatjezo zuinig mogelijk moet
omspringen metdeschaarsemiddelen dieerzijn,heeftmisschienweleen
ethischedimensie,maarsteunttoch ook op zuiverrationele overwegingen

die buiten de ethiek vallen en waaraan de econoom vanuitzijn wetenschappelijkevraagstellingeen wezenlijkebijdragekan leveren.M eeralgemeen:in dematedatefficiëntie en solidariteitnietethisch geladen zijn,
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kanmen zevanuiteenlouterwetenschappelijkebenadering,losvan waarde-oordelen,omschrijven.
Enigszins in hetverlengdedaarvan zou ik even willen ingaan op derelatie

tusseneconomieenpolitiek.UgeefttaIvanvoorbeeldenwaaruitN#k/dat
beide als hetware in elkaar verstrengeld zitten.Is hetmogelqk om een
economisch probleem loutereconomisch te behandelen ?

'

Vanzelfsprekend zijn economie en politiek nauw metelkaarverbonden.
M en kan dathetbestezien alshetsamengaan van ideeen pru is.M aarhet
istoch welinteressanten ook nodig,denk ik,om de economie een eigen

terrein toetewijzen.Jemoetook eensabstractie kunnen maken van de
pru is.Je kunt in een abstracte en dus meer serene sfeerde rationaliteit

van dewelvaartsorganisatieonderzoeken.Natuurlijk heefteen in hetabstracte uitgewerkte theorie de werkelijkheid ofde praxisnodig om haar
relevantiete toetsen.De politiek zalm .a.w.een abstracte,theoretisch volledig rationeelgefundeerdetheoriei.v.m .een verhogingvan dewelvaartin

depraktijk moeten omzetten toteen haalbaredoelstelling.Enerzijdsiser
duseen noodzakelijke samenwerking,maaranderzijdsishetook nuttig

om deproblematieteenslosvandepraktijkteanalyseren.Hoebelangrijk
depolitiekeen sociale factorook is,de(economische)rationali
teitmoetin

de beslissingen blijven overwegen.W illen ze zinvolblijven,dan moeten
ook politiekeactiesuiteindelijkuitgaan van en steunen op rationeleoverwegingen.Om toteen rationeelén maatschappelijk relevanthandelen te
komen,kan deeconoom voordepoliticusvan enorm belangzijn.
Dreigtop hetogenblik die band tussen politiek en econom isch-rationeel
handelen niet verbroken te worden ?
Ja,en daar schuilteen grootgevaarin.Temeer omdatwe in Vlaanderen

behoeftehebben aan structuurveranderngen diejuistdierationaliteitzouden moeten incorporeren.

Uitheeluw boek blljktdatu heelveelbelang hechtaan hetmenselqk
initiaties Toch wl
jstuook op hetbestaan vanconjunctuurmechanismen.
HoezietudierelatietussendemenselVkecreativiteitendezeeconomische
krachten ?
Ik ben nietblind voorhetenorm een steedstoenem endebelangvan watik

zou noemen de structurele en conjuncturele omgeving die onsdoor de
com plexiteit van de huidige realiteit steeds meer gaat determineren.De

werkelijkheid is een combinatie van noodzaak,toevalen vrijheid.Het
element'noodzaak'-de structuren en conjuncturen die onsomringen
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wordt steeds belangrijker, de sociaal-economische factoren gaan ons
steedsmeerbeheersen.Deinstitutieswaarin zezijn vastgelegd,vertonen
een inertie waardoorzedeterminerend gaan werken.Datiseen situatie die

jenietkuntnegeren.M aarhetneemtnietwegdatzowelindividuen als
collectiviteitennogaltijd een zeergroteruimtehebbenvoordeontplooiing
van hunvrijheid.Decreativiteitvandemensofvan groepen vanmensen
kan structuren en conjuncturen nog steedsombuigen.Ik blijfgeloven in
de menselijke vrijheid als bron van creativiteit.En dan gaathet,zoals
gezegd,nietalleen overdeindividuele maarook overde collectievevrijheid:collectieveactiediedoordevrijheid van groepen kan inwerken op
bestaande structuren.M ede onder de invloed van het personalism e van

EmmanuelM ounierwordthetbelang van decollectievevrijheid weleens
verwaarloosd.
Om iets meer systematisch op uw boek in te gaan: op de naoorlogse

conjunctuurzietutweetegengesteldekrachten inwerken.Enerzqdsnationalistischereflexen diedesynchroniserend werkten en anderzl
jdseen toenemende internationale samenwerking die een synchroniserende invloed

had.Dezetweekrachten onderling afwegend komtu totdeconclusiedat
de wereldconjunctuurvooralgekenmerktwerd dooreen relatieve desynchronisatieen datzoueenbelangrljkefactorgeweestz#aindeconjuncturele stabiliteitvan deperiode 1950-1968.Dreigtop hetogenblik nieteen
volledig tegenovergestelde situatie?

Nadeoorlog washetconjuncturelebeeld inderdaad aan deenekantbepaald doorde internationalisering van de wereldeconomie:deconjunctuutschommelingen verliepen overal parallel.Dit kan grote spanningen
oproepen,aangezien de krachten van expansieofvan crisishierdoorver-

sterktworden bijgebrek aan eenvalabeltegenwicht.Aan deanderekant
heb ik,steunend op studiesvandeW ereldbank en vooralvan hetInterna-

tionaalMonetairFonds,kunnen aantonendatdieconjunctuursynchronisatie werd tegengehouden door hetfeitdatdeverschillende blokken in de
wereld,Noord-Am erika,W est-Europa en Zuid-oost-Azië,nietsynchroon
werkten. In de éénwordende wereld bewaarden deze blokken hun eigen
ritm e,hun eigen ademhaling.In die zin kwam er een gelukkig evenwicht

tussen enerzijdseen zichunificerendewereld en anderzijdseen zich overeind houdende econom ische verscheidenheid tussen de diverse grote

regio'svan dewereld.Deconjunctuursynchronisatiewerd afgevlakt.Als
hetb.v.in Amerika hoogconjunctuurwas,stond de Europeseeconomie
vaak op een watlagerpitje,zodathetgemiddeldedesituatienivelleerde.
En juistdeze verscheidenheid gafaan de conjunctuurhaarstabiliserend
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karakter.Op heteinde van dathoofdstuk -bijde behandeling van de
stagsatie - moet ik echter vaststellen dat er op het ogenblik een m eer

uitgesproken synchronisatie van de conjunctuuroptreedten ditveroorzaaktinderdaad sterkere spanningen.Zie b.v.de tweegrote olieschokken

(1973-74,1979-80)diedehelewereld a1shetwareop hetzelfderitmehebbengezet.Ditheeftongetwijfelddeconjunctureleinstabiliteitdoentoenemen.Hetzelfde kunjezeggen van demonetaireontwikkeling,metname
vandedollarevolutie.Enditlijktmijeenvaststellingtezijndiezalblijven
gelden tothetogenblik datde diverseblokken zich opnieuw zullen herstellen.In ditverband isdehuidigezwaktevan deEuropeseGemeenschap een

tragischezaakvoordewereldconjunctuur.Haaronmachtheefteendestabiliserend effect.

BV deverklaring vandeeconomischegroeiaandehand van deaanbodsfactor'arbeid'bespreektuookhetprobleem vandegastarbeidersin WestEuropa.Z# dekken volgens u een structurelebehoefte.
Ditis een heelbelangrijk punt.Onzewelvaartseconomie zoals we die
hebben zien groeien in dejaren zestig en zeventig -wasvooralgebaseerd
op hetversterken van desecundairenijverheid en op uitbreidingsinvesteringen. D.w.z. dat er naast investeringen ook arbeid toegevoegd moest
worden.Erontstond alduseen zekere schaarste aan arbeidersdiehetmo-

gelijk maakte dat de W esterse werknemershogerop de sociale ladder
konden klimmen.Hetfeitdaterin de hogereregionen ambten open kwamen,verhoogde de mobiliteitnaar boven toe.M aar zo ontstond er een
vacuum in delagere beroepen en ditwerd opgevuld doordegastarbeiders.
Om een beeld te gebruiken :de basis van de beroepen-piram ide raakte
leeg :deinheemsearbeidersschoven op naarboven.Hun plaatswerd ingenomen doorbuitenlandsearbeiders;ook voorhen wasditeen prom otiein

vergelijking methun situatie in eigen land.Maar eens weer opgevuld,
voldoet deze basisaan een structurele behoefte:we kunnen nietzonder,

tenzijwe evolueren naar een nieuwe structuur waardebasisactiviteiten
helemaalgerobotiseerd zouden zijn.Zolang ditechterniethetgevalis,
kunnen we de gastarbeiders niet missen.Je moethierbij ook rekening
houden m et het feit dat het voor de inheemse arbeiders sociaal en psy-

chischenorm frustrerendzouzijnalszenaardielagereberoepscategorieën
die ze verlaten hebben,terug zouden m oeten keren.Nog in verband hier-

mee,heeftmen kunnen merken datin deeerste jaren van decrisis de
gastarbeidersnietminderwerklooswaren dan deanderen,juistomdatze
aan een structurele behoefte beantwoordden en nietm eer gezien konden

worden alseensoortvan arbeidsreserve.Zijzijn een noodzakelijkgegeven
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indestructuurgewordenenzolangdezeblijftwatzeis,zalditnietveranderen.

Deafvloeiingspolitiek dieop hetogenblik in een aantalWesterse Ianden
gaande is,zou dus ook vanuitditstandpuntbekeken nietgerechtvaardigd

z#a?
A1moetjewelrekening houden methetvolgende.Indien de secundaire
sectorwordtafgebroken,alsjeom hetzotezeggenhethelehuishalveert,
dan verdwijntuiteraard ook een deelvan de basisen ontstaatdaar een
teveelaan arbeiders.M aardatisietsandersdan te zeggen datalle gastarbeiders het land m aar uit moeten om plaats te maken voor inheemse

krachten.Ditlaatsteisenblijftstructureelgezieneen foutievevoorstelling
van zaken.

U w@ /er ook op dateen hogegroeivoetmaarbestendigd kan worden
indien deflexibiliteitin hetaanbod van arbeid en kapitaalwordtaangevuldmetfundamenteleinnovaties.Isditeen verantwoording voordepromotie van deDerdeIndustriëleRevolutiein Vlaanderen (DIR F)?
dlnnovatie'iseenheelmoeilijkbegrip.Jehebtinnovatiesdiearbeid scheppen en andere die arbeid besparen.In onze huidige industriële structuur,
vooraldan met de robotisering van de industriële en de tertiaire sector,

zullennieuweinnovatiesvrijwelzekermeerarbeiduitstotendanscheppen.
Vooreen goed begrip ervan moetmen rekening houden mettwee elem enten.Vooreerst is hetthans zo dat de innovaties totstand komen in het
buitenland,in ons land zien w e enkelde toepassingen ervan.Indien de
DlRv-actie ertoe zou leiden datde innovatiesin Vlaanderen zelfworden
gerealiseerd door het uitwerken van uitvindingen en het bouwen van

nieuwe machines,dan ishetmogelijk datdeverloren gegane arbeid zou
worden gecompenseerd doornieuwe arbeid via hetinnoveren.M aarje
moet,en ditiseen tweede elem ent,hethele probleem ook brederdurven
zien.De huidige innovatie-ontwikkeling moet m .i.gezien worden in de
context van een vernieuwing van de totale economische structuur.Dan
volstaat het niet dat de DIRV in Vlaanderen nieuwe technologieën zou

qntwikkelen.Globaalgezien zouden die op termijn toch leiden totreusachtige arbeidsbesparendeeffecten zowelin de secundaire alsin detertiairesectoren toteen massalestructurelewerkloosheid.Daarom ishetnodig

datdeVlaamseregering tegelijk zou streven naareen tewerkstelling die
zich in een totaal nieuw vlak situeert.Ik denk b.v.aan een hele reeks

niçuwebehoeften diedoordeuitbreidingvandevrijetijdzullenontstaan.
De DlRv-actie isgoed in de matedatzijdeinnoverende activiteitnaar
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Vlaanderen brengten zo arbeidsplaatsen schept.M aaruiteindeli
jk moet
deze actie kaderen in eengeheelnieuwetewerkstellingspolitiek.Ditlaatste
vraagteen ernstig her-denken van dehuidige situatie op hetgebied vAn de
-

inkomensverdeling.Zo zalmenbereid moetenzijn om deenormewinsten
van de kapitaal- en arbeidsproduktiviteit die uit de robotisering zullen
voortvloeien,vooreen grootdeelte investeren in nieuwe arbeids-en inkomenscircuits.

B# debespreking van degevolgen van deinkomensstqgingop debinnenlandse vraag, analyseertu ook de vakbondsactie op centraalniveau. U

steltdatinhetkadervandtoverlegeconômiedevakbewegingeenpolitieke

functieheeftgekregen.Datzalnietiedereen aanvaarden.
In hetgem engde westerse systeem wordtde sociaal-economische politiek
bepaald doorde overheid,de patroons-en werknemersorganisatiesen dit
in hetraam van een centraaloverleg.Dithoudtin datdevakbonden een

politiekerolspelen wantzijbeslissensamenmetderegering.Indiezinzijn
ze m-i.politieke agenten geworden.Officieelwordtdit natuurlijk niet
toegegeven,maarditneemtnietwegdatzijdefacto ingekapseld zitten in
hetpolitieke raderwerk.Ze zijn alshetware publiekrechtelijkeorganen
geworden die samen metdeoverheid politieke beslissingen nem en.

Jekuntdus weldegelqk spreken vanpolitiekestakingen?

fW ilde'stakingen waarbijde basisingaattegen devakbondsleidingzelf,
zijn geen politiekestakingen:deleiderswillen immershetspelspelen,de
regelsvan hetgem engde systeem eerbiedigen,m aar ze w orden nietm eer
gevolgd doorhun achterban.W orden hetvervolgensdoorde leiding zelf
georganiseerde stakingen, dan worden het politieke stakingen.Je hoort
politicier vaak over klagen datdepolitieke beslissingen nietm eerin het
parlementworden genom en maarinhetcentraaloverleg,metin demarge
daarvan de dreiging van stakingen.

Derealisering vandegemengdemarkteconomievond op eenzeergedlferentieerde w#zeplaats.er wJJeen neo-collectivistischeaanpak,een neoliberale en tenslotte een stelseldat vooralsteunde op sociaaloverleg en

socialeplanning.Kunjeop ditogenbliknietspreken vaneen veralgemeende neo-liberale aanpak ?

Doorde huidige frustratiesi.v.m.hetklaarblijkelijke falen van de gemengde economie heeft de neo-liberale aanpak inderdaad de wind in de

zeilengekregen.Ditisbegrijpelijk omdatindevoorbijejarendezeliberale
aanpak op deachtergrond wasgeraaktten voordelevan een m eerneo-col-
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lectivistische benadering.Zo worden nu hetoverleg,de bureaucratisering

en hetcollectivismealsdégroteverantwoordelijkefactoren van de crisis
gebrandmerkt.In sommigelanden,zoalsin deVS,in Groot-Brittanniëen

infeiteookin hetFrankrijkvanM itterrand,ismeneen duidelijk neo-liberaleweg ingeslagen.

In een aantallanden,#.v.in West-Duitsland en in de F& wer# toch al
vroeger hetaccentop een neo-liberale aanpak gelegd.Zl
jn deze landen
dan meer voou itziend geweestdan de andere?

Die vrijheidsidee van de Amerikanen en de Duitsers ismede historisch
bepaald.In Duitsland waszeeen reactieop hetdirigismevan hetnazi-regim e.De publieke opinie wilde daar een ontspanning in liberale zin.De

Duitserszijn in feitenietliberalerdan hun Westerseburen,we1heefthet
verleden hiereen rolgespeeld.M utatismutandiskan men hetzelfdezeggen
overAm erika waardeliberaletraditiezeerdiepe wortelsheeft.De prestatie-economie bestaatdaar allang.Er wasenkeleen onderbreking metde
New Deal-politiek van Roosevelt, waar corporatistische tendensen de

overhand kregen.M aareensde oorlog voorbij hebben de Amerikanen
opnieuw voor het oude,vertrouwde liberale bestel geopteerd. W ellicht

kunnen dezelanden doorhun meerliberalehouding depijnlijkeaanpassing aan decrisisvia dem arktbeteraccepteren dan de overigestaten waar

hetsolidariteitsbeginselwelheelsterk blijftspelen.
In Nw analyse van de alternatieven voorde geme
ngde econom ie spreektu
*
weIeen hard verdictuitoverde Iiberale marktordening.Deze zou onver-

enigbaarz#a metde 'verdelenderechtvaardigheid'en de kemeenschapssolidariteit'.
De liberale politiek,zoalsdie zich in deloop van de 19eeeuw lietgelden,

heeftterechteen odium meegekregen.Detoenmaligewantoestanden zijn
m.i.welnietdirectop rekeningteschrijvenvandeliberalenzelf:zijwaren
im mersovertuigd dathun ordening een grote welvaartop wereldvlak en
welvaartvooriedereen zou voortbrengen.Dewantoestanden waren eerder
hetgevolg van dedrastische structuurveranderingen diedetechnologische
vooruitgang m etzich m eebrachten die in hun sociaaleffectdoordelibe-

ralen schromelijk werden onderschat.Hetiseen feitdatdeliberalen,in
hetmentale klimaatvan hetogenblik,dem ensen die doorde structuurveranderingen geproletariseerd werden, grotendeels aan hun lot overlieten.

Mijn oordeelisdat,rekening houdend metdehuidigesocialebewustwording,een terugkeernaareendergelijkeliberalesfeeronmogelijkisgeworden. Zelfs in Engeland, waar de regering-Thatcher een heel drastische
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liberale politiek voert.heeftm en een hele reeks sociale verworvenheden

van de welvaartsmaatschappijgehandhaafd.In zijn zuivere vorm ishet
liberalism e op zichzelfgenomen weleen uitermate rationeelen efficiënt
systeem ,maarerschuilen enorm egevaren in,diesociaaldoorde publieke
opinie nietm eeraanvaard worden.Hetneo-liberalisme houdtdan ook de
facto rekening met heelwat elementen van de verdelende rechtvaardigheid.

Inuw conclusiepleitu-zonderdaarom hetwoordze1 tegebruiken-voor
eenwereldregeringom hethoofd tekunnenbiedenaandegeweldigeuitdagingen van de /##.Ik meen ditalthansin uw tekstfemg fe vinden.
Om de wereldhandelzodanig te ordenen dathijten goedekomtaan de
hele wereldgem eenschap,om ook hetmonetairesysteem zo teordenen dat
hetnietalleen op een efficiëntem aarook op een rechtvaardigemanierkan
werken,m een ik inderdaad dat een internationale controle,uitgeoefend
door een internationale autoriteit,nodig is.Vooralin hethuidige wereld-

bestellijktmijditmeerdan ooiteen noodzaak tezijn.Hierwilik nochtanseenheelbelangrijkewaarschuwing aantoevoegen.Aanvankelijkzou
een wereldgezag een organisatorische vooruitgang kunnen betekenen.

Dezeorganisatiezouefficiëntiecreërenenterzelfertijdeenbetereenmeer
rechtvaardigeverdelingvandebaten mogelijkmaken.Maarhetprobleem
is,datin onzecomplexewereld een dergelijkewereldregering een onvermijdelijketendenstotuitbreiding zou genereren,zezou ontaarden in een
bureaucratie waarin deorganisatorischevooruitgang zou verzanden in een
aantalinerte structuren die dan w eer aanleiding zouden geven totverstoringen van hetmachtsevenwichten machtsm isbruiken.Hetprobleem met

menselijkeinstitutiesisaltijd:hoevind jeeen evenwichttussen machten
vrijheid?Aan deenekantiseen internationaleregeringmetgezagnodig,
m aardie mag nietvervallenin een bureaucratisch controle-apparaatwaardoorde institutionalisering toteen regelrechtvervalzou leiden.Ditiswat

erin de 18e eeuw gebeurd is.Deze valvermijden isgeen gemakkelijke
opgave.M aar ik zie de toekom st toch hoopvoltegemoet.Ondanksalles

blijfik vertrouwen in demenselijkevrijheid en creativiteit.
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L 'argent van R obert Bresson
PaulVerstraten

dA1sjetegen mijzegt:d<lk hebneteen film van Lubitschgezien waareen
overbodigshotin voorkwam'',dan noem ik jeeen leugenaar.(...);eris
geen enkeloverbodig shotin tevinden,nietsiszomaaraanwezig.Van het

begin tot heteinde isalles essentieel,tot het kleinste detail'(François
Truffautll.Alsjein ditcitaat'Lubitsch'doordBresson'vervangt,kunje
hettoepassen op de nieuwe (wellichtlaatste?)film van RobertBresson,
L 'argent.

In de wereld van de film neemtdethanssl-jarigeFransecineastRobert
Bresson om allerlei uiteenlopende redenen een aparte plaats in.Om te

beginnen alvanwegezijn ogenschijnlijkgeringeproduktiviteit:vanafzijn
debuutLes anges du pëcAë (1943),tot en metL'argent heeftBresson
slechts 13 films kunnen maken,beter zeggen we waarschijnlijk willen
maken2.Hijwil,zoalshijzelfzegt,uitsluitend cinematografie bedrijven
en geen cinem a maken.Determ cinema dektvoorhem hetsoortfilm dat

nietbovenhetingeblikte,verfilmdetoneeluitstijgt.W athijondercinematografieverstaat,isaftelezen aan zijn klein,eigenzinnigen compromisloos oeuvre.Daarnaastheefthijerook schriftelijk dteksten uitleg'bij
gegeven inzijn NotessurIecinématographe(1975),een verzameling aforism en die zich als een cryptische confessie laatlezen3. Een paar citaten
daaruit: <Er valt niets te verwachten van een cinema die in het toneel

geworteld is'-....Amerikaanse(Engelse?)film,waarin desterren onderlingstrijdenom deaandachtvanhetpubliek.Ordediezijhungelaatstrekken opleggen en die zij voortdurend blijven beheersen.Het ''madame
Tussaud''-aanzien van hun geverfdegezichten'.Of:dFilm van X.Besm et1IkciteeruitdeNederlandsevertalingvanNotessurIacinématographie(1968)
in Versus1,1983,SUN,Nijmegen,1983.
2 O.m.Lejournald'uncurédecampagne(1950),Uncondamné:morts'
est
khappé (1956),Pickpocket(1959),Jeanned'Arc (1962),#l/hasard Balthasar
(1966),Mouchette(1967),Unefemmedouce(1969),LancelotduLac(1974),Le
diableprobablement(1977).Overdezelaatstefilm,zieE.deKuyper,Lediable

probablement.Bresson.cineastvan de wei
gering,in Streven,oktober 1977,pp.
69-74.Verderid.,#l/hasard Balthasar,in Streven,februari1967,pp.493-499,en

Unefemmedouce,in Streven,januari1970,pp.419-420.
3 Cfr.Versus4,1983,Auteurstheorie,SUN,Nijmegen,1983.
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tingdoordeliteratuur:beschrijving dooropeenvolgendeplansen travellings'.Film moet volgens Bresson een eigen taalhebben.een autonom e

kunstzijn dienietonderinvloedenvan anderekunstvormen-toneel,literatuurofacteerkunst-mag lijden.Dieautonomefilmtaal,de cinematografie,omschreefhijeensheeleenvoudigen provocerend als<een schrift
met bewegende beelden en geluiden'.Hetprovocerende van ditadagium

ligtindeogenschijnlijkebanaliteitervan:watzou film anderskunnenzijn
dan bewegende beelden en geluiden ? M aar Bresson gebruikt het woord

<schrift':cinematografie is een décriture',een wijze van schrijven met
beelden en geluiden,een schriftdatalleen uitbeelden en geluiden bestaat

en beeld en geluid vormen één geheel,zijn ten opzichtevan elkaarnooit
redundant:<W atbestemd isvoorhetoog.moetgeen herhaling zijn van
watbestemd isvoorhetoor',schrijftBresson.
<Een schriftvan bewegende beelden en geluiden':hetwordtjeduidelijk
a1sjeL '
argentziet.Defilm iseen demonstratievan Bresson'sdenken en
misschien -gezien zijn hogeleeftijd en detijddiehijtotnogtoevoorelke
film nodighad-zijn testament,hetgeschriftwaarinhijonszijn tllaatste)
wil'toevertrouwt.

Eenvoud,noodzakelijkheid,keuze
'Van hetbegin tothet einde is alles essentieel,tot in het laatste detail',
schreefTruffautoverLubitsch.H etzelfdegeldtvoorBresson.Elk beeld in

L 'argentisnoodzakel#k,laatzien wathetwiIlatenzien endaarvanalleen
de essentie.Elk beeld is gewild,een keuze.Esthetiek ishier ethiek4.

4 Bresson's<ethiek'zitmeerinzi
jn filmtaaldaninhetverhaalvan zijnfilms.
ZoalsLejournalop Bernanosenenkeleanderevanzijnvorigefilmsop Dostojewskigebaseerdwaren,isdestofvanL'argent,mettalvanafwijkingen,aaneen
verhaalvan Tolstoiontleend.Yvon wordtin een restaurantten onrechtebeschul-

d1dvanhetuitgevenvanvalsjeld,eenanderhefthem hetvalsebiljetbuitenzijn
weten in handen gespeeld.HiJwordtgearresteerd,belandtin degevanjenisbij

misdadigers.Hi
jraakttbesmetdoorhetkwaad'.A1shijuitdegevangenlsisontslagen,neemthijzijn intrekineenhotel,vermoordtdeeigenaarsengaatermet
dekasvandoor.Eenouderevrouw neemthem inhuisop.Ookhaarvermoordthij
evenalshaarfamilieleden.Hetonafwendbaarmechanismevan hetkwaadiszijn
ganggegaan.Alsjebijhetverhaalblijftstaan,doejealsofjeeenabstractschilderijmeteenverhaaltjewilttuitleggen'.
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Alscineastvan hetessentiëledetaillijktBresson zich somsteverlustigen
in de uitdaging om daarin tothetuiterstetegaan.In hetlaatste en defini-

tievescenarioskunjelezen dathijvoorderestaurantscène,waarin Yvon
hetvalsebiljetuitgeeften een handgemeen metderestauranthouderontstaat,tien shotshad geschreven;in defilm zijn eruiteindelijk maardrie
van overgebleven.In heteerstezien we de restauranthouderop de rug en

Yvon'sgezicht,samen in één shot;ze ruziën over hetvalse biljet,het
betalen zelfhebben we niette zien gekregen.Een tweede shotlaatalleen
m aar hetm iddelvan de restauranthouderzien en Yvon's hand,die het
beeld binnendrihgt en de man agressief beetpakt.M eteen het volgende
shot:een tafelwaarop de restauranthouderachterover valt;de tafelvalt

om,hettafelkleed valtsierlijk neer.Een detaildateen gracieuspuntachterditbeeldvangeweldzet.Eenvouddiejeindeuitbeeldingvanhetdetail
ziet.Bresson zegt:D itvertelik overeen voorvalin een restauranten dit

alleen.Enik vertelhetzo:iklaatslechtsfragmenten(van deinhoud)zien
en van diefragm enten slechtsdetails'.Hoeen wat,vorm en inhoud,esthe-

tiek en ethiek hangen bijBresson onlosmakelijk samen.
Tien shotsin hetscenario,drie in de film :een m ooie illustratie van wat

Bresson bedoeltalshijhetprocesvan hetfilmmaken omschrijftals<twee
sterfgevallen en drie geboortes'.Een film wordt als idee geboren,in het
hoofd,om vervolgensop papierte sterven.Hetscenario wordttotleven

gebrachtdoordemensen en de objecten,die vervolgensop de pellicule
weersterven om inde montage weertotleven te komen.Een m ontage,die

deuiteindelijkegeboortevorm geeft:nietzomaarhetachterelkaarplakken van hetgeschoten m ateriaal,m aareen echtegeboortediegepaard gaat

met(plezierige)barensweeën.Hoeverkan ik gaan,zegtBresson,in mijn
rigoureuzepogingom uitsluitend met(noodzakelijke)beelden en geluiden
te schrijven? Zieje dan toch nog een beeld datjeoverbodig lijkt6,dan
gaatdatjefascineren:hetpastnietin zijn aanpak,een bastaard in zijn
streng functionele,gesloten wereld.Ishetdaarom dathijheterin laat?

5 Afgedruktin Versus 1,1984.In hetzelfdenummereen stuk vanCélineLinssen overdeverhouding scenario -film,waarin wekunnenlezen datBresson vaak

bijdemontagevanhetmateriaalhetscenarionogvereenvoudigt.Ookeenartikel
vanPeterDelpeutoverhetgeluidbijBresson.
6 Een voorbeeld:Yvon heefteen afspraak op een terrasmeteen andere man.

Zebestelleniets,latendedrankjesdanstaanenlopenhetcafébinnen.Zemaken
plannen vooreen overval,alleswordtgeregeld.W ordthetdan nietoverbodig, nog

telatenzienhoeYvonweeraanhetterrastafeltjegaatzitten,zijndrankjeopdrinkt
en wegloopt?
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Ellips

Hetvoorbeeld van de restaurantscènelaatnog een anderewezenlijke karaktertrek van L 'argenten van Bresson's cinematografie zien :de ellips,
het retorisch procédé van de weglating. W e zien iemand uit een huis
komen en in een auto stappen,in hetvolgendebeeld zien we die persoon

uitdeautostappen en eencafébinnengaan.Detussenliggendetijd reconstrueren we metde inform atiediewe hebben.Overbodigeelementen worden weggelaten om alleste concentreren op watm en welessentieelvindt.

W ezijn aan hetprocédéallanggewend:in denormalespeelfilm slaatde
ellipsde<dode'tijd overom deactiestrakkertespannen.Van dezeretorischefiguurmaaktBresson een heeleigen gebruik.Hijlaatb.v.zien hoe
Yvon hetvalsegeld in handengespeeld krijgten springtdan meteen over
naar hetgevolg daarvan :Yvon die doorde restauranthouder aangepakt
wordt.Alles wat daartussen ligt - zelfs het mom ent dat Yvon het geld
uitgeeft-wordtovergeslagen.Een actiewordtgevolgd dooreen andere en

dietweedelaataltijd meteen hetgevolgvan deeerstezien,nooitdevoorbereidingvan hetgevolg.Na hetbeeld van hettafelkleed zijn wemeteen
terug in dezaak waarYvon hetvalse geld kreeg en waarhijnu,metde
politiebijzich,zijn onschuld wi1bewijzen.Datluktniet,niemand herinnertzich hem ooitgezieniehebben.Nadezescènezien wehoeYvonzijn
5atbinnengaaten hetvolgende beeld laatons Yvon zien.gezeten in een

stoelen wehoren zijnvrouw vragen:fDenktocheensgoedna,misschien
hebjejevergist'.HoeYvon in hetrestaurantterechtisgekomen,hoehij
m etvalsgeld wilbetalen,hoedepolitie eraan tepaskom t,hoe Yvon aan

zijn vrouw verteltwathem overkomen is.laat de film nietzien:geen
beelden tùssen de verschillende momenten die elkaar genereren.

Doordezesterkelliptischeverhaalketen krijgtL 'argenteen haastabstract
karakter:geen opvulling tussen de verschillende scènes die het verhaal

psychologischzou kunnenbijkleuren,alleen eenstrak gespannen verhaalkoord datdegevolgen van een eerdergevolg laatzien en geen tijd spendeertaan watertussen ligt.Dezewijzevan vertellengeefthetverhaaliets
fatalistisch:één actiediehetverhaalop gang brengt(detweejongensdie
hetvalsegeld in omloopbrengen),éénoorzaakzou jekunnenzeggen,en
onafwendbaarvolgtin een strak gespannen en noodlottige keten van gevolgen al de rest daaruit. <M oney makes the world go round':M oney
m akesthe story go round.Fatalism e.nietalleen om datergeen ontsnap-

pingsmogelijkheden zijn,erzijn ook geen psychologische verklaringen.
Bressonmaaktvanzijn afkeervoordegangbarepsychologiegeengeheim :
<Geen psychologie(van hetsoortdatslechtsontdektwatzijkan verkla-
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renl'.Bresson verklaartniets,tenminstenietop degebruikelijkemanier.
Alleswatde toeschouwerzou kunnen geruststellen en de psychologievan
de personages zou kunnen verklaren, wordt in de ellips overgeslagen.

Geen verklaring b.v.van waten hoe Yvon hetaan zijn vrouw vertelt:
alleen het slot van hun gesprek;van de rest kunnen en mogen we geen

getuigezijn:hetstaatalvast.
Doordieelliptischeverteltrantkrijgthetverhaaleen duizelingwekkende
vaart,dienietsandersmeertoelaatdan datwehetverhaalvolgen zoalshet
zich opdringt.M aarhetprocédé heeftook verrassingen in petto.Eénm aal
heeftBresson detoeschouwer mooibeet.Yvon heefteen vrouw geld zien

opnemen in een bank,ishaarachternagelopen en heeftzijn intrek genomenbijhaar.Ishijuitop haargeld?Op eengegevenmomentverlaatde
vrouw hethuisenlaatYvon achterbijhaarman en invalidedochtertje...
énhaargeld.Zegaatbijdeb'
akkerbinnen,koopteenbrooden komtweer
naarbuiten.Op datmomentarriveren tweeagenten voorde winkeldeur.

Omdatwe zozeer ingesteld zijn op de elliptische verhaalstructuur,verwachten we niets anders dan datze voor de vrouw kom en,om haar te

zeggen dathaargeld gestolen is,haarmanen dochtertjevermoord.De
adem stoktjeindekeel.Maardepolitiemannenkomen alleenmaarbrood
kopen.Bresson heefteen va1opgezeten we lopen er -opgelucht-in.

De dingen uit hun verdoving Iaten ontwaken
In derestaurantscèneisBresson tenslotteook nogop een andere manierte
herkennen :dehand van Yvon diede kleren van derestauranthoudervastpakken.Bresson brengtnietde tweemannen geheelin beeld,ook niethun
gezichten.hijlaatalleen hand en stofzien,hoeeen hand agressiefeen stuk
stofvastpakt.Hi
jlaatzienhoetweeobjecten elkaaraanraken.Bresson's

elliptisch kader(zijn <close-ups')snijdtde dingen uithun omgeving.De
stijlfigum -parspro toto -duidteen geheelaan doorerslechtseen deel
van telaten zien,een detaildatdoorBresson zo gekozen wordtdathettot
essentie wordten de toeschouwerin staatsteltzoweldatdetailte zien a1s
hetgeheelaan te vullen.Een uitdaging voor hetoog,maar ook voor de
verbeelding :de beelden tonen en verbergen zich,laten zien en laten ruimte
voor aanvulling in de verbeelding.Er ontstaat aldus in ieder beeld een
grote spanning,concentratie en suspense:een spanning tussen onthullen

en verhullen.Bressonzetjein eensituatiewaarinjeblindemannetjespeelt
zonderblinddoek voor,metjeogen wijd open.
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AlsYvon in de auto doordepolitie achternagezeten wordtzien weafwisselend beelden van een voet op hetgaspedaalen hetgezichtvan Yvon in

de achteruitkijkspiegel,wehoren de politiesirene.Daarwaarde Amerikaanse film onsin debeelden willaten zien hoeveeleen achtervolging kost

(stuntwerk,botsingen,spectaculaire sensatie),vertelt Bresson met een
spannendeeenvoud.De sequens doetdenken aan de autoritin TheBirds
van Hitchcock.Ook daar een voet,de voet van Tippi Hedren,op het

gaspedaal,afgewisseld methetbeeld vantweevogeltjesineenkooidieop
hun stokjenaarlinksofrechtshellen,alnaargelang de bochten diede
autoneemt.Devergelijkingisniettoevallig:beidecineasten spelenmetde
verleidingen desuspensevan hetbeeld,dattegelijkertijd onthulten verhult,en uitdagend betrekken ze de toeschouwer in hun spel.Hun visuele
taal heeft veel weg van Freuds Verschiebung en Verdichtung, de twee
essentiële m echanism en van de droom .Yvon's hand b.v.in plaats van
Yvon helem aal,een Verschiebung,dieeen overgedetermineerd,geconcentreerd knooppuntwordteen Verdichtung.

Bresson'selliptischekaders,zijn dclose-ups',betreffenbijnanooitacteursgezichten,heelvaak alleen handen :handen die geld overhandigen,han-

den dieschrijven,die een slang loskoppelen,handen die kastanjesplukken,enzovoort.NadatYvon een pensionhouderen diensvrouw verm oord

heeft(watweniettezienkrijgen)zien wehoehijzijnhandafspoelt,beter,
hoe de hand zichzelfafspoelt:de hand onderde kraan en waterdatvan

roodweerkleurlooswordt.Zo visualiseertBressoneenmoord.W ekrijgen
alleen hetgevolg te zien en daarvan dan alleen nog maar een fragmentarisch beeld7.çDe dingen uithun gewonedoen halen,zeuithun verdoving
laten ontwaken',schrijftBresson.Hetdoetdenken aan debeginperiode
van decinema,toenGriffithlietzien hoeblaadjesaan een boom doorde

wind bewogen werden.Banaliteit en verwondering hand in hand,(opnieuw)zienalssensatie.Bresson isgeen cineastvan hetgewelddadige,het
pornografische,hetspectaculaire.Dit is een erotische esthetiek,metoog
voor detailsen geruststellend.

M aarnetalsin zijn elliptischeverhaalstructuurondergraaftBresson ook
hierminstenséénmaalzijn eigen systeem.EnjegaatjeafvragenofBresson'strenge systematiek nietjuistvoordieéneuitzondering bestaat.De
vrouw.bijwieYvon een tijdjeverblijft,wilhaarvader koffie brengen.
Kwaad omdatzijdezeman onderdak verleent,draaithijzich om en heft
7 Ditbeeld(endehelescènein hetpension)iszo elliptischen demoord zo
slechtaangekondigd,dathetpasachteraf,alsYvon hetaan zijn laterehospita
vertelt,totjedoordringt.
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zijn hand op om haarteslaan.Maarwezien alleen haarhanden diezich
om hetkopjeklemmen.W ehoren deklap en zien dedesparate,trillende
handen,hetbevende kopje:handen die nietwegkunnen en 'gelaten'de
klapincasseren.Hetisweereen typischeBresson-cadrering,maarnubijna
sadistisch.De strenge beeldesthetiek van het elliptische kader keert zich

hierineenstegen detoeschouwer,diealonderuitwildezakken omdathij
dachthetspeldoor te hebben.

Finale
<De cinem atografie is een schrift m et bewegende beelden en geluiden'.
Bresson's rigoureuze en eigenzinnige film taalroept welde vraag op,in

hoeverreernogeen (inhoudelijk)verhaalverteld wordt.Deobsessievoor
<hetschriftmetbewegende beelden en geluiden'en de radicaleuitwerking
ervan worden overgedragen op de toeschouwer.Bresson's esthetiek is zo

overduidelijk aanwezig,datjejeafvraagtofhetverhaalnietalleen maar
alsvehikelgebruiktwordt,alskapstok ofeen alibivoorzijn schrift:je
kuntnu eenm aalniet anders dan een verhaalvertellen.M aar Bresson's

visueel-auditievetaalverdraagtbijnageenverhaal,geen boodschap meer.
Datsteltje opnieuw voordevraag naardeverhouding tussen vorm en
inhoud,esthetiek en ethiek,naarde functievan eenverhaal.Erzijn niet
veelfilm sdiezo'n essentiële vraagstelling opdringen.Demeeste nemen öf

hetverhaalöfdevorm voorlief.Bresson dwingtjedievraag af.
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M eteen KB-Komfortlening kuntu iets
kopen vooruw huisoferwerken laten inuitvoeren.
Zetop uw aanvraag hoeveelgeld u denktnodig te

hebben en binnen24uurkrijgtuantwoord.
Zo vlotverloopthettoekennen van een
KB-Komfortlening.

Lagerdan hetwettelijktarieE
Ookniet-cliënten kunnen dankzijdatextralage
tariefenige duizenden besparen.
M aarbentu al6 maanden KB-cliënt,
dan leentu zelfsnùg goedkoper.
Kom ereensoverpraten.

U bentaltijdwelkom.

@
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Een harde hand ?

uitgever van zijn kantheeftde auteur
n1etde tijd gegund om zijn'lessen en
Alsdetekenen nietbedriegen isereen lezi
ngen teherschrijven voorpublikaeinde jekomen aan de vanzelfsgre- tie:overalzijnnogdehakenen ogente
kendheldvanbegri
ppen alskatholleke zien van een onverzorgde en tegelijk
school en christelbke opvoedingl. Er plechtstatigetoesgraakstijl.Endoorde
wordtnamelijk teveelovergepraaten trieste presentatle en de m onotone
geschreven.In dat kader past ook de

verschijning van hetboek van Ignace

Verhack, Geen zachte hand.Gezag en
orde in gezin en schooll.De uitgever
zou dat welniet op de m arkt hebben

bladspiegel, waarin alle reliëf en geleding ontbreken,worden de alniet a1-

tijd duidelijke geledinlen van de gedachte helem ééluitgewlst.
M aar de emotionele reactiesdie na de

gegooid (meerdan <gebracht')alshijer yublikatietehorenwaren-juichkreten
niet op had gerekend dat het dezelfde
fellereactieszou uitlokken alsdelessen
en voordrachten waarvan het de bundeling is.Niets doet im mers de kassa
beter rinkelen dan een iinke controverse rond een boek.En watcontroverse had dit boek wel nodig.H etvorm t

ln de Gazet van A ntwerpen, tandengeknars in De M orgen - hadden niets te

was aangescherpt,zouden weinigen de
m oed vinden om die helem aaluitte 1epelen. Die onverteerbaarheid m ogen

zelfontplooiing, kritiek, rationaliteit,

auteur en uitgever broederlijk op hun
beiderconto schrijven.De auteur wegenszijngebrekaankennisvanhet1evende Nederlands: zijn tekst wemelt

bij de meer tradi
.tionele waarden van
gezag,orde,plicht,volharding,vlijtof
volgzasmheid houden,zijn meestalge-

van belgicism en en gallicismen,contam inaties, verkeerd woordgebruik, ongenietbare zinsconstructies en ander

derfelijk laisser-aller te zien,gemakzucht,onverantwoordelijkheid,begin-

fraais.Gelukkig voor hem zijn er in

zij vinden in ditboek welhetnodige
houtom pijlenvan temaken.Devoor-

maken mettaal,stijlofpresentatie,en

doen verm oeden dat m et dit boek
andere dingen op het spel staan.Ze
verraden een gevoelsgeladen a-priori-

houdingtegenoverdeheiligeleuzen (of
namelijk een dikke,zij het dan zeer de heiligekoeien?)van een opvoeding
voedzame brijen alshun hongerniet die <modern' wil zijn: spontandteit,

Vlaanderen niet veel die zich daaraan
ergeren,ze nlerken het niet eens. I)e

ontvoogding,gelijkheid,inspraak,anti-autoritarism e. W ie het daarentegen

neigd in die m oderne idealen een verselloosheid, anarchie, decadentie. En
standers van de m oderne waarden van

1 Cfr.R.Lenaers,Secularisatieen katholiekeschool,in Streven,april1984,pp.
579-593.
2 DeNederlandseBoekhandel,Antwerpen 1983,184pp.
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hun kantverafschuwen het als de zo- te i
ntegreren.Dathad uitdrukkelijker
veelsteverdedigingvan reactionaireon- m ogen gebeuren.Hetboek zou erveel
waarden:repressie,bevoogding,nivel- bijgewonnen hebben.Het zou onder
lering,machtmisbruik,autoritair fnui- andere een optim istischerklank hebben

ken van inspiratie en persoonlijke gekregen. M aar daarover dadelijk.
groei.Een gesprek tussen voor-en tegenstanders van beide opvattingen

Eerst m oet het eminent waardevolle
van het boek in het licht worden geschijntnietmeermogelijk tezijn.Nie- steld.

mand schijnt nog te beseffen dat de Hetisevidentondœ nlijk om de id-''n
tweewaardengehelen waarhetom gaat

complementair zijn en elkaar nodig

van dit al zo geladen boek nog m eer
ssmen te m rsen in een kortm ikel.W el

hebben,datze alleen doorelkaarin te

ishetmogelijk om een pnnrkrachtlijnen
sluiten behoed kunnen blijven voorde ervan na te rekenen.H œlalgemœ n ge-

boven beschreven ontaardingen.
Verhack opteert nu we1voor de m eer

steld kan m en zeggen dathetde onont-

traditionele waarden (de titelliegt er
nietom,algeefthijaanleiding toteen
totaal verkeerde interpretatie), maar
hijisdelaatste om de modernewaar-

aanvoelen en de praxisvan hen die van
de auteur de eretitel van existentiële

beerlijkerationele fundering isvan het

oyvoeders krijgen. Daarmee bedoelt

hlJ allen die zich in hun pedagogisch
handelen laten leiden door het verlanzijnkritiekop depedagogischeverwor- gen om de komende generatie tot de
dingen veel heftiger en agressiever is rijpst mogelijke vorm van menselijkwaarhetde m oderne,dan waar hetde heid tebegeleiden.Aan deuithetverletraditionele waarden betreft. Zijn den geërfde vanzelfsprekendheden hebvoorkeur voor de traditionele is overi- ben die meestalgeen boodschap m eer.

den te miskennen.Toch valthetop dat

gensbegrijpelijk:de christelijke peda- JuistvoorhenheefthfJeenboodschap.
gogischepraktijkisimmersjeborenen W anthijgelooftmetharten zielin die
getogen in een cultuurwaarln juistdie existentiëlepedagogie,in zijn ogen een
'hiërarchische'waarden het hele leven christelijkepedagogie dieditvan zichdoortrokken. Hij constateert daarbij zelfnognietweet,enhijziethoehijze
metangstdat het geestelijke vacuum kan funderen.
dat door het wegdeem steren van de

De kern van die pedagogie is de dia-

christelijkecultuurin hethedendaagse

loog van de twee Meesters (in navol-

Westen isontstaan!nog nietisopje- ging van Karlfried Graf Dûrckheim

vuld.Zelfsvreesth1jsterk dathetnlet spreekthijvan drieM eesters,maarin
opgevuld kàn worden,en hij is dan feite vallen de eerste en de tweede
ook geneigd om steeds weer de beang- samen), waarbi
j men bij het woord
stigende afstand te onderstrepen tussen
demoderneidealen en hetgeen daarvan

fmeester'niet aan een m achthebber of
dwingeland mag denken,m aar veeleer
in de praktijk te zien is,zonder vol- aan de etym ologische wortel van de
doende de oorzaak daarvan te duiden, term :hi
jdie meeris,meer kan,meer
n1.datze zich verabsoluteren ten koste leeft. De eerste meester in het OPVOCvan de com plem entaire traditionele dingsproces is die m ysterieuze kracht
waarden.W atdan ook ontbreektis de van schepgi
ng en humanisering die
vraa!(eneen antwoorderop)hoeook werkzaam ls in de diepte van alle wer-

og dlemodernewaarden eenvolwaar- kelijkheid,en dan ookin dedieptevan
dlge christelijke pedagogie gebouwd

elkejonge mens.Datisde tinwendige

kan worden. W at de auteur wéldoet.

meester'.Daarin jeloveniseen fundamaarslechtsimgliciet.bijnazonderhet menteel optimistlsche houding. De
zelftem erken,lsdie modernewaarden

andere is de <uitwendige meester', de

in zijn behandeling van detraditionele opvoeder. M aar diens pedagogisch
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dan

stem uitde diepte en een daarop gefun-

zlnvolen vruchtbaar zijn,a1s het ver- deerd recht (en plicht) van spreken.
woordt wat in de diepte van de jonge Juist daardoor ook is het wars van
m ens naar verwoording en geboorte m achtsmiddelen en dwang. Die tegenstreeft. Dat betekent dat ook hi
j zelf spraak geldtnog in sterkerem atevoor
m oet leren luisteren naar de eigen in- het begrip <orde'. <orde' roept spon-

wendilemeester,dieimmersdezelfde taan ietsuiterlijksenmeetbaarsop.dat

is alsln dejongemensen in dezelfde nodigisvoorhetvlotfunctionerenvan
richting stuwt.In een dergelijkepeda- desamenleving,endatmetmachtsm idgogischevisiekrijgendebegrippen fge- delen en dwang kan en veelalm oetge-

zag'9 waarin <zeggen, sqreken' na- waarborgd worden.In een existentiële
klinkt, en 'gehoorzaam held', waarin
fhoren?luisteren'steekt,uitera:rd een

enchristelijkepedagogieheeft'orde'te
maken met <de leefstructuur die men

heeleigen,menselijk zuivere inhoud. zichzelfoplegt..-,om zichzelfte verzafGezag'iserdan in zoverre hetspreken
van de inwendige m eester verwoord
wordten houdtop zodra de opvoeder
spreekt vanuit eigen frustraties, ang-

melen. C'est l'esprit, se retrouvant

dans 1es choses (H. Bergsonl' (Verhack,p.140).Zogeziensluithetzoveel
autonom ie. zelfontplooiing en inner-

sten, begeerten, behoefte aan zelle- lijkheidin,dathetietshelemaalanders
houd.
isdanwatmen gewoonlijk bedoeld als
Degevolgen daarvan voorde praktijk er sprake isvan <orde op school'.Ook
zijnduidelijk.Zo b.v.datdeopvoeder hier worden de complementaire waareisen moetdurven stellen:hijheeftim- den dus implicietjdntegreerd.Maar
mers als taak om te verwoorden wat
reedsalsappèl,alseis,in dedieptevan

hetwas m .i.een m lsgreep om die twee

begriypen<gezagenorde'nogongezui-

de jonge mens zelf weerklinkt;maar verd ln de titel van het boek op te
tevensdatdie eisen devrijheid moeten nem en. Op veel m oderne pedagogen
blijven respecteren. Gebruik van werken zea1seenrodelap op een stier,
dwang en machtsmiddelen is uit den en de verdedigers van een pedagogie
boze:deinwendigem eesterdwingtim - van fordnung musssein'en <Befehlist
m ers niet en kàn niet dwingen,alleen
m aar oproepen en aantrekken.A lleen
in dit klim aat van uitnodiging kan de

Befehl' kunnen die titel gemakkelijk

jongerekomentotexistentiëlebeaming
en daardoor tot innerlijke bevrijding
(in christelijke taal: verlossing). Een
dergelijke visie op gezag en gehoor-

hetboek slechtslezen totwaar de twee
begrippen uitgezuiverd worden.

als een vrijbriefbeschouwen om hun
gangtegaan;hetgevaarbestaatdatzij

Hoebrengjejonjemensen die'orde'

bij?Datiseigenlilk dezelfdevraagals:
zaamheid geeft de karikaturen die de Hoebreng je zesol
idariteitbijofvermodernen van de opvoeding van de antwoordelijkheidsbesef of creativiteit
traditionele waarden plegen te maken, ofdientvaardigheid,ofom alles in één
geen been m eer om op te staan. Ook woord sam en tevatten :bereidheid om
daaruitvolgtdatVerhack m instensim - te luisteren naardeinwendige meester?
pliciet moderne waarden als com ple- BijVerhack vind jehetantwoord weer
menten van zijn traditionele waarden alleen maarimpliciet:hetgoede heeft
m aar aantrekkingskracht als het voor
in zijn funderin!inbouwt.

Terwijl<gezag'ln de gangbareopvat- dejongemensen in deopvoederstaal
tingen veelal met tm acht' verward en gestal
te krijgt.Zolang datappèltot
wordt, is het in een existentiële en

zelfoverstijgin! voorhen nietopdaajt

christelijke pedagogie een innerlijke in de uitwendige meester,worden z1j
werkelijkheid,een aan de eigenmach- zich dat innerll
lke spreken nauwelijks
tigheid van de opvoeder ontsnappende

bewust. De opvoeder fungeert als het
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Tv-scherm datde lichtgolven zichtbaar

moetmaken.Verwoordthij datappèl
niet,maaralleen destem van zijn zelfbehoud,dan lopen dejongeren gevaar
eenzijdig in te gaan op die andere en
com plem entaire levensdrang, die van
hun eigen zell ehoud.Doordem acht
van de daaruit ontstaande gewenning

Streven/mei

er eigenlijk in de mens steekt''' (p.
33),maar hijkomter niettoe te zeggen:fMaaralmetalisonze tijd toch
nietslechterdan devroegere'en alhelem aalniet tot: <...in feite nog beter
dan ...'.Toegegeven,de <moderne'pedagogische idealen hebben een schare

monsterkindertjesvoortgebracht,maar
vindenzedan nadien nogmoeilijkerde alsjedaarvoordenieuwewaardenzelf
weg van degroeien de echte menswor- ofhun voorvechters verantwoordel
ijk
stelt,doejehetzelfdealswatdetegending,d.i.van de zelfoverstijging.
Terecht m .i. m oet Verhack dan ook
nietweten van een opvoedingsfilosofie
in hetspoorvan Rousseau,alszou men

standers van de traditionele waarden
doen a1s ze fgezag' en 'gehoorzaam -

leving,adem ten leeftdoor die samenleving en hethangt ook voor hetleren

gekomen met het probleem van de
spanning tussen oude en nieuwe waardensystem en. Dat m anifesteert zich
ook stilistisch in de proliferatie van re-

heid'telijfgaan methetezelskaakbeen
hetkind maaraan zijn natuurlijkeim- van <nazism e'of<slavenmentaliteit',en
pulsen m oeten toevertrouwen om idea- va1jeonderdezelfde kritiek.
lemensen tekrijgen.Hetkind ismetal Deauteurisduswellichtwe1rationeel,
zijn vezelseen stuk menselijke samen- maarzeker nietemotioneelin hetreine
luisteren naar de innerlijke meester
heelsterk van die sam enleving af.
Dit alles kan m en volm ondig beam en

torische vragen (een relictvan detoeen de auteur dankbaar zijn voor zijn spraakstijl). Retorische vragen zijn
analyses.Toch klinktin ditallesbijna steedsverkapteappèlsaanluisteraarof
voortdurend een storend geluid m ee, lezerom sprekerofschrijvertoch maar
een dissonant in die akkoorden.Pro- gelijk te geven.W ie voortdurend om
beert men zich bewustte worden waar die bevesti
ging moet vragen, schrijft
die schuilt,dan komt m en totde slot- nognietvanuiteeneigen innerlijkevolsom dat ze in de toon ligt. Verhack heid.Mi
sschienkunjezeggen:inzijn
schrijftte weinig vanuitderustige ze- retorische vragen geeftde auteur lucht
kerheid die eigen is aan het schouwen aan zijn gerechtigde verontwaardiging
van de waarheid en aan het sm aken
van de waarden die men beleeft,teveel
uiteen houding van verweer,en dusuit
een gevoelvan bedreigdheid.Er hangt
een sfeervan pedagogisch doemdenken
over hetboek,die niet strooktm etde

om de lichtzinnige al raak van de
Vroegere waarden. h4aar waar hi
jhet

hij zelfbeseft hebben hoe zwart zijn

boek bedoeltdeauteurkennelijk:fmet

goedevan zijn pedagogischeopvatting

zo rationeelweet te verantwoorden,is
zoveel geïrriteerdheid niet op haar
plaats.Ze verraadtte veelangst.
positieveboodschap.Hijzietoveralte- Die afwerende houding spreektook uit
genstanders met wie hij node moet de ontkennende vorm van de titel,die
afrekenen en stootoveralop de sporen veel beter een affirmatieve vorm had
van een hand over hand toenenaende gekregen. Dan niet <met harde hand',
verwording. Op zeker ogenblik m oet want getuige de hele teneur van het

vaste,zekere,sterkehand'.Dehuidige
titelis uiterstm isleidend.A1s men dan
negatievestemming en zijn uiteindelij- toch een ontkennende form ulering noschildering van detoestand welwasen
hetconsict hebben gevoeld tussen die

kepositieveboodschap,en hijprobeert dig achtte,dan had die moeten zijn:
dat beeld wat te corrigeren : <W ellicht

fGeen slappe,geen weke,geen onvaste

isonzetijd welnietzoveelslechterdan hand'.M aar naar verluidtzou de titel
weleer;alleen wordt...duidelijk dfwat een produkt van de uitgever,niet van
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gevaldaarbuiten.

Een andere bron van onbehagen is de

M ijn kritiek mag nietde indruk wekmanier waarop christelijke thema's kenalszoudeslotbalansnejatiefzijn.
worden geformuleerd (endeSchriftge- Boven heb ik alenkele positleve posten
citeerd). Het is normaal dat in een vermeld.Erzijnernogveelmeer,zoals
boek overdegrondslagen van een m en- zijn kritischeanalysevan deemancipaselijke en christelijke pedagogie de tie-theorie van de Frankfurter Schule
krachtlijnen van het gelovige denken (hoewelkennersdaar nog we1watop
overG od en m ensworden aangehaald, aan te merken hebben);zi
jn afrekedesnoods in de nog niet uitgeklaarde ni
ng meteen waardenvrijopvoedingsvorm vanbijbelcitaten.M aardanmoet systeem of een pedagogische theorie
de moderne gelovige (of theoloog en naar hetm odelvan de exacte wetenexegeet) zich daarin wel kunnen her- schappen;dewijzewaarop hijde mykennen.slen krijgt echter hetgevoel the doorpriktalszouden gezag en orde
dat de snelle veranderingen die zich in de wegbereiders zi
jn van fascisme en
de laatste decennia op dat gebied vol- verdrukking,en het marxisme de rode
trokken hebben, grotendeels langs de loper,ui
tgerold voordeblijdeinkomst
auteur heen zijn gegaan.Vooralwaar van de ontvoogdemens;zijn beschrijhijzich voorzijn betoogop hetzonde- ving van de klippen waarop inspraak
valverhaalinGenesisofogdeRomei- en democratiein deschoolveelalschip-

nenbriefberoept,bewijsth1jeen goede breuklijden;zijnpleidooiom depedazaak slechte diensten.
gogischewijsheid van hetverleden niet
Hetis alnietgemakkelijk om én a1s afteschrijven;zijn aanklachttegen de
filosoof én a1stheoloog bij de tijd te ondraaglijke last die men de mens
zijn.W atis erdan nietnodig om die dreigtop te leggen,alsm en hem hoogtweevakgebieden,die zich in de wereld menselijke idealen voorhoudt, maar
van de algem een geldende principesen hem geli
jk detoegangtoteen barmharzingevingen bewegen,te verbinden met ti
ge Transcendentie verspert;zijn be-

hetvakgebiedvandemodernepedalo- handelingvandeallegorievan degrotgie,die in de dagelijkse en dagelilks bewonersuitde Staatvan Plato a1spaveranderende werkelijkheid wortelt?

rabelvan leven en lotvan de existentië-

verbinding vooreen deelom zeild door

aldatgoede had m en hetwerk een rui-

Deauteurheeftdemoeilijkheid vandie le pedagoog,en nog zoveelmeer.Om

althans de dagelijkse opvoedkundige m ere verspreiding toegewenst dan nu
praktijk zo goed als helemaalbuiten Wegens ZiJ
-n onoverzichtelijkheid,
zijn gezichtsveld te houden.Hetresul- zwakke plekken en moeizame stijlte
taat is dan ook een boek Over OPVOC- verwachten is. Misschi
en kan mijn
ding in gezin en schoolzohderéén en- com mentaar de gdnteresseerden wat
ke1 concreet voorbeeld of toepassing, oriënteren en begeleiden op hun m oeim .a.w.een theorie die nergensvleesen l
ijketochtdoordithoopgevende,maar
bloed wordt.Overigenshadden enkele som sirriterende boek.
voorbeelden het boek leesbaarder gem aakt.M aar misschien mist de auteur
de ervaringskennis van wat opvoeding

in een (secundaire)schoolconcreetbetekent. Zijn werkterrein ligt in elk

R.Lenaers
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De beschaving:een dubbeltje op zijn kant
Jean-pierre Guépin, veelzijdig publi- klaagt m isbruiken aan of constateert
cist,heefteen kanjer op de marktge- ontsporingen en afwijkingen, ziet de
gooid waarin hijzijn visieop de W es- gevaren van het panretorism e, m aar

tersebeschavinjduidelijk maaktl.Uit loofttoch de retorische situatieals de

40 pagina'sulteenzetting,34 bladzij- idealevorm van ontmoetingen m enseden index en 50 pagina's noten m oet l
ijk samenleven.
blijken hoe de maatschappij ontstaan Die idealevorm iseen soortdemocratie

en verworden isen hoe we er weer bo- m et een perm anente discussiesituatie.
venop kunnen komen.
Detheorievindthijin deklassiekereDe studie isvoortgevloeid uitartikelen tori
ca.M aarzijn visieop degeschiede-

die van 1977 tot 1980 in hetHollands nisis eenzijdig:hij idealiseertdie ene

Maandblad verschenen zijn en her- klassieke periode,bedektde rest met
neemt gedeelten van zijn dissertatie een ijzig stilzwijgen en kan over de
over de relatie tussen offer en tragedie

m iddeleeuwen alleen het cliché fduis-

in hetoude Hellas.Die delen zijn niet ter' yroduceren.Een groot gedeelte
toteen coherentgeheelvervlochten,al van zl
jn boekbesteedthijaandepre-

wilGuépin onshettelendeeldoenge- sentatievan die klassieke retorica,die
loven ;eris we1een stllistische eenheid
vasttestellen,m aarveelm indereen in-

hijzietalseeuwigin strijd metdefilosofie.dDe retoricusgelooft niet dat er

houdelijke. <Ik streef niet naar een waarheden bestaan buiten deconsensus
(voor anderen) dwingende bewijsvoe- Van gesprekspartners Om en duS 0Ok
ring ;ik volg liever een ongedwongen onal ankel
ijk van een situatie' (10).
weg'(10).De spitse formuleringen en <Defilosoofisfilosoofomdathijnaar
apodictische uitspraken zijn amusant, waarheden zoekt die in elke context
m aar ze raken welgeregeld metelkaar geldi
gzijn.Defilosoofbeweegtzich in
in tegenspraak of zijn gemakkelijk te hetoordeelvan de retoricus op een te
weerleggen, wanneer Guépin zich laat onbegrensd generalisatieniveau'(11).
m eeslepen door de door hem zelf geo- sveg dus naet de eeuwige waarheden,
pendeperspectieven.Hetbetoo!zitvol wantdie lopen uit op <de totale bekeherhalingen,terwijlhetanderzbdsheel ring ofde fysiekeuitroeiing van alle te-

wat belangrijke vragen onbeantwoord genstanders' (22). Voorbeelden van
ofin hun tegenstrijdigheid achterlaat. verwerpelijke ideologieën ZiJ
-n VOOr

Toch valterm eerdan genoeg tegenie- hem het christendom en hetm arxism e.
ten.Guépin keertterug naardeklassie- Het eerste komtnauwel
ijks aaà bod,
keretorica;hijiseen bewonderaarvan het is niet eens ernstig te nem en, het
deretorischehouding,diehijbeschrijft tweede is hetsteeds aanwezige zwaard
als <de tolerante, wat sceptische hou- van Damoclesdatonsboven hethoofd

ding van de liberaalin de eigenlijke.
oude betekenis van het woord' (16).
Die houding vindt hij het beste verwoord bijAristoteles,Quintilianusen

hanlten wordtheftigbestreden.Simplistlsch ? In elk geval in tegenstelling

metzijn retorisch ideaal,waarin juist

alles een elem ent van discussie kan
deonlangsoverleden Belgische filosoof worden.M aarom dat Guépin hetm eer
Perelman. Hoever die bewondering wi1hebben van bon mots dan van saprecies gaat, is niet dui
delijk; hij menhang,isditbeslistnietzijn laatste
1 J.P.Guépin,De beschaving,BertBakker,Amsterdam,575 pp.,BF.1.285.
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De retorische houding is dus een form ele benadering van de realiteit, die
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beschaving,en destrijd om hetbehoud
ervan isde belangrijkste bezigheid die
maatschappelijk mogelijkis.Deauteur

slechts pogelijk is in een bepaalde heeftweinigillusies:inallem aatschapmaatschaqpelijke contexten waarvan pelijkesystemen doorziethijdeegoïstide m odallteiten ook door die maat- schedri
jfverenvandetirannen,devolschappijworden bepaald.Hijverwerpt strektdienstbare roldie kunsten culpanretorism e en de vulgariteit van de tuurdaarbijspelen.en deextremefacsofistenvoorwiein eendiscussiealleen toren die de evolutie ervan bepalen.
hun eigen succes telt; deze houding M aar de geschiedeniswordt sterk bestraft zichzelf af,een elite doorziet de paald door faverechtse'gevolgen,nietdem agogie en de slechte retoricus valt bedoelde resultaten van handelingen
door de m and.De regels van de klas- di
elaterbelangrijkergevolgenhebben
sieke retorica zouden daarentegen de dan wat men echt nastreefde. In het
zindelijkheid van deretorischediscus- laatste hoofdstuk, een bewerking van
sieveilig hebben gesteld.In hetsterkste zi
jn doctorale dissertatie,schetst hij
gedeeltevan zijn boek analyseertGué- hetnegatieve voorbeeld van een m aatpin uitvoerig en grondig die voorschrif- schappi
jdienog vasthangtaan hetpriten en wetten van de klassieke retorica, m itieve stadium van de offerproblem a-

en hijvoegtereen aantalboeiendein- tiek (waarbij hij alweer een originele
zichten aan toe,zoals:zijn opvatting verklaring voor de ideeënwereld van
dat de echte redenering niet gaat van het chri
stendom uit zijn mouw
probleem stelling naar antwoord,m aar schudt);elderspl
aatsthijdan deposivan antwoord naar probleemstelling ; tieve voorbeelden van die klassieke pehet doorslaggevende belang van de riodewaarin deretorischesituatie kon
vooraf vastgelegde rol in hetretorisch gedi
jen, een beschavingsvorm die de
steekspel(wiemagvragen,isalhalfge- vroegere oorlogen heeftvervangen.
wonnen ;wie moetantwoorden,zitvan In onzeti
jd isdeidealeretorischesitutevoren alin een dwangpositie);dere- atie nog welaanwezig2m aarze iswanlatie tussen overeenkom st en verschil kelenbedreigd.Guéplnbekentzich tot

mocratische besluitvorming,zij het
van meninj tussen discussiepartners; de
deverhoudlng tussen woord en begrip ; m etenige moeite.<Alsretoricus heb ik
de mogelijkheden van communicatie hetgevoelvoorconsensus,ik verkiesin

ûberhaupt, en overeenkomst en ver- vele gevallen dus de dem ocratische toschilvan de retorica m etanderegenres pos van kwantiteit;het standpuntvan
de m eesten moet het voorlopig m aar
zoals poëzie en toneel.
In dezevrijwelallesomvattende,maar winnen...Daartegenover staatde m eer
bewust onleordend jepresenteerde aristocratische topos van de kwaliteit;
studie expliclteert Guépln de basisele- het is norm aal dat de beste mening

mentenvanonzebeschaving.Zijn ana- (voljens onze normen) slechts door
inlgen gedeeld wordt' (4*. Maar
lpeofgenetischebenaderingervanva- we
rleert van bijzonder spitsvondig tot eldersin hetboek ishetsteedsde elite
uiterst brutaal: de apodictische toon

die als doorslaggevend wordt voorge-

diehijinideolojieënzohaat,duiktin steld ofhetzou moeten zijn.Delezer
zijn eigen bewerlngen geregeld op.En

krijgt permanent de indruk dat hij

is hetresultaatvan aldatgezwoeg ten- m eervoeltvooreen verlichtedictatuur,
slotte iets meer dan een gezelschaps- m aar het voorlopig m aar m et een despelletje in een maatschappelijk va- m ocratie moet stellen.
cuûm ?
In diedemocratieziethijkrachten aan

Natuurlijkwel,antwoordtGuépin;het hetwerk diehijgemakshalvesamenvat
gezelschapsspelis de bekroning van de

a1sdegeestvan 1968 en die metsofisti-
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sche m iddelen de retorische situatie
willen ondermi
jnen.Een gedeelte van

hetboekisgewijd aanhetontmaskeren
van hun verbale m ethodes, die heel
vaak m et historische parallellen wer-
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AnderzijdsisGuépin zelfhetslachtoffergeworden van zijn schrik voor de
vijand.ln desimplistischepolarisering

die sommile linkse stromingen de
maatschajplj proberen op te leggen,

ken:aanwijzingen ofonbekende oor- plaatst h1J zich in het rechtse kam p.
zaken worden eenzijdig geduid,onsa- Valt hij dan toch in de kuilvan het
menhangende gebeurtenissen wordt
kunstm atig een zin gegeven, rollen
worden onagekeerd, vraagstellingen
m isbruikt,enz.Guépin geeft lessen in

door links opgedrongen dilemm a of is

het slechts een voorwendsel om zijn
denkbeelden over de elite een schijn
van respectabiliteitteverlenen ? Ik neig

nederigheid:hijwijstop de superiori- totdelaatsteverklaring.Guéginverdeteitvan de filologieen hetnederig registreren boven de interpretatie en dui-

ding,hijonderstreepthetbelangenhet
nut van maatschappelijke conventies
(hetwaslang geleden datwe datnog
gehoord hadden!).Demensmoetniet
zo hoogmoedig zijn,maarhetspelfair

digthetliberale m aatschappiltype,niet

alleen op geestelijk vlak,maarook als
economische verworvenheid, hij legt
trouwens heelovertuigende verbanden

tussen beideniveaus.ln depraktijk wi1
hij dit maatschappijtype met harde
hand tegen zijn aanvallersverdedigen.
spelen volgens de regelsvan de kunst. Alshijdan zijn synchrone en diachrone parallelsituaties ontvouwt wordt
het Argentinië van de militalren een
uitaanvreet(merkwaardig genoeg be- staatdiehetterrorism ealleen maarm et
steedtGuépin dan weer geen aandacht geli
jke wapensbestrijdt(171)en daaraan debedreiging diein ditopzichtvan aan blijkbaar de legitimatie van zijn
de USSR uitgaat).De linksen maken m ethoden ontleent; koloniale regimes
zich van de discussie meester om ons worden dan de wi
jze beëindigers van
maatschappelijk systeem tevernietigen. lokale stammentwisten (heeft M oboeOok hier weer een grote contradictie. tœ zichzelfook eensnietalsverzoener

De democratie is te tolerant voor de
linksevorm die deretorica van binnen-

Terwijlhijeldersderetorischesituatie voor de Voerstreek voorgesteld?).Kortalsvolledig ao ankelijk van de maat- om :uitangst voor de linkse dictatuur
schappelijke constellatie voorstelt, die de vrijheid za1 wurgen,komt de
schijnt nu ineens dit type retorica de rechtse dictatuur welheeldichtbij,en
maatschappijtekunnen vernielen;het Guépin lijktwat al te geneigd om ze
vrijblijvende spelzou ineens een im- inderdaad dichterbij te brengen. Om
mensemachthebben.Hijoverschatde het liberale systeem te redden,wilhij
macht van het linkse terrorisme: hij ,hetvlugbeqerken (en opheffen?).
stelthetvooralsofhetdedem ocratieën Op een grilllg-retorische,briljantemazijnwilkanopleggenenzijndilemma's nier wekt Guépin de retorica opnieuw

opdringen,maarde praktijk wijstuit tot leven.Zijn wel zeer persoonlijke
dat de dem ocratieën succesvolde aan- beschavingsgeschiedenis is een stout
vallen kunnen afslaan en hun pro- staalt
je vo1 spitse invallen en gebleem stelling kunnen doorzetten. Dat durfdegedachtencom binaties.De lezer
de retorische vervuiling we1heeft toe- wordt heen en weer geslingerd tussen
geslagen, kan iedereen met Guépin bewonderi
ngvoorhetbrioen verbijstevaststellen ; m aar dat is beslist geen ring over het apodictische. H et

monogolievan links.Enhetisbeslist is een boek waarjeeigenlijk nietomook nletmeerzo datlinkshetretorisch
VOOr het zeggen heeft; de balans

schijntde laatstejaren beslistnaarde
andere kantte zijn doorgeslagen.

heen kunt,maardatjedoorzi
jngrillige onvatbaarheid onbevredigd laat.
J.De M aere
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Zo n erstaal raad

zou en eralleen aar
staan Iaatsen 7IJn.
W antin elke stoel,elke bank en eIk bed zitstaaldraad.

Indevorm van spijkers,schroevenenveren.

Zonderstaaldraad zou de meubelindustrie nietkunnen
produceren.Denk u eens in hoe de wereld erui
tzou
zien zonderstaaldraad.
Uw brilzou van uw neus vallen.

Wantindie kleinescharniertjeszit:staaldraad.

W iedatmaakt? DatdoetBekaertuithetkleineZwevegem.
Bekaertmaaktstaaldraad voorheelde w ereld.

BEKAERT

zorgtvoorde staaldraad in hetIeven.
Bekaerttelt15.000 medewerkers.In38fabrl
eken.In15 I
andenuzl
jproduceren
30mll
joenqlometerstaal
draaddatulerugvlndtlnautobaqden,aande
operatletafel,InmeubelsenZB-wagentjes.InIlftkabelseqgltaarsnaren.in
kernreactoren en keukens,In gewapend betonen radlotelescopen.
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beperkteromvangen onderwerpkeuze.Verbeek bouwthaarinleiding op in drieblokken; allereerst een deel dat handelt over

Filosofie

çkennis',waarbijookdewetenschapsfiloso-

fieaan deordekomt;vervolgenseen fonto-

logiskh'hoofdstuk (<zijn')en tenslotteeen
Sgren Kierkegaard, Vrees en Beven, vertaald,ingeleid en van verklaringen voorzien
door W .R. Scholtens,Ten Have, Baarn,
1983,176 pp.,BF.395.

ethisch deel(tdoen'). Deze beknoytheid

heeftook haarnadelen.Zo mistmen ln het
l
awi
tst
elh
de
etel
me
t nd
ae
me
delisoc
taer
j
twe
ede
elwe
wai
ar
leov
fi
elo
rsofie,
<Z1
*J*n#
heet te gaan,maar men er tevergeefs zal

zoekennaareenbehandelingvandezijnsfivertalingenvanhem gewend zijnlegtW.R. losofie in de volle Zn van hetwoord.VerScholtensonshiereen nieuwe Nederlandse beekbeperktzichvoornameli
jktotdefenoMetde zorgvuldigheid die we aluitandere

uitgave voor van Vrees en Beven, Kierkegaards grote meditatie rondom Abrahams
offervanIzaak.Centraalin dezetekststaat

menologie,hetexistentialismeen hetmaterialisme,watgezien de doelstelling van het

boekjeeenverdedigbarekeuzeis,maartoch
devraagnaardeonmiddellijkeverhouding nietvoldoendeom devlag delading tedoen
van hetindividu totGod of,in dewoorden dekken.TerechtsteuntVerbeekbijhaaruiteenzettingvan dediverse filosofische standpunten sterk op citaten uit de geschiedenis
van de filosofie.M aarhaarhistorische benadering heeft ironisch genoeg weltot gesofische en literaire mogeli
jkheden aan- volg datdatgene wateen thematischeopzet
spreekt.Zekernietoverbodigzijndan ook juistprobeerttevermi
jden (eeninleidingin
hetcommentariërendenotenapparaaten het de klassiekevorm van een <geschiedenisvan
van Scholtens,de vraag naarhetgeloofa1s
enig alternatiefvoor deverstikking van het
noodlot.Een di
eggaande,rijkeen tegelijk
grilligetekstwaarln Kierkegaardalzijn510-

beknoptelexicondieinditboek zijn 0Pge- de filosofie')nu door de achterdeurweer
nomen.En zoalsalgezegd vertaalde Schol- binnenkomt. Een zekere historische situtensook dezemoeilijketekstweerinvoor- eringisnatuurlijknooittevermijden,maar
beeldig Nederlands.

GerGroot

A.M.Verbeek,Kennen -z#n -doen.Een
eenvoudige inleiding totfilosofie,meteen

voorwoord van B.Delfgaauw, Coutinho,

Muiderberg,1983,142pp.,J 17,50.
Een jaar geleden bespraken wij op deze
plaatshetboekFilosofe,eeninleiding van
JanvanEijck,waarmeehetnuvoorliggende
boekjeinveleopzichtentevergeli
jkenvalt.

eenbeterevenwichtlijkt,getuijeb-v.deinleidin!vanVanEi
jck,mogelbk.
De ultvoerije vragenlijsten die aan e1k
hoofdstuk zljn toegevoegd zullen bij gebruikvanditboekinhetonderwijswellicht
hun vruchten afwerpen,ook alzullen vele

docenten waarschi
jnlijk aan hun eigenvragendevoorkeurgçven.Voorzelfstudielijken ze,bijgebrekaanweerwoord,inieder
gevalminder geschikt.En ditvoorbehoud

geldtookinzekerematevoorditboekjea1s

geheel,datin zijn oyzetmet name op

groepsgebruikgerichtlbkttezijnen daarin
zijnontstaansgeschiedenisnietverloochent.
praktijkvaninleidingscursussenenookhier Dezevormtertegelijkechteréénvandebeisgekozenvooreenthematischeaanpak,zij perkingen van.
GerGroot
hetdaterhiersprakeisvaneen aanzienlijk
Ookdezeintroductieisvoortgekomen uitde
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Ruth(1:16),isdeuitgewerkteverslevaneen

rectorale rede op 6 december 1983 aan de
Theologische Hogeschoolvan de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen.
Deze met een overstelpende hoeveelheid

materiaalgedocumenteerde toespraak (ze
bevatliefst267voetnoten)steltopeenprettigleesbarewijzeeenuiterstbelangwekkend
onderwerp aan de orde:waar ligt de oorsprong van hetgeloofin de ene God van

Israël?Om eengoedeuitvalsbasisvoorzijn
latere theorie te scheppen beschrijft De
Mooropboeiendewijzeeerstdecrisisvan
hetpolythdsmein hetLaat-Bronzen Tijdperk,eenperiodedievoorhetNabijeOos-

ten looptvan ca. 15œ tot 1150 voor Chr.
Aan de hand van verschillende documenten

laathi
jzienhoeinEgypteenBabylonië,in

minderemateook in Assyrië,een ontwikke-

lingvaltaantewijzeninderichtingvaneen
henothdsme:develegoden zijn uitstralingen van deEneScheppergod.DeKanaëniti-

schesamenlevin!bleekechternietbijmachte zich te verenlgen op de keuze voor één
god.Inhetnoorden koosmenoverhetalge-

meenvoorBaâl(vgl.Ugarit),terwijlmenin

hetzuiden trouw bleefaan El.In eenpoging

tebewijzendathetgeloofindeeneGodvan
Israëlnieteen gedachteisdie pasopkwam

in de Babylonische Ballingschap (6eeeuw
voorChr.
),maaralveeleerdertezienisbij
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader
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Ditboekje,waarvandetitelontleendisaan

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

de ene God,Kok,Kampen,1983,86 pp.,

/13,95.

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

Johannes C.de Moor, Uw God is -#a
God.Overdeoorsprong van hetgeloof in
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deaartsvaders,kentDeMoorgrootgewicht
toe aan een passage als Genesis 35:1-4.

Daarzoutevindenzi
jnhoedegodEldoor

Jakob voor het eerst werd vereerd als de
Enige.Eenbelangrijkero1indehelebewijsvoering speelt ook Mozes, of liever: de
ouders van Mozes.De vader van M ozes is
dan aanhangervan El,de God van Jakob;
de moeder van M ozes vereert - getuige
haarnaam Jo-kebed - degod Jahweh.Het
roepingsverhaalvan Exodus 3 identificeert
beide godsnamen,zodathetvanafdan om
dezelfdeene God handelt.Een onlangsgepubliceerdetekstuitEgypte waarin degod
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Rezich presenteertals:Ik ben dieikben'is

Zee-rollen.Inhetlichtvandezena-oorlogse

in ditverbandnatuurli
jkrazend interessant ontdekkingen(1947)heeftdeinLondendo(cfr.Exodus3:14).DeMoorachthetzelfs cerendeM .A .Knibb,een erkendeautoriteit
nietuitgesloten datreedsAbraham een god
vereerde die werd aangeduid als Jhwh-el

op ditgebied,in 1978een nieuweteksteditie
verzorgd van de Ethiopische tekst,die twee

(cfr.Genesis14:22;21:33)!
Met dit boekje is een uiterst belangrijk

delenomvat.Hettweededeel(<Translation
and Commentary')isnu inhetNederlands

vraagstukin deactualiteitgeplaatst.Dethe-

vertaald,zodatditboeiende pseudepigrafi-

sevan DeMoorstaatofvaltmi
jnsinziens sche boek voor velen toegankeli
jk is gemetdehistoriciteitvandiepaarbewijsplaat- maakt.Een fW oord vooraf'doorprof.dr.
sen.Naarmi
jn mening vormen de ouders Van der Woude uit Groningen geeft een
van Mozes vooralsnog een zwakke schakel
in hetbetoog;isde hypotheek die op hun
schouderswordtgelegd nietheelerg groot?
Ditallesneemtnietwegdatikvan dezetoespraak ergveelheb geleerd en erbovendien
zeervan heb genoten.

overzicht van de inhoud. De Ethiopische

Henochblijktverrevaneenliteraireeenheid
tezijn;hetbestaatin feite uitvijfkleine
boekjesdielosvanelkaarzijnontstaan.Ze
stammenuitverschillendetijdenenplaatsen
en kennen bovendien nogaluiteenlopende

PancBeentjes geestelijke achtergronden.Hettotale Henochboek geeftonsaldusinzichtin deverscheidenheid van ideeën en opvattingen die

M.
A .Knibb,Hetboek Henoch:heteerste

ofhetEthiopischeboekvanHenoch,woord
vooraf van A.S. van der W oude, Ankh-

Hermes,Deventer,1983,156pp.,f 39,50.
In de periodetussen de2eeeuw vöören de

2e eeuw na Chr.zi
jn onderde naam van
bekendebijbelsefigurenergveelgeschriften

inhetjodendom vandelaatsteeeuwenvöör
hetbegin vanonzejaartelling heersten.De
vertalinguithetEngels(doorH.G.Ni
jk)is
goed tenoemen;toch >1de lezerafen toe
moeite hebben met een aantalzaken.W at

betekenenbi
jv.decursiefgezettewoorden
indevertaling?Zijnhetwellichtverbeteringen in deEthiopischetekstop grond van de

in omloopgebracht.Immers,doordenaam

Aramesevondstenbi
jdeDodeZee?Daarvaneenoudtestamentischeheldtelatenpri
j- naastkomen erook ronde en vierkante haken boven hetgeschriftwistde auteurzich

ken voorin devertaling.Een kleinetoelich-

verzekerd van een grotebelangstelling bij tingbijdezedrietechnischeverschijnselen
zijnlezers.Hijkoneendergelijkeaandacht waszekernietoverbodiggeweest.Datzelfde
bestgebruiken,aangezien ditsoortgeschrif-

geldtvoordeafkortingalt.diein hetoveri-

ten nietin decanon van de Bijbelwerden

gensuitstekende notenapparaat voorkomt.

opgenomen.Henoch isde zevende afstammeling in degenealogievanAdam.Doordat

Waarschijnlijkduidthetopeenalternatieve
vertaalmogeli
jkheid.In het notenapparaat
vandehoofdstukken6en 7zijneen aantal

Genesis 5:24 bovendien zijn dten-hemelopneming'vermeldt,istebegrijpenhoezich onnodigefoutengeslopen,waarhetgaatom
juistrondom zijn persoon een cyclus van verwijzingen naar noten in voorafgaande
pseudepigrafische(in r.k.termen:apocrie- hoofdstukken. In plaats van <hoofdstuk'
fe)geschriften heeftgevormd.Zo is ereen staaternamelijk telkens<noot',zodathet
jzingen zijngerabbi
jnscompendium bewaardmettradities welergmerkwaardigeverwi
overdezeaartsvader,stammend uitde3e-4e
eeuw na Chr.,datdoorgaanswordtaangeduid alshetDerde boek van Henoch,ook
welde Hebreeuwse Henoch genaamd.Het
zogeheten Tweede boek van Henoch isbewaard gebleven in het Slavisch en staat
daarom bekend a1s de Slavische Henoch.
HetoudsteisechterhetEersteboek vanHe-

worden(ziep.153,noot1en5jp.156,
noot2).Deomslagvanhetboek lsgesierd

meteen gravure van Albrecht Dûrer.W at

dezealeeldingvoorstelten ofzijietsmet

hetonderwerp van ditboek te maken heeft
wordthelaasnergensvermeld.Deze detailkritiek staatgelukkigingeen verhoudingtot
de verrassende inhoud van hetEerste Henoch,meestalaangeduid alsdeEthioqische nochboek. Zonder meer geldt, dat er een
Henoch.Dat de Ethiopische tekst nlet de wereld opengaatvoordegenediedetekstter
oorspronkelijketaaliswaarinditeersteHe- hand neemt.
nochboek is geschreven,bleek uit de verPancBeentjes
schillende Aramese Henochfragmenten die
men aantrofte midden van de zgn.Dode

Boekbespreking

759

Robrecht M ichiels,Binnen hetjaar.Het kennen, zodat de evangelist tot een heel
l#leaendedood van Jezus,Altiora,Aver- eigen inkleuringvan degegevenskomt.Om
bode/Apeldoorn,1983,175 pp.

telatenziendatMarcusvaakénderetheologischemotievenbenadruktdan M attheûsof

IndefeestbundelvoorHarryvanPelt(Om- Lucasworden delijdensverhalenvan beide
willevandemens,Averbode,1980)schreef laatstgenoemdenineenaparthoofdstuk onRobrechtMichiels,de Leuvensenieuwtesta- derzocht(pp.87-1* )enhetzelfdedoetMimenticus,eenkortebijdrageoverhetlijden chi
elsmethetpassieverhaalvoljensJohanen dedood van Jezus:fverepassus-Mens

nes,datweeranderekarakteristleken bevat

totterdood'(pp.48-66).Hetverlangen dit (pp. 107-131).Hier had de schrijver zijn

artikelnogeensineenuitvoerijerstudieuit goed gedocumenteerd verslag kunnen be-

tewerkenheeftzichinhetschrljvenvandit sluiten.Hijheeftechterde moed getoond
Cahier gerealiseerd.De titelvan hetboek om in het afsluitend hoofdstuk (pp.132verwijstnaarhetgegeven uithetevangelie 159)uitvoerig in tegaan op het <mysterie
van Marcusdataan hetin veleopzichten zo vanlijdenendood'.Metnamedegedachten
revolutionaire leven van Jezus binnen het overdeGeestzijnmijuithethartgegrepen.
jaareen eindewerd gemaakt.ln de eerste Pastoraalgezien lijgen hieruiterstbelanjvi
jfhoofdstukken van deze studie komen rijkegedachtendielndeprediking,maarbl
j
Jezus'W#enendoodtersprakeaandehand voorbeeld ook bijstervensbegeleiding van
van de vierpassieverhalen.Vragen we naar fundamentelebetekeniszijnvooreen chrisde oudste ofmeest oorspronkelijke vorm telijk geloof dat zijn Heer serieus wil
van het passieverhaal, dan komen we te-

nemen.Een studie waar ik met klem uw

rechtbi
jMarcus.Aandienslijdensvertelling aandachtvoorvraag.
wordtdan ook zéér uitvoerig aandachtge-

PancBeentjes

schonken.Nu kan men teksten altijd op
twee manieren lezen:synchroon,d.w.z.zoa1s de tekst thans voor ons ligt of diachroon,d.w.z.hetwordingsprocesvan een
tekstachterhalen.ln hetlaatste gevalprobeertmen dus de etappes,de verschillende
lagen te achterhalen waaruitde betreffende

Sociologie

tekstin deloopvan detijd isopgebouwd. MarvinHarris,Waarom erniksmeerdeugt.
Enigszinsoneerbiedig zou men hetkunnen

HoedeAmerikaanseDroom een nachtmer-

vergelijkenmethetafpellenvandeverschil- rie werd,Ambo,Baarn,1983,188pp.,BF.

lendelagen van een ui.In zijn qnchrone

470.

lezing,diehelaasslechtsenkelepaglna'sbe-

slaat(pp.20-23).weetM ichielsveelinteres- <Dit boek gaat over culten, misdaad, onsantestructurenbi
jMarcusblootteleggen. deugdelijkegoederen en dekelderendedolW atmoeizamer isvervolgensde diachrone

lezing (py.23-45)van hetli
jdensverhaal,
waarbi
julteraardmetdenodigehygothesen
moetworden gewerkt.De lezer vlndthier

lar.Het gaat over pornotheaters,sexboetieksen mannendieelkaarop straatstaan te
zoenen. Het gaat over dochters die gaan
hokken,op hol geslagen vrouwen, op de

beargumenteerdwelketekstfragmenten(tra- langebaangeschovenhuwelijken...Geweldditiestukken)M arcusvoorzichheeftgehad misdrijvenverkerenopeenongekendhoog-

toenhijaanhetcomponerenvanzijnevangeliebegon.Hettweedehoofdstuk(pp.4662)houdtzichbezigmetdekwestiehoeeen
aantalhistori
sche gegevens (de procedure

tepunt.Kinderenkennengeenresyectmeer.
Vandalismevierthoogtij'.ZobeglntMarvin
Harriszijncultuurantropologischebeschou-

wing over hethedendaagseAmerika Waarom erniksmeerdeugt.Toon en voorbeeldkeuze doen vermoeden:hier is een oude
kruisdood)aleen zekere interpretatie krij- mopperkont aan het woord, de zoveelste
voorhetSanhedrin,hetprocesvoorde Romeinse landvoogd Pilatus en de Romeinse

gendoordewijzewaaropzewordenverteld

vertegenwoordijervanhetslaqmensendat

toontwatM arcus nu met aldatmateriaal
gaatdoen.b.v.doorcitaten uitPsalm 22 op
tenemen en aan Jezusbepaalde titelstoete

beterwas'.
Toch isdt klaagzang van Harris daarmee

en door decontextwaarin ze werden OPge-

alsindsNestorlnHomerus'Iltasbijvoortnomen.Het derde hoofdstuk (pp.63-86) during verkondigtdathet<vroegerallemaal
nietaftedoen;hijiserzelfsnietcorrect
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meejekarakteriseerd.WantHarrisdoetwel ieder gevalde verdienste bezitdathetaan
dejelljkméérdantekankerenophetheden. hetdenken zet.Djuke Houweling zorgde
HiJprobeert,alsantropolooj,'
eensamen- vooreen uitstekendeNederlandse vertaling.
GerGroot
hang tevinden in de verschljnselen waardoorde hedendaagsesamenleving (en niet
alleen deAmerikaanse)wordtgeplaagd.En
hoewelook hijdaarbijzekergeen uitput- Richard Gruneau,Class,Sports,and Social

tend en definitief bevredigend antwoord

Development, Amherst,The University of

geeft,wijstMjinzijnboek toch een aantal M assachuetts Press, 1983, 214 pp.,
perspectieven aan die interessantedoorzichten geven.

f18,50/9,50.

Z
eerboeiend isbi
jvoorbeeld zijn scherge HetfeitdatThorstein Veblens Theory of
analyse van de feministische beweging dle,

theLei
sure C/= tachtig jaarna de oormethaarbevrijdingsretoriekpro-#o-o,on- spronkelijkepublikatienogsteedswordtbegewild de zwarte stedelijke bevolking elke schouwd als een toonaangevend werk zegt
uitweg uithaaruitzichtlozesituatie ontnam

welietsoverhetgebrekaanvooruitjangdat

(doordatblankevrouwen de arbeidsmarkt de sociologie van de vrije tijd slndsdien
steedsverdervoorZchopeisten en daardoor

heeft weten te boeken. M isschien is de

zwarte mannen totblijvende werkloosheid enigszinsfrivole klank van determ <vrije
veroordœlden).Boeiendisookzijnanalyse tijd'daarmededebetaan.Hoedanook,in
vandeneergaandelijnvandekwaliteitvan deze studieoverdesyortbeoefening proindustrieprodukten,alsgevolgvan desteeds beertde Canadese socloloog Richard Gruverderuitgroeiende industriële <oligopolies' neauhetverschi
jnsel<vrijeti
jd'opnieuw te
en deanonimiteitdiedaarmeein deverhou- plaatsen binnen dehistorische,politiekeen
ding van producent(arbeider)en produkt economische context die in de sociologie

werdgdntroduceerd.Arbeidsbesyaringenin van devrijetijd zo lang en zo opvallend
deproduktiesectorzijnaldecennlalanghet heeftontbroken.Daartoeworden doorhem
wachtwoord en het arbeidsoverschot dat
daarvan het gevolg is geweest heeft geleid
tot een mateloze groeivan de dienstverlenende en bureaucratische sector, öök, zo
zegtHarris,binnen de<oligopolies'zelf,die
daarmee steedsgroter,loggeren anoniemer
werden.
D ecentralisatie isdan ook de enige uitweg

allereerst de idealistische benaderingen van

hetverschijnselfspel'(Huizinga,Novak),de

economisch-deterministische benadering
van Brohm en hettechnologisch determinismevan theoreticivandepost-industriëlesamenleving als Aron en Bell bekritiseerd.
Gruneau verwerptzowelde karakterisering
van hetspela1sexem plificatievan de <ware

dieHarrisaan heteindvan zijn boek kan vrijheid'(een visiedienietinzietdatspel
aanwijzen,decentralisatievooralindepro- alleen kan plaatsvinden onderbepaaldesoduktiesector.En hetishierdatde mopper- ciale voorwaarden) als die van fzuivere
kontuiteindelijkhandinhandgaatmeteen dwang'(nl.alshetvolgen van ogenschijnweloverwogen <progressiviteit' van linkse lijk transcendentaleregels;een Durkheimisnit,wars van versluierende romantiek en
vooralwarsvan alleobscurantisme,datzelf
gevolgisvén,en onderdeelbinnen,hetalgemene vervalvan de westersecultuur.
Harris' toplossing' is misschien niet zeer
nieuw of opzienbarend en komt ook niet
verder dan een zeer algemene aanduiding.
Hetopstellen van een programma wasook
nietdeopzetvan hetboek ;veeleerging het
hem om een analyse van bepaalde samenhangen in de wending die de westerse cultuur aan het doormaken is. Dat Harris

aanse benadering die het feit negeertdat

regelsin een sociaalonderhandelinjsproces
tot stand komen).In Gruneausvlsle Zjn

sporten spelsociaalgedefinieerdeinstituties

enhijprobeertdaarvanhetpolitiekeaspect
naar voren te halen door na te gaan hoe

dezerejelsen definitiestotstand komen.
De çstrlld'die zich rondom deze definitie
van hetspelafspeeltkaninverband worden
gebracht met het uiteenlopend sociaalge-

wicht ('differentialresources') dat sociale
groepen in de schaal kunnen leggen.<The

daarbij opmerkelijke zaken weet aan te effectsofthesedifferentialresourcescanbe
wijzenstaatbuitenki
jf;dathijvelendaar- measured in the greatercollective powerof
bijtegendeschenenzalschoppen evenzeer. someajentsto fstructure'play,gamesand
M aarin beideopzichten is Waarom erniks
meerJeug/een lezenswaardig boek,datin

sportsln certain ways and to contour the
rangeofmeaningsand significationsassoci-
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atedwiththem'(p.53).

zichafhoezijnstaatstheorieeruitzoukunnen zien.Ten tweedezou zijn doelstelling
toepassinginGruneauseijencasestudyvan ookeen behandelingvereisen van dewijze
de ontwikkelingen die zlch de afgelopen waaropdesportzich indeSovjetunieenin
twee eeuwen in Canada in de sportbeoefe- Oost-Europa heeftontwikkeld.In een voetninghebben voorgedaan.Hijlaatzienhoe nootop p.10 vermeldthijditvraagstuk
tegengestelde belangen tussen de arbeidersVervolgens vindt dit theoretisch kader een

klasse en de klasse van kapitaalbezittersin
dezeperiode hebben geleid totde vorm van
sportbeoefening zoalswedienu kennen.
Nuishetaanvoerenvan klassenbelangen al-

welen geefttoedatditnognaderonderzoek

behoeft,maar lijktertegeli
jk van uit te
gaandatdeSovjetuniewatditbetreftminderinteressantis,sindsditland lid isgeworden van het InternatlonaalOlympisch Co-

tijd een hachelijke zaak en ook Gruneau mité;datisnauwelijksovertuigend.Entenweetmijopeenaantalguntenniethelemaal slottegaathijevenmin in op devraag hoe
teovertuigen.Zolijktzljnklassebegripnog- hetonderscheid tussen de seksen binnen de

almoeilijkinovereenstemmin!tebrenjen verschillende organisatievormen van de
methethumanistische perspectlefwaarbln-

sportheeftdoorgewerkt!maarstelteen na-

nenhijzichzegtoptestellen.Hoekomthet deronderzoek daarvan ln hetvooruitzicht.
datleden van eenzelfde klassedezelfde be- Wijwachtenresultatenervanmetgrotebelangen delen,alszedataldoen?Hoemoet

langstelling af.
Ondanks deze punten van kritiek vormt
Worden dezebelangen subjectiefofobjec- Gruneausverhandeling overde theorievan
tiefgedeeld? En iser,buiten de socioloog,
portenspelenzijncasestudyvandeCanaiemand diekan zeggenwatdiebelangen dan s
dese situatie stimulerende llteratuur. Het
wel zijn? Deze problemen worden door boek isverplichteleesstofvooriedereen die
Gruneau niet voldoende beantwoord.W el zich interesseert voor de sociologie van de
krijgenweopp.169eennogalonduidelijke sporten za1anderen erhopelijkvan weten
definitie van de term <klasse' voorgescho- te overtuigen dat ditterrein nietlangerzo
teld,maar de lezerkan zich toch niethele- schandaligmagworden verwaarloosdalstot
maalonttrekken aan de indruk dat<klasse' nu toehetgevélisgeweest.
alles kan betekenen watGruneau maarwil
PeterCorrigan(Dublin)
dathetbetekent.
Naasthetbegrip fklasse'blijftechter ook

een 1id van een klasseworden gedefinievrd?

hetbejripfsubject'rijkelijkinhetvage.ln

navolglngvanC.W rightM illswillS.erach-

ter komen hoe persoonlijke problemen sa-
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menhangen met algemene vraagstukken,
maartga
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sta
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nd
eti
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zietho
me
en
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Fernand Auwera, Uit het raam springen
bewuste, kundige, historische actoren (p. moet als nutteloos worden beschouwd,
22),maaraldezebepalingenhelpenonsniet M anteau,Antwerpen, 1983, 186 pp., BF.
veelverder.EvenalsGiddensverwerpthijde 515.

ject

fenome
- noiogfeendeethnomethodologie(p.
9),maarjuistdezetweezoudenhem dehel- Eind oktober 1983 kon men in de kranten
pendehandkunnenbiedenbijhetconstrue- lezen datop een bijeenkomst van Nobelrenvaneentheorievanhetsubject.Enwaar prijswinnaarsin Parijsdoor Sir Medawar
de sociale definitie van sporten spel,zoals (Nobelprijs geneeskunde 1960) rond de
Gruneau suggereert! een onderwerp van
stri
jdis.daarzoujulstdeethnomethodolo-

eeuwwisseling een gemiddelde levensver-

gevoerd.

gedaan.Hetkaderervoorishethomefsem-

wachtingvanO jaarvoorspeld werdin een
giekunnen bijdragen aanhetinzichtin de aantallanden.In zijn laatsteroman heeft
wi
jzewaarop dezestrijd in concretowordt Auweradaaropanticiperend er10-20j.bijZo zijnernogenkele blindevlekken in het perVivax',waarvanM elWoestewejdediboekaantewijzen.Om tebeginnen isS.'s recteuren Pipo Himmelsorgedereglsseuris
behandeling van de staatsbemoeienis in de vandedromenvanderijkeoudemensendie
organisatievandesporttamelijk schetsma- er verblijven.Die blijven ermerkwaardig
tig.Ditkan ongetwllfeld in laterwerk ver- lang en bijzondergelukkig in leven,juist
der worden aangevuld, maar men vraagt

omdatzeerhun dromen echtkunnen bele-
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ven.Deroman isechternietalleen een geriatrische utopie, maar ook een spannende

thriller.terwijldekerngevormdwordtdoor

het verdrietvan de hoofdpersonages Pipo
en M el.Dat verdrietwordtdoor veelsex
ondercontrole gehouden,maar geen enkel

condoom bli
jktertegenbestand.Zoalseen

DimitriFrenkelFrank verstaatook Auwera
dekunstom veelironietemengen in debe-

NOORDSTARFONDS
vx w .

schrijvin! van de scabreuze toestanden

waarin h1jzijn personagesdoetterechtkomen.TochvindikdatdegevoelensbijAuweramindergeacteerdwordendanbijD.F.
Frank. Dit tragi-komische verhaal over

Steunt vx e urend
h@tVlaam ge KuRuurleven

mensendiemaarzichzelfkunnenzijn inde

gedroomderolvan een anderzou men çhet
verdrietvan Auwera'kunnen noemen.Het
verdrietisecht,deremediesertegenverzonnen.

J.Gerits

Han Suyin,Wachtend op dedageraad,vertaald door M ariëlla de Kuyper-snel,J.H.
Gottmer, Haarlem/Bruna, Aartselaar,
1982,574pp.,BF.750.
Han Suyin weetde lezercontinu te boeien

metditli
jvigengedetailleerdverslagoverde
onafwendbareopkomstvan decommunisti-

sche revolutie in het China van dejaren

U kunt
h* raan m @@h@I- n
d* ru
te laten vecekeren

bIjde
VIa.m**

vecekerlngemaatx happlj

veertig toten metheteinde van de Vietnamese oorlog.Storend in deze Nederlandse
vertaling is weleensde gebrekkige zinsopbouw.

DokterJenJong,chirurjenneutraalpersonage,houdtvastaan zlln plichten als arts

tegenoverhetChinesevolk.Hijleertonsde
moeilijkheden kennen diehetHuisvan de
familieJen metzijn traditionele hiërarchie
moetoverwinnenbijdegroteomwenteling.
Opiexibelewijzeverwelkomenzijhetcommunismeen aanvaarden deopkomstvan de
arbeidersklasse.Ditna decorruptievan het

De N oordstar
en Boerhaave

Tjiang K'ai-sjek-regime en de Kwo-mintang.
Stephanie Ryder is Amerikaansjournaliste
in China.M et haar open natuur staat ze
eerst aarzelend en later vol bewondering

voordehardnekkigestrijd vanhetChinese
volk.NahaarhuwelijkmetJenJongenenkeleharmonischejarensnmengroeitereen
verwijderingtussendezetweemensen.Stephanievreesthaareigenidentiteitteverliezen
en kan zich nietmeervolledig achterhetenthousiasme van haar man zetten.Ook van-

Groe Bd/annl:laan 121,
* Gent

TeI.(:91)25:515
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wegedeChinezenblijftereen stilleachterdochtvoordeze Amerikaansewierregering
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de Chinese revolutie vijandig gezind is.
WanneerJonga1srechts-georiënteerdedoor

zijn communistische partij veroordeeld

wordt keertStephanie,uit veiligheidsoverwegingen,naarhuisterug.Maar ook in de
VS heerstdezelfdeachterdochten voertMc
Carthy dezelfdezuiveringendooralsin China.Stephanie wordtdoor de CIA duchtig
onder handen genomen. Stilaan echter

Jonathan Culler, Barthes, Fontana, Glasgow,1983,128 pp.,f 1,75.

hetChinese communisme te herzien en de

centreert.Op zich een terechtekeuze:hetis

handelsembargo's worden geleidelijk aan

ongetwijfeldhetgebiedwaarogBartheshet

In zeer kort bestek biedtJonathan Culler
onshiereen kennismaking metRoland Bar-

thes,waarbijhijzichmetnameopdiensliwordtAmerikagedwongenzijnmeningover teratuurkritische en -theoretische ro1 conopgeheven.W at in 1982 door Han Suyin

meestheeftbetekend.Tochblilfthetboekje
wordtvoorspeld blijkt in de nabije toe- enigszins onbevredigend;Culler lijkt zich
komst bewaarheid te worden, nl. dat de
Chinezen hun wapensin de VS aankopen.
R.Biesmans

wel erg aan de oppervlakte van het ver-

schijnselçBarthes'tehebbengehouden,een

beperking die nietuitsluitend aan plaatsgebrekmag wordengeweten.In een nietzeer
veelruimer bestek wist Henk Hillenaar in

zijninleidingtotRolandBarthes(VanGorcum,Assen, 1982) aanzienlijk dieper tot

Willy Spillebeen, Doornroosjes honden, diensdenkwereld doortedringen.Voorhet
Manteau, Antwerpen, 1983, 94 pp., BF.
295.

Nederlands taalgebied verdient de laatste
dan ook devoorkeurboven hetnu bespro-

Dezenovellegaatovereenmeisjevanwiede

kenboekje;vooreen verdergaande,maar
ook veelmoeilijkerleesbarestudiezijmen

moederna een echtscheiding in deverdekte

prostitutieterechtkomt.Een tijd langvindt
demoedereenhouvastineen relatiemeteen

verwezennaarhethieraleerdergerecenseerde boek van Annette Lavers,Roland Barthes, S/mc/urc/g- and After (Methuen,

Algerijn.Totookdieplotsverdwijntom in London,1982).
zijn dorpdeplaatsvan zijn gestorvenoudstebroertegaaninnemen.HetmeisjeCin-

GerGroot

dy,ondertussen 10 jaar geworden, pleegt
zelfmoord.Hetvertelstandpuntin dittragische kortverhaalis dat van het van acht

Herman Servotte,T.S.Eliot,FourQuar-

fefy,vertaald,ingtdeeld en van commentaar

naar tien jaar evoluerende meisje Cindy, voorziendoorHermanServotte,DNB,Antwermetalle beperkingen inzake kennisvan de
volwassenen en hun wereld die dat meebrengt.Erwordtmeergesuggereerd dan ge-

zegd.Oppoëtischewijzewordtdeomgang
verwoordvanhetmeisjemethaarharlekijn,
haarhondTristanenhaarlappenpopAisja.
Misschien is de wereld van een tienjarige
minderbeperkten debelevingervan minder

pen,1983,189pp.,BF.495.
domdat dit bespi
egelende gedicht zijn
krachtvooraldanktaan eenuitzonderlijke

preciesheid in de woordkeuze,heb ik erin
deeersteplaatsnaargestreefd in hetNederlands woorden te gebruiken die zowel in
hun betekenisa1sin hun gevoelswaardemet

naïefdanhierwordtvoorjesteld.Doorde de oorspronkelijke gelijkwaardig zijn'(p.
syrookjesachtige voorstelllng van Cindy's 29).Deauteurbrachtin dezetweededruk
sltuatiewordthetcontrastintensermethet

een veertigtalcorrectiesaan,waardoorzijn
realisme waarmee hetmeisjeop mechani- uitstekende vertaling nog aan preciesheid
schewijzedeslaappillensliktom nooitmeer wint.Verderheefthijde bibliografie en de

wakker te worden.Spillebeen heeftin deze
novelle literatuur gemaaktvan hetverdriet

vanvelekinderen enjeugdigen.lndehoop
wellicht dat volwassen lezers het ter harte
zouden nem en?
J.Gerits

voetnoten aangevuld. Een opvallend verschilmetdeeerste uitgave isdatde Nederlandsevertaling ditkeerrec/o gedruktstaat
waardoorzedebovenhand haaltop hetori-

gineel.Erzijnooktweevertaaldefragmentenvan deFourQuartetsdoorMichelvan
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en kloppende, logische wereld wil,schiet
derPlasenBertVoeten opjenomen.Hier- eme
tdeliteratuurvan Brouwersnietveelop.
mee kri
jgtde lezer een vrllrepresentatief

beeld van de Nederlandse vertalingen van

M .de Vosheeft de meerdan 30 columns,

ditwerk.Dedrukvertoontjammergenoeg recensiesen artikelen verschenen n.a.v.Bejtjegezet.Hetdiscusdesporenvaneeniniatoiretijd,zowelwat zonkenroodopeen ri
papier, lettertype en,zoals te verwachten,

siepuntwashetverbandtussen fictieenwer-

deprijsbetreft.Stonddeeersteuitgaveop

keli
jkheid en degeloofwaardigheidvan een
schrijver. In haar in 1981 gepubliceerde
boekZesjarenenzesmaandenheeftLydia
Chagoll,dieo.m.inhetzelfdekampTjideng

een eenzamehoogteinhetlandschap van de
Eliot-vertalingen?dan vormt deze herdruk
een waardig slultstuk op het onlangs verschenen T.S.Eliot, Gedichten.fe/ze uit

alsBrouwersgezetenheeft,een documentair

z#apoëziemetcommentaren,samengesteld enuiteraardsubjectiefverslaggemaaktover
doorW .Bronzwaer,Ambo (Baarn) 1983. haarervaringen.Lectuurvan datboek had
Naar aanleiding van de eerste uitgave

vele oprispingen van tegenstanders Van

schreefikinStreven(maart1975):<H.Ser- Brouwers overbodig gemaakt. Het oqevottemaaktevooronsnietalleen een moei- ningsessayisvandehandvanJ.J.A.Moolj.
li
jke tekst transparant, maar leerde ons <Literatuuren ethiek'geeftdeverschillende
vooralpoëzieopeen nieuwewijzelezenen opvattingenweeroverdeinbrenjvanmoresmaken'.Bijhetherlezenvandebegeleiden- leoverwegingen bijdebeoordellngvanlitede essays kan ik ditoordeelhiermetklem ratuur.Zelftwijfelthijernietaan dataan
de literaire verbeelding ook een morele

bevestigen.
H.Roeffaers

waardemoetwordentoejekend,maarhij
geeftmeteenaanhoemoellijkhetisom die
te bepalen. Gegevens over de auteurs en

Jaap Goedegebuure e.a.,Kritisch Akkoord
1983,M anteau,Antwerpen,1983,146 pp.,
BF.455.

overdejeciteerdetijdschriftensluitenzoals
gewoonlljkdezebloemlezingaf.

J.Gerits

In dekeuzeuitessaysverschenen inNoord-

en Zuidnederlandse tijdschriften in 1982

wordtaandachtgevraagdvoortweeauteurs,

Theater

dietothetfondsvanuitgeverijManteaubehoren,nl.CyrielBuysse (meteen bijdrage

ChristianeGallenca,La Dupeélisabéthaine
opnieuw uitgegeven Tantes)enPauldeW is- ou l'homm e trompé,Didier Erudition,PavanA.M .Musschootoverhetin 1981apart

pelaere,BelgischStaatsprijswinnaarin1980 ris,1982,593pp.,FF.220.
(meteen overzichtsartikelvan zi
jn gehele
oeuvre door H.Bousseten een bespreking

Datde nar,de <fool'in hetElizabethaanse

vanhettweeluikM #nAl/l
à9 nergensmeer drama behalve een dramastructureel type
en Tussen tuinen werelddoorM .Janssens). ook een socialeconstantevertegenwoordigt,
Invloed van de idealistische filosofie van

isallangerbekend.Hetvernieuwende,ver-

R.W .EmersonopCouperus,vnl.inzijnro- ruimende aspectdatS.in deze studie aanmansExtaze,Eline Vereen Metamorfoze biedt,is:alssociaal-maatschappeli
jk tyye
wordtnagegaan doorJan Fonti
jn,terwijl op te vatten elk personage dat zich nlet
H.Verhaar het naturalisme van Couperus

doorzet,als verliezer het connict verlaat,

de de fataliteitop een pseudo-wetenschap-

een sociale realiteiten de frequentie waar-

vergelijktmetdatvanZola.Daarbijconclu- bedrogen wordtofzich dooreigen toedoen
deerthijdatZolainzijnromanspretendeer- bedriegt.Hetiseenafwijzingsmodelbinnen

pelijkemaniertebewijzen,terwijlCouperus mee het motiefvoorkomt,sujgereert een
geen lasthad van theorieën en zich daarom * belangrijkerfunctieen betekenlsbinnen de
een betermensenkenneren subtielerschri
j- toenmalije maatschappij. Via de talloze

vergetoond heeft.
vormvarlanten (naar periode,naar jenre,
Meteen korte passage uitHetverzonkene naarauteur)gaatS.opzoeknaardehlstorivan Jeroen Brouwers a1sconcreet vertrek- sche continuïteit die ze situeertin de ethipuntbeschrijftRob Schouten vi
jfaspecten sche en religieuze contexten. Het model
die hetoeuvre van deze auteur bepalen en blijkttepassen in eenironisch wereldbeeld
op tegenstrijdigheden berusten.Wiealleen waaraan het drama de sterkste expressie
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heeft gegund metvarianten voor komedie
en tragedie,gedemonstreerd aan alle Eliza-

Szarota,Wilhelm Fink,Munchen,1982, 648
PP.,DM .160.

bethaanseen Jacobijnseauteurs(van MarIowe totFord,metShakespeare toch onge-

E.M .Szarota,Poolse barokstudax meteen

lukkig uitgespaard).Deze typefiguurstaat Europesebiografischeachtergrond,is70genietgdsoleerd,wordtnietgeridiculiseerd,is
geen eenzaam doelwit;via haar functie en
lotgevallen wordt een systeem onder ogen
genomen waarvan vooralhet dogmatische
gehalte onder spervuur komt te liggen.
Daardoorwordteen waardencodelabielgemaakten heteffectismindereen destructieveimpulsvoorloslopendesoortgenoten dan
eenconstructieveresectieopeen humanistischelevensopvatting.
C.Tindemans

worden en haar buitenlandse vakgenoten

staan hierin de rijom alsfelicitatie hun

eigen visies en standpunten mee te delen

binnen hetwerkveld waarin zijzich onderscheiden heeft.Uiteraard ishetresultaaterg
erudieten metnameeen ruim aantalopstel1en over het Jezuïetendrama geeft belang-

rijkekennisaanvulling.UitdeNederlanden
hebben debetreurdeL.Rens(Antwerpen;
een berichtoverdegenologischecategorise-

ring van het 17eeeuwsedrama),Th.van
Oorschot (Nijmegen; over JezuïetenkateMargotHeinemann,Puritanl
àm and Thea- chismusspelen te Keulen),F. van Ingen
tre. F'o-r M iddleton and Opposition (Amsterdam ;overGryphius)enE.VerhofDrama undertheEarl
y Stuarts,Cambridge stadt(Gent;eensociopsychologischestudie
UP,Cambridge,1982,pb.,3* pp.,f 6,95. van een Hofmannsthalsprookje) meege-

TerechttrefjeMiddletonslechtsindeondertitelaan;maghijhiertoch centraalbehandeld worden,hi
jisdie aandachthistorisch-dramaturgischslechtswaardomdathij
aandemaatschappeli
jk-religieuzestrekking
van het(Britse,let wel) <puritanisme'de
duidelijkste uitdrukking heeft gegeven.
Daarom staat deze beweging (pertinent

werkt.Bontishetspectrum datvan de 16e
totde 20eeeuw reikten daardoorvakkundig hulde brengt aan een breedhumanistischeen dramaturgisch-intensievebelangstelling, die passend-eerbiedig beoordeeld
wordtin een presentatievan haareigen publikaties.
C.Tindemans

voorlopervan watin de 18eeeuw zich tot

érèseMalachy,Lamorten situation #Jnx
burgerlijkheid ontwikkelt) in het middel- Th
Iethéâtrecontemporain,A.-G.Nizet,Paris,
punt;terwijlhaaractiviteiten mentaliteit 1982,93 pp.,FF.38,50.
globaalopeenwijzevanleveneneenopvat-

tingvan maatschappelijkheidgerichtwaren, Datde dood,ook in hetdrama een thema
ontkwam het theater nietaan haar opiniërende kritiek.DathetPuritanisme zich als van alletijdenzijhetmeera1sfeitdan a1s
anti-theater-lobby gedragen heeft. is histo- resectie)na1945eenkwalitatievewijziging

risch beslistte corrigeren;middelsM iddle- in behandeling en gestalte heeftondergaan,
jktmeerdanylausibel;datditjegeven in
tonkanS.aantonen datvandrama en thea- li
o weinigbladzljden ook maarb1jbenadeterjuistqewiekstgebruikwerdgemaaktom z
ing rechtvaardig kan worden verkend, is
de eigen ldeeën teverspreiden.Deze studie r
verzameltalledenkbareelementen.vooron- uitgesloten.W atS.aan codificatieontwerpt
dersteltwelgrondigekennisvanhettheatra- (exorcismeenonsterfelijkheid)enmeerspeleen anderetijdspanorama,verbindtdenk- cifiek naspeurtin M .de Ghelderode, J.P.
categorieën van een generatiemetsociologi- Sartre,S.Becketten E.Ionesco,blijfdan
okeenwatjerektekreet,eenreeksweinig
sche categorieën van hettheaterbedrijfen o
weetpreciesaan te geven op welke subtiele stoute bewerlngen die nietgeadstrueerd of

ijgelichtkunnenworden.Metdegedachte
wijzehetpuriteinseideeëngoed werd inge- b
dat de dood thans veeleer als fspektakel'
drugpeld,daarbi
j uiteraard ook de antipurlteinse campagnes in het drama en op gdntegreerdwordt(metTadeuszKantorals
eminentgetuige) en dat daardoor andere
hettheaterzorgvuldig meesignalerend.
C.Tindemans
Richard Brinkmann u-a-,H rsg.,Theatrum

Europaeum. FestschrmtJér Elida Maria

confrontatie- en receptienormen beschik-

baarzijngekomen,valtinelkgevalaaneen
belangri
jkeuitbreiding van deze impulste
denken.

C .Tindemans
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LudgerLûtkehaus,FriedrichHebbel.M aria
M agdalene,W ilhelm Fink,M ûnchen,1983,
167 pp.,DM .12,80.

Armin Stolper,Poesie trögt einen weiten
M antel, Henschel, Berlin, 1982, 186 pp.,
DDR M .6.

A1sbegeleidingsboek bijde tekststudiege- De luchtig-oggeklopte schertsnonchalance
dacht.probeertdeze uitgave de historische dieS.alinzilnvroegereessaysoverhet(en
waardeen identiteitvan Hebbelsmeestbe- zijneigen)dramableektebeheersen,isdit
kende drama (1843)te verbinden meteen keer omgezet ill grappigheid-met-onderinterpreteerbaarheid die de tekst ook van- toon,in pretentieloze versjesmetsatirische
daagzijn gezagenfunctiewaarborgt.Een- stekels,in bestellingsteksten die schomme-

voudi!isdatnieten,zoalsbekend,isde len tussen cynische pose en kritisch sarcasafwijzlnj van een kritisch geprojecteerde me.Over alles heen gestrooid liggen geleburgerlilkheidsevocatie heelwat makkelij- genheidszinnen die de koele ernst van de

sneer of de antipointe listig uitdrukken.
Groen lichtvoorde regiemtrouwe,dehoge
kunst van de waarheid-langs-de-neus-weg,
ethischecodenormenvanzijngeneratie.S. een workshop van devoetnoot.
onderwerptalle personagesaan zorgvuldige
C.Tindemans
dissectie en verantwoordtgrondig dedualiteitvan degenre-aanduiding(dein burgerli- Michael Cordner, ed., The Plays of Sir
chesTrauerspiel').In een documentendeel GeorgeEtherege,CambridgeUP,Cambridstaan vele historische receptieteksten afje- ge,1982,341 pp-,hc.f 21,pb-,f 7,50.
druktdie de geesten hetvormbewustzljn Anthony G.Henderson,ed-,TheComedies
van die 19e eeuw weergeven,afgerond met of William Congreve,CambridgeUP,Camde manier waarop de Hebbelfilologie met bridge,1982,407pp.,hc.,f 21,pb.,f7.50.
ker.Daarom helptdeontstaansgeschiedenis
van deze tekst de grondintentie te verklaren:Hebbelgaat in de clinch metmoreel-

ditobjectomgegaanis.

C.Tindemans

Dezegeannoteerdeeditiesvandebelangrijk-

ste dramateksten van twee grote Britse
auteurs uit de 17e eeuw trachten een date-

rend oeuvre weertoegankelijk te maken
vooreen ruimer publiek.Etherege (1636Hans W agener, Carl Zuckmayer, C.H. 1692),bonvivanten diplomaat,schrijftde
Beck,Mûnchen,1983,190 pp.,DM .14,80.
Om datin delaatstedecennia C.Zuckmayer

in de dramakritiek watkneuzingen opgelopen heeft,trachtS.deze auteureen nieuw
beeld op te dringen en hem,stap voorstap
in elke levensfase daartoegegevensaandragend, a1s een nieuwsoortig metafysicus te
fatsoeneren.Deze poging oogtgoed omdat
deze vooringenomenheid erhoedan ook in

fcomedy ofmanners',eendroomwereldvan
degrappige,gevattegalant,gebaseerd op de

voorkennis van zijn publiek.De zin voor

karikatuur,hetdoorprikken van conventie,

hetbriljantetaalsyektakelzonderboosheid,
we1trefkracht,blljven in ThecomicalRevenge (1664),She Would If She Could
(1668)en TheManofMode(1676)bestgenietbaar.Congreve(1670-1729)ademtnog
Etheregesgeestmaargaatde satirischekant

slaagt in de vertrouwde bestsellers (Der uit,deafstraffingvanmenselijkezwakheid,
Hauptmann vonKöpenick,DesTeufelsge- onderweg naareen burgerlijkementaliteit,
neral
)evenzeeralsindeminderaanspreken- meteengewijzigdefunctievoordevrouw,
de maar dramaturgisch minstenseven inte-

metperfectie in de sociale interactie en de

ressantepogingen(Derfröhliche Weinberg, dialogischeprecies-en precieusheid.Beiden
Schinderhannes,DerGesang im Feuerofen) zijnhetinstrumentalistenvoorwiehetdranieuwe aspecten te releveren. Uiteindelijk ma enkelalsdraagvlak dient voordialogi-

blijftZuckmayertochveeleereengetemperd sche puntigheid,karikaturisering van sociaconservatiefdlenetgenoegtijdsgevoelheeft letypen,speelsheid van situatiesen beterwegehad om pikante motieven een attractieve

tendegoedlachsheid vanhetpubliek.Prach-

verpakking mee tegeven;tegelijk isdaar tigevoorbeelden van hetsoortvrijbli
jvend
ook een dramasociologisch reliëfaan toete
kennen datook in een immanentedramageschiedeniswelnooitte verwaarlozen is.
C.Tindem ans

maar uiterst vakkundig vermaak,vöör de
meer ernstige gebeurtenissen voorgoed de
pretverstoorden in de Britse wereld.
C .Tindemans
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b
oor
ek e
wo
do
enrdt de strakke theorie versoepeld
populariserende optiek. In het
hoofdstuk fM ontage'worden b.v. pogingen
gedaan om hetbegrip montage uitte brei-

Film

den(doorcamerabeweginjenenaanwezig-

R.Eekhof,R.Visschedijk(uitg.),Dageraad heid van andere factoren ln hetbeeld ook
vaneen nieuwecinema.Degeboorte van de tot de montage te rekenen).Dat is een

Nouvelle Vague, Uitgave Cinemathema, tweede dnieuwsgierigmakende' beweging
Amsterdam,1983,128 pp.
van het boek. De vulgarisering of vereenvoudiging daagt de theorie opnieuw uit.
Ter begeleiding van een jaarlijksproject, Zekerlezenswaarddus,alzijhetnietalti
jd
bundeltCinemathema enkele klassieke tek- voor die mensen voor wie men dacht te

stendiehetverschijnselNouvelleVaguebe- schrijven.

lichten en die geconfronteerd worden met

PaulVerstraten

bijdragen oorspronkelijk voor deze verzameling geschreven. Zo treft men Bazin,
Astruc en Truffautnaasteen resectie van Kunst

SusanSontaggewijdaanGodardeneenopstelvan Edward Buscombegewijd aan de
auteurspolitiek. Jan Simons schreef een
mooiessay over-eveneens-Godard enikzelf probeer de esthetische en ethische karakteristieken van Bazins geschriften te
plaatsen.Hetgeheelvergtvan delezerheel
watopvulwerk,vreesik,datdoordeinleiding niethelemaalopgevangen ofgestructureerdwordt.Een enanderkanechtergebeuren doordelectuurvande Versus8,1983,dat

K.W olbert,Die Nackten und die Toten,

AnabasVerlag,Giessen,1982,269pp.,(rijk
gei1l.),DM.39.
M et Arno Breker a1s voornaam ste exponent, heeft de beeldhouwkunst onder het

nazismeeenzeeraparteylaatsenfunctiein-

genomen.Opvallend zbn hetnadrukkelijk
voorœnFootdœlgewijd i
snnn deauteurs- vooropstellen van het (vnl. manneli
jke)
politiek en verder ingaat op problemen die

naakt,de Grieksevoorbeelden,en hetaan-

hier(o.m .doorBuscombe,Simonsen me- l
eunen tegen de-sport-ideolojie.Doch S.
zelg aangestiptworden.
komterklaarblijkelijk nietult.Zijn overEricdeKuyper

vloedig gebruik van commentariërende en

<kritische'teksten uitdeperiodezelf,zijn
J.Aumont,e.a.,Esthétique du Film, Editions Nathan,Paris,1983,223pp.
Aangekondigd als een fpanorama complet
de la théorie etde l'esthétique du film'en
bestemd voormensen diemetfilmstudiebe-

kunsthistorischeuitweidingen,brengen hem
en de lezer-nietveelverderdan een herhaald aanstippen van het vreemde van dit

verschijnsel.Alslezerkrijgjedeindrukdat
hetçtaboe'waaruitdezeplastiek haarobsessionele zeggingskrachtput,de onderzoeker

ingeli
jkemateverlamt.Eenpsychoanalyti-

g
innenofoylagerniveauoverfilm doceren, sche ideolojisch-kritische benadering van
isditboek lnderdaad een handige bloemle-

zo'n verschljnsel,zoals Theweleit gepro-

zing voor beginnelingen. Toch is er wel beerd heeftin zijn Mönnerphantasien,zou
enige voorkennis vereist.W ie over heden- W olbert in staat gesteld hebben toch iets
daagse filmtheorie schrijft!kan (zeker in meer van ditmechanisme bloot te leggen.

Frankrijk)nietom Christlan Metz heen. Nu blijftheteenvrijchaotischenonsysteHoofdstuk 4en 5zijn dan ook op hetse- matisch gedwarrelen gesadder.De vele ilmiologischeen psychoanalytische werk van

lustraties-totvervelenstoeherhalingen van

M etzgeënt(dehoofdstukken dragen zelfg eenzelfdethema -schreeuwen om een analyfzijn titels',CinemaetLangageenLefilm Se.

eetis
l
onspectateur).Zevormeneengoedeinding ln dehedendaagse filmtheorie,maar
om Metzenzijnsterkgestructureerdtaalgebruik te Snappen,is er toch welietsmeer
nodig.Naardat'meer'maaktdezeinleiding
de beginneling alvastbenieuwd.In hethele

Eric de Kuyper
W ard Ruyslinck, Opea beeldboek, Manteau,Antwerpen,1983,170 pp.,geill..BF.
370.
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Ondankszijn zeergroteliterairebedrijvigheid is W ard Ruyslinck in eerste instantie

nog altijd Raymond De Belser, adjunctbibliothecaris van het Museum Plantin-

MoretusteAntwerpen,waarhijhetPrentenkabinet leidt. Ruyslinck is er al dertig

jaarwerkzaam enmagdanook eenexpert
genoemdworden op hetdomein van degra-

fiek.Vanafdejaren'70heeftdatookgeleid
toteenaantalbijdragenincatalogivantentoonstellingen, kunstalbums en kunsttijd-

schriften.Diewerden nu samengebrachtin :

Open beeldboek'. Behalve korte stukjes

overJ.Gorus,J.DeM eester,E.Ausloos,
G.Macloten A.Goezu,bevathetlangere

bi
jdragen over Landuyt,Permeke,Rops,
Rassenfosseen M inneen twee essays:fHet
Vlaamsedorp in degrafiek'en çHypocrisie

enijdelheidinhetprofaneportret'.Open
beeldboekbesluitmetdeheruitgavevanzljn

in 1977 geschreven monografie over de in

Duitslandin1950vrijwelvergetengestorven
portrettistValentijn van Uytvanck.Debe-

naderingvanhetwerkvangrafischeen plastischekunstenaarsis-hoekan hetanders-

ergliterair.Ruyslinckstaalisbijzonderrijk
aantyperendeadjectievenenaancitatenuit
dewereldliteratuur.Zijnverwantschapmet
cultuurpessimististische geestesgenoten als
een Landuytb.v.zorgtook vooreen sterke
inleving in hun kunst. Tweemaal citeert
Ruyslinck volgens principe van Georges

Braque:<j'aimelarèglequicorrigel'émotion,j'aimel'émotion quicorrigelarègle'.
Zo kijktRujslinckinderdaadooktegen de
kunstvanzbntijdaan:nietabstractevaluerend,maaremotioneelbetrokken meecreërend.
J.Gerits

asbestcem ent:
golfplaten,Ieien,buizen
gevelstenen
gewone bakstenen
ferton vloeren
m arbrabeltegels
usidallen
structuurtegels
m arm erm oza'
fek trappen
architectonisch beton
gipskarton platen
ornim at decoratieve platen
novex onderdakplaten
isolatiem aterialen
pannen
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Personalia
Raoul Bauer, geboren 1944. Studeerde
geschiedenis aan de KULeuven. Promoveerde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht op een proefschrift over A . J .
Toynbee (uitgegeven in eigen beheer).
Publiceerde Kleio tot /even gebracht.
Levende geschiedenis in de films van
Federico Fellini. Docent Cultuurgeschiedenis aan de Hogere Instituten
voor Architectuur en Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.
Adres: Hof-ten-Berglaan 50, B-2670
Puurs.
Goedele
De Keersmaeker,
geboren
1959. Licentiaat politieke en sociale
wetenschappen. Verricht studiewerk bij
het nationaal sekretariaat van het
Vlaams Aktiekomitee tegen de Atoomwapens.
Adres: Gemeentestraat 183, B-3200
Kessel-Lo.
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 & Belfort, Ons Erfdeel.
Adres: Puursesteenweg 199, B-2680
Bornem
Roger Lenaers s.j., geboren 1925. Licentiaat filosofie, theologie en klassieke filologie. Verzorgt klassieke teksten
voor het middelbaar onderwijs en geeft
godsdienst aan het Lemmens- en het
Paridaens-instituut, beide te Leuven.
Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
Leo J. O'Donovan

s.j., geboren 1934.

Professor Systematische theologie aan
de Weston School of Theology, Cambridge, MA, USA. Auteur van A
World of Grace. An Introduction
to
the Themes and Foundation
of Karl
Rahners Theology, 1980.
Adres: Weston School of Theology, 3,
Phillips Place - Cambridge, MA 02138,
USA.
Ignacio Sotelo, hoogleraar aan de vrije
universiteit Berlijn.
Adres: redactie.
Herman Van der Wee, geboren 1928.
Hoogleraar in de Sociale Wetenschappen en de Economische Geschiedenis
aan de KULeuven. In 1980 ontving hij
de vijfjaarlijkse E. Solvay-prijs, in
1981 werd hem de Francqui-leerstoel
Humane Wetenschappen toegewezen.
Adres: Ettingestraat 10, B-2278 SintPauwels.
Toon Vandevelde, geboren 1952. Studeerde economie en filosofie aan de
KULeuven. Wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit TEW van de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen.
Adres: Oude Baan 422, B-3000 Leuven.
Paul Verstraten, geboren 1957. Studeerde te Nijmegen ; maakte een scriptie over de adaptieproblemen van roman naar film. Publiceert in Skrien en
Versus. Geeft colleges over filmtheorie
in Amsterdam en Nijmegen. Trad als
acteur op en werkt momenteel als scenarist mee aan een film.
Adres:
Groesbeeksedwarsweg
301,
NL-6521 DK Nijmegen.
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Inhoud

GEORGES DE SCHRIJVER,Deorthodoxie van debevrijdingstheologie
IneenonlangsgepubliceerdestudiebetoogtKardinaalRatzingerdatdebevrijdingstheologie
(van o.m.Gutiérrezen Sobrino)op meerderewezenlijkepunten eendwaalleerverkondigt.
DeauteurlegdeRatzingersfbeschrijving'vandietheologienaastSobrino'seigenuitspraken
in verband met het reeds aanwezige en hetnog te betrachten en te verwachten heil,de
hermeneutische overbrugging van de ten dele historische evangelische boodschap naar de

eveneenshistorischeactualiteitendeparti
jdigekeuzevoordearmenin degegevenLatijnsamerikaansesituatie.HetdegelijkverantwoordchristelijkgehaltevanSobrino'stheologische
interpretatiewekthetvermoedendatveel- westers- verzettegen debevrijdingstheologie
andereenmipdergeestelijkewortelsheeftdandezorgom hetbehoud vandeorthodoxie.

L.KAUFMANN & N.KLEIN,Godisnietin tijdKhriftentevinden.Gesprek met
Jon Sobrino

785

Een in Europaafgestudeerde theoloog komtin EISalvadortoteen heelanderuitgangspunt

vanzijntheologischebedrijvigheiddandenogzoaandachtigelectuurendiepgaandestudie
van overgeleverde fteksten'.Een ftheologiedieluistertnaarhetvolk',en metnamenaarde
armen en verdrukten,ontdektdimensies van hetgelovig bestaan die niet zonder meerte

herleidenzijntotdegevestigde,traditionelewaarhedenenwaarden.Enwordtallicht'partijdig'evengoed alsdeEuropese theologie,ondankshaaruniversele pretenties,in een andere

zinpartijdigen eenzi
jdigisgeweest.
PIERRE VAYSSIERE,De M iskito's in Nicaragua

794

De veelvuldige, ten dele gewelddadige consicten tussen de sandinistische regering en de

Miskito-indianenvormenalgeruimetijddeinzetvandeideologischeconfrontatietussende
voor-en tegenstandersvan deNicaraguaanserevolutie.Maarhetprobleem vandefMiskitonatie'is aleeuwen oud:nooitopgegeven verzettegen de Spaanse overheersing,relatieve

autonomieonderBritsevoogdij,onderwerping aan deeconomischebelangen van deVS,
onderdrukking onderhetsandinistischebewind.Desandinistischeregeringheeftongetwijfeld de aparte dimensie van het indianenprobleem grotendeels miskend en zware fouten

gemaakt,dieevenweleenmogelijkeverstandhoudingenverzoeningniethoevenindewegte
staan.

W ILLIAM VAN BELLE & PAUL CLAES,De Iogica van de afe dkking 808

InhetofficiëledefensiebeleidvanWesténOostspelenwoordeneenevenbelangri
jkerolals
wapens:menzweerterbijeenafschrikkings/heorfe,waarvandedeugdelijkheidvooronomstootbaar gehouden wordt.De auteursanalyseren datdenksysteem aan de hand van A.

Greimas'betekenistheorie,waaruitblijktdatdeafschrikkingspolitiektoteenonontkoombare impassemoetleiden,omdatzijhetwederzijdse wantrouwen a1shaar -exclusievegrondslag hanteert.Deontwapeningsdialoog zou derhalvenietdepraktische consequenties
maardetheoriezelftotonderwerp moeten hebben.

PAUL BEGH EYN ,Geweldloosheid :alternatief of naïef? Faen analyse van acht

bisschoppelijke brieven

822

In de loop van 1983 hebben niet minder dan acht nationale bisschoppenconferenties een
verklaring gepubliceerd overdeproblemen van oorlog en vrede.De auteurwou uitsluitend

nagaanwelkeroldezogehetengeweldloosheidindiechristelijkestandpuntbepalingentoebedeeld kreeg:vandeafwijzingervan doordeFransebisschoppen a1seennaïeve,utopische,
desnoods louter individuele optie, tot de uitgesproken beaming ervan door de Japanse
bisschoppen alseen volwaardig alternatief.

HENK JAN S,Vernieuwde aandacht voor fossiele brandstoffen

830

Om erg uiteenlopende redenen van o-m. militair-strategische, politieke,economische en
socialeaard,isop internationaalen nationaalvlak een grondigereëvaluatieaan degangvan

deaanzienlijkereservesvan fossielebrandstoffen,zowelwathunexploitatie-a1swathun
gebruiksmogelijkheden betreft.Dereedsgepraktizeerde ofvooralsnog slechts overwogen
uitvoering van aldieplannen roeptevenweleen aantalnietzo fnieuwe'en voornamelijk
ecologischeproblemen op,die in deeerstevolgendedecennia aan een ernstige en dringende

behandelingtoezijn.
Forum
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Om slagontwerp:M ark Versteckt

De orthodoxie van de bevrijdingstheologie
GeorgesDe Schrijver

Op 22 maart maakte het informatiecentrum over Latijns-Amerika
(DIAL)detekstbekendvande10opmerkingendiedeCongregatievan de
Geloofsleer een jaar geleden formuleerde tegen de bevrijdingstheologie
van de Peruviaansetheoloog Gustavo Gutiérrez.Dietekst,waarin vooral

de marxistische invloed op de bevrijdingstheologie aan de kaak wordt
gesteld,werd in deloop van 1983aan de bisschoppen van Peru voorgelegd
en daarbediscussieerd.Hetvermoeden dathethierom een toetsingvan de

orthodoxievan debevrijdingstheologiein haargeheelgaat,wordtbevestigd door een dconfidentiële studie'die KardinaalRatzinger,prefectvan
de Congregatie van de Geloofsleer, over het dwaalleerkarakter van de

bevrijdingstheologieheeftgemaakten die(buiten zijn weten)in hetltaliaansetijdschriftJpGiorniisgepubliceerd.Aangezien destudieslechtseen
voorbereiding isop een definitieve stellingnam een opgesteld isin devorm
van een gedocumenteerd betoog,kan m en volgensdetraditievan hettheo-

logisch onderzoek ermeein gesprek treden.Zijneemtnietalleen Gustavo
Gutiérrez op de korrel.maaruitgebreidernog Jon Sobrino,deauteurvan

een fLatijnsamerikaanse'christologieen JezusinLat#ns-Amerika.Ik wil
hiervooraldevragen bekijkendieaan deorthodoxievan Sobrinoworden
gesteld,om daarnaheeleven aan te sti
ppenwelkedegelijklopendepunten
zijn in hetonderzoek rond Gutiérrez.
De redactionele titelvanRatzingersstudie in 30 Giorniluidt:dIk leg u uit

Watbevrijdingstheologie is'l.Een blikvanger,dieechtergoed deintentie
weergeeft.In de bevrijdingstheologie zijnverschillendestrekkingen aanwezig,zegtRatzinger,gaande van heelm arxistische positiestotbewegingen die zich in de kerkleer van M edellfn en Puebla inschakelen,m aar het

is verontrustend datde marxistische optie bij vele bevrijdingstheologen
veldwint.Datmoetuiteindelijkleidentoteentransformatievanhetchristendom in een systeem datnogaltijddepretentieheeftchristelijktezijn,
1 J.Ratzinger,Ffspiego la teologiadella liberazione,in30Giorni,maart1984.
pp.48-55.
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maarhetnietmeeris.Een dwalingisdestegevaarlijker,naarmatezemeer
van dewaarheidskern van hetchristendom in zich opneem t.Totdiewaar-

heidskernhorennatuurlijkheilenintegralebevrijding,maardeinterpretatie die de marxistisch gdnspireerde bevrijdingstheologie daarvan voorstaat,vertoontbelangrijkeafwijkingen.Vooralop driepunten,zegtRatzinger:hetaccentdatgelegd wordtop deklassenstrijd alsdevoedingsbodem vooreen praxisdietotbevrijdingleidt;hetbelangdatgehechtwordt
aanhetvolkalsdewareinterpreetvanzijn heilsgeschiedenis;eneendynamisch naardetoekomstgerichtgeschiedenisconceptdat'heil'toezegtaan
wie zich vooreen betere wereld inzeten zo de begrippen dGod'en dopenbaring' een louter binnenwereldse inhoud geeft. De drie punten raken
zowel de kerkorde als de leer, maar het leerstellige aspect komt toch

vooralin hetlaatstepuntaan deorde.OmdatRatzingersobjectiestegen
Sobrino vooralvan leerstellige aard zijn,za1ik vooralaan dataspect
aandacht besteden.

Sobrino :toekom stdynamiek of openbaring?

Hetmaaktweleen verschilalsjezegt,zoalsRatzingerdoet,datvoorde
bevrijdingstheologen detoekomstdynamiek van degeschiedenisgeheelen
al sam envalt met de openbaring. of,zoals Sobrino doet, dat de openbaringin staatistoekomstteopenen voorwiein degeschiedenisstaat.H et

laatsteligtin delijnvan hetklassiekeincarnatiedenken.Detheologievan
dehoop,diein dejaren '70 veelaanhang kende,besteeddevooralaandachtaan de overstijgingsdynamiek in hetontwikkelingsproces van de
geschiedenis zelf: individuen en groepen beleven slechts hun vervulling

doordatzehetnognietgezienenaderbijproberentebrengen;hetutopische nog-nietheeftprioriteitop hetreeds (B1och)2.W ie in die richting
denkt,heefthetmoeilijk eennureedsvervuldeopenbaring aantenemen,
dat heeft Ratzinger scherp gezien.W ie te zeer op het komende van de
geschiedenis gerichtis,wordtblind voorhetheildatreedsdsacram enteel'

zichtbaaris.M aardatkunjenujuistnietvan Sobrino zeggen.Zijn christologiebeklem toontdepresentievan hetgeopenbaardeheil:dHetNT zegt

onssystematisch datJezusverschijnta1shetdefinitieveverlossingswoord

2 Cfr. F. Van Bladel, Utopisch denken, in Sfreven, november 1973,
pp.107-117.
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van God in de geschiedenis,de zichtbareuitdrukking van God onderons,
en van Godsliefde'3. In onzemenselijkeconditieleeftJezusop een onto-

logisch goddelijk niveau (51).OmdathijsubstantieeleenismetdeVader
(56),leefthijalsmensin diensnabijheid (62)envermiddeltzichtbaardie
nabijheid in zijn verkondigingvan hetRijk Gods.
In zijn gehoorzaamheid aan de VaderlaatJezushetRijk van de Vader
zichtbaar worden.M aar in die gehoorzaam heid voert Sobrino een heel

eigen begrip in:hetbegrip <onderscheiding'(discernimiento).De onderscheidingen en keuzen die Jezusmaaktein desociale contextwaarin hij
leefde,laten zien hoehijzijn gehoorzaamheid concreetmaakte.IsJezus
werkelijk de <middelaar'voordezichtbaar-wording van God onderons,
danishetvangrootbelangdatwenaarzijnconcretedadenenvoorkeuren
kijken;slechtsvia die invulling van degehoorzaamheid wordtduidelijk
watGodsepifanie in hem concreetbetekent,en watde norm isvoorons

eigen toebehoren aan Gods Rijk (21).Wijhebben slechtseen idee van
Jezus'transparantievoordeVader(endienszelfopenbaring in Jezus).a1s
weook hetchoquerendein Jezus'optreden zien:zijn uitgesproken voorliefde voor kleinen en geringen.In een heelconcrete historische context
leidde deze hem tot de dood aan hetkruis.

Het heil is nu reeds aanwezig. Dat blijkt ook uit de manier waarop
Sobrino hethandelen van Jezus,Jezus'practica,beschrijft.Dathandelen
isaanstekelijkenwektanderen totleven.Hetisimmersgegrond in Jezus'
persoonlijkerelatietotdeVader,diedebron isvan hetleven.Practicaen
levensverwekkinggaan bijSobrino hand in hand:<Depractica van Jezus
iszijnvermogen om actiefintewerkenopdehem omringenderealiteiten
haarom tevormen ineen bepaalderichting,dievan hetrijk Gods'(81);
<In hetwekkende handelen van JezusopenbaartGod zich alsde God van

hetleven'(120).Hetzijn uitspraken van een theoloog dieeen continent
voorogen heeftwaarjaarlijks miljoenen mensen sterven van hongeren
ondervoeding (78)!In Jezus'optreden wordtduidelijk datfhetleven zal
verschijnen als herovering van leven op onderdrukking en dood:het
leven-geven zalredding,verlossing,bevrijding zijn;hetleven zalvrijgekochtworden uitde dood doorhetgeven van heteigen leven'(123).
Hetwoordpractica wordtgemakkelijk gelezen alspraxisin demarxistische zin :het eisend en gewelddadig opkomen voor de rechten van het

3 J.Sobrino,JesusenAméricaLatina.Susign@icadoparaIafey IaCr9/o-

l
oqia,SanSalvador,1982,p.37.Deverwijzingeninonzetekstbetreffendebladzilden van ditwerk.
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benadeelde proletariaat4. M aar die lezing doet de inhoud van de term
geweld aan.Depractica ontleenthaarovertuiging nietaan een revolutio-

nairdenkproject,evenmin iszedevruchtvaneen onderdompelingin een
collectiefprotesterend bewustzijn.W elwordthiermee een momentvan
<m etafysische dichtheid'in de actieve persoonskern van Jezus om schre-

ven:zijn contactmetdeVader,diedeGod isvan hetleven en diehem
wekt om te onderscheiden waar het op aankomt,opdat God ook voor
anderen de bron van hùn leven mag wordens.

H erm eneutiek aIs overbrugging van verleden en heden

Ratzingerlijkttesuggereren datin deLatijnsamerikaanseschriftinterpretatieeengrootmomentvansubjèctiviteitwordtbinnengebracht.Dieklemtoon op de eigen ervaring (<mijn ervaring,mijn hunkering naarleven in
hetaanschijnvandedood')wordtbevestigdineen subjectieveduidingvan
degeloofsgegevensenmoetonvermijdelijkleidentoteenverwijderingvan
het kerkelijke leergezag,datjuisttottaak heefthetpermanente in de
openbariùg te benadrukken.Hetzelfde bezwaar komt voor in de 10 aan
Gutiérrez gerichte opmerkingen :laatmen God 'ondergaan'in de histori-

schepraxisvanbevrijdingen geeftmenaan ditervaringsgegeven hetvolle
gewicht,dansteltmendeeisdatdebijbeltelkensopnieuw geïnterpreteerd
m oet worden en de leer telkens opnieuw verwoord.M aar dan komt de
eenheid van het openbaringswoord en de waarde van de traditie in het

gedrang.DeoorsprongvandiesubjectieveinvalshoekligtvolgensRatzinger in de theorie van RudolfBultmann,die ten behoeve van het indivi-

duelegeloofsverstaan een onderscheid maaktetussenfeit(hetleven van
Jezus)en interpretatie(deduiding doordegelovige).
Maarisdetegenstelling subjectief-objectiefwelhetgeëigendemiddelom
de Latijnsamerikaanse theologie van de traditionele te onderscheiden?
Ook alsmen,zoalsRatzingeraanklaagt,desubjectieveduiding,dieBult4 J.Ratzinger(p.50kol.1,p.52kol.3enp.54kol.1)leestpraxi
stelkensinhet
lichtvandemarxistischeklassenstrijd.IneendiscussietussenE.Schillebeeckxen

L.Dupré(colloquium Kultuurleven,19mei1983)hoordenweL.Duprézeggen:
fvaneenchristelljkepraùzougeensprakezi
jnalsMarxernietgeweestwas'.Hij
vergatdateenvandegeschriftenvanhetNTDeHandelingenvandeApostelenin
hetGrieksPra eù Apostoloonheet.Datisdan misschien een van dedlngen waar
Marx de christenen aan herinnerd heeft.

5VolgensRatzinger,p.55kol.1,sluiten bevrijdingstheologieen metafysisch
denken elkaaruit:<(In dieoptiek)mag de waarheid nietmetafysisch worden
opgevat,datzou<<ide.
nlisme''zijn.Dewaarheidrealiseertzichin degeschiedenis

en depraxis'.

GeorgesDeSchrijver/Deorthodoxievandebevrndingstheologie

775

m ann voorhetindividu reserveerde,verbreedttotdesubjectievekijkvan
de groep,de basisgemeenschap ofhet Volk Gods,dan nog bl
ijfthetde
vraag of men hiermee we1de vinger legt op het methodische probleem

waarmeedeLatijnsamerikaansehermeneutiekworstelt.Meerdanvoortte
denken op Bultmann worstelt deze hermeneutiek m eteen vraag die door
decultuurfilosoofGadamerwerd opgeworpen :hoekunnen wedecultuurhorizon van een oude beschaving,zonder hem geweld aan te doen, in
versm elting brengen m etdeonze? In Sobrino'sbewoordingen :fH oe kunnen we de historische en culturele afstand tussen Christus en het heden

overbruggen?'(73).Inzichtin onzeeigen cultuurhorizon speeltdaarbijin
iedergevaleen rolentotdiehorizonbehoortbijvoorbeeld hetfeitdatwij
sociaalonrechten onderdrukking alseen tebestrijden kwaad ervaren en
datde kennissociologie onsm iddelen ter hand steltom hette ontm askeren6.M ogen we die heel eigen cultuurhorizon zo m aar in die van het

NieuweTestamentprojecteren?Ofmoeten weheteigenezoreducerendat
de overbrugging de verschillen tussen de twee cultuurhorizonten wegst-

rijkt?Gaatdiereductievan deeigen horizon evenweltever,dan hebben
we in hetheden geen boodschap meer aan hetoude.
Ten aanzien van deze vraag formuleert Sobrino twee principes. 1. De

overbruggingwordtmogelijkalswekijkennaardeovereenkomstentussen
de maatschappelijke situatiein de bijbelsecultuuren de onze.Meerbepaald 'biedtdegelijkenisvansituatiesophetbelangrijkepuntvanellende,
onderdrukkingendoodeentheologisch blikpuntdatgemeenschappelijkis
aan hetheden en degeschiedenisvan Jezus'(87).2.Vanuitditgem eenschappelijktheologischblikpuntzienwedatJezusradicaalontmaskerend
optreedttegenzondeen zelfgenoegzaamheid,<albeschiktehijnietoverde
m oderne analysesdiedesocialewetenschappen onsnu aan de hand doen'

(158).DeJezusdiezich metkleinen en geringen solidariseert,hekeltde
hooghartigen.Dathad KarlBarth algezien:'God plaatstzich altijd onvoorwaardelijk en gepassioneerd aan deze,en enkeldeze zijde:altijd
tegen dehooghartigen,altijd voordenederigen,altijd tegen degenen die
rechten en privilegeshebben,'altijd voordiegenen diegeen rechten hebben,7.
Als die overbrugging één effect heeft,dàn dit datze de exegeten ertoe

aanzetmeeraandachttebesteden aan desocialeachtergronden in debij6 Cfr.Pierre Delooz,KennAociologie en rell
kie,in Streven,januari1980,

pp.305-313.
7 K. Barth,Kirchliche Dogmatik 11/1! Zûrich, 19* , p. 434, geciteerd in

Sobrino (171)en G.Gutiérrez,Pobresy /lherlcïda en H ebla,in Paginas,april
1979,p.1.
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belverhalen.In ditopzichtverwijstSobrino graag naardegroteexegeet
Joachim Jeremias,voorwiedebijbelsecategorieën vanellendeen verlossing nietslechts een ervaringsgegeven zijn in de psyche.maareen heel
bepaalde sociale contexthebben.Dearmen en geringen aan wie Jezushet

goedenieuwsbrengt,zijn mensendie<verguisd worden,een slechtereputatie hebben en nietworden geacht;hetzijn deongeschoolden en onwetenden die omwille van hun religieuze onwetendheid en hun moreel

gedrag,volgensdeopvattingen van die tijd,tothetheilnietkonden of
mochtenwordentoegelaten'(105).Deblinden,kreupelen enmelaatsendie
Jezus heelde,waren mensen die maatschappelijk afgeschreven waren:
waarom proberen zein hetland van delevenden binnen tehalen? (125).
Heeftmeqeenmaalaandachtvoordiesocialeachtergronden,dan begrijpt
menookbeterdeinhoud van Jezus'handelen en van zijn goddelijkezending.Dan leestmen b.v.decontroversem etde farizeeën en hogepriesters

overdevraag in wiensnaam hijoptreedt,nietmeeruitsluitend alsdisputen die draaien rond onbegrip.Ze betreffen Jezus'legitimering en dusde

inhoud van zijn zending.Als<zoon van hetleven'betwistJezushetgoed
rechtvan overheden die in <naam van God'aan de maatschappelijk en
geestelijk geringen de toegang tothet Rijk Godsversperren (167).Het
spreken in de naam van God staatter discussie.Jezuswordt afgewezen

omdathijhetwaagt,hen die danderemensen ontmenselijken en zich ter
legitimeringhiervoorop God beroepen'teontmaskeren (129).

Partijdige voorkeurvoorde armen
Pueblaheeftdeideebekrachtigd vaneen voorkeur(atenci6npreferenciao
voordearmenindepastoraalvandeLatijnsamerikaanselanden.Gaathet
hierom een gewoneofom een partijdigevoorkeur?Kan deexegesehier
uitsluitselgeven?
Vanuit een sociaalgevoelige exegese toontSobrino aan datJezus'voor-

keurvoorde geringen 'partijdig'is.Diepartijdigheid wordtvooralverklaard vanuit Jezus' radicale verwerping van de <valse middelaars', die

voorgeven God tevermiddelen,terwijlzeweigeren deGod van hetleven
tedienen,doordatze verhinderen dathijtotleven komtin degeringen.
Jezus'partijdigeliefde(amorparciao volgtuitzijn levenszending om de
wcremiddelaarvan deVadertezijn (139).Omgekeerd heeftdeconcrete
invulling die Jezusaan die zending geeft.totgevolg datGodsconcrete en

toch universele liefde metterdaad ook alspartijdig manifestwordt.Als
men hetleven van Jezuscontextueelleest,isdevraag nietzozeerofGods
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liefdeuniverseeldanwe1partijdigis,maarwe1hoeGodsuniverseleliefde
alspartijdigkan verschijnen.
In een synthese van sociaalgevoelige exegese en ignatiaanse onderschei-

ding werktSobrino concreetuithoe de liefde totdealtijd grotere God
(Deus semper maiorjtot een partijdige keuze voorarmen en geringen
dwingt:menkangeentweeherendienen,Godenderijkdom (159):'God
isaltijd groter(of,alsmen wil,ook juistdaarom altijd kleiner)dan de
cultuur,de wetenschap.de kerk.de pausen alhetinstitutionele'(156,
Sobrino citeertKarlRahner).W aarhetopaankomtis'datmendeuniversaliteit vanuit de plaats van de onderdrukte kan zien ;als Jezus'liefde
inderdaad voor allen was.dan brachtde concrete realisatie hiervan met

zich dathij in een eerste moment metde onderdrukten was tegen de
onderdrukkers,juistom tetrachten hen allen tevermenselijken en broedersvan elkaartemaken'(158).DeliefdetotdesteedsgrotereGodmaakt
onserook van bewustdatergradatieszijn in dezonde.Diezondeishet
grootst waarin mensen zichzelf ontmenselijken door anderen van hun
menselijkewaardigheidteberoven'(129).Vandaardebijzonderetaak om
eersten vooralvoordeslachtoffersvan die grootste zonde op te kom en :

dzijzijn degeprivilegieerden van hetrijk Gods'(141).
Ratzingerkeertzich feltegen Sobrino's uitwerking van Godspartijdige
liefdevoordearmen:<Naarmijnoordeelkan men hierheelduidelijk de
verm enging zien tussen een fundamentele waarheid van hetchristendom

en een fundamenteelniet-christelijke optie,diehetgeheelzo verleidelijk
m aakt.In de BergredekiestGod inderdaad voordearmen.M aardeinterpretatie van de arm en in de zin van het dialectisch materialisme en de

interpretatie van hetpartijkiezen in de zin van de klassenstrijd is een
sprong eisallo genos(naareen andergenre)waarin hettegengesteldeals
identiekwordtvoorgesteld.Hetfundamentelebegrip in Jezus'predikingis

hetRijk Gods.Ditbegripstaatook centraalindebevrijdingstheologieën,
maar daar wordt hetgelezen tegen de achtergrond van een marxistische

hermeneutiek.VolgensSobrino maghetRijknietspiritualistisch verstaan
worden,en ook nietuniversalistisch in dezin van een abstract<deschatolo-

gischvoorbehoud''.Hetmoetpartijdigverstaanworden (informapartiticJ)en gerichtop depraxis'(p.54 kol.2)8.

8 Metfeschatolojischvoorbehoud'wordtbedoelddatallegeschiedenisrelatief

is,datGodsheilulteindelijk allemenselijkeinpanningoverstijgt.Dieopvatting

houdtvoorSobrino eengevaarin,hetgevaardatchristenenhetengagementuitde

weggaanenvluchten inonpartijdigetheorieën(153).
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VolgensRatzingeriserblijkbaargeen grensoverschrijding in dehermeneutiek zolang Godspartijdigheid voordearmen alleen maarconsequentiesheeftvoor de inwendigheid.Een onrechtmatige sprong treedtechter

meteen op alsmen degeringen (lospequekosjdirectzietalsdematerieel
onderdrukten (los oprimidosjen van daaruiteen exegesevan deSchrift
ontwikkeltdieoogheeftvoordemaatschappelijkecontext.Datishetwat
Sobrino doet:metrespectvoorde bindende krachtvan debijbelishij
aandachtiger gaan letten op de sociale verhoudingen en legitim atiepatro-

nendiedeachtergronden zijn waartegen depersonenen ookJezusoptreden,ten eindezo hetbindende Godswoord in een nieuwe scherpte te ver-

nemen.Hierbijheefthijsteedsde socialecontextvan E1Salvadorvoor
ogen,waarreligieuzeen kerkelijketraditiesblijkbaardeongelijkeverdelingvan goederen rechtvaardigen (160).
Iseen poging om deboodschap van hetevangelieook voorde slachtoffers

van maatschappelijk onrechttelatenklinkenmeteen een dwaalleeren een
partijdige eenzijdigheid,die daarenboven crypto-marxistisch zou zijn?
H eeftm en niet veelmeer te doen met een inculturatie van hetchristendom 9in een cultureelen sociaalklim aatdatgetekend isdoortegenstellin-

gentussen arm en rijk diegewoon menselijk en seculiernietdraaglijk of
goed te praten zijn? De ketterjachtop <marxistische'geloofsinterpretatieslo zou weleens een ander probleem kunnen toedekken :datvan de
verhouding tussen de gelovige bewogenheid en haar engagement in de
wereld.

D e dialectiek tussen het Iaatste en hetvoorlaatste

In zijn analyse van de oorzaken die totde ontsporingen van debevrijdingstheologie geleid zouden hebben,noemtRatzinger in de eerste plaats

hettheologisch vacuûm datna Vaticanum 11isontstaan(p.51kol.1).De
poortging wijd openstaanvoorvreemdeinvloeden.Demenswetenschappen (psychologie.sociologie en hermeneutiek)slopen in hetchristelijke
denken binnenenmarxismeen neo-marxisme(Bloch,Horkheimer,Adorno,Habermasen Marcuse)begonnen hun werfkrachtuitteoefenen.Dat
dieinvloedenerzijn,isongetwijfeld waar,maarzijn zepersenegatiefte
9 Voor<inculturatie'ziehetartikelM atteo Riccien hetprobleem van de incul-

turatieinhetjulinummervanStreven.

10 De term fmarxistische'interpretatie ofhermeneutiek is hoogstongewoon.

Welisindehermeneutiek defmaterialistische'bijbelexegesebekend.
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beoordelen?Zouhetnietzo kunnen zijndatdechristenheid onvermijdelijk weggroeituitdeonproblematischesynthesevanThomasvan Aquino
tussen een incarnatiespiritualiteitmethaarschema'svan 'smensen partici-

patieaan God enerzijdsenhetaristotelismemetzijnbinnenwereldsdeugdenleven anderzijds,om een nieuwe syntheseaan te gaan metmoderne
maatschappijfilosofieën,diezoekennaardebetekenisvan zinendeugdin
een maatschappij die haar vroeger homogene karakter verloren heeft?
M oetzijnietdeçsprong'wagenom haargeloofsbewogenheidtebelevenin
ern maatschappijdie,buiten hetgeloofom en louterbinnencultureel,in
verschillende naastelkaarliggendeen metelkaarin coniicttredende do-

meinenuiteen isgevallenll?Ditzoubetekenen datdegelovigezijn gegrepen-zijndoorhetleven (zijn <participatieaanGod')in eenmeergebroken
levensm ilieu waarzalmoeten maken en vruchtlaten dragen,nietlosvan
de seculiere consictgebieden,m aarm idden erin.Hetzou ook betekenen

dathijmeergebruik zalmoeten maken van seculierehulpwetenschappen
om de contouren van heelheid in datgebroken milieu afte tasten,om zo

de menselijketekensvan hoop in synthese te brengen metde levensverwekkingvan Godswege.Hoedan ook zaleen gelovigede thelelengte'van
hetseculiere moeten doorlopen,onderscheidend watdaarin helend ofver-

stikkend is,en in ditonderscheiden zijn geestelijk onderscheidingsvermogen vorm en.

HetisdezelaatstehoudingdiebijSobrino overweegt,en niethetmarxisme ofneom arxism e.Datkan men aantonen aan dehand van de dialectiek
van <hetlaatste'en <hetvoorlaatste'diedoorD ietrich Bonhoefferontwik-

keld wordtin zijnEthik en doorSobrino opgepomen in zijn beschrijving
van Jezus'trouw aan demensengeschiedenisalsconcretenorm voorzijn
trouw aanzijn goddelijkezending.EnBonhoefferwasnujuistiemanddie
noch enige kennissociologie,noch enig marxisme in zijn denken heeft
geassimileerd.W elheefthijgrondignagedachtoverdeseculiereopdracht
van de christen alschristenlz.

Inzijn ijverom marxismeoptesporen,laatRatzingereenverwijzingnaar
Bonhoefferweg uiteen tekstdiehijciteertom Sobrino'sdwaling aan te
tonen.W e citeren, en cursiveren het weggevallen stuk: 'Jezus is trouw
aan de diepe overtuiging dathetmysterievan hetleven vén de mensen ea
11 Zie N.Luhmann,Funktion derReligion,Frankfurt,1977,pp.227-228.

12 SobrinoverwijstopverschillendeplaatsennaarBonhoeffer.P.142:Jezusis

de mensvoor anderen ;p.178:God alsdeux ex machina;p.189:denotiepre-

existentie.VoordeinvloedvanD.Bonhoefferopdebevrijdingstheologie,zieJ.de
SantaAna,DerEinflussBonhoeffersaufdieTheologiederBefreiung,inH.Pfeifer(Hrsg.),Genf '76.EinBonhoeffer-symposium,Mûnchen,1976,pp.151-170.
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(datopkomt) vddrhetIeven vJa de mensen werkelijk hetf'laatste''is'
(1u ).UitdeverkorteteksttrektRatzingerdeconclusiedatJezus'geloofshouding afgezwaktwordttoteen 'trouw aan degeschiedenis',opgevatals

een stuwing naareen binnenwereldseschaton (uafuturo l
/ofeficoll3.Bij
Sobrino is de tekstechter om kaderd door de volgende beschouwingen :
Jezus'leven wordtgedragen door de overtuiging dater <in dediepte van

derealiteitietsisdatvöördemensen is(queesenfavordeloshombresj
endattotelkeprijsmoetwordengehandhaafd.W iezich aandatmysterie
uitlevert,weetdathijalleen nog vooranderen kan leven (eIserenfavor
de otros:hetzijn-voor-de-anderen van Bonhoeffer).Zo moeten we het
vervolledigde citaatalsvolgtverstaan:Jezusistrouw aan de diepe over-

tuiging dathetmysterie van hetleven zelf (God)hetopneemtvoorde
mens,voorhetleven vandemensis.endathetdaarom het'laatste'is(lo
ultimoj,'datgene',zo gaatdetekstverder,<datnietin twijfelgetrokken
kan worden ondanksde schijn van hettegendeel'(144).En even verder
staatdeterm lopenultimo die netalsbijBonhoefferin een dialectische
verhouding staattotIo ultimo :'HetIaatstemysteriewaarborgtdezinnigheid van hetvoorlaatste',d.i.deernstvan onsengagementin hetseculiere

(145).
Erisdusgeen enkele reden om determ <hetlaatste'een utopisch futuristische inhoud te geven,die daarenboven enkelbinnenwerelds in te vullen

zouzijn:hethedenwordtvernietigd,schrijftRatzinger,ftenvoordelevan
een hypothetisch futurum'(p.54 kol.3).Hetdlaatste'isjuistde Godservaring in hetnu,de ervaring die m ensen oproeptom aan hun handelen
en voelen een doorGod gdnspireerde scherptetegeven,nietalleen in het

kleinedomein datmen voorzichzelfalsreligieushoekjereserveert,maar
ook indiedomeinen vandegeseculariseerdecultuur(economie,rechtswezen,politiek...)dieelk hun eigen wetmatigheid volgen,ten goedeen ten
kwade,endieinfeitedepersoonlijkheid vandemodernemensboetseren.
Omdatdeomgang metdiedomeinen hetzelfverstaan en de persoonlijkheid van de moderne mens bepaalt,is het dseculiere bestaan'nietniets,
maarwelslechts het voorlaatste.Iedereen,ook de religieuze m ens,doet

zijn ethisch normbesefop doorzich in hetseculiereteengageren.Maar
datengagem ent moetzich laten verbreden en verdiepen doorhetcontact

methetdlaatste'.Alleen dan krijgtonswereldseengagementeen religieuze
13 J.Ratzinger,p.54 kol.1 en 3.Moet ook de term <leven van de mensen'

verstaanwordeninhetlichtvandeklassenstri
jd?Inde10aanGutiérrezgerichte
opmerkingen wordtnaastde binnenwereldlijke eschatologie ook a1s dwaalleer
genoemd:<1aluttedesclassesestla viequimèneàlafraternité'(punt8a,in de
vertalingvanDIAL,nr.925).
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scherpte,terwijlomgekeerd diereligieuzescherptegeenkanskrijgta1swe,
néésthetseculiere,alleen metreligieuzedingen bezigzijn.VandaarBonhoeffersbelangrijkeuitspraak:<Men moetsteedsweerdehelelengtevan
hetvoorlaatstedoorlopen terwillevan hetlaatste'.Dieonderdom peling in

seculiereengagementenomwillevan hetdeigenlijke'isnoodzakelijk:hetis
de enige weg om 'het<'voorlaatste''te verscherpen vanuiteen meeremphatische proclamatie van het <<laatste'' en om het<<laatste''levensechtte
houden vanuit een behartiging van het d'voorlaatste'''14.

Metzijn dialectiek van hetlaatsteen hetvoorlaatstewilBonhoefferreligiositeiten mens-zijn toteenheid brengen.in hetbesefdathetmens-zijn
zich vanuitde wereldlijkheid van de wereld opbouwt.Hetdoelvan de
christelijkeethiek is'participatievandaagaan derealiteitvan God en aan
derealiteitvan dewereld inJezusChristus:dieparticipatiemoetzo zijn
datik nooitde realiteitvan God ervaarzonder de realiteitvan de wereld

ofderealiteitvandewereld zonderdievan God'(ibid.,p.208).Datleven
in de twee dimensies samen maakt haar eigen dynam iek los:de christen

mag nietverdeeld zijn tussen een ja totde religieuze dimensie en een
halfslachtigjaofneentotdeseculieredimensie.Voortaan leefthijvanuit
een/ldatvanuitdedieptevanzijnlevenopwelt(endathijalshetdlaatste'
moet handhaven).terwijlditja,vanuitdezelfde diepte,ook een neen
oproept(eveneensalshetlaatste te handhaven):dNiemand die Christus
kentkan hetjahoren zonderhetneen,ofhetneenzonderhetja...Hetis
een jatotdeontvouwingvande<tkracht''van hetleven;hetiseen neen
tegenhetinonsbestaanaltijdreedsinwonendeverraad aandeoorsprong,
hetwezen en hetdoelvan hetleven'(ibid.,p.233).Ditgelijktijdigjaen
neen om spant het hele bestaan,boven elk dualisme uit van religieus en
seculier:hetwerktin hetseculiereengagementen ditwordtgeïntensifieerd

doordezorg voorhetteigenlijke',hetflaatste'.
W e zijn even bij Bonhoeffer blijven stilstaan omdat zijn invloed op
Sobrinovoorhetgrijpenligt,ookinzijnbeschrijvingvandeJezusfiguur.
OmdatJezusin voeling staatmeteen ddieptein dewerkelijkheid diehet
voordemensopneem t',disGod voorJezusnietietsdataan hethistorische

(seculiere) leven is toegevoegd en nog minder iets dat zich tegen het
reëel-historischeleven verzet.AlsJezuszich op God beroeptishetom het

historischeteradicaliserenen om datgenetehandhaven(mantenerjwatals
een onuitputtelijk en nietmanipuleerbaarmysterietotdoorstraling komt
inhethistorische(Jedejatraslucirj'(145).OokSobrino laat,netalsBon14 D.Bonhoeffer,Ethik,ed.E.Bethge,M iinchen,1964,pp.134 en 151.
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het onmanipuleerbare

p-mysterievanhetleven-vergezeldgaanvaneen onvoorwaardelijk aeea.
JezuszietdewilvanGodalseenoproep toteen onvoorwaardelijk 'ja'en
een even onvoorwaardelijk 'neen':'Deeerstestapindeonderscheidingis
datmen hetduidelijkeneen van God hoorttoteen wereld van zondedie
demensontmenselijkt-een neen datnietraadselachtigis-en vooraldat
menditneenhandhaaftoverdehelelengtevan de(seculiere)geschiedenis;
de tweede,daarmee corresponderende,stap isdatmen hetja van God
hoort tot een wereld die verzoend moet zijn, en vooral dat men de
<<utopie''vanditjahandhaaftalseen nietlostelatenopdracht,hoevaak
enhoeradicaalde(seculiere)geschiedenisditjaookintwijfeltrekt'(157).
Hiermeeishetkadergeschetstwaarin Sobrino departijdigekeuzevoorde
armen inbouwt.De dhardheid'en <ontm askering'diedeze keuzevergezelt,
isnietsandersdan Bonhoeffers'neen',gdncultureerd in de socialecontext

van Latijns-Amerika.HetmysterievandeGod vanhetleven laatniettoe
datiemand zwijgtalshijdeontluisteringen onderdrukkingvan hetleven
ziet. De seculiere onderdrukking is een religieuze aangelegenheid. De

christen moetontmaskeren,aanklagen en handelen,alshijzietdhoemensen zichzelf opwerpen totabsolute rechtersvan het ddlaatste''en andere

mensenontmenselijken'(145).Hijmoethiér,inhetdomein vanhetvoorlaatste,zijn stem laten horen in naam van hetlaatste.
Hetismeerdan dringend geboden hetincarnatiemysteriein zijn dieptete
peilen vanuitde dongescheidenheid'en de donverm engdheid'van hetreligieuze en hetseculiere.W ie oog heeftvoordiehedendaagse problem atiek,
waarm ee de overtuigingskrachtvan de godsdienststaatofvalt,zalnietzo
vlug zeggen dat Sobrino's christologie wel de <formule van Chalcedon

bewaart',maar haareen dvolledig gewijzigde inhoud geeft'.Misschien
heeft Ignacio Ellacuria welgel
ijk alshijzegtdatSobrino deuitspraken
van Chalcedon over degoddeli
jke en de menselijke natuurvan Jezusin
spanning samenhoudt:Jezusiswaarlijk God;ditdoethem van nature
opkomen voorhetdlaatste'.MaarhijonthultditGod-zijn dooralsmens
opeen ergerniswekkendewijzeop te komen voordeonderdrukten in het
Seculiere milieuls.De religieuze inzetbeleven in een seculiere inzet leidt
niettotvervluchtiging van het religieuze,maar maakthetreligieuze reëel
en gdncarneerd :'Proberen in tewerken op dehistorische onsomgevende

realiteitom zein een bepaalderichting (die van het<laatste')om tevormen,onthultons,indirectmaarefficiënt,waarhetom gaatin hetRijk
15 Vgl.J.Ratzinger,p.54 kol.1.
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Gods'(166)16.Ofnog:de vreugdevan de verrijzeniszaleerstdan haar
tastbare resonantie vinden in hetseculiere milieu -haar tverificatie',zegt
Sobrino - als mensen zo voor elkaar opkomen, dat de in de materiële

geschiedenis dgekruisigden'ook geheel-menselijk duitde dood opstaan'
(176-181)17.
Gutiérrez:m arxist of christen in de wereld ?
In onze analyse hebben we moeten vaststellen datde lezing die Ratzinger
van Sobrino's christologie geeft,meer marxistische opties in de teksten

legtdan erinwerkelijkheid in zitten.M aardatverweertegen het'marxisme'maaktiets anders duidelijk:de steen des aanstootsis de seculiere
vormgeving van hetchristendom ,m eerbepaald in de typische gestalte die

dezeaanneemtin Latijns-Amerika.een continentwaardesociale tegenstellingen en consicten,puurmenselijk beschouwd al,ondraaglijk gewordenzijn.Datchristenen diegevoeligzijnvoorhunseculiereopdracht,zich
daarin metheelhunchristen-zijnengageren,isnietmeerdan normaal.De
bevrijdingstheologieisnietmeerdan dat:reëlesolidariteitmethetonderdrukte leven in hetseculiere m ilieu,uitnaam van de God van hetleven.

Hoekan ietsdergelijksindruisen tegen deorthodoxie?
Heelwatargwanende vragen aan hetadresvan Gutiérrez in verband met

zijn <marxisme'wortelen waarschijnlijkin datonbehagent.o.v.de <seculiere'beleving van het christendom.De boodschap mag blijkbaar niet
hard gemaaktworden in een seculierecontext.In zijn studiezoalsdiein
30Giorniverschenen is,neemtRatzingerhetGutiérrezalkwalijk dathij
constateertdatde 'klassenstrijd een feitis'in zijncontinenten datfneutraliteithiertegenover(voorchristenen)onmogelijk is'.Verderwordthet
Gutiérrezkwalijkgenomen dathijbeweertdatdnietsbuiten hetpolitieke
engagement valt.Alles heeft een politieke kleuring'.In term en van het
religieuzeen hetseculierekom en dezeuitspraken hierop neer:depersoon-

lijkheid van degelovigen heeftvorm gekregen in hetseculieremilieu;ze
moeten duskritisch resecteren op hun maatschappelijk voelen en hande16 Ratzinger(p.54 kol.2)vatSobrino ietstevlugsamenalshijdezezin a1s
volgtparafraseert:$(HetRijkis):werkenaandehistorischerealiteitdieonsomgeeftom haar om te vormen in het###'.Op die manierkrijgtde teksteen
marxistische tonaliteit.

17 InzijncommentaaropfragmentenuitdezebladzijdenzegtRatzinger(p.55
kol.1)datineendergelijkeactualisatieddemenshet(verrijzenislgebaarvanGod
naarzichtoehaalt':deverrijzeniseenzingevenin hetseculieremilieu ispromethdsch.
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1en en zien ofditnietgecorrigeerd moetworden vanuithet<laatste'.M eer

bepaald moeten zehetseculierefeitvan deongelijkeverdelingvan goederen,diein Latijns-Amerikahemeltergendeafmetingen heeftaangenomen,
op zich laten inwerken.Dan kunnen ze,noch alsmensnoch alschristen,
een neutrale houding aannemen.De confrontatie metde econom ische on-

gelijkheid zalhen de ogen openen voorhetwereldvreemde karakterdat
hun geloof kenm erkt.
Totslotnog een woord overde 10 bedenkingen diedeCongregatievan de
Geloofsleertegen detheologievan Gutiérrezheeftgeformuleerd.Deeerste

tweebeginnen almetdeverdenkingdatGutiérrezdeellendein deLatijnsamerikaanse landen volgensm arxistische schem a'sinterpreteert.Voor de

rest zou hetaantalopmerkingen naaronze overtuiging aldadelijk erg
slinken,alsde Congregatiepositieverstond tegenoverhetgelovige handelen in het seculiere milieu.Dan zou alvastde opm erking wegvallen omtrentGutiérrez'nadruk op deonrechtvaardigesocialestructuren a1seen te

bestrijden kwaad (punt6).Erzou geenplaatszijnvoordeaantijgingvan
pelagianisme,promethdsche exaltatie en reductie van hetRijk Godstot
een binnenwereldlijk messianisme(punten 7c,4 en 5).Erzouden minder
bezwaren zijn tegen de basisgemeenschappen, die het geloof minder
wereldvreemd zoeken te beleven (punt8d).Liturgie-vieringen en schriftduidingen waarin concrete levenskeuzen worden verwerkt,zouden nietzo

argwanend worden bekeken (punt8e,3en 4).Erzou nietdirectoverhet
verlies van <transcendentie' of kerkbetrokkenheid worden geklaagd, a1s

men maatschappijbetrokken christenen hoortzeggen dathetgeloofvoor
hentotleven komtdank zijhuninzetin hetseculiere(punt7aen 8a).En
minder vlug zou de klacht geuit worden dat de orthodoxie vervangen

wordtdoororthopraxie (punt7).ofdatde blijvendheid van detraditie
wordtaangetast(punt7b).
Als die uitschifting eenmaal is gebeurd. zou men kunnen praten over
kwesties die de theologie nog lang zullen bezighouden.H oe m oet men
m oraaltheologisch oordelen overhetgebruik van geweld en tegen-geweld

(punt9)?W atiseenrechtvaardigermaatschappijalsmendenktin delijn
van hetsocialismeofvan een vrijemarkt-economie (punt6)? W atisde
pastorale taak van hetwereldepiscopaatmetzijn universele zending,als
heterom gaatop lokaalvlak de menselijkewaardigheid van benadeelde
groepen te verdedigen,in dewetenschap datdiepastorale aandachtveelal
in botsingzalkomen metde wetten van wereldpolitiek en wereldeconomie

(punten2,7b,8b en 8c)? Kan menvan één mens,Gutiérrez,verwachten
eneisen dathijvooraldieneteligevragen reedseen definitieveoplossing
heeft?
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God is nietin tijdschriften te vinden
Gesprek m et Jon Sobrino
L.Kaufmann en N .Klein

DejezuïetJonSobrino,opwienstheologiehetvoorgaandeartikeluitvoerig ingaat,isin 1938 geboren in Baskenland.Reedsalsl#-jarige novice
werd hij in de Centraalamedkaansejezuïetenprovincie opgenomen.Hij
studeerde in St.Louis(VS)en in Frankfurta.M .en doceertnu aan de

CentraalamerikaanseUniversiteitin San Salvador.Totzijn voornaamste
publikatiesbehoren CristologiadesdeAmérica Latina (19772),La resurrecciön de la verdadera Iglesia (1981)en Jesûsen América Latina (1982).

Versehillende artikelen van hem zijn in Concilium verschenen.Hetgesprek datwijhieronderpubliceren,kan misschien op een concreteremanierduidelijk maken waarhetdebevrijdingstheologie om tedoen is.
Redactie

U hebtdestqdsin Europagestudeerd,maarvoeltu nu eenLat#nsamerikaan.U benteen van de meestbekende theologen in Latnns-Amerika.
W atverstaatu ondertheologischepraxis,waarin verschiltuw maniervan

theologiebedrqven van watu in Europa zietgebeuren?

Theologie,datismijnovertuigingen deovertuigingvanmijn Latijnsamerikaansecollega's,moetvan dewerkelijkheid uitgaan en in dewerkelijkheid doordringen.In Europaging men in mijn studietijd althans-van
teksten uit,van dogma'sen theologieën.Nog vaak hoorje:'Datheeft
KarlRahner,datheeftHansUrsvon Balthasargezegd,en datzegtdie en

diein Latijns-Amerika'.Ook de Schriftwordtmeestalzo bekeken:het
zijnteksten.Onsishetdaarentegenerom tedoen,werkelijkheidtersprake
te brengen.In 1977.alsm etdetoenemende onderdrukking van de campesinos en hun organisaties,ook steeds meer catechisten,Delegados de Ia
Palabra,en tenslotteook priestersvermoord worden,vraagtaartsbisschop
Romero ons of we over die ontwikkeling ook iets theologisch kunnen

schrijven.W atdoen we dan,watistheologiedan? In de eersteplaats:
beschrijven watergebeurt.W atvroegeretheologen naaraanleidingvan
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soortgelijke situatiesmisschien ook overdvervolging'geschreven hebben,
watjeindekerkgeschiedenisookoverdchristenvervolging'kuntlezen,ons
ishetin de eerste plaats te doen om het feit daterm ensen worden ver-

moord,pasdaarnaom devraag,waarom datgebeurt.Omdatzijweigeren
een of andere geloofswaarheid afte zweren? Ja en neen.Ik bedoel,de

werkelijkheidiscomplex,en daarom moeten wijzeeerstalszodanigverstaan.In de tweede plaats kom thet erop aan onze bevindingen met de
Schriften de Traditie te confronteren en op die manieronze analyse een

theoretischestructuurtegeven.En hier,moetik toegeven,stoten wijop
onzegrenzen.In vergelijking metdeEuropeanen voelen wijonsalsPreSocratici.Die konden zich ook nietop vöör hen bestaande denktradities

en autoriteiten beroepen.Zijgingen uitvan denatuurzoalszedieervoeren en zochten naarhetwezen ervan.W atiswater,bijvoorbeeld.
U hebttoch ook bestaande tradities en autoriteiten bestudeerd.

Natuurlijk.Ik ben geen Thalesvan M ilete,diealleshelemaalzelfmoest
uitvinden.In onzetheorievormingzijnwijnogaltijderfgenamenvanonze
Europese opleiding.M aar alswijdegeschiedenisvan onscontinentbekijken -ik probeermevoor de geestte halen hoehetOudeTestament
ontstaan is.Vöör de Schrift waren er slechts verhalen.Iem and moester
eensm eebeginnen die verhalen op schrifttestellen,maardaarm ee kregen

zemeteen aleen bepaaldeinterpretatie.Zovinden ookwijdatwemoeten
uitgaan van hetgeen gebeurt.Theologie en kerk hebben wezenlijk te
maken me de waarneming van de <tekenen van de tijd',en dusmethet
altijd 'nieuwe'.Alswijdietekenen in traditionele begrippen trachten te
vangen,zijn hetalgeen tekenen dvan detijd'meer.Hetisvooronsdan
ookmaareen schraletroostalswekunnenzeggen:Hegel-ofwiejeook
alsautoriteitwiltinroepen -had gelijk ofongelijk.
Wvstu theorieëntraditie,dogmatraditiedan af?
Alschristen en theoloog ben ik ervan overtuigddattheologienooittheologiegeschiedenism ag worden.De vraag istoch,ofGod ook vandaag een

werkelijkheid isofniet.Daarom moeten wijeen vraagteken plaatsen bij
een theologie die zich in de eerste plaats met teksten bezighoudt.God

moetook in dewerkelijkheidaanwezigzijn,nietalleenintekstenof,zoals
vaak gezegd wordt,dachter'de teksten.Theologie heefttem aken m etde
werkelijkheidvan God vandaag.Datgeldtookalsjetheologie definieert
als resectie over het geloof.Over welk geloof? Over hetgeloof dat in
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teksten vastligtofoverhetwerkelijkegeloofvan christenen?Ikweetheel
zeker:wasergeen reëelgeloof.dan wasergeen theologiemogelijk.
<cfverstaatu dan onder keloven in JezusChristus'?
Devraagis:wiewasJezus? En wieisdeChristus?Ermoeteen correlatie

zijn,datheb ik destijdsvan KarlRahnergeleerd,tussen dewerkelijkheid
van Christusen hetgeloofin hem .Ik bedoel,alsChristusgeen echtgeloof

wekt,dan ishijgeen Christus.Enomgekeerd,alsjewiltwetenwieChristusis,dan moetjenagaan wathetbetekent,in Christuste geloven.In
onzeCentraalamerikaanserealiteitzijnermensen diezeggen:ikgeloofin
JezusChristus.ik geloofin God.En datbetekentdatzijbereid zijn hem
na tevolgen,datzijbereid zijn hun leven tegeven.
<c/hebben theologen dan nog te doen ?

W atwijdoen,Leonardo Boffin Brazilië,Ignacio Ellacurfa in San Salvador,alle anderen en i
kzelf:wijbeschrijven datreële geloof.Daarvoor
gebruiken wezoweltraditionele begrippen uitdetheologie als nieuwe begrippen uitde m ens-en de sociale wetenschap.Zo wordtonze theologie

een systematische beschrijving van hetreële geloof van christenen,het
geloofvan reële christenen :de cam pesinos van Aguilares,de vrouw die

vooronskookt,aartsbisschop Romero,depriestersdievermoord zijn.
Datzou dan betekenen: 'Theologie Iuistert naarhetvolk',zoals de titel

van een van de boeken van Leonardo Boff luidt.M aaris datwerkelqk
zo?Indatboekverneem jeweIeenenanderoverwathetvolkdoet,maar
hetwoord te voeren schqntnog meestalde theologen tepassen.
Onzegeneratie,dienog in Europagestudeerd heeft,iseen overgangsgeneratie.M aardeverdienstevan Boff,Segundo en anderen ishet, datzijeen
langetraditiedoorbroken hebben.Ik bedoel,erbestaatnog geen systematischeLatijnsamerikaansetheologiedie helemaaluithetvolk komt.M aar

datbetekentnietdatwatwijschrijven,alleen maar onze eigen ideeën
zouden zijn.
K untu ons concretervertellen hoeuw contactm etdem ensen in ElSalva-

doruw Europeesgeloofsdenken veranderd heeft?
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Ik heb zevenjaarin Europagestudeerd.We lazen daarhetOudeTestament,deprofeten.M aarnooitben ik op hetidee gekomen,en nooitheb

ikgemerktdateenvan mijn studiegenotenophetideeisgekomen,dathet
bijdeprofeten om gerechtigheid ging.Datisveranderd toen ik naarEl
Salvadorterugging.Ofietsanders.Ik had arme mensen gezien,gastarbeidersin Duitsland en vroegeralarm en in ElSalvador.M aardatbetekende

voormija1stheoloog en christen niets.Ten hoogstedachtik bijmezelf:
zezijngelovigénbijgelovig,ikmoetzeuithunbijgeloofhalen.Voormijn
eigen geloofzag ik in hen nietspositiefs.Datiseen ervaring die velen van
onsnaeegenaaakthebben.W em oesten eersttothetinzichtkom en daterin

hetevangelie sprake isvan een heelbijzondere relatie tussen God en de
armen.En uitdat inzichtmoestonze keuze voor de arm en groeien :dat

wijGodsvoorkeur voorhen tot de onze moeten maken,dat wij alles
vanuithun perspectiefmoeten bekijken.Maaralsjetwintigjaarlang met
traditionelebegrippen gewerkthebt,kun je voordatnieuwe perspectief
nietvan de ene dag op de andere nieuwe begrippen ontwikkelen.

Watstoortu in die traditionele begri
ppen ? W aarin komen ze nietovereen

metde werkelqkheid die u inElSalvadorziet?
Vooralbepaalde vooronderstellingen,die bijna kritiekloosaangenomen
worden.Alsmen aan Europese theologischefacultei
ten bijvoorbeeld van
<de mens'spreekt,dan wordtstil
zwijgend verondersteld dat<demens'de
m oderne m ens is en de m oderne mens is de Europese mens.M aar dat
kloptniet.Die dmodernem ens'iseen minderheid.In Europa pretendeert
men,vanuit die moderne m ens een universele theologie te ontwikkelen.

Datvind ik eigenlijk ongehoord.Ten eersteomdatik van oordeelben
maardaaroverkun jediscussiëren -dateen theologiegewoon nietdirect
un
iverseelkan zijn.In eersteinstantiemoeteen theologiealtijd partijdig
*@
Z1Jn.

Waarom,hoe bedoeltu dat?

Omdatdatde keuze isdie God gemaaktheeft.Hij komtnaarenkele
m ensen :deuitgebuiten,de arm en.Pasalsde theologiedatserieusneemt,

kan zijvan daaruit misschien,door analogie,een theologie voor allen
worden.M aarzoalsdeEuropesetheologieaanspraak maaktop universali-

teit,datgaatbeslistniet.Zijisnamelijk ookpartijdig,datisonvermijdelijk.Maarzijisaandeverkeerdekantgaan staan,doordatzijvandemens
van de zogenaamde deerstewereld'dem aatstafvoorallen heeftgem aakt.
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Hoewerktdat?Hoeman@esteertzich dat?
In de m anier waarop men aan deEuropese,de Duitse,de Romeinse uni-

versiteitendedingenbekijkt.Op een ofanderemanierheerstdaartoch het
geloofdatGod eerstnaarEuropaofnaardeVS komt.Voordeenen komt

hijvia de Duitse universiteiten,voor de anderen -de katholieken -via
Rome naarde wereld.Daarkomtdan nog bijdatdieGod directna de
privé-eigendom komt.Daarom zeggen zo vele theologische boeken alle-

maalhetzelfde.Zezijn uitermateapologetischen willenreddenwatnogte
redden valt.Zemissen vaak hetene waarhetop aan komt:desmaak voor

de blijde boodschap.Misschien heeft die bittere apologetische toon in
Europa tem aken metde secularisatie en hetressentim entdaartegen.M is-

schien wordthetbijonsoverenkele tijd hetzelfde.Maara1sik hetheb
overwatnu bijonsaan degangis,kan ik slechtszeggen:evangelie,dat
isbijonsnietalleenmaareen doctrine,maareenkracht,eenblijdeboodschap.Theologen zijn blijemensen.
De boodschap is ook 'nieuw'.Isdatzo omdatze voor velen ginderinder-

daad totnog toe nauwelvks bekend wcl, of wordtze nieuw door de
m anier waarop u ze voorstelt?

Alsjecontacthoudtmetderealiteit,kom jevanzelftotnieuweinzichten.
een nieuwe visie.Geschiedenis brengt voortdurend nieuwe dingen voort.

Nieuw waren bijvoorbeeld de kerkvervolging en de toenemende onderdrukking van hetvolk op het ogenblik dat Romero aartsbisschop werd.

Nieuw ishetevangeliewanneerhetop nieuwewerkelijkhedeningaatende
totdan toe verdoken werkelijkheid aan hetlichtbrengt.ZoalsRomero
aan het licht brachtwater aan de gang was en met naam en toenaana
noemdewieerverantwoordelijk voor was.<D e mensen die in hun ongerechtheid de waarheid gevangenhouden',schri
jftPaulusin zijn briefaan

de Romeinen (Rom.1:18).Datisonsalleroerzonde,ook dievan ons,
theologen.dGodstoorn openbaartzich overhen',schrijftPaulus.W aar
dewaarheid gevangen gehouden wordt,blijftdewerkelijkheid stom.En
datgebeurt,heb ik deindruk,alstheologen academisch blijven.
God slaatze metstomheid ?

Dewerkelijkheidblijftstom.Ikbedoel,Godheeftonsnietoveralenaltijd
ietstezeggen.Heefthijietstevertellen in Australië,goed;heefthijdaar
nietstevertellen,ook goed.M aarwaarom denktmen in Europa dathij
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altijd daarmoetspreken? Zou hetnietmogelijk zijn dathijdaarsomj
ook niets te zeggen heeft? M isschien zou hetVaticaan ook weleenswat

meermoeten zwijgen.
Gustavo Gutiérrezheefteensgezegd (inPuebla)datvoorhem een academische leerstoelofpublikatiemogel#kheid nietzo belangrVk waren -er
circuleerden toen geruchten overmogell
jke maatregelen tegen de Thevr#dingstheologen'.Als theoloog,zei:#,leefde :# vooralvan hetdirecte,
mondelinge contactmetgroepen en gemeenten.Zou u dat ook zeggen ?
H oe komtu totnieuwe inzichten ?

W atbetekentdat?Nieuw is,dathetevangelieeindelijk zijn plaatsgevondenheeft.Deplaatsvan hetevangeliezijn nietdeuniversiteiten,deseminaries,detijdschriften.Diezijn belangrijk,datwel,maarsecundair.De
primaire plaatsvan hetevangeliezijn de armen.Datklinktin uw oren
misschien te romantisch.M aar ik bedoeler iets heelreëels mee.Arme
m ensen,duizenden arme mensen nemen hetevangelie aan.Datis,althans

inE1Salvador,absoluutnieuw.Natuurlijkhorenzevan hetevangelieook
in dekerk,zienzehetook in debisschop -hetisnietzodatzij,zoalsde
paus weleensm eende,een kerk zonderbisschop willen -maar op een of

anderemanierbeseffen zijdathetevangelievan hen geworden is:dW ij
hebben hetevangelie'.Datisvoormijhetbelangrijkste.Alswedan ook
nog goede bisschoppen en nuntiikrijgen,deste beter,maar datisniet
mijn eerstezorg.Eén ding houdtmegaande:dathetevangeliewerkelijk
onderdearmen leeft.Alsdatgebeurt,kunnen ernatuurlijk spanningen
tussen campesinosen bisschoppen ontstaan,maarzelfshetmeestabsurde
optreden van bisschoppen kan de kerk dan nietmeerruïneren.

A lshetevangelie alleen hetbezitvan dearmen is,hoekunnen m ensen die

in een andere wereld leven en nietechtarm zl
jn,zich dan ooitbekeren?
Devraagstaatallevensgrootin hetevangeliezel;'Hetisgemakkelqker
voor een kameelhetoog van een naald door te komen dan voor iemand

dienjk ishetKoninkrqk van God binnen tekomen'(M arc.10.25).<#
hierbnvoorbeeld z#a nietarm.
Laatme een begrip gebruiken waarm ee het katholieke denken toch heel

vertrouwd is:hetbegrip van de danalogie'.W ijmoeten op een analoge
wijze arm worden.W atbetekentdat?Een eerstestap,een minimum,is
datwijonzeeconomischemogelijkheden,onzemaatschappelijkeinvloed,
onzemaatschappelijkemachtalswediehebben,echtten dienstevan de
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armen stellen.Eentweedestap...ik denk weeraan Romero.Hijwasgeen
arme-hijwasnatuurlijk ook nietrijk,hijhad een bed en kon driekeer
perdag eten -maardoordathijzich daadwerkelijk en nietalleen maar
ideëelmetdearmenidentificeerde,werdhijzelfookarm :weerloos,rechteloos,bedreigd.En datgeldtop hetogenblik bijonsin ElSalvadornet
zo voormensen uitde middenklasse.Ik ken bijvoorbeeld een architect.
Hijzou vooreen firma kunnen werken diegrote hotelsbouwt.M aarhij
werktbijDividenda minima,eeninstellingdiedoorjezuïeten isopgericht
om arm e mensen te helpen samen hun eigen thuis te bouwen en zich in

gemeenschappen tegroeperen.Alshijhotelsbouwde,zou hijnatuurlijk
veelmeerverdienen,maaraan zijn wijkarbeid verdienthijook nog genoeg,hijzalnietvanhongeromkomen.Maarzoalsdezakenerbijonsnu
voorstaan,komtdaarietsbij:hijzalsteedsmeermetdearmengddentificeerd worden,endatwordtvoorhem gevaarlijk.Hijriskeertietsvoorde
armen.<Arm'zoalsuw vraagdatmisschien bedoelde,za1hijechternooit
zijn.Hetzelfdekun jezeggen van artsen.priesters,juristen,journalisten.
Watvindtu ervan datmensen uitEuropanaarCentraal-Amerikagaan om

iets te zien en te leren of om te gaan helpen of beidesamen? Op het
ogenblik naarNicaragua bl
jvoorbeeld.

Alszemaarietsvan dewerkelijkheidtezien krijgen.Gajeophetogenblik
naar Nicaragua en kom je nietverder dan Managua,dan zie je niets
andersdan ideologie.Allesisgddeologiseerd,zowelde kerk alsde 'revo-

lutie'.In hetbinnenland,in de dorpen zie je ietsanders.Daar,bij de
campesinos,zieje water,hoe onvolkomcn ook,aan opbouwend werk
gebeurt.Ik heb de indruk datsom migen,ik zeg sommigen,naar Nicara-

gua gaan,omdat zij zich emotioneel met de triomf van de revolutie
gddentificeerd hebben en in hun eigen land -in de VS, in Canada of

Europa-nietsvinden datook maarop een revolutielijkt.Datklinktmisschienironisch,hetisnietzo bedoeld.Zijhebben een zin voorhun leven
gevonden in een revolutie.Zijgaan naarginderom zichzelftebevestigen.
Erisdus weIenigescepsisgeboden,hetgevaarbestaatdatmen degeschie-

deniseenstemeervanuithetperspectief van deoverwinnaarsgaatinterpreteren,gesteld dater van een overwinning alsprake is?

Mijn probleem a1sCentraalamerikaanisniet,datdesandinistischerevolutienietvolmaaktis.Ikverdedig dierevolutienog steeds.Natuurlijk kun
je naargindergaan en ergaan meewerken,maardan moetje hetdaar
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doen waarderevolutiein hetdagdagelijkselevenplaatsvindt,metalhaar
kansen en mogelijkheden,metalhaaronvolkomenheden en catastrofen.

Daarmeer@ /defundamentelevraagnaardedraagwvdtevan onzesolidariteit.OveralinEuropaziejedelaatste/##solidariteitsgroepenaIspaddestoelen uitdegrond r#zea.
'solidariteitsacties vroeger voor Viëtnam,nu
voorChili,voorenkeleAfrikaanselanden,voorNicaragua.Koppeltmen
echterz@ eigen identiteitaan hetlotvandieIanden,dan volgtvroeg of
laatdeontgoocheling.Op diemanierkomtgeen werkelqkesolidariteittot
stand.

Erzijn,geloofik,hoofdzakelijk twee redenen waarom mensen zich tot
solidariteitlaten bewegen.Ik denk nu aan de solidariteitmetmijn eigen
land,ElSalvador.De eerste is - tegenwoordig zegt niem and dat meer.

maartwee jaargeleden lag hetnog op iederslippen -dat er daar een
revolutieop tilis,datzevoordedeurstaat.Detweede,datdemensenbij
onsverschrikkelijklijden.Natuurlijkkunnendietweemotievenheelgoed
samengaan.Maarerzijn velesolidariteitsgroepengeweestdiein deeerste
plaats erbijwilden zijn omdatde overwinning nabijscheen.Zodra die
hoop wijkt,verslaptook hetengagement.Bijdiegenen echterdiezich bij
demensen in ElSalvadorbetrokken weten,gaatdesolidariteitverder.M et
Nicaragua kan misschien hetzelfde gebeuren :velen gaan nu naar ginder

omdatzenaardezegevierenderevolutiewillen gaan kijken.Maarerzijn
erook dieterplaatsegaan helpen en hun handen vuilmaken.Uitmijn
ervaring in ElSalvadorkan ik welzeggen dat de solidariteit van christe-

lijke groepen overhetalgemeen van blijvender aard is.Zij werken op
lange termijn,omdathun solidariteitnietalleen in politiek ofideologie
wortelt.

Daarkomtbi
j datz# daarimpulsen vinden om hun leven hier, als ze
terugkeren, ook anders te bekqken. Velen van hen gaan zich ook hi
er
politiek anders opstellen,zegaan anders leven en #.v.in basisgemeenten
werken. H ebben ook zulke ervaringen met wederzqdse I
eerprocessen
invloed op uw theologie,laten we zeggen op uw kerkbeeld ?
Ja,ik doe ook welwataan ecclesiologie.Om een antwoord te vinden op

de vraag wat kerk is,zoektde ecclesiologie gewoonlijk begrippen uit
Paulus,uitdeevangeliën,conciliedocumenten en encyclieken samen,m aar

de werkelijkheid zelfvan de kerk -watzijis,wie zijis-daar krijgtde
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ecclesiologieop diemaniernooitzichtop,hetobjectvan deecclesiologie
is op die manier niet de reële kerk.

Datis een probleem datzo oud is aIs de ecclesiologie.

W aarom eigenlijk?AlsdeGeestvandaag nogleeft,alsdezekerk,zoals
wij ze kennen,metalhaar fouten en zonden,methaarcreativiteiten
heiligheid,de kerk van deGeesten hetLichaam van Christusis,en alser
helem aalgeen anderekerk bestaat,dan wordtdereëlegeschiedenisvan de

kerk ecclesiologie.Datheeftdan natuurlijk zijn methodologischeconsequenties.W antdanmoetjegelijkbeginnenmetdevraag:waarhaaltmen
het,om alsmen hetover<kerk'heeft,in de grond alleen vanuithetverleden teargum enteren? Ik heb hetin hetbegin algezegd :detheologieheeft
zich fundamenteelmetde<tekenenvan detijd'bezig tehouden.Ergensin

dewereld moetereen teken vandetijd tezien zijn.ergensmoetGod iets
te zeggen hebben in ietsdatgebeurt.Een God zondergeschiedenisisgeen
God.Dan wordttheologiepalestinalogie ofromanologie.M aar God kan

ookzwijgen.En dan moeten wijook onzemond houden.W emogen niet
deschijn wekkenalsofwijmetGodkunnendoen watwijwillen,alsofwij
overhem alleskunnenvertellen watwijmaarwillen.WemoetenGodGod
laten.
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De M iskito'sin Nicarajua
Pierre Vayssière

In de strijd die sinds 1979 heersttussen de sandinistische regering van
M anagua en de tegenstandersvan de Revolutie staat ook het lotvan de
M iskito-indianen op het spel.Volgens de Sandinisten doen de contrare-

volutionairen alsofzijde zaak van deze indianen totde hunne hebben
gemaakten in de VS en Europa wordtdekwestie gretig misbruiktom het
nieuwe regim e in diskrediet te brengen ;de tegenstanders van hetregime
van hun kantbeweren dathiersprakeisvan nietsminderdan een nieuwe
volkerenmoord, bedreven door een autoritair en centraliserend bewind.

Zonderin ditdebatstellingtewillen nemen,wiliktrachten detegenstrijdigestandpunten ietsteverduidelijken,om danin hetkorteen hypothese
te suggereren over de vraag hoe de kwestiezich verder kan ontwikkelen.

Vooraflijkthetechternuttig even in degeschiedenisterugtegaan,want
daar vinden de voornaamste elementen van het huidige consict hun
OOrSPrOng1.

Een onherbergzaam en onafhankelijk gebied
EeuwenlanghebbendeM iskito'sin hunnatuurlijk milieu in afzondering
geleefd.De Spaanse verovering in de 16e eeuw heefthun zin voor onaf-

hankelijkheid nog versterkt.
Detwee departementen aan de Atlantischekust,Zelaya Norteen Ria San

Juan,beslaan meerdan dehelft(56*)van hetNicaraguaansegrondgebied (67.402km2 van de 130.% km2).Ook vandaag nog zijn ze bijna
helem aalafgesneden van de restvan hetland.Hetis een lqag land,dat
afwatertin deCaribische zeeen uittwee delen bestaat:een aanslibbingsvlakte van m inderwaardige grond waar van oost naar west veel <rio's'
doorvloeien,zoalsdeRio Coco aan denoordgrensen de San Juan in het
uiterstezuiden ;en een langem oerassigekustmeteen snoervan lagunesen
1 In het Frans is dit artikel eerder verschenen in Amérique Latine. n*17.

janvier-mars1984,uitgegeven doorCETRAL,CentredeRecherchesur1'Amérique Latine etleTiersMonde,35,rue desJeûneurs,75* 2 Paris.
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vo1afzettingsslib.Hetland ligthieropen voorde tropische stormen waar-

uitjaarlijkskubiekemeterswaterneerslaan.In deverschrikkelijkevochtigheid woekert een oerwoud van hoogstam mige bomen koningsceder,
mahonie,guave- en meteenvervaarli
jkefauna-boa's,giftigeslangenen
jaguars.Meerdan dewaardelozegrond en hetverstikkende klimaatishet

vooralditmoeilijktoegankelijkeoerwouddateenintegratieenontginning
van de streek altijd in de weg heeftgestaan.
De m eerderheid van de bevolking in ditgebied bestaatuitM iskito-india-

nen.Zijleven aandeoeversvan derivieren,hunaantalwordtgeschatop
O .e tot 150.e .M eer landinwaartsleven ongeveer 15.% Sumu's en
tussen Punta Gordaen Bluefields 1.e Ram a's.Verder,tussen Bluefields
en Costa Rica ongeveer 25.% creolen en 9% van de bevolking isblank.
H etgebied is bijna altijd buiten degreep van Spanjeofvan de Nicaraguaanse staatgebleven.De Capitanlà Generalvan Guatemala,waaronder
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destreek tijdensdekolonialeperioderessorteerde,isernooitin geslaagd
de Chontale-,Caribe-en M iskito-indianen te onderwerpen.De Spaanse

kroniekschrijversnoemden ze<weerspannigen',dtrotserebellen',<wilden'.
Zevormden een tamelijk homogenevolksgroep,toter in hetmidden van
de 17eeeuw zwarteslaven arriveerden.In 1641zou een schip metnegerslaven schipbreuk geleden hebben voor de kust en velen zouden hun toe-

vluchtgezochthebben in hetwoud en zich in hetnoorden bijdekaap
Graciasa Diosmetdebevolking vermengd hebben.Dezambo'sofmulatten die daaruitontstonden,leefden op gespannen voetmetde M iskito's,

maarverbonden zich methen in de strijd tegen de gemeenschappelijke
vijand Spanje.Nog in 1827gewaagteen Engelsekoopman van <hetgrote
wantrouwenvan deindianenjegenshun Spaanseburendiezijeeneeuwige
vijandschap gezworen hebben.A1s er een Spaansschip voor hun kust
vergaat,wordtde bemanning zonderpardon afgemaakt'.

Indemachtstrijdtussen SpanjeenEngeland gingdeCaribischezeevanaf
heteinde van de 16e eeuw een belangrijke strategische rolspelen.De
Atlantischekustwerd een grootnestvan zeeschuimersen piraten,Hollanders,Fransen,maarvooralEngelsen diedezekuststrook gebruikten om er
hun buitgem aakte schatten op te stapelen. Bluefields, de voornaamste
kustplaats.isgenoem d naar een bekend piraat,Abraham Blaukelt.Van

piraterij naar kaapvaarten van kaapvaartnaaroorlog wasin die tijd
blijkbaarmaareen kleine stap.Heteiland Jamaica,een oud vrijbuitersnest,datin 1655 doorde Engelsen werd veroverd,werd algauw de draai-

schijfvan de Engelse politiek in hetgebied.Van daaruitbegonnen de
Engelsen handelte drijven metde Miskito-indianen;ze ruilden houten
voorwerpen,schildpad,visofsalsaparilla voorgeweren,kruiten rum .De
handelbaande de weg voor politieke inmenging.De Engelsen vestigden
zich langsde oostkusten kregen greep op deindianen.Van 1629 tot1641
waserin hetzuiden,op heteiland Providentia,een Compagnievan Engel-

sepuriteinen.Zewerden erverjaagd dooreen Spaanseexpeditie.In 1687
werd een cacique (een inheemse cheg zelfstotkoning uitgeroepen.Hij
noemde zich Jeremiasde Eerste en proclameerde de onal ankelijkheid
van het gebied...onder de hoge bescherming van Engeland.Een karika-

tuurofeenpolitiekgenie?Inzijnexotischemonarchieontstond eenware
militaire hiërarchie,iedere cacique van enig belang werd totkapitein of

admiraalgepromoveerd.(In 1632reedswaseen anderecacique,dielater
bekend werd als Oldman1,op bezoek geweestaan hetEngelse hof,waar

hijeen tijd lang eenvan defavorieten van CharlesIwas.)Inde18eeeuw
ging het Engelse M iskita-'protectoraat'zich agressief opstellen tegen de
Spaanse prpvincies van Nicaragua.Aang> oerd door Engelse officieren
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vallen indianen en zam bo'sde voornaam ste Spaanse nederzettingen aan :
Segovia in 1704,Chontalesin 1709-1710,de Rio Colorado in 1720.In de

rivaliteittussen Engeland en Spanjeging hetvoorbeide partijen om de
indianen en hun gebied,maardeindianen kozen partijvoordeoverheerser die van hetverste kwam :hun voorkeur voorde Engelsen wasslechts

tevergelijken methuningeborenhaattegenSpanje,datze,somsvandaag
nog,'the snake in the grass',de slang onderhetgras noemen.

Als de onalankelijkheidsbewegingen in Centraal-Amerika opkomen,
heeftM oskitiadaargeen deelaan.AlwasdeEngelsevoogdijalergverslapt(deintendantvan Bluefieldswasdoorzijnregeringin 1783alteruggeroepen),de nieuwe 'Verenigde Staten van Centraal-Amerika'zijn er
nooitin geslaagd -ofhebben ernooitnaargestreefd -hun gezag tothet

Atlantischegebjedvandelandengteuittebreiden.Zogoedenzokwaad
alshetging.wistMoskitia zijn autonomietehandhaven.De Canarische
kolonisten, die in 1787 door de Spaanse kroon naar de streek werden
gestuurd,waren nietopgewassen tegen hetharde klim aat en de Spaanse
nederzettingen waren alweerwegvoorzegoed en welgdnstalleerd waren.

De laatste koloniale vesting,de nederzetting bijde Rio Tinto,werd in
september 18œ door de indianen ingenomen en daarmee washun soeve-

reiniteitoverhetterritorium weervooreen tijd hersteld.
Gaandewegnamen deeconomischeen vriendschappelijkerelatiesmethet
eiland Jamaicatoe,vooraltijdensdeanarchievan deOnal ankelijksoorlogen (1821-1849).Engeland herstelde zijn heerserspositie,daarbijsteunend op het beproefde modelvan het indirecte beheer.In 1825 werd in
aanwezigheid van Britse ambtenaren een nieuwe <m osko'-koning ge-

kroond,RobertCarlFredrick (1825-1845).In 1843 bevestigdeEngeland
plechtig zijn protectoraatoverMoskitia,terwijl-toen -de Yankees,op
grond van hun M onroe-doctrine,partijkozen tegen deMiskito'sen voor
deprilleNicaraguaanseRepubliek :alsdeM iskito'seen Amerikaansschip

kapen dataan dekustisvastgelopen,stekenzijalsrepresaillehetfpaleis'
van de M iskito-koning in brand.

Deinternationalemachtstrijd,dietotdantoeinhetvoordeelvan deindianengespeeldheeft.keertzichvanafdejaren 1850tegenhen.Alserin 1848
in Californiëgoud ontdektwordt,neemtde belangstelling van de Amerikanen voorde Nicaraguaanselandengte toe:langsdaarkan een veelkortere route tussen de twee kusten van de VS aangelegd worden.Door het
Verdrag-clayton-Bulwer geeft Nicaragua de VS toestemming om op hun
gebied een kanaalte graven dat de twee oceanen moet verbinden. Een
eerstekeerlaten deBritten deM ipkito'svallen :in hetVerdrag van M ana-

gua(1860),datdeMiskito'snog altijd nid vergeten hebben,erkennen zij
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de autonomie van het <M oskita-reservaat'...onder de soevereiniteitvan
Honduras en Nicaragua.Op de kwestie van de grens tussen deze twee

landen-eenkwestiedievandaagnogaltijdniethelemaalopgelostis-gaan
zijnietin2.EentweedekeerhakendeBrittenafin 1894.Moegetergddoor
deeisenvan hetindiaanseReservaat(hetVerdragvan Managuastipuleerde o.m.datNicaragua de Mosko-koning jaargeld moestbetalen,maar
dezeeistesteedsmeer),rusttePresidentZelayaeenmilitaireexpeditieuit,
onderleidingvan RigobertoCabezas.AlsBluefieldsuiteindelijkdefinitief
ingenom en wordt,reageertLonden nietmeer.DeBritse steun aan deindiaansezaak wasloutersymbolisch geworden.HetM iskito-gebied wordthet
DepartementZelaya :hetwerd.zoalsde Nicaraguanen nog steedszeggen.

'opnieuw in hetNicaraguaansegrondgebied ingelijfd';op schoolleren de
kinderen nogaltijd datdezeveroveringeennationalistisch heldenfeitwas.
In 1905 wordthetVerdrag van M anagua herroepen en zietGroot-Brittan-

nië formeelafvan zijn protectoraatover de Atlantische kust.Van de
laatsteindiaanserebellen in 1909houdthetzijn handen af.Daarmeewas
er een einde gekom en aan de <de facto'-autonomie van de M iskita-natie.
Ze kreeg nu afte rekenen m eteen centraliserende en <vreemde'staat.

Van rassenvermenging totuitbuiting (1905-1979)
Drie factoren hebben ertoebijgedragen datdeM iskito-beschaving in de
loop dertijdenvoortdurend evolueerde:handel,taalengodsdienst.In het
begin van dezeeeuw leefden deindianenin hetbinnenlandnog altijdvan
devisvangst,dejachten de pluk.Aan de kustdaarentegen hadden deze
plaats gemaakt voor com merciële landbouw.De handel met de Britten
leidde ertoe datde knapsten onderhen Engelsleerden,de taalvan com mercie en diplom atie. Sommige caciques, die Engels klinkende namen
hadden aangenomen,waren dtrue English'geworden,zeggen de kronie-

ken.M etfranciscaanse missionarissen had hetchristendom reedstijdens
deSpaansekolonialeperiode(vanaf1623)hetchristendom zijn intredein

2 VanoudsherlevendeMiskito'saanbeidezi
jdenvandegrens,opbeideoevers
vandeRioCoco.M szevandeeneoevernnnrdeanderetrekken,zijnzenogaltijd
thuis.Vandiezogenaamde'grens'trekkenzijzichnietsaan.Eengegevendatook
in dehuidigebetwistingen nogaleensvergeten wordt.
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hetgebiedgedaan.M aarbelangrijkerwasin de 19eeeuw (vanaf1849)de
komstvan Duitsezendelingen van deMoravischekerk.Zijslaagden erin
verschillende indianen-gem eenschappen te groeperen in een federatie,de

M oravischekerkwerd dekatalysatorvaneensterknationaalbewustzijn3.
Nog steedshoren m eerdan 80% van deM iskito'stotde M oravischekerk

enhun leiderszijn pastores.Alsin 1O 5hetgebiedofficieelbijNicaragua
ingelijfd wordt,constateren de autoriteiten in M anagua datdeze <wilde
kannibalen'vaak heeloprechte christenen zijn,die Britse fair play aan
indiaansehoffelijkheid paren.
FormeelisM oskitia nu in Nicaragua gdntegreerd,m aarNicaragua doet

voorlopignietsom dieintegratieookin feiteterealiseren.Destreek blijft
ontoegankelijk,erwordtnietsaan gedaan.Depolitiekewi1daartoe ontbreekt.Hetoudeliberalismezegeviert:M oskitiawordtovergelaten aan de

buitenlandse commerciële ondernemingen,die gdnteresseerd zijn in de
<natuurlijke rijkdommen' van het woud: rubber, fijne houtsoorten,
goud...In 1925 begintdeStandard Fm f/Company metenorme bananenplantages, waar zowelindianen als indo's van de kusten van de Stille
Oceaan tewerkgesteld worden.H eteconom isch en sociaalevenwicht was
al duchtig aangetast door de twee eeuwen van Britse aanwezigheid. Nu
wordthetgeheelverstoord.Degrondstoffen worden geëxploiteerd zonder
enige economische rationaliteit.De socialestructuurwordtondersteboven

gehaald doordeintroductievan loonarbeid en een beginnende stedelijke
concentratie. In het binnenland weten vele indianen zich nog enigszins

buiten het marktsysteem te houden en hun traditionele levenswijze te
handhaven,die steuntop subsistentielandbouw en visvangst.De argwaan
groeittegen alles wataan de vroegere vijand doet denken :de Spaanse

kroon,diedeNicaraguaanseStaatisgeworden.Dezeargwaan en vijandelijkheid zitten totop vandaag diep in deharten van deMiskito-indianen
geworteld en dathebben de Sandinisten na de Revolutie nietaltijd voldoende beseft.

3 N.v.d.r.DeMoravischekerk iseen kleine,maar wijd verbreide broedergemeente metlutherspiëtistische inslag,oorspronkelijk aRomstig uitMoravië
(15eeeuw).indel8eeeuw doorGraafvonZinzendorftotnieuw levengehrachtin

een nederzetting aan de Hutenber! in Saksen;vandaarhun anderebenxming

Hernhutters.Van oudsherlegden ZJZch toeopdezending onderdenegerslaven.

Vande330.% ledenzijner2* .* inCentraal-AmerikaenAfrika.Zijhebben
veelaanhangersonderSurinamerseneengemeente(1.e leden)inZeist,Nederland.
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H istorisch overzicht

1502 (12sept.)-Opzi
jnvierdereisbereikt 1821 OnafhankelijkheidvanCentraal-AmeChristoffelColumbusdenoordpunt

rika.

van Nicaragua(KaapGraciasaDios). 1825 In BluefieldswordtRobertCarl

15:9 Eerste Spaanseexpeditie naardeRio
Frederick gekroond.
San Juan.
1860 Theoretisch erkentEngeland de
1579 Diego deArtega volgtdeRio deSan
soevereiniteitvan Nicaragua overde
Juan stroomopwaartstotaan de CariAtlantische kust.
bische zee.Deze piraten vestigen zich in 1894 Rdntegratievan M oskitia door
deomgevingvan Bluefields.
Nicaragua.
1623 Eerste franciscaanse missionering van 1O 5 Engeland doetofficieelafstand van
deAtlantischezone.
zijn protectoraatoverdeAtlantische
16:9-41 Een compagnie van Engelse puriteikust.
nen vestigtzich in hetzuiden van de 1925 Vestigingvan de <standard Fruit
streek.
Company'.
1687 Verkiezing van de Miskito-koning
1- Begin van een ernstigeeconomische
Jeremy 1.
crisisin hetMiskito-gebied.
1689 Piraten varen de Rio Coco op en ver- 1973 Ogri
chtingvandeAlliantievoorde
woesten Segovia.
M lskito-promotie(ALPROM ISU).
1701e Herhaaldeaanvallen van deM is- 1980 Oprichting van M ISURASATA.
kito'sen de Engelsen tegen deSpaanse 1981 (18feb.)Aanhoudingvan devoornederzettingen aan de kusten van de
naamsteleidersvan M isurasata.
Stille Oceaan.
(mei):S.Fagoth wordtvrijgelaten en
1783 Vrede van Versailles:de Engelsen staan
daarna verbannen.

hetMiskito-gebied afaandeSpanjaar- 1981 (nov.)-1982Uan.)Contra-revolutioden.
nairplan fNavidadRoja'.

1e DeM iskito'svallen delaatste Spaanse
nederzetting op de Rio Tinto aan.

1982 (14jan.)Bejinvandeoverplaatsing

van 10.e lndianen van deRio Coco
naarTasba Pri.

De Sandinistische Revolutie en de indiaanse kwestie
De geschiedenis van de Atlantische kust, zoals die hier in het kort is

geschetst,kan nietvolstaan om decomplexe,bijnaonontwarbaresituatie
waarin de Nicaraguaanse regering zich op hetogenblik bevindt,te verklaren.

De Miskita-natie heeftaltijd bestaan,maarde wereld heeftdatbestaan
pasontdektmetdeSandinistischeRevolutieen deverkeerde manierwaar-

opzijhetindianenprobleem in hetbeginheeftaangepakt.Hetlijktwelof
diefouten en onhandigheden de etnischeidentiteitvan dezebevolking pas
goed bevestigd hebben. M aar wie interesseerde zich vöör 1979 voor de
etnische problemen van Nicaragua? W elke westerse krant heeft in de

jaren 1960dezwareeconomischecrisisaangeklaagd diede streekteisterde,toen de Amerikaanse ondernemingen hun bananenplantagessloten en

depijnboommarktinelkaarstortte?W elkeinternationaleinstellingheeft
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erooitm elding van gemaaktdatvéör 1979 58% van debevolking analfabeetwas? W elke humanitaire organisatie heeftooiteen rapportgepubliceerd overdebevolkingsverplaatsingen van deRio Coco naarSanta M aria

(tussenW espainenPuerto Cabezas),overhetfeitdatin 1970deindianen
allerechtenoverhetwoudverloren.overdemoordpartijendiedeSomozistische garde in 1975 aanrichtte in Sofona,Dudu,San José Silvi? Het
M iskito-probleem is nietalleen pas door de Sandinistische Revolutie aan
hetlichtgekomen,hetisnu ook zowelvoor de overwinnaars alsvoorde
overwonnenen een ideologisch wapen geworden.Netals in de koloniale
periode zitten de indianen ingeklemd tussen twee dbuitenlandse'machten,

diebeiden om hun alliantiedingen en daarbijbeiden steunen op deoude
structuur van hetgezag van de inheemse leiders.
De eerstegevechten -en de eerstem ilitairetegenslagen -van hetSandinis-

tischBevrijdingsfronttegenSomozavondenplaatslangsdeRioCoco.aan
de grens tussen Honduras en Nicaragua, op indiaans grondgebied.Het

uiteindelijke en definitieve offensief op de dictatuur liet de Miskito's
tamelijk koud.DeSandinisten werden indestreekonthaald,zoalnietals
veroveraars,dan toch als vreemdelingen.De econom ie in de streek was
volkomen geruïneerd,hetgebied wasvan derestvan hetland afgesneden
en totaalaan zichzelfovergelaten ;erwasgeen enkele infrastructuur,geen
wegen,geen kranten,geen telefoon.VoordeM iskito'swaren de Sandinis-

ten alleen maarandere 'Spanjaarden':watvoorrampen zouden zijweer
overde streek brengen? Doorhetconservatism evan deM oravische priesterswerd deze argwaan ofvreesnog versterkt.
M aar de eerste gebaren van goede wilvan de Sandinistische Junta waren
reëel: er werden wegen aangelegd, waterputten gegraven, hier en daar
elektriciteit aangelegd. Vanuit haar opvatting dat Nicaragua één staat

moestworden waarin alle bevolkingsgroepen gdntegreerd zouden zijn,
besloot de regering zelfs de inheem se structuren te versterken.Van een

eerder,in 1973,opgerichteassociatie,deAlpromisu (Alianza porla promociön mosquita y sumu),die Somoza herhaaldelijk geprobeerd had te
ontbinden,maaktezijeen orgaandatdeintegratievandeindianenmoest
bevorderen :de M isurasata, een echte federatie van M iskito's,S/mu's,
Rcma'sen...Scndinisten.De leiding ervan werd toevertrouwd aan Steadman Fagoth M uller.Alwasdezevan Duitseen Amerikaanseafkom st,met

hetprestigedathija1sM oravisch pastorgenoot.had hijzich alsMiskitoleider weten op te dringen.Hijhad gestudeerd aan de Universiteitvan
Managua;laterwerdbekenddathijdaaractiefwasgeweestals1id vande
geheimepolitievan Somoza.Nu werd hijzelfslidvan deStaatsraad.De
regering in M anagua meende dat ze met M isurasata de volksorganisatie
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gevonden had diedeAtlantischekustinhetnieuwerevolutionaireproject
zou kunnen integreren.
M aardatoptim ism ewasnietvan langeduur.Alvlug ontstaan eronenigheden en connicten.M isurasata wilnietweten van een alfabetisatie in het

Spaansen verkrijgtvan de Staatsraad devergunning om in deindiaanse
dorpen tweetaligonderwijstegeven.Deeisen worden dringender:Steadm an Fagoth eistde autonomie van deAtlantische kust-38% van hethele

grondgebied -en vijfvertegenwoordigersin de Staatsraad.Dat druist
regelrechtin tegen deopvatting van deSandinisten,dievan Nicaraguaéén
natie willen maken. Om het hoofd te bieden aan de aanvallen van de
Som ozisten aan de H ondurese grens,stuurtde regering troepen naar het
gebied van de Rio Coco.Datleidttotincidenten metdeM iskito-gem eenschappen.Ervolgen sabotagedaden,m oorden op sandinistische militairen
en op alte autoritaire Cubaanse dadviseurs'.Hetsluimerend consicttussen deSandinistische Staaten deM iskito'sbreektuitalsSteadman Fagoth
een beroep doetop deinternationaleopinie.Op 18 februari1981arresteert
het Sandinistische Front de voornaam ste leiders van M isurasata. Het is
een brutale beslissing,de indianen reageren fel.Onder druk gezet, laat

Managuadeleidersweervrij,metuitzonderingvanSteadmanFagoth,die
beschuldigd wordtvan separatismeen collaboratiemetdecontrarevolutio-

nairen.De indianen demonstreren om hem vrij te krijgen:in gewelddadigebotsingen tussen Miskito'sen Sandinisten vallen aan beidezijden
doden.

DeSandinisten zijn kennelijkhetnoorden kwijt:Fagoth wordtop 7 mei
1981in vrijheid gesteld en hetland uitgezet.HijgaatnaarHondurasen
sluitzich aan bijde <contra's'.Via een clandestiene radio blijfthijzijn
troepen overdegrensopruien.Uitangst,omdatzezich bedreigd voelen of
uitovertuiging,vluchten ongeveer 3.e M iskito's naar Honduras.

H et standpunt van de M iskito-leiders in ballingschap

Vanindezomer1981wordthetduidelijkdatdeindianenleidersinballingschapzich openlijkaansluitenbijdevijandenvan deRevolutie,Somozisten en Amerikanen. Een van hen. Armstrong W iggins, beschuldigt de
Sandinisten ervan dat ze met geweld ongeveer 10.e indianen uit de
grensdorpen van de Rio Coco naardekam pen van TasbaPri,een zestigtal

kilometersmeerlandinwaarts,hebben <verplaatst'.(Ironisch genoeg betekentTasba Priin hetM iskito vr# Ian+ .Totdiebevolkingsverplaatsing,
die herinnert aan de talloze gedwongen dhergroeperingen'uitde Am eri-
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kaansekolonialegeschiedenis,zou zijn besloten om denietgepolitiseerde
indianen,die misschien geneigd zouden zijn om naardecontrarevolutie
over te stappen,beter in de hand te houden.De verhuizing werd in de

slechtstmogelijkeomstandigheden gerealiseerd:demensen werden erniet
op voorbereid,dagen lang moesten ze tropische regens trotseren,in de
tentenkam pen werden ze slecht opgevangen, er was geen eten.Om de

mensen duidelijk temaken datzijernietop moesten rekenen,ooitnog
naar hun dorpen terug te kunnen keren,zouden de Sandinisten er zelfs

nietvoorteruggedeinsd zijn huizen,scholen en oogstgrondig te vernielen...Tasba Priisvolgensde indianenleiders helemaalnietdat dbeloofde
land'waar de propaganda van deregering hetover heeft.Verdreven van
hun heilige gronden,losgeruktuit hun tradities,voelen de indianen zich
hier ontworteld.Zonderde gedrevenheid van de Sandinistische brigades,

diedeoperatieleidden,zouergeen eenkampementinordezijngekomen,
de indianen zelf staken geen hand uit.
Overwaterop hetogenblik in hetAtlantische kustgebied gebeurt,weten
we niets,zeggen de opposanten.Het is een oorlogszone waar militaire

geheimhouding heerst.Geen enkele Nicaraguaanse ofbuitenlandsejournalist mag er binnen, met uitzondering van die van de regeringskrant,
Barricada.Uitangstvoor de sandinistische militairen,die alle indiaanse
dorpen bezetten,zouden vele M iskito,Sumu's en Rama's de bergen in

gevluchtzijn,waarzegeen etenvinden.Anderenzouden hetlandverlaten
hebben, Ram a's naar Costa Rica, M iskito's naar H onduras. Volgens
Brooklin Rivera, een andere leider van M isurasata, zouden ongeveer
12.% m enen hun toevlucht gezocht hebben ten noorden van de Rio
Coco, in de kampen van Srum laya en M okoron,en zouden er tussen
december 1981en augustus 1982 door deSandinisten wareslachtparti
jen

aangerichtzijn.
Deze beschuldigingen werden doorde media in de VS en Europa overgenom en en nog eensextra aangedikt.Hetindiaanse drama werd een wapen

in de ideologischepropagandastrijd tussen Oosten W est.In een deftig
tijdschriftalsdeRevuedesDeux M ondesgewaagdeiemand alsJacques
Soustellealvan een nieuwe dvolkerenm oord',un génocidebien tranquille.

HetindianistentijdschriftIndiging nietzo ver,maarsprak toch van een
nieuwevorm van kolonialism eten aanzien van de indianen van deAtlantische kust.
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H etstandpuntvan de Sandinisten
De Sandinisten reageren op aldieaanvallen nogalonhandig4.Beurtelings

argumenteren zijop principiëlegronden en pleiten zijvoorverzachtende
omstandigheden,om ten slotte openlijk toe te geven daterfouten zijn
gemaakt.Zij relativeren de omvang van hetM iskito-probleem :in het
immensekustgebied leefttenslotteslechts9% van detotale Nicaraguaanse

bevolking en van de274.350 bewonersvan de streek zijn ermaar67.662
Miskito's(volgensdeindiaanseleiderszijnheter120.e ).Maarbelangrijkerdan diebetwistingovercijfersenaantallenishetprincipiëleconsict
tussen aan de ene kanthetindianistenstandpunt.datpleitvooreen absoluut respect voor de indiaanse minderheden en aan de andere kant de
opvatting van een gecentraliseerde staatdieeen van haaronderontwikkelde en totnog toe verwaarloosde regio's totontwikkeling wilbrengen en

ervan uitgaatdathijalleen daardemiddelen voorheeft.Onomwonden
verdedigtde Junta haarcentralistisch standpunt.Van meetafaan had de
Sandinistische Revolutie de bedoeling,van Nicaragua voorgoed één staat
en één natie tem aken,en ditzoweltegenoverhetbuitenland en debuitenlandse belangen als tegenover hetsluimerende separatisme van de Atlantische kustdepartementen. Het kan een anachronistische onderneming

lijken,maarje moetditzien tegen de achtergrond van de eeuwenoude
frustratie van M anagua.In de loop van de geschiedenisheeftNicaragua.

zoalsweboven hebbengezien,altijdafterekenengehadmetbuitenlandse
mogendheden op zijn grondgebied en altijd ging hetom die kuststreek.
Principieelwillen de Sandinisten de etnische en religieuzem inderheden in

huntaal,traditieengeloofrespecteren.Zijerkennenhetrechtopverscheidenheid(distintivita+ ,maarverzetten zichtegen depolitiekeofeconomischeautonomievan deindianengebieden.In de opbouw van denatiekunnen de specifieke rechten van de m inderheden niet verderreiken dan die

4 N.v.d.r.Een van de meest opmerkelijke 'onhandigheden'wasde affaireSchlaefer.Eind december1983melddederegeringdatdekatholiekebisschop van
Bluefields,M gr.S.Schlaefer,doorcontrarevolutionairen oàtvoerd en vermoord

was.EnkeledagenlaterbleekdathijmeteengroepMiskito'sdiebeslotenhadden
naarHondurastevluchten,meegetrokken wasomdathijzijnmensen nietin de
steekwildelaten.Ineeninterview zeihijlater:çonderSomozatrokniemandzich

iets aan van de Miskito's,ze werden gewoon aan hun lot overgelaten.Als er
problemen waren,dan alleen metdeAmerikaanseen multinationaleondernemingen ;diehaddenvan Somoza degronden van deindianen inconcessiegekregen...

NupakkendeSandinistenhetprobleem eenbeetjetebruuskaan.Maardatbelet
nietdatik methen steedsin goedeverstandhouding heb geleefd.Laten we ook
deze iatervan hen nietteveeldramatiseren'.
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van alleandereburgerss. Overigens,alsdeM iskito'seen eigen specificiteit

wordttoegekend,danzoudateerstrechtopracismeofseparatismelijken.
ZoalsTomasBorge,deministervan BinnenlandseZaken,injanuari1982
zei: <De stelling dat de indianen zell eschikkingsrecht hebben op hun
gronden isonaanvaardbaaralsnieteersthetvoorkeursrechtvan de Staat
op hetterritorium erkend wordt...M iskito's,Sumu'
sen Rama'szijn in de
eerste plaatsNicaraguanen'.

Afgezien van dezeprincipiële houding,geven de Sandinisten toedatzij
aanvankelijk fouten hebben gemaakt.In hun streven naareen gemengde
en progressievemaatschappijlieten zijzich leiden doortraditionelevooroordelen,hetindianenprobleem kenden zijni
etgoed.In hun autokritiek
bekennen zijdatdeeerste sandinistische kaderleden die naar hetgebied
werden gestuurd,bijna nietsafwisten van de taalen de sociale tradities
van dezegem eenschappen.Toen de bevolking verplichtwerd zich te laten

vaccineren,haddenzijdaarnietgenoeguitlejbijgegeven.Zehaddende
jachtopschildpadden verboden,terwijlveleindianenjuistdaarvanleven.
Daartegenover plaatsen de Sandinisten hun goede bedoelingen voor de

toekomsten stellen zijin hetlichtwatzij.
in hetindianengebied reeds
gerealiseerd hebben.Amnesty Internationalb.v.mag komen kijken wat
hierwerkelijk gaandeis.W atdeoverbrengingvandeindianenvan deRio
Coco naar Tasba Pribetreft,beroepen zij zich op de onophoudelijke
agressie van de contrarevolutionaire separatisten.Zo werd op 3 februari

1982 een samenzwering onthuld,bekend onderde naam Navidad Roja
(Rode Kerstmis,november lg8l-januari 1982):gefinancierd door een
Amerikaanse bijdragevan 19 miljoen dollaren gesteund doorde Moravischekerk,zouden decontrarevolutionairen hetplan hebben opgevathet

departementZelayaNortete <bevrijden'en ereen voorlopigeregeringte
installeren.Velehonderden Miskito'szouden daarbijbetrokken zijn geweest.In de processen die daarop volgden,werden m eerdan 110 veroor-

delingen uitgesprokenen gevangenisstraffenvan 3tot30jaar.Deexodus
naarTasba Pri,<hetvrije land',wasin deeerste plaatsbedoeld om de
territoriale integriteitte vrijwaren en hetleven van delokale bevolking
tegen de Somozistischebenden tebescherm en.Overigensishetmoerassige
gebied van de Rio Coco,datsteedsweer aan overstrom ingen blootstéat,

nauwelijksgeschiktvooreen rationele exploitatie.Toegegeven,de over5 HetVerdragvanManagua(18*)hadreedsgestiyuleerd:<DeMiskito'sheb-

ben hetrechtzichzelfen allepersonen diein hetdistrlctleven tebesturen volgens
hun eigen gewoonten,op voorwaarde datdeze nietindruisen tegen de soevereine
rechten van de Republiek'.
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plaatsingnaarTasbaPriverliep inmoeilijkeomstandigheden.Demensen
moesten worden ondergebrachtin noodkampen,hetheefteen tijdje geduurd voorerwegen,scholen en dispensaria kwamen.M aarna zesmaan-

den hard werken,onderleiding van de sandinistischejeugd,hebben vijf
nieuwedorpen zich georggniseerd naarhetrevolutionairemodel,metdparticipatievan hetvolk'en politiekebewustm aking.M etdelandbouwexploi-

tatieisnogmaarnauwelijkseenaanvanggemaakten debevolkingzalnog
een heletijd doorderegeringgevoed moeten worden.
Vandaag schijnt de regering in M anagua het erop aan te leggen de
gevluchteleidersteisolerenvanhun basisdiein Nicaraguaisgebleven:zij
zoudenzichencanailleren metdeCIA,zezijn corrupten laten zichalleen
doorgeldzuchten machtshongerleiden ;hun lothangtnog uitsluitend van

de Somozisten en de imperialisten af.Hetvolk is lange tijd doorzijn
leidersbedrogen,spoedig zalhetde weldaden van de Revolutie welweten
te waarderen.De regeringspropaganda steltdan ook graag de gelukkige
dorpen van Tasba Pritegenoverde concentratiekampen van Srumlaya en
M okoron.die bewaakt worden door Hondurese militairen en waar meer
dan 120.% vluchtelingen in barre omstandigheden opeengepakt zouden
zitten.

Toekom st

Detweetegenstrijdigestandpuntenlijken welonverzoenlijk,maarop het
ogenblik schijntdatvan deSandinisten hetspelgewonnen tehebben:het
M iskitogebied isin handen van hetleger,detraditioneleleidersvan M isu-

rasatazijngevlucht,zowatoveralin deregiozijnbewustmakingsprogramma'sop gang gekom en.Om de gem oederen te bedaren,heeftderegering

de meeste indianen die na de affaire van Navidad Roja gevangengezet
waren,weervrijgelaten en zekondigdeeen amnestieafvooralleindianen
diezich hadden aangesloten bijdeanti-sandinistischetroepen in hetbuitenland.Dat slechts enkele honderden M iskito's daarvan gebruik m aak-

ten,wijtderegeringaan hetfeitdatHonduraszemetgeweldterughoudt.
(Op 6januari1984werdeengroepvan 2* indianendieterugwildekeren,
dooreen Honduresegrenspatrouillevermoord).
Betekent deze goodwillvan M anagua dat de zaak van de M iskito's nu
geregeld is? In geen geval.De uitkomstvan het consicthangt afzowel

van waterop kortetermijn gebeurt-degrensoorlog-a1svandevraagof
deindianen,die van oudshertotpassieveweerstand geneigdzi
jn,ertoete
bewegen zijnvan mentaliteitteveranderen.Alsde Sandinisten debuiten-
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landse oorlog winnen, zalhun beleid ten aanzien van de indianen niet
veranderen :de M iskito'szullen in Nicaragua gdntegreerd worden.In het

weinig waarschijnlijke gevaldatde tegenstandersvan hetsandinistische
regimehethalen,worden deM iskito'songetwijfeld opnieuw aan hun lot
overgelaten.M aarzalde politieke wiIvan de Sandinisten volstaan om het
hartvan de M iskito's te winnen ? Datislang nietzeker.A1eeuwen lang
staan deze indianen argwanend tegenover elke vorm van centralisme.

altijd hebben zij gevochten tegen een direct beheer van buitenuit,zij
erkenden alleen hetgezag van hun eigen leidersen hun draad van ouden'.
Alsde Sandinisten de streek een alte directief beheeropleggen,riskeren

zijopnieuw eenreiexvanminofmeerpassiefverzetlosteslaanenzalhet
jaren duren voor dat weer ongedaan kan worden gemaakt.Laten we
hopendathetnietdiekantopgaat.Deregeringzoudaarmeeimmersblijk
geven van haarverblindingen haaronvermogen om ietstebegrijpen van
de indiaanse specificiteiten van hetrechtop distintivitad.Zo somberziet

heterechternietuit.Bijeen recentbezoekaanNederlandzeiMiskito-leidsterHazelLaw o-m .:.Erisnu een dialoog aan de gang tussen de M iski-

to'sen deregering.Deregeringbegrijpthetstreven naarrelatieveautonomie nu beteren erkentdathetM iskito-volk ook doorzijn eigen leiders
bestuurd m oet worden'. W at is een revolutie immers waard als haar

etnisch beleid nauwelijksverschiltvan datvan dekapitalistischelanden,
dieernooitin geslaagdzijnhetprobleem van deindianeninhetcontinent
op te lossen?
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D e Iogica van de afschrikking
W illiam van Belle & PaulClaes

InhetofficiëledefensiebeleidvandeNAVO lijkenwoordeneenevengrote
rolte spelen a1s wapens.Terwijlde wapendansverdergaat,blijven de
aanvoerders de magische formules herhalen die de boze geesten moeten

verjagen.Hetkernwoord in diebezweringen ishetwoord dafschrikking'.
M aar ditwoord staatnietalleen.H etbehoorttoteen redenering meteen

min of meerverhalend karakter.De beschrijving van die logica is het
onderwerp van ditartikel.Voordatwijmetbehulp van de semiotiek van
A .J.Greimasen de psychoanalysevan J.Lacan delogicavan de afschrik-

king analyseren,willen wijeerst een globale beschrijving geven van de
termen en deargumenteringendieerbijbetrokken zijn.Alsbronnendaarvoorgebruiken wijeen aantalm in of meerofficiële documenten,propagandam ateriaal. commentaarartikelen en interviews die woordvoerders
van de NAVO ,legerofficieren en politiciin het Nederlandse taalgebied

(Vlaams-Belgiëen Nederland)verspreid hebbenl.
A fschrikking en ontrading

Hetdefensiebeleidvan deNAVO heetgebaseerdtezijnopdedoctrinevan
deafschrikkingvandevijand.Vaakooktrefjedeverbinding<wederzijdse
afschrikking'aan.DeNAVO gaaterinderdaad van uitdathetW arschau-

pacteenzelfdebeleid voert.W ijzullenhethierbijgebrekaan bronnenmateriaalniethebben overdestrategievan hetOostblok,maarhetlijdtgeen
twijfeldatdelogica van de afschrikking daarevengoed speeltalsin het
1NAVo-zakboekje,NavoVoorlichtinjsdienst,Brussel,1982;Vredein vr#-

heid,Brochure van hetM inistcie van BultenlandseZaken en hetMinisterie van

Landsverdediging,1983;Fre#e,Brochurevan deChristelijkeVolkspartij,1983;
P.H.deVries,Afschrikking,kernwapeu endevredesbeweging,inMilitaireSpectator,jan.1983,pp.28-32;L.Tindemans,Fre#e en internationalediplomatie,in
Hoewinnenw#devrede?,Davidsfonds,Leuven,1984,pp.11-25;L.Tindemans,
Interview in Trends,20jan.1983;R.Close,Afschrikkingen evenwicht,inHoe
winnenw#devrede?,Davidsfonds,Leuven,1984,pp.74-81;B.W .Rogers,Interview inKnack,26jan.1983;B.W.Rogers,Interview in DefeMiekrant,20jan.
1983.

William vanBelle& PaulClaes/Delogicavandeafschrikking

809

Westen.Hetkan eigenaardiglijkendattweesystemen dieop economisch,
sociaal en'politiek gebied zo sterk van elkaar verschillen, toch op het
gebied van defensie zozeer met elkaar overeenkomen. Sterker nog :dat
deze defensiestrategie slechtskan slagen doordatze voorbeide tegenstandersdezelfde is.In deze sym metrie herkennen we de spiegelrelatie die de

sleutelistothetbegrijpen van dezevreemdsoortigelogica.
DeNAVO baseerthaarstrategieop detriadedétente(ontspanning),#e/errence (afschrikking)en dqfence (verdediging).De drievoudige allitteratie
maaktduidelijk hoezelfsstrategischesystemen nietongevoelig zijn voor
taalspel.Sindsde kernwapenwedloop isde klemtoon van de strategie dui-

delijk op detweedeterm komen teliggen.Zo stelthetNAvo-zakboekje:
'Hetvoornaam stedoelvan hetBondgenootschap isdeveiligheid van haar

lidstaten tegaranderen doormogelijkeagressieafte schrikken'(p.24).
W aaruitbestaatdieafschrikking?Aangezien hetonmogelijk zou zijn de
eigen bevolking te verdedigen tegen een nucleaire aanval,wilde NAVO

een dergelijkeaanvalbelettendoortestreven naareen militairestabiliteit
diegebaseerd isop wederzijdseterreurofafschrikking.Die afschrikking
dreigtmeteen wederzijdse vernietiging.Beide tegenstanderssluiten een
pactdatluidt:Alsjijmeaanvalt,doodjemij,maarvoorik doodga,za1
ik ook jou doden.Of:jouw moord ismeteen een zelfmoord.
De officiële NAvo-doctrine houdtvoldatditafschrikkingsbeleid nietin
tegenspraak ismetdeeersteterm uitdetriade,ontspanning:dlntegendeel,

beide vullen elkaaraan.De NAVO moetermeedoorgaan zijn militaire
sterkte te handhaven om een stevige onderhandelingsbasis te leveren en

zijn veiligheid te garanderen totde tijd komtdatveiligheid kan bereikt
worden doorvoldoende betrouwbare overeenkom sten over de verminde-

ring van demilitaire sterkteaan beide zijden'(Zakboekje,p.25).Zelfs
wordt de paradoxale stelling verdedigd dat de onderhandelingen over

wapenverminderingbevorderdkunnen worden dooreen opdrijvenvan de
bewapening. Zo blokletterde de krant Het Volk van 18 febr. 1983:

dReagan:Afwijzing raketten in Europa schaadtde ontwapening'.En de
Defensiekrant(20 jan. 1983)vat een interview metNAvo-bevelhebber
Bernard W .Rogersalsvolgtsamen:<Bereidheid tot bewapenen nù leidt
totm inderwapens later'.
Volgensdezelogica streventegenstandersvan een verderebewapening niet

naareen fechte'vrede,maarnaareen 'vrede in onderworpenheid'(Pax
Sovietica),omdatzijgeleid -ofmisleid -wordendoordeSovjetunie.Zij
worden ook steevastvoorgesteld alsvoorstandersvan een eenz#digeontwapening;en in hetverlengde daarvan alsneutralisten die deeenheid van
hetW esten en de eigen veiligheid ondergraven.In hetalgenoemdeinter-
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view indeDefensiekrantzegtRogers:dW iedenktdateenzijdig ontwapenen -ofpacifism e ofneutralism e -helpt.miskentde geschiedenis.Zulke
beweringen brengen geen weg naarvrede,en àlsdevrede algehandhaafd

blijft,dan isdeprijstochhetverliesvanvrijheid,demogelijkheidteleven
zoalsjewilt...'.En in een interview methetmagazineKnackvan 26jan.
1983 maakthijduidelijk wat het echte pacifisme is:<'dFreeze''is een
moratorium ,is pacifisme.God,eris niemand meervredelievend en nie-

mand wilmeervredeindezewereld dan ik.(...)En hetishetlotvaneen
echtepacifist,dathijvredekrijgttegen elkeprijs,metinbegrip van zijn
vrijheid'.
Determ afschrikkingwordtdelaatstetijd nietzo veelmeergebruikt.Hij
iswaarschijnlijk te gemakkelijk te associëren metde <schrik'voor een
atoomoorlog of kernongeval,die onder een grootdeelvan de bevolking
leeft. <Afschrikking' is vervangen door de eufemistische term dontrading'z*M aardatverandertnietsaan destrategiezelf. Om daarin een beter

inzichttekrijgenvertrekkenwevan eenartikeldatP.H.deVries,ritmeesterdercavaleriein hetNederlandseleger,lietverschijnen in deM ilitaire
SpectatorUanuari1983).W ijhebben ditartikelgekozen omdatheteen
vrijwelvolledigeuiteenzettinggeeftvan een logicadiebijandereNAVOwoordvoerderssomsalleen maarfragmentairverschijnt.W aardatpast,
kunnen wezijn redenering dusillustreren methùn uitspraken.
H oe afschrikken ?

<ln W est-Europa',zo steltP.H.de Vries,dkennen wijenerzijdssedert
1949deNoordatlantischeverdragsorganisatie(NAVO)enanderzijdssinds
1955hetW arschau-pact(W P).Gegeven deideologischetegenstellingtussen deze machtsblokken,het daarmee samenhangende onderlinge wan-

trouwen en het bestaan van een zeker machtsevenwicht (balance of
powerj,wordtgetracht een oorlog te voorkomen door middelvan afschrikking (#eferrence).Afschrikkingwordtwe1eensomschreven alshet
produktvan demogelijkheid (capabilityjdetegenstanderonaanvaardbare
verliezen toetebrengen en dewi1(intentionjdezemogelijkheid zo nodig
tegebruiken.Iseen van deze factoren nul,dan ishetproduktnul.Om dat

2 Over eufemisme in <kernspraak'cfr.P.Chilton,Nukespeak.
.nuclear Ian-

guage,cultureandpropaganda,inCrispinAubrey(red.),Nukespeak.TheMedia
and the Bomb, Comedia Publishing Groups, London, 1982 (vert. door
M .SchaeversinHeibel,dec.1982).
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hetnagenoeg onmogelijk isdewaardevandezefactoren objectiefvastte
stellen,wordtgrote waarde toegekend aan het begrip geloofwaardigheid

(credibilityj.Degeloofwaardigheid van hetproduktafschrikkingstaaten
valtmetdegeloofwaardigheidvan defactoren <'mogelijkheid''en <'wil'''
(P.28).
Deelementen mogelqkheid (wijgebruiken deo.i.betereterm vermogen)
en wilvinden we terug in een artikeldoor de Belgische generaalRobert
Close,getiteld Afschrikking en evenwicht: <Ik herhaal even wat de afschrikking is.Ze bestaaterin de materi
ële middelen te hebben (en dewil

om zein werking te stellen)diein staatstellen detegenstandereen klap
van zulke om vang toetebrengen,datergeen evenredigheid meerbestaat

tussen hetverhoopte voordeelen de opgelopen schade'.W ij nemen de
beide elementen nu onder de loep.
1. Hetvermogen

Hetvermogen (capabilityj tot afschrikking bestaaterin een voldoende
bewapening tehebben,voornamelijk op nucleairvlak,om -althansvolgens de officiële doctrine de agressie van een tegenstander te kunnen
beantwoorden doorhem onaanvaardbare verliezen toe te brengen.W an-

neerzijn ervoldoendewapens? Hetantwoord op dievraagblijktnietzo
eenvoudig tezijn.Alleszinsishetduidelijk dathetaantalnodig geachte
kernwapenssindshetbegin van dejaren 50 dafschrikwekkend'gestegen
is3@ D e vernietigingskracht heeft zelfs een toverkill-capacity: (een teveel

aandodendekracht)bereikt,maarookdieisblijkbaarnietvoldoende,net
zom in a1seen globaalevenwichttussen de twee machtsblokken4.

Het antwoord op onze vraag is sinds de jaren 50 gekoppeld aan de
strategie van hetaangepasteantwoord @ exi
bleresponsej.Erworden drie
types van wapens onderscheiden :de conventionele wapens,de tactische

kernwapens(voorgebruik op hetslagveld)endestrategischekernwapens
(dievoornamelijk aIsafschrikking dienen,hoewelde NAVO een eerste,
beperkt,gebruikervannietuitsluit).Deafschrikkingwordtmaardoeltref3 ZieGwyn Prins(red.),Defended to Death.A Study oftheNuclearArms

Race from the Cambridge University Disarmament Seminar,Penguin Books,
1983,p.86 en vlg.
4 Jim Bush van hetAmerikaanse Centrum voorDefensie-informatie:<In feite

wasereenwezenlijkevenwichtvöördeSS-20werdenopgesteld.Erbestaatooknu

een wezenli
jkevenwichtenerzaleenevenwichtbestaannadatdePershinjllraketten en dekruisraketten ontvouwdzi
jn,alszeontvouwdworden.W atIkin
feitewi1zeggenisdatbeidezi
jdenveelmeerwapenshebbendanzijnodighebben
om welketaakdan ookuittevoeren'(BRT-panorama,26mei1983).
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fend geachtalservan elkevan dezedrie soorten wapensvoldoende zijn
om de tegenstander van antwoord te kunnen dienen.Eventueelkan een
achterstand op één domein gecompenseerd worden dooreen voorsprong

op een ander(deellgebied.In Fre#ein vrqheid,een propagandabrochure
van hetBelgische ministerievan BuitenlandseZaken en datvan Landsverdediging,staatte lezen :dEen achterstand in één van de drie categorieën
van de triade of zelfs in bepaalde wapens van een categorie schept een

gedeeltelijk onevenwicht.Hieruitkan de tegenstrever voordeelpogen te
halen.Daardoorkan hijonsertoedwingen,ofweltoetegeven,ofweleen
gevaarlijke escalatieop gang te brengen'.Hetisduidelijk datmetzo'n
redenering de bewapeningswedloop in principe eindeloos kan doorgaan.

De beschreven driedeling isintussen dooreen anderevervangen (om de
onderhandelingspositiete verstevigen? ofom de militair-industriëlelobby
haarzin tegeven?).Men spreektnietlangermeer van tactische kernwapens,m aar van korte- en middellange-afstandsraketten, en liefst alleen
nog overdeze laatstes.Zo kan de NAVO de nadruk leggen op het over-

wicht van de Sovjetunie inzake op het land opgestelde, middellangeafstandsraketten.In debrochure Fre#ein vr#hef#,bedoeld a1sdocumentatievoorde scholieren,kregen de lezertjeseengrafiek tezien waarin de
vanop de grond aftevuren kernkoppen voormiddellange afstand werden

vergeleken. Het overwicht van de Sovjetunie was overweldigend.Van
kernkoppen voorlange-en korte-afstandsraketten en kernkoppen dievan-

opduikbotenen vliegtuigenaftevuren zijn,werd metgeen woordgerept.
Jim Bush van het A m erikaanse Centrum voor D efensie-inform atie vertelt

hoe die herdefinitie gebeurde: fHij (president Reagan) benaderde de
Sovjetuniemethetvoorsteldatalszijhun Ss-zo-rakettenzouden ontmantelen,de VS hun Pershing-ll-raketten en kruisraketten nietzouden ontvouwen,iets wat als de nuloptie bekend werd.Om ons voorsteliot een

nuloptieterechtvaardigen (...)washetnoodzakelijk deSS-20teverwijderen uitdebeschrijvingvan eentactischeatoommacht.Onzeeigen wapens
waren niet langer tactische wapens meer. maar intermediaire atoomwapens.Datvolstond nog niet...we moesten nog praten overinterm ediaire
atoom wapensvoordelangeafstand.En om deSS-20 helemaalbuiten spel
te zetten,moesten wepraten overop hetland gestationeerde interm ediaire

atoomwapens*6.Termenblijkendusin hetvermogen totafschrikkingeen
veelbelangrijkereroltespelendan reëlevernietigingskracht.Nietsbeletde
VS m orgen weereen nieuwecategoriewapenstebedenken alscom pensatie
5 Zie b.v.Fre#e,p.7.
6 Overgenomen uitde BRT-panorama-uitzending van 26 mei1983.
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tegen een a1seen equivalentloosvoorgesteld deelvan deSovjet-atoombewapening.
2.De wiI

De wil(intentionjtotafschrikking bestaatin de bereidheid om in geval
van agressie kernwapens te gebruiken.De Belgische minister Tindemans

steltin een interview metTrends(20 jan.1983)datdebesteverdediging
ligtin debereidheid van debevolking zich teverdedigen,in de overtuiging
op te komen vooreen rechtvaardige zaak.Ditverondersteltdatde bevolking alséén blok achterdiezaak staat.Devredesbewegingtastevenweldie
eenheid en dusde geloofwaardigheid van de factorwilaan.De Vrieszegt
hierover in hetaangehaalde artikel:'Door aan te dringen op -desnoods

eenzijdige-nucleaireontwapeninggeeftmen blijk nietdewilte hebben
deze wapensooitin tezetten.Daardoorvermindertde geloofwaardigheid
van de factor '<wil''van hetproduktafschrikking,en daardoorwordtde
geloofwaardigheid van de totale afschrikking aangetast'.
Om die geloofwaardigheid niet aan te tasten mag de NAVO ook nietde
verklaring aseggen,nooit als eerste kernwapenste zullen gebruiken.Het
W arschau-pactzou onsdan metconventionele wapenskunnen aanvallen,

waarin heteen overwichtheeft,en wijzouden nietmetkernwapenskunnen riposteren.Onze feactie op een aanvalvan de USSR moet <onvoor-

spelbaar'zijn,zodathetrisico datdeagressorlooptonberekenbaaris7.
3. De geloofwaardigheid

De geloofwaardigheid (credibilityjvan onze afschrikking is aoankelijk
van de geloofwaardigheid van de factoren vermogen en wil. Op beide
vlakken constateertdeNAVO echtereen tekort.Daarom m oeten wezowel

nieuwe raketten installeren (Pershing II,Cruise-missiles,Mx-raketten
dvredebehoeders',dixitReagan)alsde vredesbeweging ervan overtuigen
datzijdooronze geloofwaardigheid te ondergraven een kernoorlog kan
uitlokken. Close hierover: dW elke ook de beweegredenen van deze

(vredeslbetogingen zijn (en somsIxïc)zijn zehoogstaand),ik meen datze
totzelfmoord leiden,omdat ze eenzijdig zijn'.NAvo-secretaris Luns

7 Zie V.Tornetta,The Nuclear Strategy of theAtlantic Alliance and the
'
No/frxf-re'Debate,inNatoReview 30(1982),nr.5.
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vindtde vredesbeweging zelfs ondem ocratisch omdatze ingaat tegen de
democratische beslissingen van democratisch gekozen regeringen8.

W aarom afschrikken ?

W aarom iseen dergelijkeafschrikkingsstrategie opgezet? Hetantwoord
opdievraagisvoorspelbaaralswijonsdespiegelsituatieherinnerenwaarin beide blokken zich bevinden.W# schrikken afomdatz# afschrikken
(en vice versa). Ook die logica is terug te vinden in NAvo-bronnen.
Opnieuw spelen de elementen vermogen en wileen overheersende rol.
Het W arschau-pact heeft volgens deze bronnen het vermogen om de

NAVO schrik aan te jagen. Vergelijkende statistieken illustreren die
stelling.Steedsweerwordtmet<objectieve'cijfers(dieachterafschromelijk overdreven blijken)aangetoond datde tegenstander een globaalof
partieeloverwichtheeft.Dievergelijkingen drijven debewapeningsspiraal
steedsverderdehoogtein,ondanksdeoverkill-capaciteitvan 50.% kernkoppen en destatistisch toenemendekansop een <ongewilde'kernoorlog.

Daarnaastzou de Sovjetunieook de wiIhebben om dewereld,desnoods
metkernwapens,te veroveren.Diewiliszowelafte leiden uithun daden

alsuithun ideologie.GeneraalClose wijsterop datdeSovjetunie in 60
jaareen gebied van 3.4* .% km2heeftingepalmd,datis<gemiddeldom
de10jaareenoppervlaktegelijkaandievan Frankrijk'.Eenbrochurevan
hetAmerikaansm inisterievan Landsverdediging zegtdat<de Sovjetsop
nucleairgebiedeenveelgroteraantalrakettenenkernkoppenblijvenbouwendannoodzakelijkisvooreengeloofwaardigafschrikkingsvermogen'g.
Politieke gebeurtenissen als Afghanistan,Polen,het neerschieten van de

Zuidkoreaanse Boeing dienen daarbij als bewijzen van oorlogszuchtigheid.(Omgekeerd zouden de Koreaanse en Vietnamese oorlog,de ddestabilisering' van Chili,de politieke inmenging in Centraalamerikaanse
landen, de inval in Grenada de Am erikaanse veroveringsdrang kunnen

bewijzen).
GeneraalRogers zegtin een interview metKnack (26jan.1983)dathi
j
graag met maarschalk VictorKoelikov,hoofd van de strijdkrachten van
hetW arschau-pact,zou willen praten om hem ervan teovertuigen dathet

Geallieerde Commando Europa geen offensieve plannen heeft (behalve
8PersberichtBelgavan28juni1983.

9 SovietM ilitary Power, Departmentof Defense.United States ofAmerica,
1983,p.5.
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dan 'tegenaanvallen binnen de defensieplannen,wanteen tegenaanvalis

deessentievan een geloofwaardigeverdediging').Anderzijdsgeloofthij
nietdatdeSovjetsgeenanderedan defensieveplannenhebben,omdatdde
ideologievan deSovjetunie',nu eenmaalddeoverheersingvan dewereld'
is.

UitsprakendatdeNAvo-landentotaalvredelievend zijn (kolonialismeen
imperialismezijn verdwenen,zegtRogers)en deW arschaupact-landen bij
uitstek imperialistisch en oorlogszuchtig,zullen ook voor heelwatW est-

europeanen nietzo geloofwaardig zijn.Hetbelangrijksteargumentvoor
deveroveringsdrangvan deSovjetunieblijkthun totalitairregime,waarvan hetbestaan zelfeen bedreiging zou vormen voorde W esterse demo-

cratieën.'Hetbelangrijksteiservan overtuigd tezijn datmen temaken
heeft mettwee werelden die diametraaltegenover elkaar staan,waarvan
de ene de wereldhegem onie nastreeft en alle m iddelen aanwendtom dit

doeltebereiken.Een van dezewerelden isdievandevrijheid;deandere
dievan deGoelag'(Close,p.81).Een dergelijktotalitairregimekan ook
gemakkelijkeenoorlogbeginnen,terwijlinhetW esten eendemocratische
besluitvorm ing zou heersen :dvoorparlem entaire democratieën ishetpsy-

chologisch,technisch enpolitiekonmogelijk eenmilitaireaanvaltebeginnen.Hoezoumentoteenmobilisatiekunnenovergaanzondereersttezijn
aangevallen? Alleen totalitaire regimes kunnen zulke agressie voorberei-

den en uitvoeren'(Tindemansin Trends20jan.1983).
In ditklim aatvan fundam enteelwantrouwen pastdan ook datde vredes-

bewegingbeschreven wordtalseen derdekolonne,diedeSovjetsgebruiken in hun psychologischeoorlogvoering.Die opzetzou trouwensook ten
grondslag liggen aan de voorstellen tot wapenvermindering vanwege de

USSR,waarvan deenigebedoelingzou zijnverdeeldheid tezaaien in het
westerse kamp.

Dezevergelijkingvan beidetegenstandersleidttoteenverrassendeconclusie.Strategisch gezien verschillen zl
j nietvan elkaar:beiden hebben imm erszowelhetverm ogen als de wilom elkaareen beslissende slag toe te
dienen.M aar geen van beiden doet dat,om datze dan nietelkaar maar
ook zichzelfzouden vernietigen :volm aakte patsituatie.Hetgrote verschil

datNAvo-commentatorentussenNAVO enW arschaupactzien,namelijk
datheteerstelouterdefensiefen hettweede essentieeloffensiefisgericht,

blijkt in een dergelijke situatie geheel denkbeeldig. Generaal Rogers
spreektin hethiervoren geciteerde interview overdettgnnaanvalalsessen-

tie van een geloofwaardige verdediging. Orwells dubbeldunk (doublethink)blijktnietveraf:aanvallen is verdedigen.(Vergelijk ook:tM en
moetbewapenen om te ontwapenen'.<M eerraketten leiden totmeervei-
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ligheid'. <Hoe waarschijnlijker het gebruik van kernwapens, des te
onwaarschijnlijkerdekansopeen oorlog'.)-Deparadox isderuggegraat
van de logica van de afschrikking.

Dataanvallen verdedigen is,blijktnietalleen in taalzo,maarook in
werkelijkheid.Hetsysteem van de afschrikking iszo datdeverdediging
zuiver agressief is,bestaat uiteen vernietigende aanval.Omgekeerd zou

een aanvalook een vernietigendeverdediging uitangstkunnen zijn!In
dezenoodlottigespiegelsituatiezijn degrenzen tussenverdedigingenaanvalweggeveegd.

De semiotiek van de afschrikkingsstrategie

W ijsystematiseren nu deafschrikkingsstrategieaan dehand van debetekenistheorie van de Franse sem ioticus Algirdas Greimaslo. Deze onderzoeker zietbetekenissen niet als referenties,maarals relaties tussen taal-

termen.Alsgrondstructuurvan debetekenisstelthijdan ook een relationeelgeheelvoor,hetzogenaamde semiotische vierkant,waarvan de vier

hoektermen bestaan bijgratie van hun onderlinge relaties.Horizontaal
zijn determenverbondendoorcontrariëteit(eenkwalitatievetegenstelling
van hettypewit/zwart),diagonaaldoorcontradictie (een binaire tegenstelling van hettypewit/niet-wit).W ijkrijgen dan hetvolgend vierkant:
wit(a)
niet-zwart(E)

zwart(b)
niet-wit@)

Binnen een antagonistische structuur zoals die in een militaire context

normaalis,kunjehetsemiotischevierkantalsvolgtinvullen:
vriend (aJ
niet-vijand (E)

vijand (b)
niet-vriend @)

In de koude-oorlogssituatie die wijmeemaken zou je op positie (a)de

NAVO kunnenzetten,oppositie(b)hetWarschaupact,oppositie(% de
tegenstandersvan hetW arschaupact(b.v.dissidenten),op positie (ë)de
tegenstandersvan hetNAvo-pact(b.v.datdeelvan de vredesbeweging
dateen ontbinding van de NAVO voorstaat).W ie een ontbinding van
10 A.J.Greimas,Dulenx,Seuil,Paris,1970,p.135 en vlg.
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beide bondgenootschappen voorstaat, staat op de ë&E-positie. Een
andere fractie van de vredesbeweging is niet gekanttegen de NAVO als
dusdanig,maar weltegen de strategie van de afschrikking.De beschuldiging van NAvo-kringen alszou devredesbeweging een derde kolonnevan

Moskou zijn isdusklaarblijkelijk onjuist.
Op hetvoorgaandesemiotischevierkantkun jehetsemiotischevierkant
van de afschrikkingprojecteren:
vrezen (a)

nietdoen-vrezen (%

doen-vrezen (b)

'niet-vrezen(ë)

Sinds de Koude Oorlog is de term vrezen de algemeen beleden houding
van deNAVO tegenoverhetOostblok.M en denkeslechtsaan hetbefaamde tNousavonspeur'van de Belgische secretaris-generaalvan de UNO ,

Paul-HenriSpaak.Dievrees(a)isingegeven doordeschrikwekkendheid
(b)van hetW arschaupact.In (à)krijgen wede houdingvan hen dieeen
vredesstrategienietdoorvreeswillenlatenbepalen,bijvoorbeeld doorver-

trouwentestellenindeplaatsvanhetalgemenewantrouwen.In(% verschijntdehoudingvan hen dietegendeafschrikkingsstrategiegekantzijn
en bijvoorbeeld aansturen op een eenzijdige ontwapening.
HetofficiëleNAvo-beleid iszowelop vreesalsop doen-vrezen gebaseerd.

Tegenoverde reële ofingebeelde dreiging van de Russen stellen zijhun
eigen dreiging.Zo ontstaateen volkomen symmetrisch geheelvan relaties,
dattoteen semiotisch vierkantvan deze vorm leidt:
Vrezen
&

doen-vrezen
&

doen-vrezen (a)

vrezen (b)

niet-doen-vrezen
&

niet-vrezen
&

niet-vrezen (E)

niet-doen-vrezen (ë)

Een paradoxale constellatie waarin de beide tegenstanderstegelijk verschrikten verschrikkend zijn,een wederzijdsepassieve en actieveterreur
aan dedag leggen.De vredesbeweging staathierin depositieë&E.Zij
meentdateen strategievan afschrikking nietefficiëntis.De gedachte die

aandiestrategieten'
grondslagligt,isimmersdatzijtoteen soortverlamming van de tegenstanders zou leiden.Vreesen afschrikking zouden elkaar in evenwicht houden,zodat het niet totagressie zou komen.Deze
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redenering houdtechtergeen rekening met de dynamiek die de bewapeningswedloop binnen dit statisch modelinbrengtnoch metde dynamiek

van despiegelrelatie.Overdiebeidepunten zullen wijhetnu hebben.

Afschrikking alsverhaal(zonderhappy end)
Voortbouwendeop zijn betekenistheorieheeftdesemioticusGreimaseen
Verhaaltheorieopgebouwdll,waarvan wijenkeleelementenzullen gebruiken.Een van deeenvoudigsteverhaalsoorten ishetverhaalvan destrijd,
waarintweehandelendeentiteiten (ofactanten),namelijksubjectenantisubject, tegenover elkaar staan.Deze actanten proberen elkaar in een
strijd uitte schakelen,doorelkaarvan waarde-oWec/ea teberoven.Die
objectenhebbendevorm vanmodaliteiten.zoalshetkunnen,hetwillenen
hetwe/en.Delezerzalhieronmiddellijk hetvermogen,hetwillen en de
geloofwaardigheid uitdeafschrikkingslogica herkend hebben.W ijzullen
nu ditparallellisme verder uitwerken.

Ten einde de strijd methetantisubjectte kunnen aanbinden moethet
subjectcompetentzijn:hij moetde modaliteiten bezitten die hem het
overwicht kunnen verschaffen. Die m odaliteiten worden hem gegeven
dooreen m achtigere actant,deschenker.In hetverhaalvan de afschrik-

kingishetsubjecthetmilitairecommandovan deNAVO,hetantisubject
datvan hetW arschaupact.Deschenkervan decompetentieaan demilitai-

re wereld isde burgerlijke wereld.Deze geeftde modaliteiten van het
kunnen en hetwillen.
Hetkunnen bestaatuiteen dvoldoende'bewapening.De overheid staatin

voor(kredietenvooraankoopvan)diebewapening.Eriseenvoortdurende spanning tussen de militairen die nieuwe uitgaven eisen en de burger-

lijkeoverheden diewillenbesparen.Debewapeningisnietalleen eenzaak
van defensie,maarook van dezakenwereld.Hetmilitair-industrieelcom -

plex zaldemilitairen ertoeaanzetten hetkunnen teoverdrijven om meer
kredietenlostekrijgen.Eenobjectiefbeeldvan devoldoendebewapening
isook daarom moeilijktekrijgenomdatdebewapeningvan detegenstandernietgeheelisvastte stellen en omdatongelijke wapensmetelkaar
worden vergeleken.Zo wordt het kunnen bdnvloed door de m odaliteit
van hetgeloof.

11 Vgl. J. Courtés, Introduction ê Ia sémiotique narrative et discursive,
Hachette,Paris,1967.
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Hetwillen bestaatin de intentie hetkunnen <indien nodig'ook te gebruiken.H etmilitairecommandohangtinprincipeafvandeburgerli
jkeoverheid en dient het willen daarvan te ontvangen.In de NAvo-propaganda

lijkenderollenhaastomgekeerd:demilitairenwillenmeerbesluitvaardigheidvandeburgers!Ditiseengevaarlijkeontwikkeling:dedefensiemoet
immerseen instrumentblijven van destaat.Ookdeoverheid isin democratischeregimesalankelijkvaneenandereinstantie:depubliekeopinie.
Dezekan ongewenstebeslissingen afstraffendoordepolitieke mandataris-

sen nietopnieuw teverkiezen.Deuiteindelijkeschenkervan hetwillen is
dus de stem van het volk. De verdeeldheid van het publiek inzake de
afschrikkingspolitiek en de kernbewapening verzwakt de m odaliteit van
het willen,en meteen ook van de geloofwaardigheid ervan.

In een gewoon verhaalza1hetsubjectdatdecompetentievan kunnen en
willen heeft,ook daadwerkelijk destrijd aangaan.Ditkan in onsgeval
niet,omdatdatzelfvernietigingzou betekenen.Destrijd blijftdusgeheel
op een imaginair vlak :dat van het geloven. Verhalen die uitgevochten
worden op hetvlak van het weten draaien rond de categorie waarheid.

Nadathetsubjectdemodaliteiten van hetkunnen-weten en hetwillen-weten heeft verworven, kan hij zijn tegenstander verslaan door zijn
geheim te ontraadselen.Denk bijvoorbeeld aan speurdersverhalen.Het
verhaalvan deafschrikking isnog ietssubtieler,omdathetdraaitrond de

categoriewaarschijnlijkheid,die functieisvan demodaliteitgeloof.
Dé paradox van deafschrikkingspolitiek isdatde meestspirituelekracht,
hetgeloof,ergekoppeld isaan dem eestm ateriëlevernietigingskracht,die

van kernwapens.M aarbijnadertoezien blijktdelogicavan deafschrikking gebaseerd op een verwarring van beide.Degeloofwaardigheid wordt

er immers in geïnterpreteerd als een waarschijnlijkheid.Hoe? Voor de
NAvo-woordvoerdersbetekentgeloofwaardigzijn detegenstanderdoen
gelovendatjekernwapenszultinzetten,alsdatnodigmochtblijken,maar
tegelijkertijd toch in jeachterhoofd houden datdittoch nooitzalgebeuren.Ditmaaktdedreigingtoteenzich voordoen als,eenschqn.Anderzijdsbetekentgeloofwaardig zijn in dezelogicadatjedewaarschijnlijkheid datkernwapensgebruiktzullen worden,opdrijftop straffevan niet
overtuigend overtekomen.Ditmaaktdedreiging dusecht,eenzVn.Die
antonimietussenschijn enzijnisonoplosbaaren steltdegehelelogicaop
losse schroeven.Deverdedigerservan blijken ditnietin te zien en gaan
verder krankzinnige gevolgtrekkingen te maken uitdeze ondeugdelijke
prem issen.
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De dynamiek in deze logica van de onlogica isdatje de veiligheid doet
toenemen alsjedeonveiligheid opdrijft.Deze fatale redenering leidttot
een spiraalvan afschrikking die er als volgtuitziet:
Afschrikking werkt alleen alsze geloofwaardig is.
- Gel
oofwaardigheid iseen gradueelgegeven.
Duskan de geloofwaardigheid worden opgedreven doordeafschrikking

op tedrijven.
Deafschrikkingvergrootdoorhetaantalen hetraffinement(preciezere
wapens,kleinere kernkoppen,grotere vernietigingskracht,enz.)van de
kernwapensop tedrijven.
Geloofwaardigheid iseen kwestievan waarschijnlijkheid.
Duskan degeloofwaardigheid worden opgedrevendoordewaarschijnlijkheidvan hetgebruikvan atoomwapensoptedrijven (kleinere,handelbarewapens,korterevluchttijd naarhetdoel,enz.).
Deafschrikkingwordtgroternaarmatewijmindervoorwaardenverbindenaanhetgebruikervan(b.v.geenbelofteom nietalseerstekernwapens
tegebruiken).
-

-

-

-

Dus:hoe onveiliger,des te veiliger!

H etim aginaire karakter van de afschrikkingsstrategie

W ijhebbeneraleenaantalkerendeaandachtopgevestigdhoedespiegelrelatieaan debasisligtvan deafschrikkingsstrategie.Dezespiegelrelatieis
beschreven in depsychoanalytischetheorievan JacquesLacanlz. Zijiseen

duele relatievorm (tussen twee subjecten b.v.),waarbijde plaatsvan de
eneverwisselbaarismetdievandeandereenwaarbijdeeneinzijn handelen bepaald wordt door zijn fascinering voorhetbeeld dathijvan de
andere heeft.DezerelatieleidtvolgensLacan totrivaliteiten agressiviteit,

omdatzeprimairnarcistisch isen dusdeanderenooitin zijn anders-zijn
kan erkennen.

Inhaarpurevorm komtdespiegelrelatieniettussensubjectenvoor.Lacan
Zelfgeefteen voorbeeld uitde wereld van de automatenl3,datinstructief
is voor de dynamiek in de spiegelrelatie die de bewapeningswedloop is.

Verondersteleen robotdiezo geconstrueerd isdathijzichzelfmoetop12 J.Lacan,Le stade du miroir en L '
agressivité en psychanalyse in Ecrits,

Seuil,Paris,1966(Ned.vert.vanLestade...inHeibel,jg.16,3).

13 J.Lacan,Le moidansla théoriedeFreud et#Jn.çlatechniquedeIapsychanalyse,Seuil.Paris,1978.
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bouwen naarhetvoorbeeld van een andere robotdie alverderopgebouwd
is,maar op dezelfde manier geconstrueerd is alsde eerste.Zo'n situatie

geefteen cirkelbewegingvan rivaliteit:demachinesblijven elkaarrepeteren.Ditkanslechtsuitmondenopvernietigingvanéénmachine(enzoook
van deandere),tenzijdemachinesdefatalewedloopzouden kunnen stilleggen door te praten over elkaars <verlangen'om aan elkaargelijk te
worden.Ditisnietmogelijk in onsfictievevoorbeeld,maarwelin menselijkerelaties.Mensenkunnenpraten en zich zodoendevan hun eigen handelingen distantiëren.
In delogica van de afschrikking herkennen we heelwatelementen van de

spiegelrelatie.Beidepartijennemendezelfdepositieinenhebbendezelfde
perceptie van elkaar:wij bewapenen omdatzij bewapenen,wij zullen
aanvallen (onsoffensiefverdedigen)alszijonsaanvallen,wijzullen niet
verderbewapenen a1szijeerstontwapenen,enz.Deanderewordtnieta1s
een echte anderebeschouwd,maargemetenaaneen i
deaalbeeld (dédemocratie,dévrijheid)datmen van zichzelfophoudt.Geen wonder dus dat
hetbestaan van de ene alseen bedreiging voorde andere wordtgezien.

Praten,onderhandelen dus,lijktdeenigeoplossingom uitdefatalecirkel
te komen.Dat wordtin de NAvo-betogen trouwens ook gesteld.-M aar
hetonrustwekkendeisdatdie dialogen nietbuiten deafschrikkingsstrategiegedachtworden,maarereenvoudig zelfdeelvan uitm aken.Hetmotto

is:'Metde Russen dialogeren,maarze tegelijkertijd afschrikken'.Bijvoorbeeld :<Dezebereidheid totdialoog mag echterin M oskou nietuitge-

legd worden alseentekenvan zwakte,wantdankomenvrede,vrijheiden
veiligheidgevaarlijk op dehellingtestaan'(Vrede,p.12).Om debewapeningsspiraalteverbrekenzou wederzijdsvertrouwen nodigzijn,maarwe
hebben gezien datdeafschrikkingjuistgebaseerd isop een fundamenteel
wantrouwen.Een echtedialoogzou eigenlijkdeafschrikkingspolitiekzelf
totonderwerp moeten hebben.Zoverzijn wenog lang niet.En intussen
blijft de afschrikkingspolitiek even afschrikwekkend voor de anderals
voor onszelf.
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G ew eldloosheid : alternatief of naïef?
Een analysevan achtbisschoppelijkebrieven
PaulBegheyn

Oververschillendestandpunten vankatholiekebisschoppen,m etnamedat
van het Amedkaanse episcopaat,in verband methetVredesvraagstuk is

hierdeIaatstetijd aleen en anderverschenen.Zieb.v.G.Diedckx,De
Amerikaanse bisschoppen en de vrede, in Streven,augustus-september
1983,pp.963-981 en ida,De vredesbeweging en demuren van Jericho,in
Streven,maart1984,pp.492-5* .Onderstaand artikelbehandeltdevraag

hoedeverschillendeepiscopaten denken en schrijven overhetthemavan
de geweldloosheid.
Redactie

ln januari 1983 kwamen in hetVaticaan bisschoppen uitde Verenigde
Staten,Frankrijk, de Bondsrepubliek,Engeland,W ales en Schotland,
België,ItaliëenNederlandbijeen om metelkaarvangedachtentewisselen
naar aanleiding van de derde versie van de brief van de Amerikaanse

bisschoppen.Erwerd beraadslaagdoverdeschriftuurlijkeentheologische
grondslagen van de leervan de katholieke kerk over oorlog en vrede;de
problem en van hetgebruik van kernwapens;de verhouding tussen kernwapensen conventionele wapens;dem oraliteitvan de afrading;de politieke samenhang van de bewapeningswedloop en de waarden welke in de

huidigepolitiekesituatiein hetgeding zijn.Deresultatenvan ditoverleg
zijnzeerverschillend.Nietalledeelnemendelanden hebbensindsdienverklaringen afgelegd ;en enkelenietaldaarvertegenwoordigdelanden hebben
toch een briefgepubliceerd.In chronologische volgorde gaat hetom de

volgendebrieven:Wereldvredesdag 1983 (DDR,1januari),Gerechtigheid
brengtvrede totstand (Bondsrepubliek,18 april),De uitdaging van de
vrede.Godsbelofte en onsantwoord (USA,3mei),Vrede en gerechtigheid (Nederland,5 mei),Ontwapenen voor de vrede (België,juli).Het
verlangen naarvrede:De evangelische zending van de Japansekatholieke
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kerk (Japan,9 juli),De storm die dreigt(Ierland,28 juli),De vrede
winnen (Frankrijk,8 novemberll.
M etuitzondering van dieuitde Verenigde Staten,hebben deze weinig of
geen bekendheid gekregen. In het korte bestek van dit artikelzou het

ondoenlijk zijn om alleachtbrieven uitvoerig tepresenteren.Daarom is
gekozen vooreen benadering,waarbijhetthema van geweldloosheid,zo
essentieelbijdehuidige ontwikkelingen,centraalstaat.
Diversiteit

Dediversebisschoppelijkebrieven blijken zeerverschillend tezijn,zowel
wat betreft lengte. opzet en diepgang,als wat betreft de erin gem aakte
keuze.Zozeerzelfs,dathieren daarm etgrote moeite hun gem eenschap-

pelijkuitgangspuntteherkennenvalt.Heeftdittemakenmetdematevan
invloed enverantwoordelijkheid diebisschoppenconferentieszichzelftoeschrijvenofervaren?Spelen misschienpolitiekefactoreneen rol,zoalsin
Nederland,waar de bisschoppen koolen geit,en met name het CDA,

wilden sparen?OfzoalsinFrankrijk,waartegelijkertijd destrijd om het
behoud van confessioneelonderwijsgaandewas?KardinaalLustigervan
Parijswas in elk gevalvoorstander van een drealistische'stellingname.
KortnahetverschijnenvandeFransebriefliethijzich daaronverbloemd
a1svolgtoveruit:dIk denkdathetoverdreven en misschien zelfsaanmati-

gend iste veronderstellen datop die wijze(nl.een eerstestap zetten op
weg naar nucleaire ontwapening,PB) een bepaald land a1s profeet kan
fungeren.Als hetgaatom België ofNederland ofZwitserland,best,m isschien.Die riskeren niets en zorgen trouwens toch niet voor hun eigen

verdediging,ongeachtwatergebeurt.Maarjezultjetoch weltweemaal
m oeten bedenken a1shetdeVerenigdeS'
taten betreft.Voorwaardedaartoe

zou moetenzijndatdehelebevolkingerachterstaat.Endannietuitangst
ofuitgevoelens van defaitism e,m aarop grond van een positieve keuze.

Hethelevolkzoubereidmoeten zijn zich alsmartelaaraan tebieden,en
wie wildat? Het Amerikaanse pacifisme lijkt een ethische reactie op
schuldgevoelen hetidee verantwoordelijk te zijn voordewereld.M aar
tegelijkertijdishethetpacifismevan mensen dieweten ofmenen dathun
1 Indien integrale vertalingen in hetNederlandsbeschikbaar waren,vormden
dezedebasisvoorhetonderzoek.ZezijnuitgegeveninhetArchiefvandeKerken

38/7(1983),pp.19-35:DDR,Nederland,Bondsrepubliek (samenvatting);38/8
(1983),pp.1-49:USA ;39/1(1984),pp.25-30:België.In de overigegevallen
werddeoorspronkelijketekstbenut,metuitzonderingvandeJapansebrief,waarvan een onofficiëleEngelsevertaling bestaat.
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toch nietszaloverkomen'z. M eteen dergelijkeopiniemakerishetniette
verwonderen, dat de Franse brief met 93 stemm en voor, 8 tegen en 2
onthoudingen werd aangenom en.
H oe zien de andere bisschoppenconferentieshun eigen positie? De Ierse

bisschoppen schrijven:<Alskleinlandmoeten wijtegen degrootmachten
endemilitaireblokkenblijvenzeggen,datwatonssamenbindta1smensen
diegeconfronteerd worden metnucleaireverdediging,belangrijkerisdan
welke overweging dan ook van nationaalbelang of internationale over-

heersing'.Zijrealiseren zich ook datdeW estduitse bisschoppen spreken
<in hetland datwaarschijnlijk hetmeestblootstaataan de dreiging met
kernwapens'.De Amerikanen zien zich zelf <als bisschoppen en herders
die hun bediening uitoefenen in een van de grootste kernnaties',a1s <burgersvan denatiedie de eerste wasom atoomwapenste produceren,diede
enige is geweest om ze te gebruiken en die vandaag een van de weinige

natiesisdiehetverloopvan hetkerntijdperk beslissendkanbdnvloeden'.
Het meest indringend klinken de woorden van de Japanse bisschoppen.

Hun briefistegelijkertijd een belijdenisen een bekentenis:<W ijhebben
hetgeweld ervaren dathetmenselijk leven en demenselijkewaardigheid
overkwam indevorm van kernwapens.Zodoendezijn wijinstaatom het
verhaalaan de wereld te vertellen en hetdoorte geven aan onzenakomelingen...Nu de nucleaire dreiging in dewereld van vandaag toeneemt en

dewederzijdsealankelijkheidvannatiesonderlingdichterbijkomt.dient
Japan, dat geen kernwapens bezit en een hoge graad van technologie

bereiktheeft,hetinitiatieftenemen en bijte dragen aan deversterking
van deorganendiedewereldvredehandhaven.Alseenvan departijendie
in de laatste oorlog betrokken waren,dragen wijverantwoordelijkheid
voor meerdan 10 miljoen doden,metname die welkegevallen zijn in
Azië.In onze huidige situatie moetdit onsernstig aan hetdenken zetten

overdeaanzienlijkebelemmeringen diewijzelfgevormdhebbentegende
vrede.Bovendien zijn op onstweeatoombommenafgeworpen en hebben
wijeen beslissendenederlaagin deoorlog geleden'.
Am erikaanse bisschoppen
Van de achtin 1983 verschenen brieven is die van de Amerikaanse bis-

schoppen zonder enige twijfelde belangrijkste.Hijwordtgepubliceerd
2 VanJohnVincour'sartikeloverkardinaalLustiger,oorspronkelijkverschenen in TheNew York Times,publiceerdehetweekblad DeTl
jd (16december
1983)eenNederlandsevertaling.

PaulBegheyn/Geweldloosheid.
.alternatiefof aliè/p

825

dooreen bisschoppenconferentiemeteen aanzienlijk groteraantalleden
dan alleanderehiergenoemde.Hijishetresultaatvan bredeconsultatie,
langdurig overleg,en gebed.In deze briefworden hetm eestdiepgaand de
vele aspecten van de vredesproblem atiek aan de orde gesteld.Om die

reden wordthijhiergekozen alsuitgangspuntbijhetweergeven van de
visies overgeweldloosheid.
Om de vrede tegen agressie teverdedigen zietdekatholieke leer,aldusde
Am erikaanse bisschoppen,twee verschillende m orele antwoorden die el-

kaaraanvullen in dezezin,datzijbeidehetalgemeen welzijn trachten te
dienen.Dieverdediging isnietalleen een recht,maarook een plicht.Naast
de verdediging metbehulp van wapens,die aan voorwaarden en grenzen
gebonden is,is er de verdediging zonder wapens. dIn som mige gevallen
worden m ensen hiertoe aangezet door het evangelie en het leven en de

doodvan Jezuszo teverstaan,datzeallegeweld verbieden.Bijanderen
isde beweegreden loutereen persoonlijk voorbeeld van christelijke verdraagzaamheid te geven als een positieve,opbouwende manier om tot

liefdevolle verzoening met vijanden te komen.ln nog andere gevallen
nemen zijzich een 'dactieve geweldloosheid''voorofraken daarbijbetrokken als een georganiseerd verzettegen koppige agressie ofom iedere
onderdrukking welke met wapengeweld wordt ondernomen, ondoeltreffend te m aken'.Veelbetekenend wordteraan toegevoegd,ddatgeen regering,en zeker geen christen, mag aannem en dat zulke personen louter

pionnen van samenzwerende machten zijn of zich schuldig maken aan
lao eid'.En verderop wordtditinzichtnog aangescherpt:'W erken aan de
ontwikkeling van geweldloze middelen om agressie af te wenden en consicten op te lossen beantwoordt hetbeste aan de oproep van Jezus tot

liefde en totrechtvaardigheid'.Toch zijn de Amerikaanse bisschoppen
zich bewustvandeparadoxwaartegenoverchristenen staan:'W ijmoeten
onsgeloof,datliefde mogelijk isen de enige werkelijke hoop vooralle
menselijkebetrekkingen,duidelijkblijven uitspreken,entochaanvaarden
datgeweld,zelfsdodelijk geweld,somsgerechtvaardigd isen datnaties
moetenzorgenvoorhunverdediging'.M etdezezinlijktaan devoorkeur
voorgeweldloosheid weeral reuk gedaan te worden.

Bij de beschrijving van de geschiedenisvan hetchristelijk pacifisme en
geweldloosheid wordt in de Amerikaanse briefgebruik gemaaktvan geschriften van representatieveauteurs,onderwie Roland Bainton,Thom as
M erton,Gordon Zahn en Jim Douglass.Dit historisch overzicht begint

aldus:'Bewogen doorhetvoorbeeldvan hetleven vanJezusen doorzijn
leer,hebben som migechristenen zich vanafdevroegste dagen van dekerk

verplichttoteengeweldlozelevensstijl'.Uitspraken van Justinus,Cypria-
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nus van Carthago,M artinus van Toursen Franciscus van Assisiworden
daarvoor aangehaald. <Deze visi
e van christelijke geweldloosheid isniet
passiefinzake onrechten de verdediging van de rechten van anderen ;in

plaats daarvan verklaartzij en lichttoe wathetbetekentweerstand te
bieden een onrecht en geweldloze methoden'.Voor de twintigste eeuw
wordtgewezen op hetgeweldloosgetuigenisvan m ensen alsGandhi,Do-

rothyDayen Martin LutherKing.<Hetgetuigenisvan talrijkechristenen
diehendoordeeeuwenwarenvoorgegaan,werdop opmerkelijkewijzeop
het Tweede Vaticaans Concilie bevestigd', stelt de Amerikaanse brief,
waaraan hijtoevoegt:<Deleervan de rechtvaardige oorlog,die de laatste

15* jaarhetkatholiekedenken duidelijk heeftoverheerst,en deleervan
degeweldloosheid zijn verschillendemaaronderling alankelijkemethoden om deoorlogtebeoordelen.Zijverschillen in enkelebijzondereconclusies,maar zijdelen een gemeenschappelijke vooropstelling tegen het
gebruik van geweld a1smiddelom geschillen bijte leggen'.In verband
hiermeepleitdekatholiekekerkook vooreenwettelijkebescherming van
gewetensbezwaarden.

Deze stellingname heeftduidelijkeconsequenties:dGeweldloze middelen
om zich tegen het kwaad te verzetten verdienen veelmeer studie en aandachtdan ze totdusverhebben ontvangen'.De briefzelfbiedteen aantal

sprekendevoorbeelden,en wijstopgeweldloosverzetalsmogelijkevorm
van landsverdediging.Om dezereden moedigen debisschoppen de oprich-

tingvaneenvredesacademiein deVerenigdeStaten aan en houden zijeen
pleidooivoorvredesopvoeding in breed verband.

Hiermeezijn allepassagesbetreffendegeweldloosheid in debriefvan de
Amerikaansebisschoppenweergegeven.Hoezeerzijookeenpleidooihouden voorgeweldloze volksverdediging 'alseen alternatieve koersvan han-

delen',toch wijzen zijnietonvoorwaardelijk de keuzevoordodelijk geweld af, <die wordt toegestaan door de theologie van de rechtvaardige

oorlog'.In diezin isdezebriefenerzijdseenstap vooruit,omdatdeweg
van de geweldloosheid uitdrukkelijk als begaanbaar wordt genoemd,
anderzijdstoch teleurstellend,omdatvanuitde traditionele leervan de
rechtvaardige oorlog het gebruik van geweld wordtgetolereerd,zijhet
onder zeer strenge - en aan velen niet of gebrekkig bekende - voorwaarden.

FranK bisschoppen
H aaksop de stellingnam evan de Amerikaanse bisschoppen staatdie van

hun Franse collega's.Zij vragen zich af of dhet geweldloze alternatief
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opgewassen istegen de bedreiging'.Demanierwaarop naareen antwoord

gezochtwordt,duidtalbijvoorbaataan datdevraagnietpositiefbeantwoord kan worden :<ln een wereld waarin de mensnog een wolf isvoor
demedemens,kan hetbetekenen datmen dewolfuitdaagtindien m en de
gestalte van een lam aanneemt.Slecht toegelichte edelmoedigheid heeft

somsgevaren opgeroepen diezijmeende tebezweren.Een slechtaangepastegeweldloosheid kan kettingreactiesvanonvergeesijk geweld oproepen'.Alzouden wellichtindividuele personen hetrisico van een geweld-

loze stellingname kunnen wagen,bij staten ligt dat anders,vinden de
Franse bisschoppen.En zelfs in het eerste geval kan men zich vragen

stellen,b.v.dW atzouergebeurd zijnalsGandhinietLord LouisM ountbatten, maar een van Europa's befaamde schurken als partner had
gehad?'Deparagraafover hetgeweldloze alternatiefbesluitveelzeggend

met:<Niettemin lijktop korteen langereduurhetgeweldlozealternatief
nog heelonzeker.In elk gevalniet zekergenoeg om degenen die verant-

woordelijk zijn voorhetleven en deintegriteitvan denatie,teverwijten
datzijhun toevluchtzoeken toteen afschrikking metgewapende tegendreiging'.
In hettweede deelvan de brief,die handeltover hetopbouwen van de

vrede,komtdegeweldloosheidalsmogelijkheidtersprake.dDekerkmoedigtgeen overdreven pacifisme aan',stellen de Franse bisschoppen.Volgens hen m ag m en de roeping van geweldloosheid nietgemakkeli
jk aanvaarden ofbehandelen.'W anneerdegeweldloosheid pleitvoorderealiteit

van morgen,kanzijniethetgewichtvan derealiteitvan vandaagontkennen :nobele mensen m oeten daarook zorg voordragen en verplichtingen

jegens haar aangaan'.De onhaalbaarheid van de geweldloosheid wordt
het meest helder door de Franse bisschoppen aangegeven in de zin :
dTotale geweldloosheid in zulk een graad van volheid wordtslechtsin het
hartvan heiligen a1sFranciscus van Assisiaangetroffen'.
In feite wordt in deze briefgeweldloosheid eerst karikaturaalgepresen-

teerd,om vervolgensalsonhaalbaarterzijdegeschoventeworden.Alsde
Fransebisschoppen inzakegeweldloosheid nietnaarhun landgenootPier-

reParodiwillen luisteren3,zouden zijtenminstehun lichtkunnen opstekenbijhunAmerikaansecollega's,vanwierbriefzijnietmeerciterendan
de titel.

3 PierreParodi,leidervandein 1948doorLanzadelVastoinFrankri
jkopge-

richteCommunautédel'Arche,schreefin novembereen open briefaandeFranse

bisschoppen naar aanleiding van hun brief.Een gedeelteli
jke vertaling in het
Nederlandsverscheen in Kerk en Vrede,38/12,december 1983.
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Andere bisschoppen

W aarstaandebisschoppenvandezesresterendelanden?Voelen zijzich
beterthuisbijhun Amerikaanse dan welbijhun Franse collega's? De
bisschoppenvandeDDR zijn uiterstsummierovergeweldloosheid,maar
watzijzeggen isvan belang:<Krijgtineen kernoorlog,waargeweldzonder onderscheid toeslaat,niet het dikwijls met een glimlach afgedane
ideaal van geweldloosheid,zoals Jezus Christus het ons in de bergrede
verkondigt,een totnu toe onvermoede rationele zeggingskracht?'In dit

verband stellen zijhetonderwijsin militaireverdediging in hun land aan
dekaak gezien desituatie,en bovendien,omdatzijerwaardering voor
hebben <dat m ensen,in navolging van het woord van Jezus,een keuze
m aken voorde weg van de geweldloosheid'.

OokdeNederlandsebisschoppen zijn zeerbeknopt,en beperken zich tot
een onderstrepingvan dealgemeen aanvaardekerkelijkeinzichten:<verdedigingenverzettegen onrechtmoeten zolangen zoveelmogelijkzonder
geweld zijn.De kerk prijstook degenen diebijdeverdediging van hun
rechtenafzienvangeweld,en bepleitwettelijkeerkenningvangewetensbezwaren tegen gebruik van wapens. De ontwikkeling van methoden die
mensen in staatstellen zich zondergeweld tegen onrechtte verzetten en te
verdedigen,is in de geestvan hetEvangelie en mag daarom nietals utopisch en onwerkelijk beschouwd worden.Voortgaande studie en onder-

zoek hieroverachten wijnoodzakelijk'.
Voorde bisschoppen van Japan isdew eg van geweldloosheid vanzelfsprekend: <onnodig te zeggen dat onze inzet voor vrede geweldloos moet

zijn'.DeIersebisschoppensluitenzichookaanbijdetraditioneleleervan
dekerk en verwijzenmetinstemmingnaardebriefvan hunAmerikaanse
ambtsbroeders.Een van demanieren om vredetestichten zien zijin dhet
aanmoedigen van de studie en hetgebruik van methodesvan geweldloze
verdediging en politieke verandering, en de spiritualiteit waarop actieve

geweldloosheid werkelijk gebaseerd is'.
Christelijke vredesarbeid omvatin de visie van de W estduitse bisschopjk Gods,bereidheid totverzoening,protesten
pen :<lnstaan voorhetRi
geweldloosverzettegen hetonrechtbinnen de grenzen van de wet;zij
betekent:liefdevoordevijand,offeren inzetvanheteigenleven'.Elders
in dezelfdebriefspreken zijzelfsvan het<voorbeeldige'karakterdatde
geweldlozehouding eigen is.Ook in depolitiek zou hetgebruik van en de
dreiging m etgeweld volledig uitgesloten en zekerlangzamerhand verminderd dienen teworden.çHetethosvan geweldloosheid heeftop hetpolitieke vlak reedsdaareffect,waar hetluktom afzien van geweld en geweld-
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vrijemethodesvoordeoplossingvan consictenin internationaleovereenkomsten en verdragen te introduceren en door te zetten'.
DeBelgische bisschoppen tenslottenemen ten aanzien van geweldloosheid
hettraditionele standpuntin :<Tegenover elke generatie heeftde kerk de

opdrachtom bijconiicten en aanvallentelkensconcretewegen tezoeken
tussen hetprofetische van de geweldloosheid methaarovertuigingskracht

en hetrealisme van dezelfverdediging methaarnoodzakelijkegrenzen'.
Doorhun standpuntz6weertegeven,lijken geweldloosheid en zelfverdedigingtegenoverelkaargeplaatstteworden,respectievelijkalsonhaalbaar
en haalbaargekwalificeerd teworden.Een wataarzelendeopm erking ver-

derop in hun briefmaaktduidelijk,datdateen valsdilemma zou zijn:
tM isschien had de kerk -vroegeren nu -méérnadruk moeten leggen op
hetgetuigenis van de geweldloosheid'.

M etuitzondering van de briefvan deFransebisschoppen,diegeweldloos-

heid van de hand wijzen a1seen te hoog,en dusonbereikbaar ideaal,
spreken de bisschoppen van de overige zeven landen,beknoptofuitvoerig.metmeerofminderaarzeling,zich uitten gunstevan degeweldloosheid alsalternatief.Alleen de Japanse bisschoppen zien geweldloosheid als
alternatief in plaats vln,de overigen als alternatief naast m et wapens

opgezettezelfverdediging.DaarmeekrijgtdeJapansebriefeenzelfdeprofetischgehaltea1sdeverklaringenvan deLatijnsamerikaansebisschoppen
in Medellfn (1968)en Puebla(1979).Daarwerdonomwonden verklaard:
<Een christen is een pacifist'4. Tussen haakjes: hoeveel bisschoppen
zoudenweethebben van,respectievelijkervaringhebbenmetdeliefst198
vormen vangewcldlozeactie,dieGeneSharp inzijnboek ThePoliticsof
NonviolentAction (1982)aangeefts?

4 Deverklaringen van Medellfn en Pueblazijn opgenomen in J.Grootaers,
AerkenMaatschappV.Kerkel#kestellingnamenten aanzien vJa hetmaatschappe/##gebeuren,Leuven,1982.
5 Van hetfundamenteleboekvan GeneSharp verscheeneengedeeltelijkevertalinginhetNederlands:M achtenstr#d.Theorieen#rJk/#kvan geweldlozeactie,
Utrecht/Antwerpen,1982.
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V ernieuw de aandacht voor fossiele
brandstoffen

H enk Jans

Om vele,vaak erg uiteenlopende redenen,wordtsinds een paardecennia
een vernieuwde aandachtbesteed aan defossielebrandstoffen.Diebelangstelling geldto.m .de steenkool,die men in een grootaantalgevallen iets
tevoorbarig alsnietmeerrendabelhad afgeschreven,en bepaalde,voordien nooit ontgonnen energiebronnen zoals teerzanden en andere oliehoudende gesteenten, waarvan de exploitatie tot voor kort niet eens
overwogen werd.
Een eerste reden isvan m ilitair-strategische en politieke aard :men wenst
tebeschikken overeigen nationaleenergiebronnen om in gevalvan m ilitair

consictofpolitiekechantagenietaltealankelijktezijnvan deenergieimport.Een tweede reden ishetin vele (nagenoeg uitsluitend westerse)
landen groeiende verzetvan de publieke opinie tegen de verdere uitbreiding en installatievan kerncentrales:waarkernenergie verhinderd of<ver-

boden'wordt.dientmen welterugtevallen,althansop kortetermijn.op
de klassieke energiebronnen.Een derde reden isvan econom ische aard :
hetalsm aarduurderworden van de -veelalingevoerde -aardolie maakte
devroegeronrendabelgeachte ontginning van andereen/ofeigen energie-

bronnen opnieuw ofvoorheteerstdoenbaaren zelfsaantrekkelijk.Een
vierdereden tenslotteisvan <sociale'aard :men wenstdetewerkstelling te
handhaven in nationale exploitaties die zuiver econom isch gezien niet

(meer)rendabelzijn.Zo ishetb.v.vooralsnog goedkoperde thermische
elektriciteitscentrales in België te tvoeden' met uit Polen of de VS
gdmporteerde steenkooldan metde steenkooldie terplaatse opgedolven

wordt.Die situatieisnietaan duistere kapitalistische machinatieste wijten, maar aan de dgrillen' van de natuur: de uit de VS gdmporteerde
steenkoolb.v.wordtdaar op grote schaalin zogeheten dagbouw ontgonnen, wat veel goedkoper uitvalt dan een ontginning op honderden tot
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duizend m eter dieptel. Om eveneenspuur geologische redenen was trouwenshetW aalse steenkolenbekken alveeleerderdan hetLimburgsein de

rode cijfers geraakt:de daarvoorkomende,vrij dunne steenkoollagen
behoren tot een door plooiingen, breuken en verschuivingen sterk ge-

stoord complex. wat de exploitatie ervan veel moeilijker en duurder
m aakte.
H etten dele alingezette,ten dele slechts geplande grotere verbruik van

fossielebrandstoffen brengtechterop zijn beurtdnieuwe',zijhetallang
bekende problemen metzich.Hetvaltnl.te vrezen en te voorzien datde
daarmeegepaard gaandeluchtvervuiling opnieuw zaltoenemen en we1op
het moment dat heel Europa zich terecht grote zorgen maakt over de

verreikende kwalijke gevolgen daarvan in de vorm van dzure regen'z.
W aarde Oostbloklanden totvoor kortdit probleem afdeden alsuitsluitend verbonden m et <de niets ontziende kapitalistische uitbuiting van de

natuur'3,kunnen zijhetthansnietlangerignoreren,gealarmeerd doorde
reactiesvan debevolking en gdnform eerd doorhun eigen onderzoekscom-

misies.Onlangskwam zo'n commissiein Tsjechoslovakije klaarmeteen
rapport(waarvan depublikatiemeteen doorderegering verboden werd),
datde nefaste gevolgen blootlegdevan de bruinkoolontginning die daar,

waarschijnlijkom redenenvan rendabiliteiten competitieopgroteschaal
wordtdoorgevoerd,zonderenige voorzorg tegen de daarm ee verbonden,
overvloedigelozing van zwaveldioxide in deatm osfeer.De ondertussen in
Canada reedsbegonnen uitbating van teerzanden leiddedaarreedstotde

verwoesting,op een voordien nooitgeziene schaal,van eertijdsongerepte
natuurgebieden en landschappen.

Deterugkeernaar-ofhetopdrijvenvan -hetverbuikvan fossielebrandstoffen kan allichtbepaaldepolitieke,econom ische en tewerkstellingsproblemen helpen oplossen,m aareven zekerishetdatdienieuweaanpak op

zijn beurtzoweleconomische a1s ecologische problemen za1oproepen.
Voorhetenergiebeleid op nationaalen internationaalvlak liggen dan ook

heelmoeilijkekeuzen in hetverschiet.W aterook vanzij,hetprocesisal
volop aan de gang, en m et name in de VS en de USSR is men reeds

1In1975bedroegdegroduktiviteit(gemetenintonsteenkoolpermanenper
da!ontgonnen)37tonln deopen-lucht-mijnen en 13tonindeondergrondse

mbnen van deVS.In Frankri
jk,Groot-Brittanniëen West-Duitsland waren de
bedragen respectieveli
jk 1,9,2!5en 3,2 ton.Cfr.E.D.Grifsth enA.W .Clark,
World CoalProduction,inSctent6cAmerican,jan.1979,pp.28-37.
2 Cfr. H. Jans, Continentale Iuchtvervuiling, in Streven, maart 1982,
pp.548-555.

3Cfr.H.Jans,Leefmilieuproblemen in enkeleOostbloklanden,in Streven,

feb.1975,pp.3984* .
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overgegaan totnieuweontginnings-engebruikswijzen van fossielebrandstoffenvanallerleiaard,waarvan dezeeraanzienlijkereservesalgeruime
tijd bekend zijn.W antde energiehongerblijftop wereldschaalalsmaar
toenemen,alwerdhijdoordeaanslependeeconomischecrisisindeindustrielanden delaatstejaren enigszinsafgeremd.

Kuitgeputtte'olievelden
Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat zogenaamd 'uitgeputte' olievelden,waarvan de exploitatie derhalve werd stilgelegd,in feite nog zeer
veelaardoliebevatten :de in de ondergrond achtergebleven olievoorraden

variëren van meerdan dehelfttot90% van de oorspronkelijk geschatte
hoeveelheid ! Dit merkwaardige en frustrerende fenomeen hangt nauw
samen m et de m anier waarop aardolie in de geologische formaties ge-

woonlijk opgeslagenligt.Alteschematischevoorstellingedaarvanwekken
ten onrechte deindruk dathetom een soortonderaardse <meren'gaat,die
in hetgunstigstegevalonderdedaar heersende druk vanzelfleegstromen

wanneerze aangeboord worden;ofdie in iedergevalvrijgemakkelijk
leeggepompt kunnen worden.ln feite echter bevindtde aardolie zich in
poreuze gesteenten,de zogeheten reservoirgesteenten,vnl.zanden,zanden kalkstenen. De m eeste van die gesteenten kunnen er op het eerste

gezicht heelvasten compactuitzien,terwijlhun globaalporiënvolume
toch varieert van zo'n 5% tot40% van hettotale volum e.H etis in die
poriën datde aardoliezich verzameld heeft.Voordeontginning isevenwel
nietalleen hetporiënvolum evan belang,maarevenzeerdedoordringbaar-

heidvanhetgesteente:diehangtsamenmetdedoorbreukjesenbreuken
ontstane onderlingeverbindingen tussen deporiën.W aardieverbindingen

ontbrekenofteweinigtalrijkzijn.wordtdedoorstromingvan deaardolie
naarde boorputen de pompinstallatiesverhinderd.Vooreen beterbegrip

vandezaakdienenwijnogtevermelden datzichboven deaardoliemeestaleen tkap'van (aardlgasbevindt,terwijlonderdeaardolieeen hoeveelheid (zout)water in hetreservoirgesteente aanwezig is.W ordtnu zo'n
klassiek aardolieveld aangeboord en ontgonnen,dan neemt metverloop

vantijddeaanvankelijkvaak vrijhogegas-enwaterdruksteedsverderaf.
Erkomteen m omentwaarop ook krachtig pompen ernietmeerin slaagt
de olie weg te halen van de talloze poriënwanden waaraan ze vastkleeft.

Beperktm en zich totdehiergeschetstefprimairt'oliewinning.dan blijft
zo'n 80 tot90% van de aardolie in de gesteenten achter.
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Een aanzienlijk deelvan dein de gesteenten achtergebleven aardolie kan
evenwelgerecupereerd worden metbehulp van de reedsveelvuldig toege-

pastetechniekvandesecundaireoliewinning.De(verminderde)gas-en/of
waterdruk in hetreservoirgesteentewordtkunstmatig hersteld ofzelfsnog

vergrootdoor van buitenafvia supplementaireboorgaten lucht(ofeen
andergasmengsel)en waterboven ofonderdeoliehoudendelaag binnen
tepersen.Onderde vermeerderdedruk wordteen gedeeltevan de aardolie
van de poriënwanden losgerukt en kan dan via de produktieputnaar de

oppervlakte worden gepompt.In hetParentis-olieveld in Frankrijk b.v.
slaagtmen erin doorwaterinjectie ongeveer60% van deaanwezigeaardolieaan hetgesteentete onttrekken.Ook in deVS en deUSSR wordtdeze

methode algeregeld toegepast.Metdergelijke,nogvrijeenvoudigetechnieken van gestuwdeoliewinning (gasinjectie,waterinjectie,ofbeide gecombineerd)wordthetover hetalgemeen mogelijk 40 tot50% van de
aardolieuithetreservoirgesteente weg te halen.Erwordtook algeëxperi-

menteerd metdeinjectievan zwaarderevloeistoffen doortoevoegingvan
polymeren aanhetinjectiewater,om aldusdestuwkrachtvanhetwaterte
verhogen.
Erg onbevredigend isnog steedshetfeitdatook na een geslaagde secundaire oliewinning meestal nog ongeveer de helft van de aardolie in het

gesteenteachterblijft.Om daarietsaan tedoen werd dejongstetijd de
nog ten dele experimentele techniek ontwikkeld van de tertiaire oliewin-

ning.Hetkomteropaan deviscositeit(stroeleid)en deoppervlaktespanningsweerstand van dein hetgesteentesteedsfijnerverdeeldeaardoliete
overwinnen.De olie wordtm inder stroef gemaaktdoor (in plaats van
koudwater)hetestoom in hetgesteentetepersen:doorverwarmingvloeibaardergeworden gaatde olieopnieuw strom en en kan weggepom ptwor-

den.Een zeerbelangrijkbijkomend voordeelvan dezemethodeisdatzij
voorheteerstdeontginningmogelijkmaaktevan dzwaardere'oliën,diete
stroef waren om m et de klassieke m ethodes ontgonnen te worden. De
methode wordttoegepastin de velden m etzware olievan Californiëen in
een grootaantalvelden van de USSR.Een alternatieve methodeom door
verwarm ing de aardolie minder stroefte m aken bestaaterin de aardolie

tendeleterplekketeverbranden:doordedaarbijontwikkeldehittewordt
de aardolie alin hetreservoirgesteente zelfgedistilleerd en dgekraakt'en

verkrijgtmen rechtstreeks een lichtere en bruikbaardere olie.Door de
verbranding af te wisselen metwaterstuwing hooptm en in de gunstigste

gevallen totongeveer90% van deoorspronkelijk aanwezigeaardolieaan
hetgesteente te kunnen onttrekken.Intussen wordtaldruk geëxperimen-

teerd metnog een andere methode om de fijn verdeeldeaardolie uithet
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gesteentelosteweken:deinjectieonderdruk vanbepaaldegassen (koolstofdioxide,stikstof,gasvormigekoolwaterstoffen)blijktalseen soortoplosmiddelte werken waarm ee de aardolie zich vermengt,zodathetm eng-

se1van gasen olieweggepomptkan worden.M etwaterinjectie gecombineerd heeft ook deze techniek al uitstekende resultaten opgeleverd in

Texasen in hetHassai-M essaoud-olieveldvanAlgerije.W elwerdinbeide
gevallen de comm erciële toepassing van de methode in de hand gewerkt

doorhd feitdaterin deonmiddellijkeomgevingvandeolievelden volop
goedkoop m enggasaanwezig iS.

Nognietveelverderdanhetzuiverexperimentelestadium tenslottezijnde
projecten om aan hetstuwwatereen soortdetergenten toetevoegen,die
deaardoliezouden oplossen en hetreservoirgesteente alshetwarezouden

doorspoelen.Hetisechtermoeilijk geschiktestoffen tevinden;zevallen
bovendien erg duuruit.

Vanzelfsprekend zijn de secundaire en tertiaire oliewinning niet alleen
meeromslachtige maarook veelduurdere technieken om aardolietewinnen.Datzijreedstoegepasten nog verderuitgeprobeerd worden isechter
te danken aan het feit dat ook de goedkoper gewonnen aardolie toch
steeds duurder werd.Paradoxaalgenoeg hebben een aantalolieproduce-

rende landen zelf,doordatzij hun gemakkelijk ontginbare aardolie zo
duurgingen verkopen,deontwikkeling van duurdere,m aarin dieom standigheden toch weer rendabele ontginningstechnieken gestimuleerd ! Dit
geldttrouwens eveneens voor de <offshore'ontginningen in zee,die pas

rendabelwerden nadatdeprijsvan de aardolievoldoendegestegen was.

Van teerzanden,bitumineuze schiefersen olie-mijnen
Hetrelatieve succesvan de secundaireentertiaire oliewinning heeftintussen ook algeleid totdeexploitatie van anderssoortige aardolievoorraden,
die voordien nietvoor ontginning in aanmerking genom en werden.Het

betreftdeaantoonbaarenormehoeveelheden <zwaardere'oliën (teer,bitumen,asfalt)diein fijn verdeelde,vastetoestand ineen grootaantalsedimenten (zand, schiefer, leisteen) voorkomen. Waarschijnlijk zijn de
meestevan dezeolie-afzettingen in situ gevormd,en dusnietdoorm igratie
naar een reservoirgesteente ontstaan.zoals dat welhet geval is voor de
klassieke olievelden.Hetenorme volum evan deze oliehoudende sedimenten maaktechterdatdaarin veelm eeraardolie opgeborgen is dan in alle
bekende oliereservoirsvan het klassieke type.In de VS alleen alkom en

vijfgebiedenvanbitumineuzeschiefersvoorwaarvandeaardolievoorraad

HenkJans/ Vernieuwdeaandachtvoorfossielebrandstoffen

835

op hetdubbele van alle aardoliereserves van hetklassieke type in de VS
wordtgeraamd4. En in 1980 werd dehelepetroleum wereld in opschudding
gebrachtdoor de m ededeling dat in hetwesten van Siberië,op twee-tot
drieduizend meterdiepte,een pak sedimentlagen wasontdekt,dezogehe-

ten Bajenov-formatie,meteen uitbreiding van een miljoen km2,die619
miljard ton aardoliezouden bevatten,waarvan 30% recupereerbaarwerd
geacht5. Laterisechtergebleken datdeze raming veelteoptimistisch was,
om dathetgesteente uitsterk verkiezeldekleien bestaat,waarvan de doordringbaarheid uiterst gering is. Om ten minste een deel van de daarin
'vastgekluisterde'aardolie te winnen,zouden erzes boorputten per km 2

nodigzijn!Ensamenmetdetechniekvandestoominjectiezoumeneveneenstechnieken moeten ontwikkelen om hetgesteenteteverbrijzelen en
aldusde doordringbaarheid ervan te vergroten.M en denktdaarbijaan
ondergrondse kernontploffingen :vaststaatdatdiemethodereedsin 1979
doorde Russen werd toegepastin hetolieveld van Solym .

Daarmee zijn webeland bijde ten delereedsondernomen maargrotendeelsnog slechtsoverwogen ontginning van dergelijke oliehoudendegesteenten,die nietalleen voorkomen in grote gebieden van de VS,Canada

enSiberië,maareveneensinEstland,opSicilië,inKongo (Brazzaville),op
M adagascar,in Venezuela.Braziliëen China.Alnaar gelang van hetfeit

ofdezegesteenten zichaan (ofdichtbij)deoppervlaktebevinden dan wel
heeldiep in deondergrond,vraagtdeontginning ervan openluchtmijnen
of heuse onderaardse mijnen met (verticale)schachten en (horizontale)
galerijen.
Een openluchtontginning op werkelijk gigantische schaaldie alenkele
jaren op volle toeren draait,isdievan de Syncrude Canada Ltd in de
Canadese staatAlberta.De kleverige Athabasca-teerzanden beslaan daar

eenoppervlaktevan zowat60.000km2en zijnaleen paareeuwen bekend.
Zijblijken85% zand,4% wateren 11% teertebevatten.Nogin hetbegin
van deze eeuw ondernomen pogingen om de aardolie via boorputten te

ontginnen waren volkomen mislukt.M aarsindshetmidden van dejaren
zeventig ismen erm etde grote middelen van de moderne techniek tegen-

aan gegaan.Reusachtige,ettelijke metershoge graafmachinesscheppen
het zand op een transportband, die het afvoert naar de verwerkende
fabriek,waarde teerm et heetwater van hetzand wordtgescheiden,en

4 Cfr.R.
A.Dicken S.P.Wimpfer,OilMining,in Scient6cAmerican,okt.

1980,pp.156-167.
5 Cfr.Yvonne Rebeyrol,Gi
gantisme eténormités, in Le M onde,okt. 1980,
p.17.
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daarna gedeeltelijk gedistilleerd toteen vloeibare olie,dezogeheten syncrude,synthetische ruwe olie.De hele onderneming is weleen waterverslindende en landschapverwoestende aangelegenheid van nooit geziene

omvang.Dagelijkswordttweehonderd zestigduizendton zandafgegraven
enwordteenmiljoenliterwateruitdeAthabasca-riviergepompt.Devuile
brijdieoverblijftnadatdeteervanhetzandisgescheiden,wordtingrote,
kunstm atige <m eren'opgeslagen :een <licht-en klankspel'van sitsendeen

knallende boeien moet verhinderen datvoorbijtrekkende vogels op die
fatalewateren zouden neerstrijken.Enigszinsbegrijpelijk isdan ook dat
somm ige ecologisten zich metbezorgdheid afvragen ofditsoortexploita-

ties nu werkelijk de prijsisdie wijbereid zijn te betalen om b.v.elke
verdereuitbreidingvan kernenergie te blijven afwijzen.W aterook van
zij,syncrude produceerthonderdduizend vaten olieperdag en in de VS
onderzoektmen reedsdeontginningsmogelijkheid van een ongeveereven
grootteerzandencom plex in de staatUtah.
De ontginning van bitum ineuze schiefers of leisteen zou vanzelfsprekend

een nog meeromslachtigeen duurdere aangelegenheid zijn,zelfsindien
hetgesteente zich aan de oppervlakte bevindt en in openlucht geëxploi-

teerd kan worden.W anthetgesteentezou eerstverbrijzeld en voldoende
vergruisd moeten worden,vooraleermen erdeteerm etheetwateruitweg
kan spoelen.De ddoenbaarheid'van deze ontginningstechniek werd voor-

lopigslechtsineenpaardemonstratieprojecteninColorado(VS)getest.In
debuurtvan Risewerden op dertigmaanden tijd honderdduizend vaten
olie uit olieleisteen gewonnen :een goede 190 liter per ton verwerkt gesteente.Elders in Colorado is men begonnen m etde ontginning van een
oliehoudend gesteente dateerst metbehulp van springladingen werd vergruisd.

Blijft de boven- of ondergrondse mijnbouw in bitumineuze gesteenten
vooralsnoggrotendeelstoekom stmuziek,dan zietdezaak eralheelanders
uitwaarhetgaatom de voortgezette exploitatievan klassiekeaardolie-reservoirsdie,ondanks de aangewende technieken van de boven vermelde
secundaire en tertiaire oliewinning,om verschillende redenen hun olie tot

nog toenog nietprijsgaven.Om derijkeolievoorraden aan dezegesteenten te onttrekken, is m en vooral in de USSR al overgegaan tot heuse

mijnbouw op groteschaal.In hetreservoirgesteenteworden op verschillendeniveausschuin oplopende galerijen gegraven,van waaruitnog een
aantalschuin oplopende boorgaten in hetgesteente worden aangebracht.

Isde aardolie vloeibaargenoeg,dan zalzijzich via de boorgaten door
loutergravitatie in de galerijen verzamelen en kan zijnaareen centrale
verticale schachtworden vervoerd en opgepompt.Isde aardolie tezwaar,

Henk Jans/ Vernieuwdeaandachtvoorfossi
elebrandstoffen

837

dan bezorgtstoominjectiein hetgesteente de nodigeverwarming om de
olie vloeibaar te m aken.En hethele proceskan desgevallend nog bevor-

derd worden doorondergrondse(aldan nietnucleaire)ontploffingen om
de doordringbaarheid van hetgesteente te vergroten.

Datdeze schijnbaar heelomslachtige en ook dure ontginningstechniek
geen loutertheoretisch conceptis,bewijstde toepassing ervan in twee
olievelden in de USSR6. In hetYarega-olieveld,ten westen van de Oeral,
hadden de klassieke technieken slechts2% van de aanwezige zware olie
aan hetongeveer 2* m eter diep gelegen reservoirgesteente weten te ont-

trekken.Decombinatievan dezonetgeschetstemijnbouw metstoominjectiemaaktthansderecuperatiemogelijk van 50 tot60% van deopgeborgenaardolie.Een soortgelijk projectisvolopaandeganginhetduitgeputte'olieveld van BakoeinAzerbajdzjan.En men overweegtdetoepassing van dezelfde techniek in de meerdan 3* velden m etzware olie van
de USSR.In deVS wordtdezem ethode slechtsop kleineschaaltoegepast
in een drietalolievelden van Californië en dan nog uitsluitend in gevallen
waarin het reservoirgesteente in dagbouw ontgonnen kan worden.Van-

zelfsprekend geldtookvan dezeontginningstechnieken datzijslechtsrendabelwerden ofworden,wanneer de aardolieprijsin hetalgemeen voldoende hoog is.

Com e back van de steenkool?
Een goede en allichtdebeste en doorslaggevende reden om opnieuw veel
aandachttebesteden aan de steenkool,ishetfeitdatdebewezen reserves
vandiebrandstofnog ettelijkemalengroterzijn dan die van de aardolie.
Na de schok van de eerste oliecrisism aakte de Worl
d Energy Conference

in haarSurvey of Energy Resources(1976)een bestekop van deenergiebronnen op wereldschaal.Bijdevergelijking tussen steenkool-en aardoliereservesquaenergiebronnenisnatuurlijk niethun respectieftotaalgewichtof -volume van belang.maar welhetdaarin opgeborgen calorisch

vermogen,d.w.z.hetenergiebedrag datvrijkomtbijhun volledigeverbranding.W ordtdevergelijkingvolgensdatcriterium gemaakt,danblijkt
deenergievoorraad.in de steenkoolopgeborgen,zesmaalgrotertezijn
dan dievan debekende oliereserves.En zelfsindien men devergelijking
beperkttotdefractievan dereservesdiein debestaandetechnologischeen

6 Cfr.R.A.Dick en S.P.W impfer,o.c.
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economische context recupereerbaar worden geacht, dan is de energie-

voorraad van desteenkoolnogvijfmaalgroterdan dievan deaardolie7.
Meerdan genoeg eigenlijkom nogeen paareeuwen lang in deenergiebehoeften van de hele wereld te voorzien !
Beschouwtm en echterdegeografische spreiding en deeconomischerenda-

biliteit van die steenkoolvoorraden. dan blijkt W est-Europa de minst
gunstigepositiein tenemen onderdegrootstevijf(potentiële)producenten.Deraming in miljarden ton steenkoolzag eruitalsvolgt:

USSR en Oostbloklanden
VS
W est-Europa
China
Australië

Totaal

Recupereerbaar

Prpcen/e,
recapereerbaar

350
410
225
200
75

285
255
40
100
25

81,4
62,2
17,7
50,33,3

UitdezecijfersblijktdatW est-Europaerin allegevalrekeningmeemoet
houden dathet,tijdensdebloeiperiodevan zijnindustriëleontwikkeling,
zoniethetgrootstedan toch hetbestedeelvan zijn eigen energiebronnen
heeftopgebruikt.En dat het derhalve voor zijn energievoorziening op
langeretermijnliefstookgoedemaatjesblijftmetzijnenergierijke,nabije
en verre oosterburen.
Voordeherwaardering van steenkoolalsenergiebron speeltnietalleen een

verhoogde produktiviteit bij de ontginning ervan een grote rol.Nog
belangrijkerwellichtzijn de vnl.in de VS ondernomen experimenten en
pogingen om comm ercieel rendabele procédés te ontwikkelen die met
behulp van de dgrondstoffen'steenkool,water,luchten/ofzuurstofeen
synthetisch gas zouden produceren methetzelfde,hoge calorisch vermo-

gena1sdatvan hetnatuurlijkeaardgas.Datzou nietalleeneenveelsoepelergebruik en verdelingvan deenergiemogelijk maken,maartegelijk de
reeds gedane investeringen in de aardgasdistributie dvaloriseren'voor de

min ofmeernabijetoekomstwaarin hetaardgaszaluitgeputzijn8.
7 Cfr.E.D.Griffith en A.W .Clark,o.c.,p.30.

8 Cfr.H.Perry,TheGc6cationofCoal,inScient@cAmerican,maart1974,

pp.19-25.
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Nu is het gebruik van gas,uit steenkoolbereid, helemaalgeen nieuwe
uitvinding.Tot kort na de Tweede W ereldoorlog werd deze vorm van
energie-opwekking en -distributiein alleindustrielanden veelvuldig toege-

past.Maartijdensdekortstondigeboom van goedkopeaardolieen aardgas raakten deze methodes grotendeels in onbruik,en werd er zelfs nog

nauwelijksonderzoek verrichtoverdiematerie.
Steenkoolvergassing werd eertijdsop grote schaaluitgevoerd onderdrie
vormen.Alsnevenproduktvan decokes-bereiding werd lichtgasverkregen
door de droge distillatie van steenkool:hetmenggasbestond hoofdzake-

lijk uitwaterstof,methaan en koolmonoxide en had een vrijhoog calorisch verm ogen van 475 tot 560BTU9. W aar de produktie van gas het
eerste oogm erk was,werd watergas gesynthetiseerd door stoom en lucht

(desgevallendduurderezuurstog overgloeiendecokesteleiden:hetmenggasvan waterstofen koolmonoxidebevateenvrijgeringcalorisch vermogenvan3* BTU,datevenweldooreen aantalkunstgrepen(toevoegingen
distillatie van aardolie tijdenshetproces)opgevoerd kon worden totde
gewenste 550BTU.Hetm instgecompliceerde proces van de onvolledige

verbrandingvan steenkooltotkoolmonoxide(CO)leverdehetgeneratorgas op,meteen calorisch vermogen van 110 tot 160BTU.W egenszijn
gering Calorischvermogen enzijn giftig karakterkwam generatorgasniet
voor distributie in aanm erking,m aar werd het als primaire energiebron

voorlokaleen industriëledoeleinden gebruikt.Tothetbeginvan dejaren
zestig was Europa de koploper op hetgebied van verbeterde technieken
voor de produktie van <watergas'm et een verhoogd calorisch verm ogen

volgenshetLurgi-en hetKoppers-Totzek-procédé.Begrijpelijk isechter
we1dataldietechniekenhetmoesten aseggen tegen hettoentertijd goedkopeaardgas,datvoor80tot95% uitmethaan(CH4)bestaat,zeerweinig
milieu-schadende verontreinigingen bevat,en bovendien een calorisch verm ogen bezitvan 1.030BTU !

Terwijldan Europa meeren meerop aardgasovergeschakeld is,begon
m en in de VS m et de commerciële uitbating van het Lurgi- en Koppers-

Totzek-procédé.M aardaarbijheeftmenhetnietgelaten.Officiëleinstantiesenenergiebedrijvenzetten eenaantalprojecten ophetgetouw voorde
produktie van een volwaardig synthetisch gas,dathetaardgaszou kunnen

vervangen. En dat paradoxalerwijze SNG-gas (synthetic natural gas)
wordtgenoemd.Een viertalprocédés werden reeds metgoed gevolg getest:ze hebben alle een nieuw <m ethanisatie'-procédé - met behulp van
9 BTU, aR .van BritlYh Thermal Unit,een nog veelgebruikte eenheid van
warmte-energie,die overeenkomtmetongeveer252 caloriegram.
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katalysatoren als nikkelof kalium -waardoor het waterstof-en/of methaangehalte van het gas tot het gewenste bedrag wordt opgevoerd.De
produktie op grote schaal van het SNG-gas veronderstelt weleen even
grootschalig transportvan de steenkoolnaar de gasfabrieken.Ook daarvoor werden intussen nieuwe.revolutionaire technieken ontwikkeld :de

vergruisdesteenkoolwordtin een suspensie van watervia pijpleidingen
vervoerd overafstanden die men totvoorkortnietvoormogelijk hield.
Sinds1970iseendergelijkepijpleiding(slurry)volopingebruiktusseneen
koolmijn in Arizona en een thermische elektriciteitscentrale in Nevada
overeen afstandvan440km.Nogveellangerepijpleidingen zijn gepland,
waarvan de langste de steenkoolm oet overbrengen van W yom ing naar
Texas en Louisiana -over een afstand van 2.250km lo@ Vanzelfsprekend

zullendergelijkegrootschaligeprojecteneenaantalecologischeproblemen
van formaat m et zich brengen. De produktie van SNG-gas verslindt

bovendien enorme hoeveelheden watervan behoorlijke kwaliteit,en de
tijdenwaarin waterdoorgingvooreenonuitputtelijkeengoedkopegrondstofzijn eveneensonherroepelijk voorbij.Almetalziethetertoch naar
uitdatdeVSdrukdoendezijnhunenergievoorzieningopdelangetermijn
veiligtestellen en welmetbehulp van hun rijkesteenkoolreserves.
Een laatste toevluchtvoor de door de natuur minder begunstigde naties

zou een geslaagde steenkoolvergassing zijn die in situ,in de ondergrond
zelfwordtuitgevoerd.Langseen vrijdichtnetvan boringen wordtlucht
in de steenkoollaag gepersten nadateen ofandergasde ontsteking heeft
bezorgd,staat de steenkoolzelfin voor de verdere,onvolledige verbrandingtotkoolmonoxide,een sortgeneratorgasdus,datvia de produktieput

wordtafgevoerd.Totin hetbegin van dejarenzestigzijn erin deVS en
de USSR nogalwatpogingen ondernom en om langsdeze weg generator-

gasuitvrijondiepe steenkoollagen te recupereren.En sindsjaren loopt
nog steeds een Duits-Belgisch onderzoeksprojectdat de produktie van
generatorgasuitdiepgelegen lagen ophetoogheeft.Jammergenoegzijn
de resultaten van aldie experimenten totnog toeontgoochelend geweest.

Hetblijktheelmoeilijktezijnom eencontinuegasstroom teverzekeren,
terwijlookhetcalorischvermogenvanhetaldusgeproduceerdegasaante
grote schom melingen onderhevig is.Ook in ditgevaloverweegtmen door
ondergrondse ontploffingen de doordringbaarheid van het gesteente te
vergroten en de doorstroming van hetgastebevorderen.M ochterop dit
punt ooit een definitieve,technologische doorbraak komen,dan kan dit

10 Cfr.E.J.Wasp,Slurryn/eliney,inScient@icAmerican,nov.1983,pp.42-49.
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eennieuwetoekomstbetekenen voordenogzeeraanzienlijkemaarmoeilijk teontginnen steenkoolreservesvan W est-Europa.
Totbesluit

Nogzo'n tienjaargeledenmaaktedebeweringopgelddatdehelewereld
tegen hetjaar20* een onvoorstelbareenergiecrisistegemoetging.tenzij
m en voor de eeuwwisseling klaar was gekomen m et een definitieve en
veralgemeende om schakeling op alternatieve energiebronnen.Het isdui-

delijk datdiepessimistischeprognosefoutis.W atnu weernietbetekent
datde uitwerking van alternatieven geen zinvolle en om een aantalgoede

redenen enigszinsdringendeaangelegenheid zou zijn.M aarwetenschapsmensen en ingenieurshebben meertijd dan men aanvankelijk dachtom
aan die problem en te sleutelen.

Veeldringenderechterenhoogstnodigzijnonderzoek en overlegomtrent
de ecologische implicatiesvan een veralgemeende terugkeer naar fossiele
brandstoffen.En datisgeenszinsuitsluitend een technologisch en econo-

misch probleem,maareenpolitiekekwestiemeteenonvermijdelijk internationaalkarakter.Hoe tevoorkomen dat,om redenen van economische
rendabiliteiten internationale competitie,ontginnings- en verbruikstechnieken worden doorgedruktdie de natuur en hetleefmilieu van de mens

nogveelmeerschadekunnen toebrengendanzijin hetverleden alhebben
gedaan en nog steeds doen ? Op de wereldconferenties voor energie,die
slechtsdetechnologischeen econom ischedimensiesvan deenergievoorziening plegen te bespreken,verdient deze kwestievoortaan een prioritaire
behandeling.
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F orum

W ereldbeeld en cultuur
Het jongste boek Van de bekende

Vlaam se cultuurhistoricus ,/IItX sôlil-

ln een eerste opstel Imago mundi
wordt dit wisselende spelvan de wereldbeelden in onze cultuur bekeken
via devraag naarde zin van de kunst.

erbijzietdeauteurdekunstenaarals
diers,Demuziek derJ/ereal,bevatvier Hi
e in zijn
recente opstellen over een fundam en- een bevoorrecht getuige di
teel cultuurhistorisch probleem , met
name de vraag naarhetwisselende wereldbeeld in de diverse periodes van
onze beschaving.Onder %wereldbeeld'
verstaatde auteur 'een systeem van a1gem ene begrippen en voorstellingen,
die betrekking hebben op de wereld in
haargeheelgenomen en die a1snorm a-

werk precies de opkom st en het ver-

dwijnen van de metaforen tot uiting
laat komen.çNaarm ate onze visie op

de werkelijkheid nieuwe vormen aanneem t,verschi
jntzijn werk voor onze
ogen in een nieuw licht en nieuwe gedaante',meent W ildiers,die hier consequentop laat volgen dat de geschiedenis van de kunst parallel loopt met

tiefworden opgevatvoordemenselijke fdegeschiedenisvan dewijzigingen die
gedragingen en voorde cultuurin het zich in onze interpretatie van het
algemeen' (p.21). Een uitdrukkings- universum
hebben voorgedaan'
vorm van ditwereldbeeld isde flevende
(
pp.
39
4
0)
.
He
t is duidelijk dat de
metafoor'(PaulRicoeur)diekan wor- schrijverhiereen
tiserendekunstden fojgevata1seenzinvollefictieter benadering afwijste.stWheaa
achtigekunst
beschrllving van de werkelijkheid' brengt de mens steeds ir
n voeling m et

(p.7).Dezemetafoorheefteen qassie- hettranscendente,appelleertsteedsaan
veen eenactievedimensie.Enerzljdsis

tmythisch bewustzijn dat aanwezig
zijhetresultaatvan een aantalindruk- he
i
s
n ieders wereldbeeld. çleder kunstken en ervaringen die in een gegeven wei
rk heeft dan ook a1s het ware een
tijdvak overwegen, maar anderzijds sacrale waarde en niet zonder reden
wordtzijop haarbeurtrichtinggevend werden godsdienst en kunst vaak tot
voor de culturele activiteit. Het grote
belang ervan ligtin hetfeitdatzijdoor een geheelversmolten'(p.76).
haar ordenende werking de m ens in

staatstelteen inzichttekrijgen en dus
televen in een complexewerkelijkheid
die zonder dit ordeningsprincipe on-

grijpbaarzou blijven.

In de twee volgende verhandelingen
wordtop een m eerconcrete m anierhet
verband geëxpliciteerd tussen een bepaald wereldbeeld en het denken en
voelen van demens.ln De muziek der

1Max Wildiers,De muziek dersferen. Vier opstellen over wereldbeeld en

cultuur,De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen/Amsterdam,1983,151pp.,
BF.395.
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sferen beschrijftW ildiersde Pythago- de <m etafoorvan deladder',ofde merisch-platonische traditie in verband
m et de hem else m uziek die wordt
voortgebracht door de sferen, d.w.z.

de zeven kristallijnen koepelsdieonze

tafoor van de hiërarchische orde.Een
harmonische orde kenm erkt zowel de
wereld als de hemel. Ook in de m ens
zelfwordtdiezelfdeorde aangetroffen :

aarde omringen en die de planeten dra-

hethogere (derede)diende teheersen
gen.Van PythagorastotKepler(1571- over hetlagere (hetlichaam) (p.123).
1630) wordt hier een wereldvisie be- Ditthema van een opklimm endehiër-

schreven die wordt !ekarakteriseerd archie vindt de auteur prachtig ver-

doorordeen schoonheld(p.65).Inhet woord bijRuusbroec.tlndien gij met
hierbijaansluitendeRuusbroecenonze uw verstand van deaardewiltopklim/## wordt geargumenteerd hoe Ruus- men naardeopperstehemel.dan moet
broecs mystiek slechts bejrepen kan gijalle elementen en alle hemelen die
worden vanuit het toenmallge geocen- daartussen l
iggen,overschrijden:zodat
trische wereldbeeld. Langs de scala gij met uw geloof God in ziln rijk
creaturarum stijgtde zielop naar de vindt'(p.124).Deze droom van orde
hoogste top van de kosmos om zich en harmoni
everdwijntmetdeopkomst
dnnr te verenigen m etGod.Ruusbroec

van <de metafoorvan dem achine'van-

en zijn tijdgenoten leefden nog in een afde 17e eeuw.De nadruk wordt nu
gdntegreerd m ens- en wereldbeeld.

gelegd op het mechanische aspect van

SedertNewton (17eeeuw)heeftdemo- alledingen (p.136).Eennieuwewetenderne wetenschap deze eenheid echter
doorbroken,de kwantitatieve,weten-

schag treedtop devoorgrond meteen

het kereh, m eent W ildiers. M oderne
natuurvorsers m aken opnieuw ruim te
voor dhet grote mysterie van het uni-

(p.140). Tegenover dit wereldbeeld.

smbltieus programma, nnmelijk heer
schappelijke wereld werd geplaatst en meesterte worden van de natuur.
naast de fsubjectieve' leefwereld. De De gevolgen ervan waren tragisch,niet
gevolgen hiervan zijn desastreus: de alleen liep demensmetzijn gevoelens
mens heeft <het raadselvan de wereld van liefde en haat,met zijn hoop en
opgelost,maarten kostevan een ander zi
jn angsten verloren in dezereusachtiraadsel.namelijk het raadseldat hij ge machine,m aar ook God werd gerezelfis'(p.97).Hetgetijisechter aan duceerd tot een euurwerkm aker'
versum '.

datgekenmerktwordtdooreen streven

naarmacht,begintzich in onzetijdeen
De auteur verwijst hier o.a. andercultuurontwerp te vorm en waar-

naarEinstein en Prilogine,twee we- in opnieuw de eenheid en de harm onie
tenschappers die welllcht de uitspraak
rechtvaardigen dat <de m iddeleeuwse
mysticus en de m oderne natuuronder-

centraalzou staan.

MM W ildiersschrijftvanuiteen doorleefde idealistisch-spiritualistische tra-

zoeker dichter bij elkaar (staan) dan ditie.W ie wilopenstaan vooreen derwij vandaag kunnen vermoeden' gelijkebenadering,zalongetwijfeld ge-

(p.102).Devaststellinqvan dergelijke troffen worden door de synthetische
fund:menteleverschuivlngen in hetwereldbeeld maakthetonderwerp uitvan

visie van de auteur. En alhoewel de
eruditie steeds op de achtergrond aan-

het slotartikelDe machtder metafo- wezig blijft,meen ik daarbij dat dit
ren.

boek in de eerste plaats gezien moet

In dit opstel bespreekt W ildiers de
opeenvolgende wereldbeelden uit de
W esterse geschiedenis. Het middeleeuwse levenspatroon wordt gevat in

wordena1shetwerk van een wijsman.
RaoulBauer
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Godsdienst

mishoren bevat een schat aan informatie
over de Eucharistieliturgie in de l5eeeuw.

Hetsteuntvermoedelijk op hetmisritueel
van hetprinsbisdom Luik.Allerleioverwe-

gingenoverJezus'kindsheid,lijden-sterven
en verrijzenisworden toegepastop dedrie

delen van de mis.In plaatsvan decommuM eesterSimon van Venlo,Boexken van der

offcienofte#ïea?/dermùsen.I.Fac-simile

nieaan de gelovigen wordthetpaestbert)
(=vredebrood)uitgereikt,een metalen of

uitgavein4 kleuren,80 pp.;II.Commentaren in hetNederlandsenEngelsmetintegraletranscriptie,136pp.,DeSchutter,Venus-

houten schenkblad waarop hetwoord 'PaX'

2.5* .

sluit,het corporale de lijkwade,hetkelk-

(paes= vrede)stond.Vanmeerbelangisde

allegorese of symbolischeverklaring van al

tmetdemistemakenhad.Dekelkishet
straat23,Antwerpen.Injerkamentgebon- wa
den met goud stempel, ln foedraal, BF. heilig graf,de pateen de steen die het afDe anastatische herdruk van deze thans te
Darmstadtbewaardeincunabeliseen parel-

doekjehetSsweetdoexkijn'.Dezevolkseuitleg,die door kerkeli
jkeinstantiesweleens
gewantrouwd werd,isheeloud en wasook

tjevanuitgeverskunst,waarmeeAntwerpen in het Oosten bekend (zie de metrische
de eerste druk van hetwerk doorM athias preek van Jakob van Sarug overDe Sluier
van derG oesin 1481 wilde herdenken.L. vanMozes,Brujge,Zevenkerken,1983).De
Simons zorgde voor een verantwoorde allegorese is elgenlijk uit de bloemrijke
Transcrl
àtieeneenkorteWoordverklaring. sqreekwijzeoververheven bi
jbelseen liturL.Vervlietgeefteen overzichtvan De#mkkunst te Antwerpen in de 15e eeuw. E.
Cock-lndestege brengt de gegevens samen

glsche onderwerpen ontstaan. Een goed
voorbeeld daarvan biedt Simon van Venlo

schenen druk en verteltwatwe weten over
Freiherrvon Hûpsch,een 18e eeuwsbiblio-

sprect,rechtofghieen anghelierken plocte-

Deplaatsvan hetBoexken in deIiturgie-en

samen isrechtalseen dubbelroderoze die

alshijspreektoverhetmondgebeddatMooverDeDrukker(M athiasvanderGoes)en derne Devoten doorhet beschouwend bidz#a werk,vergelijktdeAntwerpseincuna- den wilden vervangen.fLaetu duncken telbelmeteen tweejaareerderteGoudaver- ken als ghieen Ave M aria (W eesgegroet)
de(plukte)om dersoetermagheteen hoefieluitKeulen diehetbewuste boekjeaan kijn (rozenhoedje) te maken. Een Pater
Darmstadtlegateerde.J.Andriessensitueert Noster(OnzeVader)endeeenAveMariate

vroomheidsgeschiedenis.HetwerkjevanSi- sevenbladerenbutenheeftenvijfbinnen (7
mon vanVenlo (denaam komtpasbijeen smartenofblischappenvan M aria,5 mystevierde uitgave te voorschi
jn)heefttussen riesvanChristusl'.Dergelijkeaangehouden
1479 en 1502 negen drukken gehad.Stichting en aandachtvoorde beschouwing van

beeldspraak lag aan velezulkegodvruchtige

de Christus-mysteriën blijkthethoofddoel
vandeschrijvertezijngeweest.Inhoeverre
hetwerkjeaanvroegeredLevensvanJezus'
schatplichtigis,blijfteen openvraag.Het
Boexken oftraktaatje over het devotelijk

werpen terherdenking van heteerstedrukselbinnen haarmuren in 1481,haar keuze

leesboekjestengrondslag.DatdeStadAntopditbloempjeheeftlatenvallen,verdient
onze dank.
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W .H.Gispen,GenesisIII(Commentaarop
hetOudeTestament),Kok,Kampen,1983,
180pp.,f39,85.
In protestantse kring wordter op ditmomentvooronstaalgebied gewerktaan twee
grote commentaarseriesop hetOude Testa-

ment.Indewerkendieverschi
jnenonderde

titelDePrediking van hetOude Testament

(afgekortalsP.O.T.)gaathetom weten-

schapgelijk verantwoorde bijbeluitleg van

waarultverbindingslijnen (moeten)worden
getrokkennaardepraktijkvandeverkondiging.De delen uitde serie Commentaar op

hetOudeTestament(afgekortC.O.T.)streveneveneensnaarwetenschappelijkverantwoorde informatie,maar kenmerken zich

Streven/juni

Theologie der priesterschrltlichen Urge-

schichte, Verlag Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart,1983,212 pp.,DM .26,80.

Dezenietzogemakkeli
jkleesbare,docherg

interessantestudievindthaarvertrekpuntin
twee tot nog toe onopgeloste exegetische
kwesties.Deeerste-en daaraanontleentdit

boek danook zijn titel-isdievan tGods
boogin dewolken',hetteken van debelofte

aan Noachnadezondvloed (Gen.9:13vv.).
HettweedevraagstukbetreftderoldieGod
de menstoebedeeltin relatietotde dieren:

<vreesen schrik vooru zijop alledieren
...'
(Gen.9:2-3).Om beide problemen tot
een oplossing te kunnen brengen bestudeert
Zenger niet alleen de compositie en de

d
ooreentochwaténdereaangak.Hoofdbe- beeldtaalvanhetzondvloedverhaal(Genesis
standdeelin deze benadering lsdefilologie,
destudievan deHebreeuwseteksten debetekenisderwoorden.In deaseveringen die

totnutoeindezeseriezijnverschenenvindt
men dan ook groteaandachtvoordevertaling en de Hebreeuwse syntaxis.Ook de

weergave van de zgn.Versiones (Samari-

taanse Pentateuch, Segtuaginta, Vulgata)
krijgtsteedseenduidelilkeplaats;vaakzou

men wensen dater ook conclusies aan verbonden werden!
W anneerwedeinhoud van dezederdeaseveringophetboekGenesis,die25:12-36:43

omvat,bekijken,dan valtonmiddellijk de
grondigheidopwaarmeedeschri
jverdeHebreeuwsetekstbenadert.Eennöguitputten-

derfilologisch commentaaro? de grondtekstdanhierwordtgebodenlsnauwelijks
denkbaar.De plaatsruimte die een derge-

l
ijke aanpak vergtgaatbegrijqelijkerwijze
ten koste van andere aspecten ln de tekst,
die dan ook nietof nauwelijksaan bod

komen.Datgeldtmetname voorde struc-

tuur,deopbouw vandebetreffendebijbelpassages.Ook detheologi
schedraagwijdte
van teksten (kernwoorden, tradities e.d.)
krijgtmijnsinziensveelteweinigaandacht.

6-9),maaröök die van het eerste scheppingsverhaal(Genesis 1:1-2:4a);hij weet
daarbij inderdaad een grote hoeveelheid
zéér frappante overeenkomsten aan te

wijzen.VervolgenstoontZengerop mijns
inziensovertuigendewijzeaan datdeboog
indewolkennietderegenboogis(ditverschijnsel komt daar nauwelijks voor!),

ma
arhetwapenwaarmeedeschepqergodde
chaosaan zich onderwerpt.Schepplngstheologieën uitEgypte en Sumeriëdragen daar-

toe belangri
jke parallellen aan.Datzelfde

geldtvoorhetandereexegetischeprobleem ;
de menswordtna dezondvloed door God
aangesteld tot tHeer der dieren',een ko-

ninklijketiteldiebovendienteruggrijptnaar
Gen.1:28-30.
ln een volgend hoofdstuk laatZengerzien
hoehetscheppingsverhaalen dezondvloedvertellinguiterstessentiëlebouwstenen aandragen voor de totale compositie van de

priesterlijkebi
jbelschri
jvers.DePentateuch
ontvouwtna de zeven scheppingsdagen een

uitzeven(!)etagpesbestaandegeschiedenis
van hetvolk,d1e in Deut.34:9 ten einde
komtmetde dood van Mozes.Elk van die

zeven etappeswordtdoorZenjerbecommentarieerd,waarbi
jherhaaldelllkzééropallendedetailsoglichten.Zobli
jktbijvoorin hetgunstigstegevalwordtafen toeenige v
beeld de schematlsche opeenvolging van de
literatuur genoemd waar men terechtkan.
even scheppingsdajen te corresponderen
Om nietalte eenzijdig metde bijbeltekst z
metzeven tekenen d1eGod bewerktin verbezigtezijnjebruikemenditcommentaar band met de uittocht uit Egypte. Ja, de
Informatie over die aspecten moetde lezer

klaarblijkelijk zelfmaarzien optesporen;

bijvoorkeurlncombinatiemetandere.
PancBeentjes

priesterschrijverlaatGodsscheppingsmacht

ErichZenger,GottesBogen in den Wolken.
Untersuchungen zur ro/ppu
ffiion und

verhalen diezich afspelen bijdebergSinaï
(Exodus24-39)wordendoorZengersoortgelijkeovereenkomsten gesignaleerd.

zich voordeogen van de Egyptenaren voltrekken in devolgordevan Genesis 1.In de

Boekbespreking
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Natuurlijkzijnerbijbepaaldezakenindit enige chronologische registervan Bijbeluitmoeilijke,maarintrigerendeboekkantteke- gaven datwe in onstaalgebied bezitten,in
ningen teplaatsen.Om tebeginnen springt
in het oog met welk een opvallend gemak
verzen,perikopen of nog grotere teksteen-

1878 door prof.J.Doedes aangevuld met

ruim tachtiguitgaven(totaanhetjaar1650)
diedoorLeLongnietwaren vermeld.W ilco

heen aan latere redactiets)worden toege- Poortman,inmiddels een autoriteit op dit
dicht. Deze in het Duitse taalgebied nog gebied.zetmetzijnfraaieboekwerkdevolsteedsvanzelfsprekende methodevan tekst- gendestapbijhetinventariserenenbeschrijbenadering isin onzestreken eenvoudigweg ven van Nederlandstalige bijbeluitgaven.
niet(meer)mogelijk.Vreemdook doethet Zijn chronologisch register wil tot omaan wanneerZengereen bepaaldevertaling streekshetjaar 1850volledigzijn (iktelde
propageert,die hijvervolgensin hetAan- maarliefst 1.615 uitgaven).Uitdeperiode
hangsel(pp. 185-196) niet verwerkt.Een né1850maakthijslechtsmeldingvanenkevergelijkingvan Gen.2:2-3in diehandige lebi
jzondereedities(in totaal21,waarvan
vertaal-bijlage (p.188)methetuitvoerige de laatste uithetjaar 1931 dateert).De
commentaar op dezelfde verzen (p. 1œ ) eerste vierhoofdstukken van ditmooie altoontdataan.

bum hebben methetonderwerp a1szodanig

Somsvraa! ik meaf ofeen voorgestelde slechtszijdelingsvan doen.In vogelvlucht
schematiserlng van de teksteenheden nietté
veelgoodwillvan de lezer eist.M ag men,

gaatheteroverhetontstaan van hetschrift

zoalsbijv.op pp.161-162 gebeurt,metde

over de ontdekking van hetpapieren over

en hetschri
jfmateriaalbijdeoudevolken,

uiterst korte passage van Numeri 20:1-21

oorspronkelijke bijbelhandschriften. Met
welop geli
jkniveau argumenteren alsmet hoofdstuk5('Nederlandsebijbelhandschrifdeveelomvangrijkeretekstgedeeltendiehet ten in deMiddeleeuwen')begintvoormij
omringen (Numeri10:11-14:38 en Numeri hetboek pasecht.DekennisdiePoortman
20:22 Deuteronomium 34:9)? Maaron- hiertentoonspreidtisfabuleus;dathijniet
danks dergelijke detailopmerkingen blijft altijdhetstilistischmeestfraaieNederlands
staan datmetdezestudieeen uiterstverras- schri
jftmoet men maar op de koop toe
sendeki
jk wordtgeboden op detheologie nemen.Ongelooflijk hoeveelBijbelserin
en decompositietechnieken van depriester- di
evierhonderdjaarog de markt zi
jn gelijkeschrijvers,dieuiteindelijk devi
jfboe- bracht.Welezzen overlntrigesen verdachtken van M ozesdevorm hebben gegeven zo-

makingen,over drukkersfamilies die wor-

alswijdie overgeleverd hebben gekregen. denvervolgd en eenzwervend leven moesten
Hûn gedachtengang en werkwi
jze te leren

kennen is dan ook geen overbodige luxe.
Naastdehierboven reedsgenoemdevertaal-

leiden.W e krijgen inzicht in druktechnieken,onswordteenkijkjegegundinhetreilenenzeilenvandeoudeuitgeveri
jenenwe

bijlagemetdeoorspronkelijke(!)priester- bejinnengaandewegthuisterakeninderelijkebasisteksttreftmenookeenaantalver- latlesdieertussen een grootaantalbijbehelderende schema'saan,alsmede een zeer

uitvoerije bibliografie.Kortom een studie

luitgaven bestaan.In datverband washet
misschien een goed idee geweestom op een

van gewlcht,diebovendien goedeinvalshoeken biedtvooreen exegetisch verantwoorde
stellingnamemetbetrekking totde ecologische crisiswaarin onze wereld zich bevindt.

heid van vertalingen en uitgaven grafisch in
beeld tebrengen.Hetzou voordelezerveel
hebben kunnen ophelderen. W anneer we

PancBeentjes

zijnaangelandindehoofdstukken overde

ofanderewijzedeonderlipgealankelijk-

Statenvertalingvan 1637 en erlezen overde

lijstenmetdrukfoutendiein1655zelfshebWilcoC.Poortman,BqbelenPrent,deel1.
. ben geleid toteen officieelfRegistervan de
BoekzaalvandeNederlandseBqbel
s,Boe- Verbeteringen...',vraag ik meafoferniet
f165.

kencentrum, Den Haag, 1983, 270 pp.,

een paar interessante voorbeelden gegeven
hadden kunnen worden,die hetbetoog van

In 1732 verscheen BoekzaalderNederduyt-

de schrijven zouden hebben verlevendigd.
Wellichtzoudelezerookgeholpenzijnge-

scheBVbelsvan IsaacleLong,eenbiblio- weestmeteen korteuitlegoverderelatiedie
grafiewaarin zowelgeschreven alsgedrukte

ereventueelheeftbestaan tussen deNeder-

bi
jbelswerden opgenomen en vaneen aan- landse Bijbelcompagnieen hetNederlands
talnadere specificatiesvoorzien.Hetishet Bijbelgenootschap (p.168).DeBibliografie
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dieuitvoerigis(pp.267-270)misteenaantal

deze opmerkingen heelkleine detailsteveel
gewicht geef. Het wi1 in elk geval niets,

maardan ook werkelijk niets,afdoen aan

hetmonumentale werk datPoortman zon-

dertwijfelheeftopgerichtvooronstaalgebied.Een apartcomplimentverdienen nog
de drie registers die hetboek ook tot een
echtnaslagwerk maken.M envindterzowel
een zakenregister als een personenregister,
maar öök een alfabetisch register van de

namen waarondereen grootaantalbijbels
bekendisgeworden:Leuvensebi
jbel,Moerentorfbijbel,Piscatorbijbelenz..Zoalsuit
detitelvanPoortmanswerkalblijkt,wilhi
j
ook aandachtbesteden aandebetekenisvan

deprentin debijbels.Hetis,blijkensde
'Verantwoording' (p.13), zelfs de eerste
reden geweest voor het ontstaan van het

boek::Destandaardwerken waarin debijbeldrukken worden beschreven, besteden

weinig ofjeen aandachtaan deillustraties
diein debllbelsvoorkomen'.Daarom zalin

eenvolgenddeel(<BoekzaalvandeNederlandseprentbijbels')heeluitdrukkelijkwor-

deningegaan opdeqrenten dieinbijbeluitgaven -gdntegreerd ln detekstdan we1los
bijgeleverd -een plaatshebben jekregen.
Ook hierza1weereen chronologlschelijst
van uitgaven worden opgenomen. Nu dit
eerste deel reeds ruimschoots is opgesierd

metgrenten diemeestalhetbetoog van de

schrbver functioneelondersteunen,zalde
lezerhalsreikend uitzien naarhetverschijnen van hetaangekondigde tweededeel!

*

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

lkbenmijerterdegevanbewustdatikmet

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

Iingen van hetOude Testament.Hun ontstaan, karakter en ontvangst,Boekencentrum,Den Haag 1980.

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

vers 1477-1952,Proosten Brandt,Amster-

dam zj.;C.Houtman,Nederlandseverta-

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

gezien:NederlandseBqbelsen hun uitge-
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titels die ik er graag in opgenomen had
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Jo Tigcheler, De Sergre#e. Matteûs J-7,

Kok, Kampen z.
j. (=1983), 140 pp.,
f17,65.

Voor degenen die !eregeld hettijdschrift
Spelinglezen,eendrlemaandelijksperiodiek

voor bezinning, is de Karmeliet Tigcheler

geen onbekende.Uitdepublikatiesdiehij

deafjelojenjarenvoordatbladschreefviel

alduldelllk op te maken datde bergrede,
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een van de belangrijkste pi
jlers voor een welwatde opbouw betreftals qua theolochristelijke ethiek, zijn speciale aandacht gisch gedachtengoed dat er een plaats in
heeft.Thans ligtdus een totaalvisie op de
drie hoofdstuken uit het Matteiisevangelie
voorons,in wateen zéérgeslaagde poging
mag heten.Om te beginnen presenteertde
auteureen volledi
gevertaling van debergre-

heeft gekregen. Over deze beide aspecten

van deonderdelen weerperperikoop wordt
afgedrukt.Daarna heeftTigchelereen aantal uitstekende pagina's over de structuur
vandezehoofdstukken.Op slechtseen paar

meer aaneensluitend en uitvoeriger had

vanhetgeschriftwordenwebijvoortduring

door Schuman gdnformeerd.En töch kan
men zich na hetlezen van ditcommentaar-

tjeafvragenofdeauteurhetthansoverhet
de(4:23-7:29),dienaderhandbijdeanalyse gehele boek verspreide materiaal niet wat
moetenbehandelen.Zobespreekthijuiteraard derelatietussen hetverschijnselvan
hetoud-oostersvazallenverdrag en hetboek

bladzijden (pp.17-21)laathijzien welke Deuteronomium !maarzegtweinig of niets
prachtige opbouw de evangelist aan zijn over de verschlllende elementen waaruit
bergrede heeft meegegeven.Soms had Tig-

zo'nvazallenverdragsteevastisopgebouwd.

chelerzijnbevindingen nog ietspregnanter W anneerin Deut.31:28hemelen aarde tot
kunnen formuleren of uitwerken. Zo ver-

getuigen worden opgeroepen van hetteslui-

baasthetmeenigszinsdathijopqagina21 tenverbondtussenGodenzijnvolk,danis
voorbijgaataanhetfeitdathetbegln(Matt. informatieoverdiebuitenbijbelseparallellie
5:1-16)enheteindevandebergrede(Matt. mi
jnsinziensonontbeerli
jk.Ook destruc7:13-29)een perfecte concentrische J/m c- tuurvan deTienW oorden(infeiteeenvatuurblootleggen.De even eerderdoorhem zallenverdragin klein formaat!)had tegen
gesignaleerde overeenkomst tussen Matt. deze achtergrond watmeeraandachtbeho-

5:17en7:12(torah en profeten)moetmet rentekrijgen.Daarom zijnermijnsinziens
dezeinclusioofomlijsting worden verbon- ook fwee stenen tafelen van het verbond;

den (p.20!cfr.p.122).Dewijzewaarop elkvanbeidepartijenontvinjeenafschrift,
Tigchelerzljnlezerts)meevoertlangsdetek- datbewaardwerdinhetkonlnklijkarchief,
steniserg prettig.Verkeerdeopvattingen en teweten detempel!Merkwaardi
q ook dat
vastgeroesteideeën worden in dezeergenu- deauteurnergensmeedeeltwelkeslgnificananceerdetekstlezing die hijbeoefentonder tetitelhetboek Deuteronomium in de Hekritiek gesteld.Waardevolisook de Iitera- breeuwse canon draagt:tW oorden',waartuuropgaveaan heteindevan ditboek,iets meeonmiddellijkdesfeervanhetgeschriftdatin deze populaire seriehelaasnietalte één lange preek van Mozes-isgetypeerd.
vaak voorkom t.Juistdaardoor zouden de Het is ronduit jammer dat zoveel zaken
deeltjeseen goedeopstap kunnen vormen slechtshalfaan de orde worden gesteld of
voorverderestudie.Deinhoudsopgavevan helemaalonbesprokenblijven.Dathetboek
ditboekjeisdoordegrotehoeveelheidge- Deuteronomium de neerslag bevatvan héél
tallen die erin voorkomttameli
jk onover- oude tradities, gelezen in de theologische

zichtelijk.Voordeinhoud zélfheb ik alle contextvan deperiodenetvöör,tijdensen
lof.

vlak né de Babylonische ballingschap,

PancBeentjes wordtdoorSchuman daarentegen op voorbeeldigewi
jzeuitgewerktentoegelicht.Een
boekdusdatvelesterkemomentenkent,bij
N.A.Schuman,Deuteronomium; op weg tijd en wijle afgewisseld dooreen tésumnaarhetl
and Utopia,Kok,Kampen,1983, miercommentaar.

146pp.,f20,10.

PancBeentjes

Ditboekbevatinuitgewerktevorm detekst
van een serie lezingen die de auteurtussen J.Renkema, 'M isschien is erhoop ...'.De
september1982 en maart1983 heeftgehou- theologi
sche vooronderstellinqen van het
den in het radioleerhuis van de NCRV, boek Klaagliederen,UitgeverilW ever,Fra-

waarbijgrotendeels hetoecumenisch lees- neker,1983,372pp.,J49,50.
rooster werd gevolgd van De Eerste Dag,

een bi
jbels-liturgisch periodiek dat onder Het oudtestamentisch boek Klaagliederen
auspiciën vandeRaad vanKerken inNeder- wordtookinonzetijdnogdoorvelen vermet de voorstelling van de profeet
land wordtuitgeqeven.Deuteronomium is bonden
eenbijzonderboelend bijbelsgeschrift,zo- Jeremia die treurtoverde vernietiging van
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destadJerusalem en haartempel.Tochiser

Streven/juni

tus heeft Renkema met behulp van eigen

in denieuwerewetenschappelijkecommen- statistisch onderzoek trachten teverfijnen.
taren een steeds groeiendetendenswaar te Hijkomttotdeconclusie datde dichters

nemen dat niet Jeremia de auteur van
Klaagliederen is. W ie dan wel? Daarop
worden de meestuiteenlopendeantwoorden
gegeven.Renkema start in deze dissertatie
uit Kampen dan ook niet methetnoemen

van Klaagliederen gezocht moeten worden
onderdein Judaachtergebl
eventemyelzangers die, wat de profetische prediklng betreft,vooralelementen van Jeremia en Ezechiëlhebben overgenomen.Belangwekkend

vaneeneventueleschrijversnaam.Hijbena- isooktelezen hoeDeutero-lesajain feite
dertde problematiek via een studie van de
theologievan hetgeschrift.Op datterrein is
nog ergweinigfundamenteelonderzoek verricht;in feitemoetmen hetdoen meteen
studie doorN.K.Gottwald uit 1954 en een
doorB.Albrektson uit1963.Een onderzoek
van deze twee publikaties vormt dan ook
hetbegin van Renkema'sproefschrift:hun
argumenten voor een positiebepaling van

antwoordpoogtte geven op allevragen en
klachten diein Klaagliederen worden gefornauleerd.
Ditproefschrift,waarvandetitelisontleend
aan Klgl.3:29, kenmerkt zich niet alleen

doorzi
jnbijzondergoedestijl,ookdewijze

waarop de auteur de materie heeft aangepaktgetuigtvan vakmanschap.Hierligteen
werk dat bewondering afdwingt. Hoewel

hetbijbelsgeschriftvolgendweethijophel- een auteursregister (pq.344-347) de pijn
derewijzehun onvolkomenhedenenhiaten enijszinsverzacht,hadlkgraa!ineenderaantewijzen.Vooraldevraagvanuitwelke gellkbelangrijk boek eenbibllografeaanachtergronden en metbehulp van welkege- getroffen.Ook zalmenig lezermisgrijpen
loofsopvattingen de ondergang van Jeruza- aaneenli
jstvanafkortingen.Niettemineen
lem en Juda theologisch werd geduid,moet
naar Renkema's oordeel uitvoerigerbestu-

mooi voorbeeld van een geslaagd én leesbaarpromotie-onderzoek !

deerdworden.Hijtoontaandatdevijflie-

PancBeentjes

deren van meet af aan in samenhang met

elkaargedichtzijn,waarbijJuda alsplaats

van ontstaan over de beste papieren be- J.Verburg,Canon of credo.Een kritisch
schikt.Daarna schetstRenkema degeschie- onderzoeknaarde#@ e/op grondvanz#a
denisvan Juda,te beginnen methetjaar ontstaansgeschiedenis,Kok,Kampen,1983,
734, wanneer Jeruzalem voor het eerst 188pp.,f29,80.
wordt bedreigd,totaan de ondergang van
de stad in 586 voor Chr.Tot zesm aaltoe Debonte hoeveelheid meningen overdebeblijftJeruzalem indezeperiodevoordeon- tekenis,hetgewichtendeuitlegvandeBijderganggespaard,vijfmaalwordtdeDavi- belleidtvaak totverwarring,zowelop perdischedynastietegen alleverwachtingin ge- soonli
jk alsop theologisch vlak.Ditboek
continueerd.Geen wonderdathetgeloofin wi
leenpogingzijnom uitdatsoortyrobleSionsonoverwinnelijkheid en deonverbre- men te geraken. Daartoe beschrllft de

kelijkheid van hetkoningshuisbeleden en auteurdewordingsgeschiedenisvan deBij-

beleefd werden.Geen wonder ook datde bel.Uitgaande van Gerhard von Rads beonheilsprofeten zo weinig gehoor vonden ! roem de these dat Deuteronomium 26:5-9
Aan hen besteedt Renkema een apart een zeeroudcredovan Israëlvormt,schetst
hoofdstuk,waarin ook hetmoeili
jke pro- Verburg opinteressantewijzedegroeivan
bleem aan deordekomtvan dedvalse'ende het Oude Testament.In deze beschri
jving
fW are'profeten.Eengedetailleerdeén inte- weethijtevensduidelijk te maken datde
ressante visieop dit vraagstuk wordtdoor verschillendeliterairecomplexenvan functie
hem aangedragen.Vervolgensbeschrijfthij en betekenis veranderen. telkens wanneer
deverkondiging van profeten die vlak vöér aan een bestaandeverzameling teksten weer
deondergang van Judaactiefzijn geweest éndere worden toegevoegd.Zo isbijvoor(Sefanja,Nahum,Habakuk,JeremiaenEze- beeld het gebeuren van de uittocht, eens
chiël);ookdetheologievanhetboek Deu- centrum van Israëls credo,langzamerhand
teronomium krijgthiereen plaats.Hetaf- a1sbegingaan functioneren van eengeschiesluitend hoofdstuk handelt over de her- denisdieeenuitgebreid vervolgheeftgekrekomstvan de theologie van Klaagliederen. gen in de verovering en bewoning van het
Hetdoorandere auteurs reedsgelegde ver- beloofdeland.Opsoortgelijkewijzeschetst
band tussen Klaagliederen,Psalmen en cul- Verburg ook de wording van het Nieuwe
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Testament en de theologische implicaties
van datwordingsproces.Vervolgens wordt

van hetbibliotheekwezenen delectuurvoorziening in Nederland, Voorburg, 1983,

delezerjdnformeerd overhoehetlezag 175pp.,/97,50/BF.1.8* .
van de bllbelfunctioneerde in Oudheld en

Middeleeuwen,bijdereformatoren Luther
en Calvijn en in een aantalbeli
jdenisgeschriften.Hetwordtdan duidelijk hoe de
bijbeleen steedscentralerpositietoegewezenkrijgt,hetgeeneenzeerbelangrijkefac-

W aarbevinden zich de archiel ibliotheken

vandereligieuzeorden,vanvroegereabdijenenpriorijen?Waarzitdebibliotheekvan
de Internationale Vredesinformatiedienst

(Antwerpen),van hetInstituutvoorGods-

torwordtin zgn.fundamentalistischeen bi- diensthistorische Beelddocumentatie, van
blicistische opvattingen overde Schrift.In hetprotestantseBijbelinstituutBelgië(Leuhet laatste hoofdstuk inventariseert de ven),van hetKatholiek Documentatiecenauteur twee hoofdgroepen ill hedendaagse trum (Nijmegen en Leuven).Watis daar
b
ijbel-opvattingenbijbellezinj,dieelkweer opgeslagen en wie zorgtervoor? Nietminin verschillendestromingen ulteengaan.Dit derdan 160wetenschappelijkebibliotheekis een verhelderend gedeelte voor de lezer bestanden uit Nederland en Vlaanderen
van vandaag die eigenli
jk geen overzicht worden in deze Gidsvolgensdealfabetisch
meerheeftoverallerleiinomloopzijndeop- geordende plaatsnamen besproken; 8 bivattinjen.Wélhaddennaarmijnoordeelde bliotheken inGentenAmsterdam ,9 in Antstromlngen nétietsconcreter-en metnaam werpen enNijmegen,5 in Groningen,7in
en toenaam -gepresenteerd kunnen worden. Brugge,enz.Specifiek theologische biblioW ehebben temaken meteen publikatie die theken kennen degegadigden wel, maarde
zekeralsstudieboek gebruikt kan worden, speciale fondsen in de Universiteitsbiblio-

zijhetnaarmijn oordeellang nietin alle theek in Gent,van deStedelijkeOpenbare
onderdelen.Men zou hetwerk eigenlijk in Bibliotheek in Brugge,van de Pronvinciale
tweelagen kunnen lezen:een informatieve
ronde,dieboeiendeen onverwachteresultaten oplevert over de wordingsgeschiedenis
vanOudeen NieuweTestament.En vervolgens een theologisch-speculatieve ronde,
waarin de eigen inzichten van Verburg heel

Bibliotheek in Hasselt,van de<Bibliothèque
wallonne' in Amsterdam zijn minder bekend.Vanaldezefondsenzijnhierdemeest

sterk aandeopyervlaktekomen;detitel

beoefenaar van de profane geschiedenis

nuttige inlichtingen bijeengebracht:adres,
historiekvanhetfonds,werkmogeli
jkheden
en plaatselijke verantwoorelijken.Ook de

van het boek wljst alin laatstgenoemde vindthiernuttigeinformatie.De goedgeko-

richting. In ons credo wordt nirgens een
artikelgeformuleerd aangaande hetgeloof
in de Heilige Schrift,een inderdaad opmer-

zen bibliografie m et betrekking tot de besproken fondsen openthiertotnOg toe Onvermoedevergezichten.Deredactionelever-

keli
jk feitwaarmeneensrustigopmoetre- antwoordelijkheid van dit unieke naslagiecteren.Dethesevan de auteurisnu,dat

werk is interconfessioneel, Vlaams en

1J
@bl
@J
*
hetgeloofvoorafgaataandebijbel.Chris- Nederlands.VoorNederland berusttez*
tus'kruis en opstanding in het oercredo
geformuleerd -bepaaltonsverstaanvan het
Oude Testament.ln de uitwerking van dat
laatstega ik lang nietin alle opzichten met

de Vereniging voorhetTheologisch Biblio-

thecariaatenbi
jdeWerkgroepWetenschappelijk-Theologische bibliotheken (Nijmegen).Voor Vlaanderen bi
j de Vereniging
Verburg mee:de relativiteitvan debijbel van Religieus-wetenschappelijke Bibliothekomtmijnetietstesterk naarvoren.Een carissen (Heverlee). Een Index van Perboekom zelfeensmeein discussietetreden. soonsnamen, van Zaak- en Geografische
De grotendeels Nederlandstalige literatuur- namen,verhoogtnog dewaardevan dezein
opgaveen degegevensin hetnotenapparaat alleopzichtenvoortreffeli
jkeGids.

zijn vaneen goedgehalteen zullen bijverderestudie zekervan paskomen.
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W.Audenaert,A.Th.R. van Dijk, H.F.

Ooms,W .A.G.Thuys,Gids van TheologischeBibliotheken in Nederland en Vlaanderen,Protestantse stichting tot bevordering
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Elisabeth Lukas,Jegezin,je houvast,De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/
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de problemen weghaaltuitdesfeervan het
psychologische.Maar haar kritiek op psy-

chologieenmaatschapyijiszwakvanargumentatie en vaak eenzlldig.Zo steltze dat
de mensen zich in de laatste decennia,op
aandringen van depsychologen,veelvrijheden namen maarzich daarmee alleen maar

Dekker& Van de Vegt,Ni
jmegen,1983, moeilijkheden op dehalsgehaald hebben.
Zijreptmetgeenwoordoveraldelastendie
nieuw op demenszijngaan drukken door
Detitelvanditboekpastalleenbijdelaat- deaanjroeivandebevolking,deverstedelijstevijftigbladzijden.Hethoofdonderwerp king, lndustrialisatie, etatisering, enz. De
210 pp.,BF.495.

is de logotherapie,de theorie waarmee de
W eenseprofessorVictorFranklzich distantieerdevanFreudsmensbeeld en analytische
therapie.Lukasgeeftde inhoud van logo-

lezerzalzichhojelijknietzoergerendathij
haarpositieveblldragen overhethoofdziet.
Zo o-m.datgelukeen neveneffectisvaneen

doelgerichte aandacht en inzet (87) (zelf

therapieverspreidoverhaarboek.çDelojo- aanvullend dat geluk ook we1iemand gratherapieheeftalseerstmenswetenschap ln-

gezien datde innerlijkewaardegerichtheid
vaneenmensopeenbeslissendewijzecorreleertmetzijnpsychischegezondheid'(203)waarbi
j we fals eerste menswetenschap'
voor haar rekening laten. d...een gezonde
waardegerichtheid omvateerder vele onge-

tuitkan overkomen).Ofdatergeen techniek bestaat in de psychotherapie die kan

opwegen tegen defactortijd (62),ofnog
datwetegenwoordigzo hypergevoelig zijn

dat we overal psychische problemen ver-

moeden(6*.
G.Boeve

veer gelijke waarden dan weinig extreme
waarden'(2*).Versta:wileen menspsychischgezond zijn,laathijzich watlosma- Le père Joseph!Lespauvres sont I'égllise,
kenvan zijneigenpersoontjeenzichinzet- Ed.du Centurlon, Paris, 1983, 250 pp.,
tenvooreengeheelvanwaarden(personen) BF.5* .
zonder één hiervan fanatiek boven alle

andereteglaatsen.Eengezondeleer,diena- Debewegingvan deVierdeWereld(Aideà

tuurlijk nletzo nieuw isalsLukashetlaat toute détresse) heeft zich in de voorbije
voorkomen noch zo uitsluitend doorFrankl jarenverspreidoververschillendewerelddeverkondigd.Lukas besteedt veel aandacht len.Zijisopheteindevandejaren50ontaan kritiek op de hypothesen waarm eepsy-

staan in hetarmenkamp van Noisy-le-grand

choanalyse en gedragstherapiewerken (verdringing,esp.versterking).Zij levert een
goede aanzettoteen kritische kijk op de
(ten delenog)gangbaremisvattingen,maar

in debuurtvanParijs,waareengrootaantalgezinnen leefdein barakken,bedoeldals
voorlopig onderkomentoen dewoningnood
nOg overalvoelbaar wasin Frankrijk.De

rmen bleven erhangen omdatzij te bedoetdittepamnettairennietdieygaandge- a
noegom ereenvolwaardigebezlnnin! van hoeftigen hulpelooswaren om hoe dan ook

temaken.Hetboeklijdteronderdatz1jeen een behoorlijk levensminimum te verwerdubbellezerspubliek voor ogen heeft:de ven.JosephWresinskiwerderdoorzijnbispsychologen/psychiaters enerzijds en de schop heen gestuurd omdat hijverlangde
hulpvragers,vooralouders,anderzijds.Zo hetleven tedelen van deallerarmsten.Zelf
komt ze ongewild tot twee onderwerpen:
1.kritiek op hetmensbeeld datgehanteerd
wordtin behandelingen door psychologen;
2.een overzichtvan watde hulpvragerzelf
kan doen om te genezen ofom op te voeden. De twee onderwerpen overlappen elkaarvaak en somsisdatvruchtbaar,soms
alleen maarverwarrend.ln deverslagen uit

oygegroeidindegrootsteontbering,voelde
hl
Jhun situatiezeergoedaan en bejegende
hen metgrotewaardering.Hijverteltzijn

geschiedenisen dievan de beweqin! die
rond hem ontstond aan GillesAnoull,Jour-

nalist die bij tijd en wijle meewerkt als

fallié',medestander.De kern van de vierde
wereld-beweging vormen de gezinnen zelf,

haarpraktijk bli
jktdatzij zelfmet veel metnaasthendepermanentevrijwilligersen
wijsheidzeereenvoudigtenverrassendcrea- de medestanders.
tieveoplossingen vindten sterkgelooftin de

mogelijkhedenvanhaarcliënten,waarbijze

Hoehetallemaalbegon en zich ontwikkelde
komtin deloop van ditboek in narden ter
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syrake.Daarnaastzijn ertwee elementen baardathijdezehoudingnietzonderstrijd
dle dit 'verhaal' het lezen waard maken:

volhoudt.

10debeschrijvingvandearmen,hunleven

Wijvinden hetnietmeerdan fairhem en
zijnbewegingalleenopdeinzettebeoordesinskitegenoverhen.Hijtoontonsandere lenennietopdetheoretische(theologische)
armen en schetsteen ander beeld van hen beschouwingen waarmeehijze probeertte
dan wijzouden verwachten;veelvan wat rechtvaardigen.Naast wat dweperig, vaag
hieraanhetlichtkomtkunnenwijonsnau- spiritualisme stoort daarin bepaald de verwelijks voorstellen omdat wij niet verder absoluteringvan deplaatsderarmsten in de
en geschiedenis, 20 de houding van W re-

kijken dan de buitenkant van ontberinj. kerk. SLespauvressontl'église'isniet a1s
Wresinskileertonswathetinnerlijklevenls
van wienergensbijhoort,zelfsnietbijde
dagloners.Heteerstewathijhun biedtis
erkenning.Vandaarzijnvraag datwiehun
hulpwilbieden zelfin deleerzou gaanbij
deze mensen en hen laten vinden en beslissen waternodig isom hun situatieteverbe-

titelgekozenom meteen schok deaandacht
te trekken maar omdat het W resinski's
overtuiging is; men moet al nauwlettend

lezen om nietdeindruk tekrijgen dathij
anderemensen wiluitsluiten.Om nietvoor-

ingenomentezijnbegintmendanookbeter

delezingvanhetboekogblz.71,waarde
teren.Ditiseen totaalenlagementwaarin concretebeschrijving beglntvaneen groep
Wresinskivoorgaat.Hij ls trouwens een mensen dieditpleidooiverdiend hebben.
doordri
jveren hetsierthem dathijhierbij
voorniemand hard is,ook alishetmerk-

G.Boeve
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aanovertuigingskrachtwanneerhijerdaadGeschiedenis

werkelijkin slaagtdezein graktijkom te
zetten.W eliswaarbeschikthil,zoalsLeRoy
Ladurie voorLe Carnavalde Romans en

'

C.Ginzburg,De kaas en de wormen.Het
wereldbeeld van een zestiende-eeuwsemolenaar, Bert Bakker,Amsterdam,1982,277
PP.,BF.730.
EenNederlandsevertalingvanditinmiddels

al<beruchte'werk maakthettoegankelijk

voordiegene overwie hetgrotendeels handelt,de gewone man.Die <gewone man of

vrouw' als object van cultuurhistorisch

onderzoek roeptechtereen aantaltheoretischeen methodologischeproblemen op.Het
meestvoor de hand liggendedaarvan isde
gebrekkigheid van debeschikbare bronnen.

Montaillouoveruitzonderlijkgedetailleerde
bronnen,maartochblijfthijwaakzaam en

onderstreeythi
jdebeperktegraadvanrepresentativlteit.
Inderdaad,Domenico Scandella,beter bekend alsMenocchio,geboren in 1532,was
géén doorsnee-figuur. Hijwasveeleereen
buitenbeentje. In het intolerante klimaat

vandeContrareformatiewerdhijtweemaal
voor de Inquisitierechtbank gedaagd om

verantwoordingafteleggenoverzi
jnbuitenissige ideeën overde natuur,de samenleving,de mensen vooralGod en de Schepping.Menocchio spreektin verband metdit

laatstevaneen kaas,waaruit,naenigetijd
Hetbli
jftuitermatemoeili
jkom uitergsub- een leger wormen verschijnen. Ook de
jectiefen onvolledig bronnenmateriaalbe- Schepging moet volgens deze marginale
trouwbare informatie te verwerven over
mensen dienietschreven en nietlazen.Ook
een doorgedreven kwantificering schiethier
tekort.Hetgaaterom,aldusde Bolognese
historicus Carlo Ginzburg,het discursieve

dorpsfllosoof aIs dusdanig worden begrepen, d.w.z.zonder de interventie van een
hogere instantie totstand gekomen.
Ginzburg verhaaltmetveelgevoelvoorhumorhoeM enocchio'swereldbeeld deInqui-

lehaltevan debeschikbarebronnenteom- sitietegen hem in hetharnasjaagt,op het
lljnenom vandaaruitdoortedringentotde
leef- en belevingswereld van de gewone

mensen overwie debron handelt.Vrijwel
alle informatie isindirect,maardaarom is

roosterlegten,tenslotte,tothetdragenvan
een boetekleed veroordeelt. Uit verslagen
van de opeenvolgende hoorzittingen recon-

strueertdeschrijverdebronnen diedevoe-

zenognietonbruikbaar.Deinterqretatieer- dingsbodem vormden van M enocchio'skosvan roeptwelvragen van theoretlsche aard
opoverdeverhoudingtussendecultuurvan

hen dieschrijven,een culturedessavants,
en decultuurvan demensen over wie hier
geschreven wordt,een culturepopulaire.De
auteur mengt zich hier in de boeiende discussie overvolkscultuur,totvoor korthet
monopolie van etnografen en heemkundi-

mologie.
Isdezegeschiedenisop zich eerderuniek en
allesbehalverepresentatiefvoordievan het
grosdereenvoudigelieden,deeindconclusie
van Ginzburg is van een ruime strekking.

Hoe bijzonderMenocchio'sverhaalmoge
wezen, het getuigt in ieder geval van de

wijzewaaropeeneindekomtaandeonder-

linge dialectiek tussen fgeschreven'en çgesproken'cultuuren hoeeen autonomevolkthalieZemonDavisen Edward P.Thomj- scultuurde kop wordtingedrukt.Doorhet
son.M éthen formuleertGinzburg een krl- repressieve optreden van deInquisitie werd
tiek op deFransehistoiredesmentalités,die zelfstandig denkendevolksmensen demond
decultuuren mentaliteitvan hetvolk over- gesnoerd.<Erontstond een eenrichtingsverwegendbeschrijftintermenvanpassiviteit, keer,demassa werd van bovenafgdndocreceptiviteit en immobilisme. In de plaats trineerd'(p.192).

gen,nueensleutelbegripbijvooraanstaande

historicialsEmmanuelLeRoyLadurie,Na-

daarvan steltGinsburg,in het voetsyoor Uiteraard kan een dergelijke interpretatie
van Bakhtin, een model van wederzlldse
bdnvloeding voorop.Deopvatting van cultuura1sietsvan elitaire oorsprong datzich

çalseenmechanisch feit'(p.13)overdela-

slechtsgelden alshypothese,dienavoortgezet onderzoek moet worden geverifieerd.
Echter, de haast waarmee Ginzburg deze
reeds voorwaaraanneemtwerpteen scha-

hijin ruilvooreenpatroonvan onderlinge

goed geschreven boek.

gerebevolkingsgroepen verspreidt,verwerpt

uitwisseling en dialectiek.Ginzburgstheoretischeenmethodologischestellingnamewint

duw overditnietteminergverdienstelijkeen
RudiBleys
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H.C.Boekraad e.a.(red.), Fe eyder ure in de titel suggereert de komst van een
nr.31:Geschiedenistheorie1,SUN,Nijme- tweede deel, waarin misschien meer aangen.1982,ca.250 pp.,BF.550.

Debeperktedraagwi
jdtevanditwerkboek
overgeschiedenistheoriebli
jkto.m.uitde

dachtzalworden besteed aan een meersamenhangend beeld.M aartotnog toemanifesteertook deze realisatie van de redactie

van Feevderurezicha1seen nogalkrypti-

vanzelfsprekendheid waarmee heterg heterogene oeuvrevan driegrote denkersnaast
elkaarwordtgeplaatst.Van Fernand Braudel, Louis Althusser en Michel Foucault

sche boodschap, waarvan slechts doorwrochteinsidersdevruchten plukken.
RudiBleys

worden min of meer belangrijke teksten

Igor Cornelissen, Van Zwolle tot Brest-

tariërendestudleof-bijFoucault-doorde

Gennep, Amsterdam, 1983, 371 pp-,

overgenomen,jevolgddooreenbecommen- Litowsk. Onstuimige herinneringen, Van

neerslagvaneenrondetafelgesgrek.Vaneen /38,50.
pojingtotsyntheseofonderllngeconfrontatleisvrijwelgeensqrake.Tochisditjuist Igor Cornelissen,de journalist van Vr#

van wezenli
jkbelanglndiendegeschiedenis Nederland,heeftzopas heteerste deelvan
alswetenschap au sérieux wilworden geno- zijn memoiresgepubliceerd.Hetbegin ermen.lmmers,hetontbreektnietaan theore- van bevatvooraljeugdherinneringen:kintischebespiegelingen overti
jd,historiciteit, derjaren in een halfjoodsgezin in Zwolle,
subjectiefen objectiefverleden,maareen schooltijdeneersteactiviteitenalsjazzmusicoherente visie,waarin de sterk aan thema- cus en journalist.Hetiseen zeerkritisch
tische voorkeuren verbonden theoremata beeld:Cornelissen wilblijkbaarvoorzichmet elkaar kunnen worden verzoend,ont- zelf niet milder zijn dan voor anderen.
breekt.Ligt er b.v.nieteen grote afstand Daarna beschrijfthijzi
jn politiek engagetussen hetpragmatisme van Braudelen de menta1strotskistenzijnjournalistiekecardoorgedreven theorievorming van Althusser? Tussen het orthodoxe marxisme van
Althusser en de idealistische interpretatie
van Foucault?M etuitzondering van enkele
terloopseexcursieswordtoverdeonderlinge

rière.Hetpolitiekeaspectwordtonbevredi-

gend uitgewerkt.Waarom precieswerd hij

doorhettrotskismeaangetrokken en waar-

om moesthi
j overdie overtuiging zo geheimzinnigdoen?Moreelwashetonverant-

positiesvan deze drie auteurs vri
jwelmet woord (a1verdedigt hij de ddubbele mogeen woord gerept.Dit is meteen ook de raal').Ookpraktisch moetdesemi-illegaligrote zwakheid van de begeleidendeteksten
van M .Terpstra en P.Spilt,die weliswaar

teiten de albijvoorbaat halfslachtige po-

informatiefzijnvoordeleekmaarvoorde
meeringewi
jdelezernogalontgoochelend.
Zelfswanneerdezezijn eisen matigt,valt
het hem vaak moeili
jk geen aanstoot te

renmoeilijkenondankbaarzi
jngeweest;de
PvdA-top vertrouwde hem niet,hi
j misbruikte eerlijke medewerkers en kon zijn

nemen aan vage en onnauwkeurige defini-

tiesofietwatnaïeveuitingen vanlof.Syilt
slaagteroveriqensnietindekoerswijziglng
afte li
jnen dle de Anal/el-historiografie
sindshetlaatste decennium kenmerkt.Regionaaldemografisch en sociaal-economisch

ging om in de sociaal-dem ocratieteinfiltre-

opvattingen niet volledig onder woorden
brengen.Degeschiedenisvan hettrotskisme
is nietalleen tragisch doorde vervolgingen
waaraan debeweging blootstond,maarook
groteskdoordetallozeruzies,afscheidingen

en wederzi
jdse royementen waarmee deze
enkele tientallen mensen elkaars leven heb-

historisch onderzoek kende haar hoolte- ben vergald.

puntreedsindejarenzestig.Debelangrljk- Toteen uitgebalancerde synthese komt de
ste pionierswerken over boekenproduktie, auteurniet;zijnkrachtligtmeerindepor-di
stributie en -consumptie in hetverleden tretteringvanzijnpersonages.Zoweldesodateren reedsvan circa 1965!

ciaal-democraten zonder ruggegraatals de

Hetisduidelijkdatdezenieuwebundelover niet door feitenkennis gestoorde,in kadade theorie van de historische wetenschap

verdiscipline getrainde CpN-stalinisten -

slechtseen hulpmiddelkan zijn bijdedis- uiteraard degrotevijanden van elketrotscussieoverdittoch we1belangrijkeonder- kistische beweging -moeten hetontgelden.
werp. De teksten van Braudel,Althusser, Hij kondigt overigens half grappig,half
FoucaultenookVilarzijnongetwijfeldvan dreigendeentweededeelaanwaarinhijnog
cruciaalbelang.Deopnamevanhetcijfer1 meerboekjesza1openen.
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Typerenkan Cornelissenmeesterlijk,zowel
in zijn (watgemakkelijke)spotalsin zijn
ernstigeportretten.Zijn grootstebewondering gaatuitnaarBarend Luteraan (18781970).Dezeman leek voorbestemd toteen

(verledendeelwoordvanverven)laatrijmen

o?'gestorven'.Dethema'svandezebundel
zlln soms Achterbergiaans, soms triviaalrealistisch,dan weer melanchiolisch terug-

blikkendophetUtrechtvanzijn studenten-

grote carrière in de sociaal-democratie, tijd,infelcontrastmetdeongemeenscher-

maar hij paste in geen enkele beweging, peapocalyptischeonderganlsvisioenen verwanthijwasflastig'.d.w.z.eerlijkennooit oorzaak doorfhetlichtdatulteenbom onttotcompromissen bereid.Meteen ijzeren stond'.De dichter die ooit schreef 'liever

trouw aan zijn principeswashijjeregeld

presentop vergaderingen om er -mteraard
onaangekondigd en ongewenst-demensen
die het fvergebracht'hadden teherinneren
aan devoor hennetnietnuttige principes.
In de door Cornelissen opgeroepen tegen-

heimweedan Holland'beschouwtAmerika
alseen tweedehuid - moeitelooswordtvan
het Nederlands overgeschakeld naar het
Engels - maar hijstaattoch erg kritisch
tegen datland metzijn tgedroogdeen gekreukte president'.

stellingtussendeofficiëleqoehaendeçque- Metbiolojischeprecisie beschrijfthijin

rulant'metzijnonverzettelljkheidisdekeu- fKruimels ln bed' de ontbinding van het
lichaam nadedood,inhetbesefdathijzelf
de herfstvan hetleven heeftbereikt(cf.
fLaat dag'). Zeer aangesproken werd ik
rijk boek vanwegedetalrijkemateriëlege- door hetlange gedicht<voor Kadjiyama,
gevensdieerin bewaardzijn,destilistische vriendenbewaker'waarinhijherinneringen
krachtwaarmee de auteur personagesher- aanzijnverblijfineenjappenkamplaatuitzevluggemaakt,ook dooreen auteurdiezo
lang een maskerheeftopgezet.
Van ZwolletotBrest-Litowsk iseen belang-

schepten demorelevragendieworden !e- monden in de vraag: fKunnen we samen
steld of bi
j de lezer opkomen. Hopehjk

komen in het tweede deel meer gegevens

aan dedood / van onze helftwennen?'en
ook door het slotgedicht van de bundel,

overFr# Nederland zelfaan bod,wantin waarindeherhaling'raakmijaanraak mij
deeléén wordthetblad stiefmoederlijk be- aan'de drang totcommunicatie,zo pranhandeld.
gendverwoordalmeerdan30j.geleden in
Jaak De Maere

Literatuur

fvoor wie dit leest',opnieuw als een stuwende kracht van deze poëzie naarvoren
doetkomen.
J.Gerits
JefGeeraerts,Drugs,M anteau,Antwerpen,
1983,333pp.,BF.495.

Leo Vroman,AvondgymnastieksQuerido, M etDrugs isGeeraertsaan z'n vierde misdaadroman toe.Na gesofisticeerde moordAmsterdam,1983,60pp.,f 19,50.
Vroman.dichterfvanhetverdomd godderi-

wapens, computersystemen en diamantsmokkelis de drugfabricatie en handelde

ge tothetvolmaaktmenselijke'brengtin
zijn laatste dichtbundel 18 oefeningen

focus voor een fwetenschagelijk'gedocu-

'Avondgymnastiek',variërend in lengtevan

eenfabelvanéénblz.(Deschildpadenzijn
schaduw)toteen cyclusvan 14 gedichten
(Kleine landschappen).Dejoggersvan het
woord hebben hetrijm alsrustpuntvoor
hundichterli
jkeadem weeringevoerdenzo
zien wehoeVroman bijvoorkeurkwatrijnen schrijftmetgekruiste en omarmende
rijmen.Dwingend ishetallemaalniet.er
zijn afwijkingen genoeg,hetrijm verhoogt

menteerd verhaal.Aanknoplngspuntvorm-

dendevraajtekensdieindemargevande

zaak-Françols,derijkswachtofficierdiewegenshetgebruikvanonwettelijkepraktijken
in dedrugbestrijdingveroordeeldwerd,gerezen waren. Zoals in De coltmoorden
speelthetverhaalin de toekomst,maarnu

weldichterbij,aan heteinde van dejaren

'80.DeBeljischesamenlevingheeftdaneen

<1984'-uitzlchtgekregen en alle voorwaar-

den zijn vervuld om een coup van uiterst

rechtstedoen slagen.Zoalsin een spannendemisdaadfilm volgen in de roman de scèwoon blijfttoch datVroman 'gevorven' nes vol actie elkaar razendsnel op. Het

welde voorspelbaarheid in sommige gevallen:na fbof'> 1weltplof'komen.Onge-
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hoofdpersonage,een linksejournalistmet lichtevertalingvanAristoteles'fpoetica'op
een Duits ogende naam W erner Diirrinck,

dat heeldeze ongelukkige genretheorie op

waardooreen verwijzing naarb.v.Giinter eeninterpretatiefoutbi
jdebronzelfberust,
Walraffmogelijkis,maarverderhoudtelke een stelling dieBremerkortadstrueertin de
vergelijkingop,bindtinzijneentjedestrijd in debundelopgenomen inleiding op zi
jn
aan tegen hetBelgische establishment.Om

vertaling en het fragment daaruit dat betrekking heeftop hetgenreprobleem.
meteen Corsikaan uit hetdrugmilieu,die Isde klassieke genretheorie daarmee zowel
hem zijnhandlangerPaolo meegeeftom in vanuitde oorsprong alsvanuitde moderne
Belgiëdoorterreuractiesderechtseputschis- literaire ontwikkelingen en inzichten ontten een hak tezetten.Alseen nieuweQui- kracht,een geheelnieuwe benadering isde

zijn doeltebereiken sluithijeen verbond

choteenPanza(maarstukkengevaarlijker) afgelopenjarenontwikkeld doordeFranse
komen Dûrrink en Paolo de verloren eer
van Dulcinea,alias M ia Donner,vriendin
van Durrinck,wreken.Maar zoalsin onze

literatuur-theoreticus Gérard Genette.Deze
vindtdatalserdan een systeem nodig isom
teksten in ondertebrengen,hetsysteem van

oudsteridderromanskomenzijdoorfdéme- Aristoteles(maardanwelopdejuistewijze
sure'ten val.Delezerblijftmeteenaantal !dnterpreteerd)alsbasisnogzo slechtniet
ls
x
,

vrajenzittendiedoordetekstinbijvoegsel
1nletbeantwoord worden,zoals:Hoe kan

.

ViadeAristotelischecategorieën thema

en 'wi
jze',uitgebreid metdedoorAristote-

iemandintweedagenti
jdverslaafdgeraken 1es impliciet genoemde categorie tvorm ',
aan drugs? W aarom veranderteen integer zou men een schema krijgen,waarin een
journalistinenkelewekentijdineenterro- grootaantalbestaandeofmogelijkegenres
rist? Kan een computer,alishet dan een

tcyber205'zo maaruitde datavan zijn
ontzaggelijk (sic) geheugen de oplossing

aseiden vooreen serieaanslagen?Loopter
nooitietsmismetdegesofisticeerdeelektronische afluisterapparatuur en springladingen? Enz.W ie dit soort vragen niet stelt,

zalaandezeprofessioneelbekwaam jeconstrueerde misdaadroman meteen satlrische

bijklankveelleesgenothebben.

J.Gerits

M iekeBal(red.),Literairegenresenhungebruik, Coutinho, M uiderberg, 1981, 135

bepaald kunnen worden. Het geheel aan
thematische, modale en formele aspecten

krijgtvan Genettede benaming <architek-

stualiteit'of<architekstuur'.Genettesvoorstelgaatterug op hetuithetFransestructuralismevoortvloeiendebegrip van de fintertekstualiteit'. De intertekstuele benadering
dieervan uitgaatdatteksten hun betekenis
niet ontlenen aan een bepaalde structuur,
maaraan deverhouding totandere teksten
en de betekeniservan binnen een systeem,
wordt in het laatste deelvan deze bundel
toegepastdoorChristelvan Boheemen,do-

cente Enjelse en Amerikaanseletterkunde

aan deRljksuniversiteitLeiden,in een be-

Door de traditionele literatuurwetenschap,
in Nederland vooralvertegenwoordigd door

spreking van een gedicht van Swiften de
<ulysses'van Joyce.Debupdelwordtingeleid door Mieke Bal,maarhoeweldelezer
Bal,diealeerderGenettein hetNederlands

hetwerkvanF.C.Maatje,wordenliteraire

taalgebied introduceerde(Narratologie.Es-

pP.,f 19,50.

teksten ingedeeld in drie hoofdgenres:1!- saissurlasignlication narrativedansquariek,epiek en dramatiek;een indeling d1e tre romansmodernes,Paris,1977),dankgewoonli
jkterujgevoerdwordtopAristote- baarzalzijn voor hetsamenbrengen van
les,maardie nletzonderproblemen is.Zo

deze zo interessant op elkaar aansluitende

moest de driedeling (Aristoteles onder- teksten, werkt haar voorwoord voor de
scheidtinzijn<poetica'trouwensmaartwee geïnteresseerdelezereerderblokkerend dan
genres).in deloop dereeuwen menigmaal ui
tnodigend.Deuiterstglezierigesti
jlvan
aangepastwordenom maartekunnen over- Genettezelf(en defasclnerende commenleven.MaarwaarhetmoderneIiteratuuron- taaropAristotelesvanBremer)staatinconderzoek zich metde bestaande genreopvattingsteedsmindergelukkigvoelt,wordtkritiekhierop nuook vanuithetAristotelesonderzoek gesteund. Jan Maarten Bremer.
hoogleraar Grieks aan de Universiteit van

trastmethetdroge en taaie proza van Bal,

dateen nietliteratuur-wetenschappelijk ge-

s
choold lezerwellichtafschrikt.Laatstjenoemde echterkan deinleiding in eerste lnstantieoverslaan om zich directtotde çpri-

Amsterdam,wi
jsterinzijnuitvoerigtoege- maire'tekstentewenden die,zoalszo vaak,
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vervaardigd, is sedert lang verwaarloosd.

Deze selectievan 3 Garrick-drama's (The
theoretischvlakeen ontdekking,maar(een Lying Valet,1741;Thefrg: Widow,1772;
ghZ1eAboveStairs,1775),
zeldzaamheid in de literatuurwetenschap) BonTon orHi
ook nog een hoogstaangename ervaring.
1Colman-drama (TheJealous eTe,1761)
Lidwien van den Hout en 1collaboratietekst(TheclandestineM arishetlezen van Genette zelfnietalleen op

riale, 1766)trachterdesmaakweerin te
krilgen,nietvoorhoge,ten onrechte vergeten literairedrama'smaarvoorhetgehalte

Theater

van hettijdsdocument,een tijdsvoorkeur.
Alletekstenzijnfarcicaalofblijspelconventioneelmetherkenbaretypen en ingewikkeldeverhalen,maarvooralonverhuldeaanlei-

Dieter Kafitz,Grundzûge einer Geschichte
des deutschen Drl-e von Lessing biszum
Naturalismus, 2 Bde, Athenëum , Königstein/Ts.,1982,351pp.,e1k DM .19,80.

dingen tot acteursprestaties bij hetDrury
LaneofCoventGarden.
'

C.Tindemans

Rosemary Cullen & Don B.W ilmeth,eds.,

WatheeftdeVerlichting preciesaanjericht Playsby William HookerGillette,Cambridin de context van de mensopvattlng en

geUP,Cambridge,1983,276pp.,hc.,f21,

welkeconsequentiesdaarvanzijnindedra- pb.,f 6,95.

matheorie en -yraktijk sedertdien opgegaan? Deze baslsvraag verantwoordt een
nieuw overzicht van de strekkingen en
auteursin hetDuitse drama van de laatste

W .H.Gillette(1853-1937),Amerikaansacteurenregisseur,vlijtigvertalerenbewerker
voorhettheater,heeftom deeeuwwisseling

twee eeuwen.De onderligjendeprobleem- grootsucces gekend in alle Angelsaksische

stellingmaaktmeteenalduldeli
jkdatdege- schouwburgen.Hetbestherinnerdwordthij
bruikelijke historiografie waarin het spel om SherlockHolmes(1899).MaarookAII
van degeneraties en de inventarisering van t
heComfortsofHome(1890)enSecretSerde produktie netjeschronologisch opgete- vice (1899) hebben ertoe bijgedragen het
kend staan,niet overbodig wordt;onmis-

autochtone Amerikaanse drama wat vol-

baarli
jktmeweldezetekstenalsaanvulling wassenertemaken.Hijinspireerdezichop
Op tevatten omdatze terechthetdrama uit een sobere,koel
e speelstijl(i.t.t.hetnog

h
etluchtledijewegrukkenenhetprincipieel
alsuitdrukklng stellen van watin de mens

overpathetische van het grote gebaarthea-

ter),verdreefdaarmeedeoverjaarselaatroomgaatdiezichtegenoverzijntijdenmede- mantiekvandescène.A1sacteurwashijbemensverantwoorden wil.Ditbetekentniet perkt,teeenlijnig;hiervan dragen ook de
datenkele reputatiesaan spaanderszouden
hoofdfiguren de dramatische sporen, wat
gaan, wel dat accenten en interpretatie- dan weer het mysteriekarakter bevordert.
intentiesanders komen te liggen omdatde Eenaantalkenmerkentrefjedanookregelsamenhang tussen actualiteiten thematiek, rechtin film en tv-spelaan.
tussenbewustzijnenvormgevingveelstrakC.Tindemans
keraangetoond wordt.
C.Tindemans
Konrad Schoell,Hrsg.,Avantgardetheater
E.R.W ood,ed.,Plays by David Garrick und Volkstheater. Studien zu Drama und
and George Colman the Elder, Cambridge Theaterdes20.Jhts in derRomania,Peter
UP, Cambridge, 1982, 217 pp., hc., f Lang,Frankfurt-Bern,1982,209 pp.,sFr.
17,50,pb.,f 5,95.
47.

DatD.Garrick(1717-1779)en G.Colman
(1732-1794)reuzenwarenvanhetBritsetheaterinde18eeeuw (deeerstealsacteur,de
tweede alsorganisator),is voldoende bekend.Datze beiden ook teksten voorhun
eigen acteursen hun eigen publiek hebben

De heterogeniteitin deze gelegenheidsbun-

delisdenatuurlijkeneersla!vanhetalte
veelbelovendethemadatDultseromanisten

toteenonderonsje(Regensburg,1981)aanlokte.Enkele incidentelebijdragen zoeken
historischemomenten op (depublieksopvat-

Boekbespreking

861

ting bijvolkstheaterresp.avantgarde;het zijnnadelen.HetzouBattuswellichtaangemodelteBussang;deoperetteragena W .O. radenkunnenwordenzijnartikelennogéén
I; de farcicale subversiviteit van Valle-

Inclan; het theater van E.De Filippo);
andere blijven monografisch (RibemontDessaignes,Artaud, J.-C.Grumberg) of
symptoomanalytisch (identiteitsqueeste in
het Nouveau Théâtre;herontdekking van
de comedia dell'arte in hetThéâtre du So-

leil;deepischespeelstijlvanDarioFo).Zoalszo vaak bi
jnietcentraalgemotiveerde
symposiaisde samenhang zoek en ontstaat

keerovertelezen,alvorenszeop depostte
doen.Een aantalbelabberd lopende typemachine-zinnen en metname hetwilde gebruikvan comma'sen andereleestekenszou
daardoor sterk kunnen worden teruggebracht.
GerGroot
AnnetteLavers,RolandBarthes.Stu ctura-

geen synthese terwijlde meeste bi
jdragen /9- and Aften Methuen,Londen, 1982,
ijsbergtopjeszijndiewachten opomstandi- 3* pp.,f 14,95.
gerbehandeling.

C.Tindemans

Linguïstiek

Hetvertalen van een schri
jverismisschien

de beste manierom diens denken te leren
kennen en alsvertaalster van verscheidene
boeken van Barthes isAnnette Lavers dan
ook intiem metdiensgedachtengoed enontwikkeling vertrouwd.Deze studie van Roland Barthes is a-h-w.çvan binnenuit'geschreven, niet alleen op theoretisch,maar
ook op stylistisch of retorisch vlak; het

Hugo Battus.Rekenen op taal,Querido, boek doet soms wonderlijk <Frans' aan.
Deze intense betrokkenheid op hetdenken
Amsterdam 1983,188pp.,f 35.
De computerdeskundige en l
inguïstHujo
BrandtCorstiusverbergtzich alsco1umn1st
achtertalloze pseudoniemen,waarvan Hugo Battus eréén is.Een naam die vooral

van Barthestoontzichin hetsomsvirtuose
gemakwaarmeeLaverszich doordienswerkenbeweegten deverrassendeen diepgaan-

deperspectieven diezijdaarinweetteopenen.Ook van delezerwordtechtereen be-

voorbehouden lijkt aan de wat serieuzer, hoorlijke kennisvan zaken gevraagd;een
maaralti
jd nog speelse en nietéchtweten- inleiding isditboek zekerniet.Hetduideschappelijkestukken.M en zalzich van Bat- lijkstblijktdatwe1in de eerste hoofdstuktusmn.deOpperlandsetaal-* letterkunde

herinneren die enkele jaren geleden verscheen en onlangswerd bekroond.InRekenen 0# taalheeftBattuseen aantalartikelen

envoordrachtenbijeengebrachtdiezichalle

bewegen op hetgebied van de'exacte'taal-

kunde,waarbijdetransformationelegrammatica,de taalstatistiek en hetgebruik van
decomputerin delinguïstiek de brandpunten vormen.De meestestukken verschenen

in dejaren zeventigop zeeruiteenlopende

plaatsen,wat tot gevolg heeft gehad dat
Battus zich in deze bundeling soms nogal
opvallend herhaalt (mn. het deel over
Chomsky en taallijdtdaaronder).Ontegen-

ken,waarin op penetrante maar zeer beknoptewijzedeontwikkelingvanhetFranse denken sinds 1945 wordt geschetst.sllie
nietenigszinsmetdebehandeldeauteursOP
dehoogteis>1daarin alsnelhetspoorbijsterraken en hetzelfdegeldt,t-a-v.hetdenken van Barthes,voor heelhetboek.W ie

datwé1is>1in dezestudieechtertalrijke
verhelderende inzichten aantreffen,waarin

hetwerk van Barthes,hoe ingrijpend de
breuklijnen daarin ook zijn,fundamenteel
alseenheid naarvoren komt.
GerGroot

zeggelijk isBattusechterin staatdevaak
ogenschijnlijk weinigdoordringbareonder-

zoekingen van de moderne linjuïstiek op lqillll
zeerheldereenplezierigewi
jzemteentezetten,waarbijzijnbesprekingvande(onmogelijkheid van een)vertaalmachine en het
stuk over 'taalstatistiek' de hoogtepunten
Vorn:en.Welheeft die vlotheid soms ook

Jacques Zimmer! Chantal de Béchade,

Jean-pierre M elvllle,Edilig,Parijs,1983,
124 pp.,FF.48.
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StejhaneBourgoin,RogerCorman,Edilig, matie over minder bekende figuren wordt

een gatopgevuld.Dezeaanpak geeftaandie
Parljs,1983,125pp.,FF.48.
PascalMerigeau,Josef vonSternberg,Edi- term NouvelleVagueietsvan hetchaotische
terugdatdoordeopnamen(Godard,Truflig,Parijs.1983,124pp.,FF.48.
faut,Chabrol) gerichte geschiedschrijving
Dezein1983bi
jEdiliggestartereeksfilîllt)- rond die beweging vereenvoudigd en vertegrafieënli
jkteen drodedraad'temissen.Of kend was;datuitde vele talenten,die zich
hetzoumoetenzijndathetbegrip dauteur' toen jaarlijksaandienden,slechtseen paar
in elke context kan en mag functioneren: bekendzijngeblevenwi1nietzeggen datzij
viahetoudeHollywood(Filmo3overJosef ook de Nouvelle Vajue waren. Aan de
von Sternberg)naardeonafhankelijke B- andere kantis het mlsschien ook pas $25
produktiesvan RogerCorman (Filmo 2)in jaarlater'mojelijk om dieSkeukenqeschiedejaren '60en'70,naarde(enigzinsverge- denis'te schrilven van een groep,d1e haar
ten) Svoorloper'van de Nouvelle Vague, woordvoerdersen leidersnodig had voorde
Jean-pierre M elville (Filmo 1).Maar deze kritiek dieze (bewust)opriepen.Bijdeze
boekenzijnook mindergedegenauteurstu- poging om een gedifferentieerd beeld te
diesdan welfilmotgrafieën):bijnadehelft gevenvaneenjroep,diesomsnietmeergevande(steeds)125pagina'sworden gewijd meenschappelilk had dan haar epitheton
aan de filmcredits,gekoppeld aan een korte 'NouvelleVague',denkje:'beterlaatdan
beschrijving.Hetisdan ook dit <naslag- nooit'.
karakter'waaraandezeboekenhun verdien-

PaulVerstraten

steontlenen:jeblijftzeuitdekasthalen.
Ditlaatste geldt voor cineasten/producenten zoalsCorman en M elville die nooitveel
serieuzeaandachtkregen.Bijeen cineastals
Von Sternberg keert de bescheiden opzet
zich enigzinstegen hetboek,gezien de vele

studiesaanhem gewi
jd:hierziejealleitems

opduiken,die rond Von Sternberg circuleren en die eldersveelzinnigeren diepgaan-

derbestudeerdzijn.Gezien hetkarakteren

deopbouw van dereekszou men zich beter
totvergeten ofonbekende cineasten beperken,zodathetthandzame'karaktervan de

boeken betertotzijn rechtkomt.

PaulVerstraten

N.Burch,Bomen van Hzer,Bloemen van
Goud, Het W ereldvenster, Bussum , 1983,
3* pp.

Allesbi
jmekaareen onmisbareaanvulling
vooronze(nog steedsen niettegenstaande
hetbaanbrekendewerkvanDonald Richie)
beperkte kennis van de zo rijke Japanse
film.Burchwijdtterechtheelveelaandacht
aan deculturelecontextwaarindezecinema
tot stand is gekomen en doet dat op een

boeiendeén eigenzinnigewijze.Zo krijgen
we bij voorbeeld een kort hoofdstukje
gewijd aandeJapansearchitectuuren woninginrichting naastde meerverplichte ka-

Jean Luc Douin (ed.),La Nouvelle Vague,
25 ansaprès,Cerf.Parijs,1983,240 pp.,
FF.88.

Vooreen fenomeen alsde çNouvelleVague'

pittelsgewijd aanOzu,M izoguchiKurosawa,Oshima, e.v.a.Burch beroept zich in
een inleidend hoofdstuk op de semiotiek,

hoewelhetachterafblijktdathijdaarin

feite heelweinig mee aanvangt.Dat hoeft

in een historische situering onontbeerli
jk, m-i.ook helemaalgeenbezwaartezijn(er
aangezien hetjuistvanuiteen revoltetegen kunnen uiteraard niet-semiotische filmstudefcinémadepapa',de <cinéma dequalité' diesgeschreven worden!).W elisheteen
vorm en faam kreeg. Chabrol, Godard, beetje typerend voordementaliteiten het
Truffaut: iedereen weet deze namen we1
met de <Nouvelle Vague' te associëren en

temperamentvan dezehistoricus,een men-

weetookdatdeze<jeunesturcs'zelfvanuit
dekritiekbegonnen zijn.La Nouvelle FJ-

ren.Burch iseen onderzoekervan de allesomvattende school, die de zaken groots
ziet,en zodoende ook de <bescheidenheid'
en de<voorzichtigheid'ontbeertdiedefilmgeschiedenis nu eenmaal karakteriseren.

gue,25 JaJaprès probeertdiesituering uit

tebreiden (actrices!cameramensen,musici)
alsmede een historlsche terugblik te geven
doormensen uitdegroep nuoverhun verleden telaten vertellen en doortegenstanders
aan hetwoord telaten.Juistdoordieinfor-

taliteiten temperamentdiemi
jvaakirrite-

Burchgeefttoedathijslechtsvijfmaanden
in Japanisgeweest,endathijduszekerde

kwantitatieve omvang en ook desubtieleei-
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genheden vandezeproduktienietheeftkunnen doorgronden,laat staan 'assimileren'.

Dathoeftop zichgeenrem tezijnom toch
maareenstudieteschri
jven.Dochwaarom

steedsdie polemische toon? W atheeft het
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ontstaangeschiedenisvan deopera'sen hun
inhoud.Musicologischebeschouwingenontbreken evenals meer kritische uiteenzettingenoverdewerken.Opzichgeenonaardige
biografie, die door haar compactheid wel

b
ijvoorbeeldvoorzingersetewillenverde- degelijklezerskanaansprekendienietveel
digen datdeJapanseclnematoteen bepaalmeerverwachten dan deaaneenrijgingvan

de periodegrandioosisgeweest,en daarna
tekenenvan vervaltoonde,a1smeneenwesterlingisdienieteensdetaalkent,en gedu-

droge feiten.

Eric de Kuyper

rendeeen aantalmaandeneen(uiteindelijk)
klein aantalfilmsgezien heeft?W iedeevaluatiesvan Burch en ook de vaak inconsistentetheorieën wi1vergeten,en zich alslezer
kan beperken tothetlezen van deinforma-

Kunst

tieveenfeitelijkegegevens(endaarbijnog
diekwajongensachtigebetweterijwilvergeten),heeftaan ditboekalheelveel.Enzo- HorstMei
xner-Silvio Vietta (Hrsg.),Fx-

alsgezeld,ishetsowieso alfuniek'tenoe- pressionlbmus.Sozialer Wandelund kéaJ/men en lshetdaarom ook goed dathetin
hetNederlandsvertaald werd.
EricdeKuyper

Ieri
sche Erfahrung, Wilhelm Fink, Mûnchen,1982.1% pp.,DM .28.

Het expressionisme neemt het op met/
tegen de moderne beschaving: grootstad,
technologie, economie, sociale structuur,

metdaaraan verbonden de wijzgingin de
M uziek

ervaringsstructuren en de levensvormen,de
groeivan de vernielingsdrang van mens en

maatschappij,deneergangvandevertrouwde levenswaarden,de crisis van de burgerBasiscatalogusklassiekemuziekwerken voor
openbare bibliotheken, M inisterie van de
Vlaamse Gemeenschap,Brussel, 1982, 768

lijke intelligentie die deze veranderingen

Pp.,BF.280.

kunst omgezet? Dit colloquium (Mannheim!1977)gaatweliswaarafzonderlijkeexpresslegebieden na (drama,taal,epistemo-

Ditisdederdeuitgavevandecatalogus,bedoeld alshulpvoorbibliothecarissendieeen
audiovisuele afdeling willen oprichten en

ideëel en artistiek niet de baas kan.Hoe
hangtditallemaalsamen,hoe werd ditin

logie,eros,film, socialiteit, schilderkunst,

psychologie)maarverliestnergensdeintiebijhouden.Maarzijkanookbestdienstbe- mere samenhang uithetoog,tegelijk wewijzenaanbezoekersvandebibliothekenen tend daternietzoietsalseen sluitendeopaanalwiegraag opzoektwelkewerken en in

vatting voorkomtdie alle detailleringen ne-

welkeuitvoeringop deplaatzijngebracht. tjesin een rejelsysteem invoegt.DeonderWantookdeverwijzingnaarplatenfirmaen liggende thesls waar de meeste referenten
-numme
risvermeld wanneerdeplaatop de aansluitingbi
jvinden,isdathettotdantoe
Belgische marktvoorhanden is.Een groep
kennersheeftgezorgd vooreenwaardenoteringzowelvoordecomponistenenhun werken alsvoorde uitvoering.
G.Boeve

J. Bourgeois, Giuseppe Verdi, Hoffmann
und Campe, Hamburg, 1980, 312 pp.,
gei
ll.,DM .38.
De Franse muziekdeskundige zet hier de

feitenuitVerdi'slevenopeenrijtje,geeftde

nogalscoherentopgevattebegripvan derealiteitexplodeerten zich versplintertin een
weelde van facetten.Daarom ontbreektde

gemeenschappelijke basiservaring in deze

generatie,daarom ishetgeheelvan de expressionistische kunstproduktie een uitste-

kendcomplexom deidentiteitvaneentijdvak bepaalbaartrachten temaken.Dekern

lijtdanindekritischeuitbeeldingenvansoclale en psychische vervormingsprocessen,
nietin dezelftoegewezen profetiserendevergeefsheid van hetartistiekerigegebaar.
C.Tindemans

Personalia
Raoul Bauer, geboren 1944. Studeerde
geschiedenis aan de KU Leuven. Promoveerde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht op een proefschrift over A . J .
Toynbee (uitgegeven in eigen beheer).
Publiceerde Kleio tot leven gebracht.
Levende geschiedenis in de films van
Federico Fellini. Docent Cultuurgeschiedenis aan de Hogere Instituten
voor Architectuur en Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent.
Adres: Hof-ten-Berglaan 50, B-2670
Puurs.
Paul Begheyn s.j., geboren 1944. Studeerde filosofie en theologie te Nijmegen, Amsterdam en Berkeley (California, VS). Medewerker van het Centrum
voor geloofsverdieping 'Om Vuur' te
Deventer en lid van de kernredactie van
Kerk en Vrede, maandblad voor ontwapening en geweldloosheid. Publiceert op het gebied van spiritualiteit,
(kerk)geschiedenis, poezie en vredesvraagstukken, o.a. A Bibliography on
St. Ignatius' Spiritual Exercises (1981);
Gebeden om vrede (1983).
Adres: Twelloseweg 5, NL-7419 BJ
Deventer.
Paul Claes, geboren 1943. Doctor in de
Germaanse filologie (1981), licentiaat
in de klassieke filologie. Publiceerde
Het netwerk en de nevelvlek (1979), De
mot zit in de mythe. Hugo Claus en de
Oudheid
(1984) en
Claus-reading
(1984).
Adres: P. Daensstraat 12, B-3200 Kessel-Lo.
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.
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.
Ludwig Kaufmann
s.j., hoofdredacteur van het Zwitserse jezui'etenblad
Orientierung.
Adres: Scheideggstrasse 45, CH-8002
Zurich.
William van Belle, geboren 1949. Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren;
eerstaanwezend assistent aan het departement lingui'stiek van de KU Leuven. Redacteur van het literair en cultured tijdschrift Heibel. Publiceerde
over taalfilosofie, lingui'stiek en psychoanalyse.
Adres: Vandenbemptlaan 13, B-3030
Leuven.
Pierre Vayssiere: Universite de Toulouse-le-Mirail, Toulouse.
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Inhoud

KARDINAAL J.RATZINGER,Degeu renvandebevrijdingstheologie

869

De tekstvan KardinaalRatzinger,Prefectvan de Congregatie voorde Geloofsleer,die we
hierpubliceren,speelteenbelangrijkerolin hetoffensiefdattegendebevri
jdingstheologie
en verschillende van haar vertegenwoordigersaan de gang is.Vorige maand Uuni)kon u
reedseen antwoord erop lezen.Deze maand een tweede.Hetwasdan ook maarfairdatwe

detekstzelfpubliceerden.Wehebben hem indevertalinglichtjes'uitgekamd'.Degedachtengang hebben wenaaronsbeste vermogen volledig gerespecteerd.De titelisvan ons.

LEONARDO & CLODOVIS BOFF,& n antwoord

vgntweebevrijdingstheologen

876

TweeBraziliaansetheologen,degebroedersBoff,Petröpolisen Rio deJaneiro,antwoorden

opKardinaalRatzingersaanklachttegendebevrijdingstheologie.Hetiswaar,schrijvenZj,
daterin dezetheologiewe1eensexcessen voorkomen.Dewaarschuwingenvan ZijneEminentiewillenzijdanookzorgvuldigterhartenemen.Maarzijherkennenzichhelemaalniet
in hetbeeld dathiervan huntheologieen hunintentiesgegevenwordt.Verschillendeelemen-'

tenvanRatzingersanalysekloppenvangeenkanten.ZeZjnbovendienbangdatdeze<veroordeling'politiekmisbruikt>1wordendooralwieinLatijns-Amerikadearmenenkleinen
eronderwi1houden.

ERIK FAUCOM PRET,De Koude Oorlog opnieuw bekeken

884

Naeenti
jdlanggecamouieerdtezijngeweestdoordezogenaamdedétente,lijktdeKoude
Oorlogopnieuw onverzoenlijkeralluresaantenemen.Redengenoegom eventerugtekomen
opdedivergerendeinterpretatiesdiede(Amerikaanse)traditionalistischeen revisionistische
scholenaandithistorischproceshebbengewijd.Eenmindereenzi
jdigeenrealistischerhistorischebenadering zou totde verrassende bevinding kunnen leiden datdieKoude Oorlog -

tusseneengevestigdeeneenopkomendesupermacht-eigenlijkalin1917(A.Fontainee.a.)
begonnen is.

JACQUES DE VISSCHER,Hetnaaktin dehedendaagsekunst.Mythe,demrstificatie en banaliteit
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Hetoeroudethemavanhetnaaktblijktindetwintigsteeeuw minstensdrie,grondigverschillendevisiesopmensennatuuruittedrukken.SlotenPermekeenModiglianinogaanbijde
romantischeen/ofreligieuzevisieophet<wezenli
jke'indemenselijkenatuur,danhebbenF.
Bacon(Sutherland,Kienholz)diemystificatieopzettelijkontluisterdendusdoendedemythe
toch weer als gemisofverlangen opgeroepen.Ook die laatste dubbelzinnigheid poogden
kunstenaarsalsGeorgeSegalen Edward Hopperteniette doen doorde puuranecdotische

uitbeeldingvanhetbanalenaakt,datletterlijknietsonthuldomdathetnietsmeerteverhullen heeft.

RAOUL BAUER,H .W .von derDunk :

grenzenenmogeli
jkhedenvan deMstoriKhekennis
Hetgelukkige samengaan in één persoon van degeschiedenistheoreticusen depraktizerende

historicusheeftinVon derDunksDeorganisatie vanhetverleden (1982)zijn imposante
beslaggekregen.Debehandelingvandegespannenverhoudingen tussen historismeenpositi-

visme,tussenobjectievewerkelijkheidensubjectievebenadering,tussenindividuelefeitenen
universelesamenhang,tussen waardevrijeenwaardegebonden beschri
jving...culmineertin
hetkernprobleem van despecifiekerelatietussendenu levendehistoricusenZjnverleden
studie-object.Deauteurronddezijn besprekingafmeteen paarkritischebedenkingen.
NICOLAS STANDAERT,M atteo Riccien hetprobleem van de inculturatie 914

Demissioneringsmethodevan Matteo Ricci(1552-1610)geldtterechtalseen geslaagdepoging van taccomodatie'en/of dinculturatie'van hetchristendom in een volkomen vreemde
cultuur.De auteur staaftdeze stelling metveelzeggende voorbeelden op hetvlak van het

religieuzetaalgebruikenhetsociale(verenigingslleven.Hetinculturatieprocesroeptevenwel
een aantalvragen op -in verband metdeactieverolvan de <ontvangen'cultuur,hetaldan

nietorthodox enhetonvermi
jdeli
jk selectiefkaraktervan deopzet-dieeven actueelals
grotendeelsonopgelostzijn.

JACQUES HAERS & HENK JANS,Informatica en computerin onderwijs 928
In een aantalbuurlanden hebben informaticaencomputer,zowelin principealsin deprak-

tijk,aleen aanzienlijkeplaatsen functieverworven in hetmiddelbaaronderwijs.Na een
summiereverkenning van deargumenten die voordeinvoering van decomputerop school
aangedragen worden,gaathetartikeluitvoerigerin ophetzogehetenalgoritmischdenkendat

deonontbeerlijkeschakelvormttussendeonsvertrouwdeprobleemstellingenendeverwerkingdaarvan ten behoeve van de programmeertaalvan de computer.

Forum
Van Dalsum / CarlosTindemans

942

Apocriefenen pseudepigrafen:eengatin demarkt/PancBeentjes

946

Boekbespreking

950

Omslagontwerp :M ark Verstockt
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Een teksten zijn gebruik
Redactie

Eentekstvan eenkardinaalzuljeinStrevennietzovaakaantreffen.Ook
de tekstvan KardinaalRatzinger die we nu publiceren,isniet door ons

gevraagd en wasnietdirectvooronsbestemd.M aarhijhoortalgeruime
tijdtothetpubliekedomein.InonsvorigenummerUuni)hebbenwijeral
op gereageerd meteen artikelvan G.DeSchrijveroverde 'orthodoxie'
van debevrijdingstheologieen een gesprek metJon Sobrino,een van de
theologendiedoorKard.Ratzingerpersoonlijkwordenbekritiseerd.Deze
maand publiceren wijeen antwoord van tweeBraziliaansetheologen,de
gebroeders Leonardo en ClodovisBoff.Hetleek ons fair,dan toch ook
m aar de betwiste tekst zelf te publiceren.Dan weet de lezer tenm inste
waarop geantwoord wordt.

Deherkomstvan dezetekst,hettijdstip waarophijinverschillendelanden
in deopenbaarheid kwam en de manierwaarop datgebeurde,stellen allerleivragen.Vooraldevraag :welk statuut,welk gezag m oeteraan worden
toegekend?

Hijdook voorheteerstin Peru op,in hettijdschriftOiga deLima,23
januari1984,anoniem,maarmetdevermelding dathijalalom bekend
was.ToevalligronddetijddatdePeruaansebisschoppenbijeenwaren om
zich te beraden over de theologie van Gustavo Gutiérrez, over wie een
onderzoek van deRomeinse CongregatievoordeGeloofsleeraan de gang

is.In maartverscheen hijin hetItaliaanse30 Giorni,hetblad van de
conservatieve beweging Com unione e Liberazione,alseen <onuitgegeven'
tekst,métvermelding van de auteur:KardinaalJoseph Ratzinger,Prefect
van deCongregatievoordeGeloofsleer.Om debedoeling helemaalduide-

lijk temaken.werd hijdaargdllustreerd metfoto'svan een guerrilleropriester,een politieke meeting in een kerk en terroristengeweld.Ook deze

publikatiekwam tegelegenertijd.Deleidingvan deCongregatievoorde
Geloofsleerhad rond dezelfdetijd een nogalongewone bijeenkomstmet
devoorzittersofgedelegeerden van deGeloofscommissiesvan bijna alle
Latijnsamerikaanse Bisschoppenconferenties.Ook de kardinalen Baggio
en LopezTrujillo,tweevan dehevigstetegenstandersvan debevrijdingstheologiewaren aanwezig.De publikatievan detekstin hetItaliaansen de
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deining diehijdaarveroorzaakte,had totgevolg dathetVaticaan niet
langerkon zwijgen.Depersdienstlietweten dathetom een <privéstudie'
ging,'een nietofficiële tekst,die nietvoor verdereverspreiding bestemd
w as'. Een kwal
ificatiedie tamelijk laatkwam :in Latijns-Amerika werd

de tekst im mers allang door velen a1seen dofficiële veroordeling'van de

bevrijdingstheologiebeschouwd en gebruikt.DeCorriere della Sera wist
tenslotte te vertellen dat het alleen m aar ging om een lezing die Kard.
Ratzingerin september 1983 gehouden had op een besloten vergadering in
Rom e of Castelgandolfo,in aanwezigheid van de paus,waar door ver-

schillende<experts'overdebevrijdingstheologiewasgesproken,eengewone informatie-bijeenkomstzoalserdoordezepauswelmeerworden belegd.

Ishetstatuut,het<gezag'van detekstdaarmeetotzijn wareproporties
herleid?Vertolkthijslechtsdeprivémeningvap eenW esteuropesetheoloog (die,zoals hij zelftoegeeft,zich maar moeilijk vanuit zijn eigen
theologischetraditieindedvreemde'denkwereldvandeLatijnsamerikaansetheologen kan verplaatsen)?Maardezetheoloogisdan toch hethoofd
van de opperste instantie die overde rechtgelovigheid van alle theologen

van deuniverselekerkmoetwaken.Hoedan ook,hieren daarheeftzijn
tekstalzijn uitwerkinggehad.Deaartsbisschop van Rio deJaneiro ontnam tweemoraaltheologen,Antonio M oseren ClodovisBoff,hun leeropdracht.Protestvan deBru iliaanseBisschoppenconferentiemochtnietbaten.Tot maatregelen tegen Gustavo Gutiérrez kwam hetvoorlopig nog

niet.Op debovenvermeldevergadering in Limawerd hijdoorzijn aartsbisschopin bescherming genomen.Veertien dagenvoorzijn dood schreef
KarlRahner ien van zijn allerlaatste brieven waarschijnlijk -aan de
aartsbisschopvan Limaen dejezuïetenbisschoppenvan Peru dathijdvan
Gutiérrez'rechtgelovigheid volledig overtuigd'was:<In detheologiezijn
eraltijdverschillendescholengeweest,erheeftaltijdeenlegitiem pluralismebestaan.Hetzoutebetreurenzijn alshetdooradministratievemaatregelen alte zeer beperkt werd.Een veroordeling van Gutiérrez zou naar

mijnstelligeovertuigingheelnegatieveconsequentieshebben voorhetklimaatdatwe nodig hebbenvooreen theologie in dienstvan de evangelisatie'@
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De gevaren van de bevrijdingstheologie
Joseph Ratzinger

Om mijn bedoeling duidelijk te omschrijven,lijkthetme nodig enkele
opmerkingen voorafte maken.

1.De bevrijdiqgstheologieiseen uiterstcomplex fenomeen.Erisdebevrijdingstheologie van Medellln en Puebla,die zich ten aanzien van de
verantwoordelijkheidvan dechristenentegenoverdearmenenverdrukten
binnendecontextvaneen correctekerkelijketheologiebeweegt.Eriseen
bevrijdingstheologieindestriktezin vanhetwoord,dieradicaalmarxistische standpunten inneemt.Ik heb hethieralleen over deze laatste.
2.Een nadere analyse van het fenomeen legt een fundam enteelgevaar

voor hetgeloofvan de Kerk bloot.Daarbijmoeten we welvoor ogen
houden datiederedwaling altijd een kernvanwaarheid bevat.Hoemeer
waarheid zebevat,deste gevaarlijkerisze.Dedwaling zou zich echter
nooit een stuk waarheid kunnen toeëigenen alsdeze waarheid vitaalbeleefd werd daarwaarze thuishoort,in hetgeloofvan de Kerk.Daarom

m oeten wenietalleenopdedwalingenhetgevaarvandebevrijdingstheologiewijzen,maarook devraag stellen:welkewaarheidbevatzeen hoe
kunnen we die waarheid weerhelemaaltothaar rechtlaten kom en ?

3.Debevrijdingstheologieiseen universeelverschijnsel.In drieopzichten.1) Zewilnietalleen een nieuw theologisch tractaatontwerpen naast
de reeds bestaande,ze wilb.v.niet alleen m aar nieuwe aspecten van de
socialeleervan deKerk belichten.Zedoetzich vooralseen nieuweherme-

neutiek,een nieuwewijzevan verstaan en verwerkelijkingvan hetgeloof
inzijngeheel.Zijraaktallevormenvanhetkerkelijkeleven:dekerkelijke
constitutie,deliturgie,decatechese,deethiek.2) Hetzwaartepuntvande
bevrijdingstheologieligtin Latijns-Amerika,maarhetisgeen uitsluitend
Latijnsnmerikaansfenomeen.Zeisondenkbaarzonderdeinvloed dieEuropese en Noordam erikaanse theologen erop hebben gehad.Ze bestaat

ook inIndia,in SriLanka,op deFilippijnen,opTaiwan en inAfrika(al
gaathetdaarvooralom een dAfrikaansetheologie').3) Zijgaatoverde
confessionelegrenzen heen.Zijzoekteen nieuweuniversaliteitwaardoor
detraditionele scheidingslijnen tussen dekerken allebelangverliezen.
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W atisde bevrijdingstheologie en hoeisze ontstaan?
W atisdebevrijdingstheologieeigenlijk?Zoalsreedsgezegd,pretendeert
zij een nieuwe globale interpretatievan hetgelooftegeven.Christelijk
geloofisin haaropvatting een prsxisvan bevrijding en zijwilvoordie
pru iseenleidraadzijn.Aangezienvolgenshaarallewerkelijkheidpolitiek
is,is'bevrijding'eenpolitiek begrip;detheologiemoetdanook eenpolitiekeleidraad zijn in depolitiekeactie.<Nietsontsnaptaan hetpolitieke
engagem ent.Allesispolitiek gekleurd',zegtGutiérrez.Een theologie die

nietop deprsxisgerichtis,diem-a-w.nietwezenlijkpolitiek is,isdidealistisch',irreëel,een m iddelom de onderdrukkersaan de machtte houden.
Voor een theoloog die in de klassieke traditie gevormd is, klinkt dit
vreemd in de oren :hoe kan iemand in ernstmenen dathethelegeloofte

herleiden,te freduceren'istoteen progrsmmavan sociopolitiekebevrijdingspraktijk?Nogmoeilijkerwordthetalsjemerktdatdezetheologen
veelvan deascetischeendogmatischetaalvandeKerkblijven gebruiken,
zijhetineen nieuwetoonzetting.Jekrijgtdeindrukdathetnogaltijdom
de aloude overgeleverdeleergaat;je leestofhoortnogalwatvreemde
beweringen, maar het klinkt allem aalzo religieus, dat het wel niet zo

gevaarlijk zalzijn.Juistde radicaliteitvan deze theologiemaaktdatde
ernstvan hetgevaardathierdreigtvaak onderschatwordt.Zepastin geen

enkeletotnogtoebekendevorm van ketterij;haaruitgangspuntenzijnin
geen enkeltraditioneeldiscussieschema onderte brengen.
Hoe ismen totdeze volkomen nieuwerichting in detheologie gekomen ?

Ik zievooraldriefactoren diezemogelijk hebben gemaakt.
1.Denieuwetheologischesituatiena hetConcilie.1)Debestaandetheologischetraditiehad in velerogen afgedaan.Vanuitde Schriften de <teke-

nen van detijd'moesten nieuwetheologischeen spiritueleoriëntatiesgezochtworden.2)Deideevanhetengagementin dewereld leiddevaaktot
een naïefgeloofin de wetenschap :dem enswetenschappen werden alseen
nieuw evangelie beschouwd. Psychologie,sociologie en de marxistische

interpretatie van de geschiedeniswaren wetenschappelijke verworvenheden die ook doorhetgeloofnietmeerin twijfelkonden worden getrokken.3)Detraditiekritiekvândeprotestantseexegese,metnameBultmann
en diens school,wasnietp eerweg te denken,alle totdan toe geldende
vorm en van theologie waren erzogezegd doorachterhaald.
2.Die veranderde theologische situatie vielsamen met veranderingen in
hetalgem ene geestesklimaat.Op het vacuum datna de Tweede W ereldoorlog was ontstaan,had het existentialism e geen antwoord mter.Verschillendevormen van neom arxism egingen een grote aantrekkingskracht
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uitoefenen op deuniversitairejeugd.Hetmarxismemetdereligieuzeaccenten van een Bloch en detheorieën van een Adorno,Horkheimer,H aberm asen M arcuse leek een antwoord te bieden op de uitdaging van de

armoedeenellendeindewereld entegelijkeen mogelijkheidom debijbelse boodschap te actualiseren.
3.De armoede en de verdu kking in de wereld vorm den een uitdaging
waarop debestaande traditie geen antwoord had.Hetveranderdetheologischeen filosofische klimaatbrachtmee dathetantwoord gezochtwerd

ineenchristianismedatzichlietleidendoordeogenschijnlijk wetenschappelijk gefundeerde modellen van demarxistischefilosofieën.

Deepistemologische structuurvan de bevdjdingstheologie
Ditantwoord vertoonteen grote verscheidenheid naargelang van deeigen

vorm diehetkrijgtin debevrijdingstheologie,detheologievan derevolutie,de politieke theologie,enz.M aar enkele grondbegrippen keren in de
verschillendevarianten steedsweerterug en verraden een gem eenschappe-

lijkegrondintentie.Maarlaatik eerstietszeggen overdekennistheoretische structuurvan debevrijdingstheologie.Daarvoorkeerik even terug
naar de postconciliaire context zoals ik die geschetstheb.
Om tebeginnen deinvloed van Bultmann.Bultmannsexegese werd gele-

zen als een wetenschappelijk onaanvechtbare uitspraak over Jezus.Zij
leerdedatereen afgrond bestaattussen de <historische Jezus'en de <lezus
van het geloof'.Daarm ee werd de historische geloofwaardigheid van de

evangeliesaanhetwankelengebracht:deChristusvandekerkelijketraditieen dehistorischeJezusvan dewetenschap hoorden tottweeverschillen-

dewerelden.Detraditieraaktgeen werkelijkheid meer,wordtietsirreëels;de kern van hetgeloof,de christologie (de leer overJezus),stond
voortaan open voor nieuwe interpretaties; die van het verleden waren

historisch en wetenschappelijk nietmeer volte houden.Meteen verloor
hetkerkelijkeleergezagalleautoriteit:hetzatvastaan een wetenschappelijkonhoudbaretheorieen kon dusnietsgeldigsmeerzeggen.OverJezus
kon hetalleen nog uitspraken doen vanuiteen wetenschappelijk achterhaaldepositie.

Bultmann speeldeook eenbelangrijkerolin deverdereontwikkeling van
eentweedesleutelbegrip.Hijgafhetoudehermeneutiek-begripeennieuwe
en extremedynamiek.<Hermeneutiek'wijstop hetideedateen reëelverstaan van historische teksten nietalleen een historische interpretatie vergt,
maar dat iedere historische interpretatie bepaalde voorafgaande keuzen
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inhoudt.De hermeneutiek wilhistorische teksten en gegevens factualiseren'. In deklassi
eketerminologiespreektmen van een dhorizontenvermenging'tussen Igisteren' en dvandaag'.W at betekent hetgeen gisteren geschreven isvoorvandaag ?Bultm ann zelfberiep zich daarvoorop Heideg-

ger,zodathijde Schriftin een existentialistische zin ging interpreteren.
M aarook datisnu weerdoordem oderneexegeseachterhaald.W atover-

blijftisechterdekloofdiegeschapen istussen deJezusvan deklassieke
traditie en het idee datdeze Jezus <geactualiseerd',met behulp van een
nieuwe hermeneutiek in hetheden getransponeerd moetworden.

Tentweedehetnieuwefilosofischeklimaatvandejaren zestig.Alleen nog
de marxistische geschiedenis-en maatschappij-analyse werd als 'wetenschappelijk valabel'beschouwd.Dewereld werd voortaangeïnterpreteerd
in hetlichtvandeklassenstrijd.Erbleefmaaréén keuzeover:ofkapitalism e of marxisme.Alle realiteitispolitiek en moetpolitiek gerechtvaar-

digdworden.Hetbijbelsebegripvan <dearme'leidttotverwarringtussen
debijbelsegeschiedenisopvattingen demarxistischedialectiek.De<arme'
wordt de <proletariër' in de m arxistische zin ; het marxism e wordt be-

schouwdalseenlegitiem interpretatiemodelvoordebijbel.W iezichtegen
een dergelijkebijbelinterpretatieverzet,laatalleen maarzien dathijofzij
de heersende klasse in haar m acht wilhandhaven.ZoalsGutiérrez zegt:

<Deklassenstrijdiseen feitenneutraliteitop ditpuntisaboluutOnmogelijk'.Maar zo wordtook elkeinterventie van hetleergezag onmogelijk
gemaakt:een magisterium datzich tegen een dergelijkeinterpretatiezou
verzetten,zou alleen maarlaten ziendathetaan dekantvan derijken en
deverdrukkersstaat,tegen dearmen en lijdenden,datwilzeggen tegen
Jezuszelf.

Dit ogenschijnlijk <wetenschappelijke'en <hermeneutisch'evidente uitgangspuntbepaaltdeweg dieverdergevolgd wordtom hetgeloofteinterpreteren,zowelde criteria alsde inhoud van die interpretaties.Hetvolk,
de gem eente,de ervaring,de geschiedenisworden de beslissende criteria.

TerwijlvroegerdeuniverseleKerk-leken(sensusfidei
)enhiërarchie(made
ee
r
s
t
e
he
r
meneut
i
s
che
i
ns
t
ant
i
e
was,is dat nu de
gisterium)samen
gemeente,decomunidad.Hetleven en deervaringvan degemeentezijn
voortaan bepalend voor de interpretatie van de Schrift. De figuur van
Jezus zoalsdeze voorgesteld wordt in de evangelies,is een synthese van
gebeurtenissen en van ervaringen van de particuliere gemeenten,maar de
interpretatieisveelbelangrijkerdan degebeurtenis,waarwe wetenschap-

pelijktoch nietmeerachterkunnenkomen.Degemeente<interpreteert'de
gebeurtenis aan de hand van haar 'ervaring'en vindtzo haar <praxis'.
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H etzelfde gebeurtm ethetbegrip <volk'.W athetConcilieonder dhetvolk
Gods'verstond, wordt een m arxistische m ythe. De ervaringen van het
volk verklaren de Schrift.fvolk'wordttegenover <hiërarchie'gesteld,de
<volkskerk'tegen dehiërarchische kerk.<volk'isverderiedereen dieaan

deklassenstrijd deelneemt.
Hetbeslissendeherm eneutisch criterium tenslotteisde 'geschiedenis'.W e-

tenschappelijk zou hetvaststaan datde Bijbeluitsluitend in termen van
heilsgeschiedenisen dusanti-metafysisch spreekt.Zo wordthetmogelijk
debijbelsehorizon telaten samenvallenmetdemarxistischegeschiedenisopvatting,volgens welke de geschi
edenis dialectisch voortschrijdten de
ware draagster van heilis.De geschiedenis is de ware openbaring.Het

leergezag,datdebehoederisvan deblijvendewaarheden,datmetafysisch
en dusanti-historisch denkt,wordtzodevijandvanallevooruitgang.Het
begrip <geschiedenis'absorbeertaldushetconceptfGod'en 'openbaring'.

DeBijbelis<historisch':daarom moetaan de Bijbelabsolute voorrang
worden gegeven.En zo wordtook de overgang gelegitim eerd naarde materialistisch-marxistische filosofie,waarin de geschiedenis Gods roloverneem t.

Grondbegdppen
Dit leidt ons tot de grondbegrippen van deze theologie. Ik vermeld er
slechts enkele.

Laten we beginnen m etde nieuweinterpretatiesvan geloof,hoop en liefde.W athetgeloofbetreft,beweertJon Sobrino datJezus'Godservaring

radicaalhistorisch is.'Zijn geloofwordttrouw'.Geloofwordtvervangen
door<trouw aan degeschiedenis'.dlezusistrouw aan dediepeovertuiging

dathetmysterievan hetleven van demensen...werkelijk hetlaatste is'.
Hierkrijgen wedievermengingvan God en geschiedenisdiehetSobrino
mogelijkmaaktdeformulevanChalcedontehandhaven,terwijlhijereen
gewijzigde inhoud aan geeft.Zoals Ignacio Ellacurfa op de omslag van
Sobrino'sboek schrijft:<sobrino zegtdatJezusGodis,maarhijvoegter
onmiddellijk aan toedatdewareGod alleen deGod isdiezich historisch
enopergerniswekkendewijzeopenbaartinJezusenin dearmen,diezijn
aanwezigheid voortzetten.Alleen wiedezetweeaffirmatiessamenhoudt,is
orthodox'.
De hoop wordt geïnterpreteerd als 'vertrouwen in de toekomst' en als

arbeid in functievan detoekomst.Ook zijstaataldusinhettekenvan de
klassengeschiedenis.De liefdebestaatin <voorkeurvoordearmen'en valt
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dussamen metdeoptievoordeklassenstrijd.Tegenovere1k <valsuniversalisme'stellendetheologenvandebevrijdingdateenchristenpartijmoet
kiezen.Partij kiezen iseen fundnmentele voorwaarde voor een correct
verstnnn van hetchristelijk geloof.N8nrmijn oordeelkan men hierheel
duidelijk devermeniging zien tussen een fundamentelewaarheid van het
geloofen eenfundsmenteelniet-christelijkeoptie,diehetgeheelzoverleidelijk maakt.In deBergredekiestGod inderdaad voorde armen.Maar
alsje<dearmen'verstaatin demarxistischebetekenisen hetpartijkiezen
in debetekenisvandeklassenstrijd,maakjeeen sprongeisallogenos,in
een andertaal-en gedachtenregister,waarin tweetegengestelde dingen als
identiek worden voorgesteld.

Hetgrondbegrip van Jezus'predikingishetRijkGods.Datstaatook in
de bevrijdingstheologie centrnnl,mar weerwordthetgelezen tegen de
achtergrond van een marxistischehermeneutiek.VolgensSobrino m ag het

Rijk Godsnietspirituiistisch verstaan worden en nietuniversalistisch in
de zin van een abstracteschatologisch voorbehoud.Hetmoetpartijdig
verstaan worden en gerichtop deprpxis.Alleen vanuitJezus'praxis,niet

theoretisch,kun je zeggen wat hetRijk Godsbetekent:werken in de
concretehistùrischerealiteitom zein GodsRijk tetransformeren.
In deze contextwi1ik ook de indrukwekkende,eigenlijk schrikbarende
interpretatievermelden die Sobrino van Jezus'dood en verrijzenisgeeft.
In tegenstelling metde universalistischeopvatting,isdeverrijzenisin de
eersteplaatseen hoop voorallen diegekruisigd worden,degrotemeerder-

heid van de mensen,de miljoenen mensen die lijden onder structureel
onrecht en langzaam worden gekruisigd.Gelovigen hebben echter ook

deelaan Jezus'heerschappijoverde geschiedenisvia hun medewerking
aan de opbouw van hetRijk,d.w.z.doorhun strijd voorrechtvaardigheid,integralebevrijding en meermenselijkestructuren.Dezeheerschappijoefenen zijuitdoorin degeschiedenishetgebaarvan God,waarmee
hijJezusuitdedoden opwekte,teherhalen,doordegekruisigden van de
geschiedenis opnieuw tot leven te wekken.Daarm ee neemt de mens het

gebaarvan God over.En detotaleomkering van debijbelseboodschap
manifesteertzich hierop een bijna tragische wijze a1smen bedenkthoe
deze poging om God te im iteren in de realiteituitpakt.
Laat ik in het kort nog enkele andere begrippen vermelden.De exodus
wordt voorgesteld als het centrale beeld van de heilsgeschiedenis. Het
paasmysterie wordteen revolutionair symbool.De eucharistie is het be-

vrijdingsfeestvan een politiek-messiaanse praxis.Verlossing wordt vervangen door<bevrijding'en dezewordtverstaana1seen voortschrijdend
procesin degeschiedenisendeklassenstrijd.Tenslottedezwareklemtoon
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die gelegd wordt op de prc is. W aarheid m ag niet m etafysisch worden

opgevat,datzou 'idealisme'zijn.Dewaarheidrealiseertzichindegeschiedenis en de praxis.Actie is waarheid.W aarheid moet worden gedaan.

W elke ideeën voorde actie gebruiktworden,isnietzo belangrijk.Het
enigewatteltisde prsxis.Orthoprsxie isnog de enige orthodoxie.Daarom acht men zich ook gerechtigd,een enorm e afstand te nemen ten op-

zichtevan debijbelseteksten.Deinhoud daarvan,diehistorisch gedetermineerd is,kan nooitabsoluutbindend zijn:in laatsteinstantie kan hij
nietdoor historisch onderzoek geïnterpreteerd worden,maar uitsluitend
doorde hermeneutiek van de geschiedeniszoalsdeze ervaren wordtin de

gemeente,d.w.z.in politiekegroepen,temeerzo daardemeestebijbelse
inhouden zelfgezien worden alshetproduktvan een dergelijkecommunautaire hermeneutiek.

Conclusie
W illen we een globaal oordeel over de bevrijdingstheol
ogievellen,dan
moeten we zeggen datzijeen bijna onaantastbare logica vertoont.Uit-

gaandevan een bijbelkritiek en een op deervaring steunendehermeneutiek aan de ene kant en een marxistische geschiedenisopvatting aan de

andere,iszijerin geslaagd een totaalbeeld van hetchristelijk geloofte
ontwerpendatvolledigschijnttebeantwoordenzowelaan devereistenvan
dewetenschap alsaan deethischeuitdagingen van onzetijd.Onvermiddeld volgtdaaruitdeplicht,van hetchristelijk geloofeeninstrumentvan
concretewereldveranderingtem aken,zodatchristendom samen kan gaan

metalleprogressievekrachtenvanvandaag.Zowordthetbegrijpelijkhoe
deze nieuwe interpretatie van het christendom steeds meer theologen,
priestersen religieuzen aantrektvooralalsmen deproblem en van deDerde W ereld voor ogen houdt.W ie zich aan deze nieuwe interpretatie ont-

trekken,wekkeninhun ogenonvermijdelijkdeschijn datzijwegvluchten
uitde realiteiten afzien van rede en moraal.Maar als men anderzijds
rekening houdtmethaarradicale karakter,moetmen zich we1heeldringend de vraag stellen,waterten aanzien van deze theologiekan en moet
gedaan worden.
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Een antwoord van twee bevrijdingstheoIogen
Leonardo & Clodovis Boff

Nu de verklaring van Kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie

voordeGeloofsleer,toch publiekgeworden is,willen wij,theologen van
debevrijdingstheologie,ereen eersteantwoord opgeven.Metrespecten
zorgvuldig willen wijnaar zijn interventie luisteren.Zij bevatlessen en
waarschuwingen diewe nietnaastonsneermogen leggen,m etname waar

gezegd wordt1.datdetheologiein detraditiegeworteld moetblijven;2.
dat het geloof de geschiedenis transcendeert;3.dat het marxisme een

objectiefgevaarisvoorgeloofen theologie.
W ijmoeteneerlijkerkennendatdebevrijdingstheologiesomshelescherpe
positiesinneemt-ten aanzien van devoorkeurvoordearmen.depolitieke

prsxis,deklassenstrijd,dehistoriciteitvan hetgeloof,enz.-diedeindruk
kunnen wekken datzijhetgeloofdaartoereduceert.Gemakkelijk wordt
zijdanbeschuldigdvanreductionisme.Maardieaantijgingisnietterecht.
Hetiswaar:zijIegteen zwaarenweleensoverdrevenaccentop devoorkeurvoor de armen en de politieke prnxis.maarzijdoetdatomdatze
sommigedwingendeimplicatiesvan hetgeloofdiein hetvergeetboek zijn
geraakt,opnieuw in hetlichtwilstellen.En ditisnogalbegrijpelijk alsje
jebewustbentvan dedramatische socialesituatiein LatijnsAmerika en
in de hele Derde W ereld.

W ijmoeten eerlijk erkennen datsommigebevrijdingstheologen zich wel
eensbezondigen aan gebrekkige,nietaltijd gelukkige formuleringen van
hetgeloof.Debevrijdingstheologiestaatvoornieuwe,uitdagendevragen,
vragen diedehelerealiteiten hetheleleven raken (daterkentKardinaal
Ratzingerzelg.en nietaltijd iszijerin geslaagdallegeloofsgegevenscorrectm etelkaar in evenwicht te houden.M aar datis normaalin om het
even welke theologie,vooral als het gaat om nieuwe begrippen en een

nieuwetaal.Gaandeweg trek je lering uitde moeilijkheden waarmeeje
worstelt,uitjepogingenen misstappen en kom jetotdejuistearticulatie
van jeideeën.
Bijditallesmag men echternooitde grondintentievan deze theologen
overhethoofdzien:zijwillenrekenschapgeven van hetgeloofenvanwat
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hettheoretisch en praktisch inhoudt.Ga je in de interpretatie van een
theologienietverderdan de <letter'(watze zegt)zondertezoeken naar
haarfgeest'(watze-hoegebrekkigsomsook -wilzeggen),danvervalje
indeoudemethodewaarvan kerken maatschappijzichbedienen om een
tekstom tebuigenentelaten zeggen wathijnietwilofnietwildezeggen.
Dan interpreteerjeallesin malam partem .in plaatsvan uittegaan van
hethermeneutisch en juridisch principe,dateen beklaagdeonschuldig is
zolangzijn schuld nietbewezen is,laatjejeleiden doorhetideedatzijn
schuld hoe dan ook vaststaat.A1s erin debevri
jdingstheologieweleens
onjuisteformuleringen voorkomen offormuleringen diehetgeloofschijnen tereduceren toteen politiekepraxis,dan zijn diein iedergevalniet
representatiefvoorhaaralgemene lijn ofhaar fundamentele bedoeling.
Daarom kunnendebevrijdingstheologen heteenszijnmetdetheologische
posities die kardinaalRatzingernaarvoren brengt.maarzijherkennen
zich maarmoeilijkin hetbeeld dathijvan debevrijdingstheologiegeeft.
Toch willen zijzijn waarschuwingen ten aanzien van degevaren,detendensen,ja de vergissingen diehijin debevrijdingstheologieopmerkt,in
achtnem en :zi
jwillen op een verantwoorde maniertheologiebedrijven,
binnendekerk,en willen zoveelmogelijkiederedubbelzinnigheidvermijden.

Een nieuwe theologie
KardinaalRatzingererkentdatde bevrijdingstheologie iets <nieuws'is,
herhaaldelijk komthijdaarop terug.Hetisdan ook nietteverwonderen
datiemand die in deklassieketheologischetraditie opgeleid isen zich nog

altijd in die traditiebeweegt,deze nieuwetheologie nietzo gemakkelijk
begrijpt.DaargeeftZijneEminentiezichzelfrekenschapvan.Datnieuwe
zithem echternietin die theologie alszodanig,m aarvolgtuitdenieuwe,

nooiteerdergezienehistorische problematiek waarmeezijzich uitnaam
van de kerk wilbezighouden :de situatievan armoede en verdrukking in

dewereld en deethische en christelijke eisom nieuwemaatschappijvormen tevinden.Datiseen theologisch projectdatonmogelijk adequaatin
de klassieke theologische schem a'sgevatkan worden.Hier iseen nieuwe
theologische herm eneutiek nodig:hetnieuwe isalleen in nieuwe catego-

rieën tevatten.Geen wonderdan ook datKardinaalRatzingerdebevrijdingstheologiein dgeen enkeletotnogtoebekendevorm vanketterij'kan
onderbrengen.Natuurlijk moetdeze nieuwe theologische hermeneutiek
die aan hetnieuwe object(de nieuwe historische situatie)beantwoordt,
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fundamenteelin overeenstemmingzijn methetgeloofvan dekerk.Juist
daarom moetm en in deeerste plaatswillen luisteren :watvaltervan deze
nieuwe vorm van theologieteleren? En nietm eteen willen oordelen en in

schema'sonderbrengen.Nieuwe oren vooreen nieuw geluid.ZijneEminentie stelttrouwenszelfdat<we nietalleen op hetgevaar en de dwaling

van debevrijdingstheologiemoeten wijzen,maarook altijd devraagstellen :welke waarheid schuilter in de dwaling en hoe kunnen we die waar-

heidweerhelemaaltothaarrechtlaten komen?'.Vanditlaatsteisinzijn
interventieechternietsterechtgekomen,terwijldenegatievezijderadicaal
wordtaangepakt.Debevrijdingstheologiewordteen (fundamenteel,ernstig) <gevaar'genoemd.een <dwaling'.En watis er nog positief aan?
Blijkbaarniets.Zeschijntinhaargeheel,in toto,verwerpelijk tezijn:ze
vormtééngeheel,ddatdooreen bijnaonaantastbarelogica wordtsamengehouden'.

W ie zorgvuldig en welwillend naarde bevrijdingstheologieluistert,weet
echterdatzijgeen anderepretentieheeftdan detheologiaperennis:een
resectieoverhetgeloofindesteedswisselende,historischecontext.Zijwil
zichnietin deplaatsstellenvan detraditioneletheologie,zijwileencreatieve bijdrage leveren aan haarontwikkeling en toepassing.Datishaar
roeping.Alswijvan bevrl
jdingsthnojozin spreken,betekentdatnietdat
hetom een nieuw tractaatgaatof om een aparte theologische stroming ;

wijwillen detheologiealleenmaarop haarwezenlijke,altijdeenderetaak
wijzen,d.i.in hetlichtvan hetgeloofresecteren overdetekenen van de
tijd.Ditis zondermeer een theologische theologie,die het geloof wil
dienen in de historische context van vandaag.Zoveel is in ieder geval
evident:wienietten volleaanvaardtdatdetheologie zich metderealiteit
van vandaag moetbezighouden,kan nooithaar<radicaliteit',haardtotali-

teit'en <nieuwheid',kortom haarheletheoretischedraagwijdtebegrijpen.
Deambitieofhetprojectvan de bevrijdingstheologiezijn alleen teverstaan vanuit de uitdagingen waarvoor geloof en kerk op dit historische
momentstaan :de hongerin de wereld,Godsarmen en kleinen die ver-

drukt en vertrapt worden.Datis het waarhet de bevTijdingstheologie
vanuitevangelische bewogenheid in de grond om te doen is.

Reductie of accentuering
De kritiek van KardinaalRatzinger richtzich vooralop het zogenaam de

reductionisme van de bevrijdingstheologie:zijzou hetgeloofreduceren
tot 'een programma van socio-politieke bevrijdingspraxis'.Zij zou dat
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vooraldoen doorhaar <marxistische grondoptie',waarin <de geschiedenis

derolvan Godoverneemt'.M aarin zijnbeschrijvingvan debevrijdingstheologie isoleertZijne Eminentie enkele aspecten die voorhaarslechts
accenten zijn en consequenties van hetgemeenschappelijkegeloofsgoed.
Hetgeloofsgoed zelfhandhaaftenerkentzij;datzijhetnietsystematisch
behandelt,betekentnietdatzijhetintwijfeltrekt.Zijisgeworteld inhet
depositum W#efen vindtdaarin haarvoedingsbodem.Datisvoorafgegeven.Van daargaatzijuiten wilzijverdergaan,van daaruitwilzijzoeken
watdeze ofgene geloofswaarheid hieren nu betekent.

W aarhij,in hetderdedeelvan zijn exposé,overdegrondbegrippen van
debevrijdingstheologespreekt,brengtKardinaalRatzingereen scheiding
aantussen dehistorische,contextuelebetekenisvan dezebegrippen en hun

dogmatischebetekenis.Maaralwordtdezelaatsteindebevrijdingstheologienietaltijd explicietbehandeld,nergenswordtzegeloochend.Zeblijft
in haartotaliteitgehandhaafd.Ze wordtnietnog eenstheologisch gefun-

deerd,omdatwijervan uitgaan datzijalgegarandeerd is.Van haaruit
wordtverdergezochtnaarhaarhistorischeimplicaties.Alsdebevrijdingstheologieietstezeggenheeft.dan betekentdatnietdatzijuitsluitwatze
niet zegt.

Bevrijdingstheologen zullen slechtsmoeilijk hetreductionisme herkennen
datZijneEminentiein debevrijdingstheologiemeenttevinden.Alszijde
indruk wekken datzijhetgeloofreduceren toteen politiekepraxis,dan
ligtdataan denieuwheid van de deductiediezijuithetgeloofaseiden,
misschien ook welaan de argwaan en de vreesvan wie ze leest.H etzou

natuurlijk goed zijn,zelfs nodig,duidelijkerhetverband aan te tonen
tussen deze <concrete deducties'en de <kern van hetgeloof',de dogma's.

Maardatvraagttijd om hettelaten rijpen en theoretisch uittewerken.
Ditsoortkritischwerkwordtoverigensbinnendebevrijdingstheologiezelf
algeleverd.maar dat is kritiek die niet meteen diskwalificeert.Hetbe-

hoortinderdaadtotdeoorspronkelijkeopzetvan debevrijdingstheologie
debrugteslaantussendemenselijkegeschiedenisenhetchristelijkgeloof.
Dereducerende en <radicale'trek die KardinaalRatzinger in de bevrijdingstheologieziet,behoortniettothaaroorspronkelijkeenblijvendeopzet.Van bijhetbeginhadzijheten heeftzijhetnog'
altijd over .integrale
bevrijding'.Daarin ligtook detranscendentedimensievan hetgeloofbesloten:bevrijding uitde zonde totgenadevolle gemeenschap metGod.
Hetisverbazend datdezekapitalenotiein detekstvan KardinaalRatzin-

gerslechtshelemaalterloopsvoorkomt.Debevrijdingstheologen blijven
spreken van genade en zonde,geloof en ongeloof,bekering en gebed...

W iehetdoetvoorkomen alsofditalleen maarwoorden zouden zijn,een
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taktiek om ondereen mom van religiositeitheteigenlijke dgevaar'teverdoezelen,houdtde bevrijdingstheologen voorongelovigen,sterkernog,
voorhuichelaarsen gaaterbijvoorbaatvan uitdatzijte kwadertrouw
zijn.Alshetnietmisplaatstwas,zouden zijmisschienkunnen doen zoals
Sint-paulus,die zich aanstelde als deen dwaas'(2 Kor.12:11)en zich
genooptvoeldetesprekenvan zijnstrijdenlijden voorhetgeloof.Hetis
toch om hun geloofdatbevrijdingstheologen vervolgd worden -enkelen
totdemarteldood toe datzijhetonbegrip,ja de lastervanwege hun
geloofsgenotenteverdurenkrijgen,zonderdaarom hetgeloofteverliezen
of te breken metde kerk.Om nog te zwijgen van hun missionaire en
pastorale inzetom de plaatselijke,vooralde armste en meestverlaten
kerken theologische bijstand te verlenen,en van de zware intellectuele
arbeid die een verantwoorde theologie nu eenmaalvereist.

Metklem willenwijbovendien wijzenophetkerkelljkekaraktervandeze
theologie.Zijwordtbijvoorkeurnietin academischeafzonderingbedreven,maarin nauw contactm ethetleven van dekerk,meteen grootaantal

bisschoppen,priesters,leken,religieuze en christelijke gemeenschappen,
intheologischecursussen,pastoralesessies,geestelijkeoefeningen.W atzij
op hetgebied van de spiritualiteitgedaan heeft,ismisschien hetbestewat

zijvoortgebrachtheeft.
Ronduitontstellend isverderhetbelang datKard.Ratzingerhechtaan de

invloed van Bultmann op debevrijdingstheologie.A1serop hetogenblik
duidelijk stellinggenomen wordttegen Bultmann,om opnieuw hetbelang
van de historische Jezusteaffirmeren alsbasisen leidraad voorhetchris-

telijk geloof,dan isdatmetnametedanken aan de christologievan de
bevrijdingstheologie.
M a> is nietde vader of de peetvadervan de

bevrijdingstheologie
Hetzere puntwaarop Zijne Eminentie heelzijn kritiek toespitstis het
marxisme.Hijzegtweldathijhetalleenoverdietheologenwilhebbendie
'op een ofanderem anierdem arxistischegrondoptietotdehunnemaken'.

Maarhijhoudthetmarxismevooreen vandebronnen vandezetheologie
(in zijn terminologie:een van de 'ethischeimpulsen',van de<modellen').
M arx en Bultmann zouden zoveelals de vadersofpeetvadersvan de be-

vrijdingstheologiezijn.
Laten wehierin alleduidelijkheid zeggen:debevrijdingstheologieheeft
altijd hetmarxismewillen gebruikenalsvermiddeling,alseen intellectueel
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werkinstrument,een instrumentvan socialeanalyse.Dàtishetepistemolo-

gisch statuutvan hetmarxismein debevrijdingstheologie.Zozijner,voor
zoverdatmogelijk was,enkelemarxistischecategorieën opgenomeninhet
gedachtengoedvandebevrijdingstheologie,nietomgekeerd.Detheologie,
niethetmarxisme,ishierobjectvan onderzoek.Hetmarxismeisongetwijfeld gevaarlijk,maardatbeletnietdathetnuttigis,metnameom de
socialerealiteittebegrijpen.Hetistoch nietomdateen werktuiggevaarlijkis,datjehetterzijdelegt,vooralnietalshetzijn nutbewezenheeften
ergeen beterbeschikbaaris.Toegegeven,bijdatopnemen van marxistische categorieën heeftmen we1eens overdreven,ofis men onzorgvuldig
geweest.M aar dit was niet,zoals Ratzingers exposé beweert. <de eerste

bedoeling'of<basisintentie'van debevrijdingstheologie.Ook hiermoet
men kijken naardegrondopzeten hetheleprocesvoorogen houden met
alzijn pogingen en mislukkingen.Datnietallesvan de eerste keergoed
zit,isonvermijdelijk,zekerwaarhetgaatom zo'nkrachtigeenverleidelijkestromingalshetmarxisme.M aarja,debevrijdingstheologieheeftmet
open vizier de confrontatie m ethetm arxisme aangedurfd.Nietuitintellectueeldilettantisme,maaruitliefdevoorhen naarwieJezus'eigen voorkeuruitging,en in vertrouwen op hetgeloofdatin staatis<iederegedachte

optepakken om zeteonderwerpenaan Christus'(2Kor.10:5).Overhet
algemeen hebben wijhetmarxismealsvermiddelingvoorietsgrotersgebruikt:hetgeloof,wathetgeloofin desteedswisselendeconcreteom standigheden van onjeist.Hetmarxisme isvoorons een hulp om enkele van

de belangrijkste theologische begrippen te verhelderen en te verrijken:
volk,de armen,geschiedenis,en zelfsprsxisen politiek.Nietzo dat de
theologische inhoud van die begrippen herleid werd totde betekenis die
het marxism e eraan geeft. Integendeel.De waardevolle theoretische in-

houd vandemarxistischebegrippen (dekern van waarheid diein dedwalingschuilt,zoalsKardinaalRatzingerzegt)werd binnenhettheologische
gezichtsveld gebracht.Zo kreegbijvoorbeeld #earmeeen meerconcrete
materiëleconsistentie.zonderdaarbijzijn bijbelsegrondslag teverliezen
(sacramentvan Christus,enz.).Zo betekentpraxisvooronsnietuitsluitendpolitieken partij-activiteit;zebetekentook dat.maarbovendien ook
ethiek,mystiek,eschatologie,enz.Kortom ,onsishette doen om watin

defilosofieAufhebung wordtgenoemd:kritisch opnemen en overstijgen.
Datistrouwensietswathetgeloofaltijd heeftgedaan metsystemen en
ideologieën;jehoefterderecenteencycliekRedemptorHominismaarop
na te lezen.W aarom zou het marxisme dan een dchasse gardée'ofeen

dverboden vrucht'zijn?
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HetiswaarwatZijnEminentiezegt:marxistischeen theologischebegrippen zijn weleensmetelkaarverwardendoorelkaargehaald,maargaandeweg wordt deze dsemantische' verm enging uitgezuiverd. Geen enkel

ideeënsysteem ishelemaalrijp van bijzijn ontstaan.Alsderichtingmaar
juistis,magdeweg weleenskronkelen.
Verbazend isechterdenadrukkelijkekritiek van KardinaalRatzingerop
het <sciëntistisch'vertrouwen datde theologen van de bevrijding in de
menswetenschappen zouden stellen.Datiseen aantijgingdienergensop
slaat:datsoortvertrouwen in demenswetenschappen iserin debevrijdingstheologie nooitgeweestof isin ieder gevalallang achterhaald.

Hetgrondprobleem :de armen en hun bevrijding
W aarhijspreektoverhetontstaan van debevrijdingstheologie,wijstde
kardinaalop verschillende factoren die daartoe hebben geleid :naast de
nieuwe theologische situatievan na hetConcilie en de doorhetm arxisme

getekendecultureleconjunctuurvan na deoorlog,ook <de moreleuitdaging van armoede en onderdrukking'.M aarnietvoldoende belang wordt

gehechtaan <degeestelijkeervaringvan dearme'-en datisnu juisthét
kiembedvandehelebevrijdingstheologie.Voorhetheleprobleem van de
arme heeftdeze uiteenzetting noch de aandachtnoch degevoeligheid die
m en had mogen verwachten.In deinleidingwordtwelgewaggemaaktvan

<de verantwoordelijkheid van de christenen tegenover de arm en en verdrukten'.M aarverdernietspositiefs.W elnu,alserietsevangelisch isdat

dehelebevrijdingstheologiebeweegt,dan ishetdezaak van dearme.De
hele bevrijdingstheologie wil niets anders zijn dan <de gearticuleerde
schreeuw van de arm evanuithetgeloof'.W iedatnietinziet,miskenthet
helebetoog van dezetheologie.W aarishetdezetheologieom tedoen ?De
zaak van de arme.Van daaruitwordt gevraagd :wat hebben geloof en
theologie daaroverte zeggen?
De arm ekan dan ook nietloutervooreen <element'ofeen <begrip'doorgaan.Arm oede is niet alleen een economische situatie.niet eens alleen

maareen <moreleuitdaging'.Zijiseenethische,mystiekeentheologische
levenservaring ineen,tegelijk een menselijke en een theologale ervaring.
W ienooitdegenadeheeftgehaddieervaringtedelen,nooitaan denlijve
ondervonden heeftwelkeuitdagingenervanuitgaan,kanzich moeilijk (al
ishetnietonmogelijk)eenjuistbegrip vormenvaneenmaniervan denken
dieuitgaatvanenvoortdurendinnauw contactwilblijvenmetdelevende,
brutalerealiteitvan dearmen en dearmoede.Je<maatschappelijkeposi-
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tie'conditioneertsterkjebewustzijn,ookjegeloof.Erkannietvoldoende
nadruk op gelegd worden datde bevrijdingstheologie ontstaan isuitde
bezinningvan christenen op hun ervaring in de armevolkslagen.Bevrnding wasvoorhen nietzo maareen nieuw thema datdan ook m aarop de

theologenagendamoestkomen,hetwaseen bevrijdendepraxisdie,om ze
waarachtiger en doeltreffender te maken, om geloofsbezinning vroeg.

Daarinjuistbestaathetechteverschiltussen een bepaald soorttheologie
ende<bevrijdingstheologie':in deconcreteenlevendeverbondenheidmet
depraxisvan hetgeloof,diegezien wordtalseen doorhetgeloofbezielde
inzetvoorverandering.

Om te besluiten willen wijuitdrukking geven aan onze bezorgdheid en
vrees,datditdocumentvanKardinaalRatzinger-zijntheologischebedoeling voorbijschietend -in de handen van diegenen die zich tegen iedere
verandering in de maatschappij verzetten,een politiek instrumentkan
worden,waarmeezijdearmen nog meerkunnen laten lijden,dekerk in
opspraak brengen en Godsnaam verderblijven lasteren.
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D e K oude O orlog opnieuw bekeken
E.Faucom pret

Nu dewereld andermaalin een tijdperk van KoudeOorlog isbeland,of
misschien nauwkeuriger uitgedrukt,nu de sedert 1945 continu heersende
spanning tussen de supermachten nietlangerdooreen <détente'gecamouseerd wordt,ishetinteressantde literatuurover hetontstaan en de ontwikkeling van die Koude Oorlog eensopnieuw door te nemen.Dat kan

nuttig zijn om dehuidigeOost-W est-relatie beterte begrijpen.dW ie de
wereld wilveranderen moetweten waardie wereld vandaan komt...'l.De
verhalen over hoe de Koude Oorlog ontstaan is ofwie er de schuld van

draagt,verschillen natuurlijk alnaargelang van hetmomentwaarop ze
geschrevenzijn en van deinvalshoek van deauteur.Maarin grotelijnen
zijn ertothalverwegedejaren zeventigtweegrotescholen teonderscheiden :de traditionalistische en de revisionistische.

De traditionalistische school
Deeerstewerkenvan detraditionalistischeschoolverschenenonmiddellijk
na de Tweede W ereldoorlog. Een aantal auteurs kwam toen onder de
indruk van hetidealistisch karaktervan hetAmerikaanse buitenlandsbe-

leid,datinscherp contraststond metdegruwelijkeSovjetrussischemachtspolitiek.In een briljantbetoog heeftM .Van Rossem erlateraan herinnerddatditAmerikaans<idealisme'tochwelinhetjuisteperspectiefmoet
worden geplaatstz. Reedsinde 19eeeuw voerdendeVS namelijkeeneven
imperialistisch beleid a1sde andere toenmalige grote mogendheden.Denken we slechts aan hetzgn.Rooseveltcorrolarium op de M onroedoctrine

(kannoneerboot-en dollardiplomatiein deex-spaansegebiedsdelen,open
1 P.Van De Meerssche,Hetantwoord vanBrugmans,Orion,Brugge,1973,p.
157.

2 M.VanRossem,DebuitenlandsepolitiekvandeVerenigdeStaten,inReflec-

tor,april1975.Zieook:H.W .von DerDunk,Nieuw Iichtop de oorsprong van

deKoudeOorlog,inReflector,januari1971;H.VanDeVoorde,Historiografie
enKoudeOorlog,in Tl
jdschrmtvoordl
plomatie,nr.2,1975;E.E.G.Vermeulen,
Waarden en geschiedeniswetenschap,Van Gorcum,Assen,1978.
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deur-politiek in China,bemoeienisinzakedeMarokkaansekwestie),aan
deactieveAmerikaansedeelnam eaan detweewereldoorlogen en de financiële redenen die daaraan mede ten grondslag lagen,aan de ideologische
diplomatie van de presidenten W ilson en F.D.Roosevelt.W elke histori-

schegeldigheid men ditargumentookmag toekennen,in devroegejaren
vijftig hadden detraditionalisten,en in hun kielzog de Amerikaanse en
W esteuropesepublieke opinie,goederedenen om deRooseveltadministra-

tie hun oprechtedankbaarheid te betuigen,omdatzede wereld bevrijd
had van hetnazisme.Bovendien geloofden dezeauteursin de reële moge-

lijkheideenmeerharmonischewereldtescheppen,nietlangergebouwd op
een labiel<balance ofpower'-systeem ,datin hetverleden steedstotgewapende confrontatieshad geleid.De nieuweuniversele staatsordening zou

een natuurlijkeharmonievan belangen dienen,gegrondvestop tweeonderling samenhangende principes:datvandevrijemarkteconomieen dat
van depluralistischedemocratie.Denormgevenderolin hetinternationaal
diplom atiek verkeerwerd die volkeren toebedeeld die dgoede'leiderszouden kiezen ; een zekere vorm van volksnationalisme verwierf bestaansrecht,en regeringen diehandelden tégen hetuniverseelbelang,zouden op
aanvraag van hun volkeren doorhetcollectieve systeem worden bestraft.
Totalitaire of autoritaire regimes moesten dus van de kaart worden ge-

veegd (mendachtconcreetaan deontmantelingvanhetDuitseen Japanse
economisch potentieel),de koloniën moesten onal ankelijk worden,en
omdatdeklassiekeeconomischetheorieleerdedatvrijhandeleenoptimale
welvaartgarandeert,m oesten alle rolbarrières worden afgeschaft.Kortom ,hetpolitiek-economisch experimentdatin de Am erikaanse samenle-

vingzijn diensten hadbewezen,zou nu naardehelewereldworden geëxporteerd.Denegatieveeffecten ervan(armoedevandemarginalen,onderdrukking van kleurlingen)pasten niet in de redenering.De Sovjetunie
moestzich vanzelfsprekend toteen democratisch regimebekeren.Alshaar
brutaalexpansionisme zich nietaan de spelregelsvan het universeelsysteem wilhouden,is het de plichtvan de VS ditgedrag te bestraffen.
Ditidealistisch karakter datde Am erikaansepolitiek werd toegeschreven,

kwam b.v.totuitingtoen Stalin zijnbeloften inzakeCentraal-Europaniet
nakwam3 en de VS daarop slechts halfslachtig reageerden. Het Amerikaanse publiek wasontgoocheld :hetdleek nietbereid uitzichzelfteerkennen dathetnaïeve en historisch weinig subtiele denkbeelden aanhing.Het

geloofdedatzijn leidershetopzettelijkbedrogen,en dusschuldig waren
3 C.L.Sulzberger,Femg naarJalta.HoeRooseveltPolen verkwanselde,Van
Holkema en W arendorf,Bussum,1983,p.126-127.
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aan verraad'4.Detraditionalisten vonden hetb.v.onbegrijpelijk datde
VS en Groot-Brittannië nietaltijd,eventueelsamen metNazi-Duitsland,
geprobeerd hadden Centraal-Europa uitdecomm unistische wurggreep te
houden.Hetzelfde geldtvoor de doorde SU bezette territoria in China :
deatoombom werd alleen aangewend om Japan totovergave te dwingen.
nooit heeft de Amerikaanse diplom atie dit wapen als pressiemiddel ge-

bruikttegenoverMoskou.W anneerde SU lran,Griekenland en Turkije
militairbedreigt,duurthetbijna een jaarvoordatTruman zijn dindijkings'-doctrine formuleert (1947); ook toen hechtte het Congres zijn
goedkeuring aan het M arshallplan en de door W est-Europa verlangde

oprichting van de NAVO pastoen de Sovjetsalsmaardriesterte werk
gingen (deblokkadevan Berlijn).In Chinakonden decommunisten aan
demachtkomen omdatdeVS sympathievoeldenvoordebevrijdingvan
dverdrukte'volkeren.Pastoen in 1950 deSU Noord-Korea militaire steun

verleende in zijn agressietegen hetZuiden,realiseerden deAmerikanen
zich dat hun idealistische houding alleen maar potentiële agressors ten

goedekwam.Een diplomatiekelesdiezeenkelejarenlaterreedsvergaten.
Toen de SU ermee dreigde een vredesverdrag m etde DDR te sluiten,als

deVSW est-Berlijnnietopgaven,kwam ergeeneffectiefantwoord,zodat
Moskouin augustus1961destad gewoon kon verdelen.Alleen tijdensde
Cubacrisis(oktober1962)en in Vietnam gavendeAmerikanen (nogsteeds
indeidealistischevisievan detraditionalisten)blijk vanvastberadenheid:
zehaddentoenblijkbaarbegrependatzoweldeSU alsChinahuncommunistisch stads-ofplattelandsm odelvooruitvoerbruikbaarwilden maken.
Het hoeftons niette verwonderen dat alle traditionalisten zich tégen de

détente keren.In hun ogen worden de SovjetsdoorAmerika overladen
meteconomischeen diplomatiekegeschenken,terwijlzeervan profiteren
hun invloedssfeer in Afrika en Zuid-oost-Azië uit te breiden.En alis

Rusland niette vergelijken metNazi-Duitsland -.de Sovjettactiek heeft
meerweg van dievan deboadieafen toeeen verdwaald schaap verslindt',

schrijftA.Fontaines-inwezen isdezeSovjettactiek op hetzelfdegericht.
M en hoeft er m aar het officiële Vie Internationale op na te slaan : dDe
toekom stbehoortaan hetsocialisme,datisdegang van degeschiedenis'.
'De crisis van het kapitalisme verdiept zich en strekt zich uit over alle

4 B.Ulam ,The Rivals.America and #luWJ since World WarIL Penguin,
Cambridge(Mass.),1971,p.93.

5 A.Fontaine,De toekomstvan de détente,inNA Vo-kroniek,nr.1,1983,p.
16.
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econom ische,politieke,socialestructuren van deoudewereld waarvan de
ontbinding zich steeds verderzet'6.

Alswe deze school<traditionalistisch'noemen,betekentditnietdatzij
momenteel geen aanhangers meer zou hebben.Integendeel:halverwege

hetvoorbije decennium isdebelangstelling voorde publikatiesuitdeze
hoek opnieuw sterk toegenom en,en de huidige Amerikaanse presidentis
wellicht de meest eminente politieke woordvoerder van deze school.In

zijn <stateoftheUnion Address'van 25januari1984zeihijo-m.:<Amerika werd opgericht door mensen die geloofden dat God hun rots van

veiligheid was. Hij behoort tot ons volk...W ij vormen een machtige
krachtvan hetgoede,omdatwijdetraditiesvan hetgoedemetonsmeedragen,enwijverkondigen daarom devrijheid...wijbrengenvredealser
bloedwordtvergoten'7.Vroegerhad hijaleensgezegd:<Erisveelzonde
en boosheid in deze wereld.De Heilige Schriften de Heer Jezus bevelen
onsdieteweerstaan metalle krachten waaroverwe beschikken...En dus,
broeders,laten we bidden voorderedding van allen dieleven in de totalitaire duisternis,laten webidden opdatze de vreugde mogen smaken hun

Heertekennen en teeerbiedigen.Maartotdatzedaartoegekomen zijn,
laten we nietvergeten datAmerika defakkelvan devrijheid heefthoog
gehouden,en datzijzijn hetcentrum van hetkwaad in dezewereld'8.
Datdeze retoriek -dlezusalsarchitectvan deindijkingspolitiek'g -niet
alleen maar voor de binnenlandse propaganda gebruikt wordt,maar de
basisvorm tvooreen hernieuwdetraditionalistischevisie op de betrekkin-

gen metde SU,bewijzen de bewapeningsprogramma's van de huidige
Amerikaanse administratie,die in generleiverhouding staan metde reële

bedreigingdieuitgaatvan hetdrijk van deduisternis'.
D e revisionistische school

Aan heteinde van de jaren zestig maakte de revisionistische beweging
opgang.Datdanktezijvooralaan haarpleidooivooreen <realistische'
benadering van de Oost-W estbetrekkingen.Netalsde VS gedraagtde SU
zich als een supermacht,die als opvolgster van groot-Rusland in eerste
6 La Vie internationale,nr.11,1983,p.16 en nr.4,1983,p.31.

7 StateoftheUnionAddress,USIS,Brussel,25.1.1984,passim.

8 GeciteerddoorM .GrammensinKernwapensvoorEuropa,Grammens,Brus-

sel(reeksAktueelnr.1),1983,p.44.
9 J.L.Gaddis,Therise,fallandfutureofdétente,inForeignAffairs,winter
1983-1984,p.375.
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instantie haar invloedssfeerprobeertte consolideren.Rooseveltssysteem
van universele wereldordening, gekristalliseerd in de oprichting van de
OrganisatiederVerenigde Naties,verdedigdeslechtsdewestersebelangen,
omdat Europa en de ex-koloniën zich in een toestand van econom ische

al ankelijkheid bevonden.En ditbrengtonstotdekernvan dezetheorie.
Nooitvoordien kende een land een economisch expansieniveau van derge-

lijkeomvangalsdeVS in 1945en ditmilitair-industrielecomplexmaakte
mededeoverwinning van degeallieerde legersmogelijk.Maarzelfseen
oningewijde had kunnen voorzien datde SU zich tegen ditAmerikaans
kapitalistisch bolwerk zou verzetten. De VS waren er snel in geslaagd
W est-Europa,Japan en de koloniën in hun invloedssfeerte betrekken.In

eenvolgendefase,zokonwordenvoorspeld,zoudenzijtrachten dooreen
schranderuitgekiende handels-en investeringspolitiek en/ofeen cultureel
imperialistisch beleid de SU en haar Oosteuropese satellietstaten economisch tepenetreren.W ashington geloofde daarenboven in dem arxistische
ondelewerkstellingstheorie,en creëerde daarom internationale instellin-

gen diedeindrukgaveneen zekerobjectiefenapolitiek karaktertebezitten (IM F,W ereldbank,GATT,OESOIIO.zo werd de wereld nietalleen
fsafe'gemaaktvoordem ocratie,maar ook voordollar-diplomatie.

Evenalsdetraditionalistische,werdookderevisionistischeschoolnatuurlijk medebdnvloeddoordetijdsomstandigheden.Haareerstepublikaties
verschenen in een periode datM oskou toenadering tothetW esten zocht,

terwijlop hetzelfdemomentdeVShelemaalgeenvreedzaam buitenlands
beleid voerden. De revisionisten <viëtnamiseren' als het ware de Koude

Oorlog:<A1sde VS,in naam van devrijheid,nu misdaden plegen tegen
eenonschuldigvolk',zoargumenterenzij,<danzalhunpolitiekanno 1945
ook welnietzo edelmoedig zijn geweestalsdetraditionalisten hetvoorstelden'.Alsjebovendien bedenktdatdeSU zich toen in een strategisch
zwakke positie bevond,dan is het duidelijk datW ashington de Koude
Oorlog heeftuitgelokt.
De visie van deze schoolop een aantalgebeurtenissen uitde Koude Oor-

logsperiodewijktdan ook nogalafvan detraditionalistischeversie.W at
Centraal-Europa betreft,Stalin mochtzich hetrechttoekennen bepaalde
gebieden te gebruiken alsbufferzone,omdatdeze rechts-dictatoriaalgeregeerde staten bruikbaarwaren gebleken alsaanvalsbasisvooreen militair
sterk Duitsland.M oskou kon financiëlecom pensatieeisen voordegeleden

oorlogsschade,diegrotendeelste wijten wasaan hetuitblijven van een
10 P.M elandri,Lapolitiqueextérieure#exEtats-uni
s de 1945 : nosjours,

PUF,Paris,1982,p.53.
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tweedefrontin W est-Europa.DeVS en hetVerenigd Koninkrijk weigerden op deze eisin te gaan,waaraan nochtansdoorhetKrem lin een méér

dan alleen maarmateriëlebetekeniswerdtoegekendll@Vrijeverkiezingen
kon de SU in Centraal-Europa niettoestaan,wantdatzou heteindevan

allecommunistische regimesdaarbetekend hebben.Anderzijdsisde SU
nooitvan plan geweestmetwapengeweld haarm achtsgebied in W esteuropese richting uitte breidenlz. W athetgebruik van de atoombom betreft

zijn de revisionisten zo mogelijk nog radicaler:Japan leek albereid te
capituleren,het was er de Amerikanen alleen maar om te doen de SU
angstin te boezemen :fHiroshima en Nagasakirezen op alseen sym bool
van Amerikaansebarbaarsheid,en a1sdéverklaring voorhetontstaan van
de Koude Oorlog'l3@De proclamatie van de Trumandoctrine, de tenuitvoerlegging van het M arshallplan,de oprichting van de NAVO,aldeze
gebeurtenissen ervoerhetKremlin alsde uiting van een agressievepolitiek

die erop gerichtwaszoweleconomisch alsmilitairde strijd metde SU
verder aan te binden.Alsdefensief antwoord op deze actiesblokkeerden

deSovjetlegersdetoegangswegen totBerlijn,omdatM oskou de oprichtingen deherbewapeningvandeDuitseBondsrepubliek onmogelijkwilde
maken.De Am erikanen probeerden verder ook China m ilitairuitte rusten,kodatze de Russischezuidergrenzen konden bedreigen.Toen datplan
mislukte,lokte W ashington deKoreaanse oorlog uit.DeTrumanadministratie slaagde erm eteen in een gevoeligetoename van de militaim begro-

ting teverkrijgen:<Korea came along and saved us',aldusD.Acheson,
toenmalig minister van buitenlandse zakenl4@ In de periode 1953-1955

zochtM oskou in gesprek te komen metdeEisenhowerregering,waarbij
het echter vasthield aan een aantal basisprincipes:handhaving van het
territoriaalstatus-quo in Europa,verbod tot nucleaire bewapening van
W est-Duitsland en Taïwan,nucleaire pariteitop globaalstrategisch plan.

Zowelde Berlijnse a1sde Cubaanse crisispasten daarom logisch in het
doorde SU gevolgdebeleid.DeVS weigerden imm ersdeuitgestoken hand

11 D.Yergin,Shat
tered Peace.Theorfgïv of thecold warand thenational
security state.Houghton M ifsin,Boston,1978,p.* -65.
12 G.F.Kennan,De nucleaire herseuchim.De wereldpolitiek in de schaduw
vJn de bom,Veen,Utrecht/Antwerpen,1983,p.84.
13 C.M ee,Potsdam.Deverlorenvrede,Elsevier,Amsterdam/Brussel,1975,p.
267en M .J.Sherwin.# world destroyed.Theatomicbomband thegrand allian-

ce,VintageBooks,NewYork,1977,g.238.

14 P.Van DeMeerssche,Europeselntegratieendesintegratie1945-heden,Standaard,Antwerpen/Amsterdam,1978,p.67en W .Lafeber,America,R=WJ and
thecold war 1945-1975,J.W iley,New York e.a.,1976,p.97.
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te drukken, voerden integendeel hun kernbewapening tot ongekende
hoogten op en gingen harder optreden in Viëtnam .

Derevisionisten besteden in hun analysebehoorlijk wataandachtaan de
negatievero1diede(Amerikaanse)publiekeopinieinhetbesluitvormingsproceskan spelen.In hun visiebekom merden deRoosevelt-en Trumanadministratie zich helem aalnietom hetlotvan de M iddeneuropeanen,het
waren veeleerdeimm igranten en deIers-conservatievekatholieke kerk die
de nodige druk uitoefenden om vroeger aangegane verbintenissen t.o.v.
Stalin te doen verbreken.Traditioneelverkiestde weinig progressieve pu-

bliekeopiniein Amerika de <Grand Olb Party'boven dedemocraten,
tenzijdezelaatsten zich <strong on communism'gedragen.De president
rekenthetbovendien totzijn taak dein deverkiezingscampagnegdnvesteerdekapitalen behoorlijk telaten renderen.Denken we slechtsaan het
simplismewaarmeedeKoudeOorlogsthem atiek voorbinnenlandsgebruik

geëxploiteerd werd tijdensde Mac Carthy-periode.Op hetvlak van de
buitenlandsepolitiekzaleenpresidentdieerinslaagtdeSU eenaanzienlijkemilitaireofdiplomatiekeklaptoetebrengen,altijdstartenmetbehoorlijke herverkiezingskansen.
Niemand van het Am erikaanse <establishment' heeft de revisionistische

theorieooitofficieeltotdezijnegemaakt.W e1zijn eradministratiesgeweestdie onder haar invloed afstand hebben genomen van de ongenuan-

ceerdetraditionalistischevisie.Injuni1963zeiKennedybijvoorbeeld,in
een redeaan deW ashington University:<De Amerikaanse regering wenst
de wereld geen <<PaX Americana''op te dringen...Sommigen zeggen dat
hetgeen zin heeftovervredeen ontwapeningtespreken zolang de SU geen

wijzigingbrengtinhaarhouding.Ditkanjuistzijn,maarwijkunnenhaar
hierbijhelpen en wijkunnen onze houding,dieeven essentieelisalsde
hare,herzien...Ook alvinden wijhetcommunismeverwerpelijk,ditmag
onsnietverhinderen deprestatiesvan hetRussischevolk op elk terrein te

waarderen.W ijmoeten ooghebbenvoorhetfeitdatdeSU in deTweede
W ereldoorlog twintig miljoen mensen verloor...laatons onze houding
tegenover de koude oorlog herzien,in hetoog houdend dathetnietgaat

om gelijk ofongelijk,maarom samen overleven ofsamen sterven'ls.
Tegenwoordig krijgtderevisionistischeschoolbehoorlijk veeltegenwind.
Uitrecente publikatiesblijktnl.datsommigen van haarauteurszelden
primairebronnen hebben geraadpleegd en nogalslordig zijn omgespron-

15 Geciteerd doorE.Troch,Viermi#ardgqzelaars.Wereldpolitiek 1945 tot

hedensStandaard,Antwerpen/Amsterdam,1977,p.136-137.
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gen m ethetgebruik van hun inform atiel6. Hetiswaardatsomm igerevi-

sionistischestellingen inderdaad te weinig bewijskrachtbezitten;erwordenbijvoorbeeld uitspraken aangehaaldvanleidinggevendefiguren uitde
ondernem ings-of financiële wereld,van wie dan zonderm eer verondersteld wordtdatzehetregeringsstandpuntweerspiegelen.M aarachterdeze
kritiek gaato.i.een bepaaldebedoeling schuil:men wilervoorzorgen dat
de publikaties van deze schoolworden geschraptuitde dreading lists'die

deAmerikaanse studenten opgelegd krijgen.Bovendien vertonen deboeken van de criticidezelfdegebreken alsdiederevisionisten ten lasteworden gelegd.

Gemeenschappelijke kenmerken van beide scholen
W anneereen bewindsmanbelangrijkebeslissingenneemt,laathijzichniet
alleen leiden doorzijnfigen beweegredenen,hijmoetook rekening houden metdeopinievan plaatselijkebelangengroeperingen.Uiteraard hebben zulke groepen in een dem ocratie meer invloed dan in een dictatuur,
maarhetidee alsofin deSU alleen de secretaris-generaalvan hetCentraal

ComitévandeCommunistischePartijbeslist,iseenalteeenvoudigevoorstelling van zaken.Zowel traditionalisten als revisionisten houden geen
rekening met hetingewikkeld raderwerk van hetbesluitvormingsproces:

hetAmerikaanseenSovjetrussischebuitenlandsbeleidwordeneenvoudigweg gezien als verlengstuk van de binnenlandse politiek,die een quasiautomatische consensusweerspiegelttussen de voornaamstebetrokkenen.
Voortraditionalisten staathétexpansieve wereldcommunisme van de SU
centraal;revisionisten daarentegen bestempelen hétAmerikaanseim perialism e alshetgrote kwaad.

Dewerken van debeidescholen vertoneneen rechtlijnig denkpatroon en
tweedegemeenschappelijk kenmerk -zijgeloven nietin dialectischegeschiedschrijving.Nochtraditionalistennochrevisionistenvoldoen aaneen
belangrijk criterium van hetobjectiefwetenschappelijk onderzoek;naar
KarlPoppers formule: <hypothesen moeten nietbewezen worden,maar

ophungeldigheidgetoetst,weerlegd(gefalsificeerdl'.Beidescholenwillen
alles verklaren vanuit één uitgangspunten worden daarvan de gevangenen ; om dit dilem ma op te lossen, proberen ze feiten die niet in hun
16 R.J.Maddox,Thenew Ieftandtheoriginsof thecoldwar,PrincetonUniversityPress,Princeton,1973enT.Hammond(Ed.),Witnessestotheoriginsof
the cold war,University ofW ashington Press,Seattle/London,1982.
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bewijsvoeringpassen,wegteIaten.BeidescholenbekijkendeKoudeOorlogsproblematiek uitsluitend vanuiteen Amerikaanse visie.De bijdrage
die Europese politici aan het internationaal politiek gebeuren geleverd

hebben.achten zijminimaal,en omdatdemeesten onderhen nietinstaat
zijnRussischepublikatiestelezen,wetenzijoverdeSovjetunienietbijster
veelte melden.De revisionisten stellen zich tevreden methetbekritiseren

van hetAmerikaansbeleid;detraditionalisten gelovenin dewijsheidvan
W ashingtonspolitiek en m aken zich dientengevolge nietdruk om de opinie van hetKremlin.Ten slotte,een laatste overeenkomst:beide scholen
zien de superm achten automatisch betrokken in iedere gewapende con-

frontatiedieergensterwereld plaatsgrijpt,een visie dieo.i.moeilijk te
funderen is.HetKoreaansconnictb.v.had ook een eigen dimensie,en het
isde vraag ofnietzoweltraditionalisten,als revisionisten debalmissloe-

gendoordeverantwoordelijkheidvoorhetuitbrekenvandevijandelijkheden exclusief,deenen op de schoudersvan deSU,de anderen op dievan
de VS,te willen leggen.

Een realistische theorie
Alstaateen grote hoeveelheid nieuwe literatuurterbeschikking,een rea-

listischetheoriem.b.t.deKoudeOorlogontwikkelenlijktvooralsnoggeen
sinecure.Zijkanmaarontstaanuiteen synthesevan zoweltraditionalistische alsrevisionistischedenkbeelden en vereistderhalve een voortdurende
toetsing van de basishypothesen waarm ee beidescholen werken.Verderis

erhetprobleem,datofficiële Sovjetdocumenten nooit,officiële Amerikaanse documenten slechtsgedeeltelijk voorpublikatie worden vrijgegeven.Als uitgangspunten voor een nieuwe theorie,zoals die reeds her en

derin publikatiesisaan tetreffen,zijn misschien devolgendeteoverwegen :
1. Alleszinsdientmen afte stappen van hetduopolistisch concept 'wie is

deleideren wieisdevolger?'.Dievraaglijktnietlangerrelevant,omdat
zowel de VS als de SU worden beheerst door onderling onverzoenbare
ideologieën,m etm essiaanse inslag.In hetverleden wensten beide supermachten vooralles de geopolitieke actieradiusvan hun territorium maxi-

maaltebeveiligen,en daarom willen zijookvandaagnoghunrespectieve
invloedssferen verder uitbouwen; hetzij defensief-imperialistisch (verstrekkingvanmateriëlehulp aanderdestaten),hetzijoffensief-imperialistisch (onderdrukkingvan een opstandin ofregelrechteannexatievan andere landen).De SU koestertmomenteelgrote ambities watbetreftde
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wereldzeeën,deVS breiden hun <resource frontier'reedsuitin de ruimte.

Beidemogendheden vrezen elkaarsprojecten alleen alomdat,zo onderstellen ze,dezeerop gerichtzijn derespectievetegenstanderdefinitiefuit
te schakelen.De VS verafschuwen het dictatoriale Sovjetsysteem datde
rechtenvan hetindividu voortdurend metdevoeten treedt,terwijldeSU
bewondering koestertvoor de economische prestaties van het kapitalistisch systeem .
2. Totop de dag van vandaag belasthetvööroorlogsverleden de Ameri-

kaans-sovjetrussischebetrekkingen.MetspijtrealiserendeVS zich datze
hetaan de machtkomen van Stalin misschien zelfhebben mogelijk gemaakt.W erd aan Kerensky'srevolutievoldoendesteun verleend? Leverde

hetW esten geen actieve hulp aan de 'W itten'tijdensde burgeroorlog?
Kwam hetDuits-sovjetrussischakkoord van Rapallo (1922)niettotstand
o.m .omdat de VS zich na de Eerste W ereldoorlog in een onheilspellend

isolementterugtrokken?W anneerin detweedehelftvan dejaren dertig
de SU haargedwongen isolementopgeeft,stuitdeze ouverture op westers

onbegrip,waardoorhetuiteindelijk samengaan van M oskou en Berlijn
vergemakkelijktwordt(augustus 1939).DeDuitseaanvaltweejaarlater
maaktdeSU en deVS totdefacto bondgenoten,die elkaarechterfundamenteel wantrouwen.Op de vredesconferenties na de oorlog wordt dit

wantrouwen nog aangescherpt,omdat beide partijen niet dezelfde taal
spreken,letterlijknoch figuurlijk.Alsweopheelditverledenterugkijken,
kanmenvolgensA.Fontaineen anderehistoricideeigenlijkebegindatum
van de Koude Oorlog in hetjaar 1917 en nietpasin 1945 situerenl7.
M isschien moeten wezelfsnog verderin detijd teruggaan.In delaatste
helftvande19eeeuw rakenimmerszowelRuslandalsdeVSbetrokkenbij
de militaire en diplomatieke operaties die hetVerre Oosten beroeren,en

hetmoettoen reedsvoorbeide mogendheden duidelijk zijn geweestdat
zij,naardeTocquevillesvoorspelling,voorbestemd waren ieder<dehelft
van de m ensheid te overheersen'.In dit perspectief kunnen we de VS

beschouwenalsdesupermachtdiebelangheeftbijdehandhavingvan het
internationalestatus-quo,terwijlwevan deSU,alslaatkomerin depolitieke arena,veeleerveronderstellen datzeeen offensieve politiek zalvoe-

ren:SovjetsenAmerikanen rivaliseren metelkaar,terwijlzezich in verschillende stadia van hun historische en econom ische ontwikkeling bevin-

17 A.Fontaine,Hétoiredelaguerrefroide,Tome1,Fayard,Paris,1965,p.
15en J.Levesque,L'URSSetsapolitiqueinternationalede1917:nosjours,A.

Collin,Paris,1980,p.8.
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den18@ In normale om standigheden zou de gevestigde supermogendheid
nooithebben geduld dathaarmonopoliepositiewerd betwist,m aaraangezien sedert 1949 een thermonucleair evenwichtwasontstaan,verwierf de

bipolairemachtsstructuurbestaansrecht.Dank zijhun technologisch vernuftslaagden de VS er evenwelin gedurende devoorbije decennia een
aantalregionalecrisissen te beheersen ;tegenoverdatwestersvernuftstel-

len deSovjetshun sterkte,hun massaleovermachtlg.
3. Officieelhechtde SU nog steedsgeloofaan de marxistischethesis dat
de econom ische onderbouw van een sam enleving haar culturele bovenbouw legitimeert.Basiscomponenten voordieonderbouw vormen deplan-

ningendecollectieveeigendom vanbedrijfsuitrusting.Eenaantalrealistische auteursgelooftechter dateen soortconvergentietheorievan de Koude Oorlog kan ontstaan,wanneermen ervan uitgaatdatzowelde Ameri-

kaanse alsde Sovjetrussischemaatschappijevolueren in de richting van
een industriële samenleving die zou streven naar een sociaal-economisch

optimum20.Maardoetdezevoorstellingvan zaken dewerkelijkheidgeen
geweld aan?Ligtimmersdeoverlevingskansvan hetSovjetsysteem niet
juistin devraag ofheterin slaagteen compromistotstand te brengen
tussen management(gerecruteerd uitde rangen van deCommunistische
Partij)en arbeidersklasse,een compromisdatmoetleiden totwerkzekerheid,relatiefhogelonen,een behoorlijk systeem van socialezekerheid?
W aarschuwen nietdewesterseconservatievekringen vooreen toenemende
socialisering van heteconomisch leven? Dezetendensen manifesteren zich
in hetrelatiefharde optreden van de gevestigde m achten tegen diegenen

dienietdeofficiëlelijn van hetsysteem verdedigen,optreden dataangemoedigdwordtdoorkringendieallestewinnenhebbenbijdeinstandhouding van de huidige confrontatie-structuur:een coalitie van militairen,
industriëlen en politicidieaan debewapening een hoog inkom en overhouden.Een analyse van de Koude Oorlogsliteratuur leidt dan ook tot de
tragischeconclusie dathetOost-W estconnictdehiërarchischeopbouw van

debestaandemaatschappijstructuurinstandhoudt.datm.a.w.vooralde
politiek onmondigen belanghebbenbijdestopzettingvan deKoudeOorlog en datalleen alom die reden de bewapeningswedloop ongehinderd zal
doorgaan.

18 S.Bialer,ThePsycholov of US -SovietRelations,ColumbiaUniversity
(SchoolofInternationalandPublicAffairs),New York,14.4.1983,p.9.
19 G.B.J.Hilterman,Klachtenboek2* of:DieGoeieNfeuweTnd,Europese

Publiciteitsmaatschaqpi
j,Amsterdam,1980,p.122.

20 E.Van Den Brmk,DeKoudeOorlog.Surrogaatvooroorlog en vrede,De
Horstink,Amersfoort/stichtingVredesopbouw,Utrecht,1983,p.84en J.Tinber-

gen,Fea leefbareaarde,Agon Elsevier,Amsterdam/Brussel,1971,p.122.
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H et naakt in de hedendaagse kunst
M ythe,dem ystificatie en banaliteit
Jacques de Visscher

Hetzalniemand verwonderen datm en in de kunsteen visie op de m ens
kan ontdekken die ruim er isdan de particuliere beleving van de kunste-

naar.Ookhijiseenkindvanzijntijdenbijgevolgza1hijwelietsevoceren
wat op een bepaald ogenblik in een beschaving ofcultuur leeft.M eer in

hetbijzonderaan de hand van hetnaaktin dekunstmoethetmogelijk
zijn nategaan waterzich inhetgeestesklimaatvan onzetijd heeftafgespeeld metbetrekking tothetveranderend mensbeeld.Zondereen representatiefoverzichttegeven van de kunstvan de 20e eeuw en zonderme in

eenesthetischebeschouwingofeenpsychologischeanalysetebegeven,wil
ik aan de hand van enkeleschilderijen en een sculpturaalwerkstuk drie
typesvan kunstvoorstellen,driewijzen om hetmenselijklichaam in zijn
naaktegestalteweertegeven.Hetzijn drietypesdieikrepresentatiefacht
voor een visie op de mens:een humanisme,een anti-humanism e en een
post-humanism e.Of anders geformuleerd :het mythische beeld van het

naaktdattegelijk een religieuzeen idealiserende achtergrond heeft;een
ontluisterend beeld datm etalleidealismen wilbreken ;tenslottedebanali-

seringvan hetmenselijk bestaan in destigmatisering van degelijkmatige
alledaagsheidl.

sfythe

De schilderijen van ConstantPermekeen van Amadeo M odiglianibehorennogtotdetraditioneleuitbeeldingenvanhetvrouwelijknaakt,hoewel
zebeiden toch alsrepresentanten van de20e eeuw gelden.Zevertonen nog
verwantschap metde Venus-typesdie onsvanuitdezogenaamdeprehisto-

riebekend zijn en diein deHelleensesculpturen exemplarischegestalten
1 Dit artikelis de uitgeschreven tekst van een voordracht die onder de titel

Mythe,demyst6 catieenbanaliteitvanhetnaaktindehedendaagsek=n?/op 12
februari1984 in hetMuseum voorSchoneKunsten te Brusselwerd gehouden.
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hebben aangenomen. Door de verticale opstelling, als het zittende of
staandenaakt,benaderthetwerk van Permeke nog hetm eestehetprototypische Venus-beeld.Opvallend in deze voorbeelden isdatde articulatie

van een gelaatnagenoeg afwezig blijkt.Sommigebeelden uitdeoudheid
zijn onszelfsalleen metafgebroken hoofd bekend.Dieafwezigheid articuleertjuistde torso,de lichamelijkheid.Hetschilderij van Modigliani
lijktmoderner,alleenaldoordehorizontalepositievanhetliggendnaakt,
een opstelling diepassedertde Renaissance verspreiding heeftgekend.Ik
denk aan Giorgione en Titiaan.De naakten van Permeke en M odigliani

kunnen voorvarianten van hettraditionelevrouwelijkenaaktdoorgaan;
zijmodelleren verderde prototypesuitde verretraditie.En we kunnen
zelfsaannemen datdeklassieke voorbeelden totop vandaag -ook nog na

Permekeen M odigliani-blijven nawerken.
M aarwat hebben deze werken onste vertellen? W aarin bestaat hun expressie? Eén m isverstand zou ik hieralvastuitdeweg willen ruimen :hun
betekenisisniette herleiden totdievan een <studie'.Ik ben vertrouwd met
hetgebruik dat studenten in de plastische kunsten,zelfs toekom stige ar-

chitectenenbinnenhuisarchitecten,tijdenshunopleidingnaaktstudiesmaken naar levend model.Hetbehoortnu eenm aaltothet fm étier'van de

ontwerperdathijplastischvertrouwd ismetdeopbouw van hetmenselijk
lichaam,metdeverhoudingenindeverschijningsvorm vandemannelijke
en devrouwelijkegestalte.Ookplastischekunstenaarsdiezich allangop
andereterreinen dan defiguratievekunstbewegen,blijven somsmetplezierentoewijdingnaarlevend modelschetsen.Van henzijnsomsvirtuoze
schetsenentekeningen tevinden;hetzijnvaak <études'.studies,teverge-

lijkenmetdevingeroefeningenvan depianistofdesprokkelsofpastichen
van deliterator,alhebben zetoch alweleen anderkarakter.Tekenaarsen
schilders moeten hun vaardigheden onderhouden,maar waarom precies

oefenen zijnaarhetnaaktemodel?
Meerdan eenshebbentekenaarsen schildersmevertelddatzijinvoeling
metdenatuurwillen blijven,datzijsteedsopnieuw naardenatuurterug
moetenen datdenatuurdebelangrijksteinspiratiebronvoorhuncreativiteit is. Het schetsen naar levend modelkan dan gezien worden als een

voortdurendetoe-eigening vandenatuurlijkevormen.Hetnaaktmodelis
natuurlijk niethetenigenatuurlijkemodel;diezelfdetekenaarsen schildersverdedigen ook anderenatuurstudies,zoalstekeningen en aquarellen
van bloemen,planten.bomen,landschappen.Ik heb echterweldeindruk

dathetvrouwelijk naakthetnatuur-modelparexcellenceis.
De natuur -wat is dat? Met deze vraag verlaatik onvermijdelijk het
domein van de techniek,van de plastische vaardigheden of de grafische
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<études';ik begeefmijop hetdomein van dereiectie.Ook kunstenaars
hebben zich die vraag altijd gesteld:nietalleen in de-romantische tijd,
m aartotop vandaagwordtdenatuurondervraagd.Erisechtereen enorm

verschiltussen dewijsgerigevraag en dievan dekunstenaar.Defilosoof
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wildebetrokkenheidvan demensop denatuurbegrijpen.Dekunstenaar
hoeftin zijnverwondering nietzo rationeeltezijn;niethetbegrip,maar
de affectieveverwondering overwathijde natuurnoemt,staatbijhem
centraal.HijgewaagtvandéNatuur.Hetklinktromantisch!Descepticus
za1zeggen dat dé Natuur nietbestaat,maar de scepticusis geen kunstenaar.Alsdekunstenaarzegtdatbloem en,planten,bom en,landschappen

en de mens modellen zijn voorzijn creativiteiten datzijvoor hem dé
Natuurvertegenwoordigen,danishijervan overtuigd dathijnietzomaar
een particulieremeningvertolkt,maardathijvanuithetdiepstevan zijn
subjectiviteitwaarheidspreekt.DéNatuurisvoorhem hetnoodzakelijke,
maardatnatuurnoodzakelijkezelfisnietzichtbaar.Juistdatishetmysterie.DeNatuurlaatzich alleen in gestalten waarnem en.En alleen doorzich

deze verschijningsvormen eigen te maken,participeertde mens aan dé
Natuur.
Hierbevinden weonsin een eigenaardigeparadox :demensiszelfnatuur

entochzoekthijvoortdurendhetcontactmetdenatuurteherstellen.Hoe
moeten we datbegrijpen? Hetonderscheid tussen hettoevalligeen het
wezenlijkekanonsmisschienhelpen.Datik 1,78m grootben,70kgweeg,
blauwe ogen heb,40 jaar oud ben en grijsbegin te worden,kan een
nuttigebeschrijving zijn bijeen opsporingsbevel,maarhetzijn toevallige
aspectenvanmijnbestaan.Zedrukken mijn particulariteituit,maarzeggen nietwieikben.M oeilijkerwordthetalsik eenantwoord moetgeven
op devraag:<W ieben ik?'.Ietswezenlijksdaaroverzegik alsik zegdat
ik een mensben:datisgeen toevalligheid meer,datismijn natuur.Hoe
abstractbegrippen als dnatuur'en <mens-zijn'ook zijn,hoezeerze ook
elke concrete gestalte missen,ik kan over geen enkele persoon iets con-

creetszeggen alsikniettegelijk aanvaard dathijofzijeenmensis.<Een
mensbehandeljenieta1seending!'zeggenwe.Ikzienatuurlijknooiteen
mens <in abstracto',ik zie alleen concrete mensen,maarik kan nietsvan

hun concreteoftoevalligeverschijning zeggenzonderdaarin impliciethet
wezenlijke,de natuur,hetmens-zijn teveronderstellen.Ik zieook nooit
op zichzelfstaandemensen,maaruitsluitend m ensen in een context,in een

situatie,in een wereld.Altijd vooronderstelik bijgevolg,zonderze te
expliciteren,de ideevan de mens,van de natuur,van de wereld.W aarwil
ik metdeze abstracteoverwegingen naartoe?Dekunstenaardiemevertelt

dathijnaardenatuurtekenten schildert,zalernietveelaan hebben.Hij
toontdenatuurbeterdan ik zetersprake kan brengen.Ik wilalleen maar

suggereren hoeik deachtergrond van zijn betrachtingbegrijp,omdatik
begrijp datiktegelijknatuurben en tochaltijd weerzoek hetcontactmet
de natuurte herstellen.Omdatik me zo sterk doormijn toevallige of
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accidentelekenmerken en eigenschappenbepaald weet.weetik nauwelijks
of slechts heelvaag wie of watik wezenl#k ben.Als kunstenaars me
vertellen datzijsteedsweerop zoek zijn naarhetwezen van dedingen,
voelik me methen verwant.Ik wilzelfook niettotmijn toevalligheid
herleid worden.Ik ben ook een wezen.M aaromdathetnooitandersdan

in mijn toevalligmens-zijn verschijnt,dreigthetzichtop mijn wezen me
voortdurend teontsnappen.Helpen hetnaakten van Perm eke en M odigli-

animeom op datwezen zichttekrijgen?W atlaten zezien?Tweemensen,tweevrouwen in hun naaktheid.M ag ik hiernietzeggen :démensals

vrouw,dévrouw ?Hetzijn geen <portretten',zekerhetnaaktvan Permeke niet,hetzijn gedepersonifieerde gestalten.Ze willen iets wezenlijks
oproepen.Permeke toontonsdevruchtbare,aardse en genereuze vrouw ;

Modiglianidedisponibele,erotischeenverleidelijke.Beidenlaten een oorspronkelijke werkelijkheid zien,ontdaan van zoveelmogelijk toevallige
factoren en componenten.Hetnaaktkrijgthiereen symboolfunctie,het
wordtalshetwaredeplastischerecuperatievaneen werkelijkheid zonder
welkeonsbestaan onvoorstelbaarisen dieweonsaltijd moeten herinneren.De vrouw wordthier mythisch,exemplarisch voorgesteld :ze open-

baartnatuur.Denaaktenzijntegelijk aantrekkelijk,alswemetdenatuur
in voeling willen blijven,en representatiefomdatzehetsacralekarakter
van de natuurte voorschijn laten komen.Hetwoord <hiërofanie',verschijning van hetheilige,lijktmeop zijn plaats.Hierwordteen gestalte
van hetwezenlijke uithetverborgenenaarvoren gehaald.Mythisch zijn
deze naakten,omdatze aan een diepste,richtinggevende werkelijkheid
appelleren:hetzijn gestalten van hetaardse,vruchtbare,genereuze,disponibele,aantrekkelijke,erotische en verleidelijke,allemaalzijnswijzen
van hetmens-zijn die in concrete en eindige vormen in onze dagelijkse
existentieeen wezenlijkerolspelen.
Dem ystificatie
Dezeevisie op hetnaakt,op de natuur en de vrouw is zekerschatplichtig

aan deromantiek,dietoch nog altijd degeestesbewegingblijftwaarinde
mensvanuitzijn contingentiezijn onverdeeldeverbondenheid methetAl
betracht.ZoalsAlbertCamus destijdsschreef,is de romantische mens
fl'homme quidemande aux objetsdece monde leurroyalsecretetaux
femmeslessignesdu dieu quidorten elles'.Demeerrecente schilderkunst

en sculptuurschijnen echterin deze romantiek nietmeertegeloven.Bij
Permekeen Modiglianiblijftdemenselijkegestalteherkenbaar,evenher-
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kenbaaralsin de beelden uithetklassieke Hellas.M aarin dezelfdeeeuw
als die van Permeke en M odigliani ontstaan werken waarin de wereld
uiteen isgespat,l'univers du mondek laté.De figuren verliezen hun her-

kenbaarheid,hetmenselijke gelaatzijn aanspreekbaarheid,hetlichaam
verraadteenvleselijkheid dieglechtsdeexpressievanzijneigen decompositiemanifesteert.Dem ythische schilderkunstvan Permekeen M odigliani
noem ik uitnodigend,een tegem oetkoming aan hetfundam entele verlan-

gen om hetgeheim van hetwezenlijke in de vrouw te onthullen of te
ontsluieren.Noch deuitnodiging,noch hetantwoord van de toeschouwer

suggereren enigevorm vangeweld,chaosofwanorde.Ondanksdetijdelozeen haastruimteloze evocatievan deze ontsluiering van hetwezenlijke
blijfthetaardseineenrepresentatieveschoonheid aanwezig.Dezefiguren
hebben hun wortelsin denatuuren denatuurisnog sacraal.M aarkunnen

wedatvan dewerken van FrancisBacon bijvoorbeeld nog zeggen?
Bacons mannen,vrouwen en kinderen zitten in gesloten ruimten gdso-

leerd.Zevragennietom ontmoeting,zezijnerslechts.Stellenzeietsvoor,
zijnzevoorietsrepresentatief?Ja,tochwel.ZoalsPermekeen Modiglianiaan fundamentelerom antische verlangenstegemoetkomen,zo betekent

Bacon een afwijzing van hetmythische,van hetverlangen en van deromantiek.Hetisalsofditallesteschoon isom waartezijn,en hetisalsof
ergeen waarheid meeris,tenzijdewerkelijkheid datdemenserisen na
een tijd in ontbindingverkeert.Overdemensvaltnietsmeertezeggen.Er
isgeenenkelereferentiemeer,geen enkelerichtingaanwijzing,demedsis
niet meer geworteld in een geschiedenis. Ook hier heeft het naakt een
symboolfunctie,maardeze keernietmeerin de richting van een ontsluie-

ringofonthullingvan hetvruchtbarewezenlijke.Hetnaaktkrijgthierhet
karaktervan deontluistering:de mensisslechtsdat,een tijdelijk wezen
datslechtsopzijn ontbinding kan wachten.Zijnnatuurisdetoenemende
desintegratiein hem zelf.Wathijookmogedoen oflaten,diedesintegratiehoudthijniettegen.Hetromantischeofmythische naaktisnietsandersdan een mystificatie,een waanbeeld van een geestesgesteldheid diede
ware toedrachtvan het bestaan niet onderkent.Door ien decompositie

van hd menselijk lichaam,eendeconstructievandezinvan hetgelaaten
van de dialoog of het gesprek wil Bacon - en met hem Sutherland en

Kienholz-een in zijn ogen achterhaaldewerkelijkheid de-mystifiëren.Is
diteen ontgoochelde schilderkunst?Een picturaalantwoord datvan verbittering ofangstgetuigt?In de factuuren in decom positorische opbouw
van de figuren zie ik wel enige agressiviteit en chaotisering. M aar veel

belangrijkeris de desolaatheid van de wereld,de eenzaamheid van de
mensen de zinloosheid van de dingen en hun ruimte.
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Natuurlijkdoetdezeschilderkunsttoch optenminsteéénideeeen beroep,
namelijk de idee van de menselijke gestalte.En hetidepnlbeeld van de
naaktemenselijkegestaltebehoorttotonsdmuséeimaginaire':deApolloen de Venusbeelden van de klassieke,de Adnm -en Evabeelden van de

christelijketraditie.Zelfsindien in dezelaatstenietzelden deschraalheid
en zondigheid geëvoceerd werden - ik denk aan een grandioze ets van

Rembrandt-zebewaren altijd nogietsvan hun waardigheid alsschepsel
Gods.BijBacon en deanderemodernedeconstructionistenvindik ileen
denegatieveevocatievandezeidee.Zewordttegelijkonmiddellijkvernietigd.Deze schilderkunstwildem ystifiëren en ontm askeren.W nnrom ei-

genlijk?Dringtdezedeconstructiezichopomdatdemetafysischenatuur,
de mythische vruchtbaarheid slechts leugenszijn,onwnnrachtig en bedrieglijk?Dan zouzetegelijk vaneen nostigieen eenhunkernnnrwnnrachtigheid getuigen.Erzou dan toch zo ktsalseen transcendentewnnrheid bestaan.M aardatsuggereerteen schilderkunstà la Bacon ofSutherland toch niet.

Banaliteit

Dewereld van FrancisBacon roeptweerzin enafgrijzenop.Zowelwiein
demensgelooft,alswieomtrentdemensgeen enkeleillusiem eerkoestert,
kan ze te negatiefnoemen.De <gelovige'vindtdeze negativiteit onrecht-

vaardig,dedongelovige'vindtzemisschien nogalgrotesk en nutteloos,ja,
onwenselijk,wanthetnegatievesuggereerthetpositieveen maaktdehele
anti-houding ongeloofwnnrdig.Dereëlepost-romantiek ofhetpost-m ythi-

schetijdperkheeftgeenbehoeftemeeraangeloofofanti-geloof,esthetiek
of anti-esthetiek. W aarom de dingen en de vormen niet tonen zoals ze

zijn,zonderteidealiseren,zonderaanteklagenoftemoraliseren?Schuld
en schasmte verraden slechtseen onaangepastheid aan de werkelijkheid.
De menskan zijn bestaan alleen maarconstateren en datvan anderen
tolereren.Alles moet dus is gewoon,als alledaags beschouwd worden.
Tegenover de passionele waarderingen en evaluaties van hetverleden de
banaliteitvan hetheden.Zelfsde kwalificatie fbanaal'voegtaan de wer-

kelijkheid,dienietanderskanzijn dan zeis,nietstoe.Mensen en dingen
in dewereld zqn.Ze suggereren niets,drukken alleen zichzelfuit.Hun
zijn ishunenigenatuuren erisgeenenkeleredenom dienatuurreligieus
te vereren.Die natuur is gewoon imm anent en verraadtniets transcendents;ze isgewoon natuur.Hetenige watde mensdoet,ism in ofmeer,

aldan nietefficiënt,naarzijn behoeften handelen.Zijn eindigheid heeft
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geen enkele oneindigheid nodig om zichzelfte verklaren.Er istrouwens

geen verklaring.Hetenigedatoverblijft,ishandelen,ietsdoen,bijvoorbeeldzijnvoetenwassenineenwastafel.Hetbestaan datdesculptuurkunstenaarSegal,en anderen methem ,zoalsdeschilderEdward Hopperlaten
zien.

Alsik denaakten van een Segalofeen Hopperbekijk,vraag ikmeafof
iknogwelnaarnaakten kijk.Zoalsdievrouw vanM odigliani'sschilderij
zich aan mijn blik aanbiedt,ofzoalsPermekemijdevrouwelijkenatuur
toont,zo zie ik Bacons naakte man niet, en nog veelm inder de zich

wassendevrouw van GeorgeSegal.Ondankszijn afwijzingen zijn vraag
om afschuw,staatBacontochnogdichterbijdetraditiedan Segal.In de
traditie ishetnaakthetsm boolvan deongereptheid,van de onschuld,de

zuiverheid,hetoorspronkelijke.Naargelanghetnaaktgeërotiseerdwordt,
endiemogelijkheid lijktmeinbeginselmethetnaaktsteedsgegeven,kan
die symboliek van hetzuivere en van hetoorspronkelijke dubbelzinnig
worden.M aarwelkeambiguïteiterookgesuggereerd wordt,toch blijftde
oorspronkelijkereferentieeenwerkzaam gegeven.Hoedan ook,hetnaakteispashetnaaktealserietsonthuld wordt,alsde bedekkende schaamte
overwonnen wordtofdoorbroken.H etnaaktekan zoweldisponibiliteiten
generositeit,als kwetsbaarheid en vernederd-worden betekenen.Denk,in
verband m etditlaatste,aan dezovele duizenden vernederden en vedrapten op de binnenplaatsen van de Duitseconcentratiekampen waarprecies

aandeidentiteit,intimiteit,pudeuren schnnmteop een geweldàadigemaniereen eindewerd gesteld.Desituatie wasinderdaad hetvoorportaalvan

dehelen van dedood.Hetnaakteroepteenoorspronkelijkesituatieop,
alshetwareeen grenssituatie.Ofik nuverwijsnaarhetnaaktekind,dat
zopasgeboren is,ofnnnrdenaaktedisponibiliteitin deerotische generositeit,ofnaar de naakte schnnmte voorde vernedering en de dood.in elke

situatieervnnrik deonthullingvan een werkelijkheiddieniettothetiledaagsetoevalligete herleiden valt.W elnu,die naaktheid vind ik nietterug

bijGeorgeSegalen evenmin bijEdward Hopperin zijn schilderijEleven
A.M .Dnnrom zijn deze werken bijna onthutsend in hun banaliteit.Zij
onthullen niet,ze drukken nietsuit.Ze vragen zelfsnietom de esthetise-

ringvanhetdagelijksleven.Zezijnlouteranekdotisch,datwilzeggendat
ze als het ware het fotografische m oment tonen uit een handeling die

andersgeen aandachtkrijgt.De vastgelegde houding istoevallig.Degetoondevrouw kon nethaarvoetuitdewastafelgehaald hebben of,indien

ik haarietslaterin debadkamerzou aangetroffen hebben,albezigzijn
zich aftedrogen.HetiseigeMijk allemaalom heteven.Ikheb haarook
nietbetrapt:indien ik in de badkamer zou binnenstappen,zou ze zich
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misschien omdraaien en zeggen::0 !benjijhet?Ik zalmehaasten,dan
kan jijook jevoeten wassen;eriswarm wateren alsje op zo'n gure
winterdagvan buiten komt,doetzo'n warm voetbadjewel.deugd!'W at
heeft dit alles met naaktheid te maken ? Niets! Die vrouw heeft alleen
geen kleren aan,en datoverkom tonssoms-toch ook.Daarisnietsessentieels aan.
De afwezigheid van ietsessentieels-datishetthema datEdward H opper

en George Segaluitbeelden.Ditlijkttrouwensook deparadoxvan deze
kunsttezijn.Alsbepaaldewerken suggereren datzenietsandersuitdrukken dan datgene wat ze tonen,dan drukken ze toch deze suggestie uit.
Zoals M odigliani en Permeke en Bacon hùn ecce homo tonen op een
manier die precieshetessentiële benadrukt,datwilzeggen warsvan elke

toevalligheid,doen Hopperen Segaldatnietminder.Ook zijtonen ons
hùnmens,enalszijdiemensvollediginhetanekdotische,hetcontingente
of in hettoevallige laten opgaan,dan onthullen ze niettemin iets essen-

tieels.Alleen isditwezenlijkede afwezigheid van een transcendenteNatuur;ditwezenlijke is de voortdurende stroom en continuïteit van de
immanentehandelingen.Degetoondemensenzijnuitdrukkingsloos,leeg.
Ditbeletechternietdat deze kunstenaarsjuistdeze leegte uitdrukken.
Kunstwerken zijn inderdaad nooitzonderexpressie:zijevoceren en onthullen een wereld,eventueeldewereld van hetniets,van deleegte,van het

gelijkmatige.Inditperspectiefbestaatergeennaaktmeer,wanthetnaak-
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teishetonthulde.Een expressieloosbestaan kan echternietonthuld wor-

den,zoalseen ding geen innerlijk kan vertonen.Hopperen Segaltonen
onsnudemensdiedoorzijnexpressieloosheid,doorzijn afwezigheidvan
een innerlijk leven,geen intimiteitmeerkan manifesteren.Bijgevolg kan
deze mens ook geen schaamte meer kennen en is de naaktheid banaal,

eventoevalligalshetgekleed zijn,alleen bepaalddoordeomstandigheden
die zelfallemaaleven banaalen toevallig zijn.Hetishetnaaktvan de
kust,waar de anonimiteit elke intimiteit overbodig maakt en waar het
taboe,alsbescherm ingsregelvan het sacrale,een geestesingesteldheid uit

een voorbijetijd verraadt.
Om af te sluiten
M odiglianien Perm eketonen onseen wereld meteen sacrale Natuur,een
wereld waarin hetheilige nietontbreekten waarin de participatie aan de
Natuurtothetgeheimnisvolleverlangen behoort.Hetgeniealstalentkan

de kunstenaarzoweltotdeemoed en nederigheid aanzetten wanneerhij
meentdathijeendienendefunctieheeft,alshem tothybrisofovermoed
opjagen,wanneerhijmeentdathijdezeNatuurzelfin bezitkan hebben
en houden.In deruimstezin van hetwoord zijn Modiglianien Permeke
nog religieuze kunstenaarsomdatze de kosmische verbondenheid oproepen.

Deinstellingvan FrancisBacon lijktmehieraantegengesteld.Hijvernietigt, deconstrueert de m phische diepte-dimensie van de mens door het

lelijke ofhetwansmakelijke te manifesteren.Het schone is slechts een
mukerdatmœ tworden afgem kt.Bacon chaotisœl.Hijsteltweldereligiositeit vast,m aar ze is slechts een mystificatie.En als het naakt het
sym boolvan de Natuur,van de disponibiliteit,van hetongerepte ofvan

degenerositeitis,danwordthettijd ditallestede-mystifiëren.Hetiswel
om heteven ofBacon een man ofeen vrouw in zijn ofhaarnaaktheid
uitbeeldt;erlijktnauwelijkseen onderscheid gegeven,wantin zijn iconoclasme heeft de schilder zijn figuren gedeërotiseerd en gedeseksueerd.
M aarhetnaakteishiernognietbanaal,hetblijftsymbolisch deuitdrukking van hetdesolate,van de beginnende ontbinding,van de totale heil-

loosheid. Dit agressieve anti-humanisme lijkt me ongetwijfeld een
athdsme in de zin van een negatieve religiositeit.
GeorgeSegalisdemeestm oderneofhedendaagsekunstenaar.DeNatuur
alsmysterieofalsop telossen probleem behoortniettothetwereldbeeld

van zijn kunst.Hijvertegenwoordigthetmerendeelvan dege-urbaniseer-
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de beschaving van het W esten. Als er slechts een eindeloze keten van
anekdotes bestaat,kan ervan geen verbondenheid metde Natuur sprake
zijn.Noch Hopper,noch Segalhebben ietsvan hetagressievevan Bacon
en zovele anderen.Dat is helemaalniet nodig,ce n'estqu'une passion
inutile.W aarom niet opgaan in hetonmi
ddellijkegegevene,en waarom
ni
et
l
ange
r
ee
n
ber
oep op een zin tedoen? Ditis
nietdem oed opbrengen
hetpost-athdsme van de louterprofane wereld.
Vertegenwoordigen M odiglianien Permeke,Bacon en tenslotteHopperen

Segalsuccessievestadiavande2* eeuw ?Hetlijktmecorrectertespreken
van dimensies in plaatsvan stadia.Varianten op hetnaaktin de zin van
M odiglianien Permeke vindt men vandaag nog terug.Nietalleen in de
schilderkunst,maarook in de fotografieofzelfsin een narratievecinem a-

tografischestructuur.Daarenboven blijftereen publiek voorzo'n beeld
van devrouw,alishetin de volslagen dubbelzinnigheid van de posterof

van de <peep-show'.De agressiviteit à la Bacon lijktme evenzeer een
kenmerk van de hedendaagsemens,wantMjheeftnietzo vlug methet
<onaanvaardbare' mysterie van de Natuur afgerekend. De H opper en

Segalbeschavinglijktmeechterwelinopmars,watechternietbeletdater
zoietsbestaatalseen <revanchedu sacré',een wilde sacraliteitdiezowelin

een soortheilig geweld,zoalsin deverheerlijking van deagressiviteiten
van de destructie,als in een zachtaardige terugkeer naar een ecologisch
gedachte Natuurterug te vinden is.

H .W . von der D unk : grenzen en m oge-

lijkheden van de historische kennis
RaoulBauer

Inhethuisvan degeschiedbeoefeningheefteraltijd eenwatonbehaaglijke
verhouding bestaan tussen de geschiedtheoreticien de fpraktizerende'historici.De eersten vinden datmethun geschiedfilosofische resectiesover

hetigemeenteweinigrekeningwordtgehoudenendatbijgevolgdeMstoricidikwijlsin een soortnaïevebeoefeningvan hetmétierblijven steken.
Deze laatsten van hun kanthebben de neiging om de theoreticitezien als

$debestestuurlui',die,zoalshetspreekwoordzegt,altijd faan walstaan'.
Dezeverwijten overen weerzijn slechtsten deleterecht;beidegroepen
werken in hun studie van hetverleden elk op een eigen terrein en hebben

een eigen invalshoek.W nnr de historicieen zo verantwoord mogelijke
reconstructie van hetverleden nastreven,nemen de theoreticijuistdeze
intellectueleactiviteitzelfonderdeloep:zijbegeven zich op hetterrein
van defmetastudie'.Nietzovaakvindjeeen auteurdiezich zowelin de
theoriealsindepraktijkvan hetvak helemaalthuisvoelt.Daarom alleen
alis hetwerk van de historicusH .W .von der Dunk,D e organisatie van
hetverleden,zo'n belangwekkendepublikatiel.Deze hoogleraarin de ge-

schiedenisna1870aan deRijksuniversiteitteUtrechtisimmersvanuiteen
filosofische resectie op de studie van het verleden die constant gevoed
werd door een eigen praktische geschiedbeoefening, gekom en tot een

meesterlijkeuitwerkingvan een gesystematiseerdegeschiedtheorie.

Geschiedenisen wetenschappelijk denken
BijwijzevanverantwoordingeneersteoriëntatiebehandeltVonderDunk
in een lange inleiding de relatie tussen de geschiedenis en het moderne

wetenschappelijkedenkenendekennismogelijkheidvanhetverleden.Hij
1 H'
@W @vondirDunk,Deorganisatie van hetverleden.Overgrenzen enmogeltjkhedenvanAl
:/orgcAekenni
s,VanHolkema& W arendorf/standaardUitgeverij,Bussum,1982,e pp.
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zetzich aftegen de wetenschapsfilosofen Lewisen Ayer en toontaan dat
voor alle kennis <de voorstelling van een verleden een absolute denk-

noodzakelijkheid blijkt'(40).Nadathijdetheoretischemogelijkheidvoor
hetbestaan van een historischekennisin hetlichtheeftgesteld,bespreekt

hijhoezepraktischtotstand komtviaeen analysevan demogelijkheden
en dedraagwijdtevan dehistorischebronnen.
Hetisduidelijkdatdekwaliteiten dekwantiteitvan debeschikbarebronnen van essentieelbelang is voor de ontwikkeling van de geschiedwetenschap.M aareven essentieelvoordie evolutieisvolgensVon der Dunk de
betekenisdie men aan de kennisvan hetverleden hecht.Deze kan nooit
losgezien worden van de totalerealiteitsconceptie die in een gegeven pe-

riodeaanwezigis.Vooralvanuitdieovertuigingbespreekthijin heteerste
deelvan zijn boek dehoofdlijnen in de ontwikkeling van hetMstorisch
denken. In vogelvlucht worden achtereenvolgens de Antieke wereld,de

christelijkemiddeleeuwenendeperiodevanhetdoorbrekendrationiisme
behandeld,waarna een uitvoerige analyse volgt van de geschiedfilosofischeproblem atiek van de 19e en 2* eeuw.Van de Antieke geschiedbeleving totdie van hetrationalism e treedt als hetware een slingerbeweging

op:van een empirisch-kritische werkelijkheidsbenadering (Thucydides)
naar een op de transcendentie betrokken geschiedbeeld van hetchristendom en vervolgenseen terugkeernaareen empirisch wereldbeeld vanafde
renaissance.Deperiodevan hetrationalism evertoonteen aantalopm erke-

lijke verschuivingen:o-m.de secularisering van de christelijke heilsgeschiedenisendelineairetijdsoptiekvan hetlaat18eeeuwsevooruitgangsgeloof.Nauw hiermee verwant is het opkomen van een universalisme,
ergo van een seculiere wereldgeschiedenis die gezien werd alseen doorlopend proceswaarin alleseen onverwisselbare plaatskreeg.M etdeze op-

vatting,meentde auteur,werd de weg vrijgemaaktvoorhet19eeeuwse
individualisme en historism e.

Vooraleerop dezebegrippendieperintegaan,tocheenbedenkingbijVon
derDunksbespreking van depostmiddeleeuwseperiodediehij,zoalsgezegd, gekenmerkt ziet door het rationalism e.Volkomen terecht, m aar

waarom gaathijvolledigvoorbijaandebetekenisvanDescartes?Nuweet
ikookweldatDescarteszichverhieldvandegeschiedwetenschap,hijhad
ergeen goed woord voorover.M aar ditneemtnietweg dateralvastdrie
goede redenen waren om hem in hetbesprekingsveld te betrekken.In de
eersteplaatshad een bespreking van de invloed van Descartes,die welde

ruimtelijke uitgebreidheid maar niet de tijd in zijn denken betrok,het
duidelijk anti-historisch karakter van verschillende toonaangevende au-
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teursin de 17een 18eeeuw in hetlichtkunnen stellenz.Zoalso.m .Huizinga betoogde,werd het geschiedbeeld verdrongen door het natuurbeeld,
hetgeen catastrofale gevolgen had voordenog m iddeleeuwsgdnspireerde

geschiedbenadering,mnnrjuistdaardoorook dewegvrijmaaktevoorde
modern-wetenschappelijkehistoriografie.Vervolgenszou een bespreking
van Descm esook geleid kunnen hebben toteen meerpreciezeomschrijving van hetrationalisme,datdoorzijn exclusievebeklemtoning van de
redegeenruimtemeerlietvoordewaardevandemenselijkeervaringenen
voorstellingen.Deze precizering zou mede kunnen laten zien hoe - toen
reeds -hetFranse en Angelsaksische denken zich onderscheidde van het

Duitse,datde stempelzou meekrijgen van Leibniz'meerbarokkegeest
(ziezijn universitasvan wetenschap en kunst).Tenslottehad een analyse
van Descm es'kennisleermethaarscheidingtussen subjectiviteiten wereld decontroversetussen idealism een materialism escherperkunnen situeren,een controversedieook doorklinktin detegenstellingtussen historisme en positivisme.

H istodsme en positivism e
M aar keren we terug naar Von der Dunks behandeling van deze twee

begrippen.Hethistorismezietdgeschiedenisen samenleving (...)alseen
geestelijke wereld',als 'een emanatie van de goddelijke ordening'.Het
historistisch axloma luidt<datdegeestelijkefenomenen zich perdefinitie
aan natuurkundig geaarde wetm atigheden onttrekken'.Daarom vallen be-

grijpençnaanschouwen (Verstehen)hiersamen(87).Achterditkennisbegrip gaateen mystiekeen romantische traditieschuil.Tussen deonderzoe-

keren zijn studie-objectisergeen afstand.<Hetware kennen bestaatin
dezetraditienietin een soortrationeelzich-eigen-m aken van hettekennen

object,doch in een hetzuiverbegripmatigeteboven gaandeversmelting
envereenzelviging,waarbijhetobjectzichveeleervan hetkennendesubjectmeester maakt-.-'(87).Deze vereenzelviging van subjecten object
heeftuiteraard zijn belang voorhetobjectiviteitsbegrip dathiergehanteerd wordt.tAangezien hetvolgensdehistoristen in de geschiedenisom

deeenmalig individueleverschijningen gaat,dietevensin hethistorische
proceseen onverwisselbare plaats innemen,dienen dieook methun eigen

2 W .den Boer,F.W .N.Hugenholtzen Th.J.G.Locher,GestaltendergeschieJeag,Bussum,1977,pp.179-180.
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maatgemetenteworden'(80).M .a.w.in dezegeschiedbenadering eistde
objectiviteitdatdehistoricuszichzelfvolledigwegcijfert.
Hetpositivism edaarentegen m eentdathetgaat<om inzichtin een realiteit

diejuistdaarom op eenafstandwordtgehouden.Alleen doordedistantie
kan die realiteit,naar analogie m etde natuurwetenschappen,imm ers be-

heersbaarworden'(87).Inhetspoorvan dezenatuurweteschappelijkebenadering ziethetpositivismehetindividu ook veelm inderalseen autono-

mepersoonlijkheid;demenswordtgezien a1s<engverstrengeld metzijn
omgevingen eenproduktvan maatschappelijke,fysischeenbiogenetische
factoren'(105).
Uitgebreid worden het positivismeen hethistorism e belichtaan de hand

van demarkantefiguren uitdezetweestromingen.Driepuntenlijken me
hierbijvangrootbelang.Primo hetfeitdathetvooruitgangsgeloofwaaropzowelhethistorismealshetpositivismewarenblijvensteunen,gaandeweg steedsmoeilijkerovereind bleefen metdeEersteW ereldoorlog een
fataleklapkreeg.M ethetverdwijnenvan dezegarantievoordebetekenis
van degeschiedevolutie kwam en hetrelativismeen scepticisme sterk naar

voren.Ten tweede de gewijzigdebetekenisvan hetbegrip dobjectiviteit',
datsindsW eberen Rickertonafscheidelijkverbonden werd met<waardevrijheid'(99).Tenderdehetfeitdatde19eeeuwsecontroverse,zijhetwe1
metandere etiketten,in de na-oorlogse periode opnieuw is opgelaaid,al
worden detwee kam pen doordehistoricinietsteedsalszodanig herkend;

maarditheeftte maken metde opmerkelijkeverspringingen die erzich
inhoudelijkinhebbenvoorgedaan(154).Eenillustratiefvoorbeeldhiervan
is het neo-m arxisme dat. zoals de auteur aantoont, de erfgenanm kan

worden genoemd zowelvan hetpositivismealsvan hethistorisme(155).
Almetaleen meesterlijkeanalysevandeontwikkelingvan hethistorisch
denken.dat de lezerm eteen in staatsteltzich een goed beeld te vormen
van de huidige stand van zaken op ditgebied.Vooraleerover te stappen

naarhettweededeelvan hetboek waar,zoalsdeauteurzegt,hijopnieuw
<zijneigen ogen'zalmoetengebruiken om deproblemenvan degeschiedwetenschap te ontleden,toch nog even ietsoverheteerste deel.Hétpro-

bleem bijuitstek datin dediversegeschiedbenaderingentelkensweeropduikt,isdatvan de specifieke relatietussen dehistoricusen zijn studieobject.Hierbijrijsteenaantalbelangrijkevragen.Moetdehistoricuszich
vereenzelvigenmetzijn studie-object(historisme)ofiserdaarentegeneen
distantievereist(positivisme)?Nauw hiermeeverbondenisdekwestievan
deobjectiviteitenvanhetwaarde-oordeel.En devraag,ofdepositiefwetenschappelijkebenadering,dieopheteerstegezichtdebestewaarborgen
voor wetenschappelijke kennis schijntte geven,ook in de geschiedenis
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haalbaar en/of verantwoord is.Kunnen de uitspraken van de historicus,

dietoch altijd zelfin degeschiedenisstaat,welontsnappenaanhetrelativisme?Blijftobjectiviteitindezetakvandemenselijkekennisvooraltijd
een droombeeld?

M ensen bestuderen m ensen
Alleaspecten van dezeproblem atiek worden behandeld in hettweede deel,
datopgesplitstisin eenentwintig onderling logisch samenhangende onder-

werpen.Zezijn in driegrotegroepen ondertebrengen.
In een eersteworden demoeilijkhedenbesprokendieinverband staanmet
deinhoud van dehistorische<begrippen'.W atisbijvoorbeeld dedraagwijdtevanbegrippenals<renaissance',<monarchie',dkapitalisme'?W elke
kwaliteiten kanmentoeschrijvenaanhetbegrip<historischfeit',dattraditioneelwordtgezien alsdé bouwsteen in hetwerk van de historicus? H et

gaathiernietom <onalankelijkevastegrootheden',diebuitenhetsubject
van deonderzoekerzouden bestaan (212).Hetzoeken naartranshistorischebegrippen iseen op voorhand verloren zaak.Datwilnog nietzeggen
dateen gesprek tussen historicialleen m aar toteen Babylonische spraakverwarring kan leiden.Eriszo ietsalshetaxioma van de betekenisidenti-

teitvan detaal.<Demeningsverschillen,deafwijkingenin beoordelingof
conclusiewordenslechtszichtbaardankzijeengemeenschappelijkuniverseeltaalgebruik,en destilzwijgendewederzijdseveronderstellingdatmen
hetover hetzelfde heeft,ook als men het oneens is'(165).Tussen dit
axioma aan deene kanten de noodzakelijke tijd-en plaatsbepaaldheid
van debegrippen aandeanderekantiserhelemaalgeentegenstrijdigheid,
meentVon derDunk,tzodra webedenken datelk begrip onlosmakelijk
onderdeeluitmaaktvan een contexten daarnaarverwijst'(212).Ditinzichtgeeftverderook de garantiedatdemodernehistoricustoteen zinnig
<gesprek'kan komen meteen ooggetuige uithetverleden.:Aan de letters
van het woord d'democratie'' kan ik niet zien welke voorstellingen en

associatieservooreenAthenerofJacobijnofRoyalistmeewaren verbonden,m aardoorhetbegrip te relateren aan dehistorische context,doorde

functievan determ ineen redevanGoebbelstevergelijkenmetdieineen
manifestvan Nieuw-Linksuitdejaren zestig,kunnen deverschillen en
verschuivingenzichtbaarwordenjuistwanneerik uitgavan debetekenisidentiteit.Datgeldtook voordecontextvan een middeleeuwerofAthener'

(212).
In een tweede groep kom en de problemen aan bod die te maken hebben
metdeonderlinge relatering tussen de historische feiten.M etwelke feiten
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en op welk stramien bouwtdehistoricuszijn reconstructievan hetverleden op? Belangrijke kwestieszijn hieruiteraard hetselectie-en verklaringsvraagstukdiebeideeenfundamentelerolspeelden(en nogaltijd spelen)in dediscussietussenpositivistischenhistoristischgeoriënteerdehistorici.Von derDunk isvan oordeeldathetcrucialepuntin dezecontroverse
ligtin hetfeitdatde historicushetconcreet-individuele en hetongewone

wilverklaren en <daarbijautomatisch verklaringen voorhetin eersteinstantie onverklaarbarezoekt.Hoe kan hijdeze paradoxe opgaveoplossen?(243).Hetpositivistischeverklaringsmodelwijsthijvan dehand omdatditeen <volstrektede-individualisering ofgeneralisering van detever-

klaren veschijnselen'vraagt (272).Tegenover de abstraherende analyse
van een dergelijke positivistische benadering,waar de individuele mens
verdrinktin generalisaties,plaatstVon derDunk de geschiedenisals<nar-

ratio'enhijlaatduidelijkmerkendatdaarnaarzijnvoorkeurgaat.Naeen
schitterendeanalysevan defundam enten en destructuurvan hetgeschied-

verhaal,komthij totde belangrijke conclusie:<De historicus-verteller
opereerteigenlijkaltijdtussentweepolen;depoolvaneenvereenzelviging
metdepersonagesofomstandighedenvanzijnverhaalendepoolvan een
totaalvisieophetgebeuren'(299).Later,bijdebesprekingvanhetfinalismeendeterminisme,zalhijdaarnogeen derdepijleraantoevoegen:<het
moreelspanningsveld'datgevatligt<tussen deaanvaarding van rationeel

begrijpelijk gemaakteontwikkelingen en zijn besefvan goed en kwaad'
(309).ln devollebetekenisvan hetwoord immersmoetdegeschiedenis
steeds handelen over het ddenken en handelen van herkenbare mensen'

(3œ ).
Nadatmetdezeensoortgelijkeuitsprakendeconcretemenszo nadrukkelijkinhethelehistorischekenprocesisbinnengehaald,ishetnietverwonderlijk datin een derdereeksvragen dezingeving in degeschiedenisaan
deordekomt,een vraagdielogischerwijzevoorafwordtgegaandooreen
behandeling van dekwestievan waardevrijheid en objectiviteitin degeschiedwetenschap.ResoluutwijstdeUtrechtsehistoricusdemogelijkheid
vaneenwaardevrijegeschiedbeoefeningvan dehand:<...menselijkeintenties,actiesen reacties(kunnen wij)slechtsvanuitonzeeigen waardegeoriënteerderealiteitherkennen'.Ditsluitaan bijeen inzichtdatreedsin
vroegere publikaties van Von der Dunk te vinden was3, met nam e het

3ZieH.W .von derDunk.Waardevrqheidengeschiedwetenschap.een commentaarop Junker,in,Th.De Boeren A.Köbben (red.),Waarden en wetenschap,Bilthoven,1974,pp.2* -222;Idem,Een onwetenschappelnke wetenschap,
inKleioheeftduizend ogen,Assen,1974,pp.1-21.
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gegeven datin degeschiedwetenschap dmensen mensen bestuderen'(350).
Daarmee staan we voor het enorme probleem van de objectiviteit.Er
m oet,zegt Von den Dunk.een onderscheid gemaakt worden tussen een

absoluteen een conditioneleobjectiviteit.fW elk individuietsdoetofondergaat,en waaren wanneer.valtin beginselobjectiefen tijdloosgeldig
uitte m aken...Zodra dat iets waar hetom gaat,echter benoem d m oet

worden (om van verklaren en waarderen tezwijgen)verlaatdehistoricus
hetplanvaneentijdlozeobjectiviteit-.-'(361-362).Hiermoetdehistoricus
rekening houden meteen heersendevoorstelling van menselijke realiteit,
en betreedt hij hetdomein van deconditionele objectiviteit.Zo zijn er
uitspraken denkbaar dievoordehele W estersebeschaving gelden,en andere die enkelvoor de middeleeuwse geldig waren.Hier doet zich het

verschijnselvoor dateen uitspraak aan zeggingskrachten levendigheid
inboet<naarmate de universele geldigheid van haar uitspraken toeneemt'

(366).InzijnredeneringhieroverwijstVon derDunk optweebelangrijke
punten.Vooreerstmag het 'waarheidsgehalte'van een historische voor-

stelling nooitverward worden methetdobjectiviteitsgehalte'.Vervolgens
kan een <ware'uitspraaknooitinstrl
jdzl
jn meteen objectieveuitspraak.
<zijdienthetalgemeen geldigetebevatten.ook alszijernietbijblijft
staan,dochhetoverschrijdt.Hetisditcriterium ,datin beginselonverantwoorde slechte geschiedschrijving of zonder m eer geschiedvervalsing,
<donwetenschappelijk''gefantaseer,vansterk subjectivistischedoch altijd
nog verantwoorde geschiedschrijving onderscheidtofkan helpen onderscheiden'(368-369).Eenmoeilijkheid dieechteronoplosbaaris,meentde
auteur,is<hoesubjectiefwaarheid nogkanzijn om waarheidteblijven'!
Een sluitende form ule hiervoor kan niet worden gegeven.De historicus
staataltijdvooreen keuze.W e1moethijrekeninghouden metdegevolgen
diedeze ofgenekeuzevoorzi
jn werkzalmeebrengen.Deonderzoekerdie

in zijnuitspraken enkelhetmaximaalobjectievewiluitdrukken <zalniet
gauw appelleren aan de existentiële regionen van zijn lezers.Zijn werk
blijftbetrekkelijk nietszeggend...De herkenbaarheid blijftzwak'.Anderzijdsmoetdehistoricusdie resoluutdeexistentiëledimensiein zijn werk
wilbetrekken,beseffen dathij gevaarlooptdde grenste overschrijden
waardeobjectieveelementen doorsubjectivismeen partijdigheid worden
verstikt'(369).OndanksditgevaarneigtVon derDunk duidelijk totde
tweedemogelijkheid en ditkomtnog eensfrappanttotuitingin zijn bespreking van de zingeving en van hetnutvan de geschiedenis.

'Aangezien kennisvan hetverleden nietmogelijkiszonderimplicieteverwijzingnaardeeigenwaardegeoriënteerdewerkelijkheid.aangeziendeherkenbaarheid van menselijkehandelingen en intentiesaltijd appelleertaan
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deeigentijdendezingevingvanheteigenbestaan,bleekenblijktdevraag
naardetotalezin van degeschiedenisonontkoombaar'(370).Toch voegt
hijeronmiddellijkeensoortrestrictieaantoe,dieo.m.demislukkingzou
verklarenvan diehistoricidiehijdepseudo-deterministischesysteembouwers noem t:Danilevski,Spengler,Toynbee.fDuiding van het geheelen

pogingtotzingeving vloeitvoortuitonsmenszijn enuitonzebemoeienis
metdegeschiedenis.M aarhetistevenseen poging diehethistorischewerk

transcendeert'(376).Deze waarschuwing neemt echternietweg datde
betrokkenheidop deze <buitenwetenschappelijkeexistentiëleregionen van
hetmenselijk leven'de noodzakelijke voorwaardeis en blijftvoor een
zinvollegeschiedwetenschap (387).
Hetcentrale thema van dezem agistrale studie ligt,zoalsuithetvoorgaan-

demagblijken,in debeschrijvingenanalysevandespecifiekerelatieinde
geschiedwetenschap tussen de historicusen zijn studie-object.In de geschiedenisbestudeertheteneindividu andereconcreteindividuen.Datdit

zijn weerslag heeftop de methode en op de draagwijdtevan de dwetenschappelijkheid'van de geschiedbeoefening heeftde auteuruitvoerig en
op een diepgaande m anier aangetoond.Toch meen ik datVon derDunk

ophétkardinalepunt-datvanhetobjectiviteitsprobleem -altevoorzichtigblijft,nietradicaalgenoegdenkt.Ondankszijnafwijzingvan hetpositivistische kennismodelen zijn beklemtoning van desubjectieveinbreng
van dehistoricus,houd ik deindruk overdathijzich toch niethelemaal
losheeftkunnen maken van hetpositivistischeobjectiviteitsbegrip.Hoezeerhijditook milderten nuanceertin wathijnoemtde 'conditionele
objectiviteit',hetschijntnog altijdtegaanom een vorm van objectiviteit
dielosvan hetsubjectkan worden gedacht.Debehandeling van ditprobleem en van dedaarop volgendekwestievan dezingevingin de geschiedenis zou m .i.aan consistentie gewonnen hebben indien gebruik was gemaakt van het fenomenologisch existentie- of intentionaliteitsbegrip.

Daarin immerskan dedialectischeeenheid van subjectenwereldvolledig
tothaarrechtkomen en wordtdetegenstellingtussen desubjectiviteiten
deobjectiviteitopgeheven.
Dezebedenking doetechternietsafaan mijn overtuigingdatdezestudie
aan demoeilijkediscussieoverdeaard endegeldigheidvan dehistorische
kenniseen bijdragelevertwaaraan niemand meervoorbijkan gaan.Dat
Von derDunk deze complexekwestiesook nog op een glasheldere manier

enin een vlottestijlheeftwetenteverwoorden,isgeengeringeverdienste.
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M atteo R icci en het probleem van de
inculturatie
Nicolas Standaert

In 1982 en 1983 werd in de helewereld de figuurvan M atteo Riccis.j.
(1552-1610)herdacht.Vierhonderdjaargeledendrongdezeberoemdemissionarisin China binnen en werd een van de eerstegrotebruggenbouwers
tussen deW esterse en de Chinesecultuuren een symboolvan watsom migen <accom modatie',anderen <inculturatie'noemen.Het is op deze begrippen en hun actuele betekenisdatwehierin willen gaan,doorteonderzoeken hoe sommige van Ricci'sideeën in China aanvaard werdenl.
De geschiedenisvan dem issie in China,zoalstrouwensoveralelders,kan
vanuittwee verschillendegezichtspunten bestudeerd worden.Heteerste is

datvandepresentatieen beantwoordtdevraag:wathebben dejezuïeten
gedaan om deChinezen tebekeren,watwashun missionairepolitiek? Het
tweede isdatvan de receptie:hoe hebben de Chinezen gereageerd ? W at

dachten zijvan dejezuïeten en van hun ideeën?Hebben zehetchristendom aanvaard of verworpen ? Is er bovendien sprake geweest van een
inculturatie van hetchristendom in de C hinese wereld ? Deze laatstevra-

gen zijn voordemissiologie de belangrijkste.En om maar meteen met
mijn conclusietebeginnen:inderdaad,ik geloofdatertentijdevanRicci
een bepaalde inculturatie van hetchristendom in China is geweest.Ver-

schillendechristelijkeconcepten zijn herdachtofhebbeneen nieuwe,Chinese vorm aangenom en. Ik zaldaar eerst twee zorgvuldig geselecteerde
voorbeelden van geven.Heteerste betrefteen theologisch thema,de opvatting van hem elen hel;hettweede ism eer pastoraal:hetontstaan van

christelijkegenootschappen.Vervolgenszalik proberen teverklaren hoe
dezeinculturatie mogelijk was,om tebesluiten metde actuelebetekenis
ervan.

1 Ditartikelisgebaseerd opeen lezing diedeauteurhield op hetinternationaal
colloquium M atteo Ricci..un exemple d'inculturation,dat op 2 en 3 december
1983 plaatsvond in hetInstituutLumen Vitae,Brussel.
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H em elen heI

Deopvatting van hemelen heldiedejezuïeten in de 17eeeuw in China
verkondigden,stemde natuurlijk overeen methetwereldbeeld van hun
tijd.Dehemel,waarGod,deengelen en deheiligenwonen,bevindtzich
dusboven ons.Dehelm etde vooreeuwig verdoem den bevindtzich in de
aarde.Boven dediepstehelbevindtzich hetvagevuur,waarzondaarsvoor
hun fouten boeten.Vervolgens is er de limbus puerorum voor de niet
gedooptekinderen,en de limbus#J/m - voorde heiligen dievöörChristusleefden.Na hun dood gaan de goeden naardehemel,de slechten naar
de hel.
Hetbestaan van een hemelen een he1in een hiernam aalsisechterhelemaal

nietconfucianistisch.In navolging van Confucius(551-479 v.Chr.)hieldendeconfucianistenzicheerderbezigmet'wereldsezaken'.Zijstreefden
vooralnaarhetbereiken van een idealestaatvan harmonieen welzijn in
ditbestaan.W elkenden zijeen <Hemel'alskosmischemachtdieverantwoordelijk isvoor het belonen van hetgoede en hetstraffen van het
kwade.Beloning en strafvolgen een wetvan actie en reactie:een goede
daad wordtgevolgd door een evenredige goede reactie,een slechte daad
@

dooreen evenredigeslechtereactie.M aardatgebeurtin dézewereld:je
ontvangtjebeloningindevorm vansuccesbijexamensofdoordatjeveel
nakomelingen krijgt.Je beloning of strafkan ook je nakomelingen in
latere generatiestoevallen.

Degedachte dathemelen helplaatsen van geluk ofongeluk zijn in het
hiernamaals,bestond in Chinawelin hetboeddhisme.M aarookhierzijn
duidelijkeverschillen methetchristendom.In de onophoudelijkekringloop van geboorte en dood zijn er zes paden waarop men zich door
rdncarnatiein een volgend leven kan begeven.Dekarman diejeop het
ogenblik van jedood bezit,lokteen automatischereactievan vergelding
ofbeloning uit,en bepaaltdewijzewaaropjewedergeborenwordt:god,
mens,demoon,dier,hongerende geest,helbewoner.Fundamenteelhierbi
j
isdataldeze bestaansvormen van voorbi
jgaandeaard zijn en onderworpen blijven aan dewetvan dekarman:wie dusin de helof in de hemel
is blijfternieteeuwigz.

2 Over fhemel'en <hel'in China,Ze J.J.L.Duyvendak,# Chinese D ivina

Commedia'
,in T'oungPaoXLI(1952),pp.255-316;K.L.Reichelt,Truth and

Tradition in ChineseBuddhism,Shanghai,1934,p.68 en vlg.;J.Gernet,Chine
etchristianùme:Action etréaction,Paris,1982.
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Hoehebbenconfucianistischeliteratennuopdechristelijkeopvattingvan
hemelen he1gereageerd? Laten we twee bekeerlingen als voorbeeld ne-

men:PaulXu Guangqi(1562-1633)en LeoneLiZhizao (1565-1630)3.Als
leden van deambtenaren-literatenklassehadden beidenzich van jongsaf
op dezwareambtelijkeexamensvoorbereid,waarbijzijdeconfucianistische klassieken en hun commentaren uit hethoofd moesten leren.M aar
beiden waren ook zeergdnteresseerd in <concretestudies'zoalsgeografie,
cartografie,astronomieen wiskunde.Dezeinteressebrachthen in contact

metRicci,bijwiezein deleergingenom dewestersewetenschappen beter
teleren kennen.Zijbeperktenzich echterniettotdewestersewetenschap,
zijsloten zich aan bijdewestersegodsdiensten lieten zich dopen.
Hun eerstecontactm etRicci'sopvattingvan hem elen helwasschokkend.

DeChinesegeschriftenvandejezuïeten onderstreeptenvooraldegedachte
dathetleven op aarde een tranendalwas,alleen hetleven in hethierna-

maalswashetwareleven.Datwasin tegenstrijdmetwathetconfucianisme leerde en Xu Guangqien vele anderen associeerden hetmetde boeddhistische visie op het leven na de dood. Ricci legde hun uit dat deze

opvattingvan hemelen helvolgenshem oorspronkelijk een westersconceptwas,dat'de boeddhisten gestolen hadden en verbonden m etPythago-

ras'reïncarnatietheorie.Hijweesop de voordelen van devoortdurende
gedachteaan de dood:jegaathetgoedebetrachten en hetkwaad schuwen,jegaatbezit,verdienste,faam enrijkdom geringschattenenjehoogmoedbestrijden.Degedachteaandedoodiseenvoortdurendeaansporing
en waarschuwing.En datgafvoorXu Guangqien LiZhizao dedoorslag:

op dezelfde wijze als sommige confucianisten deboeddhistische theorie
van hemelen helaanvaardden,aanvaardden zijde christelijke ideevan
hemelen helomdatzedegewone mensen ertoekan aanzetten hetgoedete

doen en hetslechteaftewijzen.
XuGuangqizettedezeovertuigingzeerduidelijk uiteen in een memorandum dathijnaarhetKeizerlijkeHofstuurdeterverdedigingvanhetchristendom tijdensdevervolgingen van 1616.Hijlegdeuithoevolgenshem
hetboeddhismenietin staatwasgeweest,ondankszijn opvattingen over
hethiernamaals,in Chinaeen morelemaatschappijtotstand tebrengen.
Hetchristendom zouechterwelin staatzijn demensen aan tesporen om
3 Hun bioqrafiein M.Ubelhör,HsûKwang-ch'iund seineFicfellung zum
Christentum,lnOriensExtremus15(1968),p?.191-257;16(1969),pp.41-74;
FangHao,LiZhizaoyanjiu(A StudyonLiChth-Tsao),Taibei,1966.EenuitvoerigerbeschrijvingvanhunreactiesophetcontactmetRicciinN.Standaert,Een
Confucianistischekl
7kop hetchri
stendom,inBqdragen.FW JcArl/voorfilosofie
entheologie44 (1983),pp.301-319.
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goed tedoen,deHemeltedienen,deouderstebeminnen,loyaaltezijn
tegenoverzijn superieuren en hetkwaad tevermijden.Hijbaseerdezich
daarbijnietalleen op delevenswijzevan demissionarissen,maarook op
hetbeeld datdejezuïeten van het<vreedzame'W esten gaven:een continentvan harm onieuzevrede,metgoederegeringen en waarzelfshelem aal
geen oorlog was!M etdeze opvattingvan hemelen hel<vuldehetchristendom hetconfucianismeaan en veranderdehetboeddhism e',een thema dat

in degeschriften van Xu Guangqiherhaaldelijk terugkeert.Ook voorLi
Zhizao isde ideedathetchristendom aanspoortom hetgoede te doen en

hetkwadeaftewenden,vanwezenlijkbelang.Indechristelijkewaarden
vond hij waarden dieook doorhetconfucianismeonderwezen werden:
rechtvaardigheid,medemenselijkheid,respectvoorde oudersen hetdienen van de Hem el.Degedachtevan hemelen hel,hoeweinig confucianis-

tisch ook,wastochaanvaardbaaromdatze,zoalshijschreef,<dedommen
waarschuwten deluien schrik aanjaagt'.
Deze twee confucianistische literaten waren nlaar nlatig geïnteresseerd in
de doctrinaire discussiesin de werken van Ricci.Specifiek religieuze dis-

cussieslieten hen tamelijk koud.Zijmaken in hun geschriften b-v.geen
melding van de vier hellen uit de toenm alige katholieke theologie.Van
belang wasvoorhenin deeersteplaatsdevraag welkedebestem anierwas
om goed te leven en tot een morele sam enleving te komen. In die zin

accepterenzijdegedachtevan hemelen hel,selecterenerenkeleelementen
uit en passen ze aan,om ze voorde confucianistische traditie aanvaard-

baartemaken.In plaatsvan een eschatologischekrijgtde gedachte een
meer ethische betekenis.

Christelijke genootschappen
Een tweede voorbeeld van inculturatie is m eer van pastorale aard :het

ontstaan van christelijkeverenigingen.
Naast de familie en de clan hebben verenigingen en genootschappen in

China altijd een zeerbelangrijke sociale ro1gespeeld.Door de eeuwen
heen hebben ze zich in grote verscheidenheid ontwikkeld.Je had genootschappen diezich in hoofdzaak m etm orele opvoeding en filosofische discussiesbezighielden,vooralrond de semi-privé academies,waarvan som-

migeeen belangrijkepolitiekerolvervulden;anderehielpen de literaten
bijdevoorbereiding van examens.Een tweedesoortwaren deverenigingen voorwederzijdsehulp (mutual-aid-societiesj.Normaalzorgdedeclan
voordemateriële en socialebehoeften van zijn leden,maarook vriend-
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schapsverenigingen die in de eerste plaats hetsociaalcontact onder hun
leden wilden bevorderen,namen deze taak op zich ;sommige van deze

groepen legden zich vooraltoeophulp aan dearmen.Dezevoornamelijk
caritatieve verenigingen hingen ook samen metreligieuzegroeperingen en
waren vooralin hetboeddhisme aan te treffen.In hetboeddhisme waren
er daarnaast genootschappen van specifiek religieuze aard. Leken groepeerden zich om de heiligegeschriften te bestuderen en naarde onderrichtingen van de monniken te luisteren.Erwaren dverenigingen terrecitatie

van deBoeddha-naam'(nianfohul
j,een methodeom deuiteindelijkebevrijding te bereiken.Er waren vegetarischeverenigingen,waaronder de
'Verenigingen om levendewezensvrijtelaten'@angshenghul
j.In opvolging van hetgebod om geen levendewezenstedoden en methetdoeleen
goedekarman te bereiken,verenigden leken en m onniken zich om geld in

tezamelenwaarmeein kooien opgesloten dieren vrijgekochtkonden worden.Genootschappen van deze aard waren heelpopulairop heteindevan

de Ming-dynastie (begin 17e eeuw).Tenslotte bestond erin China een
lange traditie van geheime genootschappen,zowelvan overwegend religieuze,alsvan meerpolitieke en economische aard.

In diecontextishetbijzonderbelangwekkend daterin detijd van Ricci
ookchristelijkegenootschappen ontstonden.Methetverenigingslevenwaren dejezuïeten zelfgoed vertrouwd.Zijvormden zelfeen dsociëteit'en
hadden b-v.M ariacongregaties(opgerichtin 1563)die metde Sociëteit
verbonden waren.De Chinesenaam voor<sociëteitvan Jezus'istrouwens

Yesuhuien daarin heeftdeterm <hui'(vereniging)dezelfdebetekenisals
voordemeesievan dehierboven vermeldeassociaties,zoalsnianfohuien
fangshenghui.
Blijven weeven stilstaanbijvierchristelijkegenootschappen diein detijd
van Ricciofkortdaarnaopgerichtwerden.Heteerstewordtbeschreven in

een briefvan G.Ferreiras-j.(1571-1649)uithetjaar1607.Hijmeldtde
oprichting van een vereniging die,naastvrom ewerken,ook tottaak heeft

dechristenen van anderedorpengastvrijheid teverlenen.Om deeenheid
onder de christenen te bevorderen,kwamen de gelovigen achtm aalper

jaarsamen in dekerk,op heiligedagenen vooralop GoedeVrijdag.Hier
treftmen een van detypischekenmerken van vele religieuze verenigingen
aan : rond de religie wordt het sociaalcontact en de eenheid onder de
gelovigen bevorderd.
H ettweedevoorbeeld isinteressanter,nietalleen omdathetmetRiccizelf
te maken heeft,maar vooralom datin ditgevalhetinitiatiefnietvan de

missionarissen,maarvan de bekeerlingen zelfuitging.In zijn beroemde
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boek,Storiadell'introduzionedelCristianesimoin Gaz ,verteltRiccivan
eenbekeerling,LucasLi,dievoorhijgedooptwerdhoofd vanverschillende broederschappen van de idolen was;met <idolen'bedoelde Riccide

boeddhisten.NazijnbekeringwildeLizijngelieRoosdebroederschapsactiviteitin hetchristendom voortzetten.Hijrichtteeen<confraternitàdella
M adonna'op.Samen metenkelevrienden steldehijzelfderegelsop,die
daarna doorRiccigeamendeerd werden en 'aangepast'aan het christen-

dom (Riccivoegdeero.m.debiechtaantoe,enkelegebedenen een procedureom nieuweleden op tenemen).Interessantis,datRiccihierzelfde
term 'accommoderen'gebruikt.In hetItaliaansschrijfthij:'emendateet
accomodatealmodo dellacristianità'.Debelangrijksteopdrachtvan de
confraterniteitwashetbegraven van de overleden christenen,'zeerplechtig en met veelluister',want daar hecht men in China veelbelang aan,
merktRicciterechtop.Verderzorgden deleden voorde armen en versier-

den zebijbelangrijke feesten dekerk metkaarsen,wierook en bloemen.
Hetgenootschap kwam elkeeerstezondagvan demaand bijeen om naar
eenpreekvan Ricciteluisteren.Hetvoorbeeldlaatduidelijkzienhoedeze
verenigingeneen bestaand(voornamelijkboeddhistisch)patroonvolgden,
waaraandanchristelijkeelementenwerdentoegevoegd.Inhetboeddhisme
waren hetgroepjesvan leken die zich verenigden onderleiding van een
monnik,hier rond een priester;in het boeddhism e waren ze verbonden
meteen lokale tem pel,hier met een kerk.Ook de activiteiten vertonen

overeenkomsten.Ook deboeddhistischeverenigingen zorgden bijdereligieuze feesten voor het versieren van de tem pels en het belang dat het

christelijk genootschap rond Ricciaan hetbegraven van dedoden hecht,
ligtin delijn van devoorouderverering en istypisch Chinees.
Nogduidelijkerblijktdieovereenkomstuiteen derdevoorbeeld.In 1618
richttedebekeerlingM ichelYangTingyun(1562-1627)eencaritatievevereniging op,dedvereniging van M enslievendheid'(Renhulb.Een beschrijving ervan vinden we in de Chinese biografie van Yang Tingyun.De bio-

graafbegintmetteverwijzen naardeboven reedsvtçmzLdnfangshenghui,
<verenigingen om levende wezensvrijte laten'.Dezewaren vooralgestimuleerd doordeberoemdemonnik Zhu Hong (1535-1615).Dieleefdein
de buurtvan de stad Hangzhou en daar kwam ook Yang Tingyun van-

daan.Zijnchristelijke<verenigingvanM enslievendheid'vertoontveelgelijkenismetdefangshenghui.De leden kwamen eenmaalpermaand samen om geld ofgoederen in natura bijeen tebrengen voorde armen,of
4 P.M .Elia,FontiRicciane,Roma,1946-1949,II,pp.481-482.
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beter,om dhongerigen tespijzen,naakten te kleden,dorstigen te laven,
zieken teverzorgen.reizigersgastvrijheid teverlenen,gevangenen vrijte
kopen en de doden te begraven':de zeven werken van barm hartigheid.

Met uitzondering van het bevrijden van gevangenen,stemden aldeze
waarden overeen metwaarden dieook in deconfucianistischem oraalboeken te vinden waren en dezeovereenstemming werkte de aanvaarding ervan in de hand.

Een soortgelijk genootschap -onsvierdevoorbeeld -werd in 1634 opgerichtdooreen anderebekeerling,PhilippeW ang Zheng (1571-16M ).Ook
vandezeverenigingbeschikken weovereenvrijnauwkeurigebeschrijving,
destatutenervan zijnzelfsbewaard geblevens.Zebeschrijven deverschillende graden,de taken van devoorzitteren de leden,en de verschillende

soorten bijdragen.Ook hierishethoofddoeldezorg voorde armen op
basisvan dezeven werken van barm hm igheid,vooralhongerigen voeden,

zieken verzorgen en natuurlijk dedodenbegraven.Maarzeschrijvengeen
enkele specifiekereligieuze activiteitvoor,zoalsb-v.gebed ofeucharistie.

Dezeuitsluitend caritatieveverenigingen zijn daarom o-i.typisch Chinees
en het is in dit verband interessant,even op enkele verschillen met de

toenmaligeM ariacongregatiein Europatewijzen.Hoewelzeook sociale
activiteiten ontplooide,hield deM ariacongregatiezich vooralbezig metde

geestelijkeen religieuzevorming van deleerlingen van dejezuïeten-colleges,indelijnvandeIgnatiaanseSpiritualiteit.TerwijldeChinesegenootschappen gem engd waren,werden vrouwen en meisjespasna 1751totde
M ariacongregatie toegelaten.

Dezeviervoorbeelden tonen duidelijk aan datdeChinesechristenen zich
verenigd hebben in groeperingen waarvan de organisatie en activiteiten

hunvertrouwd waren,maarwaaraanzeeenchristelijkebetekenishebben
toegevoegd.

Accom m odatie -Inculturatie
De receptiediedewesterse opvatting van hem elen heltebeurtvielen het

ontstaan vanchristelijkegenootschappen laten zien datelementenvan het
toenmaligechristelijkegedachtengoedtentijdevanRicciingangvondenin
China,althansop hetvlak van hetsocialeleven.Hoe isdatteverklaren ?

5 M .Courant,Catalogue #e?Livres CAfaog,Coréens,Japonais,etc,Paris,
1912,nr.7348.
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Persoonlijk geloofik dathettedanken wasaan demissionaire politiek
van Riccien zijn medebroeders,een politiek van <accommodatie'.
'Accomm odatie' is niet hetzelfde als dinculturatie'. Als missiologische
term betekentdaccommodatie'deaanpassingvan hetchristendom aan een

anderecultuur,eenaanpassingdiemin ofmeerbeperktblijfttotuiterlijke
elementen alstaal,kleding,ceremoniesen levenswijze.dlnculturatie'gaat
verder:zijbeoogteen incarnatie van de evangelische boodschap in een
concreetcultureelmilieu,en we1zo datdechristelijkeervaring nietalleen
in term en van de ontvangende cultuurwordtuitgedrukt,m aar een kracht
wordtdie zoweldiecultuur alsdeuniverselekerk animeerten inspireert6.
De accom modatie-methodevertaaltde theologiein de taalvan de andere

cultuur,maardetheologieblijftessentieelwesters.Deinculturatie-methodeherdenkthetchristelijke gedachten> ed in termen van deanderecultuur,zoalsThomasvan Aquino datm ethetAristotelismegedaan heeft.ln
de liturgiezalde accom modatie-methode delokale taalgebruiken en mis-

schien enkele uiterlijke aspecten <aanpassen', terwijl de inculturatiemethode de hele liturgie een nieuwe vorm zalgeven.
Erewieeretoekomt:de accomodatie-ideekwam nietvan Ricci,maarvan

de jezuïetAlessandro Valignano (1539-1* 6),die als 'visitator'(inspecteur,zou je kunnen zeggen)ten tijdevan Riccidejezuïetenmissiesin het
Verre Oosten bezocht.Terechtnoemde Riccizelfhem de dvader van de

China-missie'7.Zonder Valignano zou er waarschijnlijk zelfs nooiteen
Riccizijn geweest.
Bijzijnvisitatievandemissiein JapanmerkteValignanohoevelevan zijn
confratersdeJapansecultuuren hetJapansekaraktergrondig misprezen.
Hun provinciaal-overste,Francisco Cabral,legde een strikte scheiding op

tussen deEuropeseen deJapansejezuïeten;deJapansejezuïetenmochten
nieteensLatijn ofPortugeesleren,opdatzetoch maarnietzouden verstaan wat de Europeanen onder elkaar zeiden;Japans was volgens hem

voordeEuropesejezuïeten veeltemoeilijk,prekenin hetJapanszouden
ze toch nooit kunnen.Overigens moeten we hier we1opmerken dat de

6 Wijverkiezen determ 'inculturatie'boven synoniemenalsfcontextualisatie'

of findigenisatie'en onderscheiden hem verdervan de culturœl-antropologische
term çacculturatie'.çAcculturatie'duidtopcultuurcontactin hetalgemeen en meer
specifiek op hetprocesvan verandering onder invloed van een andere cultuur.
Vooreen uitvoerige discussievan deze termen Ze:A.A.RoestCrollius,What9
so new aboutinculturation?# conceptand itsimplicatiou,in Gregorianum 59,

(1978),pp.721-737.

7 Ipadrediquestamissione':m cciin eenbriefaandegeneraaloversteAcquavi-

va (22 aug.1* 8),in P.TacchiVenturi,OperestorichedelP.Matteo Riccis-j-s
Macerata,1911-1913,Il,p.299.
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meeste missionarissen in die tijd nauwelijks de lokale taalkenden,ze
preekten en catechiseerden met behulp van tolken.Een ander probleem
wasde lichtvaardigheid waarmee men Japannersdoopte.dM assa-bekerin-

gen'maakten deeluitvan demissioneringvan dietijd.Valignano pleitte
vooreen fundam enteelrespectvan deJapansecultuuren een verregaande

adaptatieaan de Japanselevenswijze,kleding,wooncultuur,eetgewoonten en beleefdheidsregels.Hijwaszoverop zijntijdvooruit,dathijook
nu nog progressiefgenoemd kan worden:verschillendevan zijn bepalingen zijn zelfsnu nognietgerealiseerd8.MaardebasisdieinJapangelegd
wasen hetgroteaantalgedooptenmaakten hetonmogelijk hetbeleid ten
gronde te veranderen.China daarentegen wasnog een ongereptgebied en
daar kon Valignano van hetnulpuntvertrekken.

HijroeptM .Ruggierien laterM .RiccinaarM acao metdeopdrachtde
Chinese taalte leren ;wat veelkritiek van hun confraters in M acao uit-

lokt.Daarna draagthij hen op China binnen te dringen,verkleed als
bonzen.In Japan wasdeaanpassingimmersaltijd gerichtgeweestop de
boeddhistischebonzen.Maardan wordtderolvan Riccibelangrijk.Hijis
nsmelijk decreatieveuitvoerdervan Valignano'srichtlijnen.Natienjaar
ervaring metdeaanpassingaan deboeddhisten gaathijzich opdeconfucianistischeeliterichten.En in dieaanpassing gaathijheelver:hijleert
hetklassiekeChinees,hijkleedtzich alseen literaat,hijbenadertzemet
deChinesehoffelijkheidsnormen,hijverkondigthetevangeliein filosofischediscussiegroepen.Hijhechtook meerbelangaan dekwaliteitvan de
bekeerlingen dan aan de kwantiteit.M aar ondanks dit alles moeten we

erkennen:Ricciwaszijntijdvervooruit,maaraandefasevandeinculturatiewashijnogniettoe.ZoalsJ.Bettrayschrijftin zijnomvangrijkwerk
Die Akkomm odationsmethode des P.M atteo RicciS.J.in China :<Ricci
heefter nietaan gedacht,zoals moderne m issiologen ergraag naar streven.dateenmaaleen Thom as van Aquino voor M ië en uit Azië m oest
komen om dechristelijkeboodschap in hetAziatischedenken een nieuwe
vorm tegeven'9.Maarwelheeftzijn accommodatiemethode de inculturatie waarvan we boven enkelevoorbeelden hebbengegeven bevorderd.Tegen heteinde van de M ing-dynastie was de missie in China immers meer
dan alleen m aarverkondiging en acceptatie van hetchristendom .Hetwas

8 Cfr.J.F.Schûtte,ValignanosMglfoaxgmn#ll/ze/érJapan,Roma,1958,II,

p.335 en vlg.

9 J.Bettray,DieAkkomodationsmethode #e? P.M atteo Riccis.j.in China,

Roma,1955,p.167.
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een ontm oeting tussen twee grote culturen,misschien een van de belang-

rijkstedieerooitgeweestzijn.
Elkcultuurcontactverlooptaltijd inverschillendefasen.In eeneerstefase
accepteertde enecultuuralleen maardieelementen van een anderecultuur
die enigszins eigen cultuurpatroon passenlo.In de omgang tussen indivi-

duengaathetnietanders:indeeersteplaatsaccepteerjedegedachtenvan
andereninzoverrezebijjeeigenideeënaansluiten.Pasineentweedefase
gajeovernemen watnietdirectin jeeigen patroon past.Maarvreemde
ideeën en vormen worden zelden in hun pure staatovergenomen,ze worden gereïnterpreteerd in term en van de eigen cultuur.En dereïnterpretatie

kan verafstaan van deoorspronkelijkebetekenis.Steedsechtergaatze
aan een eventuele overnnme ofverwerping vooraf.

Bijdeontmoetingtussen hetchristendom en China zou ditinterpretatieproces in hetvolgende schema kunnen worden gevat.De jezuïeten,die
hun opleiding in hetW esten hadden gekregen,waren doordrenktvan westerse ideeën en westersetheologie.Om deze aan de Chinezen overte dra-

gen,volgden zijde progressieve methode van accommodatie,zijwilden
hun ideeën in hetChineesverkondigen.Ze moesten zeduseerstvertalen.

Om dattedoen,interpreteerden zijeerst,vanuithun westers-christelijke
traditie,deChinesetaal,de traditieen hetdenken.H ierin accepteerden of

verwierpen zijop eenselectievemanierbepaaldeChineseconcepten,ideeën ofstromingen.Uiteindelijk presenteerden ze dan hetchristendom in
een geïnterpreteerde Chinese terminologie.Eenzelfde interpretatieproces

speeldezich '
afaan Chinesezijde.Hetwesters-christelijkegedachtengoed
wnnrmee zijin contactkwamen,was in hetChinees vertaald.Op hun
beurtinterpreteerden zijdatvanuithuneigen traditieen cultuur.Ook zij
selecteerden,accepteerden ofverwierpen sommige ideeën.W atze in hun

geschriften en in hun christelijke genootschappen overnamen,was een
geïnterpreteerd,een gdncultureerd christendom .Hoe verdoken ofonbewust dit inculturatieproces ook verliep - men was er zich niet eens van
bewust dat er zo iets als <inculturatie'bestond -het is tot het volgend
schema te herleiden :

10 Cfr.P.E.deJosselin deJong,ContactderContinenten,Leiden,1978,.69
en vlg.
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Hetiseen schema datwe niette mechanisch mogen opvatten.Nietalleen

decultuurofdetaal,maarook historischeomstandighedenen persoonlijkeontmoetingen hebben een nietonannzienlijkeinvloed op deinterpretatie.En bovendien,hoeberedeneerd ze somsook overkomt,deallerindividueelstem otivatie waarom iemand een fbarbaars'geloofaanvaardtofverwerpt,ism eestalniette achterhalen.

Actuele betekenis
ls er uit deze geschiedenis iets te leren voor vandaag,niet alleen voor
China,maarvoordehele missionaire onderneming,Europa inbegrepen?
A1saanloop toteen renectie daaroverzou ik drie vragen willen form uleren.

1.Deeerste vraag betreftde opeenvolging van de verschillende fasesvan
de missionering en de rolvan de missionarisdaarin.Isdeevolutie die we
hierhebben waargenomen en die tot inculturatie geleid heeft,een model
om na tevolgen ? Dientereerstaccommodatie en pasdaarna inculturatie

tezijn? Isdeaccommodatiehetwerk van demissionaris,deinculturatie
detaak van deontvangendecultuur? Isderolvan demissionarisdievan

een <conservator'of die van een <katalysator'? Neemthijdeelaan het
inculturatieproces? En alservoorafaccommodatiemoetzijn,wordthet
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dan niethoogtijd datwijonsdaareerstop toeleggen voorweonsop de
inculturatie storten ?

Ik heb hieralleen willen laten zien daterten tijde van Ricciin China
sprake was van een zekere inculturatie van hetchristendom .Ik wilhelemaalniet zeggen dathet hier om een volledige,ideale inculturatie ging
zoals men zich die nu voorstelt.Bovendien was er ook veelweerstand.

Zelfsdeaccommodatiekan bijbekeerlingen weerstand oproepen:een reactievan <contra-accommodatie'.Dem issionariswi1hetchristendom aan
een andere cultuur ofreligie aanpassen,de bekeerl
ing van zijn kantwil

zich echtbekeren,zijn leven veranderen,metzijnverledenbreken en zich
volledigaandenieuwereligieaanpassen.Hijverzetzichtegeneenextreme
accommodatiedieteveelop zijn vorige religie gelijkt:<W aarom moeten
weonsaan ceremonieshouden dienietveelverschillen van de boeddhisti-

sche?W ezijn toch christen geworden?'.Zo hadden dejezuïeten deChinesewoordentiantangendl
kuovergenomenvoor'hemel'en<hel',termen
die ook in hetChinese boeddhisme voorkom en,maar een van de bekeer-

lingen verkoosde transliteratiesba-la-yi-suo (voorparaisojenyinfo-ernuo (voorinferno),omdatdievolgenshem beterdeoorspronkelijkebetekenisweergaven.Bijanderen dan bekeerlingen,bijniet-christenen roept
deaccommodatie soortgelijke positieve ofnegatievereactiesop.Ricci's
accommodatie leiddetoteen dialoog metde literaten die zijn ideeën en
gedrag bewonderden.M aar ze stootte ook op weerstand,vooralvan de

kantvan de boeddhisten,diehem vanTdiefstal'beschuldigden:hijnam
ideeën van hen over en gafze een nieuwe betekenis.Ditalles betreft de
eerste vraag :was de evolutie die we waargenom en hebben,een m odel?

Dientereerstaccommodatieen pasdaarna inculturatietezijn?
2. Het tweede probleem betreft de orthodoxie.De manier b.v.waarop
confucianistische literaten de westerse opvatting van hemelen heltot de
hunnem aakten,kan devraagoproepen :<lnderdaad,PaulXu Guangqien
Leone LiZhizao hebben deze gedachte aanvaard,maarertreedttoch een
grote waardeverschuiving op.Degedachteaan hemelen he1iseen m orele

stimulansgeworden,haar eschatologische betekenis heeftze bijna helemaalverloren.Iszo'n verschuiving nog we1aanvaardbaar?'Hetgaathier

om een acceptatie-met-accentverschuiving.Maar er zijn op theologisch
niveau nog anderesoorten van inculturatiemogelijk.Acceptatie-met-toevoegingbijvoorbeeld.ZoleiddetentijdevanRiccidewisselwerkingtussen
jezuïeten en Chinese christenen tothetideevan God als <Grote VaderM oeder'.God wasnietalleen Vader,maarook M oeder.Oferisinculturatie-met-verwerping.Een Chinesebekeerling b.v.aanvaarddeweldatGod
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deschepperwasm aarAdam en Eva waren nietdeeerstemensen:deeerste
Chinese keizersbehielden hun autoriteitalsvoorouders.
Deze voorbeelden roepen niet alleen de vraag op of de inculturatie dan
nog welorthodox is,m aardevraag naardeorthodoxiezelf.W atisorthodoxieprecies? De eneW aarheid heeftdoorde eeuwen heen toch verschil-

lendeuitdrukkingengekregen.Tentijdevan RiccihoordehettotdeglobaleorthodoxiedatAdam en Evadeeerstem ensen waren geweest,m aarwie

neemtdieopvattingin haarletterlijkebetekenisnogau sérieux?Tegelijk
ondergaat de orthodoxie van de andere cultuur analoge veranderingen :
tegenwoordig worden de eerste keizersnietlangera1svoorouders van de
Chinezen erkend.H oemoeten wedusdeorthodoxievan dezerdnterpretatie van het christendom beoordelen ? Is er plaats voor experimenten ?
M oeten we nietveelgeduld aan de dag leggen? M ogen we ook minder
orthodoxe elementen aanvaarden oftoelaten? En tenslotte,isde Kerk in

Europazelfwelaltijd zo orthodox alszebeweerttezijn?
3. Hetderde probleem betreftdecultuurzelf.Riccim aakte een selectieve

keuze:binnen degroteChinesecultuurpastehijzich aan decultuurvan
deconfucianistischeliteraten aan,terwijlhijzichverzettetegendievande
boeddhistischem onniken.Alswedusaan inculturatiewillen doen,moeten
we eerstnog uitmaken in welke cultuur we onszullen incultureren.Over

hetalgemeenbeschouwen wijdeChinesecultuurveeltemonolitisch.Dat
doen we toch nietmetonze eigen cultuur? Ik bedoel:steldateen boeddhistische groepering uit Japan ertoe besluit deze progressieve m ethode
van inculturatie te gebruiken om beterhaarleerin Europa te verspreiden.
In welk Europese denken moet ze zich incultureren :het m arxisme,het
christendom ,hetexistentialism e?Alszezich aan hetchristendom wilaanpassen,in welke liturgiezalze zich incultureren:dekatholieke ofde pro-

testantse?DievanvoorofnahetConcilie?W elkereligieuzekledijza1ze
aannemen :dievan depriestersvan M gr.Lefèbvre,van de franciscanen of

van dejezuïeten?Totwelkesocialegroepzalzezichrichten:dearbeiders
in Italië,dewijnbouwersin Frankrijk,deindustriëlen in Duitsland ofde
Punkersin Engeland? Dezelfde vragen stellen zich steeds weer,ook voor
deinculturatiein de fA frikaanse',<Amerikaanse'of<Aziatische'culturen.

Inculturatieisnietaltijd zo gemakkelijk a1swesomsdenken.Hetisgemakkelijkererovertepraten danhetterealiseren.M aar,zoalseen vriend
missionarismeeenszei.<DeKerk isnog maartweeduizend jaarjong!'
W e moeten onsnietverbeelden datwe in twintig jaartijd alleskunnen
doen.
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Inform atica en com puter in het onder-

wijs
J.H aers en H .Jans

Deopmarsvan decomputerbrengteenonstuitbaremaatschappelijkeontwikkelingteweeg.een wareomwenteling,metverreikendegevolgen op alle
niveausvan desamenleving.De weerslag van dietechnologischeinnovatie
op de organisatie van de industrie en de dienstverlenende sector,op de
werkgelegenheid,op hetculturele,socialeen privé-leven van deburgers,is

alettelijkejarenhetonderwerpvan vaakgepassioneerdediscussies,diein
hetbestegevalhetpro en contrazo evenwichtigmogelijk metelkaarproberen teverzoenenl.Daarmeeisook onvermijdelijk devraag gerezen of,
wanneeren hoe men de volwassenen van morgen metdeze nieuwe realiteit
vertrouwd dientte maken :de vraag naar de plaats voor computers en

informatica in het(middelbaar/voortgezet)onderwijs.
Ve- orven en om streden standpunten
In ten minstedrievan onzebuurlanden,deDuitseBondsrepubliek,Groot-

Brittanniëen Nederland,isdediscussie-entendeledepraktijk-alverder
gevorderd dan bijons.Toen deVereniging W is-en Natuurkundigen van
deKU Leuven in oktober 1983 een symposium overhetthema organiseerde,wasdr.L.Klingen van hetHelm holtz-Gym nasium teBonn een van de
voornaamsterapporteurs.Van hem vernamen wedateind 1982 reeds40%

van descholen in deDBR overcomputer-hcr#wcr' beschikken en naar
nogeens16% wasdezeonderweg.Deinhoudelijkeaspectenvan deonder1Cfr.H.Jans,Opmarsvandekhi
ps'
,inStreven,april1981,yp.619-635en

PaulCasparie,Automatùeren gehe/r/nietmetgezond verstand,ln Streven, februari1984,pp.* 9-455.
2 Hardwareheethetgeheelvandemateriëleelementen vaneen computer:elektronischeen elektromechanischeonderdelen,kabelsen kringlopen voordeelektrischevoedingenonderlingeverbindingen,een centraalgeheugenen hulpgeheugens,

invoer-enuitvoerorganenvoordeinformatie.Softwareslaatophetgeheelvande
programma'sen het bijhorend documentatiemateriaalzoals handleidingen en
stroomschema'svoorde werking van decomputer.
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wezen computerkunde werden door Klingen in vijf gebieden ondergebracht.Voorop,alsmeestfundam entele dimensie,komthetonderrichtin

dezogeheten algoritmes3;op detweede plaats,het(leren)structureren
van de -in te voeren gegevens;op de derde plaats,enig inzichtin en

gebruik vandecomputer-hardware;tenvierde,eenbeetjeverrassendmisschien,hetsocio-politieke probleem van degegevensbescherming;tenslottedeconcretetoepassingen4.Deprioritairenadruk op dealgoritmesiso.i.
volkomen gerechtvaardigd en ook vanuitpedagogisch standpuntten volle
verantwoord.Om diereden gaan wein hettweede deelvan ditartikelwat
uitvoerigerin op hetalgoritmisch denken,dehardekern nietalleen van de
theoretische maar evenzeer van de toegepaste computerkunde.
Erworden nogalwatandereargum enten voorde invoering van hetinfor-

matica-onderwijs gehanteerd,maar daar horen welwatkanttekeningen
bij.De <opmerkelijkebelangstelling van de leerlingen'kan van voorbijgaandeaardzijn ennetzolangdurentothetnieuweerafis.Hetfboeiende
gadget-en spelkaraktervan de computer'm ag nietblind m aken voorhet
moeizam elabeurvan de inform atica,hetvaak urenlange werken om een

computerprogrammahelemaalrond tekrijgen.Hetdenthoesiasmevan de
leraren'isvooralsnognietalgemeen,nochunaniem enblijft-zoalsuithet
vervolg zalblijken,ten onrechte-veelalbeperkttotdekring van dewiskundigen.De <groeiendedruk van decom puterm arktop de scholen'dient
beoordeeld te worden alselkeandere,doorcomm erciële belangen ingege-

venijver.De<bezorgdeoudersdievrezen dathunkinderen decomputerkundezullenmissen'zijn noggeen argument,maarweleen stimulansom
teonderzoekenhoenuttigofnodigcomputerencomputerkundezijnvoor
hetpedagogisch projectvan de school.
Deeersteen beslissendevraag voorhetonderwijsis:welkezijn despecifiek pedagogische argumenten die pleiten voordeinvoering van de inform atica alsnieuw leervak ? lnformatica dientinderdaad gezien te worden
als een vak apart,m eteen welomschreven identiteit,die verderreiktdan

hetgebruik van nieuween boeiendetoestellen.Informatica onderwijzen
betekent:de leerlingen vertrouwd maken met de nieuwe denkstijlvan
inform aticaverzameling en -verwerking die overal om ons heen ingang

3 Wiskundig en/oflogisch algoritmeheetelke stelselmatige wijze(methode)
van berekenen ofbewijzen,metbehulp vanconventioneletekens,symbolen en
schema's,diegeenenkelberoepdoenopdeintuïtieofkennisvandemensbi
jde
interpretatie ervan.
4 Ook in Belgiëliggen reedsplannen voorhetvak informatica op tafel,waarin
dezelfde accenten worden gelegd.Hiervoorzijn ook reedshandboeken beschikbaar.
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vindt,zonderdatwijeronsvanbewustzijn.Ditbehelstnaasthetaanleren
van bepaaldetechnieken teroplossing van problem en ook hetconfronteren van de leerlingen met de nieuwe realiteitvan de <gdnformeerde'we-

reld,in hetbijzondermetdegroeiendeeconomische,politiekeen sociale
dimensiesvan ditfenomeen.
Heeftm en eenmaalingezien hoebreed hetveld van deinformatica is,dan

ismeteen duidelijkdat<werken metdecomputer'allerminsteen techniek
ofeen aangelegenheid isdie alleen wiskundeleraren ofhetwiskundeonder-

wijszou aanbelangen.Informaticaiseenvak apart,meteigen denkstructuren en een eigen aanpak om problem en op te lossen,die ook bruikbaar
isvoorveleanderevakken.Hetinvoeren van deinformaticain hetonder-

wijsbrengtmeedatookdedidactischepatroneninanderevakkentendele
gewijzigd worden.Sommigehandboeken doen reedspogingen in diezin,
doordatzijbepaaldeproblemen zo structureren,datzevooreen computerbehandelingvatbaarworden.Bijdeze<dienst-functie'van deinformatica hoortook watde Angelsaksers computerassisted instruction (CAI)
noemen :onderrichtin een ofander vak metbehulp van de computer.

Natuurlijk ishetzo datdeinformaticaa1stechniek (van hetblootleggen
van hetalgoritmische denken)goed pastin hetkadervan de wiskunde,
waaralgoritmeneenbijnanatuurlijkeplaatsvinden.M aardeheusedenkstructuren kunnen en moeten iedereen bijgebrachtworden en horen niet
perse in hetvak wiskunde thuis.Ditzowelruimere als multi-disciplinaire

aspectvan deinformaticaverdiento-i.weldegelijkzijn plaatsin hetmiddelbaaronderwijs.W aarmen decomputerkan gebruiken om problemen
tehelpen oplossen,zou menhetmoetendoen.endeleerlingen bijbrengen
hoe datgebeurt.Hetiseen hul
pmiddel,datop zijn niveau zijnsgelijke
nietheeft.Alleen dan kan men ook leren niet méér van decomputer te

verwachten danhijbieden kan:hetzelfstandigedenkenvandeleerlingen
mag niet in hetgedrang komen.Gaandeweg leertmen ook dat niet alle

problemen zondermeervatbaarzijn vooreen <computerbehandeling'.
Natuurlijk ishetook mogelijk,en in sommigegevallen allichtwenselijk,
een stap verder te gaan en de leerlingen ertoe te brengen ook zelf een
creatiefgebruik van decom puterte maken.Datverondersteltdan weleen
initiatiein hetalgoritmisch denken,deverschillendeprogrammeertalen en
hetgebruik van voorhanden software.

Groot-Brittannië en Nederland
Afgezien van de VSA ,isdeverbreiding en hetgebruik van de com puterin

hetmiddelbaaren lager onderwijs het verstgevorderd in hetVerenigd
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Koninkrijk.Datwasin de eerste plaatste danken aan hetfeitdattwee
instanties,de BBC samen m etAcorn Computers en Research M achines
Lim ited, beide hard gewerkthebben aan het ontwerp van een op de be-

hoeften van hetonderwijsafgestemdecomputer.Vervolgenshebbentwee
initiatieven hetprocesvoorgoed aan hetrollen gebracht.In 1981trok het
Departem entvoorH andelen Industrie -m etuitgesproken en alsgeslaagd

beschouwdecommerciëlebedoelingen -4miljoenpond uitom decomputeringangtedoen vindenin hetvoortgezetonderwijs.Eenjaarlaterhad
deBritseregering er 10 miljoen pond vooroverom een soortgelijk progr8mmatelanceren voorhetbasisonderwijs.Op ditogenblik beschikken
deongeveer5.5* scholenvanhetvoortgezetonderwijsovergemiddeld 4,
ruim 1.5* van de 2.7* basisscholen over ten minste 1 computer.H et

loontbeslistde moeite eyen in te gaan op een paartypische trekken van
hetin Engeland gevolgde beleid.

Van overheidswege werd,voor het gebruik in hetonderwijs,de keuze
open gelaten tussen slechts een drietalcomputermodellen,alle van Britse

makelij.Dezeop heteerstegezichtloutercommerciëleen zelfsprotectionistische maatregelhad evenwelook een gunstigeinvloed op de ontwikke-

ling van deloftware,bestemd voorhetonderwijs.W aarslechtseen paar
computermodellen in hetonderwijs<toegelaten'zijn,loonthetdemoeite
om veeltijd,energieengeldmiddelentebesteden aandeontwikkelingvan
software.En juistdatisin Engeland gebeurd.
Onder de auspiciën van het in 1982 door de regering opgerichte M EP

(micro-electronics education programme) werden reeds een duizendtal
programma's met bijbehorende instructiesvoorhetonderwijsgeproduceerdengedistribueerd.Envoordatprojectzijntoteind 1986 20miljoen
pond beschikbaar.Bijdeontwikkeling van dezesoftware draagtmen er
zorgvoordatdeideeën doordeonderwijsmensen zelfaangedragen worden. De uitwerking ervan wordt grotendeels aan de geroutineerde pro-

grammeurs van de onderzoekscentra van een paar computerbedrijven
overgelaten.
In dealdusontwikkeldeenaangeboden software kwamen ook reedsenkele betwiste en betwistbare progrnmm a's voor. Zogeheten simulatieprogramm a'svan oorlogvoering,van nationaleofinternationaleeconomische
com petitie,waarin de leerlingen metalle beschikbare m iddelen proberen
hun tegenstander ofconcurrentde baaste worden,werden alte simplis-

tischbevondenofvaneen opzijnzachtstgezegdtwijfelachtigopvoedkundig allooi.
Opvallend is ook datin de aangeboden software de meeste progrsmma's

nietvan wiskundigeaard zijn.Blijkbaarheeftmen van meetafaan de
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indruk willen vermijden datde informatica en computerkunde alleen of
vooralbijdewiskundezoudenhoren.Hetfeitdatzeoveraldoordocenten
van verschillende disciplines gegeven worden,heeft de computerassisted
inst- ction ten zeerste bevorderd.

Hetgebruikvan decomputerinhetonderwijswerd optweeheelconcrete
manieren gestimuleerd.HetMinisterievan Onderwijsmaakte zijn aanzienlijke financiëletussenkomstbijde aankoop van de dure apparatuur
alankelijk van de voorwaarde daterop de schoolminstenstwee leerkrachten een bijscholingscursusoverdecomputervolgen.Inéénjaartijd
volgde10% van deonderwijzersen leraren zo'ncursus.Decomputerproducentenvan hunkantverkopenmethun computersookdebijbehorende
software.Alszijgoedeen aangepastesoftware aangeboden krijgen,blijkenleraren gemakkelijkertothetgebruikenvandecomputerovertehalen
tezijn.
Demeestevan dehiergemaakteopmerkingenkunnen wijnauwelijksbeter
afronden dan met het advies dat de Nederlandse Adviescomm issie voor

Onderwqsen Informatietechnologiein maart1984 heeftuitgebracht.De
notahandeldezoweloverdeinhoud vandeteonderwijzen <computerkunde'alsoverdeapparatuurdiedaarvoorgebruiktkan worden.Hetleervak
dlnform atieen Computerkunde'zou alle leerlingen van hetvoortgezeton-

derwijstweedingen moeten bijbrengen:debeginselen van deverwerking
van allerleisoortinform atieen een eerste kennism aking m etde computer
zelf.Decommissievond dathetnieuwevak nietondergebrachtm oetwor-

den bijdewiskundeofandereexactevakken.En welom twee redenen.
Vooreersthebben dedoelstellingen van hetvak te weinig aansluiting bij
hetleerplan van de wiskunde.Vervolgenszou hetnieuwe vak,m ochthet

meteen in dehoek van dewiskundegeplaatstworden,bijvoorbaattwee
groepen leerlingen afschrikken :diegenen die hetnu allastig hebben met

diewiskunde,en demeestemeisjes,dierelatiefminderbelangstellingvoor
wiskundehebben.En ook dezetweegroepen zouden gebaatzijn meteen
goede initiatie in de informatica en de computerkunde. Het voor alle

schooldirectieshachelijkeprobleem -waarhetnieuwevakin hetuurroosterteplaatsen -wildeNederlandse commissie opgelostzien door wiskunde en Nederlandselk één uurtelaten inleveren.Beidevakken zouden op
een aantalpunten toch overlapt worden door het nieuwe:de wiskunde
door het abstracte en gestructureerde denken,het Nederlands door de
betekenisvan de taalvoor inform atie-en communicatieprocessen.
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H et algoritm isch denken

W ijzeiden reedsdathetalgoritmisch denken de harde kern isvan de
informatica;daartegenoverishetgebruik van en deomgang m etdeappa-

ratuurvan secundairbelang.W ijwillenhierdan ooknietverderingaan op
de meertechnischeaspecten van een ofandereprogrammeertai ,noch op
hetm ateriële functioneren van de beschikbare toestellen.Onze bedoeling

isdedenkpatronenteverhelderen,dieaanheteigenlijkeprogrnmmerenin
de huidige generatie computers ten grondslag liggen.Die denkpatronen
zijnhetwaarmeedeleerlingen in de eerste plaatsvertrouwd moeten worden gemaakt.
Een com puter is enigszins te vergel
ijken met de ons allang vertrouwde

automatischewasmachine.Opdatzo'n machinebehoorlijkzou functioneren,moeteerstdevuilewasin detromm elgestoptworden,de elektrische

stroom aangeschakeld,hetwaspoederin hetdaartoebestemdevakjeaangebracht en de watertoevoer moet <open' staan.Dan wordt,volgens de
aard van hetwasgoed,eenprogram ma gekozen en ishetgewoon wachten
tot de nlachine hetprogranlnla uitgevoerd en beëindigd heeft.Het vuile
sop en hetspoelwaterworden afgevoerd en men kan deschonewasuitde

trommelhalen.Eigenlijk gaathetmeteen computer netzo:men moet
gegevensinvoeren,die volgenseen progrnm ma verwerktworden,met de

bedoeling bepaalderesultaten teverkrijgen.
Hetgroteverschiltussen wasmachinesencomputerszithem natuurlijkin
de manierwaarop m etprogram ma'somgesprongen kan worden.Dewasmachine is in hoge mate voor-geprogrsmmeerd :door een knop op een
aangegeven stand in te stellen,selecteertmen een van de stereotiepe pro-

grnmma's.Decomputerlaatdegebruikereenveelgroterevrijheid.Totop
zekerehoogtekan degebruikerzelfeen progrsmm a opbouwen,datbeant-

woordtaan hetprobleem dathijwenstop telossen;<totop zekerehoogte',want ook in de computer komen voorgeprogrnmmeerde delen voor.

Hetisnu juistoverdemanierwaarop zulkedoordegebruikerzelfontworpenprogramma'stotstand komen,datwijhetMerverderwillen hebben.Voorhetbegrip daarvan isde wijzewaarop gegevensen resultaten
respectievelijk in-en uitgevoerd worden,van minderbelang.M inderbelangrijk isook deconcrete,materiëleopbouw van decomputerzelf.W ij
blijvenhieruitsluitendstilstaanbijdedenkpatronen diebijhetmaken van
program ma's gehanteerd worden.
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Van probleem via algodtme naar program m a
Om te beginnen moeten we goed inzien waar hetprecies om gaat.Ik wil
een probleem via decom puteroplossen.Om dattedoen heb ik een procedure nodig,een progrnm ma.M et <progrnmm a'wordtbedoeld een reeks

instructies(bevelen)in een concreteprogrammeertaal,bestemd en <verstaanbaar'voordezebepaaldecomputer.Maartussen deoorspronkelijke
probleemstelling en een uitgewerkt programma is er een tussenfase:het
opstellen van een reeksstappen diedeoplossingsprocedurebepalen.Ditis

heteigenlijkedenkwerk,datnadien in eenprogrammamoetworden vertaid.

Ditdenkwerkismeestaleenheleklus,waarnogalwattijdenenergiemee
gemoeid zijn:hetisimmersvolstrektnodig hetgesteldeprobleem en de
oplossingsproceduretotin hun kleinste detailsteanalyseren en teformuleren.Hetspreektvanzelfdatditdenkwerk slechtsvatheeftop een bepaalde klasse van problem en,die nl.waarvoorzo'n oplossingsprocedure kàn

worden gevonden.Endatisnujuistdekernvan hetalgoritmischdenken:
een procedure (een reeksinstructies)opstellen,die eenduidig en precies
aangeefthoevanuiteen gegeven beginsituatie bepaalde resultaten kunnen

worden verkregen.Die samenhanghebben wijgevisualiseerd in fig.1.

FROBLEE:

-

ALGORITME

beginsituatie
oplossingsprecedere
beoogde reseltaten

5. RE:
10. PRINT
FORT

Algemene procedurebeschrsjMing
Figeer1

PROGRANMA

Procedurebeschrijving in
functievandecomputer

Nu kan decomputerniet,watde mensen zelfseen heeljong kind wél
kunnen,voorzien in delacunesdiebijdeprocedurebeschrijving mochten
zijnopgetreden.LetterlijkMlesmoetindeprocedurebeschrijvingvoorzien
worden :onvoorziene situatiesofgebreken kan decom puternietop crea-

tievewijzeverhelpen.Een algoritmemoetderhalvevoldoenaaneen aantal
wezenlijkevereisten:
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1.Duidelijk moetworden vermeld watdebegin-en de eindsituatiezijn.
Over welke gegevens kan de computer beschikken en op welke manier
worden ze ingevoerd :via de bestanden,de monitor, het progrnmma?
W elke resultaten moeten afgelezen worden? En op welke maniergepresenteerd ?
2. De te doorlopen procedure,b.v.de reeks uitte voeren berekeningen,

moetondubbelzinnigomschrevenzijn.Datbetekentdatdeprocedurevolledig dienttezijn (allesmoetvoorzien worden),elkeinstructiemoetondubbelzinniggeformuleerd zijn.Hetalgoritmemoetuitgewerktzijntotin
een voorde computer passende graad van detail.

3.Deproceduremoetvoordézecomputeruitvoerbaarzijn.
Daarkomen nog een paarandere vereisten bij,dieop heteerste gezicht
minderwezenlijk lijken maartoch zeerbelangrijkzijn:
4.Een algoritmemoetten minstevrijzijnvan dredundantie'(magzichzelf
nietherhalen)en moetviaeen zo snelmogelijkewegderesultaten aseveren.M en noemt ditook welhetprincipe van de <economische luiheid'.
5.Een algoritm ewordthetbestezo gestructureerd dathetdoorzichtig en

gemakkelijkbespreekbaarwordt:dan kanhetdesgevallendookgemakkelijk aangepast,gecorrigeerd ofgewijzigd worden.
In de praktijk ishetmeestalzo datmen hetprobleem opsplitstin een
aantaldeelproblemen,die op hun beurtin weereen aantaldeelproblem en
opgesplitstworden,die op hun beurt...toteen probleemniveap bereiktis

datoverzichtelijk en gemakkelijk te behandelen is.Pasin een volgende
fasezalhetnodig zijn dieonderdelen metelkaarteverbinden en aaneen
te smeden.M en noemtdat:Igestructureerd progrnmmeren'oftop-down-

analyse (fig.2).
Probleem

N
Deelprobleem 1

Deelprobleem 2

X

N

Deelprobleem3
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Hetzijnnujuistdezehandelbareprobleemniveauswaarhetonsverderom
tedoen is:welke denkpatronen worden gehanteerd bijhetzoeken naar
oplossingsproceduresvoordergelijkeproblemen?
De algoritm ische denkpatronen

Voordebehandelingvan diedeelproblemen blijfthetin deeersteplaats
natuurlijk heelbelangrijk de invoeren uitvoer,debegin-en eindsituatie
duidelijk te formuleren en aan te geven op welke wijze in-en uitvoer
dienen tegebeuren.Nadatwijditnogmaalsherhaald hebben kunnen wij
overgaan totde beschrijving van dedrie belangrijke denkstructuren van
hetalgoritm isch denken :sequentie,selectie en iteratie.

Sequentie.Dedenkstructuurvan desequentiespringtbijdehuidigegeneratie computersdadelijk in hetoog,en isermeteen ook een beperking
van.De computer voerteen reeksbevelen uit,hetene na het andere,in

volgorde:nooitworden tweebevelen tegelijkertijd uitgevoerd.Hetalgoritm e m oet dus bestaan uit een reeks instructiesdie de een na de ander
uitgevoerd worden.M en spreektvan een sequentie van instructiesof sequentiële algoritm es.Een algoritme in sequentiële volgorde form uleren

komtonssomsmoeilijkvoor,omdatwijzelfzogewendzijnverschillende
<instructies'gelijktijdiguittevoeren (b.v.wanneerwijeen wagen starten).
Een goed voorbeeld van zo'n sequentiileprocedure ishetverwisselingsalgoritm e.Steldatwe twee steekkaarten hebben genum m erd,elk m eteen

naam :1.Jan,2.Piet.Gevraagd wordtop de eerste steekkaartde naam

Piette schrijven en op de tweededenaam Jan.Denk eraan dattelkens
maar één naam mag voorkomen op een steekkaart. De lezer kan voor

zichzelfuitmaken dathijzijn geheugen moetgebruiken -een derdesteekkaartdus-om denanm Pietteonthouden,nadathijdienaam in 2.heeft
uitgewisten door Jan vervangen.De naam Jan in 1.moet immers nog
doorPietvervangen worden.
Selectie. Vaak moet binnen de oplossingsprocedure een keuze gemaakt

wordentussenverschillende(maartelkenmaleslechstwee)mogelijkheden,
die hetverdereverloop van de procedure in deene ofdeanderezin bepa-

len.Steldatwijeenprogrammaen duseersteen algoritmewillen ontwerpen voor de berekening van de pensioenen,volgens alle thans geldende
normen.Erzullen daarin een grootaantalselectiesdienen voortekomen :

volgensdecategorie(handarbeider,bediende,staatsambtenaar...)waartoe
depersoon in kwestiealdan nietbehoort,volgenshetfeitofhijaldan
nieteen volledige loopbaan heeftgehad,aldan nietdoorziekte gedwon-
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gen op vervroegd pensioen isgegaan enz.Van hetja ofneen op aldie
selectievragen hangttelkenseen verschillend,verderverloop van deprocedure af, die '
tenslotte tot de berekening van dit bepaalde pensioen zal
leiden.
Iteratie. Som s komt in een procedure een deelprocedure voor, die een
aantalkeren herhaald moetworden.Een klassiek en eenvoudig voorbeeld

daarvan isde invoervan een lijstvan 2* namen:2* maalmoet de
deelprocedure dinvoervan een naam 'toegepastworden.Deiteratiebehelst
dus dateen bepaalde deelprocedure een aantalkeren hernomen wordt.

Hiermeehebben wijdedriefundamentelestructuren ofpatronenbeschreven waarop hetalgoritmisch denken stoelt.Dehelekunstofkundebestaat
erdusin een oplossingsprocedurevooreen probleem te formuleren,in een
reeks selecties,sequentiesen iteraties;en dan nog liefstop een zo weinig

ingewikkeld en zo efficiëntmogelijkemanier.
Visualisering van het algoritm isch denken

Om deoverzichtelijkheid en bespreekbaarheid vanhetalgoritmetebevorderen,pleegtmen dedenkpatronen tevisualiseren in makkelijk leesbare
schem a's.

1nvner. uitvcer :

lnstructie :

X
iteratie (met selectie) :

figuur 3
?

Ja
n09 eens?

neen
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Een eerste,veelgebruikte vorm van sm bolischevoorstelling isde zogehe-

ten Wow-cAlrf-methode ofstroomdiagrammentechniek.Daarin worden
in-en uitvoer(vangegevensen resultaten)doorparallellogrammen,en de
instructiesdoorrechthoeken voorgesteld.De sequentie wordtaangegeven
doordeverticaleverbinding van deinstructies,deselectiedooreen gekanteld vierkantmetaftakkingen in hetlinkeren hetrechterhoekpunt,en de
iteratie door een lus die een beperkt nnntalinstructies omsluit.Figuur3
geeftereen voorstelling van.
Een tweede,o-i. nog handiger m ethode is die van de Nassi-schneidermanndiagrammen. de instructies bevinden zich tussen twee horizontale

lijnen,desequentiewordtdoordeverticieopvolging,deselectiedooreen
<wig',de iteratie dooreen ingeschreven rechthoek weergegeven.Deze methode is te illustreren n8n de hand van een eenvoudig voorbeeld uit de

Wiskunde,deoplossingvan dekwadratischevergelijkingvandevorm u 2
+ bx + c = 0,diedemeestelezerszich nog wel,misschien metgemengde
gevoelens,zullen herinneren.De wiskundige analyse/theorie van ditsoort

vergelijkingenleertonsdathunoplosbaarheid,d.w.z.hetaldannietgegeven zijn vanreëlewortels,al angtvan dewaardevan dezogehetendiscriinant(D),D = b2-4 ac.IsD kleinerdan nul,danheeftdevergelijking
geen reële wortels;isD gelijk aan nul,dan heeftze één reële wortel
(x = -b/2a);en isD groterdan nul,dan heeftze tweereële wortels
(x
b+FD
- b-FD
-

1=

2a

;x2 =

2a

.

B EG IN

Doe (I) 3 maal
INVOER

1. 2, 3

Berekening van D

Ja

=

b2 - 4ac

nQ c ?

UIT#0ER : Ja

'geen

14een
D= 0 ?

Berekening

worte1s'X =

b
2a

UITVOER : x

E18DE
Figuur 4

Neen

Berekening :
X1> X2=

-b1CD
2a

UITVOER : x1, xz
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M etdezewetenschap gewapend wordtheteen koud kunstje,metbehulp
van een paarinstructies,sequenties,selecties,iteraties,een algoritmeop te

stellen voordeoplossingvanMletweedegraadsvergelijkingen.Ditalgoritme ziet eruita1s aangegeven in figuur 4.

Zodrazo'n algoritmeuitgewerktis,wordthetmogelijk hettevertalen in
een programma van een concrete computer,in een concrete taal.Hetis
tenslottem etditprogram ma datde computerde berekeningen zaluitvoeren.

Natuurlijkkan menditprogrammabewaren enin een geheugen opslaan,
zodateen volgendegebruiker/leerlingvoortaanallekwadratischevergelijkingen kan oplossen zonderdathijerenigbenulvan heefthoezo'n programma totstand gekomen is.M aarzou hetnietjuisteen pedagogische
taak van hetonderwijs zijn de leerlingen welenig inzichtdaarin bijte
brengen?Op diemanierzouden zoweldeonredelijkeangstofaAeerals
hetaleven onredelijkeontzagvoor(ofblindevertrouwen in)decomputer
overwonnen kunnen worden.

Conclusies
Onzebedoeling was hetconceptvan hetalgoritmisch denken te verduide-

lijken,en vooralde denkpatronen van sequentie,selectie en iteratie die
daarin gehanteerd worden.Inzichtin diestructuren verhelderto.i.ook het
inzicht in het gebruik van de com puter, het nut of de noodzaak ervan en

indeaardvandeproblemendiemetdecomputeropgelost(kunnen)worden.Ditalgoritmisch denken isevenwelslechtséén,zijhetfundamentele
dim ensievan hetgeheelvan de inform atica.Beidebeschouwingen brengen
onstoteen paarconclusies ofbedenkingen.
Enig voorbehoud isgeboden ten aanzien van hetweleensondoordachten
weinig verlichtenthousiasme voorde computer:<hetistoch vanzelfspre-

kend dathijermoetkomen!'.Hetgeven van lessen in deinformatica
hoeftnietmeteen ofvoorallestebetekenen(zoveelmogelijk)toestellenof
toestelletjesin deschoolbinnenhalen.Informatica isveelmeeren allicht
heelwatminderdan die materieel-kwantitatievebenadering van hetinderdaad gestelde en dringende probleem .
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Hetoverigens erg lezenswaardige en stimulerende werk van K.Haefners

laatop ditpuntwelwattewensen over.Ook dezeauteurlijktuittegaan
van het voor hem voldongen feit dat de opmars van de com puters niet
meer te stuiten is,en dat derhalve, wat hem betreft, de taak van het

onderwijserinbestaatzich daaraan faantepassen'.Eenvandevragenuit
de <alternatieve'hoek,ofn1.de nieuwe technieken nietook en inderdaad

een verslavende uitwerking op de mens (de leerlingen)kunnen hebben,
blijftbijHaefnernagenoeg geheelachterwege.
W ijleven reedsvolop,en dejongemensen vannukomenzekerterechtin
een wereld waarde inform atica een zeerverbreide maniervan denken en

doen,vçn omgaanmetinformatiebehelst.Op allerleidomeinen biedende
informaticaen decomputernooitgezieneen onverhooptekansen.Hetzou

nietwijsnoch fairzijn dejonge mensen die kansen teonthouden.
Hetbehoorto.i.eveneenstothetpedagogischprojectvanhetonderwijsde
leerlingen enigermateintewijden in -en voortebereidenop -deverstrekkende gevolgen van de toegepaste informatica op alle niveaus van het

maatschappelijk leven.
Vanuitopvoedkundigstandpuntminstensevenfundamenteellijktonstenslottedenietteontwijken vraag.ofdenieuwe(algoritmische)denkstructurenwelzo vanzelfsprekend zijn alsvaakzowelintheoriealsindepraktijk aangenomen wordt.W atgeven wijprijs,alswijvoortaan nog alleen
die problemen de m oeite van een behandeling en een oplossing waard
achten diein algoritmen geform uleerd en m etbehulp van computersopgelost kunnen worden ?

5 KlausHaefner,Di
e neueBildungskrise.Herausfordeung derInformationstechniken an Bildung und Ausbildung, BirkhëuserVerlag,Basel/Boston/stuttgart.1982.In ditwerk bepleitdeauteurdebewusteaanvaarding en ontwikkeling

vande<Homuter-Gesellschaft',diezichnietverkramptineenverleefseenfrustrerendeconcurrentieverhoudingmetdecomputer,maardenieuwesltuatiebenutom

de menselijke eigenheid en creativiteitmeerofoynieuw tebenadrukken en te
bevorderen.Daartegenoverzou de fhuman-alternatlve Gesellschaft'staan,diede

nieuwetechniekengevaarlijk en zelfsslechtvindtenzezoveelmogelijk wenstte
beperken en desgevallend te verbieden.
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Van D alsum
fA1sze willen weten watik gedaan heb,zoeken zehetmaar op'.
J.Plekker,Albertvan DJlw -,p.17.

waarin jealshistorisch gdnteresseerd
ren op 4 januari 1889 te Nieuwer- lezerzelfgrotendeelsdeweg moetzien
AlbertusW ilhelm usvanDalsum ,gebo-

Am stel,overleden op 25 oktober 1971 te vinden die Dal voor zichzelf heeft
te Eenigenburg.Acteur,regisseur!de- uitgestippeld.In dezereisroute washij
corontwerper, publicist, theaterlelder, beslist niet de m eest veilige gid.s voor
vooralkritisch tijdgenoot.Een monu- zichzelf;het heldere inzicht van wat
m entvan het Nederlandse theater.En haalbaar was op een bepaald m oment

nu deeilenherinneringenaanzijnna- heeftnooitzijn wensen en behoeften
drukkelilke aanwezigheid op de scène
stilaan vervagen, kom t een publikatie
onsalle kenmerken en gebreken van de

weten te verdringen om datte onderne-

men wathijvoorzichzelfnoodzakelijk
achtte.

onvergetelijkemannogeensvoorhou- Zijn m istieke carrière doetdan ook!
den.W atook debetekenisop zich van bi
jallegeleidelijkewaardering en biJ
dit geschriftmag zijn,het is verblij- het groeiende bewustzijn dat er een
dend datD al alvast ingepastwordtin
hetkwartetgroten van hetNederlandse

man met visie aan het werk was, erg

theater. Na W illem Royaards (Top

de conjuncturele tegenwerkmg, zijn
onvermogen in financiële zaken,zijn

Naeff < .#. D e toneelkunstenaar en

z#n t6d,Den Haag,1947)en Eduard
Verkade (E.F. Verkade-cartier van
Dissel, E.K en z#a strqd voor een
nieuw toneel, Zutphen, 1978) is er
thans een poging om Albert van Da1sum zo uit te tekenen datzichtbaaren

grilligaan,steedsweerverslajen door
afwezigheid van enige zin voor com -

promis,zijnobsessiemeteenvinden en
uitwerken van een esthetischeen m aat-

schappelijke functie van hettheaterin
deveranderendetijden,zijn subjectieve
speurtocht om de theaterkunst te inte-

bejrijpelijk wordt wathij op welke grerenineen persoonlijkeethisch-reli-

wbze en metwelke middelen totwelk gieuze behoefte. Zijn eerste contact
doel in het Nederlandse theater tot

methettheateralsvak isgebeurd on-

stand heeft willen brengen tijdens de derW illem Royaards;hetbracht hem
om en nabij* jaren waaruitzijn artis- di
tens vermolen tot m uzikaliteit van
tieke bezigheid heeftbestaanl.
eksten zegglngbijdiehijnooitmeer
Zestigjaarlan!op deylanken,datis kwijtisgeraakten diehem,gevoegd
nietniks.Delilstvan zlln arbeidsvlijt, bijdeeigen affiniteitvoorhetdramatide sprakeloos m akende inventaris van sche vers,eenzi
jdigeinteresse opleveralleswaarmee hijzich heeftingelaten, de voor theatraallyrisme.Jaren later,
leestdan ookmeera1seen spoorboekje zich aftekenend in de bestendige aan-
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tebehoefteaan inzichtin hetmenselijdels Gysbreghtvan Aemstel(te verge- ke wezen van alle tijden te belijden.
lijken met Verkades obsessie met de Datwordtzeerbeslistook DalswaterNc-lef-interpretatie), zal deze nnn- m erk:deuniciteitvan de voorstelling
dachtvoordeensceneringen van Von-

vangsscholing zich neerslaan in de ein-

delozevariantenwnnrmeehijvooralde
reien heeftbedacht.van solistisch deelspreken over com partimenteren in
groepen tot dansaccenten en ritmische
bewegingspatronen,en diein hun aanpak en uitwerking een internationaal

wordtverantwoord door hetintellectuele concept van de regisseur,dat m iddels een dienende vorm geving betekenis wilpresenteren.Esthetische opper-

vlakkigheid en artistieke bravour bij
Roynnrds,ethische diepgang en artis-

tieke subtiliteit bij Verkade, ethische
spectrum van onderzoek en vergelij- onmiddellijkheid en artistieke theatrakingwettigen.OmdathijalvlugRoy- lisering, uitvergroting, m onumentalinnrds regiem ethodiek te drillerig en te teit bij Van Dalsum .Dit drieluik is
m aniakaal vond, schakelde Dal over nnnvechtbaaral
sjehetop elkeafzonnar de N ederlandse realistische derlijke produktie wilt overdragen,
school,die metregisseursals Jan C.de
Vos,W .P.de Leur,A .van der Horst
tot vandaag ondergewnnrdeerd is ge-

maar als kenmerkend streven van een
grandioos trio Nederlandse theaterm a-

reedsin 1911m eeaan deproduktievan
H .Roland H olst-van derSchalksOpstandelic en, een lyrisch m assaspel,
u ngerig-didactisch,geëngageerd-m aat-

landse theater in deze 2* eeuw niet
zonder enige geldigheid.

kers lijkt het me als werkhypothese
bleven. Tegelijk nochtans werkt hij voor een geschiedenis van het NederDal,in wezen ongeschiktom zijn monom ane obsessieook alsleider van een

schappelijk, dat opstandigheid-in- gezelschap te bewijzen,heefthetéén
schoonheid predikt.Hetheefter veel
van weg datD alom streeks deze ervaring zichzelf vindt en bepaalt: talige
schoonheid en ethische idealiteitdienen

enkelseizoen geprobeerd meteen eigen
troep, H et Oost-N ederlands Toneel,

toteentheatralesynthesegebracht.Hij
zalnooitophouden deze belijdeniste
verkondigen en in praktijk om te zetten;zijn generatiezalhethem nietgre-

nietlangzou bestaan.Hijspeelterwe1
Evrdnow (De komedie van hetgelukh
Brecht (Driestuiversoperah Jonson
(Volpone)en O'Neill(Liefdeonderde
olmen).Dit progrsmma.datthanste

(1929-30),datzich inArnhem vestigde,
hetgeen al meteen betekende dat het

tig afnemen.
De ervaring met Verkades Haghespe- uitsluitend als een dram atische selectie
lers i
n hetbegin van dejaren 20 geeft wordtopgevat?kan nietlosgezien worhem gelijk in zijn aaeervan Royaards den van de m llitante status die D aIin
concept.Royaardsgafnietzo veelom diejaren veroverd heeft,di
evan leider
het gehalte van het repertoire, als het en woordvoerder van de nieuwe Bene-

hem maar in staat stelde een vrijwel ratieacteurs.Hijgooitzichvolop in de
dogmatische stijlopvatting doortezet- strijd om denieuweexpressie.Elementen ; het eclectische.uit alle windrich- ten daarvan zi
jnzijngrotepersoonlijke
tingen sam engewaalde drama-aanbod
werd even zo vaak naar de hand gezet
van een geprefabriceerdeesthetica.Het
drama deed ernauwelijkswat toe;de
vorm moesthetherkenbare handschrift
van de regisseur uitstallen. Verkade

inzet voor de Duitse expressionisten

(reedsin 1919ensceneerthijvoorde
studenten van deAm sterdam se Toneel-

schoolPaulKornfeldsVerfûhrung,nadat hij in 1915 de theatertheorie van
Kandinsky voor zichzelf ontdekte en

daarentejen kiestzijn repertoire zeer interyreteerde).zijnjeestdriftvoorwat

zorgvuldlg en tastdaarin demogelijk- zich ln de Sovjetunle ontwikkelde als
heden afom meteentelkenszich wijzi- theateridee (hijschrijftin diversetijdgendeesthetischeobsessiezijn constan- schriften over M eyerhold en Taïrow,

944

Streven/juli

reeds in 19M , en hij zal fragmenten

zet(b.v.devaak aangehaalde silhouet

van Taïrows in hetDuitsgepubliceerde

van D als personagecreaties als wraak-

boek Das entfesselte Theatervertalen.
naarmijn weten deenigevertaling die
van dezeinvloedrijke tekstin hetNederlandstotvandaag bestaat),zijn ac-

vogelfiguur). Psychologie wordt niet
versmaad (alvastnietnadathijAugust
Desfresnea1smededirecteurwint)maar
deessentievan zijn spelopvatting ligt
tievebelangstelling voorde antinatura- toch m eer in het overschri
jden van
listische tendensen in het theater, die

grenzen,niet ill het respect voor her-

hem herhaaldelijk (VrouweEmersgro- kenbaredoorsneelieden.
testnjd,W .B.Yeats,1921;Nataraja, Ditethisch fundament,dataanzettot

C.De Dood,1925)totexgerimenten en verantwoording van een artistiek exmet masker, mime en plastlsche dans

leidt,zijn nooitvergeefsaangesproken
bereidwilligheid om a1s regisseur van

pressiepatroon wordt,zalhijnooitloslaten.In de jaren 30 wendt hij deze
persoonlijke regie- en acteerstrategie

massaspelen op te treden (b.v.Ichna- aan om stelling ne nemen tegenover de
ton, C. Graadt van Roggen, Utrecht, dingen van de actualiteit.Hetis de pe1926; Gas t G. Kaiser, 1928; riode die totvandaag hetbestein het
D.I6.M .M ., Del
ft, 1928) waarin hij geheugen van Nederland is gebleven,
zijn natuurlijke behoefte aan maat- maarzeisstellig nietm eerrelevantdan

schappelijkegetuigenissenverbond met alles wat er aan vooraflaat oferop
grootschalige theatraliteit.
volgt.In Amsterdam reglsseerthijof

Tussen 1929en 1953(og 1942tot1945 treedtop ill actuele dram a's die zich

na,toen hijweigerde 11d van de Ku1- naetde veranderendetijden bezighoutuurkamerte worden wathem automa- den (M i
sdadigers, F.Bruckner 1931;
tisch totillegaliteitdwong)ishijnooit De affaireDreyfus,H.J.Rehfisch-W .
m eeruitde leiding van een gezelschap
weg gehouden, telkens echter samen

metanderen.Zo wisthijzijn artistieke
visiemeein te brengen terwijlhijtoch

nietdiendeop tekomen voordefinanciële en administratieve karweien.W at
Dal uit de Eerste W ereldoorlog heeft

geleerd en wat hem in zijn artistieke
volwassenheid determ ineert is wellicht
dat het theater antwoord moet geven

Herzog, 1931;In de groenepapegaai,
A . Schnitzler, 1932; Ph. A .E.A ., F.
von Unruh, 1933; Othello, 1935; De
beul, P. Lagerkvist, 1935; M acbeth,

1937; Don Carlos, Schiller, 1938).
Stellingnametegen de rassentheorie,tegen het nazism e is m eer dan evident;
de N.S.B. provoceert rellen en de
rechtse pers doet verontwaardild,

maarDalwijktniet.Hetiseen pijnlljk
op demenselijke verschrikking,op de verschilm etwatzich in Vlaanderen in
maatschappelijke ontwrichting,op de dezejaren voordoet,waar Joris Diels
uitgeholde normen. Kundig theater in Antwerpen een vrijblijvend,speels
m aken volstaatnietlanger;hettheater bl
ijheidstheatermaaktofStafBruggen
m oet een geweten tonen.Deze univer-

zich uitlevert aan nationalistisch dag-

sele nood drukthijuitin een alsmaar applaus. ln Vlaanderen ontloopt het

toenesnende internationalisering van

theater de actualiteit,Dalploft het er

zijn theatraletechniek;Hollandsman- midden in. Het Nederlandse theater
netjesmakenisernietmeerbij.Bewust komternooitmeervan los.OfDa1a1en methodisch zoekthijnaar de kern leen hier verantwoordelijk voor is,
van drnmatische figuren, knipt alle bl
ijftnog ongewis,maar nietteontrandversierselen ongenadig weg,knut-

kennen valt dat sedertdien de betrok-

seltaan een wijze van spreken die de kenheidvanhettheatero?enmetalles
realiteituitvergroot.een wijzevan be- wat zich maatschappelilk voordoet,
wegen die dem arioneta1suitgangspunt een blijvend kenmerk is.
heeft,eenwijzevanfijuurvormingdie Da1(die zich a1s onderduiker,neta1s
de beeldmetafoor in vlsionair spelom-

Verkade, m et huiskamertheater in le-
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ven houdt)behoortmedetothethand- ideologisch-politiek, dram atisch-theavo1kunstenaarsdie na 1945 een nieuwe traal,religieus-metafysisch)fundamenstructuuren een nieuwe kunstcode wil- teelbetekent.In 1942 i
s hij formeel
1en doorzetten.BijSTART en bijhet ooktotderoom skatholiekekerktoegeATG is hijop hettopyuntvan zijn treden.Tijdschroniqueursvoeren vaak
kunnen alsacteur,nu deJeugdige over- de soms ietwat pedante nadrukkelijkaccentuering geweken is voor rondere, heid i
n zijn getuigen daarop terug,
meer ingevulde, steviger personages. m aarik geloofveeleerdatdeze dim enHijzalechternietoverlopen naarde sie tot Dals essentie behoort. zowel

gezapijheid,hijblijfttrouw aan zijn binnen de geloofsomschrijving als,

overtulging dathet theater nietgebaat voorhetgrootste deelvan zi
jn leven,
ismetrealistische natekening van m en- daarbuiten.Theater was voor hem in
sen entoestanden.Hijraaktmetdeze eerste en laatsteinstantie ietsOm VOOr
stellingmeerenm eerin deverdrukking zichzelf,als exponentvan een ti
jd en
en hijvereenzaamt,hetsterkstwellicht een streven,uit te m aken watleven te
nog alshijna 1953,toch we1ondank- betekenen heeft.Eenextreem geluk dat
baaruitgerangeerd en tegen zijn aard somm ige kunstenaars daar nog in sla1
*l1 yI
*J
* de H aagse Comedie onderge- gen ook.

bracht.zijnblow-up-stijlafweegttegen In hoeverre nu slaagt Plekker in zijn

de koele underacting-manie van het reconstructie van Dals artistieke en
nieuwe Den H aag. Tot het laatst in mensel
ijke groei, een <inventaris van
touw,schrijft hij ook hartige,steek- een legende'? Er is uiteraard geen rehoudende en heldere dingen over m e- ceptaan tewi
jzen waarmee een artisdestandersentijdgenoten.Hijisdaarin tieke biografie feilloos tot stand kan
beslist een uitzondering onder de thea- worden gebracht. Een acteursleven is
termakers; bij hem was op vanzelf- complex en avontuurlijk,en dat niet
sgrekendewijzedebehoefteaanwezig enkel naar de buitenkant; wat Van
zlch ook in geschriften te uiten over Dalsum , een zo monum entale figuur,
watverband houdtm ethettheater.
overeind heeftgehouden in ditzo veel-

Dalheeft ook met mijn leven te ma- eisende bestaan.is zijn gedrevenheid.
ken.ln 1946 zag ik hem te Antwerpen Zijn <oeuvre'valtniettebenaderen a1s
alsRabbiGam aliëlin F.W erfels Paulus onder de Joden, uitgebracht door
STA RT, in de regie van A .Defresne.

het niet om standig gereconstrueerd
wordt: de veelheid, de verscheiden-

heid,degeleidelijkheid,destugheid,de

Zokortnadeoorlogservarinj,in een exclusiviteit,devolharding.Erisaltijd
Antwerpen dat niet erg te lbden leek hetrisico dat het mozaïek van een rolonder de verdwijning van zijn Joodse lenbestaanbijelkaargelijmdwordtom

m edeburgers, daalde Dal het soberm onumentale Jessnertrapdecor trede

een vooropgesteldevisie hard te maken
en tebevestigen,en wegte laten wattot
na tredeafen bijelkepas,in deritmi- de dagdrukte behoorde waarm ee
sche distributie van de indringende nochtans de acteur het zure brood
verscadansen, drong de sym bolische wi
nt.Plekker is veeleerpralmatisch.
volheid van dit personage dieper en Hi
jbaseertzich nalenoeg ultsluitend
dieperin hetbewustzijn vanhetaanwe- op de kritische receptleen vultditafen
zige publiek binnen. Dal is, op basis toeaan metgesprekken di
ehijmetme-

van zijn hunkernaar hetleven,altijd

destanders en tijdgenoten heeft gevoerd.Zo ontstaan de randlijnen van
dood.Zijn helecodekunjeinterprete- een niet onwaarschijnlijk beeld, of-

bezig geweest m et vragen m .b.t. de

ren a1s een poging om hetgeheim van
het leven gestalte te geven en zo hints

schoon het m .i.nu reeds iets te affirm erend uitvaltvoorwat zich als histo-

aan te reiken over wat hetverhinderen

rischesmalltalkm-b-t.Dalsopvattinj,

Van leven (sociaal-maatschappelijk, streven en slagen heeft verspreid en ln
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stand heeftgehouden.M nnrofhetook
wnnris,of waar in de dimensie wnnrm ee Plekker het hier aanbiedt? Dit
werk pretendeertgeenszinseen definitiefbeeld van Daltegeven.H etwilwe1

stenen nnndragen voor een hopelijk
correcte versie die wetenschappelijk

Streven/juli

receptieteksten vallen aan te treffen.
Ditboek is beslistgeen iodder.H etis
beslist geen druksel dat vlug en vœ l
verkocht wilworden.Het laat niettemin te veel buiten beschouwing, niet
uit onm acht of onwil,m nnr omdatde
bedoeling van Plekker zich beperkttot

verantwoord de historiografische interpretatie zou uitwerken.
Hetis echterde vraag ofditwerk nOg
eenszalworden overgedaan.Isde aan-

hetuitschrijven van de resultaten van

dan één biograflsche publikatie moge-

daarvoor heeft ingezet.

Van Dalsumsstreven,zich nietrichtop

hetopsporenvandediepereaanleiding

totdewijzewaarop hiJgewerktheeft
dacht en de werkkracht(om over het evenmi
n alsop hetzorjvuldig aanreigeldnogtezwijjen)aanwezigom meer ken van deartistiekemlddelen diehij
lijk te achten? Deze waslijstdie op- Dal,wiehetinzijnlevenaltijdom een
somtwatergebeurd is,wateen gebeurteniswas,zalwelnietzo vlug worden

ernstige theaterkunst begonnen was,
dienooitzom aartheaterheeftgemaakt

ingehaald en voorbijgestoken dooreen

omdathijdaarmeeaan dekostwistte
komen,die altijd functie.waarde en

benaderingdiehetom impulsen,criteria,normen,behoeften te doen is,die
ssmen het grondvlak vorm en waarop

zin voorop heeft geplaatst, hœ ft er
rechtop,te worden ondervraagd nnnr

allem istiekefeiten pasenije verant- zijndiepstewezen.Debevindingen die

woording krijgen. Verder ls er nog danaandedagkunnenkomen,kunnen
nauwelijks iets bekend over wat nu een oordeel over hem en het theater
precies de m istieke middelen waren waarin hijwerkzasm isgeweest,alleen
wnnrmee Dalde effecten heeftbereikt
die nu zo overdadig alsresultaatin ds

m nnrrechtvaardiger maken.
C.Tindem ans

1Jan Plekker,AlbertvJaDalsum.M an vanhettoneel.Eentheaterdocumentai-

re,DeWalburgPers,Zutphen,1983,287pp.,f39,50.

A pocriefen en pseudepigrafen :een gat in de Mzarkt
In de eeuwen rondom het begin van

gehouden is.Hetgaatdaarbijom weronze jaartelling heeft er.eerst in het kendievrijdichtaanleunen bijgedachlaat-antiekejodendom endaarnain het ten of personen die in hetOude of het
vroege christendom , een enorme produktie van godsdienstige geschriften
plaatsgevonden. Uit deze gigantische

Nieuwe Testnment ter sprake kom en,
m aar toch om een of andere reden ge-

hoeveelheid is uiteindelijk slechts een

zajhebbende,heiligeboeken.Zo iser

klein aantalopgenomen in de canon.

weerd zijn uitdeofficiëlelijstvan gebbvoorbeeld in hetlate jodendom en

hetopkom end christendom een opvallend groot aantal geschriften in
Delaatstejareniser,zowelin vakkrin- omloop gebracht,waarvan de auteur
gen alsbijdegeïnteresseerdeleken.een de legendarische H enoch geweest zou
sneltoenemende belangstelling waar te zijn.In feitezijn deze werken -waar-

deofficiëlelijstvan heiligeboekenvan
Oude en Nieuwe Testament.

nemen voor die werkelijk kolossale van er uiteindelijk een drietalerg begroep geschriften die buiten de Bijbel roemd zijn geworden -een nadereuit-
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werkingvanzeggeen schrijveéénenkel
bijbelvers:<En Henoch wandelde met
God en hijwaserniet,wantGod nam
hem'(Genesis5:24).Ookdenasm Ezrawaserggeliefd;naasthetbijbelboek

gensgenre geordend zijn (b.v.histori-

m etdie naam circuleerden er in elk ge-

de editie van R.H .Charles,The Apro-

sche en legendarische vertellingen ;

wijsheidspoëzie;verhalende wijsheidst
eks
wo
rt
detnd;eal
pme
oka
er
lyd
pa
se
nnz
)e
.veIntigEn
jagae
rlaonud-

va1vijf,mogelijk nogmeer,geschriften crypha and Pseudepigrapha of the Old
diehetauteurschapophem yrobeerden Testament(2 dln,Oxford.1913)opdit
terug te voeren.M en publlceerde dus

moment helem aalopnieuw bewerkten

ondervalsenaam (pseudepigrafie)om
aldusdeschijntewekken dathetom

aanjevuld;heteerstedeelin datnieu-

het werk van een zeer gezaghebbend

weJasjeisinmiddelsverschenen.Inde

Verenigde Staten werd in 1972 een gi-

bijbels persoon handelde. Zo komen gantisch projectop stapelgezetom te
we naastde hierboven reeds genoem de
nnmen bijvoorbeeld ook Adam, Baruch,Jozef,M ozesen Salomo tegen als

komen tot een geheelnieuwe uitgave.

Na ruim tien jaar isaan heteind van

1983heteerstevan detweedelen ver-

auteursvanwerkjesdiejein debijbel- schenen3. Het is een m onumentaal

uitgavenverjeefszultopzoeken.

De laatste tlld nu worden opvallend

boek geworden dat in de komende de-

cenniaongetwijfeld totdetoonaanje-

veel van dergelijke pseudepigrafische vende standaardwerken op dit gebled
geschriften in vertaling op de marktgebracht.Soms betreft het de publikatie

zalgaan behoren4.
M aar ook in ons kleine taalgebied is

vaneenenkel!eschriftl,maarintoene- mensederteenpaarjaarbegonnenmet
mende m ate zletm en series of verza-

hetop dem arktbrengen van pseudepi-

melwerken verschijnen waarin de gi- grafische geschriftens, zij het op een
gantische literaire produktie, die met watmindersystemati
schewijze dan in
nametussen dejaren 2* vooren 2* hetbuitenland hetgevalis.
na Chr. heeft plaatsgevonden bijeen U it hetgeen hierboven is geschreven
wordtjebracht.Zo kent het Duitse zou gemakkelijk de indruk kunnen
taalgebled sedert enige tijd de bijzon- ontstaan dathetalléén zou gaan om liderdure aneveringen van hetverzamel-

teratuur die zich aan de rand van het

werk Jûdische SchrIten aus hellenis- Oude Testament heeft gegroepeerd.
fl
:cA-rl- gcAer

Zeit (JSHRZP. Dit Datis echtergeenszinshetgeval!Ook

werk zaluiteindelijk vijfenormebanden beslaan,waarin de geschriften vol-

rondom hetNieuwe Testamenthebben
zich talloze literaire creaties opgesteld.

1Bijvoorbeeld:M.A.Knibb,HetBoekHenoch:heteersteofhetEthiopische
boekvanHenoch,Deventer,1983(besproken inStreven,mei1984,p.758).
2 Onder eindredactie van W.G. Kûmmelen uitgegeven bij Gerd Mohn,
Gûtersloh.

3JamesH.Charlesworth (Ed.),TheOld TestamentPseudepigrapha.Volume
1,Apocal
yptic Literatureand Testaments,New York,1983,995 pp.,$ 35.

4 EenbesprekingvanmijnhandzalverschijnenineenvandekomendeaseveringenvanBqdragen.F##wcArT/voorFilosofeen Theologie.
5DePseudepigrafen1-PsalmenvanSalomo,IV Ezra,Martyrium vanJesaja
(vertalingM .deGoei
j),Kok,Kampen,z.
j.(= 1980?),1% pp.
DePseudepigrafen2-JozefenAseneth,ApocalypsvanBaruch (vertalingM.de
Goeij),Kok,Kampen,1981,144 pp.De Pseudepigrafen3 -De spreuken van
Pseudo-phocylides (vertaling P.W .van derHorst),de spreuken van PseudoMenanader(vertalingT.Baarda),Kok,Kampen,1982,90pp.
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Deboeken diewijthansin hetNieuwe demus,datin feiteeensam enstelisvan
Testsment aantreffen maken in feite
slechts een gering deel uit van het totnnlaan geschriften dat in de vroege

drielossen geschriften:de zgn.fHan-

'

delingen van Pilatus',een werkje dat
luistertnaarde fraaie titel:<lezus'ne-

christentijd circuleerde.Men kan dat derdalingnaarhetDodenrijk'en tennietalleen demonstreren aan de zgn. slotte de <Brief van Pilatus'. M erkApostol/che Fc#er', maar nog veel waardig isheteen briefwisseling teleméér aan hetgrote aantalevangelies,
brieven en fhandelingen'datin de eerste eeuwen van hetchristendom in roulatie werd gebracht,m aarnim merdoor

zen tussen Jezus en de zieke koning
Abgar uit Edessa aan de Eufraat. De

beide boeken <Handelingeng,namelijk

dekerkisaanvaardalsHeilijeSchrift.

dievan Petrusen dievan Paulus,geven
ons een uitstekend inzichtin watchris-

bestemd was voor een kleine, gdsoleerd levendegroep christenen.Derge-

schriften is voorzien van een inleiding,
dienaderingaatop inhoud,tekstover-

Hetkan zijn datzo'ngeschrlftwasge- tenen toentertijdaanhetNieuweTestaschreven in een taal die slechts voor mentkennelijk vonden ontbreken.E1k
weinigen toegankelijk was of dat het van de in deze bundelopgenom en geng,
pj
lz
ai
antg
sen
enna
ti
jd
lijkegeschriften,waarvanersommige l
ee-v
de
.riVe
rwi
a
r van ontstaan
duidelijk afweken van de orthodoxe
bijbelplaatsen
kerkelijke leer,kregen al spoedig de en het aangeven van alternatieve veraanduiding <apocrief', hetgeen letter- taal
mogelijkheden zijn onder aan de
lijk betekent: Tverborgen'. W aarom bladzijdeopgenomen,hetgeen hetirridéze term precies werd gekozen is ons tante bladeren zoals bijvoorbeeld in
helaas nietbekend.Het kan te maken
hebben m etdekleine,selecte kring van
lezers die werd beoogd ;maar evenzeer
kan diebenaming ietsvan doen hebben
m etdebeslissing van dekerk om zo'n
geschrift te negeren. De publikatie in
onskleinetaalgebied vaneen verzam elband; met zeven apocriefe evangeliën

dedeeltjesPseudepilrafenbijdezelfde
uitgever - overbodlg m aakt. Steeds

vindtmen ook een verwijzing naarde

qebruikte en gezaghebbende teksteditlets)waarop de vertaling van hetbetreffende apocriefe boekje is gebaseerd.
W e hebben hier te m aken met uiterst

(pp.16-101)en tweeShandelingen'(pp. boeiendelectuur.Derqelijkeapocriefe
105-196)mag een primeur heten,om- geschriften leggen getulgenisafvan de
datvele van de erin opgenomen werken

vrom e verbeelding van de eerste chris-

nognooiteerderin hetNederlandszijn tenen.De officiële kerk mag dan vaak
vertaald.Naastheelkorte geschriftjes, achterdocht hebben gekoesterd tegen
zoalshetEvangelie van de Nazorenen,
het Evangelie van de Ebionieten. het
Evangelie van de Hebreeën en het
Evangelie van de Egyptenaren,vinden

de overleveringen die erin werden verwoord,het kerkvolk heeftsteeds weer
genoten van hetsoms poëtische en miraculeuze. dan weer absurde van deze
weerhetvrijuitvoerigeEvangelievan verhalen.W ant datze populair waren
Petrusen hetzgn.Proto-evangelie van valtniette loochenen.Datzenu overal
Jakobus (ook welbekend als De ge- terwereld wordenherdruktgetuigtvan
boortevan M aria).Curieusisook het een interessante ontwikkeling !

zeeromvangrijkeEvangelievan Niko-

PancBeentjes

6Eenjroepvanvroeg-christelijkegeschriften,ontstaantussen 90en160na

Chr.,dieln taalgebruik entheologiezeernauw aansluitenbijhetgedachtengoed

van hetNieuweTestament.VooreenNederlandsevertaling:Apostolische Vaders

Ien11(vertalingdr.A.F.J.Klijn),Kok,Kampen.
7ApokriefenvanhetNfe/weTestament,deelI(vertaald,ingeleidentoegelicht
ondereindredactievan dr.A.F.J.Klijn),Kok,Kampen,1984,201pp.,J29.
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Boekbespreking

Uiteraard zijn ook bijdeze vertaling we1

weerkanttekeningen teplaatsen.Zozou een
verantwoording van de beslissing om M arkus 7:19b né vers23 te plaatsen - op Zch
geen slecht idee! - niet hebben misstaan.
Frans Van Bladel, Het M arkuevangelie, Zeerterechtheeftdevertalergeprobeerd om
anknabootsingen en alliteratiesvanuithet
Lannoo,Tielt/W eesp, 1984, 1% pp.,BF. kl
Grieksook steedsin hetNederlandsweerte
298.

Bijbel

In 1979kwam Tine Ruysschaertop hetidee
om hetevangelievan Markus-datzich binnen de twee uur laatlezen -a1s één groot
stuk woordtheater ten gehore te brengen.

geven:de weergave fmeteen krijsen een
krnmp'(Markus 9:26) is daar een goed

voorbeeld van.Somsechterontstaateron-

gewildeendergelijk rijm inonzetaalmi
jv.
çbrood-boot'in 8:14),terwijlhetGriekse

rigineeldaartweewoorden heeftdietotaal
Geen enkele van de toentertijd bestaande o
n
vertalingen leek haar echter volkomen ge- ietsmetelkaarvan doen hebben.
schikt:de een was te plechtig,de anderte
glad.DatheeftFrans Van Bladelertoege-

Echtproblematisch vind ik deweergavevan

Markus10:5 (çomwillevan desclerosevan

ehart').Van Bladelheefthier uiteraard
brachtom zelfeensteqroberen deGriekse j
tekstzo getrouw mogehjk om tezetten in hetGrieksesklèrokardian willen behouden;

n dan Zetmen onmiddellijk hetdilemma
een zogoed mogelijkin demond en inhet e
arin men a1s vertaler continu verkeert:
gehoorliggendNederlands.Mijnsinziensis wa
etin zo'n gevaldegevendeofdeontvanhi
j daar opvallend goed in geslaagd. Je mo
endetaalhetonderspitdelven?
merktaan zijn vertaling echtdatMarkus g
een rasverteller is,die ongeveeralle moge- Deze vertaling van het Markusevangelie is
ls geheel een prachtig stuk werk; zij
lijkhedenvanhet<simpele'Grieks(hetzgn. a
koinè)uitbuit.Aandevertalingkunjemer- scherpthetoogenhetgehoorvoorboeiende
ken dat Van Bladel zich uitstekend in dit

oudste evangelieheeftverdiept.Zijn inleiding van slechtsluttelepagina's(pp.7-12)
geeftop een prettig leesbarewijzeallebelangrijkesleutelsvoorhetontsluitenvande
t
twe
.En
deakasd
rkeoo
lijkede
provcoeor
sv
oa
pme
nve
rr
kt
ia
nl
g
en
en(pp.
bij1
h3
et
17)verdienen aandacht. Datgeldt zeker
voorde theorie over de twee grote pauzes

a
sgecten in deze vroegste visie op Jezus.
Hlerendaarontdektmen alslezerzelfszinnen,waarmen in anderevertalingen alti
jd

overheen heeftgelezen!
Huldevoordezeuitgave,diegeillustreerd is
met reprodukties van houtsneden uit
TBoeck vanden leven oaw heren few Christi,in november 1487teAntwerpen gepubliceerd doordrukker Gerard Leeu.

(6:13en 10:52),waardooreen zeerverras-

PancBeentjes

sendlichtvaltoydestructuurvanhetgehele

evangelie.Speclale vermelding verdientdat
Van BladelhetvoorM arkus zo karakteristiekeoverspringen van indirectenaardirecte
redein devertaling heeftbewaard,alsmede
dezo typerendesprongenvan detegenwoor-

KeesWaai
jman,Psalmen overdeuittocht,
Kok,Kampen z.j.(= 1983),184 pp.,f
22,70.

dige naar de onvoltooidetijd (bijv.8:22- De redding van een groep Hebreeuwse slaven bijde Rietzeevan Egypteheeftin de
23).

Boekbespreking

loop van Israëlsgeschiedenisaanleiding geeventoteengrootnnntalliterairecompositles,nietin hetminstin hetBoek derPsalmen.W ateenseen historischeuittochtisgeweestwordtop den duursymboolvoor de
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Opni
euw vertaald.BijdragenoverdeGroot
Nieuws Bijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem / Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1983,61pp.

velepersoonlijkeuittocht-situatiesdiemen- HetverschijnenvandeGrootNfeuw:Bvbel
sen tl
ldenshun leven ondergaan ofvoltrekken:geredwordenvaneen wissedood,ontkomen nnn gevaren!door een zware crisis

aanhetbejinvan1983heeftheelverschil-

bœ k œ n elftalpsalmen uithetPsalterbecommentarieerd, voorafgegaan door twee
poëtische teksten uit het boek Exodus,
wnnrin de uittochtcentraalstaat:hetlied

en terœhtwas.Omdathetpubliek doordit

van Mirjxm (Ex.15:20-21)en hetliedvan
Mozes(Ex.15:1-18).

breiderdanin deGNB zelfmogelijkwas-

lendereactleslosgeweekt.Metnlmebi
jrecensentenkwam eentamelijknegatievegolf
hœnkomen ofbevrbd wordenuitdeBaby- vankritieklos,die-zoalsikinhetjuninumlonischeballingschap.Op de inmiddelsbe- mervan 1983in dittijdschrifthebbetoogd
kende wijze hœftKees Waaijman in dit (pp.783-796) nietaltijd even gefundeerd

Veelaandachtisweer besteed aan de com-

soortkritieknogaleenzijdigmetdezenieuwebi
jbelvertalingwerdgeconfronteerd!wi1
deze brochure nogmaals -maar veelultgeeen toelichting geven op de uitgangspnten
en vooronderstellingen die aan ditvertaal-

positievande(liturgische)geanjenenge- projecttengrondslaghebbengelegen.Ofde
beden,dieook helemaalin een elgen verta-

bovengenoemderecensenten Zch doordeze

lingworden gepresenteerd.Bijtijd en wi
jle nadere toelichting alsnog zullen bekeren
isdezelastigofonbegrijpelijk.Zohebikbij waagiktebetwijfelen.Daarentegen zouievoorbœld moeite metde weergave van Ps.

derdiezich watnaderwenstteverdiepen in

* :3(<Om jeveleverweerzullenjevijanden doelstellingenenwerkwijzevandevertalers
zichverhden voorjou',p.31)ofvan Ps. ditboekje moeten lezen.Erzijn liefst20
77:11(<MiJ
'n vermurwing,die isdewijzi- bladzijden met voorbeelden afgedrukt.
ging in de rechterhand van deOpperste',p. waarbi
jelke uiteindelijkevertaling van de
59).Zo verbnnmthetmijook datdeterm GNB wordtbeargumenteerd invergeli
jking
'Tussenspel'9die tamelijk vaak in de be- metdeStatenvertalingvan 1637(indeeditie
sprokenpsalmenvoorkomt(Ps.* :4.7.15; van 1977) en de NBG-editie van 1951.
68:20.33;77:4.10.16;81:8),niet wordt W 8srom ook nietconsequentde wœrgave
uitgelegd.Mijnsinzienshaddatwe1degelijk vandeWillibrordvertaling(1975)isbijgeledienentegebeuren.Wanneerdeauteurbijv. verdismijeenraadsel.Ofishet-hetgeenik
tenaanzien van Ps.68:20 opmerktdatdéér inmijnbesprekingvanjunireedsopmerkte
een twœdedeelindepsalm begint.vraag ik (p.788)tenaanzienvandedeuterocanoniemijafWn8rom dan preciesna ditversde keboeken -omdatdezekatholiekevertaling
term fTussenspel'valt.Een toelichting was
Merzekerop z'n plaatsgeweest.Opvallend

volgens eenzelfde vertaalmethode totstand

vaakkom jeinWaaijmansweergavevande

is gekomen a1s de GrootNieuwsBi
jbel?
Eenbeknopteliteratuurli
jstgeeftmogelijk-

alsvertalingvanelohiem (inPsalm 68alleen
al30maal).Een toelichting,verklaring of

ismen kennelijk verderdan in onstaalge-

Hebreeuwsetekstdenaam dM achtige'tegen

uitleg van deze beslissing voor de gewone
lezer heb ik nergens kunnen vinden. Het
woord elohiem doorgaans vertaald met
God - kan inderdaad in het Hebreeuws
functioneren alseen soortsuperlatief;aangezien hetmerendeelvan de lezersdaarmee
nietvertrouwd is had het moeten worden
uitgelegd.Dealgemene indruk dieernahet

lezen van ditboekje overblijftisdateen
aantalzaken ten onrechte nietzi
jn behandeld.Dit gevoegd bij het ontbreken van

heden totverdere studie;in hetbuitenland
bied.Nogalmerkwaardig overigensvind ik

datnergensinditboekjeblijktdoorwelke

persoon of personen de tekst is samengesteld.

PancBeentjes
C.J.den Heyer,Demericcaleweg,deelI:
M ellfccn?everwachtingen in hetOude Fe&

tamentenin devroeg-joodsetraditie,Kok,
Kampen,1983,239pp.f 39,50.
Hoewelhetonderhavig werk heelgoed a1s

bijv.ook een inhoudsopjave wijstop een een f<christologie van het Nieuwe Testaaantalslordigheden,datmgenlijknietnodig
wasgeweest.
pancBeentjes

ment'' beschouwd zou kunnen worden,

heeftDen Heyermetopzeteen dergelijke
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titelwillen vermijden.Hetisdetaak van
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uitvoerig aandachtbesteedjhij heeft een

<de Christologie van het N.T.' een be- grote hoeveelheid belangrilk apocrief en
schrijvingtegevenvan dewijzewaarop de pseudepigrafisch materiaalverwerkten beverschillende nieuwtestamentische geschrif- commentarieerd (Makkabeeën, Psalmen

tendebetekenisvanJezusChristus,zijnle- vanSalomo,EthiopischeHenoch,Qumranven,zi
jnlijdenensterven,kruisenopstan- documenten).Keerop keerwordtduidelijk
dig onder woorden brengen.In de meeste datzich op de witte bladzi
jde tussen ons
gevallen startzo'nonderzoekmetJezusvan
Nazareth,om vervolgens aan de hand van

'

Oude Testamenten onsNieuweTestament
heelveelheeftafgespeeld.Erg interessantis

detitelsdiehi
jkrijgt(o.a.ZoonvanDavid) bijvoorbeeld de wijzewaarop deformuleterug te zoeken naarparallellen in de oud-

ring <dezoon desmensen'vanuitDpniëlin

testamentische en vroeg-joodse literatuur. de Ethiopische Henoch een eigen dimensie
HetN.T.laatergeenenkeletwijfeloverbe- heeft gekregen,maar zeker nog niet fun-

staan datleven en werkvan Jezusvan Nnzn- geerta1ssynoniem van :de Gee fde'!
reth alleen begrepen kunnen worden tegen Een korte kanttekening zou ik alleen willen
deachtergrond van de messiaanseverwach- plaatsenbijdegeciteerdeliteratuur.Hetwi1

tingendiein zijn tijdvelenin Israëlinspi- mijvoorkomendaterwe1ergvaak eenbereerden.Diewonderlijkeenboeiendewereld roep wordtgedaan op G.Kittel'sTheologiwaarinJezusleefdekanalleenin hetjuiste sches Wörterbuch zl/- Neuen Testament,
lichtgezien worden!wanneer weverderte- eenprojectdatdelaatstetijd toch aanernruggaan in degeschledenisen erin slagen de
wortelsvan hetmessiaanseverlangen bloot
teleggen.Den Heyerbewandeltdusdeomgekeerde weg van watdoorgaanswordtge-

stige kritiek blootstaat.Opvallend ook dat
een autoriteitalsM .de Jonge nergensgeciteerd wordtalshetgaatom hetTestament

stellingen in hetN.T.extra worden bena-

studie daartoe een goed begin kunnen vor-

druktofjuistzijn weggemoffeld.Zoligter

m en.

van de Fwlcc Patriarchen.En hetzelfde
daan.Hijmaakt een studie van de toe- zou gezegd kunnen worden ten aanzen van
komstverwachtingen en heilsvoorstellingen Deuterojesaja,waarhet uitstekende comin hetO.T.en de vroeg-joodse traditie - mentaarvanW .Beuken,Jesaja11(P.O.T.)
m.n.derijk geschakeerdemessiaanse ver- opvallend ontbreekt.
wachtingen in dezgn.intertestamentairepe- DejoodsegeleerdeDavidFlusserheefteens
riode -en za1dan in een volgend deelna- gepleitvooreenjoodsechristologievanhet
gaan,welkevan dieverwachtingen en voor- NieuweTestament.Mi
jnsinzienszou deze
van begin afaan een erg interessantboek
VOOr ons; alleen al het gegeven dat de

PancBeentjes

schrijverdezaakmetbehulpvaneenandere
methode en via een andere invalshoek ter
sprakewilbrengen verdientlof.Den Heyer

C.H.J.DeGeus,DeIsraëlitl
bchestad,Kok,

Kampen,1984,155pp.,/ 27,50.
weetzijnlezersopovertuigendewijzeduidelijk te maken dathetO.T.in feite slechts W ie enigszins thuis is in het Oude Testasqoradischspreektovereenmessiasinonze ment,weetdathetleven van demensen die
zm :<Hetvermoeden lijktgerechtvaardigd we daarin tegenkomen zich grotendeels afdatgeen enkeletekstinhetOudeTestament

syeeldein steden.Hetisallangbekenddat
waaringesqrokenwordtovereençgezalfde' dlt,integenstellingtotbijvoorbeeldEgypte,
een<messlas'-werkelijkmessiaansuitge- SyriëenMesopotamië,kleinestadjeswaren
legd kan worden'(pp.51-52).En om dit meteen gemiddelde oppervlaktetussen de4
-

wellichtchoquerende feitaan te tonen gaat
Den Heyervervolgensongeveeralle oudtestamentischepassagesna,waarin volgensde

en 8 hectare.
Ditboek neemt ons mee op een boeiende

getrouw beeld van de ingewikkelde ontstaansgeschiedenisvan hetO.T.Ookaan de
intertestamentaire periode heeftDen Heyer

raadhuizen,watersystemen en irrigatie van
terrasbouw.De religieuze gebouwen en installaties-die in oudere archeologischestu-

tochtnaarzulkealledaagsestadjes.Weworchristenenietsoverdemessias,endus(ook) dengeïnformeerdoverhetnederzettingspaoverJezus,wordtgeschreven.Doordathij troon, de functie van de stadsmuur. de
debetreffendeteksten voortdurend verbindt stadspoortmetzijnsocialefunctie,debetemethun historische context binnen Israëls kenisvanakropolisencitadel.W eleren vele
geschiedenis,krijgtdelezertevenseenheel interessantedetailsoverwoonhuizen,voor-
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diesbijnaaltijdmeervööraanstaan-sluiten
nu derij.HetmateriaaldatDeGeus(verbondenaandemjksuniversiteitvanGroningen)intdezestudie veru meld heeftbeperkt

zichtotdetriodetussenca.925en0.8*

d

v.Chr.Dittljdvakisarcheologischbekend
alsIlzer11B.enli
jktsteedsbelangrijkerte

Që
*>

worden,nu archeologen minderdanvroeger
per se allesop koning Salomo willen laten
terua aan.Hetboekisverluchtmetveleuitstekende tekeningen van BartOost,die de

>

@

bijzondergoed leesbaretekstœn extra di-

**ë

>
>

mensiegeven.Een zeeruitvoerigebibliogra-

He(pp.1e 151)bevatallebelangrijkeliteratuurvan deafgelopen20jaar.Zoalsbekend,isliteratuurvanvöördattijdstipniet
altijdevenbetrouwbaar,omdatechtevakar-

d
*>ë
*>ë

cheologen passedert ongeveer twee decenniabestaan.Dnarvôörwaren hetvooraltheologen en semitisten methun welhaastaangeboren hang naar cultische interpretaties!
Op een paar punten zou dit fraaie boek
mllnsinziensnogverbeterd kunnen worden.

N
:Q

Q

*

>
@N

Zo verbaasthetmijdatdeauteurnergens

>
>

Y wetenwnnrbijvoorbeelddezobelangrijke stad Lachisj gesitueerd moet worden.
Ookeenlijstmetbelangrijkearcheologische
termen zou uiterst welkom Zjn geweest
(o.a.millo.nari,rechov).Bijeenvolgende

*>ë

œn kaart heeft laten opnemen met alle in
dezestudiegenoemdesteden.Nietelkelezer

Q

d
Q
>
Q
Q

druk,dieik deze studie overigensvan harte

toewens,zouden ookdeondersckiften bi
j

detekeningen misschieneensstilistisch kun-

Q
r

nen worden nagezien.Dergelijkedetailsmogen nietverhullen datwehiertemakenhebben meteen publikatie die in brede kring
ruimeaandachtverdient.
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Psychologie
z.
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BurrhusF.Skinner,Overgedrag,vert.van
M axim deWinterenM arion Op denCamp.
keuze,inleiding en annotaties van W illem
van Hoorn en Thom Verhave,Boom,Mep-

pel/Amsterdam,239pp.,geb.f 52,œ /pap.
f39,50.
Je hebtmaar één idee nodig om succeste
hebben in de Amerikaanse psychologie,
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moetW .Hunterooiteenstegen de psycho-

landen ecyclopedisch op tevangen.Hetsim-

loog B.F.Skinnerjezegd hebben,en blij- pele feit datvoor e1k van de lemmata een

kensdecollectieartlkelendieindezebundel expertin datprecieze veld is aangetrokken
aan hetNederlandsepubliek worden voor- is al een leesprobleem, omdat de mentale

gelegd lijkthetoeuvrevan delaatstedaar- opstellingt.o.e1kvandevrijverhitteaspecmeetamelijk correctgekarakteriseerd.Wel ten een spectrale doorsnedevan denu eenheeftSkinnerzich inzijn werk nietuitslui- mynl uit de Bondsrepubliek gerecrutœrde
tend op hetterrein van dezuiverepsycholo- kennersinhoudt.Toch ishetfundamentvan
giebewogen (zijn wonderlijkebehavioristi- dehele opzethetsterkstvoorcommentnnr
sche<utopia'Walden Twoiswaarschijnlijk en kritiek vatbnnr.DeaR eerom hetbegrip
zijnmeestbekendepublikatieophetgebied kunstin dehedendaagseopvatting van.culvan decultuurslosofie,oflieverdecultuur- tuur een vooraanstaande plaats en functie
technolojie),maaruiteindelijklijkendiedi- toetekennen isimmersoveralevident;culverse uitlngen toch maarop een uiterstbe- tuur fungeert veeleer als afvalproduktvan
gerktaantalgedachten terugtegaan,wier economischeen politiekemachtendoctrine.
lnvloed ongetwijfeld groot is,maar wier Deheletoon vandepublikatieisdebevesti-

draagwi
jdtedesondanksnietmoetworden ging van een vrijdemagogische opstelling
overschat.Dediverseaspecten van hetwerk

vandesamenstellers,jaatintegendeencylopedischeobjectiverlng van een periodevanSkinnerlijkeninditbundeltjeopregre- c
sentatievewijzetezi
jnvertegenwoorijd. beeld.Dan verrast evenmin dat de meegedeelde teksten de tegenstelling tussen BRD
en DDR versterken en bekrachtigen en dus
ook het niet langer overbrugbare verschil
achtergronden van zijn psychologie(uiter- tussen de twee culturen. Als niet verant-

Na een tweetalartikelen overde toepassmgen van Skinners gedragswetenschap volgt
œ n grootmiddenstuk over de theoretische

nnrdaltijdnauw verbondenmetdeempirie) woorde,stilzwijgend alsonderlug gehanen hetgeheelwordtbesloten meteen aantal teerdedogmatisering en matrixli
jktmedit
cultuurtheoretische beschouwingen,min of

mœr aansluitend bij Zjn Waldenboek en

hetmeerrecenteBeyond Freedom and Dignity.Interessantisde bundelzeker,alwas

een methodologische vergissing,omdatdit
aspectop zich in de trefwoordenorde zelf
alstebehandelen gegeven thuishoort.
C.Tindemans

hetmaaromdatdenauwesamenhanjtussen de verschillende terreinen van Skmners

aandachterin duidelijk naar voren komt.
MaarofMjmetditalleswerkeli
jk we1een

qlaatsverdientineenreeksklassiek-wijsgerlgetekstenmagdevraagblijven.

GerGroot

Litem tuur

JorgeLuisBorges,Zeven avonden,vertaald

doorBarbervandePol,BezigeBij,Amsterdam,1983,186 pp.

Politiek

Kan men literatuur leven? Niet van literatuurleven ofdeliteratuurheleven,nog minder literair leven,maar de literatuur totin
W olfgang R.Langenbucher,Ralf Rytlews- dediepstevezelvan hetbestaan a1sheteigen
ki,Bernd W eyergraf,Hrsg.,Kultuurpoliti- thuis,hetland van herkomsten verworteJcAea
Wörterbuch. Bundesrepublik ling,als de eigenlijke ontplooiingsruimte
D- tschland/DDR im Vergleich,J.B.M etz- van depersoonlijkheid duuraam ervaren?
ler,Stuttgm ,1983,828 pp.,DM .48.
Datkan,alishetwaarschijnlijkaanweini-

gengejeven.Entotdieweinigenbehoort

Geschiktin220trefwoorden(vanAberglau- ongetwl
jfeld JorgeLuisBorges;misschien
betotZynismus)isditboekeen poging de ishijzelfswe1deprimusinterpcrelonder
beleidspolitieke,institutionele en pragmati- hen.Wantmeerdan wieook ishijin de
sche consequenties van de ideologische en afgelopen vi
jftienjaarwaarinzijn(late)instaatspolitiekescheiding van debeideDuits- ternationaleroem Zchvestigdetotdeperso-
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nificatiebi
juitstekgeworden vaneenleven adequatewijzeisvertaald,moetmen daarmetdeletteren.Hijlasnietalleendewereld- aantoevoegen).
GerGroot
literatuur(meteen,voor een Argentijnse
anglistvoordehand liggendenadruk op de

SpaanseendeEngelseletteren),maarschiey
ookzelfeenomvanjrijkoeuvre,waarinhlJ Armando, M achthebbers. Verslagen uit
Zch somseen heelelgen literatuurbedacht:
recensiesvan nooitgeschreven boeken,herinneringen aan imaginaire werken en be-

Berlnn en Toscane,DeBezigeBij,Amsterdam,1983,184 pp.

schrijvingen van onbestaanbare bibliothe- DehiergebundeldedverslagenuitBerlijnen
ken deden deze oud-bibliothecaris van de Toscane'van Armando Zjn allereedseerNationaleBibliotheek van BuenosAiresbe- derin deNRC verschenen (zoalsdatook
landen in hetonzekeretussengebied van feit met de daaraan voorafgaande bundel Uit
en fictiewnnrdeliteratuur(enzekerdeLa- Berl#nhetgevalwas).Eerderdanverslagen
tijnssmerikaanse)zich op allerleiverschil- zijnhetbedachtzameimpressiesvaneenoblendemanieren en om allerleiverschillende servatorwiensverwonderingsteedsweeropredenenzogoedophaargemaklijkttevoe- nieuw gewekt wordt,of hetnu is doorde
len.
oorlogsherinneringen van de Berlijners,de
jkestiltevan hetlandschap van
Mnnrvan fictieli
jktin dezebundel,eense- zobedriegli
rievoordrachten dieBorgesin dezomervan
1977 hield, geen sprake. Van literatuur
dnnrentegen misschien weldeste meer.Het

Toscane of de hardvochtige oordeelsvaar-

digheid van de jeugd.Verwondering die
soms(inhetlaatstegeval)eventotboosheid

di
ra
hten
grot
teenz
de
ijnelsgewe
gdmpr
est,owa
vis
aer
eir
nde VOOrl
j
kc
en

neigt,maarmeestalhaarvorm vindtin een

steunendop zijn geheugen,fvan boek naar
bœk'ging,zoalshijergenszegt-<deherinneringenzijnmijngedachtendebaas'.Herinneringen n%n schri
jvers,aan versregels,

neergeschreven schetsen die stuk voor stuk

Borges,

nnn oude of nieuwe,maar meestal oude

metuiterste fijnzinnigheid,zelfstederheid
kleinemeesterwerken zijn.In zijnbriljante
notities betoont Armando zich een uniek

waarnemeren schri
jverdie,uitgaandevan

hetgenrevan dekrantenkolom,zich eenge-

bladzijden die willekeurig welk onderwerp heeleigenuitdrukkinjsvorm heeftgeschabi
jhem lijktop teroepen;ofhetnu strikt pen.Daarmeestaathlj,in hettoch alrijk
literairethema'szijn,zoalsdeDivinaCom- metkolomnisten gezegendeNederland.binmediaofdeDui
zend-en-één-nacht,ofdaar-

van ogenschijnlijk losstaandeonderwerpen

als de nachtmerrie,het boeddhisme of de
blindheid,direct resoneerteen heelregister
aanliteraireboventonenmee;maarbovenal

zijn hetsteedsweerdegroteklassieken die

terugkeren:Dante,Homerus,Shakespeare,

deDonQuixotte;deklassieken dienaeen
levenvanlezenenherlezenovereindzijngebl
even en juistdaarin bewijzen klassiek te
*@
Z1Jn.

Opditnetwerkvanverwijzingenenherinne-

ringen fvan boek tot boek' bouwtBorges

nen ditgenreop een zeldzame,en eenzame,
hoogte.
GerGroot

Herman de Coninck, Over de troost van
peJlf-g-e,Manteau,Antwerpen,1983,256
pp.
Meteen knipoog nnnrBoëtius'Deconsolationephilosophiae schreef H.de Coninck

voorHumo'sextraboekenbijlage van november 1980 een voordracht met20 lichtbeelden.De verumelbundelessays begint
ermeeen heterop volgendeopsteloverhu-

zijn overpeinzingen op.Overpeinzingen die
zich ogenschi
jnlijk moeiteloos,maar zeer morindepoëziesluiterbijaan.H.deCogedragen en uitgewogen ontwikkelen en
m&rnogdan lezingen overoflessen in lite-

ninck isook de vertalervan sonnetten van
de Amerikaanse Edna St. Vincent Millay

ratuur getuigenissen zijn van een wijze (1892-1950);Mergresenteerthijeenbiograwnlrop literatuurtoteen bestaansvorm kan fietje van die <nlppante jonge zegezekere
worden.Misschien is Zeven avonden daarmee welzoietsals een signatuuronder het
is het een bekrachtiging d1e in de meest

vrouw'die evolueerdena detweede wereldoorlog tot een fverzuurde hysterica'mnsr
tegen het einde van haarleven haarinzinking weerteboven isgekomen.Hetmeeste

waardigesti
jlisgeschied (en opvolkomen

aandachtkri
jgtRutgerKopland (4 essays,

oeuvreenhetlevenvanBorles.Indatgeval

956

Streven/juli

ong.50 pp.).Dathijde favorietedichter D.F.Frank,KarelRoskam voorde bijl,
van deauteurisbleek aluitzi
jnopstelin wordtin 15stellingen de verhouding kunst,
frelffe/tdecember'74)overKoplanden<de volk en overheid scherp gesteld,de zelfregelrechte grote gevoelens waar het om
gaat',waarin Kopland totdebeste dichter

uitgeroepen werd omdathij de voordelen

van hetnieuw-realisme combineertmetdie

moordinde19deE.doorgelichtengefulmineerdtegen deonkundevan deNederlandse
toneelspelers.W antna vertalervan toneel-

stukken is Komri
j nu metHetChemïch

van de neoromantiek.Deoverige essays HuwelVk ook zelftoneelauteur.Aanwezg
handelen overpoëzie van Vasalis,W .Smlt, indebundelzijnnatuurlijkookdetaalexpeJooris,Leenanj,Morriën,HerzbergenVan rimenten(fverhalen'b-v.waarin alleena's.

Toorn.DeConlnckschrijftzi
jnpoëziekro- e's i's o's u'svoorkomen)waarvanBattus
nieken nietvanuiteen academische,literair- erin zijn Opperlandse taal-A Ietterkunde
wetenschappeli
jke of didactische bekom- enkeleopjenomenheeft.
mernis,maar vanuit het literair criterium
InKomrbsprozawordteenaanleiding,die
dat een gedichtmooimoetzijn (p.115), als katalysator dient,omgezet in tnnlvuurhoewelhijelderseengoedgedichtook een werk,dikwijlszovirtuoosdatdieaanleiding
beetjeallesnoemt:eenmengselvanmetafy- erverdernietmeertoedoet.Datvuurwerk
sica,stijlenethiek(p.165).Metdezeverza- isfascinerend,spectaculair,gevaarlijk voor
melbundeloogtdeuitgeverook naarheton- wieertedichtbijkomt,heelhevig oplichderwijsdooropdeachtersaptevermelden tend en zeer gebonden aan het ogenblik.
dat<tenbehoevevanhetonderwi
jsditalles Ookalshi
jmoerasgasaansteektblijktKombovendien zo helderen mooien diepzinnig rijeenprimavuurwerkmakertezijn.
geformuleerd is, dat kopen goedkoper
wordtdan fotocopiëren'.:Ik zeg graag dat

J.Gerits

eenvoudigschrijvenhetmoeilijksteiswater
bestaat,een simpelespreektoon isbijvoor- Plietvan Lishout,Leven metEmilie,Soetbeeld een van de allermoeilijkste vormen' houdt,Antwerpen,1983,192 pp.
(j.215).DatishetcredovanDeConinck
bljhetschrijven van en overpoëzie.Men PlietvanLishout(1920-1982)behoordena
kan daaroverdiscussiëren,maardatde au-

teurtheoretischemistvermijdtkan ik ten

de tweede wereldoorlog samen met Lnmpo
en Piet van Aken tot de redactie van het

J.Gerits

literaire tijdschriftDeFaun.Die drie au-

zeersteappreciëren.

teurs,aangevuldmetDaisne,Boon en Claus
publiceerden in 1952 fzes Vlaamse novel-

len'.Van degenoemdeschrijverszou alleen
GerritKomrij,DithelsevoerllaDeArbei- Van Lishoutniet doorbreken in de literaderspers, Amsterdam, 1983, 247 pp., f tuuralhad hijin 1947 een bekroonderoman geschreven,Dezaak Dr.Jaminez (in
34,50/BF.545.
1967 herdrukt als Vlaamse Pocket).PosAlscolumnistisKomrijgeëerdengevreesd, tuum verscheen nu in 1983 Leven metEmizoalshija1sbloemlezergeloofd en gewan- lie,een boek waaraan hij20j.geschreven
trouwd wordten alsdichterhetmeestZchzelfis: <De dichter,heden,is een zonder-

heeft.Hetiseen roman overvrouweneman-

cipatie zonder <zegeluitspraken'(ditt.a.v.

ling./Hijhanjtdepaljasuitvoorzijnpu- M aarten 't Hart), opgeklopt feminisme

bliek./Watblljft:bezetenheidom één,één (HannesMeinkemacs.
)oftreurigeergernis
ding./Dewonden diehijlikt.En demu- à la M eulenbelt.Hetisweleen erg nadrukjke montage van '69 stukken uit een
Zek'(Geslotencfrc/f/,p.59).In deproza- keli
stukken, gebundeld in Dit helse moeras,

puzzel van 70' waarin het leven van de

van imbecielen op tweebenen,de signalen
van vertrutting,de cultuurloosheid van de
Nederlander,hetsimpeldom van fvrouwen

met nash backs over haar relatie met een

kijktKomrijweer.metargusogen rondom merkwaardige vrouw Emilie geconstrueerd
zich,dooptzijn pen in ga1en noteertde wordt.Kortestukjesoverdealleen opsterademnoodvandejarentachtig,deidioterie ven liggende O-jarige Emilie wisselen af

doktereneenarchitect,haarhuwelijkalsze
33jaarismetdetienjaarjongereFelixWel-

tegenporno',hetjargonvanacademici,po- 1e,een kleine ambtenaar,tweewereldoorlolitiçien kunstcritici.Tussendoor gaan o-a. gen,dedoodvan eenpleejzoonvanRussiMelnkema, Tuchman,Aafjes, Hamelink, sche aAomst,van een lesblschevriendin in
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1918,een feitelijkescheidingvan tweejaar mist,voortdurend moetMjconstaterendat

nadepensionering van Felix,een platoonse

narigheid zich stagelt oq narigheid,maar

liefdevooreen adelli
jkeimpotentepianist. die constatering ls noolt echt bitter of
Ook zichzelfals jong auteurmetnmbitie wrang.Sickjokes.gruesomes,cynismezijn
heeftVan Lishout als personage in de ro- geen labels'die passen bij Carmiggelt.De
manbinnengeloodst.Van Lishoutheeftdui-

anecdoten van Carmiggeltgaan overdege-

delijk uitzeerveelmateriaal,datnietalle- wone man,die Henk Spaan en Harry Vermaaleven functioneel genoemd kan wor- meegennogaltijdnietgevondenhebben,en
den,een vrouw willen creëren,die een ide- tegen wiemen toch aanlooptin elk stukje
aalbeeldvanvrouwelijkheid en intellectuele van Carmiggelt.
J.Gerits
en seksuelevrijheid isentoch heelreëelin
deherkenbare maatschappi
jvan de eerste
helftvan deze eeuw gesitueerd kan worden.

Denadrukkelijkheidwarmeeditgebeurdis
beletmijdezeroman vanuitliterairstand- Literatuu- etenschap
punt een meesterwerk te noemen.Anderzi
jdsisde auteur erin geslaagd een man-

vrouw-relatie gestalte te jeven die een

blauwdruk isvan een gelukklgepartnerrela-

tie,ineentaaldieuitstijgtbovendeclichés
enslogansvanveelsubjectivistischprozauit
dejaren '70.
J.Gerits

*

KlausBerker,Wi
ssenschaftJ9 Beuf.Zur
Kritik IiteraturwhseMchaftlicher und verwandter Sinnproduktion, Peter Lang,
Frankfurt/Bern,1982,410 pp.,sFr.85.
In watzich a1s <W issenskritik'aandienten
erg zelfzeker en nietsof niemand sparend

S.Carmiggelt,Mag 'teenietsjemeerz@ ? doorheen de huidige wetenschapstheorlin
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983,442

pp.,gei
ll.,f 34,50/BF.545.

sche,metatheoretischeen wetenschapssociologischetheorieën stormt,steltS.datwatde

bundels gedichten een eigenzinnige keuze

Adorno, Apel, Habermas, Berger-Luck-

theoretici(enwatopZjn aambeeldbelandt
N.a.v.Zjn 70steverjaardag heeftCarmig- isniethettoevalligemaarhetfundnmentele
geltuitmeerdan 40 bundelsstukjesen 3 denken van Popper,Feyerabend,Schelsky,

g
emaakt,diehijoy de5ap presenteertals mann plusde hele psychoanalytische richeen indirecteautoblografie.Carmiggeltisde
journalistdieuitdagelijkse(verlplichtting)
zowat 10.
e krantenstukjesmoethebben

ting)alssleuteltotwaarheidsbepalingen als
bewijsvoorzinsdefinitievooropstellen,toch
uiteindelijkneerkomtopeendocumentvan

!eschreven en diehetcursiefjeeenerkende zelfrechtvaardiging in cirkelgang.De basis

llterairestatusheeftbezorgd.Hijkreegniet vandezestoutebeweringenvormthetverrevoornietsdeP.C.Hoofdprijsin 1977.C. gaand liberaal-filosofische standpunt dat
deRuiterdieoverhetprozavan Carmiggelt belijdt dat de mens geen verabsolutering

in 1979 een studie gepubliceerd heeftin de duldt.datde beroepsideologie van de weSm these-reeks, citeert een passage waarin tenschapsdenkers een aantasting inhoudt
Carmiggelt zichzelf als een fdoorloper', vandevrijheidvanmentalebewegingenopgeen fbemoeier'typeert.Datiswellichtde stelling,datdewetenschap meeren meerop
essentievan Carmlggeltsmaniervan schrij- degrenzen van haar functionele fundering
ven:hijschrijfteenverhaalzoalseencame- stooten dat er alle reden is om e1k ieuw
ramaneentafereelfilmt,zondertussenbeide 'weten'metskepsisteonthalen.W eliswaar
tekomen.Carmigqeltzoektzichookniette wi1S.deze activiteitnietmeteen verbieden
pletternaareen polnte.Humorisvoorhem ofvoorzinloosverslijten,maarhijvindtdat
geen vorm van lekenapostolaatmetde be- ditenkelbehoorttotdeconjuncturelezelfdoeling de lezer een hartonder de riem te bestendiging van elkegeneratie,zonderenig
steken.Dehumorvan Carmiggelthelptzo- fundeerbaarrechtop blijvendegeldigheid.
alsdepoëziehelptin volgendversvan H.de M ag dittelkensweertotverrassend en be-

Coninck:fzoalsjetegeneenZekdochtertje langrijk begripsvermogen leiden,vooreen
zegt:/mijnminiatuurmensje,mijn zelfge- humane samenleving ontstaatdaaruitgeen
maakt/verdrietje,enhethelptniet;(...)/ algem ene zin.Datm oetdan uiteraard ook
zo helpt poëzie'.Carmiggelt is geen opti- opgaan voor S.'s eigen denkakrobatisch
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nummertje,datondertussenmassa'sprikke- Pe/er Weùs, Peter Lang,Frankfurt/Bern,
1982,771pp.,sFr.128.

lende argumenten bevat.

C.Tindemans

DieErmittlung,hetalsdocudrnma opgevat-

etoneelstuk(1965)datP.Weissontwierp
WalterA.Koch(ed.),Semiogenest.Ecçly: t
op basisvan hetAuschwitzprocesteFrankontheAnal
ysisofLanguage,Art,andLite- furt,vormtindezeomvangrijkestudieniet
rature,Peter Lang,Frankfurt/Bern, 1982,
het onderwerp van een literairwetenschap-

565 pp.,sFr.85.

Plijkebenaderingmnnrvoegtzichveeleer

Deze 18 referaten van een Bochum-semina-

rie(198181)zijn alle schatplichtig aan de

ln een ideologie-en maatschappijkritische
context in.De wezenli
jke vragen hebben

dan ook meer te maken metmethodologi-

?ansociobiologischevisiedieW .Kochnual
emendanmetal-dan-nietdefiniJaren uitwerkt als een benaderingsschema scheyrobl
eigec innig uitloper van het structuralisti-

tieve lnterpretatiemodaliteiten van dit drama.Voorop staathetinzicht dateen door
denazi'svervolgdeen uitgedreven Duitstali-

is dan ook een vast kenmerk van al deze

maakte,na 1945alle aandachtrichtteop de
manierwaarop deze periode verwerktwerd

van alles watmetde cognitieve activiteiten

vanhetmenselijkwezentemakenheeft.Als

ejood,PeterWeisszelf,hetnazismeaan
schedenkenheefthijdefundamenteleinte- g
zichzelfbeleefde.dereceptieervan inDuitsg
r
a
t
i
e
v
a
n
e
e
n
a
a
nt
a
l
denkmethodenaltijd wetenschappelijke landeninzijnverblijsandenvannabijmeevooropgeplaatsten dat

bijdragen.Tegelijk is er zoiets van een
koerswijzigingtemerken.Waardestructuralistische vraagstelling toch altijd princi-

en aldeze ervaringen mœprojecteerde in
zijneigenversievanhoehetmechanismete

pieel en methodisch uitging van een synchronisch standpunt,staatthanseen evolutief schema centraal zonder daarmee diachronisch teworden.Koch zelfachthetniet
onmogelijkvan eennieuw paradigma tegewagen;toch blijftde aandachtvooralge-

Auschwitzop dezegrondslagen functioneer-

genesisvan taal,aangepaktvanuitvele hoe-

pi
j (tijdens,na en thans)en van bewustZjnsprocessenbinnendesubjectievekunste-

deenthans(1*5)teinterpreterenvalt.Me-

thodologisch is dit een wespennest. Alles
draaitom deVraaghoe desituatie tereconstrueren waaruit,wu rin en waarvoordeze
tekstkon ontstnnn.S.ontwerptMervoorni-

eaus van objectiveerbaarheid m-b-t. de
richtog hetgenesisproces.Deze aandacht v
spitstzlch toeop stellingen m .b.t.de onto- ontwikkelingsnuancesbinnen demaatschapken,zichrechtvaardigerwijzerichtendopde

onderzoekbaarheid van het ontstaan van
com petentie.en dnnrdoorook zich concen-

naar; dnnnlit ontstaat in stap-na-stap-

methodiekeenbeyerkt-explicietetheoriedie

maatschappelbke ontwikkeling van het
trerend (tochnietinPiaget-zin)opdekind- de
faze. Daaruit maakt zich logisch ook de subjectalsvoorwaardestelttotenigehaalvraag 1os naar de omstandigheden van de
fylogenesis van taal, literatuur en kunst.
Nogal wat universalistische beweringen
sneuvelen onderdegenetischeaanpakrevenzoveleglobaleschema'sbrengen hetherenkelnog totfragmentaire ssmenhang.Hetis

albijaleenomstandigen overtuigendpleidooiom bijallestructurvstische focalisering deoorsprongnietbuitendeaandachtte
plaatsen,zoals een volwassene niet denk-

bnnriszondereenskindteZjngeweest.

C.Tindemans

bare biojrafische reconstructie.De imposant berelkte conclusie luidtdan ongeveer
datDieErmittlung op tevatten valtalseen
verwerkingsprodukt van historische bronnen, gefilterd door de eigen biografische
problematiek,toegepastop deactualiteiten
gerichtop de dialoog metde publieke opinie.
C.Tindemans

Detlev Kopp,G-chichte und GelelâcAl/f

in den Dramen Chrutian Dietrich Gre hGa
PeterLang,Frankfurt/Bern,1982,289 pp.,
sFr.72.

Theater

Om Grabbe(1801-36)ishetstilleworden,
RolfD.Krause,FachùmusJl#Theorieund

alligtzijn werk in kritische editle terbeschikking.S.wijtditaandeerfelijkebelas-

Erfahung.f
DfeErmittlung'undihrAutor tingvan dennzi-nlologen diein dezetoneel-
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datderomantischeauteurszich overvormproblemen nietalteveelzorgen hebben gemaakt,de lyrische inslag toch al overbeklemtoonden en zich doorvigerende opvattingen lieten leiden zonderzelftoteen overwogen ofzelfsmaarformuleerbare andere

thoden haarscherp aan het licht weet te

orgxnisatievariantover te gaan.S.wijst,
nochtansno4nietafdoende,op watin By-

mentatorgeen Meyer Schapiro geheten zou
hebben.
Charo Crego

rons drpmatische oeuvre toch reeds kan
worden onderscheiden als het niet-ergmethodische knutselen met afwijkende

brengen.Bovendien weethijonszohoogst
boeiendeen erudietecommentaren en obser-

vatiesvoorteleggen,Zjhetdatmen zich
natuurlijk altijd kan blijven afvragen wat
hetresultaatgeweestzou Zjn alsdecom-

Goethe, Ecrits sur l'
art, ssmengesteld en

vormgevingsconcegten,gekoppeldaanzijn vertaald door Jean-M arie Schaeffer.
speciseke thematlek: het horrortopos, de
lyrisch-dramatische mengvormen,de episo-

Klincksieck,Parijs,1983,2O pp.,FF.9S.

C.G.Carus,C.D.Friedrich,Delapeinture

denstructuurbijtegeli
jkeendogmatischres- de paysage #Ja& l'A llemagne romantique,
pectvoordeklassicistischeonwrikbaarheid. Klincksieck,Parijs,1983,172pp.,FF.1œ .
C.Tindemans

In 1983 nam de uitgeveri
jKlincksieck het
gelukkigeinitiatiefdezetweeboekjesuitte

Kunstgeschiedenis

brengen, die allebeihet karakter van een
bloemlezing hebben. In de eerste van de

Meyer Schapiro, Style, arti
ste et société,

sante systematische inleiding van Tzvetan
Todorov,in chronologische volgorde teksten van Goethe opgenomen,waarin debe-

Gallimard,Parijs,1982,445pp.,FF.160.

langri
jkstethema'svandeestheticaworden

Dezeverzameling artikelen van dekunsthistoricus Meyer Schapiro belichteen van de

twee zi
jn,voorafgegaan dooreen interes-

behandeld:hetkunstcriterium,hetclassicisme,deverwerping van deimitatie,hetprobleem van dekunstgenres,enz. In hettwee-

belanjrijksteelementenvandienswerk:de deboek zijn debrieven van Carusoverde
veelzildigheid van methoden die in het
kunsthistorisch onderzoek moet worden
aangewend om een reductionisme, zowel
van psychologische,sociologischea1svanfilosofische aard,te voorkom en. Zo oefent

landschapsschilderingbi
jeengebracht;daarin komen zowelde romantische alsde we-

tenschappelijke mens naar voren, want
naastdefinities en termen die directteruggaan op de meestzuivere romantiek,treft

jving
hij,metbehulpvaneenaantalhardehistori- mendaarinookeenbotanischebeschri
schegegevens,op nuchtere,maareffectieve

va
ndekorstmosseneneenessayoverdefyonomie van de bergen aan.Alsappendm
wijzekritiek uito? Freudsintepretatievan seihk
eieksten van Friedrich.
LeonardodaVinclenHeidegjersinterpre- Dezeelui
tgaveheeft
tatievanvan Gogh,waarbi
jhl
jinhetlaatstegevalzelfdepsychologischeargumenta-

echternietalleen <archeologische'waarde, maar beantwoordt ook
aan actuele vraagstukken in de esthetica.

tienietschuwt.Eensoortgelijkeaanvalonderneemthijop deinterpretatievan deNe- Wantindezeti
jd,diezichpost-romantisch
derlands-vlaamsekunst,waarin wé1dealledaagsheid en intimiteit van het afgebetlde

ofpost-modern noemt,ishetmeerdan ooit

gaan wordtaan de specifiekebetekenisvan

wéértoe men wilterugkeren.De hier be-

noodzakelijk aftewegenwétmen dan we1
wordt benadrukt,maar totaalvoorbijge- meent achter zich gelaten te hebben en

dedaarinqebruiktesymboliek.Zo'nsymbo- sprokenbloemlezingenkomenvolledigtejeliekisonultputtelijk en wekunnenermaar moet aan deze hernieuwde belangstelhng
dieperindoordringen alswegebruik maken
van allekennisdieonsten dienste staat:de
geschiedeis!depsychologie!de sociologie,
defolkloristlek,de iconologle,enz.ln deze
zin toont Schapiro zich zeer wendbaar en

vooralleswatklassiek is;een predicaatdat

men zonderenigetwijfelmagverlenennnn

zowelhetwerk van Carusen Friedrich als

aandatvandieanderedenkerdieinalZjn
veelzijdigheid -zoalsTodorov in Zjn inlei-

legthijzichnauwelijksmethodologischebe- ding zegt-in zekereZn altotde modernen
perkingenop.Hetgevolgdaarvanisdathij behoort:Goethe.
de begrenzingen van de zgn.fstrenge'me-

Charo Crego
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auteurtalrijkevoorbeeldenvannationaalso- worden gemaakt (Mendelssohn, Lessing)
cialistische gezindheid meenden te ontdekken en hem bovendien erg traditionalistisch
analyseerden.Hetgebrek aan homogeniteit
in Grabbesoeuvre levertbeslistproblemen

waarna de Sturm-und-Drang-generatie het
begrip onderbrengtineen doctrinaire factor

vanhethandelenalsdoel-og-zich(Herder!
Lenz).Natuurlijk blijftdelnhoud daarbi)

op,evenalsdeonmoqelijkheidhem echtin nietongeschondenmaarhethandhaaftZjn
teschakelen in een stljl,een schoolofeen

traditie.W asditmeestaleen argumentom
hem uniek te achten,S.wi1aantonen dat
precies deze labiliteit een eigenschap van

tijdswaarde:deharmonievanbewustzi
jnen

handelen in de zin van een morele zelRen-

nis,daarmeetevenseen ethisch draaqvlak
verschaffend aan de langdurige didactlsch-

zijntijdsbesefheeftuitgemaakt,vaneenge- pedagogische bekommefnis van zowel auneratie van de oergang tussen classicisme, teuralstheateren publiek,totlanginde19e
romantisme en een nog niet definieerbaar zonietook in de2œ eeuw.
C.Tindemans
onbehajenenverlangennaarhetandere.S.
pakt d1t historisch-kritisch aan, stuk na

stuk,legtvan!1kdramadetyperendeonsa-

menhangendheld blootentracht,somszelfzeker,meestalaarzelend,allestebeoordelen
alsaftastmanoeuvresin een historisch proceszodatdeconclusiekan luidendat,wi1de

CharlotteOberfeld-Heiko Kauffmann,Kinder-und Jugendtheater.Werkstattm erichte,
PeterLang,Frankfurt/Bern,1983,92 pp.,
sFr.23.

bijzondere esthetische identiteit rechtvaar-

dig blijken,deze teksten opjevat moeten Voordebibliografiedieprobeerttevangen

worden alsesthetische objectlveringen van water aan uitgangspunten en stellingen in
een historisch-maatschappelijk gedetermijdallemaalterbeschikkin!wordtgeneerd individu.DaarmeelevertGrabbedra- dezeti
maturgisch en ideëeleen evenbeeld van een
periode die tussen cohesie en verbrokkeldheid wankelt.
C.Tindemans

steld,isdeze verzamelin! doctrlnaireprogrammaverklaringen besl1st nuttig en be-

langrijk.Hetiseensoortli
jstwnnrlntelkens
de vertegenwoordigers van soms sterk in

werkwi
jze en doelgroep van elknnr afwij-

kende gezelschapjes hun opvattinjen uitJoachim Schmidt-Neubauer,DieBedeutung

schrijvenen toch zonderuitzondenngradicale versiesvan maatschappijkritische be-

oeften variëren.Deze zelfaleelding van
#e? Glûckseligkeitsbegrlfes Ar die Dra- h
ondsrepublikeinse initiatieven iserg didacmentheorieund-#rr w
'derA4/k!Jmn#und b
#eJ Sturm und Drang, Peter Lang, tisch gefundeerd,isvolwassenenvorming op
naïefniveau,schrijftweldoorgaanssrtisBern/Frankfurt,1982,1* pp.,sFr.33.
tiek-pedagogischeintentiesneermnnrdrnmt

Indeethischecodewaarmeedeburgerlijk- infeiteonverbiddelijk door.C.Tindemans

heid de realiteit en de utopie van mens en
wereld tracht te vangen, komt het begrip
fGlîkkseligkeit'in vele varianten voor;S.
onderzoektdeliterairhistorischewaarde en
functievan deze term,nietom de filosofischebetekenisnadertebepalen maarom de
hanteerbaarheid voorhetdrama nauwkeuriger uit te tekenen.Behalve dathet begrip

M ariaVerenaGilles,ByronsDramen.F> -

rimentemitdramatischen Geyfllfungl-ë lichkeiten, Peter Lang, Berno rankfurt,
1982,151pp.,sFr.34.

thuisblijkttehoren in de rationalistische WordtBronalsauteurvandaaggeherwaarzellesjemmingvande 18eeeuw,blijkthet deerdtzrn dramatische pogingen blijven
ook eensleutelvoordenutsfunctiewaarmee daarbljultgezonderd.S.wi1nagaan ofdit
hetnagenoegvrijwelexclusiefwordtbeoor- ookterechtgebeurt.Byronblijktveeldatedeeld zodat het tevens een receptiefundamenteelcriterium vertegenwoordigt.Ditutilitaristischeidioom determineerthetnieuwe-

rendeballastoordelen metzichmeeteslepen
diein de 19e eeuw niet1osvan een ethisch-

morelebeoordelingtotstandzijngekomen.
redrnma(Gottsched.J.
E.Schlegel),wordt W ilS.dethematischefundnmenten van deechtervervangen dooreen anderrece?tief zedrama'snieuw bekijken,dan trachtZj
criterium,hetaffect,waarmeemede-lbden tegelijkdevorm opdevoorgrondteplaaten katharsis weer de tijdgenoot mogeli
jk sen.Datblijktdestemeernoodakeli
jkom-
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CARLOSRAFAEL CABARRUS,FœnjezuïetinCentragl-Amerika

963

Nazicha1santropoloogjarenlangtehebbenverdieptin hetnogsteedsactueleen netelige
indianenprobleem van Latijns-Amerika,wordteen Guatemalaansejezuïetbelastmetde
eerstevormingvanjongemensendietotdeSociëteitvan Jezuswensentoetetreden.Bij
wijzevan eenautobiografisch verhaalprobeertdeauteurteomschri
jvenwathem en deze
jongemensenbezieltbijhuntegelijkreligieusen <politiek'engagement,datzowelbinnen als
buiten dekerk hevig betwisten vakerveroordeeld wordt.

JOHAN BASTIAENSEN, De heterodoxe ideologie en praktijk van de
Sandinisten

976

Hetstrakkesandinistischebewindsteltthansheteindeinhetvooruitzichtvandeonvermijdelijkgeachteovergangsperiode,diepolitiek pluralismeen echtdemocratische verkiezingen
opnieuw ofvoorheteerst? -moestmogeli
jkmaken.DepolitieketoekomstvanhetNicaraguaanseexperimentzalin hoofdzaak afhangenvan defeitelijkeevolutievan hetgeplande
economischeenontwikkelingsbeleid,datwillensnillensaangewezenblijftopzeeraanzienlijke steun van de westerse landen.

LEO GEERTS,M ilan Kundera.De kwetsbare lichtheid van de roman

986

Ineigenlandgewantrouwdentenslottegeweerd,isdeTsjechischeschrijverMilanKundera,
zowelinzijnadoptielandFrankrijkalsverdaarbuiten,openkelejarentijdsindetopklasse
van de bestsellersterechtgekomen.Veeleerdan een stereotiepe ofnostalgische dissident is

KunderaeenbijuitstekMiddeneuropeseschrijversfiguur,dieinzijnpolitieke,filosofischeen
literaire opvattingen met klem opkomt voor de culturele eenheid-in-verscheidenheid van
W est-en Midden-Europa.

PAUL VERSTRATEN,Nostalghia vgn AndrejTarkovski.W eemoedige reisin
stilstand

1e

DeRussischecineastAndrejTarkovski,dieonlangspolitiekasielvroeginhetWesten,had
zichreedsdoenopmerkendoorzijnhistorischefilm overdeiconenschilderAndrejRoebljov.
Ookzijnjongste,uitgesproken autobiografischefilm Nostalghiakan opnieuw,zijhetniet
helemaalterecht,tweetegengesteldereactiesoproepen:fascinatieenerzijdsvoordeesthetischegaaleidenrechtli
jnigheid vanhet<getuigenis',enwrevelanderzijdsom detegeringe
speelruimtevooreenverwerkingeninterpretatiedaarvandoordekijker.

RIA VANDERAUW ERA,De Engels-NederllndK Van Dale

1e

VoorhonderdenmiljoenenmensenisEngelsdeeerste,envoornogeenshonderdenmiljoenen detweedetaal.Tegelijk ishetEngels,althansin hetWesten,detaalbijuitstek van
wetenschap en technologie.De gloednieuweEngels-NederlandseVan Dalestelteen grotendeelsgeslaagde poging voorom diewereldtaalop de voette volgen,in haarvoortdurende

ontwikkelingenhaartalrijkeBritseenAmerikaansevarianten.Nietminderverdienstelijken
nuttig ishetaanbod van verrassend vele,oerdegelijke Nederlandsefsynoniemen',die de
keuzevan hetmeestgeschikte equivalentvooreen bepaald Engelswoord ten zeerste verge-

makkelijken.
JAAK DE M AERE,A nton M usRrt:een iets te keurige burgerm an

1015

Y.M eyersbiografieoverdeNederlandse collaboratieleiderAnton Mussertheeftin Nederland zoveelstofdoenopwaaien,datdediscussiedaaromtrenteenwelhaastnationaleaangele-

genheid werd,vergelijkbaarmetdepolemiek diein Vlaanderen om Maurice DeWilde's
NieuweOrdewasontstaan.A1isde doorhetboek gewekte 'verontrusting'een allichtveelzeggendsymptoom,hethistorisch-wetenschappeli
jkgehaltevan Meyersidealiserendeen apo-

logetischegeschiedschrijvingbleefverbenedendeverwachteenvereisemaat.
A NDRE DE LAET,Kende de Oudheid de centrale perspectief?

1024

Met de consequent doorgevoerde centrale perspectief hebben pas de kunstenaars van de

Renaissanceonsvoorgoedvertrouwdgemaakt.Tochbli
jkenminofmeergeslaagdepogingen
indiezinookaltezijnvoorgekomenindebeeldendekunstvandevierdetotdetweedeeeuw
voorChristus.Datdiepogingenzondergevolggeblevenzijnhangtwaarschijnlijksamenmet
hetfeitdatdeheterodoxevisieop mensen ruimtevan enkeletoenmaligefilosofen engeleer-

dentoch nietbijmachtewasom hetheersendewereldbeeldtedoorbrekenen aftelossen.
Forum
EmmanuelLe Roy Ladurie/ RaoulBauer
Politiekebeeldvorming en economisch beleid / F.
A .M .van derReep
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1054

Om slagontwerp :M ark Verstockt
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Een jezuïetin Centraal-Am erika
CarlosRafaelCabarrus

CarlosR.Cabarrus,eenGuatemalaansejezuïet,isantropoloog.Van zijn
handverscheenvdrigjaareenanalysevandewordingsgeschiedenisvan de
revolutie en de boerenorganisatiesin EISalvador,Génesisde una revoluciön.Anélisis delsurgim iento y desarrollo de la organizaciön cam pesina

en ElSalvador(Edicionesde Ia Casa Chata,M exico,1983).Eerderpubli-

ceerdehijstudiesoverdeindianen in Guatemala,in Panama,in Nicaragua.HetIiefstzou hijop dieweg voortgaan:antropologische studie én
veldwerk,enreflectiedaarover.MaarzoalsbijdejezuïetenweIeensmeer
gebeurt,werd hijvooreen heelandere taak bestemd:de vorming van
jongejezuïeten in Centraal-Amerika.Om zich daarop voortebereiden,
maakte hijeen rondreisdoorEuropa.Om van onste leren hoe hijzijn
nieuwe taak moet opvatten? Uit h'
et gesprek dat we methem hadden,

blijktveeleerwatwijvan hem kunnen leren.
Redactie

Alsikmezelfmoetvoorstellen,moetikeerstietsvertellenovermijnopleiding en antropologischestudies.Mijn doctoraatin deantropologie(UniversiteitM exico)isgebaseerd op veelveldwerk:bijeen indianenstam in
Brazilië.bijindianen in Mexico en in Guatemala;ik heb tweevan hun
Maya-talen geleerd.ln Panama ben ik gaan kijken naarwatde United
Fruit Company onder de indianen aanrichtte.In 1975,nog tijdensde
revolutie,werd ik door het Sandinistische Front gevraagd een studie te
maken overde campesinosin Nicaragua;clandestien ben ik toen zelfstot

ineen haciendavan Somozageraakt.Daarnaben ikeen tijd in ElSalvadorgeweestenhebdaaro.m.indekrottenwijkenvan dehoofdstadonderzoek gedaan overhetpolitiekegedrag van watweleenshetLumpenprole-

tariatwordtgenoemd(inplaatsvanproletariado spreken wijvanpobretariado:nietproleten,maargewoonarmen).Ikbengegevensgaanverzamelen vooreen analysevan hetontstaan van derevolutionaireboerenorgani-

saties.Datisdan mijn Génesisdeunarevolucinngeworden.Mijntheologie heb ik in ElSalvadorgedaan,in Aguilares.Ik was daartoen Rutilio
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Grande vermoord is;het was die moord die leidde tot de tbekering'of
'radicalisering'van M gr.Rom ero.W e woonden daar met hem ,met de

equipedie hijdaargevormd had,onderdecampesinos.De dag voorhij
vermoordis,hadhijonsnoggewaarschuwd:dJemoethierweg,hetwordt
tegevaarlijk'.Ik zeihem :dEn jijdan?'.HijwasSalvadoraan,hem zouden zenietsdoen.Dachthij.M ijn professoren waren daaro.m.Jon Sobrino en Ignacio Ellacurfal. Dietheologieslootheelnauw aanbijdedagelijkserealiteit:wijwoonden onderdecampesinos,wijwerkten methun
com unidad,ik profiteerdevan devakantieom eldersverder onderzoek te

doen.W ijgeloven datjemaaraan theologiekuntdoen a1sjeresecteert
overwatermetdemensen gebeurt,alsjein degeschiedenisstaat,zeggen
wijmeteen grootwoord,maardatiseen heelconcrete aangelegenheid.
Mijn eindverhandeling waseen soortecclesiologievoorLatijns-Amerika,
waarSobrino hetaltijd overheeft,maarik wasbang daternogalwat
ketterijen in zaten.dNee',zeiSobrino,dmaarjeriskeertjewe1heeldicht
bijderand'.Die scriptievergeten wedusmaarbeter.
Ikwasnoggeenjaarpriestergewijd (december1976)ofdeprovinciaalzei
me:'Luister,jewordtoverstevan allejezuïeten-in-opleiding in CentraalAmerika,maaruitElSalvadormoetjeweg'.Hetwasdetijd datjeoveral
indestadmuurteksten,affiches,stickersopauto'szagverschijnen metde
tekst:M ata unjesuita,Jëpatriota,dvermoord een jezuïet,weeseen patriot'.Ik moestm aaruitzoeken waarwenaartoezouden trekken:Venezu-

ela,Colombia,M exico.Hetwerd uiteindelijk Panamavoordenovicen,
Venezuela voordetheologiestudenten,en M exico voorde filosofen.(Je
moetnietaljeeieren onderéén kipleggen).M aarMexico heeftmaarvier
jaargeduurd.Daarhebben zeteveelproblemen metvluchtelingen uitde
restvanCentraal-Amerika,zeproberendegrenzen tesluitenenwijliepen
hetrisico datwe zouden worden buitengezet.Daarom zijn we nu naar
Nicaragua gegaan,datisvooronsop hetogenblik de veiligsteplaats.Het
isdenieuwegeneraal.P.Kolvenbach,diedieknoop heeftdoorgehakt.dat
geefteen ideevan watvooreen man hijis.P.Dezza,die Arrupeverving,
en M cGarry.een toenm alige generaal-assistent,die onsnochtansheelgenegen was.hadden gezegd :dNietdoen,debisschoppen in Nicaragua zien
onsniet graag kom en.Eerstten minste om toelating vragen'.M aar Kol-

venbach zei:<Ga maarmeteen,in januari'.Defilosofen zullen nu stude-

1EengesprekmetJonSobrinoinStreven,juni1984,pp.785-793:Godisniet
in tl
jdschr@ten tevinden.Eenartikelvan IgnacioEllacurfain Streven,december
1983,pp.207-219:Drie kerken in Centraal-Amerika.
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'

ren aan deUniversiteitvan M anagua,gesubsidieerd doordesandinistische

regering;wijmaken uitwatwedoceren.deregeringsubsidieert.
Nu heb ik weer iets nieuws gekregen :ik moetnovicenmeester worden,
ereersteopleidingvan dejongemannendiezichbijons
zorgen voordeall
aanm elden. Ik moet dus naar Panama. M aar eerst nog zien of ik een
visum krijg en binnengelaten word.Alsdatnietlukt,ishettoch weleen

wenkvan onzeO.L.Heerdatzemebeteraan mijnantropologischonderzoek hadden gelaten.Ik heb nooitgeweten dateraan een novicenmeester

zoveeleisenworden gesteld.W antwataan mijnbenoemingvoorafgingis
toch een geschiedenisapart.Ik werd naarRomegeroepen,moestmelaten

begeleiden dooreenjezuïet-psycholoogenwerdopderoostergelegddoor
Dezza,Pittau,Dezza'svicaris,en alle assistenten,eerstdooriederafzon-

derlijk,daarnadoorallensamen.Datwaseenwaarkruisverhoor,deomni
rescibilietdequibusdam aliis(overalles waterteweten isennog enkele
dingen meer).In hetLatijn.W atdachtik over seks,moraal,politiek?
W asik bereid zelfhethuiste schilderen ? Zou ik denovicen een politieke

vorming geven? <Dqtspreekttoch vanzelf'-<Hoebedoelje?'-dzonder
politiekevormingstaateenjezuïetnergens.Eenkandidaatdienietsafweet
van deellendevanzijnvolk,deinsatie,dewerkloosheid.decorruptievan
deregering.kanbijonsnietskomen doen.Zemoetenb.v.goed hetmarxisme kennen,naïevelingen hebben we nietnodig.Kentù hetmarxisme?
Hebtû DasKapitalgelezen ?'Nee.dathadden zeniet.W atdachtik over

homoseksualiteit? <Ja,laatmeeensdenken.-.'.M aaraltijd hetzelfde:ik
wilde iets uitleggen en ze sprongen aloverop een andere vraag.Ik zei:
dM aardatishiereen marteling.c'estunetorture,ça!'Nee,nee,hetwas

maareen informeelgesprek.En wezijn in de lach geschoten.Alsze me
dan toch wilden,vroeg ik ofik eerstnog een jaarin Centraal-Amerika
mochtwerken,datleek mijdebestevoorbereiding:werkenin degeschiedenis,in waterbuiten je eigen leventje gebeurten nietdirectin depersoonlijkebiografie,waardevorming van jongemensen toch vooralop
neerkomt.Ik kreeganderhalfjaarom inNicaraguatewerken.M aartoen
werd me gezegd dat ik eerst nog een toerdoorEuropa moestm aken,ik

moestmaareenseen kijkjegaan nemenin Europaom meteinformeren.
lkzeg:<zoveelgeld,alleenmaarom eenstegaankijken?'.Laterbegreep
ik datze mein Romenog eensterug wilden zien,denieuwegeneraalen de
nieuweassistenten,diemenietkenden.W eerhetzelfde:watdachtik over
geweld,overpolitiek ?M aardeze keerwashetveelopener.Nooitwerd me

gezegd:'Nietdoen',altijd alleen maar:dGoed,maarweesvoorzichtig!'
Erwaserzelfseendiemezei:'W atjetedoen krijgt,dieopleidingvan de
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novicen,hetisdeallerbelangrijkstetaak dieweiemand kunnen toevertrouwen'.Datwasde eerste die me datzei.

U is een neef van paterPellecer,de man dieze in 1981 in Guatemala
gehersenspoeld hebbenl.Weetu waarhi
jnu is,wat:# nu doet?
Hijisnietalleen mijn neef,wehielden van elkaar.Ik zalnietzeggen dat
ik weetwatliefdeis,maarik geloofdathijmeervan mehield dan ikvan
mezelf.W atze m et hem gedaan hebben is hetergste wateen mens kan
overkom en.W e hebben samen gewerktin Aguilares,laterin Guatemala.

Hijstond altijd gereed om metehelpen,in dekleinstedingenenin grote.
En nu zegthijvoordeTV datik een guerrillero ben,datik hem totde
guerrilla wilde overhalen;ik zou een bankrekening hebben -hijgafhet
nummererbij-waarmee ik wapenskochtvoor de guerrilla.Ik kan je
verzekeren,in Guatemalawaarzedagelijksdertigmensenvermoorden,is
datgeen lachertje;alsik morgen naarmijn land terugga,ben ikeen van
diedertig.Hetraadselachtigsteisdathijnogleeft.Hijisnu getrouwd en
werktvoorderegering.Alspersonero,zoalswijzeggen,zegebruiken hem
alsspreekbuis,nu eensvooreen minister,dan voordepresidentzelf.Hij
isnooitalleen,altijd zijn erlijfwachten in debuurt.Hijzegtdathijzijn
vaderen moedernogziet,maardatisnietwaar.Hijzegtdathijvrijis,
maardatisnietwaar.Helemaalin hetbegin heeftP.Pittau,de afgevaardigde van P.Dezza,hem eens alleen gezien.Na hardnekkig aandringen

van denuntius,diewaswerkelijkonwrikbaar,moesten zedatop deduur
toestaan.M aarom deminuutstormdeeen van dewachten desalon van de
nuntiatuurbinnen waarhetonderhoud plaatshad,nota beneneutraalter-

rein.Pellecerhadalleenmaaraandachtvoorhetapparaatjedathem opgegesptwas.Alleswerdblijkbaargeregistreerd.Pittau heefthem eenbriefje
in de handen gestopt:dBen je vrij?'Hijheeftalleen meewarig geglimlacht.Ik beninNew York bijdepsychiatergeweestdiedestijdsdiecollectievezelfmoord van die Manson-sekte in Guyana heeftonderzocht.Hij
heeftook hetgevalvan mijnneefonderzocht.W ijhebben samen zesuur
lang video-opnamen van deNBc-televisie bekeken.Optredens,interviews
vanmijn neef.Omdatikhem zo goed gekend had,kon ik hem helpen,zei

hij,ikmoestmaarvoortdurend spontaanreagerenopwatikzag.Achteraf
heefthijmegezegd:a1swedieman ooitterugkrijgen,zullen wijhem op
onze beurtmoeten hersenspoelen,anderspleegthijzelfmoord.Hijhad
2 Overhet geval-pellecer:Fr.Van Bladel,Hersenspoeling in Guatemala, in
Streven,maart1982,pp.502-513.
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gevallen gekend in Argentinië waarbijze een apparaatje in de hersenen
hadden ingeplant(zoalseen pacemakervoorhethart)datonafgebroken
dezelfdetoon produceertalshetslachtoffertijdensdemartelinggehoord
heeft.Op diemanierhebben zegeen lijfwachten meernodig om de <patiënt'ondercontroletehouden.Hijhadhetzelfgezienbijdeautopsie,zei
hij.Omdatik weetdaterbijdatsoortdingen in Guatemala ook altijd
Argentijnen betrokken zijn.datzijndespecialistenindatvak,vroegikof
zedatook bijPellecergedaan hadden.Hijdachtvan niet,dieheeftgenoegaanzijnlijfwachten.<Letmaareensop waarhijnaartoekijkta1shij
spreektin hetpubliek.Altijd overde hoofden van de aanwezigen heen,
naarachterenin dezaal.Daarzittendemannendiealtijdbijhem zijn.Die
dirigerenhem'.Hetisietsverschrikkelijks,demonisch.Een mensvan wie
zeeen machinehebben gemaakt.Hijheeftnieteenshetrechttesterven.
Ikbidvaakdathijmagsterven.En hetverschrikkelijkeisdatikerhierzo
overkan zitten praten.Marteling,vermoord worden,je kunternog een
zin aan geven,m aardit!Velen van onszetten hun leven op hetspel,maar
a1swenu ook nog onsrechtop de dood verliezen !M aarwewennen eraan

endatisverschrikkelijk.Alledagenhetzelfde,slachtpartijen,martelingen,
verdwijningen.Gaandeweggaje erstoïsch op reageren.Jekuntnietandersofjewordtgek.Maardieonverschilligheidofgelatenheidvindikiets
verschrikkelijks.
Anderejezuièten enpriestersz#a vermoord.
PérezAlonso isvermoordomdathijPellecerin hetziekenhuishadgezien.
Hijwasdaar aalmoezenier,een helezachte man,maarhijhad Pellecer
gezien.Datwasgenoegom hem tedoenverdwijnen.FernandoOyosisin
juni1982vermoord.Ten einderaad wildehijzich bijdeguerrillaaansluiten en stond daarom op hetpuntde Sociëteitte verlaten.De regelis:wie

bijdeguerrillagaat,verlaatdeSociëteit.Jemoetdebrieven lezen diehij
in die weken naarRome heeftgeschreven,dan besefjevoorwelkeverscheurendekeuzehijstond.HijhadhetvertrouwenvandeheleCentraalamerikaansejezuïetenprovincie,hijwas een van de kandidaten voor het
provincialaat,maar hij wilde bij de guerrilla gaan.Hij kon nietmeer
anders.HetzelfdemetGuadeloupeCarney,eenAmerikaansejezuïetdiein
september 1983 in Honduras vermoord is.Een ongeloosijk geestelijk
man,alledagen drieuurgebed.M aarhijwerktemetdecampesinos,werd
aalmoezenierbijdeguerrillero's,verlietdeSociëteit.Nietomdathijgeen
jezuïetwildeblijven,maarom deSociëteitniettefcompromitteren'.Het
dagboek dathij nagelaten heeften dat hij voor de boeren geschreven
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heeft.isaangrijpend.'Dearmen,deboeren van Hondurashebben mijde
ogen geopend voorhetevangelie.M ethen en voorhen wilik sterven'.Dat

klinktmisschien naïef,hijwasdan ook Amerikaan,maarhijwasvijfenvijftigtoen hijonderdearmen ging werken.
Altijd weerhoorjehierin Europa:watmoeten priestersbijdeguerrilla
gaan zoeken ? M aardeguerrilla,watisdat? Hethelevolk isin opstand,

hetzijnvoorderegering allemaal<subversieven'.Een christelijkebasisgemeenschap is alguerrilla.W anthoe gaatdat? Ze organiseren zich onder

elkaar.Zehebbengeenpriestersmeer.Dan zeggenze:jijdooptdekinderen,jijzorgtvoordehuwelijken,jijgaatin destad decommuniehalen,
enalshetlegerkomt,zegje:<Ikben hierverantwoordelijk'.Dan maken
zejou van kant,maarmoorden misschien niethetheledorpuit.Kan een
priesterdiezichhet1otvandezemensenaantrekt,zeggen:dlkwilbijjullie
zijn,maardeguerrilladaardoeiknietaanmee'?Terwijlzijzelfdagelijks
hun leven op hetspelzetten.'Nee,een priestermag nietm eedoen.Depaus
heeftgezegd--.'.Geenmensdiedatbegrijpt.Maarmaakzedatmaareens

wijsinRome.In dejezuïetencuriemisschienja,maarin deanderecurie:
onmogelijk.Ik geloof.alsik in Guatemala was,zou hetvoormijn religieusleven,voormijn menselijk bewustzijn verschrikkelijkzijn alsik zou
zeggen :<Nee,luister,ik doe nietm ee'.Ze zouden zeggen :dW aarom ben

jedanhier?Jewilonstochhelpen,jewiljeleventoch geven?W atisdat
anders,priesterzijn?'.
Alsjeziethoedatconcreetinzijn werk gaat,diestrijdvan helegroepen
m ensen voorhun elem entairerechten,hoezezich com m unautairorganise-

ren alschristenen,hoe kun je daardan alschristen,alspriester,buiten
blijven?Moetjejehandenervan afhouden?En aldatgediscussieerover
marxism e...

< Jfvoormarxisme?

Ietsheelandersdan watjulliejedaarondervoorstellen.Erzijn groepen
die zich dm arxistisch-leninistisch'noemen,maarwatbetekent dat? M ensen die zich groepefen,gemeenschap vormen op basisvan hun heeleigen

cultuur,hun taalen hun diep christelijkereligiositeit.hetisweleen heel
heterodox marxisme,hetzijn marxistischeketters.W atdaargerealiseerd
wordt, is de heterodoxie van het marxism e.Om verschillende redenen.

Ten eerste,hetzijn boeren,geen loonarbeidersofproletariërs dieerde
motorvan zijn.Ten tweede,hierisgeen sprakevan centraalkapitalisme,
maarvan periferisch landbouwkapitalisme.Datzijn alessentiëleverschillen metwathetorthodox marxismevoorogen heeft.Verderhetheleetni-
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scheprobleem.In ElSalvadorkunjenogspreken van een klassiekeklassenstrijd.maarin Guatemalagaathetom een strijdtussen etnischegroepen. Het orthodoxe marxisme spreekt wel van het nationaliteitenprobleem ,maar veelbelang hecht heter niet aan.In Guatemala is dat hét
probleem .Vervolgens,in Centraal-Amerika,de achtertuin van de VS zo-

a1sReaganzegt,kunjenooiteensocialismerealiserenzoalsinTsjechoslovakijeofPolen,daarhoefjeinEuropadusnietbangvoortezijn.Verder,
en datiskapitaal,de deelnam evan christenen.In een orthodox marxisme

iservoorchristenengeen plaats;jeweetwel:opium van hetvolk,aliënatie.M aarbijonskun jenietsbeginnenzonderchristenen.Dathebben de
Sandinisten b.v.goed begrepen.In heelhun sociaal-economisch project
steunen ze de christelijke organisatiesen basisgemeenschappen.En een
heelinteressante ontwikkeling isdatze datook in Cuba,hetdogmatische

Cuba,beginnen tebegrijpen.Zoalseen Cubaansebisschop mezei:<Met
deNicaraguaanserevolutiezijn derelatiestussen kerk en regimebijons
versoepeld.Nu de aartsbisschop van M anagua,Obando y Bravo,deSandinisten de oorlog verklaard heeft,klaptalles weerdicht'.M etmeer dan
interesse volgen de Cubanen watkerk en christenen in Centraal-Amerika

doen.Sommige christenen zijn nog zo slechtnietalsze dachten.Leden
van deambassade komen onsvoortdurend vragen ofzeSobrino,Ellacurfa
kunnen ontmoeten,ofzebasisgemeenschappen kunnen bezoeken,zeheb-

ben daargrote bewondering voor.W ijhebben hetaltijd overdeinvloed
die Cuba heeftin Centraal-Am erika,overde Cubaanse interventie in Nicaragua,en hetiswaar:die iser.M aarhetomgekeerde isook waar:er
gaat van de christenen in Centraal-Amerika een positieve invloed uitop
Cuba.

Watvooropleiding krqgen dejongeren diezich ## dejezuîèten aanmelden ?

W ehebben jaarlijkszo'n vijftig kandidaten.Datmaaktdatweduchtig
kunnen selecteren.W enemenermaarvijftienaan.Omdatwevasthouden
aaneen heeldegelijkemotiveringen eenheelstrengespiritueleen intellectueleopleiding.Alsjezevraagtwaarom zebijonswillen komen,krijgje
steevasttotantwoord :<lk wilde plaatsvan Rutilio Grande innemen,ik

willeven alsM gr.Romero'.Dathoorjetelkensopnieuw.Tegelijk beseffenzijdatzijdaarvoormoetenstuderen.vijftienjaar,datzezichalleenzo
op serieus werk kunnen voorbereiden.Ook profane vakken :economie,
ingenieursstudies.Theologie uiteraard en filosofie.De enige commentaar
die ik in Rome op onsstudiepl
an kreeg,was:<ongeloosijk veeleisend'.
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Van <mediatisme',onmiddellijk depastoraalin en nietsdan pastoraal,is
geen sprake.Aan deanderekant,datlijktmisschien paradoxaal,gebeurt
die vorming in voortdurend en directcontactmetderealiteit.De novicen
werken tweedagen in de week aan de opbouw van basisgem eenschappen,

van wijkcomité's,straten schoonhouden,helpen bijhetbouwen van huizen,praten metdemensen,bijbelcommentaargeven bijwatergebeurt.
Zo leren zewateen geduld datvraagt.Ze kom en vaak binnen meteen echt

religieus-revolutionairelan.O.k.je wiltrevolutie maken,probeereerst
maareensietsheelreëelsvan degrondtekrijgenbijdebevolking,daarna
zien we wel.Datwerktnog aleens ontnuchterend,heelheilzaam .Veruit
demeesten,90% van hen komen uitarm e,téarmemilieus.H etiseen gave

Gods datwij ze bij ons krijgen,maar zoalsaltijd ook een kruis.Het
vraagtveelwerkom zebijteschaven,om zedeeerstejarenwatliteratuur,
geschiedenis,talenbijtebrengen,om hundeogenteopenen,zodatzezien
hoehetallemaalinelkaarzit.Zemoeten leren dathetbelangrijkstenietis
datze metdearmen leven,maardatzemeeleven metde strijd van de
armen.Datkunjeom heteven waardoen,ineenvolkswijk,in hetonderwijs,in studie en onderzoek.Nietzoals de dpetits frères'en de <petites
soeursde Jésus',datisprachtig,m aar datisonzeroeping niet,geloofik.

W ijmoeten organisch werken.Daarmee bedoelik:we moeten contact
hebben m etde volksorganisaties.Neem b.v.de boeken die ik geschreven

heb.Diezijnnietvoorhengeschreven.Maarikhebhun eerstgevraagdof
zemedaarvoorvrijwildenlaten.Ikhebhunuitgelegd,datdiehenkonden
helpen in hun strijd.Pas toen ze zeiden:<Goed,alshet datis watje
bedoelt',ben ik ermeedoorgegaan.W e moeten onsdaarin oefenen,in dat

soortgehoorzaamheidaanhetvolk.W emoetennietzelfuitmaken watzij
nodig hebben.Organisch meedoen metde strijd van de armen betekent
dat,watje ook doet-ofje aan de universiteitzit,boeken schrijftof
tijdschriften uitgeeft,een regeringspostbekleedtofonderdearmen werkt
jealtijdnagaatofzijdatechtnodighebben oferom vragen.Andersvind
je altijd weleen alibiom te rechtvaardigen watje zelf wilt doen.Dat
proberenweookonzejongemensen duidelijktemaken.W eleven ineen
volkswijkom hetdirectecontactmetdearmen tebewaren,maarwevormen zeook academisch en wetenschappelijk.En zebeseffen datdatbelangrijk is.In Rome waren ze verbaasd datzij,in de verschrikkelijke
situatie waarvoorzijstaan,nog metzoveelijverHegelen derestwillen
bestuderen.Natuurlijkzijnerookdingendiezenietgraagdoen.Bijvoor-

beeld naar de colleges gaan die we in Guatemala en Panama hebben,
collegesvoorde hautebourgeoisie.W ehebben erzo eenstwee naarPana-

ma gestuurd.W e hebben een soorthiërarchie,een prioriteitenlijst van
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onzeapostolaatswerken opgestelden diecollegeshoren daarnietbij.Dan
zeggen ze:waar plaatsje die collegesin dat project? Je leertons dat
evangelisatieenbevorderingvanrechtvaardighedaltijd handin handmoetengaan,datwevoordearmen moeten werkenenjestuurtonsnaardie
bourgeois-colleges.Ja,datzijn zo van diedingen diedegehoorzaamheid
somsvanjevraagt.Zesputterdentegen,maarzezijn gegaan.Maarja,ze
hebben gelijk:diecollegeszijn afschuwelijk.Datvan Guatemalaisecht
hetergstewatwealsjezuïeten hebben,ik kan hetweten,wantik kom er

zelfvanéaan.Endatkunjenietveranderen.Dejezuïetendieerietsaan
zouden kunnen doen,zijn ofwelvermoord ofwelgevluchtofverbannen.
W aterzit,blijfterzitten;derijken en deregeringvragennietbeter:dzie
je wel,watzeurje oververvolging? Erwerken toch jezuïeten in Guatemala?'Maar geen enkele andere Guatemalaanse jezuïetkomthetland
nog binnen ofhijverdwijnt.
Frz#n dusblqkbaarjezukèten enjezuièten.Datwisten wealwel,maaris
datdus ook zo in Centraal-A merika ?

AlsjeheelLatijns-Amerikaneemt,isdatnogfrappanter.Neem bijvoorbeeld Argentinië en Chili.Die zijn met de opleiding weer helemaalde
traditionele toer opgegaan,vooralin Argentinië,geen enkelcontactmet

dereële,concretesituatievan hetland,een infantiliseringvan hetjezuïetenleven,vind ik.Hetergste vind ik nog dat de jonge mensen netzo
denken alshun professoren,terwijlkritiek op professoren toch altijd tot
degoede traditievan onze opleiding heeftbehoord.Brazilië daarentegen,
Bolivië,Venezuela.Ecuadorin zekerezin,zelfsColom biazitten op dezelf-

de lijn als wij.W atCentraal-Amerika betreft,isGuatemala hetmeest
verrechtst.In ElSalvador,Nicaragua,Hondurasis de provincie in haar
geheelprogressief3. In Panam a hebben we datcollege,maar werken we

ook onder de indianen en die oriëntatie schijnthetop hetogenblik te
halen.De leiding van deprovincie,de verantwoordelijken voorde vorming,de paters die onlangsnaarde AlgemeneCongregatie afgevaardigd
3 DeeenparigheidschijntinNicaraguatochnietzovolledigtezi
jnalsCabarrus

hiersugjereert.Deauteurvan de -zachtgezegd merkwaardigereportagedie

beginjullinDeStandaardverscheen,wisteenSpaansjezuïet,SantiagodeAnitua,
op te duikelen die de <volkskerk'en de çbasisgemeenten'nu preciesnietzo erg

genegenis.Nuja,hijvindtdeoecumenealdesduivels.Kortdaarnawashijeen

van de tien buitenlandsepriestersdiehetlandwerden uitgezet.Van de open brief

diedejezuïeteninNicaraguaop5meijl.aandebischoppenschrevenen dieeen

heelanderbeeld van de kerk en hetland geeftdan datvanDeStandaard,wordt
in dereportagegeen melding gemaakt.
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werden,zijn allemaalvan dierichting.Derepressiedoetderangen sluiten.
DatisopmerkelijkgeweestinElSalvadorrond 1975.Dierepressieervaren
onzejongen mensen aan den lijvevan in hetnoviciaat,somsalvoorze
intreden.Een jongeman dievan Guatemala naarPanama wilen bijde
controle op deluchthaven durftzeggen dathi
jnaarhetnoviciaatvan de
jezuïeten gaat,vliegtdegevangenisin.Datleidtsomstotrocamboleske
situaties.Toen we eenseen groep novicen m ethetvliegtuig van Panam a
naar M exico moesten doen overkomen,wistik dat dat riskantwas:ze
moesten een tussenlanding maken in H onduras.Zelfzatik op datogen-

blik in M iami,we hebben namelijk veelgoedecontacten metdeAmerikaansejezuïeten en ik wasdaarietsaan hetregelen.Aan mijn assistent
had ik gezegd:kijk goed uit.En inderdaad,op Mexico-luchthaven geen
novicen te zien.Ze hebben in H ondurasvierdagen gevangengezeten,ze

transporteerden zogezegd wapens.Via deAmerikaansejezuïeten hebben
we ze losgekregen.Je had ze in M exico uitdatvliegtuig m oeten zien stap-

pen:kindertjes,schaapjes;waarwaren ze,die vervaarlijkeguerrilleros?
Hetincidentis afgesloten meteen persconferentie van de provinciaaldie

zichkwaadmaakte:dDejezuïeten zijn misschien stom,maarnietzostom
dat,alsze wapenswillen smokkelen,ze datin een lijnvliegtuig doen'.
M aar onze novicen -ze hadden nethun geloften afgelegd,ze waren nog
een en aldevotie en religieusenthousiasme -wisten ondertussen waaraan

zezich blootstellen alszebijonskomen.
W e hebben nu dertig novicen en voor het eerst sinds lang weer vier die
binnenkomen niet om priester,maar om broederte worden.Datism isschien een interessante ontwikkeling.Broeders hebben in de Sociëteit al-

tijd een ondergeschikterolgespeeld,zestonden in dekeuken,hadden de
zorg voorde zieken en hun opleiding was navenant.We hebben altijd
gezegd dat we ze broodnodig hadden, maar wel in een ondergeschikte
positie,ze waren tenslottegeen priester,zestonden in dienstvan depriesters.Op hetogenblik weten we hetgewoon nietmeerwatderoeping van

een jezuïetenbroedernog kan zijn,in Romeweten zehetalevenmin,ze
schrijvenerboekjesovermaarzeweten hetgewoonniet.Nugeloofikdat
ik daar weleen toekomstvoor zie.Ignatius istenslotte maar priesterge-

worden omdathij-zowasdatindietijd -andersnietaan apostolaatkon
doen.Analoog -ofmoetik zeggen omgekeerd?-zouden wijnu leken in
de Sociëteitkunnen opnem en die werk kunnen doen dat priestersnietof

maarheelmoeilijkkunnendoen.Jeweetb.v.wateenlastwijhebbenmet
pausen bisschoppen om a1s priesterseen politieke taak op onste nemen.
Dus zeg ik :neem leken in de Sociëteit op die metdezelfde lgnatiaanse

geestbezield zijn,geefze dezelfde strengeen langdurige opleiding,met
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alleserop en eraan,ook filosofieen theologie,en laatzeonshelpen op die
terreinen waarze de priestersuitweg willen houden.H oe dieopleiding en
hetwerk datzedaarnadoen,erpreciesuitzullen zien,daarmoeten zezelf

mee over kunnen beslissen.Hetisals metde Women Liberation.W ij
moeten tegen vrouwen niet gaan zeggen:je moetopstaan,je moetje
verzetten en jeverheffen,de vrouwen moeten zelfhun rechten formuleren.Andersvervallen we in een nieuw soortmachismo.Ik heb daarom in
Rome gevraagd dateen van onze beste broedersin devorm ingscommissie
zou zitten.

Priestersenpolitiek,hetbli
lfttoch een neteligprobleem.
Hetismaarwatjeonderpolitiek verstaat.Alsjeonderdearmen werkt,
alsje voorde strijd van de armen werkt,isdatpolitiek? Alsje onder
rijken werkten,onbewustmisschien,hunbelangendient,isdatgeenpolitiek? Julliehierkunnen misschien nog zeggen (ik weethetnog zo niet):
wij staan buiten de politiek,of:wij hoeven nietzo extreem te kiezen
tussen rijken en armen.MaarinCentraal-Amerikaishetvantweedingen
één:jewerktvoorderegering,voorderijken,voormensen diedebevolkinguithongerenofvermoorden,öfjewerktvoordestrijdvan dearmen.
Erisgeen tussenpositie,zelfsnietalsje geen positie kiest.Altijd weer
horen wij hetverwijt:dlullie naïevelingen,je laatje gebruiken'.O.k.,
1

m aarik laatme lieverdoorde armen gebruiken dan doordeanderen,die
menetzo gebruiken.Ik lààtmegebruiken,ja,daarvoorben ik priester.
maarik heb toch zeker nog altijd hetrecht om te kiezen doorw ie ik
gebruiktzalworden ?

Daarkomtnogietsandersbij.Neem mijbijvoorbeeld,metmijnantropologische opleiding en ervaring,metmijn kennis van hethele indiaanse
probleem ,een opleiding en ervaring dieik aan de Sociëteittedanken heb :
alsin Guatem ala ooitgebeurtwatin Nicaragua isgebeurd en derevolutie

zegeviert,weetikzekerdatzemijinderegeringofdeadministratievragen
voorhun indianenbeleid.Datisgeen pretentieofambitie van mij,eris
gewoon niemand anders.Kan ik dan zeggen:dNee,merci,ik moetmijn
handen zuiver houden'? De minister van buitenlandse zaken in Nicara-

gua,Migueld'Escoto,iszoalsjeweeteen religieus.Ga eensiemand anders zoeken die dezelfde opleiding heeftgehad.Ja,ze hebben eerstdrie

jezuïeten aangesproken,maardiekonden hetnietaannemen,datzou op
datogenblik zoveelgeweestzijn alshun tong uitsteken tegen de paus.
M aar als d'Escoto wegvalt,is er geen een die hem kan vervangen.Het
groteprobleem in Nicaragua ishetgebrek aan kadersen kundige functio-
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narissen:tallozen diedaarvoorinaanmerkingzouden zijn gekomen,zijn
tijdensde revolutiegesneuveld.Datleidtnu somstottragischevergissingen.In mijn studie overdeNicaraguaanse Miskito'shad ik de regering
geadviseerd de gronden van deindianen communautairte verdelen;minderkundigeam btenaren hebben erprivégronden van gem aakten voilà,ze
zitten met de problem en.Hetzelfde met de taal.Ze wilden de M iskito's

Spaans opdringen en schijnen niette weten datdeze indianen,doordat
Amerikaansebedrijven zo lang in hun streek hebben gezeten,behoorlijk
Amerikaansspreken,ja,een em otionelebinding metAmerika hebben.Je
ziet het we1:waar zoeken ze op hetogenblik hun toevlucht?Alswi
jde
competentie en de m iddelen hebben gekregen om Nicaragua op onze m a-

niertehelpen,ik bedoelmetonze christelijke en evangelische inbreng,
waarom zouden we dat dan niet naar ons beste verm ogen proberen te

doen? Omdathetcommunisten zijn?Omdatheteen dictatuurdreigtte
worden? Als wij niethelpen,worden het communisten,wordtheteen
dictatuur.Datiswatjezietgebeuren metde houding die de VS en het
W esten tegenover Nicaragua aannemen :alle hulp weigeren en dan ze ervan beschuldigen datze alleen hulp in hetOostblok zoeken.
M aar goed,datwi1allem aalnietzeggen dateen leidinggevende ofverant-

woordelijkepostvooreen priester(zoalsvooriederandertrouwens)geen
risico'smeebrengt.Ignatiuswistheelgoedwathijdeedtoenhijzijnjezuïeten verbood een bisschopsambtte aanvaarden,tenzi
jinheeluitzonderlijkegevallen.M achtcorrumpeert,ook kerkelijkeofacademischemachtof
demachtvan hetgeld,zevervreemdtjevan dearmen.Datisietswaarvoorwealtijd op onzehoede moeten zijn.Hetiswaardatwijeen ongeloonijkevormingkrijgen en datwedieten dienstevan dearmen moeten
stellen,waarzijeronsook om vragen.W ekunnen nietzeggen:<Ik weet
eenhoop dingen diejekunnen helpen,maardeverantwoordelijkheid die
jemewiltgevenkaniknietop menemen.datispolitiekendatmagniet'.
Jemoetdatrisico durven nemen.Ik zietrouwensnietgoed in watpriester-

lijk gesproken hetverschilistussen een wiskundeleraaren een directeur
van een planbureau.De vraag is alti
jd:waarstaje,waarvoorlaatjeje
machtgebruiken diejetoch hebt?Drie dingen zijn altijd vereist,geloof
ik.Jemoetjedoorhetcorpsvan deSociëteitgesteund wetenen jevoortdurend onderde kritiek van jecommunauteitstellen,andersgajeerals
mensen alsjezuïetonderdoor.Jemoetaltijd blijven beseffen datjeeen
publieke verantwoordelijkheid slechts plaatsvervangend op je neemt,je
neemtvoorlopigdeplaatsin vanmensen diejevragen hetvooren methen
te doen.En jemoetin dagelijkscontactblijven metdemensen voorwie
je werkt,je moetonderde armen wonen.ZoalsAlvaro Argûello,die in
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Nicaragua lid van de Staatsraad was,m aar woonde in iets dat nietveel

meerdan een krotwas4.Zo kun je hetevenwichthandhaven tussen de
machtdieje hebten de manierwaaropjeleeft.
Datzijn dingen die onze jongemensen heelgoed begrijpen.Ze komen
binnen omdatzeeen ofandervan onsbezig hebben gezien metdejeugd
ofin een volkswijk,omdatze gehoord hebben van mensen die om hun
inzetvermoordzijn en wierplaatszewillen innemen,omdatzeweten dat
zebijonseenstrengeenveelzijdigeopleidingkrijgenendatzoeken ze,dat
willen zezelf,zebeseffen datzehun volk op die manierhetbeste kunnen

dienen.Zekomennietbinnenom watjullienoemen <aanpolitiektedoen'.
Hetzijn religieuze roepingen.Zijbeseffen datzijin hun geloof,in hun
verlangen om televen zoalsJezusgeleefd heeft,ietsgekregen hebben dat

zijaan hun volk moeten meedelen,ietswatvooreen nieuwesamenleving
vangerechtigheidenliefdeonontbeerlijkis.Altijdishetideaalgeweestdat
een jezuïet<contemplativusin actione'zou zijn,de ignatiaanse synthese
tussen actieen contemplatie.lk zalnietzeggen datwijdaarallemaalzo
goed in slagen,m aarde situatie in Centraal-Am erika maaktdatideaalop
hetogenblik weerheelreëel.Hetgelaatvan Jezuszoeken in de armen.In

hen wordthij opnieuw gekruisigd,in hen zalhij opnieuw verrijzen en
komthetRijk.Datgelaatzien we alleen in hetleed en destrijd van de
armen.Zien en strijd ineen.Ofzoalswijtegenwoordigzeggen:geloofen
bevorderingvan rechtvaardigheid ineen.Hetiseen genadealsjedietwee
kuntverzoenen.Hetisdegenadevan deGeestelijkeOefeningen:watkan
ik voorU doen? W atkan ik nù,in degeschiedenisdiedeonzeisvandaag.

voorU doen?Zelfhebik datnooitzosterkervarenalsinhetlaatstejaar
vanmijnvorming,in onszgn.derdejaarnoviciaat.Datheb ik gedaan in
Trosly in Frankrijk.Daarheb ik in L'
A rche,decommunauteitvan Jean
Vanier,eenbeetjegewerktmetmentaalgehandicapten.Hetwaseenbijna
mystieke ervaring.Ik geloofdatik daardegenadegekregen heb,Jezuste
zien in de armen.

4 EengesprekmetAlvaroAriielloinStreven,januari1984,pp.361-363:Nica-

ragua tussen Vaticaan en Revolutie.
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D e heterodoxe ideologie en prakti
jk van
de Sandinisten
Johan Bastiaensen

dThecollectiveleadership (oftheFSLN)hasheld together
largely by refusing to definethe realnature ofthe state'.
FinancialTimes,23 februari,1984.
In de discussie rond de nieuwe politiek in Nicaragua wordt meestal de
indruk gewektdatsinds 19 juli1979 de Sandinisten a1s één man en als
absolute alleenheersers hetbeleid bepalen.Hierm ee wordtechter in min-

stens twee opzichten voorbijgegaan aan het specifieke van de nieuwe
m achtsuitoefening in Nicaragua.In de eerste plaats moet worden benadruktdat hetnieuwe beleid tot stand komt in een wetgevend sam enspel

tussen het leiderschap van hetFSLN (Frente Sandinista de Liberacidn
Nacional)endestaatsraad.Indezelaatsteiseenbredewaaiervangroeperingen uitde hele samenleving vertegenwoordigd.Hoewelde pro-sandinistische groepen over een ruime meerderheid beschikken.is hettoch de

gewoonteom bijhetwetgevendewerk naareen consensuste streven die
ook tegem oet kom t aan de wensen van de niet-sandinistenl. M instens

even belangrijk ishetfeitdathetleiderschapvan hetSandinistisch Front,
de zgn.negen comm andanten,intern in drie verschillende tendensen fuiteenvalt',die elk doordrie van dde negen'vertegenwoordigd worden.Tomas Borgez, HenriRuiz en Bayardo Arce vertegenwoordigen de Guerra
PopularProlongada;Jaime W heelock,LuisCarrion en CarlosNuhez de
Proletarios;Daniel en Um berto Ortega en Victor Tirodo de Terceristas

(diesomsookdeinsurrecionaleswordengenoemd).Dedrietendensengaan
terug op de drie verschillende bevrijdingsbewegingen waaruithetFront
werd opgebouwd en die nogaluiteenlopende achtergronden hadden.Zo

bezatdeGuerraPopularProlongada zijn machtsbasisvooralop hetplatteland en opteerde deze beweging voor een langdurige volksoorlog.De
1 R.Ulman,AtwarwithNicaragua,inForeignAffairs,Summer1983,p.4.

2 Cariot& Soulé,LeNicaragua,Iemodèlesandiniste.Ed.duSycomore,1981:
ELeplusindien,leplusmétisdesdirigeants,TomasBorgeestsansdouteceluiqui
ressembleleplusà son peuple'.
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Proletarios waren vooralactief in de steden en stelden hun hoop in een

sterkearbeidersbeweging en een revolutionairemarxistischepartijom de
om wenteling tot stand te brengen.De Terceristas ten slotte wilden een
brede alliantie van alle oppositiekrachten,inclusief de niet-som ozistische

burgerij,onderhieldengoedebetrekkingen metdeEuropesesociaal-democratie en konden ook daarom rekenen op massale politieke en militaire
steun uit het buitenland.

De Terceristas speelden een doorslaggevenderolbijde uiteindelijke omverwerpingvandedictatuurvanSomoza.Hetlijkterop dato.a.hierdoor
deze tendens een zeker overwicht in hetcollectief leiderschap bezit.M et
een ironisch knipoogje naarOrwell vraagt de Franse agronoom , René
Dumont,zich dan ook af:dpeut-on dire que parmices égaux,les frères
Ortega apparaissentpluségaux que lesautres?'3. De meestpragm atische
tendens heeft hiermee een politiek overwicht binnen hetFSLN.Datwil
nog nietzeggen datallevertegenwoordigersvan de anderetendensen zonder meer het etiket 'hard'of <m arxistisch'verdienen.Zo schijntHenri

Ruiz (minister van planning) inderdaad een harde,pro-sovjetrussische
koersvoortestaan,maarJaimeW heelock (prestigieusleidervan hetbelangrijkelandbouwministerie)geeftblijk van een sterkezin voorrealiteit
en neigt eerder naar hetgematigde compromis.Zoveelis in ieder geval

duidelijk:de hoogste autoriteit in Sandinistisch Nicaragua wordt niet
waargenomen dooreen gesloten groep frevolutionairen'meteen duidelijk
afgebakend maatschappelijk en ideologisch project.Hetcollectiefleiderschap is meer een verzam eling van verschillende krachten, die zich wel
rond een aantalrevolutionaireprincipeshebben geschaard,maarhetzeker

nieteenszijn overalleconcrete beleidsimplicaties ervan.(In hetboven
geciteerde artikeluitdeFinancialTim eswordtdeweigering <to definethe
realnature ofthe state'bestempeld als dde voornaam ste,onuitgesproken

redenwaarom deverkiezingen zo languitgesteld zijn').Ookideologischis
er een grote heterogeniteit:het fsandinisme'blijkteen smeltkroes van
typisch Latijns-amerikaansnationalisme,christendom en marxisme4.Het
beleid datin deze om standigheden totstand kom tvertoontdan ook nood-

zakelijkerwijzeeengrotematevanongedetermineerdheidendubbelzinnigheid.ln hetnu volgende schem atischeoverzichtvan de voornaamsteoffi-

ciëledimensiesvandeSandinistischepolitiekindevoorbijevijfjaartrach-

3 R.Dumont,FinislesIendemainsquichantent...,Seuil,1983,p.214.

4 X.Gorostiaga,toespraaktijdensPolicyW orkshop:Analternativepolicyfor
CentralAmericaand thqCarribean,ISS,TheHague,25juni1983.
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ten wedezeconclusieteillustreren en aan tetonen datdebalansin Nicaragua nog in alle richtingen kan doorslaan.

D em ocratie en politiek pluralism e

Na 50jaaronafgebroken dictatuurkon een echtedemocratievolgensde
Sandinisten pastotstand komen na een overgangsfase,waarin de participatie van de bevolking aan hetlokale beleid,deorganisatie van de massa

inbelangenorganisatiesen een minimalepersoonlijkevormingvooriedereen zouden worden gerealiseerd.Na die overgangsfase zou deze reële democratisering van de samenleving worden aangevuld dooreen parlementair systeem m et verkiezingen.Ondertussen zou een politieke pluraliteit
worden gewaarborgd en o.a.in de staatsraad tot uitdrukking gebracht

worden.Navijfjaarrevolutiezietheternaaruitdatdehoofdzaken van
ditprojectinderdaad verwezenlijktzijn.Overhethelegrondgebied zijn
wijkraden,deSandinistischeDefensie-comités(CDS,ComitédeDefensa
Sandinista),opgericht.Dezehebben eenuniekero1gespeeldinhetmobiliseren van debevolkingvoorallerleicampagnes,tebeginnen metdealfabe-

tiseringskruistochtover verschillende gezondheidscampagnes (o.a.tegen
polio,malaria,diarree,hondsdolheid,enz...)tothetprojectvandevolkstuintjes(om hetdieetvan rijst,bonen entortillasaan tevullenmetgroenten en fruit...ietsdatveleNicaraguanen op hetplatteland nietkenden)en
plaatselijkeinfrastructuurwerken (drinkwater,rioleringen dergelijke).De
participatievan debevolking in hetlokalebeleid isontegenzeglijk groter
dan ooitin degeschiedenisvan hetland.Hetmerendeelvan de bevolking
isondertussen ook georganiseerd in een ofmeerbelangenorganisaties.En
ook aan de voorwaarde om iedereen een m inim ale vorming te geven is
grotendeels voldaan.Bi
jna allejongeren lopen regelm atig school en de
alfabetisatieisgevolgd dooreen uniek én uitermategoedkoop systeem van

volwassenenonderwijs,deColectivosdeEducacidnPopular,in hogemate
gebaseerd op inzetvan vrijwilligersdiemeestalzelfnog schoollopen.Op
4novembervan ditjaarzaldan dekroon op hetwerk worden gezetmet
deeerstevrijeverkiezingen in degeschiedenisvan hetland.
Tochmoetenbijditverhaaleen aantalbedenkingen worden geform uleerd
die,zonder aan de verdiensten van het democratiseringsproces te willen
tornen,totde nodigevoorzichtigheid manen.Vooralonderdedruk van de

voor de Nicaraguaan onbegrijpelijke agressie dreigt het gevaar datde
CDs-wijkradenalscontroleapparatenvanhetFSLN gaanfunctioneren,al
is het maar vanuitde toenem ende intolerantie van de gewone bevolking

Johan Bastiaensen/DeheterodoxeideologieenpraktqkvandeSandinisten

979

tegen elkevorm van kritiek op hetSandinistisch Front.Ook hetfeitdatde

CDS steedsmeermilitairetaken krijgentoebedeeld.metnamedeorganisatievan devolksmilitiesen derevolutionairewacht,werktdeonverdraag-

zaamheidtegenniet-participerendeledenvandegemeenschapmenselijkerwijze in de hand.Indien deze evolutie zich doorzet,komtde politieke
pluraliteitin gevaar.Naastdeze lokale handicap werd de werking van de

politiekepartijen,diein principevrijis,ookbemoeilijktdoordecontrole
van de Sandinisten op de media.Vooral de oppositiepartijen hebben
tijdensdenoodtoestand langetijd geleden onderdeonmogelijkheid hun
partijstandpunten in demedia aan bod telaten komen.Naardeverkiezingen toem oetechterworden onderstreeptdatdewettekstdiedetoegang

totdemediaregelt,doordeoppositionelechristen-democratischepartijis
opgesteld.Toch m ogen o.i.deze handicaps niet worden verward m et de
intrinsieke onbekwaamheid van de ni
et-sandinistischepartijen om grote
massa'svan de bevolking aan te spreken.De vraag isechter ofnietjui
st
demassalesteun aan hetFSLN onderdehevigeexternedruk deparlementaire dem ocratiein Nicaragua dedaszalomdoen nog voorzegoed en wel

totontwikkeling isgekomen.Een soortgelijke bedenking geldt de vakbondsvrijheid.ZoalsinGroot-BrittanniëwordtinNicaraguainelk bedrijf
één enkele vakbond aangeduid doorde meerderheid van de arbeiders.De

niet-sandinistische organisatieskomen hierdoorbijna nooitaan de bak.
De Sandinistische vakbondsorganisaties streven bovendien naar een een-

heidsvakbond in Nicaragua.Devoorstandersvan een <hardere'lijn hebben hierduidelijk demeesteinvloed.Totslotiserhetprobleem dathet
nationale legersterk onderde controlevan de Sandinisten staat. D itillus-

treerthetduidelijksthoemoeilijkhetza1zijn hetFSLN om tevormenvan
een revolutionaireeenheidsbeweging ineen van depolitiekepartijen.M et
M exico voor ogen hopen de Sandinisten deze moeil
ijkheid op te lossen
doora1srevolutionairepartijdelegitimiteitvanhun m achtsuitoefening tot
ver in de toekomstvoortte zetten binnen een dem ocratisch systeenl nlet
verkiezingen.

Onafhankelijkheid en niet-gebonden politiek
H etFSLN gaatuitvan een multi-polaire wereldvisie waarin hetvoorlanden van de Derde W ereld mogeli
jk iseen grotere onal ankelijkheid te
bereiken door een spreiding van de handels- en hulprelaties.Nicaragua
steunt sinds de revolutie op een brede waaier van landen als Venezuela,

Mexico,Libië,Frankrijk,Spanje,Zweden,Cuba,Bulgarijeen deUSSR.
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In 1982 ontving Nicaragua nog steeds60% van zijn buitenlandse financiëlehulp van multilateraleorganisatiesen westerse landen.In de handels-

trafiek isde alankelijkheid van hetsocialistisch blok nog kleiner.Onderstaandetabelillustreertde evolutievan de importen.Hieruitvaltallerminsteenevolutie<opzijnCubaans'afteleiden.Nicaragua steuntslechts

gedeeltelijkophetsocialistischeblok(waarditvoorCubanaenkelejaren
reedsvoormeerdan dehelftwas).
Nicaragua'simporten (in miljoen dollar)

VS
EEG
COA4ECON
slexico

Spanje
CvAmerika

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983*

220
96
2
15

186
67
2
11

91
35
0
6

244
70
2
19

263
115
33
120

148
109
89
154

115
67
62
194

38

19

10

8

11

22

17

164

138

111

300

210

117

n.b.

(*)schattingen opbasisvancijfersvoordeeerstevijfmaanden
n.b.= nietbeschikbaar.
Bron:FinancialTimes,5 september 1983,p.5.

Toch m oeten ook hier enkele dubbelzinnigheden en inconsequentiesworden opgem erkt. Voor een land dat officieel een ongebonden politiek
claimt,is hetnogaleigenaardig datergeen diplomatieke relaties metde
Chinese Volksrepubliek bestaan.Dit houdt zeker ook verband met de

moeilijkheden die bestaan tussen hetFSLN eù deradicale oppositievakbond,Frente Obrero,en de maoïstischeCommunistischePartijdie geen
vertegenwoordiger in de staatsraad heeft.Bij UNo-stemmingen schaart
Nicaraguazichnogaleensaandezijdevan deSovjetunie.ArturoCruz.de
voormalige ambassadeur in de Verenigde Staten en nu sympathisantvan

degroeprond PastoraenRobelo,schrijft:dItwasdifficulttoexplainour
position vis-à-visthe Sovietinvasion ofA fghanistan.No less astonishing
WaSOurSilence aboutthe heroic struggle of Solidarity in Poland's. In de

kwestie-Tsjaad schaardeNicaragua zich echteraan dezijdevan deVSen
Frankrijktegen deSovjetunie.
5A.Cruz,Nicaragua'
J,imperilledrevolution,inForeignAffairs,autumn 1983,

p.1.040.
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Gem engde econom ie
De Sandinisten willen een nieuwe gemengde economie uitbouwen.Drie
grote sectoren hebben bestaansrecht in Nicaragua: de staat, de privéondernem ersen de sectoren van kleineboeren en ambachten,hoofdzake-

lijkincoöperatiesgeorganiseerd.Dezesectorenopereren binnen hetalgemeen economisch kaderdatdoorhetministerie van planning wordtvast-

gelegd injaarlijkseplannen.Dezeplannen zijn normatiefvoordestaaten
indicatiefvoorderestvan deeconomie.Indeindustriezijnmetdeprivésector,die 75% van de produktie voorhaarrekening neemt,telkensproduktie-akkoorden afgesloten,zodatde hele industriële produktie effectief

wordtgepland.Buitenlandsehandelen hetbanksysteem zijn ginationaliseerd, hetgeen de overheid de concrete instrumenten geeft om de nietstaatssectorte bdnvloeden.

De uitdaging van ditprojectbestaaterin datereen articulatie van de
verschillende sectoren tot stand gebracht moetworden die een reële verschuiving in de economische macht betekent,m aar geen enkele van de

sectorentesterkontmoedigt,en terzelfdertijd eenbeterebenuttingvan de
produktievecapaciteitmogelijkmaakt.Tweebelangrijkestructuurhervormingen liggen aan deze nieuwe articulatieten grondslag:denationalisatie
van de somozistische bezittingen en de landhervorm ing,die vooralsinds
midden '83 grote stukken grond aan coöperaties van kleine boeren ter
beschikking heeftgesteld6. Hoeen onderwelke voorwaarden deze nieuwe
geleding een betere benutting van de produktieve bronnen tot stand
brengt,onderzoeken wein hetvolgendedeel,maareerstwillen wenog een
aantalopm erkingen formuleren betreffende de verschillende sectoren die
in ditm odelvan gemengde economie participeren.
Totnog toe iserin Nicaragua's economisch beleid sprake van een soort
dmarxistische voorkeur' voor de genationaliseerde <eigendom van het

volk'.<chezlespolitiques,on ressent,sous-jacente,l'idéequenousavons
retrouvée en Albanie,quiestd'inspiration soviétique etdom ineencore au
Cuba :la propriété du peuple tout entier,celle de l'Etat,estune forme
supérieure de propriété,plus avancée sur la voie du socialism e'7. De dei-

gendom vanhetvolk'krijgthetmerendeelvanhetkredietendetechnische
steun.Maardeproduktiviteitopdestaatsbedrijven ligtvaak erglaag:de
6 Vooreenuitvoerigebeschrijving:J.Bastiaensen,BeleidswqzigingeninNicaraguana1979,WerkdocumentCentrum DerdeWereld,UFSIA,63pp.(teverkrijgendooraanvraagbijhetCDW,UFSIA),Prinsstraat13,2(+ Antwerpen.
7 R .Dum ont,o.c.,p.217.
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staatisde slechtste schuldenaaren de slechtstebelastingbetaler.De totale

schuld vanhetINRA,datdestaatsbedrijvenleidt,zoueind 1981reeds2*
miljoen dollar bedragen.Alsde staatde speerpuntvan de accum ulatie
m oetworden,zoalsdebedoeling is,zalde efficiëntiem eervoorrang moe-

ten krijgen op politieke voorkeuren.De Sandinisten zijn zich daarvan
blijkbaarbewustgeworden en zijnnietvan plan destaatssectorverderuit
te breiden;integendeel,veelgrond die in de landhervorming herverdeeld

wordt,isafkomstig van de staatsbedrijven.
Eenanderefactorvangrootbelangisdehoudingvandeverliezendepartij
in ditherstructureringsplan :de privé-sector.Tot nog toe heeft deze,en
dan vooralde grootgrondbezitters, geweigerd het spelten volle m ee te

spelen.Deprivé-investeringenblijven veronderallehistorischeniveausen
er is veel frauduleuze desinvestering en kapitaalvlucht. In dit verband

schrijftJ.Collins:dA viciouscircle of self-fulfilling prophecieswas at
work.Them ore landownersdecapitalized,them orethey were denounced
by workers and government,and the more insecure alllandowners felt

(and were).Thusthecirclestartsagain,butthistimewith morepeople'B.
Dezelfde auteur spreekt terecht van <failed partnership' tussen groot-

grondbezittersen deandere sectoren.In hetvoorbijejaarvielechtereen
lichteverbetering in deverhoudingen waarte nemen :deregeringverhoogde de opbrengsten voor de exportteelten door een deelervan tegen de

parallellekoers(28cordobavooreendollari.p.v.10)uittebetalen,waarop grotendeelspositiefwerd gereageerd.De meestterughoudende groot-

grondbezitterszijn ondertussen ook reedsin meerderheid hetland uit.
Totslotvan dezeparagraafkan worden opgem erktdatdenieuwebeleidsmakers een voorkeur hebben voor produktiecoöperaties als organisatievorm voordeniet-staatssectorvan de kleineen m iddelgrote producenten.
In het kader van de landhervorming hebben individuele gezinnen zelden
gronden kunnen verwerven en de boeren worden door allerleifinanciële
voordelen aangezetom verdertegaan dan dediensten-en kredietcoöperatieswaarin zezich in grotegetalespontaan hebben georganiseerd.Uitonze
eigen gesprekken m etboeren die in produktiecoöperatieswaren georgani-

seerd.bleken echterdevelemoeilijkheden en inefficiëntiesdiedezeoptie

8 J.Collins,Whatadmferencecouldarevolutionmake?FoodandFarmingin

theaew Nicaragua,San Francisco,1982,p.46.
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metzich brengtg. De ervaring in anderelanden schijntte suggereren dat
hetwegvallenvan individuelesanctiesnietbevorderlijkisvoordeproduktiviteitin de landbouw.

Ontwikkelingsbeleid
Hetalgemene ontwikkelingsbeleid in Nicaragua heefttwee grote doeleinden :het bevredigen van de basisbehoeften van de hele bevolking en het
omschakelen en verhogen van de exportproduktie.W atheteerste betreft
is er vooraldoor de actieve participatie van de bevolking en de grotere
sociale budgetten enorm veelgepresteerd.Eris sindseind 1981 ook een
nationaalvoedselplan datde binnenlandse ruilvoetvoorde basisvoedselprodukten moetverbeteren:een gdntegreerde inter-institutionele inspan-

ningdiekrediet-,marketing-enprijspolitiekentechnischebijstandomvat.
Samen metdelandhervorming,diemeergronden beschikbaarmaaktvoor
basisvoedsellandbouw zou deze inspanning moeten leiden totzelfvoorzie-

ningin enzelfsexportvanvoedselprodukten.Tochblijftdevoedselvoorziening in Nicaragua totnog toeprecair:de (voorlopig)matige stijging
van deproduktieisnietvoldoendeom desterk stijgendevraag,omwille
van de grote subsidies en de verbetering van de inkomensverdeling,te
voldoen.
Dezestructuurhervormingen m ethetoog op een betere bevrediging van de
basisbehoeften istevenseen poging om debenutting van hetlandbouwareaalte verbeteren.M etde Iandhervorming,die eind '84 ongeveeréén miljoenhectareonderbenuttegronden aan coöperatieszaltoegekend hebben,
wordthetbebouwde areaalgevoeliguitgebrei
d (bijnaverdubbeld!).Hierdoor wordt het traditionele exportpatroon echter grondig verstoord :er

ontstaatvooraleen acuuttekortaan arbeidskrachttijdensdeoogstperiodes.De onderbenutting van de landbouwgrond was het middel om een
voldoend en goedkoop arbeidsaanbod in de exportsectortegaranderen.Een nieuwe integratie in de internationale arbeidersverdeling is dus een

noodzakelijkevoorwaardevoorhetnieuweeconomischmodel.Deexportproduktie m oetworden omgeschakeld naar teelten die weinig arbeidsin-

tensiefzijn en vooralweinig seizoenarbeid vereisen (suiker,vlees,visen
9 Onderdedrukvan demilitairesituatiemoetendeSandinistendediscriminatie
van de individuele boeren terugschroeven.In de grensstreek metHonduras,die

sterkgdnfiltreerdisdoorcontra-revolutionairegroepen,iseenstrijdom defhar-

t
en'vandeboerenaandelangdiedeSandinisteno.a.heeftverplichtookgronden
en financiëlehulp aan indlviduele boeren toete kennen.
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garnalen).Hetmechaniseren van de traditioneleexportprodukten isimmersofwelonmogelijk(koffie)ofheefternstigeimplicatiesvoordekwaliteiten dusdeprijs(katoen).Hetvaloriseren van hethydro-elektrisch en
geo-thermisch potentieelkan besparen op de zwareolierekening en zo de

deviezenbehoeften drukken.Ditzijn ook de optiesdie de Sandinistische
regering wil nemen voor haar ontwikkelingsbeleid. Deze om schakeling

maakthettheoretischmogelijk om metdebeperktearbeidskrachtdieNicaraguanu eenm aalheeft,een grotergedeeltevan deoppervlaktetebenutten.

De cruciale vraag is echterof Nicaragua deze omschakeling gefinancierd

krijgt.Ze vraagtimmerseen volgehouden,substantieelinvesteringsprogramma,datjuistomwillevan dekortetermijn-verslechtering van deexportprestatieserg moeilijk terealiseren is.De Sandinisten voorzien een
jaarlijkse investering van 6* miljoen dollar (meer dan 20% van het
BNP !)10@Minstensde helft hiervan zou door externe bronnen worden
gefinancierd.Hiervoorrekentmen uitdrukkelijk op meerW esteuropese
hulp,na de verkiezingen,en in detoekomstzelfs op nieuwe buitenlandse
privé-investeringen.Een grootgedeeltevan dezeinspanning zalNicaragua
echterzelfmoeten opbrengen.De voornaamste dbottle neck'situeertzich
hier:er is een extreme schaarste aan buitenlandse deviezen.Nicaragua

moeteenenormebuitenlandseschuldaletalen (in 1984looptdeasossing
op tot70% van de exportopbrengst),hetverliestexportalsgevolgvan de
militaire agressie (30% in 1983 vol
gens hetplanningsministerie),en de
internationale ruiltermen van Nicaragua zijn sterk verslechterd
(1975= 100,1981=76).Dematewaarin dezedriefactoren minderzwaar
zullen gaan wegen op deeconomiezalin detoekomstdehaalbaarheid van
hetinvesteringsbeleid bepalen.

Hethele projectkan echter ook politiek in gevaar komen.De verdere
reductievan delevensstandaard van dem iddenklasse,dearbeidersen boe-

ren,metuitzonderingvan deallerarmsten dievoorlopigbuitenschotblijvendoordesubsidiëringvanhetbasisvoedselpakket,zallogischerwijzetot
grotere ontevredenheid leiden.In debudgetten voorsocialedoeleinden zal
drastisch worden geknipten eriseen reëleloonstop.Deprioritaire behandeling van de meestalgrootschalige investeringsprogramm a'szalook na-

deligzijnvoordeomkaderingvan decoöperatievelandbouw.Eenandere
belangrijkevraagisofdeenormesubsidiëringvandebasisvoedselprodukten kan Ylijven bestaan binnen hetkadervan deafgekondigdestop in de
10 T.Coone,No miracles are to be expected, in FinancialTimes, 20 maart
1984,p.5.

JohanBastiaensen /Deheterodoxeideologieenpraktqk vandeSandini
sten

985

overheidsuitgaven.Op langeretermijn ishetin elk gevaldebedoeling de
subsidiëring afte schaffenll.Alsditgebeurt,zalhetdan ten koste van de

stedelijkesectoren zijn often koste van delandbouw op hetplatteland?
M etde huidige structuurvoorogen za1de laatste oplossing moeten worden verkozen,anderskomtde hele ontwikkeling van decoöperatieve sectorin hetgedrang.Hiermeezou een belangrijkestap worden gezet naar

hetafstand nemen vandestedelijke<mal-développement'metzijnmodernere consumptiegewoonten, waarvan R.Dumont zegt dathet de enige.
echteoptie isom het1otvan de armsten te verbeterenlz. Zo'n koersverandering zou een begin kunnen maken m ethetal ouwen van watE.F.Schu-

macherooitdewederzijdsevergiftigingvanstaden plattelandnoemde.De
rijkestedelijkesectorenzouden hun moderneconsumptiegewoonten (privé-wagen, stereo, televisie, diepvriezer, gdmporteerd westers voedsel,

enz...)nietkunnen handhaven,omdathetplattelandsinkomen nietlanger
op excessievewijze naardestad afvloeit.M eteen kan misschien een halt
toegeroepen worden aan de exodus uit het platteland. Deze heeft reeds
m eerdan dehelftvan debevolking in slechtsenkele grotesteden samenge-

paktenisverantwoordelijkvoordeenormeproblemen diemetdezewildgroeiverband houden :werkloosheid,huisvestingsproblemen,enz.
De speelruimte voor de Sandinisten is dus uiterm ate beperkten in hoge

matealankelijk van deevolutievan deexterneeconomischeen politieke
context. Gezien de huidige econom ische plannen heeft Nicaragua geen

anderekeuzedantoteenmodusvivenditekomenmetbelangrijkegroepen
westerselanden.Hierdoorzijnzijo.i.bijnaverplichttotgematigdheiden
wordteenberoepgedaan opdeverantwoordelijkheidvandewestersepolitieke leiders:kunnen zij hetNicaraguaanse experimentmeteen andere
daneen louterOost-W estbrilbekijken en willenzijhetuniekeomschakelingsprojectnaar meer rechtvaardigheid een kans geven? De armen in
Centraal-Amerika en dehele wereld kijken toeofervan onsnog ietste
verwachten valt.

11 Cfr.Distribuci6ny Consumo PopularenM anagua,Centro deInvestigacioonesdela reforma agraria,M anagua,feb.1983,p.15.
12 R.Dumont,o.c.,pp.239-255.
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M ilan K undera
D e kwetsbare Iichtheid van de rom an
Leo Geerts

Denieuweroman van M ilan Kundera,L 'Insoutenable Ygêre/ëde l'être is

het meesterlijkste boek dat deze Tsjechische schrijver ooit geschreven
heeft.Indirectbevathetzijnvisieop detragiekvan Midden-Europaen is
hetdaarom een belangrijke bijdrage aan hetcultureledebatvan de20e
eeuw.Hetisgeen roman in hetluchtledige,evenmin een efemere reactie

op de actualiteitofeen bizar modeverschijnsel;het isintegendeeleen
roman die zellewustzichzelfaandientalseen nieuwe bijdrage aan een
lange Europese traditie.Redenen genoeg dus om erop in te gaan.M aar
voorik dat-in een volgende asevering -doe,wilik in een eerste artikel

even bijKundera zelfblijven stilstaan.
De m uzikale glimlach van een filosoof

W ieisdezeKundera?Een Pragenaar(1929),datzeker,een Pragenaardie
nuin Frankrijkwoont,maarbeslistgeen <dissident'dievan zijn dissidentieenzijnballingschapeen lucratievebezigheidzoumaken.Kunderaheeft
herhaaldelijkbeklemtoonddathijgeen <politiek'auteuris,omdatdepolitiekevisie-vanwelkenhuizeook -altijdeen tenauweverengingbetekent
voorderomancier.Laten wein grotelijnen zijn leven reconstrueren aan
de hand van de vele details die via interviewsen opstellen allerhande be-

kend zijn geraakt.
<sindsmijn teerste kindertijd heb ik mijn vader moderne pianomuziek
horen spelen :Stravinsky,Bartok,Schönberg.M aarhetpubliek wilde de

HongaarseRhapsodieën van Liszten nietStravinsky'(LeM onde,27jan.
1984).Reedsalskind minachtte Kundera hetgrotepubliek omwille van
die keuze en plaatste hijzichzelfin demodernetraditieop muzikaalgebied.Toen hijvijftien was,schreefhijtwaalftonigecomposities.Toen hij
zestienwas,lashijMarx.<Hetcommunismeheeftmeevenzeergeboeidals
Stravinsky,Picasso en hetsurrealisme'.Maar toen hij negentien werd
(1948),thebben decommunisten zich meestergemaaktvan mijn land en
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hetregimevan terreuringevoerd'(ibid.).DejongeKunderavloogvan de
universiteitaf.leerde aan den lijve het leven van de arbeiders kennen,
speeldedansmuziek in deherbergen vandemijnstreekenbegonzich afte
vragen waarom mensen zich gedragen zoalsze zich gedragen.<Ik ben toen
opze eeuw gaan haten,de politiek en haar dwaze passies gaan haten.Ik
droomdevan de 18eeeuw.Ik zeitotmezelfdatin de wereld alleen kunst

envrouwenvoormijbelanghadden'(ibid.).M etdelaatstehad hijminder
last-hijgenietin Praag nog steedsdefaam een don Juan tezijn!-dan
metheteerste.Hijtekende,schilderde,hield zich bezig mettheateren
film.Totdathijeindelijkzichzelfvond in denovelleDe Grap (1967);hij
was33(1962)voorhijdaaraan begon.Achterafbeweerthijdathijtoen
reedsmetdeideevoorL 'insoutenableYgère/ë#eI'être rondliep,maardat

hijnietin staatwasop papiertezetten wathem voordegeeststond.
Hetverhaalvan de publikatie van De Grap in hetPraag van 1967.kort

voorde invalvan hetW arschaupakt(1968),gaatalsvolgt:dToen ik in
1965 hetmanuscriptbijeen uitgeverin Praag binnenleverde.dachtniemanddathetgepubliceerd zou kunnen worden'(ibid.).Dereden waarom
datonderDoebtsjek welkon,ismeteeneenvan debelangrijkethema'sin
Kundera'sessayistiek:dDegeestervan wasonaanvaardbaarvoorhetcommunistischeregim e.M aarhetcomm unismewasgdmporteerd in CentraalEuropa (Polen,Hongari
je,Tsjechoslovakije)doorhetbuitenland,door
Rusland'(ibid.
).Men kentde walgvan Kundera voorhetfeitdatsinds

1948 zijn land nietlangertothetW esten gerekend wordt.maartothet
Oosten:<zeggen datPraag onderdeSovjetsOost-Europais,ishetzelfde
alszeggen datFrankrijktotOost-EuropabehoortalshetdoordeRussen
bezetzou worden'(Volkskrant,12 mei1984).DaarmeebedoeltKundera
-

terecht-datdeRussische overheersing Praag en Bohemen heeftafgesne-

den,weggeopereerd uitzijn eigenlijke,d.i.W estersegeschiedenis.dRusland datnochdeM iO eleeuwen heeftgekend metzijnscholastieken filosofie,noch de Renaissance,noch de Reformatie,noch de Barok'.Hij
betrektditzeerscherp op demuziek;Engeland,Frankrijk en Spanjehebben minder bijgedragen dan Centraal-Europa: <M aar a1s je MiddenEuropa vergeet,ben je Haydn en Schönberg kwijt,dan ben je Liszten
Bartok en Chopin kwijt'.
DeGrap washeteigenlijkebegin vanzijnwerk.Tevorenhadhijalweleen
en andergeschreven,datalsaanloop kan worden beschouwd :M ens,een

immensetuin (gedichten,1953);M onologen (gedichten,1957);Dekunst
vanderoman (essayoverdeprozaïstVladislavVancura,1960);enin 1962
tweetoneelstukken:Eigenaarsvandesleutelsen Fweeoren,tweehuwelvken.
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Iemand die zijn gedichten <monologen'noemt,wiensbelangrijkstewerk
een essay is en wiens toneeltitels een parabelachtige klank hebben,kan

moeilijkandersdaneenromancierwordenvoorwiedeideeënbelangrijker
zijndan hetvertellen alszodanig.ReidsinDeGrap toondeKunderazich
een romancierm et filosofische en ironische bedoelingen.H etonderwerp
was weliswaar explosief,m aar hetwerd sterk gerelativeerd door de hu-

mor.DejongestudentLudvik iswoedend overdebijna frigide kuisheid
van zijn stalinistisch-orthodoxe vriendin M arkéta, die liever naar een
jeugdkamp gaatdan methem tevrijen.Hijstuurthaareen ironisch kaartje:doptimismeishetopium van demensheid.Een gezondegeeststinkt
naar domheid.Leve Trotzki!'Datzalhem zuuropbreken,wantdecom munistische kameraden kunnen metdeze ironie nietlachen en nemen alles

letterlijkenernstig.Onderdeoppervlaktezindertuiteraardook dekritiek
op hetalte moralistischecommunisme (dattotin Cuba geen raad weet
metbijvoorbeeld homoseksuelen),watde schijnbaardommewoedevan
de communistische kameraden verklaart.

Dezekorteroman waseen schotin deroos.dlk bekeek metverbijstering
dedrieeditiesdieelkekeerindriedagenwarenuitgeput'(LeM onde).Dat
keerde zich uiteraard tegen Kundera na de invalvan hetW arschaupakt.
'Ik werd in de officiële documenten aangeduid alseen van de instigators

vandecontrarevolutie.M ijnboekenwerdenverbodenenmijn naam werd
overaluitgehaald,zelfsuithettelefoonboek'(ibid.).Gelukkigvoorhem
wasLaPlaisanterie ookin Parijseen grootsuccesen had hijdaarvrienden,voorlopig nog onbekende.

Kundera'svolgende werk vond zijn weg naarhetbuitenland.LachwekkendeLiefdes(1968),een bundelironischeverhalen overliefdeen erotiek,
drong dankzijdegoedezorgenvanPhilip Roth ook tothetEngelsetaalgebied door.In zijn voorwoord karakteriseerde Roth deze bundelals
volgt:dTerwijlerietsvan een bedroefdetoon en van een polemischebedoeling steektin De Grap -een boodschap,ten minste toch voorde westerling,dat de roman ook een stelling bevatten bate van een misbruikte
natie,een uitdaging aan het adres van een harteloos regime -, daar is

Edwarden God (een verhaaluitLachwekkendeLiefdes)meerietsa1seen
overpeinzing in anekdotischevorm overeen netelige sociale positiedie de
auteur inspireerttot kom ische analyse en filosofische speculatie,zelfstot
farce veeleer dan toteen boosbetoog'l.

1Ph.Roth,invoorwoordbijLaughableZove?,Penguin.EdwardenGodverscheeninNieuw Wereldt#dschrItnr.1.
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HetverhaalEdward en God isnietonbelangrijk.Hetisvlugverteld.De
jonge leraarEdward bekeertzich schijnbaartothetkatholicismeom zo
makkelijkereen streng-katholiek meisjete kunnen verleiden.Ditveroorzaakteen connictm etdeschool,wantleraren dienen nu eenmaalcomm u-

nistischeathdsten tezijn.Deironievan hetgevalwildatdedirectriceop
Edward verliefd isenzijn moeilijkheden gebruiktom aan haartrekkente
komen.Ze dweeptmetzijn -in haar ogen idealistische -dwarsliggerij.
Maarook hetmeisjezwaaitom en isnu even vurig alszeeerstkuiswas
voorEdward,de martelaardesgeloofs.M aarEdward wordthalfgek van

deervaring datzijn veinzerijen dedaaruitresulterendevergissingen hem
nietalleen metde directrice,maar ook methetkatholieke meisje doen
vrijen.Hijiswoedend dathijverkreeg wathijwou,nietom wathijecht
is,maarom wathijalleen maarlijkt.Daarom houdthijzich zelfseen
beetjebezig metgod,algeloofthijnatuurlijk nog nietin hem :die kan
tenminstez#n in een superieurezin (Ph.Roth,ibid.).
Ditzou devraagkunnen oproepen:hoestaatKunderaeigenlijktegenover
katholieken,dieandersoortigedissidenten,vooralin Polen?dW eetje,als
jongen had ik een afkeervan dekerk.lk haattealleswatkatholiek was.
Toen kwam een van mijn vrienden in degevangenisomdathijkatholiek
was.Enhettoevalwildedatikjuistindietijdmoeilijkhedenkreegmethet
regime,vanwegewatikbegreepalsmijnathdsme...-Ikbegreeptoendat
watdeRussen echtaan hetverbieden waren,Europawas.Datdatkatholicism e en die scepsis twee polen Waren die dat Europa omsloten, dat

Europa om zo tezeggen juistde spanning tussen diepolen was'(Volkskrant).En de sceptische athdstKundera voegternog aan toe:Kpolen
heeftmijn volledigesympathie'.
Hetzou evenwelverkeerd zijn in deze <sympathie'een vereenzelviging te
zoeken metom heteven welk geloof.Na de invalvan de Russen schreef
Kundera,meer om zich bezig te houden dan m ethetoog op een opvoering,een toneelbewerking van Jacques Ie Fataliste van Diderot.Onder de
titel Jacques et son M aître werd het door de Franse regisseur Georges

W erlerin 1972naarFrankrijkgesmokkeld,maarpasin 1981opgevoerdin
het Théâtre des M athurins.DatKundera zich m ethetwerk van Diderot
amuseerde,is niet verwonderlijk.Zowelhetrationalisme van de grote
encyclopedistals diens picareske roman met filosofische resectieswaren
precies watKundera zelfwil:'Toen dezware Russische irrationaliteitop

mijn land wasgevallen,voelde ik een instinctieve behoefte om diep die
geest(Verlichting,filosofie,speelsheid)op tesnuiven.En hijscheen me
nergensmetzulkeendichtheidgeconcentreerdtezijn alsinditfestijnvan
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intelligentie,humoren fantasiedatJacquesleFatalisteis2.In zijn voorwoord steltKunderadezwareRussischegevoeligheidvan Dostojevski(hij
zou een bewerkingvanDeIdiootmakenonderschuilnaam)tegenoverde
rationeleen fantasierijkelichtvoetigheid vanDiderot.Mennemezijn <liefde'voor de 18e eeuw en die voor de Poolse katholieken dus met een

korreltjezout!
Indezelfdeperiode(1968-'69)zouerookeen kluchtvanhem inPraagzijn
opgevoerd.Ptakovina, die kortdaarna verboden werd,m aarwaaruiten-

kelecitaten in Jacquesetson M aîtrezouden opgenomen zijn.
MetHetIeven iselders(1973),zijn tweederoman,waarineen absolutistil

sche avant-garde dichter Jaromileen even absolutistische geadapteerde
staatsdichterwordt,won Kundera dePrix M édicisEtranger.Kortdaarop

ontving hijeen uitnodiging om één jaarin Rennesin Bretagnete komen
doceren.Toen hijin 1975naarFrankrijk kwam,bleekhijeen vandevele
gevallen die men in Praag zo geruisloosmogelijk kwijtwilde:hijmocht
nietmeernaarzijnvaderland terug.dEn omdathetvoornamelijkdeintellectuele elitewasdie serieuskon overwegen om te gaan.kunnen wealleen
concluderen dat Rusland besloten had dat intellectuelen -mensen die er

hun beroep van maken tedenken -tegevaarlijk waren om rond telaten
lopen.Datwasnatuurlijkheelanti-Marxistisch,dezeplotselingewaardering van intellectuelen en hun m orele m acht...Daarmee werd erkend dat

wijzelfsin de gevangenisbijdroegen aan de onderstroom van onrustin
Tsjechoslovakije,dathetland altijd zou weten datweerwaren'(Volkskrant).
H oewelKundera geen klassieke dissident is en beslist geen reactionaire

predikeroverdeterugkeernaarhetgevoelsgeladen Russisch-christelijke
messianismevan Solsjenitsin,toch werd hijgewantrouwd.Hijzelfzwakt
tegenoverW estersejournalisten depolitiekeinhoud van zijn werkzoveel
mogelijk af,alzaldiealtijd welaanwezig blijven.In HetBoek van de
Lach en de Vergetelheid (1979)isnaastde striktpersoonlijke motieven
ook altijd weldepolitiekesatireteherkennen.Hetisin feiteeen collage
overdelach en hetvergeten (eerderdan die<vergetelheid'van devertaalster Jana Beranové):alde feiten die de heersersin Praag sinds 1948
moeten vergeten. willen ze de spotlach na 1968 niet horen ; Kundera's

eigen agressietegen een meisje dathem nochtanshielp,dathijdankbaar
zou moeten zijn,een wangedrag dathijhetliefstzo snelmogelijk zou
vergeten,a1shijgeen romanschrijverwas;degeëmigreerde Tamina die
2 Voorwoordbi
jJacquesetsonMaître,Gallimard,Paris,1981.
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haar achtergelaten dagboeken terug wil, omdat ze zich haar vaderland
minderen m inderkan herinneren ;hetgesolmetintiem edocumenten van

een Tsjech die die dingen weg wilopdatde politie hem zou vergeten.
AlleeninAfscheidswals(1977)kan menmetenigegoedewiloverdepolitiekeachtergronden heenkijken.W aarom dieschuchterheid van Kundera
tegenoverdepolitiekeinhoud van zijn werk?
Ik hebzijn aAeervoordeverengendesimplismen van politiekenjournalistiek alvermeld.dEen van de meesttreffende aspecten van hetm oderne

leven isvoormijdematewaarin dejournalistiek.hetnieuws,deplaats
van decultuurheeftingenomen.Cultuurisonderworpen aan een visie op

dewereld waarinpolitiekdeeerste,absoluutdehoogsteplaatsheeftingenomen op de waardenschaal.Zoveelmensen delen die visie datzijhun
cultuurtegenwoordig alleen op eenjournalistiekemanierkennen,datwil
zeggen datzijsimplificeren.Zijreduceren huncultuurtotSnieuws',of,in
anderewoorden,totpolitiek'(Volkskrant).Eentweedereden-dielogisch
uitdeeerstevolgt-iszijn angst,datmen hem om deverkeerderedenen
zouwaarderen,datmenbijvoorbeelddemuzikalestructullrvanthema-envariatiesin zijn werk zou miskennen.ofdatmen hem nietdehistorische
waarderingzougeven waarophijmeentrechttehebben.Feitisdathijeen
minder blitzachtige carrière heeft gem aakt dan vele andere dissidenten.

VoorAfscheidswals kreeg hijin 1978 deItaliaansePremio M ondello en
voor HetBoek van de Lach en de Vergetelheid in 1981 de Am erikaanse
Comm on W ealth Award.Eveneensin 1981verleendepresidentM itterrand

hem hetFranse staatsburgerschap.In 1982 kreeg hijde Europa-Literatuurprijsvoorzijnheleoeuvre.In 1983werdhijdoctorhonoriscausavan
deuniversiteitvan Michigan.Maarslechtsmetzijn laatsteboek kwam hij
in de topklasse van de bestsellersterecht3.

De kleine naties en de wereldliteratuur

KunderaisnietalleeneenTsjech -eenPragenaarbovendien -vangeboorteen opleiding.A1sschrijverdiezich tegen de Russische pletwalsverzet,
voelthijzich ook verantwoordelijk voor hetvoortbestaan van de Tsjechen-als-natie.De Tsjechischeidentiteitisimmersnietvanzelfsprekend.
Praagiseen stad waarJoden,Duitstaligen van diverseherkomsten Tsje3ln hetNederlandszijn,bi
jAgathon,Bussum,totnogtoedrieromansvan

hem verschenen:Hetleven 9 elders,Hetboek van deIach en devergetelheid en

Afscheidswals.
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chen,waarmarxistische filosofen en ijle taalkundigen (dePragerKreis)
traditioneel m et m ekaar omgingen en van de stad een internationaal
forum maakten op zeerhoog niveau.Zelfsdatspreektnietvanzelf,maar

iseen gevolg van deTsjechischeidentiteitzoalsdiehistorisch gegroeid is
endienietzo onvergelijkbaarismetdeVlaamse;alleenheeftPraagaltijd
opveelgevaarlijkersnijpunten vanculturen gestaan dan Vlaanderen en is
het-zoweldank zijalsondanksdiesituatie-traditioneeleen openeren
meerverlichte stad geweestdan onze katholieke landstreek.

Wat iseigenlijk een Tsjech? W at is eigenlijk de Tsjechische identiteit
en/ofcultuur? dNietdoorgewapende m acht of politieke sluwheid ishet

Tsjechischevolk vandaagnogin leven,maardank zijhetgeweldigeintellectuelewerkdatzijngeschreventaalweertotlevenheeftgewekt.Vandaar
dezetweede observatie:deTsjechische natie isontstaan uithaarliteratuur,doorhaarliteratuuren denatieisdaardoornoodzakelijkerwijsgebonden aan het lot van haar literatuur en cultuur'4.M et deze woorden

verwijstKunderanaardeperiodevan deromantiek,toendevolkstaalop
een welhaastheroïsche wijze doorde intellectuelen opnieuw werd uitgevonden(vergelijkbaardusmetdeimpulsdiedArm Vlaanderen'weeroptildein dedvaartdervolkeren').VolgensKunderagebeurdedatopeen minder naïeve manierdan in onze 19e eeuw.De vraag ofmen nietlieverzou

opgaanin degroteDuitsecultuuren deeigen Tsjechischegeschiedenisen
taalzou verzaken,werd doorde toenmaligeintellectuelen zeerlucied gesteld.Ditbrengt hem totde conclusie datde keuze voor de heropleving

vanhetTsjechisch -alsliteratuurencultuur,alsnationaleidentiteit-een
beetje een keuze was tegen veelhistorisch-gegroeide determinanten in,
meer een toekomstproject dan een historische gedetermineerdheid.Hij
spreektvan tdeTsjechischeweddenschap'indezinvan tlepari'van Pascal.DeTsjechen kozen tegenallesen iedereen invooreeneigenbestaan in
Centraal-Europa.Hetverbazendedaarbijis,datzedoordiekeuzevoor
een vorm van particularisme (nationalisme,zo jewilt)van Praag een bij
uitstek verlichte en cosm opolitische stad hebben gemaakt,hetbrandpunt
van de meest progressieve strekkingen en denkbeelden tussen de twee
wereldoorlogen en daarvoor.W anneerKunderahetheeftoverdeze dnationalistische'keuzedie in deromantiek werd gem aakt,d.w.z.overdeessen-

tiezelfvan deTsjechischeidentiteiten cultuur,dan bedoelthijperdefinitiedezeparadox.Hetgaathem nietom een afgescheiden,lichtjesnostalgisch en wereldvreemd nationalism e.Hetgaathem om twee dingen tege-

4 DeTsjechi
scheWeddenschap inNew YorkReview ofBooks,22.1.81.
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lijk:hetrechten dezinvan elkeapartenationaliteit/cultuuren deplicht
van openheid en constructieve aanwezigheid in hetgrote debatop wereld-

vlak. Hij pleit vooral tegen een alles gelijkschakelend wereldbewind,
omdat dit zonder de diversiteit van de verschillende naties per definitie

leidttot eenzijdigheid en onderdrukking.Alshijvan <wereldliteratuur'
spreekt.denkthijaan debetekenisdieGoethedaaraan gaf.'HetGoetheaanse concept'dwereldliteratuur''impliceertpreciesdezeruimte voortolerantie en diversiteit waarin een kunstwerk niet staat voor een nationale

prestatieofprestige.maaralleenvoorzijneigenwaarde,en waarculturen
van kleine naties hun recht kunnen handhaven op specificiteit,verschei-

denheid en originaliteit'(Vrl
jNederland,24.12.83).
Metdeze stelling raaktKundera nietalleen een zereRussische teen (het
internationalisme en/ofimperialisme),maartrekthijook de poten weg
onder het Amerikaanse Scultuur'-im perialisme van cola, soap-opera en

Hiltonhotel.Sterkernog,hijzietindietolerantieendiediversiteitminder
een rechtvan de kleinenatiesdan hetenigemiddelom te onstnappen aan

eengeuniformiseerdewereldhegemonieàla1984.Inzijn theoretischeuitlatingen overderoman stelthijeveneensdathet<ingewikkelde'karakter
van dit genre per definitie indruist tegen het totalitaire van politiek en

journalistiek-als-cultuur.Preciesin destrijdtegen dieunitariseringvan de
mensheid ontmoeten deTsjechischenatie en deEuropeseroman elkaar:
beide staan voor complexiteiten verscheidenheid.<De eenmaking van de
geschiedenis van de aardbol,de droom van de hum anisten die God op

boosaardigewijzein vervulling heeftwillen laten gaan,isgepaard gegaan
m eteen procesvan duizelingwekkendereductie ...H etleven van een m ens

wordtgereduceerd totzijn plaatsin de samenleving,degeschiedenisvan
een volk tot enkele gebeurtenissen.die via een tendentieuze interpretatie

ook weerworden gereduceerd;hetmaatschappelijk leven wordtgereduceerd totpolitiekestrijd en politiekestrijd totdebotsing tussen enkelen
alleen debeide supermachten.Demenswordtzondermeerm eegezogen in
de draaikolk van de reductie,waarin de <<wereld van hetleven''waarvan

Husserlsprak,noodzakelijkerwijsverduisterten hetwezenvandemensin
vergetelheid geraakt'çibid.).
Geschiedenis van de roman
Kundera,kind van een muzikale vader,zoon van een land op hetscherp
van de politieke snede tussen Oost en W est,situeert zichzelf ook in de
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geschiedenisvan deroman.Deroman iseenproduktvanEuropa,waarbij
Europa eerderdie spaningtussen geloofen scepsisiswaarop ik hierboven
alwees,dan een welom schreven gebied.H etstrektzich uittotin deVSA

en Latijns-Amerika,ook Russischeauteursbehoren ertoe.Uitenkeleteksteneninterviews,waarKunderain eennotendopzijnvisieopdegeschiedenisvan de roman geeft(een mengselvan vormelijke en inhoudelijke
verschuivingen,dieechtersteedssamenhangen),distilleerik de volgende
synthese.

1. Grondslagen

DeEuropesecultuurbegintbijdeGrieken,meerbepaald bijPlato,wiens
'personagesvoorallesgedeterm ineerd worden door hun gedachten,door
de manierwaarop ze dewereld zien'.In deRenaissance zetzich ditratio-

nalistisch idealismedoor.Daarom isRabelais(1494-1553)nogeen auteur
die dhetvooraltijd verloren paradijsvan deimmensevrolijkheid van de
verbeelding'vertegenwoordigt.

DeechtegrondleggerszijnDescartesen Cervantes.SindsDescartes(15961650)bestaatdeEuropesetendensom <hetdenkendegooptevattena1sde
grondslag van alles',watgeleid heefttot<heteenzijdigekaraktervan de
exactewetenschappen'.Cervantes(1547-1650),descheppervanDon Quichote is de eerste om de éne waarheid te verwerpen en <de wereld op te

vatten alsietsrelatiefs',waarbijer<een helereekswaarheden zijn diemet
elkaarin tegenspraak zijn',zodatdeheld van hetavontuurddewijsheid
van de onzekerheid'bezit.De vraag aan de romancier ishier nietwelke
avonturen er beleefd worden,m aar <wat het avontuuris'.

2.Vernauwingvan ruimteen tijd
BijSamuelRichardson (1689-1761)gaathetnietmeerom deavonturen in
een oneindige ruimte,maar om <het verborgen gevoelsleven'.Lawrence

Sterne (1713-1768)en Denis Diderot(1713-1784)daarentegen vertegenwoordigen <de rom aneske vorm als spel'.Diderots personages bevinden

zich echter nog 6in een tijd die geen begin en geen einde heeft,in een
ruimte die geen grenzen kent,midden in een Europa waarvoor de toekomstnooiteen einde zalnem en'.

Balzac(1799-1850)zietdieoneindigeruimtenietmeer,doordat<deverre
horizon alseen verglijdendlandschap achterdemodernebouwselsvande
maatschappelijke instellingen verdwijnt:de politie.de rechtspraak,het
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bankwezen en de wereld van de misdaad,hetleger,de staat'.En de nooit

eindigendetijd heeftplaatsgemaaktvoor<detrein dieGeschiedenisheet'.
Flaubert(1821-1880):fHetdagelijksleven iszo vervelend datfantasieën
endromerijen steedsbelangrijkerworden.Hetoneindigevan debuitenwereld.datverloren isgegaan,wordtvervangen door hetoneindige van het

zieleleven'.Het ontdekken van de <terra incognita van het dagelijkse
leven'.

Nietuche(1844-19* ):'Dekunstvan hetaforisme.Zomoetderomancier
filosoferen.Een meditatiein een rom an moetdeplek worden van demeest
intense schoonheid'.

3.Lebensweltversuswetenschappelijkeabstractie
Hoe belangrijk Husserl(1859-1938)en diens leerling Heidegger (18891976)in de historischevisie van Kundera zijn,heefthijmeerdan eens
gezegd.Hijciteeerthenom dehistorischevisiediedoorHegelontwikkeld
werd,tebestrijden.Kierkegaard isvoorhem degrondleggervan dieantiHegel-visie:dIn hetmidden van de 19e eeuw heeftde grote filosoofvan

hetkleineDenemarken,Kierkegaard,heteerstebelangrijkeantwoord op
Hegelgeform uleerd doordeirrationelerealiteitvan hetindividu te stellen

tegenoverdeonpersoonlijkerationaliteitvan degeschiedenis'.letsruimer
geformuleerd:<De mens die eertijds door Descartes was gevormd tot
<dm eester overen bezittervan de natuur'',wordtnietmeer dan een ding

voordekrachten(van detechniek.vandepolitiekenvan degeschiedenis)
waarop hijgeengreepheeft,diehem tebovengaanen waardoorhijwordt
bezeten'.W atverloren gaatishetbelangvan de 'Lebenswelt'(Husserl),
hetconcrete individuele leven.Die situatieweerspiegeltzich in deromans

diegeschreven worden doordeauteursdiegeboren zijn in dejaren 1880.
4. De opstand van de xtachtigers'

Tolstoi(1828-1910):'BijHomerus,bijTolstoihad deoorlogeenvolstrekt
begrijpelijkebetekenis:erwerdgevochtenvoordeschoneHelenaofvoor
Rusland'.Hierm ee situeertKundera Tolstoinetvöör de m oderne roman

van devroege20eeeuw.Toch gaathetbijTolstoiook om ietsmoderns:
hetuitrafelen van hetirrationele in schijnbaarrationele beslissingen en
gedrag.

Proust(1871-1922),diehetongrijpbare moment,de individueleervaring
uithetverleden wilvastleggen.Joyce (1882-1955),diede immensecomplexiteit van het heden van één individu in kaart wilbrengen,vormen
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samen één laatstemomentvan de lijn Cervantes-Balzac-Flaubert,tenzij
ook ThomasM ann (1875-1955),metzijn pogingom deinvloed van mythesop hetgedrag teanalyseren,nog daarbijzou horen.Maardaarmee
komt er een eind aan het bestaan zelf van een herkenbaar en com plex

individu.Dan breekthettijdperk aan van Kafka,Musil,Broch.
Kafka (1883-1924)steltonsvoorhetraadselvan degereduceerdemens:
hetrijkeenoneindigezieleleven,dewerkelijkheidvan hetdagelijkse,concreteleven isin K.herleid totde oppervlakkige contouren van een <land-

meter'diealleen nogaanzijn <proces'kan denken;hijisdoorzijn reductie tot landmeter en onderdaan als hetware metde dstofzuiger'van de
Geschiedenisvan alderestberoofd.Geen wcnder,merktKundera op,dat

hetlaatstevolksboek,Schwejk van deTsjech Hasek(1883-1923).onseen
soldaattoontin eenoorlogwaarvanhijnietsbegrijpt,waarindeabsurditeitvan de brute <W illezurM acht',dateindpuntvan een rationeelbegonnen evolutie,zorgtvooreen bittere humor.Kafka isook :$de alchimiedie

de meest vrije verbeelding van de droom kon verbinden metde meest
lucide analyse van de wereld'.

M usil(1880-1942):<In de romans van Kafka,Musil,Hasek en Broch
komt het m onster van buiten en het wordt Geschiedenis genoem d.De

geschiedenislijktin geen enkelopzichtop detrein deravonturiers,ze is
onpersoonlijk,onbestuurbaar,onberekenbaar,onbegrijpelijkenniemand
ontkomt aan haar greep'. W aarom het juist deze Midden-Europese
auteurswaren die de volgende stap zetten in deevolutievan de Europese
roman,kan samengevatworden in dezelapidairezin :<W atisdetoekomst

alsdeintellectuelen inDerM ann OhneEigenschaften (Musil)geen nauw
verm oeden hadden van de oorlog dieeven lateralseen vloedgolfoverhun
leven zou storten ?' De Eerste W ereldoorlog, de eerste vrucht van het
irrationele m achtsstreven waartoe de rationele W esterse beschaving heeft

geleid,deed zich vooralin Centraal-Europa voor als wathij was:het
irrationele totalitarisme datde complexiteitvan hetindividuele leven wil
onderdrukken.W ant deze auteurs waren alles behalve dom of bekrom pen :<M usilen Broch introduceerden in de roman een Soevereine en Stralende intelligentie'.

Hermann Broch (1886-1951)betekentuiteindelijk voorKundera <deeenheidvan romanenfilosofie'.Van Broch nam hijdeopvattingoverdatde
roman een bijdrage moetzijn totonze kennis,datderoman de dingen
m oetblootleggen die alleen dooreen roman blootgelegd kunnen worden.
Tot slot vermeldt Kundera ook nog twee andere leermeesters:Bataille

(1897-1962),deFransegrootmeestervande<filosofievanheterotisme,de

Leo Geerts/ M ilan Kundera.De kwetsbarelichtheid van deroman
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metafysische pornografie',niet onbelangrijk gezien de ironische erotiek
bij Kundera zelf;en Gombrowicz (1M -1969),de belangrijkste Poolse
auteurvan deze eeuw,die<derehabilitatievan de euforie,degrappigheid,
het frivole in het moderne proza'totstand bracht.
Op de vraag of de rom an zichzelf nietoverleefd heeft,kri
jgen we van
Kundera dan ook geen eenvoudig antwoord.Nadathijde senti
mentele

gehechtheid aan een dthuis'alsballing heeftverwezennaarhetrijkvan de
Russisch-Dostojevskiaanse zwaarte en donkerheid,zegthijdateigenlijk
alleenderoman zijn thuisis,zijn diepsteengagement.Hijerkentdathet
totalitarismevan RussenenAmerikanen deergstevijand vanderoman is,
m aargeeftdaarom ook hooguittoedatderoman wellichtvandaagterecht
komtin een wereld dienietdievan degecompliceerde,genuanceerde heldere en speelse rom an is,maar dat ligt dan aan de wereld,niet aan de
roman.tHetenigewatik meen teweten isdatde roman nietmeerin vrede

met de geest van onze tijd kan leven:als hijvoort wilgaan met het
ontdekken van watnog nietwas ontdekt,als hij nog vooruitgang wil
boeken als<droman'',kanhijdatalleentegendevoortgang van dewereld
*
ln j.

Hierbijsluitook deopvatting aan,datdeonderdrukkingvan dePraagse
Lente in 1968 veelm eerbetekentdan een zet op hetOost-W est-schaak-

bord.<M aaralsCervantesinderdaaddegrondleggervandemodernetijd
is,dan zou hetverdwijnen van zijn erfenis meerdan alleen maar een
overganginliterairegenreszijn,hetkondigtheteindeaanvandemoderne
tijd.Daarom lijktdeonnozeleglimlach waarmeelijkredesworden uitgesprokenoverderoman mijlichtzinnig.Lichtzinnigomdatik dedoodvan
de roman aleensbeleefd heb en meegemaakt,zijn gewelddadige dood
(doortoedoen van verboden,censuuren ideologische druk)in dewereld
waarikeen grootdeelvan mijn leven heb doorgebracht'.Deonderdrukking doorde Russen van dePraagseLenteisdan ook nietsmeerofminder

dan hetvolgende:fjuistin Midden-EuropakonhetW esten voorheteerst
in zijngeschiedenisdedood van hetW esten meemaken,ofnauwkeuriger
gezegd,de am putatie van een stuk van zichzelf,toen W arschau,Boeda-

pesten Praag doorhetRussischeRijk werden verzwolgen.Totdieramp
wasdeEersteW ereldoorlog aleen voorspel'(Fr# Nederland).
Kunderablijfterdanookbij,datinzekerezin 'Europa'zoalshijdatziet,
in feitealopgehouden heefttebestaan sinds1968.HetgeestelijkGoetheaansforum tussen de polen Scepsisen Geloofis toen vernietigd door de
irrationele drang naar de éne rationele waarheid en vooraldoor de nog
irrationeler drang naar de macht.Niet datKundera daar kleinzerig over

wildoen:<W ieben ik om een Fransman ofAmerikaan dierustig in zijn
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eigendorp inzijn eigenlandleeft,verwijtentemaken?Hijkan nietlijden
vooriemand anders.Hijis nietgemaaktom andersmanslot te leven.
Maarhijisgemaaktom tebegrVpen.Heeleenvoudig:hetisnodig voor
hem teweten,tedenken,tebegrijpenwatergebeurtmet,laatik zeggen,
hetTsjechoslovaaksevolk.Hetisgeen kwestievan sympathieofmededogen,maarvan rationeelreageren zodatdezenaïviteitgeen tragediewordt'

(Volkskrant).
DietragediezoudanzijndatW est-Europapotentieelalnietmeerbestaat.
tenminste toch nietalscollectieve cultuur,aangezien hettoegelaten heeft
dat W estOost werd op die paar kleine plekken in M idden-Europa.Het

verdwijnen van de entiteitMidden-Europa isin die visie meerdan het
al reken van deM iddeneuropeseliterairetraditie(KaAa,Musil,Broch).
hetisde masochistische zelfvernietiging van Europa alsidee.

Esthetiek van de rom an
Na hetbovenstaandeza1hetesthetisch programm avan Kundera welvoor

iedereen duidelijk zijn geworden.Van Diderot en Gombrowicz neemt
Kundera het plezier van het spelen met de romaneske vorm over;een

groteroman moetookaltijd amuseren,zoalsGombrowiczzei.Vanzowel
Diderota1sBroch,MusilenNietzscheneemthijverschillendeideeënover:
deroman ismeerdanverbeelding alleen (Sterne-KaA a);hijisvooraleen
middelom onverkendeaspecten van demenselijkeervaring teverkennen
(Broch);hetaforismeismeerdan eenesthetisch aangenaam truukje,het
is de esthetische condensatie van een heldere gedachte (Nietzsche),een
roman moetook filosofisch zijn,ideeën weergeven (Broch,Musil);in
wezen moet de roman fantasie,denken,verkenning van het onbekende

menselijkeen lichtvoetig spelzijn,een synthesevan paradoxaletrekken.
Lastbutnotleast:eenromanbekijktookdetijd,dnietlangerhetProustiaanse probleem van hetindividuele geheugen,maar(uitgebreid)tothet
raadselvan de tijd van de genaeenschap,van Europa,een Europa dat
achterom kijktom zijnverledentebeschouwen,debalansop temaken en
greep tekrijgenopzijn geschiedenis,zoalseen oudemanzichomkeerten
in één blik hetleven datachterhem ligtoverziet'(Fr# Nederlan+ .
Dathetspelmetde romaneskevorm in een muzikale richting gaat,in de

zinvanthemaenvariaties,zalbovendien algeblekenzijnuitwatKundera
overzijnjeugd vertelde.A1dezeelementensamenmaken van dezeauteur
een kristallisatiepuntvan debesteprozawerken uitM idden-Europa.diede
term <M iddeneuropees'm eerverdienen dan dievan <dissident'.'Dissident'

Leo Geerts/ M ilan Kundera.Dekwetsbare lichtheid van deroman

iseen term die de concrete gecom pliceerdheid van hetfenom een miskent
en die bovendien toegeeft aan de druk van de twee wereldmachten om
allesondergeschiktte maken aan hun politiek.
Dit laatste aspect tot besluit in Kundera's eigen woorden : <De roman
wordtgecom poneerd zoalseen m uziekstuk,datwilzeggen op hetprincipe
van de variaties en van de uitwerking van dethema's.De eenheid van de

roman wordtgecreëerddoorenkelefundamentelewoordendie,geleidelijk
aan,categorieën van de existentie worden'.
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Nostalghia van AndrejTarkovski
W eem oedige reis in stilstand
PaulVerstraten

< The mystery ofthe world isthe visible,
notthe invisible'.
OscarW ilde

In de film N ostalghia zien we een Russische dichterdie in Italië de plaats

(belzoektwaareen vroegereRussischecomponistgewoond heeft.Op die
plaats.een kuuroord,probeertdeman een antwoord te vinden op dehem

obsederendevraag:waarom koosde componisteruiteindelijk voorom
weerterugtegaan naarRusland (en zijn slavenbestaan)?M aareigenlijk
isdezoektochtvandedichter(gespeeld doorOlegJankovski)geenruimtelijk traject,maareen moreel-esthetisch.Een zoektocht naar de zin en
betekenisvanzijn eigen leven.En alsdichterisdiezoektochternogmeer
een naarzin en betekenisvan dekunst.Een im aginaire Odysseederzingeving,interpretatie.
DeRussischecineastAndrejTarkovski,tegenwoordig woonachtig in Ita-

1ië (begin julibesloothijzijn sovjetstaatsburgerschap op te zeggen -dik
heb ietsheeldierbaarsverloren,mijn land'-en politiek asieltevragen in
hetW esten).roeptmetzijn filmsaltijd sterk verdeelde reacties op.De
reden daarvan ishetzeer esthetische en symbolische karaktervan zijn
beelden; een zeer rigoureus geësthetiseerd,gemaniëreerd beeld, waarin

water,aarde en vuuraltijd dezeernadrukkelijkeachtergrond (ofzou je
van voorgrond moeten spreken?)vormen.Ofhetnu gaatom een historischefilm zoalsAndrejRube#ev ofom een science-fictionachtigethriller
zoalsStalker,steedsheb jehetgevoeldatjenaardezelfdefilm,dezelfde
beeldenmetsteedsterugkerendestijlzittekijken.Dereactiesop zijn films
zijn dan.zeerbegrijpelijk,ook altijd tweeledig:ofmen valtgefascineerd
voor de esthetische aantrekkingskrachtvan de beelden of men verwerpt
dezeesthetiek a1seen inhoudsloze dl'artpourl'art'-optiek.M etNostalghia

lijktTarkovskideze tweediametraaltegenovergesteldereactieseen kans
totverzoeningaantereiken.M aardaarvoormoetjewelheelgoed kijken.

PaulVerstraten/Nostalghia vanAndrejTarkovski.Weemoedigere9 instilstand
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Zoalsin alzijn vorige filmsisnamelijk ook nu weerdekansgrootdat
Nostalghia dezetweeledigereactieten deelvalt.Deoorzaak daarvan isdat

defilm zicheigenlijkalseen open boeklaatIezen,maardieopenheid lijkt
evenzeer een hermetische geslotenheid te zijn.Nostalghia lijktzelfzijn
eigen interpretatie aan te reiken,op te dringen en dat maakt datde toeschouwerdiedefilm zelfeen eigen zin wensten trachttegeven,geen eigen

toegangtotdefilm meerschijnttehebben.Alsofdefilm inzijnopenheid
deinterpretatievan detoeschouwersteedsaAetstenzi
jneigeninterpretatie oplegt.

De valkuilvan het autobiografische

De overeenkomsten tussen hethoofdpersonage(deRussischedichter)en
de cineastTarkovskiliggen voorhetoprapen :in beide gevallen gaathet
om een Rusin Italië,beiden zijn kunstenaars met een sterk esthetische

inslag.En Tarkovskiisdelaatsteom deze gelijkenisuitde weg tegaan.
Sterkernog,hijverkondigthetzelf:<Nostalgieisvoormijdeervaringvan
vervreemd tezijn van mijn land,ishetheimweenaarmijn land.Hetis,
oppervlakkig gezien,degeschiedenisvan een hedendaagseRussische dich-

ter,dienaarItaliëgaatom een boekteschrijven overeenRussischecomponist,die hier(in Italië)geleefd heeftin de 18e eeuw'l.Tarkovskidoet
zijn bestom de film en zijn hoofdpersonage in hetautoblografische te
verankeren en zo ook deinterpretatievastte leggen.Ook de dichtbundel
die de dichterin de film meezeult,een bundelvan Tarkovski'svader,A .

Tarkovski,maaktdatNostalghiaalleen maaralseen persoonlijk getuigenisgelezenkanworden.Enwelkanderdocumentlijktmeer<voorzichzelf'
te spreken dan de autobiografie,diezegt:<Ik zeg...'.Dezeklassiekeoptie

opdeautobiografie,dieeensubjectiefik alskunstenaaren waarheidszeggerziet,lijktgeen anderelezing toetewillen staan dan watzezelfzegt.
Een één-voudigeinterpretatievan de betekenis,de 'écriture'.IsTarkovs-

ki's nostalgie misschien ook heimwee naar een tijd dat de wilvan de
auteurnog gold alswet,heimwee naareen tijdperk datdoordehedendaagse optiek op de auteurvermoord lijkttezijn? R.Barthesspreekt
ergensvan de 'dood van de auteur'z.

1 Tarkovski,geciteerdinhetCannes-nummervan Cahiersducinema,348/349.
2 Roland BartheswasZch heelgoed bewustvan de valkuilen en misleidingen

van deautobiografie-écritureenschreefzijneigenbiografie:RolandBarthesgar
RolandBarthes,waarinhijzichzelfindederdepersoon(alseenobject)beschrllft.
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It's aIlin the film
Tarkovski's optie op hetautobiografische gaatook gepaard meteen wei-

geringvaneenuitlegdienietdezijneofdievandefilm is.Opdepersconferentie in Rotterdam Uan.84)werden vragen overbetekenisen inhoud
van en in de film steedsbeantwoord metdeopm erking datallesin de film

zit,in hetbekijken van defilm.Een houding,dieNostalghia voorinterpretatie even open als gesloten houdt.

Defilm schijnttrouwensgenoegstatementsen betekenissen aantedragen
waarjejeaan vastkunthouden ofvastkuntklampen.Erisvoldoende
voer voorde eenvoudige,intellectuele interpretatie.M aar hetis <voorge-

kauwd'voer.Een voorbeeld:de man zegttegen zijn tolk en reisgenote
(gespeeld doorDomizianaGiordano)datzedeItaliaansevertalingvan de
gedichten van Tarkovskiweg moetgooien.<Kunstlaatzich nietvertalen in
een anderetaal'.M oetdatook betekenen datdetaalvan de film zich niet
laatvertalen in een andere taal,die van de interpretatie of betekenisgeving? Het <accepteren of verwerpen'van Tarkovski's films situeert zich
dusnietalleen op hetvlak van de zich opdringende beeldesthetiek,maar
ook op datvan de betekenisen interpretatie3. Op hetvlak van de beteke-

nisschijntNostalghiadetoeschouwerdemythischedimensievan hetgeloventevragen:<Ikgeloofdatwatgezegd wordt(onlwaaris'4Inplaatsvan
een interpretatie van debetekenislijkteen geloven in de ogenschijnlijk
@

onbetwistbare betekenisgevraagd te worden.

Geloven
Hetontbr
eken van geloof(in de kunst,haarzinvolheid)is,ironisch gel
noeg,nu juisthetgebrek ofgemisvan Tarkovski'santi-held,dedichter.
Daarvangetuigtookdeimaginairereisdiehijmaakt:een reisnaardezin.
naarhetgeloof.Hijkomtallerlei(heelduidelijk symbolische)personages
tegen dieweleen geloofbezitten:een gek (gespeeld doorErland Josephson)dievanuiteen verheven standpunt,een hoog standbeeld,zijn geloof
aan demassaverkondigt;een kind (Angela= engel)datnoghetnaïeve,
3Ookde(zwart-witte)sash-backsbiedengeenverklaringsmogelijkheidvoorde
<manque'van dedichter.Flash-backsworden meestalin een verklarende,explici-

terendefunctiegebruikt.InNostalghia zijnhetslechtssfeerbeelden.
4 Netzoalsdeautobiografieenhaarsubject(zienoot2)wordeninhetFranse
denken hetgeloof(doordepsychoanalyse,bijMannoni)endewaarheid(in de
logischesemantiek,bijGreimas)alsconstructiesgezienennietalsçpureinhoud'.

PaulVerstraten /NostalghiavanAndrejTarkovski.Weemoedigereisinstil
stand

1œ 3

ongeschonden geloof in een onschuldig geluk bezit;toeristen die geloven
in de werking van heilbaden ;vrouwen diegeloven in de dvruchtschenken-

de'krachtvan MoederMaria.Tarkovskideinsternietvoorterugom zijn
archetypische wereld van aarde,water,luchten vuurte sieren metallerlei

symbolischepersonages(deGek,hetKind,deVrouw),diedragersvaneen
geloofzijn.Zijnanti-held dooltaldusrond in eenzwaarbetekenisgeladen
wereld,een wereld diezich alleen via hetgeloofen nietvia deinterpretatie
laat lezens. Het<waarom en waarvoor'van de man l
ijktgeen letterlijk

antwoord te krijgen,maarwordtalleen geconfronteerd metlevende,bestaande dragersvan een geloof.
De enige ongelovige in ditgezelschap,de dichter.restnietanders dan te
zwichten in deze geloofzwangere,hermetisch-opene,niet-<hineininterpretierbare'wereld.Zijn confessie bestaat in hetaanvaarden van een OPdracht,die hijhalverwege de film van de gek krijgt.Hijdweigert'deze
opdrachtin eerste instantie,voertze aan het einde van de film dan toch
onverwachten plotseling uit.Hetisook op datm omentdatTarkovski's
montage en enscenering een interpretatie toestaat.Net daarvoor hebben

wedegek ophethogestandbeeld zijn pleidooizien houden (<Denormale
mensen hebbenons,gekken,nodig;wemoeten onsverenigen')endegek
heeftzich in brand gestoken (waaronder<Allemenschen werden Brûder'
klinkt!).Doorhetuitvoeren van de opdracht(B)né hetpleidooi(A)te
plaatsen(eenmontagekwestie,eencreatieve,gewildedaad)geeftTarkovskide ridicule opdrachten hetherwonnen geloof,datzich daarin uit,een
tragische dimensie.Zou deopdrachtuitvoering voorhetpleidooigekom en

zijn,danzouhetherwonnen geloofeen <hopeloze'dimensiegekregen hebben ; in plaats van de zelfopoffering die de gek nu volbrengt,zou een

zinlozezelfmoord ontstaan zijn.
M aar wat voor een opdracht!De dichter m oet hetkuurbad doorwaden
meteen brandende kaarsin dehand.Omdathi
jerzo lang meegewacht

heeft,moethijnu inhetnaseizoendoorhetbadlopen datleeggemaaktis
voordejaarlijkseschoonmaak.Overdemetrotzooibezoedeldevloervan
hetlegebadmoethijdriemaalopnieuw beginnen;tweekeergaathalverwegedeloop dekaarsuit.In minutenlangeplan-sequentieslaatTarkovski

onsononderbroken de loop van de ongelovigezien,diezijn geloofher5 Ook de politiekeen culturele statementsinNostalghia hebben deze provoce-

rendeeenduidijheid.Dedichterzegttegen zijntolkvrouw;flulliebegrijpen de

Russenniet'.Zl
j:fDusjulliebegrijpenDante,Macchiavelliookniet.Hoemoeten
weelkaardanlerenkennen?'.Hij:<Wemoeten degrenzen van destaatafbreken'.Inzi
jn pleidooibreektdegekeenlansvoordenoodzaaktotcommunicatie
tussen gekkenennormalen (tussen 'dissidenten'endestaat).

1%

Streven/aug--sept.

vindt in deze ridicule missie,een opdrachtdie hem gegeven is door een

gek.Hetspannendtrajectmetdefragielbrandendekaars(metafoorvoor
hetgeloof,dekunstenaarsmissie?)slaagtuiteindelijk6:hetgeloofhervonden,de opdrachtvolbracht.Hettragischegevolg isechter,dathetslagen
van de opdrachten hethervonden geloofbekochtworden metde dood :
uitputting,hartaanval?

Credo

Hetallerlaatste beeld van de film (meteen na de opdracht)toontonsin
zwart-wit(dekleurvan de sash-backs,dieweregelmatig in defilm zien
opduiken)deman,vergezeldvanzijnhond,ineenstilstaand beeldwaarin
drie tijden en drie ruimtesop een paradoxale manier versmolten zijn.
Emotioneelgezien heefthetbeeld een glansvan hethiernamaals(na de
dood van de dichter),topografisch isheteen onmogelijke ruimte (een
'
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6 TarkovskispreektindeBresson-documentaireDeweg naarBressonzijnbe-

wondering uitvoordieandere,rigoureuze estheticus,Bresson.Hetlaatste beeld

vandelevendedichterlaatonszienhoezijntweedevootgeënsceneerdehanden(en
dehandenalleen)dekaarsopdemuuraandeoverkantzetten.M etditcitaateert
TarkovskiBresson'sbeeldesthetiek;hetbeeldhad zonderproblemen in Bresson's

L'
Argentgepast.(ZieP.Verstraten,L'argentvanRobertSreçson.inStreven,mei
1984,pp.739-745).
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Italiaanse,gotischeruïnewaarbinnen zich zijn vroegere,Russischeboerderijbevindt),quabeeldkleurisheteen sash-back.Verleden,toekomst.
heden,Italiëen Rusland worden in één beeld gesynthetiseerd,op een para-

doxale,donmogelijke'wijze.
De paradoxale synthesevan nostalgie:hetverlangen van het heden naar

hetverleden (denostalgie),van het<hier'naarhet<daar'(hetheimwee)in
één beeld datheden,verleden,hier,daaren <lenseits'verbindt.'The mystery oftheworld isthevisible,nottheinvisible':Tarkovskitoontonshet

onzienbare (hetpsychische,hetgeloven)zo dzichtbaar',daterinderdaad
een (gewild)mysterie ontstaat.Hetisjuistook op ditpuntdatde toeschouwerzich vooreen probleem geplaatstvoelt:hoemoetik deze herm etisch-open wereld,die gegoten is in een niette bediscussiëren beeldesthe-

tiek,zin geven.interpreteren?Hoemoetik diegenoegzameen duidelijke
ethiek-esthetiek 'telijfgaan'?
Zoalsik aan hetbegin zei,roepen Tarkovski'sfilmsvaak tweeledige reac-

tiesop.Maarwaarom gebeurtdatmindersterk bijanderefilms,dieook
een sterk esthetischeofethische boodschap hebben :Bergm an.Antonioni,

Bresson?PreciesomdatTarkovskidoorzijnzwaresymboliek,zijn serieuzeonderwerpen,zijn afgerondebeeldesthetiekgeenruimteschijnttelaten
voordetoeschouwer.Schqnttelaten.W antwiededurfenhetoogheeft
om de eerste overweldigende storm van film en auteur overzich heen te
laten gaan,ontdektdeironie en speelsheid van depastiche.En ook datzit

<in the film',in de allereerste zin van de dichter(gezegd in een typisch
gestileerd Tarkovski-landschap):'Ik heb genoeg van aldie schoonheid'.
Daarom geloofik,datNostalghia noch adulatienoch verwerping vraagt,

maareen begrijpend onbegrip en een kritische fascinatie verdient.Geen
frontale,maareen 'zijdelingse'interpretatie.
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D e Engels-N ederlandse V an D ale
Ria Vanderauwera

De aandachtdiewijin Streven aan deVan Dalevertaalwoordenboeken
besteden,begintsommigen misschien verdachtteIijken.In oktober het
Franse,in apdlhetDuitse,nu hetEngelse,en ditdan nog zo veeluitvoeri-

ger.HetlijktweIop (sluiklreclame.M aar daar staattegenover:waar
eldersvind je een ernstige evlluatievan deze toch belangrijke onderneming in onstaalgebied ?Kranten en weekbladen maken erzich van afmet

een relaasje van de persconferentie waarop hetnieuw versehenen deel
wordtvoorgesteld en vatten samen watdesamenstellerserzelfvan vinden.
En ten tweede:hetzaIdeIezernietontgaan,hopen we,datonze recensen-

ten aanhunwerkkennelijkveelplezierhebbenbeleefd.Endaarmogenwe
u ook weIeensin Iaten delen.
Redactie

Enkele maanden geleden vroeg iem and me welk Engels vertaalwoordenboek ik aan zou raden voor studenten-vertalers.Hoewelik hem nog niet

gezien had,meende ik toen alde nieuwe Engelse Van Dale (EVD)te
moeten aanraden.De man in kwestiekeek verbaasd op en mom pelde dat

dieteduurzou zijn voorstudenten.Studenten-vertalersnotabene.Ikwas
nietminderverbaasd,maarik kon nietbewijzen dat.deprijs/kwaliteit
verhouding in achtgenomen,de EVD allichttoch de bestekoop was.Nu
kan ik dat wel aantonen.Het derde deelvan de in 1975 geplande Van

Dale-reeksvertaalwoordenboeken (hoofdredactieProf.dr.W .Martin en
Dr.G .A .J.Topsllbevatzekerdubbelzoveelinformatiealshetvertaalwoordenboek datik totnogtoegebruikte.Daarmeewilnietgezegd zijn
dat er echtalles in staat,en datde EVD nietzou lijden aan datgene
waaraan allenieuweconcepten en ondernemingen lijden:kinderziekten.
M aar hetvalt allem aalnog bestmee.

Vooreerstkoopje nietalleen een lijstvan Engelsewoorden -ca.90.%
ingangen -metdedaarbijhorendeNederlandsevertalingen,maarjekoopt
een overzichtelijke woordenlijstmetaanduidingen aangaande stijl,uit1 Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, Van Dale Lexicografie,
Utrecht/Antwerpen,1984.

Ria Vanderauwera /DeEngel
s-Nederlandse Van Dale

l* 7

spraak,frequentie...en een grotekeuzeaan vertaalmogelijkheden;erzit
nogeen apartespreekwoordenlijstbij(waarnaarin delemmata verwezen
wordt),eenmaten-en-gewichten-tabel,envooraleenbijzonderhandigopgevatgramm aticaalcompendium (Prof.dr.X.Dekeyser),een soortverwijzingsgrammaticawaarjein een mum van tijd eenprobleem (dejuiste
keuzevan een relatiefpronomen b.v.)kan lokaliseren en behandeld zien,
compleetm etverhelderende en contrastiefrelevante voorbeeldzinnen.
Zoalsde helereeksisdeEVD een synchroon woordenboek.Datwilzeggen dat het gaat om hedendaags Engels.Nu is het Engels een taal die
voortdurend in beweging is: nieuwe woorden of uitdrukkingen vinden

ingang;vaktaaltermen worden in degewonetaalopgenomen (denkmaar
aan input,output,interfacej.Datmaakthetdelexicograafnatuurlijk niet
gemakkelijk.DaarbijkomtdathetEngelsdeeerstetaalvaneen 3* miljoenmensen is,detweedetaalvan ongeveerevenveelanderenen,althans
in hetwesten,de taalvan dewetenschap,de econom ie en detechnologie,
of men dat nu wi1 of niet. Het is bovendien de taalvan de populaire

muziek en de jeugdcultuur.Een inventarisvan hethedendaagseEngels
moetin hetideale gevaleen heelgam ma registers -van computerese tot
slang en geografische varianten en leefwerelden van Australië tot

Noord-AmerikaoverAzië,Europa,Afrika en West-lndië-bestrijken.Het
ligt voor de hand dat de sam enstellers een selectie moesten maken.Ze
kozen voor het Bri
tse (BE)en hetAmerikaanse Engels(AE),de twee
varianten dieop hetogenblik domineren (weerom,ofmen datnu wilof
niet).DeEVD isoverigensheteerste vertaalwoordenboek waar men het

AmerikaanseEngelsnaarmijn gevoelen echtop gelijkevoetheeftwillen
behandelen als het Britse Engels.Zo'n poging kan alleen m aar worden

toegejuicht.Omdatheteennieuwigheid is,gaik erwatuitvoerigerop in.
A m ericana
Hetgramm aticaalcom pendium besteedtevenzeer aandachtaan Britse als

Amerikaansemogelijkheden.DeuitspraakverschillentussenRP (Received
Pronunciation)en GA (GeneralAmerican)worden ersystematisch uitgelegd,terwijlbijde afzonderlijkelemmatadieverschillen ook in detranscriptie aangegeven worden.Zelfsheeleenvoudige dingen,zoalshetzoge-

heten <t-sapping',hetddikker'uitspreken van det(bijna d)in bijvoorbeeld butterworden aangeduid.Voortsisereen grondigepogingondernomen om Amerikaansewoordenschatin hetbestand op te nemen.Zo vind

ikhierwel(en nietin mijnoudwoordenboek)gewoneAmerikaansewoor-
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den alsanchor man (eindredacteur en lezer van een nieuwsuitzending),
condominium (iatgebouw metkoopsats,koopsat),garagesale (uitverkoopvan persoonlijkegoederenbijeigenaarthuis),doggiebag(tasofzak
om hetrestantvaneenmaaltijdineenrestaurantmeenaarhuistenemen),
club sandwich (club sandwich.driesneetjesbrood metvleeswaren,eien
salade),ofbuslsling (busvervoer,i.h.b.busvervoervan kinderennaargeintegreerdescholen).Datzijn stuk voorstuk helderevertalingen ofomschrijvingen.
Bijapplestaaterookleuk TheBigApple(= New York)enbijM adison
A venuevind ik :principes/m ethoden van hetAmerikaanse reclamewezen.

AlsjeinAmerikagaatontbijtenenmenvraagtjeofjehetgebakken eitje
sunny-side up wil,dan verteltde EVD jedathetgaatom aan één kant
gebakkeneieren,spiegeleieren.Bijdevraagofjejeomeletlightandfluffy
wil,laatdeEVD evenwelverstek gaan:fluffy iseralleen donzig ofpluizig,terwijlerookietsalsluchtighadmoeten staan (overigenslijktmedat
nieteenstypischAE).BijT-bonegeeftmijnoudwoordenboek.<T-vormig
been in karbonade',maardathelptnietzoveel,alsT-boneeigenlijk biefstuk van de rib is,wat de EVD dan ook geeft.Ook vind ik woorden als

tortilla(Mexicaansedunneplatte(vnl.maïslkoek)ofsushi(Japansgerecht
van rijstenrauwevis)terug.Vooriemand dienooitin deVS geweestis,
lijkendatmisschien on-Amerikaanseen exotischedingen,maarin werkelijkheidzijnzeerergpopulair;zemakendeeluitvandegewonewoordenschat,en horen dusthuisin de EVD.
DeEVD neem took enkelein hetAE totsoortnaam geworden merknamen

op zoalslaundromat(wasserette)ofband-aid (wondpleister),maarikmis
sanka(instantcafdne-vrijekoffie)enjacuzzi(een soortwervelbad datal
jaren erg in trek is).Diedingen durven we1eensvoorkomen in moderne
rom ansofkortverhalen,en hetisdan toch prettig zetekunnen identificeren.Ik vind ook iink watm etAE gemerkte <vieze'of <platte'woorden

(blow job,jerk of$ motherfucker...)dieeldersontbreken,en toch wel
van nutzijn bijhetlezen van moderneAmerikaanseliteratuur.
Bij hetnakijken van mijn lukraak lijstje Americana,vind ik toch wel
enkeleonvolkomenheden.Zoishetwellichtgoed teweten dat,a1smenje
uitnodigtopttnpotluckldinner)indeVS,dateen feestjeiswaardegasten
zelfeen ofandergerechtmeebrengen,maardatvind ik nietzo duidelijk
in deEVD waarerbijpotluck alleen de algemenebetekenisstaat:deten
watdepotschaft'.Ik krijgook weinig hulp bijhetopzoeken van movie
of FF tie-in,een boek datnaaraanleiding van de film ofTv-seriewordt
uitgegeven.De overigens correcte betekenis,dverkoop van twee of meer
artikelen om demindergangbareaan dem an tebrengen',verdientaanvul-
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ling of tenminste voorbeeldm ateriaal.Trouwens de Britse uitgever Pen-

guingebruiktaljaren hetwoord tiein op zijn fondslijsten.Bijhetlemma
green vind ik (terecht)green card metde evenwelverkeerde verklaring,
<visum voor Mexicaansegastarbeiders',terwijlhetin werkelijkheid gaat
om eenPermanentResidencePermitdatookdooru en mijaangevraagd
moetworden alswe in de VS willen blijven wonen.Datiseen ernstige
sater, en allicht is de Am erikaanse actualiteit -problemen met illegale

Mexicaanse immigranten daarnietvreemd aan.Eerlijkheidshalvevermeld ik datikin datverband weluitdrukkingen alsillegalalien (onwettig
immigrant,onderhetlemmaalien)en wetback(illegaleMexicaansegastarbeiderdieb.v.deRio Grandeisovergezwommen)we1vind.

Eigentijds
EigentijdsEngelsveronderstelteen heleboeltermen uithethedendaagse
politieke en econom ische leven.Ook daar scoort de EVD erg hoog.Ik

vind alshoofdwoord ofbijdevoorbeelden termen alsausterity measure
(versoberingsmaatregel),taxhaven (belastingparadijs),taxshelter(aftrekpost),prime rate (laagsterentevoetwaartegen bijeen bank geld geleend
kan worden), redundancy pay (afvloeiingspremie), grassroots (uit de
basis),gunboatdl
àlomacy (machtspolitiek),shuttledl
àlomacy (pendeldiplomatie)...Reaganism (rechts,conservatiefbeleid)staaterzelfsin,maar
niethetmeergebruikteReaganomics,en ook nietmoralmajority (een
soort pressiegroep van rechtse moraalridders in de VS).Bij dergelijk
politiekjargon kan men zichnatuurlijkafvragen hoelanghetmeegaaten
hoeveelervan in een vertaalwoordenboek moet.Ik heb de indruk datde
samenstellersvan de EVD doorgaans opteerden voor beter te veeldan te
weinig woorden.Ook watde problem atiek rond deEuromissiles aangaat,

geeftdeEVD dewoordenschat:cruisemissile,secondstrike(vergeldingsaanval),overkill(overdreven(gebruikvan)vernietigingspotentieel),MIR F
(MultipleIndependentlyTargetableReentryVehicle);en onderhetlemma
nuclearvind ik zelfsnuclearfreeze(kernwapenstop).Voortsvond ik nog
breakfasttelevision, workaholic (met de synoniemenreeks:werkidioot,
werkverslaafde,arbeidsmaniak,workaholic).acidrain(zureregen),prime
time(zendtijd metdegrootsteluister/kijkdichtheid op radio/Tv),hightech,coffee-tablebook (salontafelboek),en hetuitdeJapanseen macrobiotischekeuken stammendebean curd (tofu).Ik misnochtansfoodprocessor,hetgewonewoord voorkeukenrobotof-machine,en hetnieteens
zo recentepress run vooroplage.Letterwoorden staan erin grote getale
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in:START en S.A.L.T. (ditlaatste ietwatinconsequentmetpunten),
# GACS,AIDS (Acquired Immunity Deficiency Syndrome),NOW (NationalOrganization forW omen)enz.HetverbaasdemedatCPU (Central
Processing Unit,hetbrein van decomputer)ernietin stond,maar dat
komtomdatereen drukfoutjegemaaktwerd:erstaatCPV.Jammerlijk
genoeg zitten erin de EVD meervan die storende zetfouten.
W atdetaalvan detechnologieaangaat,speelteen Engelsvertaalwoordenboek haast de rol van een verklarend woordenboek: de uit het Engels
aA om stige terminologie wordt vaak gewoon overgenomen in de eigen

taal,maarverklarende woordenboeken lijken zemaar heellangzaam te
accepterenalsdeelvanheteigentaalgebruik.Menmoetdanzijntoevlucht
nemen totvertaalwoordenboeken.DeEVD lijktvrijgoedopdiebehoefte
in tespelen.Desamenstellersgaan erbijvoorbeeld pratop eenhelereeks
woorden uitdecomputertaaltehebben opgenomen.Van een lijstjecomputerwoorden uitTheInternationalHerald Tribune (<Glossary ofBasic
Termsfora User'sTechnicalVocabulary',25 oktober1983)vind ik als
hoofdwoorden in deEVD :bit,byte,c:I
#,computer,memory,software,
ROM ,RAM ,BA SIC en FORTRAN.Een reeksanderekan ik reconstrue-

ren via desamenstellende woorden:data base management(EVD geeft
databasej,disken tapedrive(EVD geeftdisk,geheugenschijf,en natuurlijk ook tapeen drive;voortsalsvoorbeeld ookfloppy disk,diskette),
baud rate(EVD geeftbaud).Datlijktmeeen goedescorevooreenwoordenboek dat tenslotte geen vakwoordenboek wilzi
jn.Een slordigheid is
allicht het ontbreken van COBOL,terwijlde anderecomputertalen we1
vermeld worden,en misschien hadden ports (de kanalen waarlangs een
computergegevensontvangten uitzendt)ofmodem (hettoesteldatde
elektronische signalen van decom puter omzetin klanken dievia een tele-

foonlijn verspreid kunnen worden,en omgekeerd,klank in signalen)er
ook netbijgekund.M ijn lijstje geeftook de leuke woordspeling nibble
voorhal abyte,maarvermeldterbijdatdatalleenvan belangisvooreen
computermaniak,a hacker.Bijmijn weten heefthackertoch welingang
gevonden in hetm oderneEngels,en had mischien toch in deEVD gekund,
m aar die geeftdan weerwelcomputernik in die betekenis.

Uitvoerig en overzichtelijk
Eenwoordenboekmoetechternietalleen een zovolledigmogelijkeinventaris geven,het moetdie inventaris ook overzichtelijk voorstellen.De
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EVD lijktdaargoed in geslaagd tezijn.Watde ingangen zelfaangaat,
vindtm en in de alfabetische volgorde nietalleen gewone woorden,m aar

ook sommigetypen woordgroepen (zoalsde in hetEngelsveelvoorkomendeen hierboven m eerm aalsvermeldenaamwoord + naam woord-con-

structie);afkortingen en letterwoorden;onregelmatige werkwoordsvormen(vooriemanddienietzovertrouwdismethetEngelseen grotehulp),
samentrekkingen (111,she'
s, we've ...).Voorts de gebruikelijke affixen
Vly ofre-)maarook woordstukjeszoals-happy (bezeten door,zoalsin
gold-happyj,-boned (metbotten ofbeenderen,zoalsin strongbone+ of
prone(geneigd zoalsin strikemronej,wathandigis,wantdiewoordstukjeszijn nog altijd produktief.
Overde geheelnieuwe,duidelijkelemma-opbouw hoefik nietsmeerte
zeggen :die is hier in de vroegere besprekingen van de Franse en Duitse

Van Dale alvoldoende geprezen.Zelfvind ik die cijfer-punt-cijfercode
vooralbijuitvoerigelemmata erghandig.
De hele werkwijze (reeksen synoniemen en genummerde voorbeelden)
maken hetwoordenboek welbijzonderdik (een vergelijking metcorresponderende lemmata in anderewoordenboeken maaktdatonmiddellijk
duidelijk).Ook omdatde EVD zo bijzonderklein gedruktis,kon ik er
nietaan weerstaan m e afte vragen ofmen op bepaalde punten een alte

groteomslachtigheidtoch niethad kunnen vermijden.Ishetbijvoorbeeld
welechtnodigdatbijhetlemmadictionarydevolgendereekssynoniemen
wordtgegeven :woordenboek,verklarend woordenboek,vertaalwoordenboek,dictionaire,woordentolk ? Hetzelfde gebeurt ook weleens metde

voorbeelden.Bijlicking vind ik terecht:xthe A m erican team got a licking',m aar datwordtdan metdrie Nederlandsevarianten vertaald :<het
Amerikaanseteam werd in de pan gehakt/kreeg op zi
jn donder/werdin-

gemaakt';bijto buy staathetvoorbeeld <thedollardoesn'tbuy whatit
used to'metdetoch welalte omslachtigeNederlandseequivalentenreeks:

<dedollarisooknietmeer(waard)watiewas,dedollarheeftaan koopkrachtingeboet,jekrijgtmindervoorjedollarsdan vroeger'.Engelstaligen dieNederlandsleren,varen ernatuurlijk we1bij.Somsiserook een
alte grote synoniemenijver,die totverwarring kan leiden.Bij hetAE
diner staathetjuiste <klein (weglrestaurant,vaak in de vorm van een
restauratiewagen',maardan suggereertmen devolgendebetekenisverwan-

tewoorden:<patatkraam,worststalletje',wattotaalverkeerdeconnotaties
oproept:een diner isvaak bekend voor eenvoudige maar goede <home-

cooking'ennietvoorhettype dfastfood'datmen aan kraampjeskoopt.
Tenslottezou erbijgrondig redigeerwerk -vooreen tweede druk b.v.
naast de zetfoutjes ook heelwat overtollige informatie aan het licht
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komen.Ik noteerde datfrontline en front-page zowelaparte ingangen
krijgen alsbijde voorbeelden van hetlemmafrontopgenomen werden.
Een beetjevreemd isook hetvoorbeeld $to grow caulisower'onderhet
lemma caulIlower,alsof to grow nietvoorelk gewastoepasselijk zou
zijn.
Overigensishetaangereikte voorbeeldmateriaaleen vandegrootste plus-

punten van de EVD.M en heeftheelbewustnietvoor(vaak oubollige)
citaten gekozen maar,duidelijkin hetverlengdevan desynchroneopzet,
voormoderneuitdrukkingen en verwijzingen naareigentijdsetoestanden.
Hiervolgteen greep uitdevelevoorbeelden diemebijhetdoorbladeren
opvielen:<pricesjumped sharply';dtheObserverscooped theothernewspaperswith the election results';éleak information to the press';dthere's
fierce competition between the three networks';dwhen willthe government move to halt insation';<Barbara Streisand co-stars with Richard
Burton'en ga zo maardoor.Leeserin datverband ook hetlemma do op

na.DeEVD wordterbijna een handiglees-enleerboek idiomatisch taalgebruik door.

Naastdealeerdervermeldeverwijzingen naarhetgrammaticaalcompendium en despreekwoordenlijst,en aanduidingen inzakeuitspraak en frequentie,geven delem mata ook nog informatieoverde al reekpunten van
de woorden -het splitsen van woorden is een ingewikkelde kluif in het

Engels.NaastdeaanduidingenAE enBE (waarzenodigzijn)wordenook
anderevariantenaangegeven(Australisch ofIndisch Engelsb.v.),maarde
sam enstellersvermelden in hun inleiding nietdater ook moedertaalspre-

kersEngelsin W est-lndië (hetCaribischegebied)zijn.Ik zochtdan ook
tevergeefsnaarhetoverigenstoch welruimerbekendedreadlocks,detypische haardrachtvan de Rastafarians.

Erzijn voortsmarkeringen voorallerhandevaktalen en taalsferen Uuridisch,culinaria,psychologie,religieenz.).BijplantenwordtnaastdeNederlandseookdeLatijnsebenaminggegeven.Metdestijlaanduidingslang
hebik toch evenmoeite.Demakersdefiniërenslangalsdaltijdinformeel,
vaakaan socialecontextofgroep gebonden'.Hetismedan nietduidelijk
waarom to brownbag(zijn eigen lunch meebrengen).toplessin debetekenis dmet topless bediening',of to buy in de betekenis dgeloven,pikken,

accepteren'als slang gemarkeerd moeten worden.Topless bar lijkt me
heelgewoon Engels,en brownbagofdeuitdrukking111buy itzijnhoogstensinformeel.Ook W ebster spreektin die gevallen nietvan slang.Gek

vind ik ook deaanduiding <eufemistisch'bijmarriagecounsellor(huwelijksconsulent),watnu toch hetnormalewoord is.Allichtisditeensoort
persoonlijketoetsvan een van de medewerkers.Erzitten trouwenswel
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meer van die dingen in deEVD,vaak ten goede.Zo vind ik bij worry
beads(kralenkettinkjeom devingersietstedoen tegeven)ondermeerde
vertaling wriemelkettinkje,en bijstatutory woman (vrouw slechtsgetolereerd om schijnvan seksisme/ongeëmancipeerdheid tevermijden)excuusFrUUJ en alibi-let.Daarkan hetNederlands alleen m aarbeter van worden.

OverhetlabelAZN (AlgemeenZuidnederlands)zullendemeningen allicht
verdeeldzijn.Deregeldiemen beweerttoetepassen ishetvermelden van
een AZN woord alseen bepaald Noordnederlandsequivalentnietbekend

zouzijn in hetzuidenoftotverwarringzouleiden.BijhethEfrenchfries
vind ik naastpatatdan ook hetmetAZN gemarkeerdefrieten.Maarhad
men echtnietwatkritischerkunnen zijn bijswimming pool,waarmen
naast hettoch welalgemeen bekende zwem bad ook het AZN zwemdok

geeft,ofbijto tug,waarmen naasttrekken en rukken ook nog trokken
vermeldt:isditlaatste echtalgemeen Zuidnederlands? Daaroverkan na-

tuurlijk iink gediscussieerd worden,evenals over de benaming AZN,
maarhetzalook welnieteen van deprioritairebezigheden van dem akers

vaneen Engels-Nederlandsvertaalwoordenboekgeweestzijn.Uiteindelijk
getuigtde erkenning van geografische varianten altijd van een gezonde
houding ten opzichte van taalen taalgebruik.W atook welverm eld mag
worden, is dat de twee hoofdredacteuren, W . M artin en G .A .J.Tops,

Vlamingenzijn.en datbijdelijstvanmedewerkersook heelwatVlamingen zitten.Datistoch nietmin vooreen Van Dale-ondernem ing.
Totslotzetik de redenen waarom deEVD zo aanbevelenswaardig is,nog

even op een rijtje:een zeergrote woordenschathedendaagsEngelsmet
inbegrip van het Amerikaanse Engels, een uitspraakwoordenboek, een

handigegrammatica,eenoverzichtelijke(hoewelsomswatteomslachtige)
lemma-opbouw,uitstekende (afen toeook leuke)voorbeelden.Aanvankelijkhadikmijntwijfelsoverhetnutvandesomslangesynoniemenreeksen (neem hetlemmatofollow b.v.).totik enkeleweken geleden zelfmet
een vertaling bezig was.Zo'n synoniemenreeksbleek dan welbijzonder
handig telkensalsik debetekeniswist,maarnietop hetjuistewoord of
dejuistenuancekon komen (alwieprofessioneelofoccasioneelvertaalt,
kentdatprobleem);ik kon meestalterechtin de EVD en hoefde niet
meteen een thesaurusteraadplegen.Ik heb ermeook op betraptdatwaar

ik vroegermeteen eigentijdsofAmerikaanswoord alonmiddellijk naar
een verklarend woordenboek ging.WebsterofA merican H eritage b.v..ik

nu vaak eerstde EVD grijp in de hoop er nietalleen een verklaring te
vinden,maarook een goed Nederlandsequivalent,en op de koop toe een
interessantvoorbeeld mee te pikken.
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Ik had me bijhetvoorbereiden van ditstuk voorgenomen niette gaan
zeurenoverwoordjesdieernietin zouden staan.Bijhetherlezen merkik
datik daarnietaan ontsnaptben.Ik wilnochtansnietde indruk wekken
aan M onday-m orning quarterbacking te doen,de stuurman aan de walte

spelen (een quarterback is een van de achterspelersin hetAmerikaanse
voetbal).Toen ikdatwoord(ikbeken:een beetjesceptisch)natrok,vond
ik hetwelnietin dievorm,welalsM onday-morning quarterback,metde
correcte markering AE en verklaring diem and diehetbeterweetachteraf'.
En datismeer dan voldoende,beterzelfsdan W ebster'sN ew Collegiate
diehetnietvermeldt.DeEngels-NederlandseVan Daleiseen grootwoordenboek !
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A nton M ussert:een iets te keurige
burgerm an
Jaak de M aere

A nton M ussert.Een politiek leven is de titelvan de onlangs verschenen
biografie van de beroemde/beruchte Nederlandse collaborateur uit de
TweedeW ereldoorlogl.Hetwerk verwekte,neta1sdeVlaamsetelevisieserie <De Nieuwe Orde',uiteenlopende reacties;de oorlog isvoor tallozen

nogaltijd eentoetssteen,dewonden zijn noglang nietgeheeld.Tochzijn
de verschillen in die reactiesfrappant.Terwi
jlin delen van de Vlaamse
persde collaboratie nog steedsop begrip kan rekenen,isze in Nederland

nauwelijks bespreekbaar,de veroordeling lijkt absoluut.De biografie,
waarin M ussertm etverdachtveelbegrip wordtbenaderd,leidde dan ook

tothevigepolemieken.Depublikatiewerd een belangrijkmaatschappelijk
gebeuren.De intrinsieke kwaliteitvan de tstudie'is daarentegen zeerbeperkt.M aurice de W ilde heeft m isschien nog meer agressie te verduren

gekregen,maar zijn uitzendingen waren veelwaardevoller dan M eyers'
produkt.

Inhoud
Hetboek isin vier grotedelen ingedeeld,van elk drie ofvierhoofdstuk-

ken.Deeléén,Depatriot,looptvan 1894tot1931enbehandeltdejeugdjaren van Anton M ussert,zijn studententijd,zijn werk alsingenieuren
zijn eerstestappen in depolitiek.Dechronologischebenadering valthier
met de them atischesamen ;in de latere delen zullen beide benaderingen

elkaardikwijlsdoorkruisen.
Mussertwaseen kind uiteenonderwijzersgezininW erkendam.Zijn idool
waszijn vader,een conservatieveliberaalen Oranjeklant,meteen sterke
geldingsdrang en een zeer ontwikkeld fatsoensbesef.Toen hijplotseling
stierf,maakteAnton eendepressiedoor.DejongeMussertwaseenmatig
1 Jan M eyers,M ussert.Eenpolitiek leven,DeArbeiderspers,Reeksfo pen Domein',Amsterdam,1984.
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leerling (metlage cijfersvoorDuits);hijkwam pasop dreeftoen hijin
Delftvooringenieurstudeerde.In dienstvan deprovincialewaterstaatvan

Utrechtontpoptehijzich toteen bekwaam vakman.Hijhuwdemetzijn
tante,die 18 jaarouder was.Via zijn beroep kwam hijin de politiek
terecht.In 1925 ondertekenden België en Nederland een ontwerpverdrag
voor betere scheepvaartverbindingen voor Antwerpen over Nederlands
grondgebied ;de Nederlandse havens voelden zich bedreigd,en de natio-

nalistischeMussertnam deleidingvanhetverzetop zich.Hijleerdeerde
tactiekvan deorganisatieén hijwon:hetverdraggingnietdoorenlatere
pogingen om hettoch nog totstand te brengen werden afgeslagen.Hij
geraaktesteedsmeerovertuigd van denoodzaak van een nationaalreveil;

zijn afkeer van de parlementaire democratie bracht hem in fascistisch
vaarwater.ln 1931richttehijmetCornelisvan Geelkerken deNationaalSocialistischeBeweging (NSé)op.
In deeltwee,De Leider,wordtde evolutie van de NSB geschetst totde

Duitseinval.Ineenminimum vantijdontstondereensneeuwbaleffect:in
1935 behaalde de beweging 8% van de stemmen voor de Provinciale Sta-

ten,in 1936had ze55.% leden.M ussertwerdgehuldigd(triomfantelijke
rondreisdoorNederlands-lndië)en verguisd:ambtenaren mochten niet
langerlid zijn van deNSB,en Mussertmoestzijn werk opgeven (wathij
overigenstoch alvan plan was).Debewegingwerdgrondiggeorganiseerd
(uitbouw van de krant Volk en Vaderland en de knokploeg,de W A).
M aarhettijkeerde.ln 1937moestMusserteen zwareverkiezingsnederlaagverwerken (van 8naar4*).Hetledenaantaldaalde,en debeweging
vervreemde van de gemiddelde Nederlander door de waarschuwing van
de gevestigde machten en de groeiende identificatie m etde Italiaanse en
Duitseregimes.De NSB werd in haarverschillende onderdelen uitvoerder
en slachtoffervan agressie.M ussert,die eerstgehoopthad de machtvia
parlementaire weg te veroveren,dacht steeds meer aan staatsgrepen of
andere illegale m ethoden.

Deeldrie,Decollaborateur,beschrijftdeoorlogsperiode.Vanafhetbegin
vond MussertdatdeDuitsershem onheusbehandelden.Hijcollaboreerde,maaranderen collaboreerden harder.Inzi
jneigenNSB vond Rostvan
Tonningen,metzijn liefdevoordeSS,meergehoordan hij,hetgeen tot
eindeloze ruziesleidde.M ussertwerd door de bevolking gehaatalscolla-

boratiesymbool,deDuitsersvonden hem maareen slappeling(alhielden
zehem steedsin reserve).Hijprobeerdevruchteloostelobbyen metplannen vooreen Germ aansestatenbond,waarin Groot-Nederland een relatievezelfstandigheid zou hebben.Om niethelemaaluitgeschakeld teworden,

moesthij-steedsonderprotest-allesaannemen watdeDuitsersvanhem
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eisten.In 1943benoemdeHitlerhem tot<leidervan hetNederlandse volk',

een legetiteldiehem bijzijn landgenoten definitiefonmogelijk maakte.
Hetslotdeel,Debeklaagde,beschrijftdeafgangvan deleiderendebeweging. In septem ber 1944, op Dolle Dinsdag, vluchtte iedereen behalve
M ussertin paniek.Iedereen wasboos op iedereen;zelfsde twee stichters
van debeweging,M usserten Van Geelkerken,kregen ruzieovereen vrou-

wenkwestie(M usserthad nu een bijnadertigjaarjongeremaîtresse).Op
7mei1945werdhijinDenHaaggearresteerd.Indecember1945werdhij,
na een proces waarin hijzijn verdediging grondig kon uiteenzetten,ter
dood veroordeeld;in cassatie werd datvonnis bevestigd.Hij weigerde
gratiete vragen,en op 7 mei1946 werd hijin deduinen bijDen Haag
terechtgesteld.Tien jaarlater werd zijn lijk doorgeestesgenoten van de
begraafplaats gestolen -een ondernem ing die ook in Vlaams-fascistische

kringen een tijdlang populairisgeweest.VolgensMeyersrusthetnu ergensin hetGooi,in detuin van devillavan een aanhanger,<temidden van

hetvolk dathijzo heeftliefgehad.Omdatdieliefdeechtervoornamelijk
van één kantkwam ,zaldie plaatswelwerkeli
jk altijd onbekend blijven'
(297).
D e m ens

Via de maatschappelijke gebeurtenissen realiseertMeyerseen psychologisch portretvan deze schertsleider.Datgebeurtvooralin heteerste deel.

DaarkomtM ussertspersoonlijkheid,onderinvloed van zijn vader,tot
volledigeontwikkeling,laterzalzenog nauwelijksevolueren.
Anton M ussertwasvan natureeen gevoelig,opvliegend en eenzelvig kind.

Zijnstrengeopvoedinggafhem eengrotebewonderingvoorordeentucht
en de idealen van zijn conservatieve vadermee:kritieklozeliefde voor
vaderland en monarchie,bewondering voordedaarbijhorenderituelen,
een sterk ontwikkeld fatsoensbegrip meteen uiterlijke en een innerlijke
component,de verheerlijking van de persoonlijke werkkrachten debehoefteaan waardering ervan,een sterke geldingsdrang die gevoelig maakt
voor echte of vermeende krenkingen, de behoefte om steeds van eigen
talenten te getuigen,ook alsdatnergensvoor nodig is.Gebrek aan mensenkennis en een sterke zelfoverschatting gingen ermee gepaard.Omdat

hijin zijn werk al ankelijk wasvan politicidie hijonbekwaam achtte,
haattehijdeparlementairedemocratie.Lezen deed hijvrijwelnooit,behalveovervaderlandsegeschiedenis;op muzikaalvlak ishijnooitboven
de operette uitgekom en.
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MetdiepersoonlijkheidwildeMusserthetvaderlandredden en geschiedenismaken.Maar degeschiedenisstoordezich nietaan zijn ijdelheid en
zijn onwrikbaargeloofin heteigen gelijk.In hetbegin behaaldehijsuccessen.Hijhadwelgeengevoelvoorhumor,maarhijkon alertzijn,was
een behoorlijk redenaaren kon een publiek bespelen metshowelementen
en symboliek.Hetwasook zijn meestrealistischeperiode:hijkon soms
Hollands-nuchterzijnenwasbeslisthandigingeldzaken(viadeNSB ishij
rijkgeworden).Nadeverkiezingsnederlaagvan 1937ginghetechterbergaf.Hijwasnadrukkelijk beschikbaar,maarniemand moesteigenlijk van
hem hebben :het Nederlandse volk niet,en de Duitsers evenmin.Deze

voortdurendeafwijzing maaktehem steedsverbitterder,deed hem megalom ane plannen ontwerpen die niemand ernstig nam ,en leidde hem tot

daden die hettegendeelwaren van wathijwilde:om zijn kansen bijde
Duitsersgaaftehouden,kwam dezehypernationalistertoezijnmanschappen in eenDuitsuniform testeken en naarhetOostfronttesturen (alwas
hijzelfte kleinzerig om gewonden tebezoeken),Nederland in deDuitse
oorlogsm achineteintegreren en tenslottezelfeen W ehrm achtuniform aan

tetrekken.Daarnageloofdehijdan in alleernstdathijeen soortlegale
verzetsbeweging had geleid,en vond hijdathijde dank van Nederland
verdiende.De vervreemding van de realiteitwasabsoluutgeworden.

W etenschap ?
Zo althanszietJan Meyershetallemaal.Maarwatiszijn visiewaard?
Een wetenschappelijke biografie levertzijn boek beslistniet.Erisgeen
verantwoording.De bibliografie bevat 42 Ialgemene' en 23 <nationaal-

socialistische'werken,maardeaanduidingen zijn vaag;er worden verschillendebladen genoemd,maarnergenswordtduidelijk watMeyerser
preciesvanheeftbestudeerd.Erwordenboekenvermeld alsM einKampf;
Mussertheefthetnooitgelezen,en volgensMeyerswasdeNSB juistniét
nazistisch.Zwaarweegtdebeschuldigingvan PietGrijs(dieviervan zijn
columnsin Fr#Nederlandaan eenaanvalop hetboekwijdde)datMeyers
nooithetRijksinstituutvoorOorlogsdocumentatieheeftbezocht,en dat
hijdan ook nooitdeorigineleNsB-documenten kan hebben bestudeerd;
volgens Grijs heeft M eyers in hoofdzaak secundaire literatuur overgeschreven.

De auteurpaktuitmetpersonen diehijheeftgesproken ofmetwiehij
heeftgecorrespondeerd;hijheeftcontactgehad meteenaantaloud-NSBersdievoorheteerstwilden getuigen.Sommigen van hen wilden anoniem
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blijven.Datisbegrijpelijk,maarmaakthun getuigenisweliets minder
overtuigend.Zebehoren toteen vervolgdegroep,diealtijd alweinig kritisch wasen zich nog steedsvan heteigengelijkwilovertuigen;deongezonde leidersverering van weleerheeftnu kosmischeverhoudingen aange-

nomen.OmdatMeyersslordigmethunanonimiteitomspringt(in voorpublikatiesgafhijeen duidelijkeomschrijvingvanhunofficiëlefunctieinde
beweging),zijn zijnu teidentificeren,sommigen alsmoordenaarsen sadisten.

Meyersheeftdusteveelgeofferdaan devulgarisatie,enzijnbronnenzijn
eenzijdigen onduidelijk;inbepaaldegevallendoethijbelangrijkeuitspraken zonderdathijnaareen getuigeverwijst.
Literatuur?

Meyers,dieook literatoris(in 1984verscheen zijn romanAanrakingen),
heeftliterairetrucsgebruiktdiezijn verhaalspannendermaarhetwetenschappelijk gehalte ervan betwistbaardermaken.Van een wetenschappelijkestudiemag men verwachtendathetvertelperspectiefduidelijkgesitueerd isenvastligt.Maarin dezebiografieishetvaak nietduidelijkwieaan
hetwoord is.dAlshoofdingenieurwerd hijmetzijn neusop hetwezen der
democratie gedrukt:leken hebben zeggenschap,beslissen zelfsover werk

van deskundigen'(49).ProbeertMeyershierMussertsgedachten weerte
geven, of drukt hij zijn eigen aAeer van de democratie uit? Over
Feldmeijer,M ussertstegenstander,lezenwe:<Feldmeijer,wienswegwerd
gemarkeerd doorwijf,wijn,corruptie,moord en zelfsrassenschandemet
eenzwartehoer'(220).IsditNsB-retoriekofneemtM eyersdezetypering
voorzijn rekening? Hetlijktongeloonijk.
Getuigenissen worden zo harmonisch mogelijk in hetnarratief verloop
verwerkt,maardebronvermeldingisbenedenpeil;ookbijniet-anonieme
getuigen werktM eyersm etm ateriaaldatvoorlopig alleen doorhemzelfte

controlerenis(interviewsenpersoonlijkecorrespondentie).Elementen die
hijnadrukkelijk als nieuw presenteert.zoals Mussertshuidige begraafplaats, worden wel stoer aangekondigd met .de waarheid was anders'

(297),maarwaarhijdiewaarheid vandaan heeft,vermeldthijniet.
Deverteltoon iszelden neutraal.Deaanstellerijvan bepaaldepersonages
wordt vaak ironisch getypeerd. De oorlogsgebeurtenissen worden nogal

afstandelijk benaderd;Mussertheeftwelwatafgeweten van degruwelen,
maardeigenlijk'stond hijervervandaan.NaMussertsarrestatiewordtde
toon plots bitter en agressief: dBuiten het gebouw tierde en brulde het
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beestgenaamd massa'(267);<Hetpersoneelsnauwdede arrestanten als
honden af,jijjouwde en gebood hen zich naaktuittekleden'(268).W il
Meyersdein deloop derjarengegroeide,eenzijdigezwart-wittegenstelling
waaraan vrijwelalle publikatieszich bezondigen,relativeren? Ofishij
gewoon een Mussert-sympathisantdie de eenzijdigheid gewoon van de
anderekantbeleeft?lninterviewsnoemthijzicheentegenstandervan het
ideeëngoeddatMussertverdedigde,maaruitdetekstkrijgtdelezerbeslist
nietdie indruk.
M eyers' combinatie van chronologische en thematische benadering is

meestalwelgeslaagd:hijvindtharmonischeovergangen,kaneen gebeurtenis logisch laten overgaan in een beschouwing over structuren van of

botsingentussen bewegingenofoverconstanten in depersoonlijkheidvan
Mussert.Vanuitzijn perspectiefvolgthijhettemporeelverloop en overstijgthijhetterzelfdertijd.Datleidtweleenstoteenaltegemakkelijkeen
vreem de combinatie van gebeurtenissen. Als M ussert in 1931 de NSB

opricht,ishijal<een kleine,onopvallendeman,een keurigeburgerman,
altijd in driedelig kostuum,methoed en lange overjas,die zijn eerste
stappen op weg naarhetvuurpeleton zet...'(67).En op pagina 12 buigt
tante Rie zich alvertederd <over de baby die later haar echtgenoot zou
worden'.M eyers combineertook M usserts levensloop metde algem een-

maatschappelijkeevolutie.en ook hierschepthijweleensarticifiëleverbanden:inzijn beschrijvingvan deEersteW ereldoorlogassocieerthijde
bloeiende sm okkelhandel, de daaruit voortvloeiende behoefte aan meer
gevangenissen,de bouw van de cellenbarakken in Scheveningen,en het

feitdatMussertdaarbijnadertigjaarlaterzijn laatstedagen doorbrengt
(35).
Vragen

Hetisevidentdatin een biografievan nauwelijks3* bladzijden nietalle
vragen over een zo gevuld bestaan opgelostkunnen worden,maar deze

biografielaattoch téveelvragenopen.Zelfsinwathijalszijnontdekkingen presenteert,isMeyersonduidelijk.Hijzegtte weten waar Mussert
begravenligt,maarwijmogen hetnietweten.Hijmaaktveeldrukteover
deM ussert-garde,een elitegroep diedevoorhoedehad moeten zijn voor
destaatsgreep dieM ussertzou gepland hebben nadeontgoochelingvan de

verkiezingsnederlaagin 1937,maarhetbewijsmateriaaldathijaanvoert,
valtwelheelerg mager uit.Hij weetvooralniette verklaren hoe een
kleine,onaantrekkelijke,eenzelvige,opvliegendeen politiek ongdnteres-
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seerdejongeman alsMussertplotseling uithetnietskon opduiken,onmiddellijkeengroteaanhangkonverwervenenzichzonderenigediscussie
alsabsoluutleiderkonontpoppen.Meyerswijstvoortdurendophetnuchtere alledaagse,typisch Hollandse voorkomen van deze man,en poneert
permanenteen tegenstelling m etHitleren M ussolini.M aar waarom kon

deNSB dan aanslaan,terwijlanderefascistische en nazistischegroepjes
nooitvan degrondkwamen?Deverklaring,alszoudeafwijzingdoorde
kerken daarin een belangrijke rolgespeeld hebben,lijktnogalgratuïet.
NietM ussertsijdelheid,beweertMeyers,washetdiehem dreef,hetwaren
idealistische motieven.Maaranderzijdsschrijftde biograafhem messiaanse aspiratiestoe:hijisde M ozesdic hetNederlandse volk naar de
verlossing leidt,hijlaatzijn absoluteleiderschap bijeen notarisvastleggen,hijdroomtvan M ussertstandbeelden en -straatnamen;hijverdient
veelgeldengelooftinalleernstdathijookdaarmeehetlandsbelangdient.
Mussertzouteverontschuldigenzijn omdathijzo wereldvreemdwas.Hij
zouvooraleen romanticusgeweestzijn,hijzou nietjuisthebben geweten
watdeNSB allemaalaan terreurvoortbracht.M aarde leiderwas ander-

zijdseen grootorganisator,diezijn bewegingefficiëntkon laten werken
en mensen aan zich bond dooreen combinatie van gierigheid en persoon-

lijkegenegenheid;hijvoeldevlugaan alseropstand dreigde,werktemet
verklikkersen installeerdezelfsverborgen microfoons.Hijwaseeneerlijk
man,maar ontwerpteen heelritueelom zijn volgelingen op tejutten;
zekerinhetbegin waszijnoptredenduchtigingestudeerd:danishijweer
een komediant.Telkensweerworden M eyers'metaplomb neergeschreven
typeringen door andere voorbeelden weerlegd.

Debiografieprobeertdelezerervan te overtuigen datMusserteigenlijk
geenechtefascistwas,maar-inhetspoorvanzijnvader-eenconservatieveliberaalen een aanhangervan demonarchie.Deauteursteuntdaarbij
nogalnadrukkelijk op M ussertsverdediging van 1945en 1946,een bron
diedoordeafstandintijden doordezeerintensepersoonlijkebetrokkenheid een veelomzichtigerbenadering verdiende.M ussertwilde alleen een

nationaalreveil.Tochnoemdehijzijn beweging dnationaal-socialisme',en
<van detwintigpunten van zijn programma ontleendeM usserterzestien
min of meer aan datvan de Duitse nazi's'(64).Hetgeen Meyers dan
onmiddellijktotdehoogstmerkwaardigeconclusiebrengt<dathetverschil
alsheterop aankomtgroterisdan deovereenkomst'(G ).
W aarom ? Hetprogram ma bevatte niet<rassenleer en hettothetuiterste

doorgevoerdeFûhrerprincipe'(M ).Nochtanshad Musserthetleiderschap
alonmiddellijkabsoluutgemaakt(73).Hijwasinhetbegingeenjodenhater-hijwasechtbevriendmeteen joodsefnmilie,en lietjoodseleden tot
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debeweging toe-,maardzijn geporteerdheid voorDuitsland maaktehet
logisch datdejodengebetenwaren ophem.Even logischzagMussert...in
de joden volksvijanden'(134).Dus:hetwaseigenlijk (ook?)de schuld
van dejoden,vindtMeyers!En Mussertwordtwarempelnogeen redder
van dejoden,wantin 1938had hijvoorgesteldhen allemaalnaarGuyana
testuren,zodathetW esten van hen verlostzouzijn;hijkon dan ookin
1945zeggen :dHadmenditplan uitgevoerd,aan honderdduizendenjoden
zou hetleven gered zijn'(143).Het(onbedoelde)cynisme van deze uitspraak schijntook Meyersteontgaan.DeNederlandershadden hettrouwenstoen albegrepen :ze identificeerden M ussertm etfascism e en nazis-

me.en hoe meerMussertMussolini'sofHitlersmaatregelen toejuichte,
deste sterker isoleerde hij zich van de landgenoten die hij wilde redden.dAchterafbeschouwdeM ussertzelfdekwestie-Abessyniëalsde voornaam ste oorzaak waardoor hetlaken tussen de NSB en hetNederlandse

volkwerd doorgesneden'(116).En overdevraag ofMussertuitItaliëof
Duitsland financiële steun kreeg.wordt heelluchtig heengepraat. In de

beschrijvingvandeoorlogsperiodewordthetnog krasser.M ussertwordt
nu een soort verzetsheld,rusteloos in de weertegen de Duitsers en hun

Nederlandseaanhangersin zijn eigen beweging,voortdurend opkomend
voordeNederlandsebelangen.Overdedatum vandeDuitseinvalwisthij
volgensMeyersnatuurlijk niets,maarop 8meihadhijgezegd:<Nu gaat
hetgebeuren'(159).M eyers'stelling is,datMusserteen Germaansestatenbond wildemeteenzoonao ankelijkmogelijkGroot-Nederland onder
zijnleiding.Jammergenoegwordtdaarbijnietsgezegdoverzijn relatietot
deVlaamseen W aalsecollaboratiebewegingen;een vergelijking had relevantkunnen zijn.Kanonnenvoer leveren voor het Oostfront? Zelf het
uniform van de W ehrmachtaantrekken? Hetgebeurde allemaalom erger
tevoorkomen,om tebeletten datdeSS debaaszou worden,om teverhinderen dat de Duitsersvan Nederland een Duitse provincie maakten.De
NSB wordtde enigetoegelaten partij,M ussert de door Hitlergeprocla-

meerdeleidervan hetNederlandsevolk,diegeregeld bijDuceen Fûhrer
op bezoek gaat:hetisallemaalpuurnationaalbelang,M ussertwasmetde
beste bedoelingen bezield,maar de Duitsers hebben hem misbruikt.W ie

kan zoietsgeloven? Mussertin elk geval,en in zijn zog blijkbaar ook
M eyers.De logische conclusie daaruitis dan ook datde onrechtvaardigheid pas na de oorlog is begonnen,toen M ussert werd veroordeeld en

terechtgesteld.W aarhad deze dooren doorfatsoenlijke burgerman dat
verdiend?
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N ationale toetssteen
Jan M eyers heefteen zwakke biografie geschreven,waarin m et literaire
middelen een kunstm atige continuïteit wordt geschapen,waar het bronnenmateriaal onvolledig is en onbevredigend wordt gebruikt,waar met

vooringenomenheid een eenzijdig beeld wordtopgebouwd van een zeer
betwistenationalepersoonlijkheid,waardeessentiëlevragen nietworden
beantwoord ofde antwoorden doorde voorbeelden worden weerlegd.
Desondanks is dit boek uitgegroeid tot een nationaalfenomeen,dat de
vastgeroeste standpunten grondig heeftdooreengeschud en toteen toetssteen isgeworden van de verschillende opvattingen.Alsdusdanig is deze
biografie voor Nederland een gebeurtenisvan nationaalbelang.W e kunnen alleen maar hopen datze ooit gevolgd wordt door een echt weten-

schappelijkeMussertstudie.
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K ende de oudheid de centrale
perspectief?
A ndré De Laet

De <schildervan Lycurgos'die op een volutenkrater in het Napolitaans

NationaalM useum een Ajax schilderde die Cassandra giweld aandoet.
bewijstdathetnastreven van de ruimte-illusie in de20 helftvan de 40
eeuw v.Chr.al aardige vorderingen had gemaakt.Niet alleen bewegen

twee hoofdpersonageszich vôören tussen de zuilen van hetgebouwtje
waardooreen opeenvolging van plannen ontstaat,maarbovenalzochtde

kunstenaar diepte te suggereren door de zijdelingswegwijkende balken
van hetplafond (afb.1).Tweeopmerkingen zijn hierop hun plaats.Primo:hetnietsystematisch convergeren van deorthogonalen (balken)in
één ofmeerdere 'vluchtpunten'en dientengevolgehetontbreken van elke

ruimtelijke samenhang.Secundo:hetontlenen van zowelonderwerp a1s
decoraanhettheater(misschienAeschylos'Agamemnon?).Ditlaatsteis
van belang om datde traditie de uitvinding van de perspectiefdoorAga-

tharchosvanSamos(2Ohelftvande50e.v.Chr.)juistin verband brengt
met het ontwerpen van theaterdecors.Vandaar de benaming scenographia,een kundedie-m erkwaardig genoeg-in deO udheid steedsaangezien
werd alseen wetenschap eerder dan als een kunstuiting.Proclus Diado-

chus,een commentatorvan Euclidesuitdelaat-Romeinsetijd,beschreef
scenographia als één der drie onderdelen van de Optica fdat toont hoe
voorwerpen op verschillendeafstanden en van verschillendeafmetingen zo
in tekeningen kunnen afgebeeld worden datze nietbuiten alleverhouding

ofvervormd lijken'.
De betwiste perspectief van de antieken
Het begrip perspectiefwas de antieken dus niet onbekend en de nog zo
onhandigeuitwerking daarvan doorde dschildervan Lycurgos'verandert
daar voorlopig niets aan.De vraag naar de aard van datperspectief is

daarmeeevenwelnietbeantwoord.Detoetssteen bijuitstek in dezematerieblijftdecentraleperspectiefvandeRenaissance,waarinonmiskenbaar
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blijktdatde vooronderstelling van ditperspectivistisch systeem hetafstand nemen van hetvoorgestelde is.Ofzoals prof.J.Claeshet in Psy-

chologie,een dubbelegeboorteformuleert:<W atalledingen alswezenlijk
elementboodschappen vanuitzulk een perspectivistisch schilderij,ishun
afstand...Perspectiefwijstop afstand,wordtmogelijk vanuitafstand.
Perspectiefwijstop hetfeitdatde mensop een nieuwe wijze aanwezig
wordtbijeen wijkendewereld.In dienieuweaanwezigheid steltdemens
zich tevreden meteenwereld,dievooralzintuigelijk,op afstand verschijnend is'(o.c.p.42).Komtdit afstand nemen alniet tot uiting in de
letterlijke betekenis van het woord perspectief,dat afgeleid is van het
Latijnse6perspicere',watddoorkijken'beduidt,zoalsvan iemand diedoor
een raam vandeeneruimtenaareen andere-endusvanhem verwijderde
plaatskijkt?W ildieafstandtussenwaarnemerenobjectalseencentraal
-

perspectivistische ruimte ervaren en weergegeven worden,dan dienen we1
twee nieuwe eigenschappen deze ruimte tebeheersen :de oneindigheid en
de continutteit.

Vooreerst de oneindigheid: alle parallelle lijnen komen samen in één
dvluchtpunt',datuiteraard enkelin hetoneindigverrekan gesitueerd worden.Vervolgensde continuïteit:in een perspectivistische weergave iselk
puntbepaald doordriecoördinaten diedatpuntin een onwrikbarerelatie
plaatsen ten opzichtevan alleanderepunten in de voorstelling.Datheeft
ondermeertotgevolg datvoorwerpen van gelijke(reële)grootte op een

geleidelijke en wiskundig berekenbare duscontinue wijzeverkleinen
naarmatezeverdervan detoeschouwerafstaan.Ditalleslijktonsvanzelfsprekend dooronzevertrouwdheid metderenaissancevisie.Devraagis
echter:ervoeren de antieke kunstenaars de hun omringende ruimte als
oneindig en continu? Prof.Erwin Panofsky ontkende dit met kracht,

eerstineenophefmakendartikelin 1924(DiePerspektiveaIs<symbolische
Form').en nogmaalsin 1960 inRenaissanceandRenascencesin Western
Art,waaraan detekeningop devolgendebladzijdeontleend is.
In derenaissance-optiek zouden volgenshem tweeeven grotelijnstukken
alsa en b omgekeerd evenredig ten opzichte van hun afstand tothetoog
afgebeeld worden :b datzich op een afstand 2d van onsbevindt,zou dus
m aarhalfzo grootte zien zijnalsa.Volgensdeklassiekeoptica,en meer
bepaald hetachtstetheorema van Euclides,worden a en b nietomgekeerd
evenredig tothun afstand methetoog geconstrueerd,m aar rechtevenre-

digtotdegezichtshoekena en#(Enomdat# > a/2zalook deafbeelding
vanbgroterzijn dandehelftvan deal çeldingvan a.)DeOudheidzou in
haarruimte-ervaring dus uitgaan van een gebogen gezichtsveld,waarbij
Panofskyondermeerverwijstnaardekrommelijnen diein antiekebouw-
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werken als hetParthenon en de tem pels te Paestum de nodige optische
correctiesaanbrengen opdatondermeerstilobaatlen hoofdgestelrechtzou-

denlijken.Hoeditsoorthoekperspectiefindepraktijkwerkt,kunnen we
nagaan in de onderste helftvan een m uurschildering die afkom stig is uit

de Campanische villa van Boscoreale (nu in hetNationaalMuseum te
Napels).Hoewelde schildering dateertvan ca.50 v.Chr.,iszeeen nabootsing van een Grieksgegeven uitde20eeuw (afb.2).Degestippelde
lijnen tonendatde kunstenaardebinnensteenbuitenstevoetstukken telkensvanuit een andere hoek schilderde,waardoor de orthogonalen wel

twee aan twee (min ofmeer)in een zelfdepuntsamenkomen,maarde
verschillendesnijpunten onderelkaarop één askomen teliggen (vandaar
benaming vluchtasofvisgraatperspectieA .
Tegen Panofsky in hebben geleerden als Beyen X lassieke en nieuwere
schilderkunst.Parallellen en verbindingsll
jnen,1956),Gioseffi(Perspectiva artIicialis;PerIastoria dellaprospettiva,1957)en White(TheBirth
and Rebirth of PictorialSpace,1#5D zich opgeworpen alspleitbezorgers
van een antiek centraalperspectief.Hetsamenkomen van alle orthogonalen in één vluchtpuntwasvolgenshen de antieken netzo goed bekend als

de kunstenaarsvan hetQuattrocento.Beyen illustreertzijn stelling met
eenslaapvertrekuitdeVilladeiMisteritePompejienvoegtdaarvolgende
verrassende opm erking aan toe: $De convergentie naar het middelpunt

strektzich vrijwelsteedsuitoveralleenigszinsbelangrijkeorthogonalen
vanhetbovenditcentrum gelegendeel,doch...nietop diewelkelagerzijn
1 Stilobaat:debovenstetrede van hettempelbasement.
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gelegen...Ditopmerkelijkeverschilvindtzijn verklaringhoofdzakelijk in
de volgende om standigheden. De centraalgeconstrueerde perspectieven

zijnovergenomen uitdetoneelschilderkunstenindeHellenistischetoneelschilderingen beperktenzich deperspectieven waarschijnlijktothetboven
hetcentrum ofoogpuntgelegen gedeelte'.Devollelijnen overdemuurschildering van Boscoreale bevestigen overduidelijk Beyens waarneming
datde centraleperspectiefzich inderdaad tothetbovendeelbeperkt.Van
een centraalperspectiefdateen schilderwerk integraalvorm geeft is hier

noch elderssprake,maardezojuistvermeldeverklaringvanditslechtsten
delecentraalperspectieflijktmeopzijnminstonvolledig.Lietendewaarneming en de ervaring van de antieken weleen consequentcentraalperspectief toe? En dat brengt ons totde vraag:watbetekende het begrip
<ruimte'voorde Grieken?

Een nieuwe ervaring van de ruim te

Ruimtea1seencontinuenalom aanwezigverschijnselwasvoordeGrieken
onbestaand.Zij hanteerden slechts hetbegrip <plaats'.Zo bevindtelk
voorwerp zich ergens,op een gegeven plaats.en deze plaatsismeteen een
eigenschap van datvoorwerp.W aargeen voorwerp aanwezig is,kan het
predikaat plaats niet toegekend worden omdateen ledige plaats dan de
plaatsvan hetnietszou zijnendusgéénplaats.Geencontinueruimtedus
en daarom ook geen oneindige ruimte maar de eindige kosmos.Vanuit

zulkwereldbeeldblijktdecentraleperspectiefonzinnigendewijzewaarop
antiekefilosofen 'smensen bekijkenvandewereldverklaren,onderstreept
nog eenshetvolstrekt ontbreken van elke dispositie totcentraalperspectief.De Pythagoreeërs,m aar ook Plato,Aristoteles en de Stoa betogen

datbijhetzien stralenvanuithetoogdedingentegemoetsnellenendatde
kijkerwezenlijkbijhetwaargenomenevertoeft,hoegrootook deafstand
tussen beidemaglijken.Afstand,dezekapitalevooronderstelling van de
centrale perspectief,valt met de antieke m anier van waarnem en niet in
overeenstemm ing te brengen.

Bijditallesblijfthetdan toch raadselachtigdatweinigeschilderwerken in
een gedeelte -en slechts een gedeelte -van hun com positie toch een cen-

traalperspectieflatennawijzen.Hetismedaarbijopgevallen datdeperiodewaarinhetzoekennaardieptewerkingontstaat(5Oe.)entotvollebloei
komt(40-20e.)talvangelijkenissenvertoontmetdievan hetHumanism e
en deRenaissance in de 15Oen 16Oeeuw.Beperkenweonshierbi
jtoteen
drietalvoorbeelden.
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Vooreerstisdaareen andere theorie overdewaarnem ing zoals eerstEm-

pedoclesvan Agrigentum (495-na u 3),enkele atomisten alsDemocritus
vanAbdera(460-370)entenslottedeepicuristendiegeformuleerdhebben.
Volgenshunvisieblùfthetoogp@sief en ontvangtdestralen diedoorde
VoorWerpenuitgezonden Worden;dewaarnemerblijftinzichzelfbesloten
waardoorelkewaarnemingdeafstand tussen kijkerenvoorwerp beklemtoont.Hetzien iseen afstandelijk en in principe koel-mathematisch en
fysiologisch gebeuren geworden,in detrantvan wathum anisten alsVives
en M elanchton m eenden.Deoudedenkersdiedezetheorievan depassieve
waarnem ing opperden,haalden zich niettoevallig hetodium van athdsm e

op dehalszodathun wereldbeeld gemakkelijk kan geassocieerd worden
m etvolgende bedenking van J.H .Van den Berg over de renaissanceper-

spectief:çOm tebelettendatGodtoch neerstrijkttussendedingen,wordt
dewereld volgezet.Datvermag de centrale perspectief.Beter:decentrale

perspectiefisde wetenschappelijkeen artistieke,waardoorwereldomvattendeverantwoordingvandiepoging...Elkpuntheeftzijnondubbelzinnige,enigeplaats,niettebezetten dooréén anderpunt...Erisgeen gaatje
meeropen-'(M etabletica van dematerie,Dl.I).
VervolgenszijnonsuitdeAlexandrijnseschoolvangeneesherendenamen
bekendvan HerofilosvanChalcedon (ca.3* v.Chr.)en Erasistratosvan
Chios(ca.275v.Chr.)diedeoeroudeweerzintegen hetopensnijden van
hetmenselijk lichaam overwonnen en naarhartelustpostmortem secties
verrichtten.Zelfs de Egyptische dbalsemers'sneden pas na een bescherm end ritueel. Herofilos en Erasistratos achtten dit overbodig.Zoals de

humanistVesaliushaddenzijdermateafstand genomenvan hetmenselijk
lichaam datditlaatstenetzo goed kon geopend worden alshetstoffelijk
overschotvan een aap.

W atzichtenslotteaandemensvoltrekt,voltrektzichookaanzijn wereld.
Aristarchosvan Samos(310-230)wistzich dermatevan deonmiddellijke
ervaringlosterukken dathijalseenantiekeCopernicusonzeplaneetrond
dezonzagwentelen.ZijnopvolgerinAlexandrië,EratosthenesvanCyrene(273-192)maakteeenvrijwelcorrecteberekeningvandeaardomtreken
HipparchosvanNicea (ca.lo -ca.125)tekendezelfseen wereldkaartmet
een volledig stelmeridianen en breedtelijnen.
Hetpassief-ontvangendeoog,desnijdendeanatoom en dezichin gedachten buiten de aarde plaatsende geograaf:hetzijn evenveeluitingen van
afstand tussen mensen wereld.Impliceertdezeafstand ook de continuïteit

en oneindigheid van de centrale perspectief? Een zinneje van de zopas
vermelde atom istDemocritusdoetvermoeden van wel:<Hetnietsiseven-

goed alshetzijnde',waarbijdhetniets'de lege ruimte beduidt en 'het
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zijnde'de met-atomen-gevulde ruimte.In tegenstelling tothetklassieke
plaatsbegrip datelke continuïteitin de ruimtebijvoorbaatuitsloot,bepleitDemocritusin beginselhetbestaansrechtvan <hetlege',vandaarvan

deononderbrokenuitdijenderuimtediemeteen ook hetpredikaat<oneindig'toebedeeld krijgt.
UitditalleskunnenwemakkelijkbesluitendatdeGrieksebeschaving wel
degelijkeendenkrichtingontwikkeldheeftdiezichartistiekin eencentraal
perspectief kon uiten.De onzekerheid over het aldan niet consequent
toepassen van dit perspectief ligt niet zozeer in het beperkt aantal ons
overgeleverde kunstwerken,dan welin het feit datde zo netbeschreven

zienswijze.van EmpedoclesoverHerofilostotHipparchos,welspectaculairafstak bijhetoverheersende wereldbeeld,maar tegelijk geen verder
gevolg kende,en daarmeeeen doodlopend straatjebleefwaarvan deverdereuitbouw opzijn laatstindetweedeeeuw voorChristuswerdopgegeven.Alshypothesewillen wevoorop stellen dathetsystem atisch toepassen

van de centrale perspectieftussen de vierde en tweede eeuw vrijwaarschijnlijk isgeweest,maar,neta1sde overeenkomstige afstandelijkeen
kwantificerende geesteshouding,als een opzienbarend m aarvoor de toe-

komstonvruchtbaarbijverschijnselgeïnterpreteerd moetworden.Minder
rationeeldan de Griekse voorgangers,hechtten de Romeinen meerbelang

aaneenzinnelijkatmosferischperspectief waarbijderuimteeerdergesuggereerdwordtdoorhetlangzaam verglijdenenlichterwordenvandekleuren.De tweede eeuw van onze tijdrekening beleefde zelfs de terugkeer
naareen tweedimensionele benadering om hetmystiek-innerlijkewereldbeeld van Plotinosen hetChristendom te vertolken.
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Forum

Em m anuelLe RoyLadurie va
zonwede
ltoFr
td
etelevisiea1stotdriepijlers
anse perswereld,Le M onde,
Onlangsverscheen de Nederlandse vertalingvan hettotnu toem eestbekende
werk van de Franse historicus E. Le
Roy Ladurie,M ontaillou, village occitan de 1294 ê 1324, onder de voor
Nederlandstalige lezers wellicht m eer
sprekende titelM ontaillou, een ketters
dorp in dePyreneeën,1294-13243.A1

L'
Express en Le Nouvel Observateur.
Vervolgens-en dithangtnauw sam en

methetvorige-ontplooithijeen zeer
vruchtbare wetenschappelijke activiteit.Vanafdejaren zestig verschijnen
er metde regelmaat van een klok boe-

ken en tijdschriftartikelen van zijn

hand overde meestuiteenlopendethema's en periodes, van de M iddeleeuwen tot de 2* eeuw.

bijalhebben devertalersClaire Den Belanjrijkerdandeenormekwantiteit
Boer en Roland Fageleen verdienste- vanzl
ln werk zijn deinhoudelijketelijk werkstuk afgeleverd.Ondankshier genstellingen dieeruitblijken en die
en daareen overdrijving.zijn zeerin hetnieteenvoudig maken om dezehisgeslaagd om de vlotte en som s ironise-

toricuste situeren.Die tegenstellingen

rendestijlvan deFranseteksttebewa- staan im mers rechtstreeks in verband
ren.Ook de bijgevoegde familie-index met een fundamentele problem atiek
en verklarende woordenlijsthelpen de

lezers om zich te oriënteren in de com-

?lexe verwantschapsrelatiestussen de
lnwonersvan M ontaillou.ln ditartikel
zalevenweldit boek zelf niet centraal

staan.W ellijktmijde publikatie van
de N ederlandse vertaling ervan een
goede gelegenheid om de auteur nader
te belichten.

Le Roy Ladurie is ongetwijfeld een
merkwaardig boeiende figuur in de
huidige historiografie.En dit om m eer
dan één reden.Vooreerstbehoortdeze
uit Norm andië afkomstige historicus
totde leidinggevende intellectuele krin-

waarm ee elke historicus heeft af te
rekenen. Bedoeld wordt de plaats die
m en aan de m ens uithet verleden toekent
nesde
mani
erswa
me
nseb
chrij
ft:a1
eenarop men die
concrete, 1evende mensofalseen geschenzatiseerd,

dood object.
Ik ken geen enkelhistoricus die in dit
verband zo zeer in uitersten vervalt als
Le Roy Ladurie.Aan de ene kantpleit

hijvooreen <histoiresans1eshommes',
o.m.in zijn Territoire de I'historien I
(1973),aan deandere kantvindtmen

bijhem een imjressionistische,anekdotischebenaderlng van bijnatastbare

geninFrankrijk.Hijishoojleraaraan individuen,zoals in M ontaillou en in

twee gerenom meerde instltuten, het Le Carnavalde Romans (1979).VanCollège deFrance en de Ecolepratique waardie tegenstelling en in welke richdes Hautes Etudes, en heeft toegang tingza1dezeauteuruiteindelijk evolue1 E.LeRoy Ladurie,M ontaillou,een kettersdorp in dePyreneeën 1294-1324
BertBakker, Amsterdam,1984.
,
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ren? Belangrijke Vragen. zeker wan- leve de sociologische en structurele geneer men er rekening m ee houdt dat
hethier om iem and gaat die een diepgaande invloed kan uitoefenen op de
huidige geschiedwetenschap. Een

schiedbenadering,die hetbestkwanti-

tatieftewerkgaat.Vanafdejaren zes-

tig werd de computerm etvlag en wimpe1binnengehaald.DeA aallel-historimogelijke aanzet tot het behandelen cistortten zich metenthousiasme in alvan dezekwestieslijktmijteliggen in lerleikwantitatief bronnen/onderzoek.
een bespreking van de historische tradi- De voorliefde van de coryfee van de
tie waartoe Le Roy Ladurie behoort, tweede A aaclel-generatie, Fernand
deA nnales-gçotp.
Braudel, voor agrarische, dem ografiAan de oorsprong van deze Franse sche en economische onderwerpen past
school vindt men vier belangrijke volledigindezevisieop degeschiedenis
auteurs.In de eersteplaatsLucien Feb- en heeftblijkbaarstimulerend gewerkt
vreenMarcBloch,deeigenlijkestich- op anderehistorici3.
tersvan het tijdschriftAnnales #'A9- Globaalgenomen kan m en stellen dat

toire konomique et sociale (1929). dezegeschiedbeoefening jerichtisop

Vervolgens twee verdedigers van een
kwantitatieve geschiedbenadering :Labrousse en de door Com te gdnspireerde econoom -socioloog Simiand, die
van oordeel was dat de geschiedenis
zich moest ontdoen van hettoevallige
en hetverhalende om te komen toteen
sociologisch onderzoek van deconstan-

hetopsporen van kwantiflceerbare ge-

gevensdie najegaan worden overeen

lange tijdsperlodeen die zich goed 1enen voor een m athem atische, statistische en structuralistische voorstelling.

Vanafdejaren zeventigzijnerevenwel
een aantal accentverschuivingen te

merken,zoalsblijktuithetdriedelile

ten in hetmenselijk optredenz.Van bij verzamelwerkFairedel'histoiredatln

hetbegin wordtdeze historischeschool 1974 werd uitlegeven4 en bl
ijk geeft
gekenmerktdooreen streven naar <we- van een duidel
ljkebelangstelling voor
tenschappelijkheid'en naar een soort een aantalnieuwe onderwerpen,zoals
totaalgeschiedenis: de historicus moet film .folklore, mythe,en - merkwaarZich afkeren Van een OverWegend Ver- dig genoeg -van een hernieuwde behalende geschiedschrijving die uitslui- langstelling voor hetpolitieke feit.Optend aandacht besteedt aan de grote vallend isook de afwijzende houding

politieke figuren en jeen oog heeft vanderedacteurstelenoverdespeculavoor gebeurtenissen dle zich afspelen
tievegeschiedfilosofle.M etname Vico,

op de tijdschaalvan het individu (le H egel. Croce en Toynbee vinden in
tempscourtofle tempsévénementiel). hun ogen geen genade. M aar ook fde
M et deze laatste tijdsdimensie blijft illusies van een positivistische geschiemen volgens de W aac/ex-historici im - denis'wi
jzen zijvan dehand.In welke
m ers aan de oppervlakte van het ge- richting deze door de auteurs aangeschiedgebeuren.In hun oytiekkan de kondigde <nieuwegeschiedenis'precies

verhalendegeschiedschrijvlng (l'histoi- verderzalevolueren,blijft,ooknahet
rehistorisante)zich daarmeemisschien lezen van ditverzam elwerk,echtereen
tevreden stellen, m aar niet een ge- open vraag.
schiedbenadering die pretendeert het De grote naam en faam van de A nna-

verledentedoorgronden.Wejdusmet /el-schoolten spijt,iserm-i.toch een
de verhalende geschiedschrllving en

fundamentele bedenking tegen te for-

2 B.SlichervanBath,Geschi
edeni
s:theorieenprlk/#k.Utrecht-Antwerpen,

1978,y.77.

3 Z1e o.a.P.Goubert,Beauvai
s etleSelwvlgg au X VIIe sikle. 19* en P.
Chaunu,Sévilleetl'Atlantique de JJW à 1560,1955-1957.

4 J.LeGoff& P.Nora(red.),Fairedel'histoire,Parijs,1974,3dln.

1034

Streven/aug.-sept.

In de jaren zestig begon hij als een
zijn van bijdeaanvang onverenigbaar overtuigd adept van de kwantitatieve
geweest. H et doel kan om schreven geschiedbeoefening.Zo bl
ijktalthans
worden alseen poging totverdieping uit zijn Le territoire de l'historien.
van hethistorisch onderzoek waarln in Hi
erin pleit hij voor een historische
degeestvan destichtersdemens(l'être methode die strikt kwantitatief zou
humain sentant, pensant, souffrant, zijn,waarbij de historicus uitsluitend
agissant) steeds centraal zou blijven oog zou hebben voorlangere perioden,
m uleren. H aar doel en haar methode

staan.H aarm ethode daarentegen ging voor de massa en niet voor de elite en
van meetaf aan de richting uitvan de de voorkeur zou geven aan structuren
exclusief kwantitatieve benadering die in plaats van aan gebeurtenissen. Aldegeschiedeniseen fwetenschagpelijk' leen op die manier zou een <wetenaureool moest verlenen. Het ls alsof schappeli
jke' geschiedenis mogelijk
deze historici de twee grote stromigen zijn.En heteerste arti
kelin dezebunvan het historisch denken,het idealis- del, L 'historien et l'ordinateur, getisch historisme en hetpositivisme,met schreven in 1968,op een moment dus
elkaar wilden verenigen.Dat nu iseen dat heel wat jonge i
ntellectuelen in
onbegonnen zaak.M en kan geen me- Frankrijk schreeuwden datde verbeelthode adopteren zonder ook de gevol- ding aan de macht m oest komen,eingen over te nemen die deze methode digtm et de radicale uitspraak :fL'hisheeft op het te onderzoeken dom ein. torien de demain sera program meur ou
M .a.w. in de positivistische methode il ne sera plus's.Dat was in de ogen
van b.v.Simiand isgeen plaatsvoorde van Le Roy Ladurie hét beeld van de
concrete m ens uit het verleden waar- historicus voor de volgende decennia.
overLucien Febvrehethad.H etisdan Hetfeitdat hijdeze krasse uitspraak

ook niet verwonderlijk dat in dit beyerktetothetdomeinvandekwantionmogelijkehuwelijk een van de twee tatleve geschiedbeoefening, maakt
partners op de achtergrond verzeilt.
Vooralonder de druk van hetmaterialism e en later van het structuralisme
heeft hier uiteindelijk <de mens' de
plaats m oeten ruim en voor die studie-

weing indruk,want uit de context van

objectendiekwantificeerbaarzijnenin

punt,blijktverderuitzijn inaugurale

hetboek blijktduidelijk datdezevorm
van geschiedbeoefening voor hem de
enige valabele is.
Dat het hem ernst wasm et dit stand-

structuren zijn te vatten.Degositief- redeaan hetCollège deFrance(1973),
wetenschappelijke on-menselbke ge- LAistoireimmobile,waarin hijde ge-

schiedenis kreeg dus de bovenhand... schiedenis van Europa tussen 13* en
Tenminste,zo zag heter aanvankeli
jk 1730 bespreekt.Een dergelijke periode
naaruit.M aar de muzeKleio heefteen <
onbeweejlijk'noemen,isslechtsmotaai leven en zo is het opvallend te gel
ijk a1sJeallesradicaaltotde relatie
moeten vaststellen datLe Roy Ladurie tussen de bevolking en de agrarische
-

ongetwijfeld een van de meestemi- mogelijkheden van het gebied redu-

nente vertegenwoordigers van de An-

ceert. O f zoals L. Stone het in The

nales-in deevolutievan zijn historisch New York Review form uleerde: <Undenken, nog steeds wqrstelt met de less one is prepared to exclude everyoorspronkell
-lke ambiguïteit van de
school.

thing except the relationship of population to agricultural output, Le Roy

5 E.LeRoyLadurie,LeterritoiredeI'hi
storien,Parijs,19731,p.14(oorspronkelijkverscheneninLeNouvelObservateur,8mei1968).
6 L.Stone,IntheAlleysofM entalité,inTheNew YorkReview,7-20augustus
1980.

Forum

1035

Ladurie's concept of <l'histoire im mo- vraginjen waar het Occitaanse dorp
bile' is nonsense...'6. En nog op een M ontalllou heel nauw bi
j betrokken

andere plaats in dit boek leidthij de
lezerbinnen inwathijnoemtL '
hi
stoire
sansleshommesh Hierblijktdecirkel
rond te zijn:eerstde mens reduceren
tot een gekwantificeerd objecten hem

was,minutieusheeftbijgehouden.De

vervolgens volledij over

slechtsgegroepeerd en gereorganiseerd.

het hoofd

inlichtingen die hieruitkonden worden
geput, heeft Le Roy Ladurie vervolgens zoal
s hijhetm -i.te bescheiden

en trouwens onjuist formuleert

zien! Is dit de ulteindelijke bestem- Hijheeftm.a.w.debronvoorzichzelf
ming van l'homm e Le Roy Ladurien, laten spreken en hi
j,a1s buitenstaanzoals E. Todd dit mensbeeld in Le
M onde heeftgenoemd,de mens die als
gevangene van het ecosysteem het initiatief uit handen heeft moeten
geven?8
Voortgaande op Le territoire de I'hi
s-

der,heefthetgeheelgewoon wat meer
<verteerbaar' gemaakt. Deze manier

vanvoorstellenwaarmeehijzijnVoorwoord afsluit?iszowatdelaatste dui-

delijk positîvlstische oprisping die in
hetboek voorkomt.W antuitwatver-

torien,zoumengeneigd zijndezevraag dervolgt,blijkthoe de schrijver zijn
bevestigend te beantwoorden en zou
men deze Franse historicus uitputtend

Archim edisch punt verlaat en voluit
medespeler wordt in het historische

kunnen omschrijven alseen verrevol- fresco dathijoproept.Viaeen schittegeling van Sim iand, Labrousse en de rende, meeslepende stijlen een soms
vroege Braudel. Maar uit zijn later duidelijk anekdotische comyositie
werk blijktdathijook aanleuntbijde brengthijde lezervan vandaag ln een
traditie warin o.a.Lucien Febvre een levend contactmetde l4de-eeuwse inlans brak vooreen geschiedbenadering woner uit M ontaillou.
waarin de mens centraal stond. Deze M utatism utandiskan hetzelfde gezegd
bekommernisvooreen çmenselijke'ge- wordenvanLecarnavaldeRomans.ln
schiedenis,vindt men inderdaad terug Romans,een stadjetussen Grenobleen
in M ontaillou en in Le carnavaldeRo- Valence, kwam het rond Aswoensdag
1580 toteen bloedig treffen tussen de
m ans.

Reeds in de voorrede tot M ontaillou patriciërs en de ambachtslui. Het feit
klinkteen belangstellingspuntdoor dat dat deze standenafrekening sam enviel
men van deschrijver van Le territoire met een carnaval,geeftde gebeurtenis

del'
historien nietzou verwachten :zijn een onwezenlijke,macabere dimensie.
interesse vooreen geschiedenis van enkele 14e eeuwse families die steunt op
een rechtstreeksgetuigenisvan detoenm alige boeren over hun eigen leven en
die zou kunnen leiden toteen evocatie
van <les paysansde chair etd'os'.Een

Netzoalsin M ontaillou brengtLe Roy
Ladurie ook hier de geschiedenis voor
hetvoetlichtvan een relatief kleine genaeenschap, nauwkeurig onaschreven

zowelquaplaatsalsquatijd.Ook hier

iszijngidshetgedetailleerdeoojgetui-

dergelijke geschiedbenadering veron- geverslag van een protagonist m het

derstelt, gaat de auteur terecht ver- dram a, rechter Guérin. En ook hier
der,een bronnenm ateriaaldat een heel raaktde historicusin de ban van zijn
gedetailleerd beeld kan geven van een onderwerp en zijn personagesen komt

bepaaldegemeenschap.Een dergelijke hijtoteen door-leefde historiografie.
bron heefthijgevonden in degeschrif- In m eer dan één opzicht verschillen

tenvandebisschop-inquisiteurJacques dezebeidewerken dusmetLe territoire

Fournier (de latere paus Benedlctus del'historien.Dezin voorhetstructuXIl) die de verslagen van zijn onder- rele en het kwantitatieve heeft hier
7 E.LeRoy Ladurie,Leterritoire de I'historienb,pp.417 e.v.
8 E.Todd,LeRoy Ladurie:au rr despâquerettes,in LeM onde, 21.5.1978.
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plaatsgemaaktvooreenbelangstellinj type-filurenuitdefolklore.Endeinvoormenselijke gewoonten en gebrul- houdehjkezwenking manifesteertzich
ken die nu gedurende een korte periode in de bi
jwijlen zakelijke en droge stijl
en vanuitheelconcrete mensen beke- en taalwaarin het werk geschreven is.
ken worden. W as dit een definitieve W atzalnu devol
gende stap zijn van

koerswijziging? Voortgaande op zijn dezerijkemaarblijkbaarzo wispelturivolgendeboek,L '
argent,l'
amour etla ge hi
storicus? Ook zijn meestrecente
morten Pays d'Oc (1980),geloof ik werk geeft hierover geen uitsluitsel.
van niet.Via een analyse van hetOcci- Zi
jn nauwe relatie tot de AnnalestaansevolksverhaalJean-l'ontm ris,ge- bewegi
ng kan hoogstenszijn geslinger
schreven voor J.-B.CastorFabre rond
hetmidden van de 18e eeuw,trachtLe
Roy Ladurie in deze studie een aantal
kenm erken van hetOccitaanse volksleven,vooralin verband met het huwe-

tussen kwantitatieve en kwalitatievegeschiedbeoefening helpen verklaren.In

beide richtingen vertoonthijeen even

!rootmeesterschap.Maarjekrijgtde

lndruk dathijvan heteneonderwerp
lijksleven.te achterhalen.Jean-l'ont- naarhetanderevlindertenzich vooral
#r9 zou dan thuishoren in een Euro- schi
jnt te laten leiden door het soort
pese folkloristische traditie die haar bronnenmateriaal dat hi
j ftoevallig'
neerslag vond in een ander volksver- voor zich heeft. Di
e gemakkelijke afhaal, La mortmarrain, wnnrin de standeli
jkheid tegenover zijn onder-

mens,in een Faustiaansesfeer,decon- werpen en de uitwerking ervan getuigt
frontatie metde dood aangaat,Hieris van zi
jn briljantverstand.Maarjuist
weer vooral de structural'
lst aan het daardoormisthi
jdekans,vreesik,om
woord.In vergelijking metM ontaillou toteen diepgaande en consistente geen Le Carnaval de Romans, keert de schiedbenadering te komen.

auteurop zijn stappen terug en maakt
deindividuelemensvanzijn tweevorige werken weer plaats voor enkele

RaoulBauer

Forum

1037

Politieke beeldvorm ing en econom isch beleid
lederkabinetzalbijdepresentatievan voortduring door het Kabinet, m et
welk voorgenomen beleid dan ook een- name bi
j monde van de Minister van
ieder van de redelijkheid en de juist- financiën! in herinnering wordt geheid van de ingenomen standpunten en brachtbiJ hetkweken van begrip voor
hetdaaruitvoortvloeiend beleid probe- de juistheid van een bel
eid gerichtop
ren te overtuigen. Uiteraard worden hetterugdringen van hetfinancierings-

daarbijwelgevallige argumenten ster- tekort.Ditbejrip ontstaat doorbijker beklem toond dan de mindersterke
kanten van de beleidsvoorstellen. Het
op een politiek gunstige m anier bdnvloeden van het proces van beeldvorming van beleid,hetçim pression management',is een in onze dem ocratit bestaand recht van beleidsvoerders. Be-

voorbeeld deklezervoortehouden hoe
hetmethem ofhaarzalaiopen op het
momentdatdezeiedermomentiedere

maandmééruitjeeftdan verdient.De

kiezer za1op dlt moment heftig fja'
knikken,de boodschap kom tover,en

za1snellereen qijnlijk beleid acceqte-

leidsvoornemensmogen bijde presen- ren datm oetlelden totverm inderlng
tatie ook eenvoudiger worden voorge- van dittekortin de toekom st.

steld dan zezijn,teneinde op die manierde kiezerin staatte stellen zich een F'nzi
jdig ofonjuist
oordeelte vorm en zonder zich tot specialist te behoeven ontwikkelen. W e Het eerstgenoemde voorbeeld is niet
m ogen echter nietde foutm aken,met princi
pieelonjuist,maarweler!eenzijzgn.pakkendevoorbeelden de verplet- dig.De stilzwijgende voorstelllng van
terendejuistheid van het voorgestelde zaken datdezerente-betalingen hetresbeleid tebewijzen terwijldie voorbeel- terende beschikbare budget van de
den,hoewelbeeldend en 0P heteerste overheid verlagen, is wellicht vanuit

gezicht juist,niet correct zijn. W ant het overheidsgerspectief correct. De
dan zitten we.geloofik,dichtbijmis- kiezerzalin dltverband misschien een
leiding.
parallel trekken met zijn gestegen
Als voorbeelden van wat netnog kan woonlasten waardoor hi
j of zij per
en wat niet meer kan wil ik de argu- maand minder overhoudt.W e m oeten
menten aanhalen die de Nederlandse echternietvergeten datdeze rentesom M inistervan financiën gebruiktterver- men aan personen ofinstantiesworden
dediging van zijn beleid,gerichtop de betaald, zelfs voor het overgrote deel
vermindering van het financieringste- aan Nederlanders.Vandaardatde sugkort van de overheid.H eteerste argu- gestie dat hogere rentelasten een verment is doorgaans,datde m etde toe- m indering van de fnationale koek'
nemende overheidsschuld verbonden meebrenjen,ni
etzondermeerjuistis.
toenemende rente-betalingen moeten Veeleer lshet zo dat de overheidskoek
worden voorkomen omdatwijop deze wat kleiner wordt en de particuliere
m anierlasten op de schoudersvan toe- koek watgroter.Het is veelbeter om
kom stige generaties schuiven en om dat rentebetalingen te zien a1snegatievebedeze rentebetalingen a1seen molensteen lasting:watdeeen minderte besteden
aan de overheidshals zouden hangen. heeft(inditgevaldeoverheid)krijgtde

Mijn voorbeeld van een,hoewelwervend,principieelonjuist voorbeeld is
de analogietussen hethuishoudboekje
van deoverheid en hethuishoudboekje
van een willekeurig gezin zoalsdie bij

andererbij.
Nogm aals, vanuit de overheid geredeneerd betekenen hogererentebetalingen

opzich datmindergeld overblijftvoor
andere dingen. Echter, gaat het ons
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niet veelm eer om het verband tussen wikkelder m aar we kunnen het beeld
de rentebetalingen en de nationale zonder problemen toepassen op geheel
koek?Paswanneerde overheidstekor- Nederland. W e produceren, lm porteten in grote mate door buitenlanders ren van onze buurlanden en exporteren
zouden worden gefinancierd en rente- om onze importen te betalen. Uiterbetalingen rentebetalingen aan buiten- aard bli
jven nationaal inkomen en
landers zouden worden,pas dan zou- nationaalproduktgelijk aan elkaar.
den om deze reden rentebetalingen de Hernemen we ons eenvoudige voornationale koek verm inderen en slechts beel
dje.Na afrekenen met de buurlasten voor toekomstige generaties met man,in ditgevalom dat we alleen met
zich brengen.
een bakkerte maken hebben in broden,
Hettweede voorbeeld betreftde analo- houdt de bakker voor 3* gulden
gie tussen het huishoudboekje van de brood op de planken voor3* gulden
overheid en dat van een willekeurig inkom en. De econom ische kringloop
gezin.Hebikvanheteerstevooqbseld bestaatnu hierin datmethetgevorm de
beweerddatheteen,hoeweleenzljdlge, inkom en precies de produktie wordt
correcte voorstelling van zaken is, het gekocht.In hetvoorbeeldjezouditbe-

tweedevoorbeeldisonjuist.Ikwi1hier tekenen datde bakker met zijn inkooverigensgeen oordeeluitspreken over men preci
eszijn eigen voorraad brood
hetterzakegevoerdebeleid.M ijn pro- koopt.Dit laatste zal een bakkerniet
bleem is de presentatie van het beleid.
Degene die het econom isch beleid in-

doen,Nederland doetditwel.Van belang is nu datde bakker alleen dan al

houdelijkbeoordeeltmoetditmijnsin- zijn brood verkooptwanneerhetinkoziensdoen op basisvan een diepgaand

men volledig wordt besteed.Besparin-

inzichtin de feitelijketoestand van en genleiden totgedwongenvoorraadvorde werking van 's landseconomie.
mingbijdebakker,hijkanzijnbroden
Om te kunnen aangevendatdeaanle- ni
etkwijt,metalsvermoedelijk resulvoelde analogie tussen overheidshuls- taatdathijdevolgendekeerminderza1
houding en individuele gezinshuishou-

bakken om deze voorraadvorm ing te

dingonjuistis,moetenweeen uitstapje vermijden.
maken naarhetverschijnsel'economi- Hetkringloop-karaktervan een econoschekringloop'.Ik zalditverschijnsel misch proces uit zich hierin dat wij
nietuitvoerig beschrijven maar probe- eerst produceren en vervolgens het in
ren met een eenvoudig, correct voorbeeld te volstaan. Gebruiken we a1s
beeld de bakkerdie2* broden bakten
deze verkoopt voor twee gulden per
stuk. Laten we aannem en dat onze

ditproduktieprocesgevorm deinkomen
gebruiken om degeproduceerde goederen aan te schaffen.Echter in de prak-

tijk besteden we ons inkomen slechts
gedeeltelijk.De rest sparen we. Mis-

bakkerdaarbijvoorf 1* ,-ingrediën- schien geldt ditnietvooriedere indiviten heeft verbruikt die hij van zijn duele huishouding.Voor het geheelis
buurm an heeft gekocht.A ls resultaat

ditin ieder gevalwe1zo.

vanzijninspanningenzietdebakkerde W atbetekentditnu voorproducenten
waarde van de beschikbare produkten

wanneerweterugdenken aan deecono-

in ditvoorbeeldje met3* gulden toe- mischekringloop.Hetbestaan van benemen.W e begonnen m etingrediënten

@ 1* ,-)en eindigden metbrood @
4* ,-).Hetproduktisdus3* gulden.
Nadatdebakkerde rekening van zijn
burmanheeftbetaald,houdthijin beginsel een inkomen van 3* gulden

sparingen,en besparen wilgemakshalVezeggen :nietbesteden,betekentvoor

de producenten datzijhun produktie
niet helem aal kunnen afzetten op de
binnenlandse m arkt. Dit im pliceert
voor producenten een gedwongen

voorraadvormingin dematedatzijde
Uiteraard isdewerkelijkheid watinge- stagnerendeafzetnietkunnen CompenOVer.

Forum

seren met behulp van im portvervangende binnenlandse afzet en afzet op
de buitenlandse markten !
Laten wenu eensaannemen datproducenten in de extra buitenlandse afzet
onvoldoende compensatie vinden voor
deverm inderdebinnenlandsevraag als
gevolg van besparingen.De dan resul-
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o sluit
Een en ander betekentdatde discussie
over m atiging van het financieringstekortdientte worden geplaatsttegen de
achtergrond van hettekortdatdeover-

heid noodzakelijk dientop telopen ter
compensatie van het tekort aan parti-

terende voorraadvorming bij onderne- culierebestedingen en dedaaruitresulmersza1vermoedelijk leiden totbene- terende gedwongen voorraadvorming.
denwaartse bijstelling van de produk- Hetgeefttevensaan dathethuishoudtieplannen voor de kom ende periode. boekjevan deoverheid nietvergeleken
W aarhetom gaatisdatdelagerepro- mag worden met het huishoudboekje
duktieplannen leiden tot een lager

van een willekeurig gezin.In dit perspectief, slechts gebruik m akend van
nationaal lnkomen. Als dan via bij zeer elem entaire econom ische inzichvoorbeeld gezinsbesparingen opnieuw ten, is het bestaan van een tekort op
een bestedingslek optreedt,dan resulte- zich geen enkele reden om een heksenren opnieuw lagere produktieplannen. jachtteontketenen.VoordeduidelijkDe lezer begrijptdatzich een heilloze heid :ik wilgeenszins pleiten voor.toebenedenwaartse spiraal za1 ontwikke- of afneming van het overheidstekort.
len.Zouden wijop onzedalendeinko- Deze notitie betreft slechts een aantem ens reageren m et een vergroting van keni
ng bijde wijze wnnrop hetbeleid
onze spaarneiging, bijvoorbeeld om wordt verdedigd.De econoom za1in
toekom stige financiële onzekerheid de dezenoti
tiedanookteverjeefszoeken
baasteblijven,dan isditbovendien naar een verdere nuancerlng van het
een accelererend proces. W e nemen
<tekortdebat'.W e1 heb ik geprobeerd
dan aan dat tegenkrachten,bi
jvoor- om aan te geven dat uitde notie dat
beeldviadeprijzenofviademonetaire gezinnen toch niet kunnen voodgaan
sfeer van de economie,onvoldoende metmaandelijksmeeruittegeven dan

nationaalqroduktendustoteenlager

zijn om ditproceste stoppen.

ze verdienen,'zijweten heelgoed hoe

W elnu, om een dergelijke negatieve dit anoopt', op zich geen argum ent
spiraalonmogelijk te maken zijn eco- k& worden ontleend om hetfinancienom en het er allang over eens datde ringjtekortte verminderen.Allereerst
overheid via het aanvaarden van een
tekorthet verlies aan vraag in de economie alsgevolg van besparingen dient
te Compenseren.W anneer de overheid

dientde om vang van hetbestaande te-

kortop zijn werkelijke macro-econo-

mische betekenis in het licht van de
economische kringloop te worden bedittekortorganiseert,dan draagtzebij oordeeld.
aan de vraag, de uitgaven liggen imm ers hoger dan de inkom sten,en wel
F.A .M .van der Reep
in dematedatin departiculieresector

deuitgavenachterblijven bijdeinkomsten.Resultaatvan een dergelijk overheidsbeleid is dat de economische
kringloop geen <bestedingslekken'kent

enjedwongenvoorraadvormingbijbedrilven uitblijft.
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M eteen KB-Kom fortlening kuntu iets
kopen vooruw huisoferwerken laten in uitvoeren.
Zetop uw aanvraag hoeveelgeld u denktnodig te

hebbenenbinnen24uurkrijgtuantwoord.
Zovlotverloopthettoekennen van een
KB-Komfortlening.

Lagerdan hetwettelijkUHeE
Ookniet-cliënten kunnen dankzijdatextralage
tariefenige duizenden besparen.
M aarbentu al6 maanden KB-cliënt,

dan leentu zelfsnôg goedkoper.
Kom ereensoverpraten.

U bentaltijdwelkom.
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Boekbespreking
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Boekbespreking

Denaam vanKalsbeekisvoornamelijkverbonden meteen standaardwerkje over de
wi
jsbegeerte,van de wetsidee,een filosofie
op protestants-christeli
jke grondslag, die

Filosofie

vöördeTweedeW ereldoorlog werd ontwikkeld door H. Dooyeweerd en momenteel
Peter W esly,Elementaire wetenschapsleer,
Boom,Meppel/Amsteram,Denis,Deurne,
1982,208 pp.,BF.545.

Na Hetversch#nsel wetenschap van Ko-

voornamelijkwordtbeoefend aan deVrije

Universiteit te Amsterdam .Dat Kalsbeek,
vanuit deze achtergrond, weini
g affiniteit
met het denken van Nietzsche vertoont en
daarnog minderwaardering voor kan op-

ningsveld en <J/ heet wetenschap ? van
Chalmersisditdederdeinleidingin de wetenschapsleer in het fonds van Boom en,

brenjenzalnauwelijksverwonderen.Won-

beide.Een weergavevan derecentegeschie-

len van die van de nazi's.

derlilk is wél de wijze waarop Kalsbeek
Nietzschetelijfgaat.Aanditnsfilosofi
sche

voorzovermijbekend,in hetNederlands importantiegaatKalsbeek zogoed alsvolletaalgebied.Wesly'sboek isaanzienlijk be- digvoorbij.In plaatsdaarvan syreekthij
knopter dan de inmiddels bijna tot over de moraalvan Nietzsche.dle.hoewel
standaardwerk geworden inleiding van Ko- Kalsbeekdatnietuitdrukkelijkzegt,inzi
jn
ningsveld en qua opzet thematischer dan ogenuiteindelijknietzoveellijktteverschildenisvan dewetenschapsleer(waaraan de Nog afgezien van de vraag of dit laatste
namen van Popper,Kuhn,Feyerabend e.a. juistis,volgtdaaruitnognietdathetnaziverbonden zijn) staat bij Wesly op het dom ookdevruchtzouzijn vanhetdenken
tweedeplan.(Hetderdedeelvanhetboek, van Nietzsche, zoals Kalsbeek suggereert.
datdaaraangewi
jdis,beslaatmaar40pp.). Zou hetnazismeerzonderNietscheergveel

Hi
jgaatmetnamein opvraajstukken als andershebben uitgezien?
de toetsing van wetenschappelllke uitspra-

Fundamenteler nog is de vraag wat men
ken en hetbegrip fverklaring'in denatuur- moetdenken van een discussie over Nietzen menswetenschappen,e.d.(deelI).Een sche'sinvloed dieaan diensmetafysischeen

aanzienlijk technischer gedeelte is gewijd kentheoretischereceptieqeheelvoorbi
jgaat.
aandeproblemenronddewetenschappelij- Juistop dezegebieden lljkthetfilosofisch
kebegripsvorming (deel11).Wesly'suitleg belang van hetNietzscheaanse denken zich
isoverhetalgemeen zeerhelder,alza1het immers het duidelijkstte profileren,met
tweededeelvan debeginnendestudentnog- namein Frankrijk,maarzekernietalleen
alwatvergen.Opmerkelijk isdatWeslyin daar.(FranseNietzsche-kennersa1sDeleuze
zijn bibliografie geen enkele Nederlandse enKlossowskiontbreken trouwensgeheelen
vertalingnoemt;een vreemdeomissieineen alinditboek).
alsinleiding bedoeld overzicht.

GerGroot

L.Kalsbeek,Van chrïten totantichrist.Uit
hetlevenen denken van Friedrich Ni
etvche

Hetisechter de veronderstelde funeste invloed van Nietzsche op de moraaldie voor
Kalsbeekvoldoendeisom diensdenken verrevanzichtewerpen.Totwelkebizarreuit-

wassen deze <weerlegging'kan leiden blijkt
en over zl
ya invloed op de moraal,Kok, in hetlaatstehoofdstuk,waarNietzschediKampen 1982,223pp;f29,50.
rectofindirectverantwoordelijkwordtge-
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Mooie woorden allemaal,en ongetwijfeld

abortus,jelijkberechtigingvanalternatieve waar,maarheelveelmeervaltoverYankesamenlevlngsvormen en zelfs publieke
naaktheid.
Heel de argumentatie van Kalsbeek kenmerktzich door een koppig herhalen van

lovich'voorstellentochniettezeggen.W ant

waardebeschrijvingvandefeitenendeca-

se-storiesnogweleensaardig materiaalwilde opleveren, daar komt het gehalte van
het christelijk (d.w.z. protestants-christe- Yankelovich' sociaal-politieke en filosofilijk)standqunt,datgeenenkelmomentin scheoverwegingen nietverderdan deveder-

een werkelljke discussie uitmondt,terwi
jl gewicht-klasse. Uiteindelijk blijkt de
ookNietzsche'spersoonlijkelevensloopnog <nieuweethiek'diehijpropageert,ondanks
weleensals<weerlegging'moetdienen.

het aanroepen van W hitehead, Wittgen-

Een bijbelcitaatof korte beschouwing uit stein,Husserlen Heidegger,nietveelméér

het milieu van de wetsideefilosofen geeft in te houden dan een handvolbanale cliKalsbeeks hoofdstukken dan meestal nog chés.M aarmisschien vormtditboek daareenstichtelijkslot.Oggeenenkelmoment meeook we1een passendeafsluitingvaneen
wordthetterrein ofnlveau van een sericuze qeriode;dezoveel
ste,maarnuhopelijkdefilosofischediscussieechtermaarbenaderd. flnitiefdelaatste,verhandelingoverdatcolKalsbeek li
jkt er ook nauweli
jks moeite lectief geloof dat zich,onder het wondervoorte doen.Hetboekje isdan ook niet woord fzelfontplooiing',deknollen van een
méérdaneen preekvooreigenparochianen. onstuitbaarleuterdiscoursvoordecitroenen
M aardielatenzich,zoalsbekend,gemakke- van een filosofielietverkopen.
GerGroot
lijk overtuigen.
GerGroot
DanielYankelovich,Nieweregels.Op zoek

naar zelont
plooiing in een omgekeerde

Theologie

wereld,Ambo,Baarn,1982,254 pp.

Zelfontplooiing washétmodewoord uithet

begin van dejaren zeventig,in Amerika
wellicht nog meer dan in Europa, als we
Yankelovich'sociale analyses mogen #e1O-

F.Heggen-G.vanTillo (red.),Hetkwetsbarehuwelnk.EenbVdrageaanhetgesprek
over echtscheiding vanuitde theologie,A1tiora,Averbode/Apeldoorn,1984,191pp.

ven.Hetwarendejaren waarin debomen

VolgenshetCentraalBureauvoordeStatis-

nog totin de hemelleken te groeien en de
traditioneleethiek van zelfopoffering einde-

tiekzijnwereedshetpuntgepasseerddat1
op 5 huwelijken eindigtin een echtschei-

li
jk plaats kon maken voor ontwikkeling

ding.Deprojnoseisdatvöörheteindevan

van het eigen 'ik'.Aan de hand van een
tiental case-studies laat Yankelovich zien
wat dat zoal betekende in het leven van

deze eeuw dlt aantalongeveer 1 op 3 zal

zijn.Eenenorm vraagstukderhalvewaarde
officiëleleervandekerknauwelijksnogeen

mensen,wateen fraaitijdsbeeld oplevert adequaatantwoord op heeft.Ergaapt een
vaneen hectische,maarkorstondigeperiode
in de Amerikaanse samenleving.W antde
zelfontplooiingsidealen botstenalsnelopde

enorme kloof tussen hetleven en deleer.

Enkelejarengeledenhebbendaarom leden
vandekerkelijkerechtbankvan hetbisdom

harde(economische)werkelijkheid:debo- Roermond hetinitiatiefgenomen toteensamen groeiden steedsminderhoogen het<ik'

menspraak tussen canonisten en theologen.

had steeds minder(financiële)speelruimte Er werd een nota geconcipieerd -de tekst
envrijetijdom zich naarhartelustteont- ervan isin dezebundelafgedrukt-dievanplooien.
Zo staan wenu,aldusYankelovich,voorde

uitdeverschillende theologische disciplines
werd bediscussieerd en op haar consequen-

taakdepersoonlijkeverruiminginovereen- tiesonderzocht.Vanuitditberaadzi
jndaarstemmingtebrengenmetonzewezenli
jkbe- nabijeenkomstengehoudenvoormetname
perktemogelijkheden,deegoïstischedrang pastoresen dezebundelisdevervulling van
totgrenzeloze ontplooiing te laten begren- een aan decursisten gedanetoezegging.Elk
zen door de behoeften van anderen,Mas- van de betrokken theologen heeft zijn
lows <roltrap'te vervangen door de Eethiek standpunt opnieuw onder woorden gebracht.Heteerste datoverdeze HTP-bunvan verbondenheid'.
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de1dientteworden gezegd isdathetalseen
moedig initiatiefoverkomt.Datgeldtuiter-

aardhetmeestvoordebijdragendieproberen om op uiterst afgewogen wijze het
vraagstuk van de onontbindbaarheid van
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plosiviteitvan hetonderwerp,daterzelfsna
een decennium nog alle aantrekkingskracht
van uitgaat. Misschien dusjuistwelgoed
dathetnu pasin onstaalgebied isversche-

nenjin1973zouhetonderwerpvoorvelen

hethuwelijkbespreekbaartemaken.Want welllchtnog ietsstuitendshebben gehad.ln
daarmeehangtonmiddellijkhetlevensgrote ditboek,datzondermeereen fundamentele
pastorale probleem samen of gedoopten, bijdragegenoemdmoetworden totdeontvanwiehetgeldiggeslotenhuwelijkopeen wikkeling van hetfeminisme,maaktM ary
burgerli
jkeechtscheidingisuitgelopen,een DalyduidelijkdatzenietalleenvandeKerk
tweede huwelijk kunnen sluiten voor de niets meer verwacht, maar dat vrouwen
rooms-katholiekekerk.Elk van deopgenomen opstellen bevatzeeroverwogen en behartenswaardige gedachten en suggesties.
DeHogeschoolvoorTheologieen pastoraal

naar haarinzichtook van hetchristendom
a1szodanig nietsteverwachten hebben.Een
grondstellingvanhetboekisdatdefcreatieve eschatologie'moet komen van de kant
van de ontrechte sekse:<vrouwen die zich

geeftwederom een staaltjevan haarkunnen.Opwerkelijkvoorbeeldigewijzeisde bewustzijn vanhun roepingom dezehelft
diep menseli
jkeproblematiek van de echt- van de mensheid te verheffen totde status
scheiding theologisch en pastoraal over- van handelende subjecten in degeschiededacht.Daarenboven wordtookconcreetuit- nis,creërendaarmeeeen ontologischeplaats
zichtgeboden OP een DRensWaardiger aan- i
ndejeschiedenis'(p.42).Alsdevrouwenp
a
k bi
nnen
keb
rk
an
st
uk.
Opv
alde
lend
ijvdi
tadli
lt
esimme
ishoneseke
Ve
rr
aag- beweglnginstaatzoublijkendepatriarchaop l
e structuren van de maatschappij om te
keerblijktdatdebijbelseteksten,diein de vormen tot iets dat nooit eerder bestaan

discussie over huwelijk en echtscheiding

naarvoren worden geschoven,nieteensluidend gelezen worden.Binùen datkaderzou
ik willen opmerken datde -overigens zéér

heeft,namelijktoteenradicaalnieuweqe-

lijkwaardigheid,danzalzedegrootsteultdaging voor de wereldgodsdiensten inhouden,zoweldeOostersea1sdeW esterse.Een

gedegen -exegetischebi
jdragevan L.Vis- dergelijkerevolutie-zobetoogtdeschrijfschersvooreen tamelijk grootdeelvan de ster-zou ook weleensdeenige hoop kunbeoogdedoelgroepwaarschijnlijkveeltege- nen betekenen VOOreen overleven van spiridetailleerd enteacademisch zaloverkomen. tueelbewustzijn op deze planeet (p.23).
Ook had deredactieergoed aangedaan een Een fwording'van vrouwen zou we1 eens
lijstoptenemenvanalledoordeauteursin niet alleen de aanzet kunnen geven totde
hun notenapparaat gebruikte afkortingen.
evrijding waar het humanisme zo hartsLezen moetmen dezebundelin elk geval! b
tochtelijk voorgevochten heeft!maarook
PancBeentjes de poort kunnen openen voorlets anders,
namelijkeen nieuwefaseinhetzoeken van
demenselijkegeestnaarGod(p.31).Bijgebrek aan een woord dat niet met allerlei

mannelijkesymbolenenassociatiesisbezoe-

deld spreekt Mary Daly over God als fhet
W erkwoord'.Hetisboeiend te zien datdit
zoeken van hetfeminisme naar een andere

Godsdienst

naam

voor God grote gelijkenisvertoont

metdedriemanierenwaarop middeleeuwse
theologen over God trachtten te spreken

MaryDaly,VoorbqGoddeVader.Op weg
naareenfemini
sti
schebevr#dingsfilosofie,
DeHorstink,Amersfoort,1983,2% pp.,J
29(voorBelgië:Acco,Leuven.BF.530).

(vianegativa,viapositiva,viaeminentiae).
Hetboek van Daly mag nietworden afgedaan doorhettekarakteriseren alseen soort
reactionair,anarchistisch pamset.Deze zo-

welindetheologiealsindewijsbegeertegedoctoreerde geleerde weet waarover ze

Aan de enekantishetonbegri
jpelijk dat spreekt.Hetmogeinmiddelsduidelijkzijn
eenzo fundamenteelboek alsditmaarliefst gewordendathetgeengemakkelijkleesbaar
tien jaar op een vertaling heeft moeten teschriftis.In datverband verdientde vgrwachten.Anderzijdstekentjuistditdeex- taalster Else Pars oprechte bewonderlng
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voorhaarweergave van dielange en moei- lenen.Hetnieuwe van deze serieis,datde

lijkeZnnen dieMary Dalyaan hetpapier bijbelboeken nu eens niet versvoor vers
worden behandeld,maar per tekstgedeelte
Opdetailsgaikhiernietin;elkeschijndat (een zgn.perikoop).Op deze wijze isnaik daarmee de strekking van het boek zou tuurlijk veelbeterte zien waareen bijbels

toevertrouwde.

willen ondergraven moetvermeden worden. auteurnaartoewerkt.Demedio april1984
Hetenigedatikwelkwijtwilis,datikniet overleden Zuidafrikaanse hoogleraar Van
zozeerde term <filosofie',maarveeleerhet Selms,dieeerderalin deserieDePrediking
woord <theologie'in de ondertitelhad ver- vanhetOudeTestament(Nijkerk)een COm mentnnrop hetboek Jobverzorgde,volgtin
wacht.
PancBeentjes deze nieuwe serie een geheel eigen werk-

wijze.In de uitleg van de dialogen -het

H.Andriessen,Spiritualiteiten Levensloop,
Altiora, Averbode/Apeldoorn, 1984, 143
PP.,BF.3O .

overgrotedeelvanhetboek Job -voertVan
Selmsde vrienden van Job wederom sprekend op.Datisinderdaad een nog nimmer

gevolgd rrocédé;bijnader toezien echter
kan ikmPJnietaandeindrukonttrekkendat

Spiritualiteitiseen term die een scala aan
betekenissen in zich verenigt.W ie te weten
wi1komen watAndriessen eronderverstaat
doetergoedaan deuitgebreidevoetnootnr.

hijvrijsnelvervalttotœnparafr@evande
bijbeltekst.DeeveneensinPretoriawerkzameLoaderheefthetboek Predikervan een
uiterst boeiend commentnnr voorzien. De

2telezendiebi
jnadegehelepagina137be- vertaling diehijtelkensaan hetbegin van
slaat,en die voormijbestintegrnnlin de elkeparagraafpresenteertwijktverschillenInleiding opgenomen had mogen zijn.De demalenafvandievanhetNederlandsBijauteurbehandeltin ditCahierhetopvallen- belgenootschap(NBG),deeditiediedoorde

degegevendatweblijkbaarnietjoedkun- doelgroep hetmeestgebruiktenhetbestge-

kend >1zijn.De door hem voorgestelde
gelijksedoenenlatenwordtverbondenmet veranderingenzijnnaarmijnmeningmeesteenspirituelevisie.Hijbespreektnietzozeer alerg overtuigend.Ook de analysesvan de
nen zondereen levensbeeld,waarln onsda-

deinhoudvan zulk eenvisiealswe1devoor-

tekst bevatten af en toe heel verrassende

waarden ervan,wilzijin deverschillende elementen.hetgeenbijvoorbeeldhetgevalis
levensfasen werkeli
jk haar vruchtbare in- bij de overbekende passagesin 3:1-9 en
vloed kunnen uitoefenen.M etbehulp van 11:1-2.Welvraagikmi
jinalleernstafof
dagboekfragmenten, persoonlijke gesprek- defiguurvan JesusdeM essiasnietaltesnel
ken en brieven lichtA ndriessen toewatspiritualiteitinconcretesituatiesen levensfasen

te hulp wordtgeroepen om toch nog maar
een happy end aan de uitleg van het boek

kan zijn.Datditnietin elkefase van de Predikertekunnen jeven.Komende delen
ullen moeten uitwbzen in hoeverre deze
menselijke levenslooq hetzelfdebehoeftte z
betekenen,ja zelfsmetkén,lijktmi
j een nieuwecommentaarseriezich een plaats>1
belangrijkeboodschap van ditintrigerend weten teveroveren in onstaalgebied.
boek.
PancBeentjes
PancBeentjes
Detweede brief van Petru;debrief van

A #* ,vertnnld en toegelicht door J.J.A.
KahmannenB.Dehandschutter,Katholieke

Bijbelstichting,Boxtel,1983.154pp.
A.van Selms,Job:een praktùche ###elverklaring,Kok,Kampen,1984,210 pp.,f

29,50

J.A.Loader,Prediker:eenpraktische##belverklaring,Kok,Kampen,1984,154pp.,
f23.50.

Detweede briefvan Petrusen de briefvan
Judasworden in de canon van hetNieuwe
Testamentvan elkaargescheiden gehouden
doordedrie brieven van Johannes.Datze
in deze katholieke commentnnrserie niette-

mininhetzelfdedeelb#eenzijngeplaatstis
Onstaalgebiedisweereenserierijker.Het leentoeval.Erbestaatnnmelijkeenduidegaatom eenbi
jbelcommentaarwaaraaneen lljkeliterairealankelijkheid:in2Petrus2
grootaantaldeskundigen uitdeverschillen- wordtbijna de gehele briefvan Judasin
deprotestantsekerken medewerkingzalver- stukjesenbeetjesgeciteerd.In 150pagina's
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krijgtde lezer veelinformatie aangereikt, cultische inhoud -welin ditfascikelthuiszowelover allerleiaspecten van de Griekse
tekstalsoverdesomsbonteverscheidenheid

aanuitleggingen dieinomloopzijnmetbe-

horen.
Devoetnotenvind ik in ditdeelbeterdanin
debeide voorgaande aseveringen;ook het

trekkingtotbepaaldevraagstukken waartoe
dezetweebrieven aanleiding geven.In aparteexcursen wordtaandachtbesteed aan de

aantalverwijzingen naarBijbelplaatsen is

eschatologiein 2 Petrus(pp.110-112)als-

PancBeentjes

toegenomen,hetgeen een verheugende ontwikkelinggenoemd mag worden.

medeaan de dwnnlleerwnnrtegen beide ge-

schriften reageren (pp.148-150).Hetcommentaarvan beide geleerden iszééruitvoe-

rig,uptodateenverwijstbijelkdetailnaar
de vakliteratuur.Echt een aanwinst voor
deze serie.M et spanning wachtik intussen
op de commentaren op de Evangeliën en
Handelingen !

Sociologie

PancBeentjes
R.Borger e.a., Fex/e au der Umwelt#eJ

A.D.deGroot!Academie en Fom -.Over

Alten Testaments, Band I (Rechts- und hoger onderwl
js en wetenschap, Boom,
Wirtschaftsurkunden),Lieferung 3:Doku- Meppel/Amsterdam, 1982, 280 pp., BF.
mente zum Rechts-und Wirtschaftsleben, 755.
GûtersloherVerlaghausGerd M ohn, 1983,

192-282pp-,DM.68 (bijintekening DM. Een bundelartikelen vAan de bekende psl*).
choloog-methodoloog .D. de Groot dle
Hetderde fascikelvan heteerste deelhan- zijn gecentreerd rond twee thema's. Het
deltoverjuridùcheteksten(o.a.huwelijks- eerstedeelbehandeltdeproblemen en mocontracten, echtscheidin:sakten, erfenis- gelijkheden van hethogeronderwijstegen
kwesties,testamentenenbelastingzaken)en deachtergrondvandeontwikkelinjenzoals
documenten die betrekking hebben op de diezich(mn.oppolitieken organlsatorisch
economie.Hetgeen in deze anevering on- vlak) in de jaren zeventig hebben afgemiddellijk in hetoog springtisdegeringe sx eld.Hetgrootste deelvan dezebeschouomvang van e1k der opgenomen documen- wingen vormen directe reacties op de talten.Een uitzondering vormen enkele Egyp- rijkebeleidsvoorstellen,herindelingenenretische teksten, wnnronder de beroemde organisatieszoalsdiein deloop derjaren
jn gebrachten deelsook wel
Steen van Rosette.een nevenresultaat van naarvoren zi
enuitvoerzijngelegd,eenontwikkelingdie
Napoleons veldtochttegen Egypte (17H ). t
tenslotteinNederlandisuitgemond in denu
Ditzwartebasaltblok van 114 x 72cm.was

beschrevenindrietalen(hiëroglyfen,demotisch en Grieks),hetgeen Champollion in
1822instaatsteldeeindelijkdeMëroglyfentaalteontcijferen.

geldende <twee-fasen-structuur'van hetuni-

versitaironderwijs.

Isdit eerste deelsterk aan de Nederlandse
situatie gebonden,van algemenerbelang is
M enigeen Y ook metinteressedeAramese het tweede deel,waarin de Grootzich op
documenten(pp.253-263)uitElefantinebe- wetenschapsmethodologisch en sociologisch
studeren,demeestzuidelijkestadvanEgyp- terreinbegeeft.InzijnForum-gedachtevan
dejd
we
etp
eo
ns
si
ct
ha
iespvl
ai
j
nkKuh
thijnse
te
nrvo
ka
oa
rn
alt
La
esk
la
ut
it
oesn,
teoqeeneilandjeindeNijl.Erwoonden bi

veelJodenen hun verzoekuithetjaar*7

voorChr.aan de stadhoudervan Juda om
detempelaldaartemogen herbouwen isbewaard gebleven,evenals hetdocumentmet
het antwoord dat men toestemming kreeg
totherbouw.
Naasteen grootaantaldocumenten uitAlalach en het meer bekende Ugaritbevatdit

terwijlhi
jbijdeinternewetenschappelijke
methodologie (in strikte zin) eerder aan
Popperlijkttewillen vasthouden.Interes-

de drie laatste afvraag of ze - gezien hun

GerGroot

santebeschouwingen,ookvooreen lezerdie
Zch in heteerstedeelnog een toeschouwer-

van-buitenafvoeldebijeeninterne,envoor
hem waarschijnlijk nauwelijks boeiende,

deeltjeterafsluitingeendozijnoud-zuidara- specifiefNederlandse discussie over de inbischeteksten,waarvanikmeoverigensbij richtingvan hethogeronderwijsaldaar.

1046

Streven/aug.-sept.

miniem inverjeli
jkingmetdevaakverrasLiteratuur

sendeperspectleven op veeldoordeofficiële

literatuurwetenschap nog nauweli
jks besproken teksten.

BertVanheste,Literatuursociologie.theorie
enmethode,Van Gorcum ,Assen,1981,336

P.Pelckmans

PP.,f39,50.
Een watbabbelig boek waarin de voorbeelden vaakinteressanterzijndandenaarmi
jn

P.J.Meertensm.m.v.HilarySalles,Neder-

bliceerde reeds in 1971 een nog steeds lezenswaardige Inleiding totde literatuursociologie,Boom/M eppel.Hiergaatheteer-

P.C.Hooft,Emblemataamatoria.Ingeleid,
uitgejevenentoegelichtdoorK.Porteman,

aliteitvan hetlaatste decennium weldoor-

In 1956 publiceerde P.J. Meertens samen

IandseEmblemata,MartinusNljhoff.Leiaanvoelen tamelijk evidentetheorie.S.pu- den,1983,171pp-,geill.
MartlnusNijhoff,Leiden, 1983,222 PP.,
derom eenpersoonlijkestandpuntbepaling, geill.
waarinuiteraarddewetenschappelijkeactuklinkt,maarzonderdatzeheteigenlijkeon- metJohnB.Knipping in deserieKlassieken
derwerp van hetboek wordt;hetgaathier uit de Nederlandse Letterkunde (Tjeenk
dusniet,zoalsde titelen hetprecedentvan Willink, Zwolle) een bloemlezing uit de
1971 zouden doen vermoeden,om een panorama van de recente sociokritiek.
Auteurbekentzich tot een optimistisch en
weinig dogmatisch marxisme,dathem o.a.
doet aannemen dat ook de ergste maat-

Noord- en Zuidnederlandse emblemataliteratuur van de 16e en 17e e.onder de titel
VanDeDene totLuiken.Een nieuweuitga-

vedaarvanisverscheneninNijhoffsNederlandse Klassieken.Ze is beknopter dan de

schappelijkevervreemdingnooitradicaalis, vorigeomdatJan Luiken,aan wieeen aparsteeds een stuk authenticiteit intact laat. t
e publikatiegewijd wordt,eruitisgelich
Zi
jnaanpakkenmerktzichverderdoornog- evenalsMyliusdieeigenlijktotde18ee.bealwatontleningen aan decommunicatiewetenschap en doorde -legitieme -bezorgdheid hetwoord literatuurnietexclusiefmet

eengroteLteschrijven:S.slaagterschijn-

hoort.Anderzijdsiseenvoorbeeldopjenomen uit de oudste emblematabundelln de

Nederlanden-dievan FransFraet(1554)en wordtiedereauteurnu in een korteinlei-

baarmoeiteloosin sociologischeopmerkingen over consumptieliteratuur te plaatsen
zonder,zoalsin dezemateriealtegebruike-

M eertenserop datde studie van de emble-

lijk,een neerbuigendetoonaan teslaan.

cenniaserieusisaangevat.En K.Porteman
metdenieuweeditievan HooftsEmblemata

Gezond verstand en goede bedoelingen eerder dan een strak gedefinieerde methode.
Hetboek onderscheidtzich vooralvan de

dingvoorgesteld.InzijninleidingwijstP.J.

mataliteratuurpas in de voorbije twee de-

amatoria levertdaarvan een voortreffeli
jk
bewijs.Zeerexacten gedetailleerd,maarin

vele gelijkaardige inleidingen doordathet, een heldereen ookvoordeniet-specialista1liever dan de telkens weerkerende,bijna tijd leesbare formulering beschrijftPorte-

klassiek geworden schoolvoorbeelden weer
op te nemen,voortdurend eigen voorbeelden aanhaalt,alle ontleend aan de recente
Nederlandstalige letterkunde. Het oudste
metenig detailbesproken werk isDe voor-

man hetgenrevan deliefdesemblematiek en
dekarakteristieken van deprenten en bege-

stad groeit(1942)van L.P.Boon;verder

uitgever imponeert, maar trekt nooit de
aandachtop zichzelfen datiseennietgeringe verdienste.Porteman laat zien hoe de
Emblemata amatoria van Hooft voor de
verliefdeen kapitaalkrachtigefjeunessedo-

ook boeiende beschouwingen over Van
Aken, Terlouw, W .F. Hermans, Meulenbelt,Jo Durand enz.Ondertussen kan men

welbetreuren dat deze beperking tot (zo
goed als) eigentijdse voorbeelden nergens

leidende bijschriften van Hooft (in het
Nederlands),de Nérée (in hetFrans) en
Plemp (in hetLatijn).Deeruditievan de

rée'vande17ee.eenvergelijkbarefunctie

explicietter sprake komt;de mindergoed

vervuldemetsommigeprodukten van detri-

ingelichtelezer,dietochdebelangrijkstebestemmeling vanhetboek schijnt,zou licht

viaalliteratuur nu.Hij gebruikt inzichten

gaan verm oeden datsociokritiek alleen voor

hetnabijeverleden geldt.Maarditeuvelis

van deliteratuursociologieom hetkarakter,
defunctieen hetpubliek van deemblemata
amatoriatoetelichten.In hetcom m entaar
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bij de emblemen extrapoleert Porteman

niet, maar decodeert al eeldingen en teksten binnen hun eigen culturelereferentiekader. Door de kwaliteit van de facsimile
weergave naareen exemplaar van de eerste

SimonedeBeauvoir,Demandarl
jnen,vertaald en van een nawoord voorzien door
Ernstvan Altena,Agathon,W eesp 198312

732pp.,pb/45/geb./55.

druk wordthetbekijkenen lezen van deze

editie een pleziervoorhetoog en de geest. DeverschijningvanDemandarl
jnenin1954
Deconciezeuitsqraken overliefdeen ero- waseen grootsucces;Simone deBeauvoir
tiekvan de Renalssancisten blijken minder kreegzelfsdePrix Goncourtuitgereiktvoor

tijdgebondendanopheteerstegezichtver- haarbeschrijvingvanhetlevenvandetoonmoed zou worden.

J.Gerits

aangevende Franseintellectuelen van na de
oorlog:Camus,Sartre,PascalPiaen uiter-

aardzijzelf.Tochkanmenzichdertijjaar
laterafvragenwaaraldieophefeigenlljkop
stoelde.WantDemandarqnen isverrevan
eengeslaagde roman,zekerwanneermen in

j
Mari
jkeHöweler,Vangelukgesproken,Ar- aanmerkingneemtdatDeBeauvoirprachti
beiderspers, Amsterdam, 1982, 220 pp., materiaaltothaarbeschikkinghad.Hetrel1en en zeilen van de texistentialistische in/28,50.
rowd'wasinteressantgenoej,zoalsinmidMarijke Höweler,## onssch#ntdezon, c
delsdoorveleromans,memolresen historiArbeiderspers,Amsterdam, 1982,2% pp..

/24,50.

sche documentaires isbewezen.Maarwaar
een fascinerend verhaal had kunnen ontstaan,waarin politiek-filosofische elemen-

ten,karakterstudies en hettijdsbeeld van

W einigromanslijkeninNederlanddeafje- hetnaooorlogseFrankrijktotééngrotekrolopenjarenmetzoveelenthousiasmetezljn niek hadden kunnen samenvloeien,daar is
ontvangen als Marijke Höwelers debuut deBeauvoirblijven steken in voortdurend
Vangeluk gesproken.Mochtmen dekritie-

mislukkendegogingen haarhoofdpersonen

ken geloven,dan was hethuidige tijdsge- enigefinwendlgheid'meetegeven envooral
wrichtmet een ware meesterhand beschre-

in veel,heelveelgebabbelvan en over de

venénontmaskerdindezeeigentijdseironi- ik-figuurvan de Beauvoirzelf.
sche zedenschets.En zekerheeftVan geluk

Hetmeestinteressantishetboek nog waar

gesproken zijn onderhoudende momenten, de houding van de intellectuele elite tegenalwordtdehumoristischetoon nogweleens over de communistische parti
j tersprake
wattégewild en wordthetverhaal(ofmoet komt. De breed uitgesponnen discussies
men eerderspreken van een oyeenvolging waarin de fascinatie die de partij, alle
van korte scènes, waarin de cllchémensen schandalenenonthullingentenspijt,ophen
vandebeginnendejarentachtigwordenge- bleefuitoefenen geven ook nu noj aanleiportretteerd?)naarheteindetoewatpathe- ding totdiepe verbijstering.Hetlsechter
tisch.

kenmerkend datdevoornaamste verdienste

W onderlijk genoeg wasde ontvangst van

vanDemandarqnen ligtin detheoretisch-

Höwelers tweede roman veel gemengder,

politieke passages, d.w-z. daar waar het

hoeweltoonenverhaalhierduidelijkeven- boekhetminstromanwilzijn.Deonmacht
wichtigerzijn.Misschien begon demilde, van de Beauvoirin hetcreëren van levende
kabaret-achtige satire toch alsnelteverve- personen vindthierzijnlogischetegenhanlen.W antBi
jonsschijntdezonborduurt ger;enhetzijnjuistdeze,relatiefgeslaagsterk op heteersteboek door;deelsdezelfdepersonageskomen erin terug en opnieuw

de, dtheoretissche'passagesdie de misluk-

naamste thema.Heeldiepgaand en wereldschokkendishetallemaalniet,maardathet
talentvan Höwelernog we1eensvoorverrassingen zal kunnen zorgen hoeft zeer
zekernietteworden uitgesloten.
GerGroot

dit boek opnieuw in het Nederlands vertaald.Ernstvan Altena kweetzich zeerbe-

kingvanderomanDemandarqnen alsgeisdekommerenlustelozeleutdieonstijds- heelnog eensextra onderstrepen.
gewricht schijnt te kenmerken het voor- Zoalsheelhetwerk van de Beauvoirwerd

hoorlijk van zijn taak,maarook in een
nieuwevertalingbli
jftDemandarqnen een
zeerm iddelmatig en gedateerd produkt.
G erG root

1> 8
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ta1 borrels. De vrouwen domineren zi
jn
leven en hetverhaal:zijspelen deeerlijke
rollen in zijn egocentrisch bestaan.Toch
zijnhetdevrouwendiehem elkebeslissende
stapinzijnlevendoenzetten:hetisLiliane

diebeslistofde verhouding verdergaatof

niet;hetiszijnvrouw diebeslistofzehem
terugwi1ofniet;hetisMagda,zijncollega,
die hem overtuigd een rustkuur te ondergaan.

T
ussendoorwordtdewerkinj van de loge
beschreven.Meer karakteristlek is evenwel
dezeeruitvoerigebeschrijving van dealledaagsehandelingen,a1shetwaremetdetaal
gefilmd totin dekleinstedetails.
RietBiesmans
Maarten 't Hart, Het eeuwige moment.
Essays, De Arbeiderspers, Amsterdam,

1983,226pp.,/29,50/BF.465.
Uit vele verhalen en romans (o.a. De
droomkoningin) heeft de lezer al kunnen
aneiden dat S. niet alleen een lielebber
maarook een kennervan de klassiekemuziek is.Viervan detwaalfessaysgaan over
de essentievan de muziek,haar relatie tot
de poëzie, de paradoxale verhouding van

Vestdijk totde muziek in hetalgemeen en
totMozartin hetbijzonder.'tHartisniet
alleen een verwoed schrijver, maar ook

@

iemand meteen onverzadigbareleeshonger.
Emily Brontë, Charles Dickens, Kierkegaard,Söderberg,Patricia Highsmith,Elias

Canetti:hijheeftzeallen gelezen plusde

secundaire literatuur die over hen versche-

nen is.'tHartisnietbescheiden:hijvermeldtdathijtussendoorevenDeensgeleerd
heeftom Kierkegaardinhetoorspronkeli
jk

tekunnenlezen,hijberisgtBomansdiezoveelonjuistheden overDlckensgeschreven
heeftenhijvindtdatdepubliciteitdieeen

Emily Brontëten deelgevallen isnooitveel

om hetlijfgehad kan hebben,vergeleken
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een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poezie, literatuur in een uniek kader

web van achterdocht, uitvluchten en leugens,doorgespoeld meteen opvallend aan-

alle dagen van 12 .30 tot 18 u . - 's maandags gesloten

poogthijop krampachtigewijzeziln comfortabelhuwelijkmetChristianeafteschermen.Zijndoenen laten wordtéén spinne-

(Kruispunt I.ge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St .-Paulusstraat)

zoon Liliane ontmoet.Tevensburlerman,

Kcepoortbrug 4, 2000 Antwerpen, tel . 03/2343512

PaulDegrijse,vijftiger en zelfingenomen
atheneumdirecteur,krijgteen dcoupdefoudre'wanneerhi
jbijdevernissagevan zi
jn

BOEKENHUIS

Clem Schouwenaars, Liliane, Standaard,
Antwerpen,1983,4% pp.
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metwatschrijversvan nu kan overkomen
(delezersmoetenhetverhaal<onderdewit- Literatuu- etenschap
te knop'uitde bundelDe zaterdagvliegers
ermaareensopnalezen).L.P.Boon,maar
een Vlamingen in deogenvan 'Hartwaar-

schijnlijk dusiemand diegeen Nederlands Hedwig Speliers,De pool van de droom.
schrijft(cf.hetonderscheiddathijopp.87 FJa en overJohan Daùne,Manteau,Antmaakttussen vertalingen in hetNederlands

werpen,1983,329 pp.

enhetVlaams)heefteenbundelingvanzijn

essays ooit de titel gegeven : fGeniaal... Johan Daisne (1912-1978)is hetbekendst
maarmettekortebeentjes'(1969).Hetkan alsauteurvan magisch-realistische romans,
jdewortelsheeftaangegeven in
niet ontkend worden dat 't Hart de door waarvanhi

hem besprokenauteursengenresopveelzijdigeendoordringendewijzegelezenengeanalyseerd heeft.Meesterlijk soms.Maar
eenuitspraakals:<Datjemetschrijvenpolitieke doeleinden zou kunnen nastreven is

zijnessayoverletterkundeenmagie(1958).

Totzijnbekendheidhebbenverderbi
jjedragendeverfilming doorDelvaux van zlln romanDemandiez@ haarkortlietknippen
(1947)enzi
jnnovelleDetreindertraagheid

ietsdatgeheelbuitenmijnbevattingsvermo- (1950),nogaltijdveelgelezeninhetmiddelgenligt-'(p.216)isdanweertypisch voor baaronderwijs.beman diez#ahaarkort
ppenwerdinnietminderdan 8talen
dete kortebeentjesvan dezeindividualist Iietknl
en eilandbewoner.

J.Gerits

vertaald.Van dezeauteurheeftSpelierseen
portret willen maken en een beoordeling

willen geven van zijn omvangrijk oeuvre.
Depoolvandedroom bestaatdan ookuit2

Isaac Asimov,Morïen,vertaald door D. afdelinjen:biojrafieenreceptie.EensynBilderbeek(oorspr.tltelChange),Elsevier, these-blbliolrahevan JanTheunynck,die
Brussel,192 pp-,BF.2O .

Asimov kreeg in 1974 de opdracht een
rubriek voor toekomstbeelden te verzorgen

ineenboordtijdschriftvaneenAmerikaanse
luchtvaartmaatschappij.A1sfuturoloogzag
hijzichvoordetaakgestelddetoekomstte
verkennen, toydat de mensheid op haar
tochtdoordetljdeenbeterinzichtzoukrijgen in watze dientna te streven en watte

watdepoëzlein detijdschriftenbetrefttypografischzeeronoverzichtelijk is,sluitde
verzamelbundelaf.
Daisne heeftin 40jaarzowat20 dichtbundelsgepubliceerd.Uitdelectuurvan debe-

rijmdedagboekbladen van de romantische

en sentimentele gevoelsmens die Daisne geweestis,komtW .Spillebeen totde conclu-

siedathijgeen dichter,weleendichterlijk
man genoemd kan worden.Overzijn vier

vermijden'(p.7).Deauteurisbekendvoor
zijn verstandige SF-verhalen;een van de
weinigeschri
jversinditgenremeteendegelijkewetenschappelijkevorming(biochemi-

toneelstukken, geschreven tussen 1942 en

op talvan actualiteitsvragen als:terug naar
de steenkool? de definitieve brandstof?

ifilmatiek',eenliterairemaniervanfilmki
j-

schappilkritiek en van een diep vertrouwen

taald heeften in 1948een overzichtvan 10

1944 schrijftC.Tindemansdatzeeen opvatting vertegenwoordigen van het theater

alsaanschouwelijkeliteratuur,watop dat

genblik aleen verouderdeogvattingwas.
cusenhoojleraar).Hierpoogthijtelkensin o
tweebladzllden een antwoord tesuggereren Dezelfde visie is ook aanwezlg in Daisnes
ken en filmkritiek waarin niet de kineast

klonen,pijnverdrijving,telepathie,e-d.Af maar de scenaristcentraalstaat.De slavist
en toejeefthijblijk van een mildemaat- Daisne,dieindejaren'30veelPoesjkinver-

in demogelijkheid vandemensom zijn lot eeuwen Russische literatuur publiceerde,
in eigen handen tenemenen testuren.Lec- zweegdefinitiefoverdatonderwerpnazijn
tuurvooreen ruim publiek.
deelnameinhetzelfdejaaraan een vredesHarry Berghs congresteWroclaw,waarhijhetgeloofin
zijncommunistischeidealenverloor.
Kritische bijdragen overafzonderlijke romanszijnvandehandvanJ.M.Maes(over
de structuurvan De trap van steen en wol-

ken),A.M .M usschoot (over Baratzearteaj
en H.Bousset(GrûszGottj.Van zijn vijf
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bundels novellen heeft M . Reynebeau de
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gen.Desondankszou Greimas,gezien zijn

autobiojrafischesamenhangendelevensbe- belangrijkebijdragen,ineenalgemeenoverschouwlnggeanalyseerd.
zichtalsdittoch minstensgenoemd mogen
Uitdebijdrajenvanfamilieledenenvrien- worden.Nu draagt de bundelweliets té
den(Spelierslsersomszelfsdeauteurvan

op basis van gesprekken met de betrokke-

sterkhetbrandmerkvanpartijdigheid.

GerGroot

nen)verschijntDaisnea1seenhypergevoelig
mens.voorwie schrijven a1stherapiegeen

posemaarnoodzaakwasen voorwieliteratuur en film inderdaad een evasie beteken-

denuitdewerkeli
jkheid indedroom.Zijn
ideologie waserg burgerlijk en conformis- Theater
tisch,zijn wereldbeeld platoonsdualistisch
enstatisch.Vandaardatzijnoeuvredoorde
jongere generatie critici(J.M.Maes,Paul Dieter Schulze,FluchtpunktederNegativivan Aken,M .Reynebeau,G.Lernout,R.
öt.SpiegelungenderDramatikSamuelBecSoetaert,L.de Vos) die aan hetwoord t
ketts in der marxistischen Literaturkritik,

komen felaangevochten wordt.<politiek en
ethischisJohan DaisnedeJohn W aynevan PeterLang,Frankfurt/Bern,1982,227 pp.,
de Nederlandstalige literatuur' schreef G. sFr.53.

Lernoutnietonterecht(p.168).Anderzijds Vanuitdevaststellingdatde rebelse generaheeftP.deWisyelaereerookopjewezen tie van dejaren 60 en 70 in haaragitatie
datDaisneinzbnromanshetschrilfproces
enderesectieophetschrijvenalsstructuur- meer bijBeckettsquasi-perspectiesozeleelementheeftgdntegreerd,watdeevolutie vensboodschap aanleunde dan bijBrechts
van hetmoderneNederlandseproza onmiskenbaarheeftbdnvloed.
J.Gerits

Tzvetan Todorov (red.), French Literary

Theory Today.# Reader,Cambridge University Press, Cambridge/Editions de la

heilsanticiperendeverkondiging,onderzoekt
S. welke attractiviteit Becketts oeuvre in

konhoudenvoorneo-marxistischeti
jdgenoten. In microanalytische scherpzinnigheid
ontdektS.datBeckettsoeuvre zenietheeft
aangesproken a1s een verkalkend asielvan

wanhoop-op-armafstand maar#at precies

de negativiteit als existentiile categorie ze
Maison desSciences de l'Homme,Parijs, ertoeuitgedaagd heeftmetrevolutionairon1982,239 pp.,geb.f 19,50,pap.f 5,95.
geduld op demaatschappelijke feitelijkheid
los te gaan.De afwezigheid van enige zin
Deafgelopen vi
jftien jaarheeftdeFranse voor berusting ofcompromiswoog zwaarliteratuurtheorie(ogbasisvanaanzettendie derdoordan de wanhoop ofde hopeloos-

aloydejarenvijftlgteruggaan)eenopmer- heidvanhetmenselijkebestaan.Natuurlijk
kelbkeontwikkeling doorgemaakt,waaruit heerste er geen eenstemmigheid; stelden
deze bundel, ter presentatie aan de niet-

franssprekendewereld,enkelecayitaselecta
geeft.M en trefternaasteen artlkelvan de

zich b.v.Adorno en Bloch positieft.o.Beckettop,dan wezen b.v.Lukacs,Koner of

Mittenzweihem agodictisch terecht. Niet

samenstellerTzvetanTodorov,o.a.bijdra- echterom hetuitelndelijke verdictpro of
genin aan van dehandvan Barthes,Riffaterre,Genetteen Hamon.Grote afwezigein

dit overzicht is Greimas, die, met zi
jn

contra ishetS.begonnen maarom hetnor-

me
nstel,hetpersjectievenveld,hetpremissieniveau;dan blllktin Beckettsoeuvreeen

fstructurele semantica',een wat strengere,

kracht van controverse en dialectisch dis-

analytischermethodischelijn volgtdan de
genoemden,terwijlvooralTodorovzichin
zijnrecenterepublikaties(vanafThéoriedu
symboletotaan zi
jn laatsteboek La con-

puutopgenomentezijndiemethetmarxis-

rlchting van een open Iecture beweegt.De

alternatief in een gedesintegreerde wereld,

tische nutseffectvan literatuur niets uitte

staan heeftterwijldeneogeneratiein S.'s
visiepreciesop zoek isgegaan naarimma-

%uête de I'Amérique) steeds verder in de nente waarde,naarhetverlangen naar een

vruchtbaarheid van de onderzoekinjen die naar vers voedselvoor een andersgeaarde
uit deze opstelling voortkom en lllkt de

juistheidvandezekeuzeookweltebevesti-

revolutievan dt <hongerigen'.
C.Tindemans
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De recente herwaardering die C.T.Dreyer
genietisbeslisteen goede zaak dieduidtop
de vitaliteitvan de filmhistoriografie.Het

Film

prachtige werk van D.Bordwell(Un.of
California,.1981), retrospectieves van het

NoëlSimsolo.Fritz Lang,Edilig,Parijs, œuvre in verschillende landen,en nu ook
een heruitgavevan Gertrud (1964)die een
1982,127 pp-,FF.59,50.
commercieelsuccesbleek tezijn,zijn hier
FritzLangisnooiteen makkelijk man ge- vermoedelijknietvreemdaan.Dreyerswerk
weestom teplaatsen ofom mee te werken:

is,zekerverqeleken metdatvan andere
filmmakers!nletzo heelgrooten vertoont

JoeManckiewiczbeschrijftin Pictures will merkwaardlge stilistische verschuivingen.
talkhoehij,tijdensdeopnamen vanLangs Overhemzelfwasnietzo heelveelbekend,
eersteAmerikaanse film Fury,een door de
techniciberaamd fwerkongeval',metLang

endelangejeriodesvanwerkloosheidtus-

Goebbelshem hetleiderschap voordeDuitse film had aangeboden.In Amerikamaakt

probeerdhetlevensverhnnlvan Dreyertere-

sen deverschlllendefimswasvoorvelen een
als slachtoffer,moest veri
jdelen.Lang is my
sterie.A1seen detectiveheeftDrouzygedan net uit Nazi-Duitsland gevlucht waar

hijanti-Nazifilms(cfr.Hangmenal
so diej.
Lang schijntalti
jd opdeverkeerdeplek te
zijn,moeilijk telocaliseren,<on the run'.
Datgeldtook voordekritiek:Lang bli
jft
onderwerpvandiscussie,blijftstofvoorpublikatie. Simsolo's boek probeert twee

construeren,daarbijvooralaandachtschenkend aan de vreemde omstandigheden van

zijngeboorteenvanzijnkinderjaren.Hetis

dan ook een soortpsycho-biografie geworden,metallevoor-en nadelen eigen aan dit

genre(vöörDrouzyhad D.Fernandeziets

gelijkaardigslepoogd methetleven van

lijnen in zich te verenigen:de historisch- S.M.Eisenstmn).Het is irritant voor de
zerom alle feitjesen feiten uithetleven
chronologische en dethematische,waarbi
j le
an een filmmakerzo geduid tezien,maar
steedsblokken van een paar filmseen the- v
matischkaderkrijgen.Eenaanpakdiesoms tochmoetjeookbekennendatdezespecuatiesvaakeendimensiemeerqeven.Droueen verrassende optiek biedt: zo worden l
y'sverdiensteisevenweldathljzichnogal
Thebluegardenia, While thecity sleeps en z
intoomtwanneerhetom deevaluatievan de
Beyond a reasonable doubt(uit ,52,'55, werkengaat:hijgeefttoedathieralveelen
'56)vanuitdethematiekvande(massalme- veelbeter over geschreven is,en beperkt
dia bekeken,die in de drie filmsaanwezig
ich totfeitelijke gegevensbetreffende de
is.Maarwatditstramienaanwinstkan og- z
leverenmoeta1sverliesgerekendwordenb1j ontstaangeschiedenisen de werkom standigeden.Een zeeruitvoerigeendegelijkefileen cineastalsLang.Hetthema <autourde h
mografie rondthetwerk af.Gedurendeeen
lapsychanalyse'lijkttewillekeurigvoorhet korte periode is Dreyer ook filmrecensent
groepje films dat het wil beslaan (Secret geweest (hij was hoofdzakelijk juridisch
beyond the door, Woman in the window,
jeenDeensdagbladgeduScarletstreetj omdatzich meteen andere correspondentbi
r
e
n
de
e
e
n
l
a
ng
e
r
periodevan zijn leven).
films(o.a.Thebigheat,çV )aanjeopdrin- Hetiseen selectie
van dezegeschriften die
gen.Tegelijkertijd toontSimsolo metzijn afzonderlijkverscehi
jnen.Zehebbenopzich
(mooi uitgegeven en fraai geillustreerde)
boek aan watkarakteristiek is voor Lang: niet zoveel waarde, maar vullen onrechtereensonze kennisvan hetwerk
elkejoginjom dezegrilligecineastenzijn esntredeekpsewe
rsoonvanDreyeraan.Interessanter

werklntelljven,geeftteduidelijkhetbesef

nde(meestalkorte)beschouwinjen over
d
aterbijnaevenveelontsnaptalservastje- zij
jneigenylannenofwerken.ZozilnDreylegd wordt.W atdatbetreftza1ditwe1nlet zi
delaatsteLang-studiezi
jn.

PaulVerstraten

M .Drouzy,C.T.Dreyer,Editionsdu Cerf,
Paris,1982,411pp-,FF.150.

ers opvattlngen over een langgekoesterd

project,een Christus-verfilming,bijzonder
lezenswaardig.Verderzijn erookgesprekken met de cineast, en getuigenissen van
naaste medewerkers,w.o.de dagboeknoti-

tiesvaneenassistentebijVampyreenanecC.T.Dreyer,ReTexions sur mon Métier, dotische waarde hebben,die veel over de
Cahiers du Cinéma/Editions de l'Etoile,
Paris,1983,155 pp.,FF.88.

obsessiesvan Dreyerverraden.
EricdeKuyper
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R* Schickel, Cary Grant. # Celebration,

Michael Joseph, London, 1983, lo pp., varia
f10,95.

Een schitterendecollectievan -vaak unieke

foto'sgewi
jdaaneen vandefascinerend- Erika Nielsen (Hrsg.),Focus on Vienna
ste mannelijke Hollywood-stars; daarbij 1#* .Changeand Continuity in Literature,
-

een mild-descriptieveen informatievetekst; M r fc, Artand IntellectualHistory, W illm Fink, M ûnchen, 1982, 149pp.,
(helaas)geen pojingdusom Grantsaparte he
DM
.Z8.
sgeelstijl,nochzlnfunctieinvelemarkante

fllms (van Cukor, van Hitchcock, van
Hawks)teonderzoeken.Hetvisuelegedeel- Ditinterdisciplinairesymposium (Houston,
te van hetboek compenseertin ruimemate 1979)heeftalswezenhjk thema de labiele
detekortkomingen(dieooitweleensopge- zelfzekerheid van hetintellectuele milieu in

Wenenomtrentdeeeuwwisselinj.Losgeslaen van enig wereldbeschouwelilk houvast,
star-fenomeen beter kan analyseren).De ghe
tniet-meer-weten-waarheen alskenmerk,
velemooiafgedruktefoto'sbewljzeneenste
de
iging de terugtochtin hetesthetische
meerdat<Hollywood'nietenkelfunctio- alsne
a
l
t
ernatiefop te vatten,isambivalentie
neerdeviazijnfllms,maardatdelouterfoessionismeconstant.Dediverserefetojrafischeactiviteiteen wezenlijk en niet erennitmpr
en behandelen minderhistorisch-reconvangen zullen worden, wanneer men het

mlndercreatiefonderdeelwasvan deimagebuildingvan de droomfabriek.
EricdeKuyper

structievemotieven dan zecontouren trach-

tentejevenaan mentalehoudinjen (intellectuallteit, provincialisme. antlekenbeeld

b.v.) geadstrueerd aan analyses van de

R.-P.Kolker,TheAlteringEye.Contempo- Freud-receptie, het procesdenken. de
rary InternationalCinema,Oxford Univer- droomnarrativiteit,de novelletechniek, de
sity Press,Oxford,1983,427pp.,f6,95. muziek,de Jugendstil,de spanning tussen
historisme en moderniteit.
Ditlijvigeboekwileenzovolledigmogelijk
C.Tindemans
overzicht geven van de ontwikkelingen en
omwentelingen in de voorhetallergrootste
deelniet-commerciëlecinema.Vertrekkende R.C. Toll, The Entertainment M achine,
bijhetneo-realisme,stippelthi
jdelijn uit American Show Srfnel: in the Twentieth
die gaat van de Franse Nouvelle Vague, Century.Oxford University Press,Oxford,
overde verschillende nationale scholen tot 1983,284 pp.,f 22,50.
degrootmeestersvan dehedendaagseperiode.Hetiseen nogalonevenwichtig werk ge- Perhoofdstukkrijgenweinditboekde(al

worden,onbeslistalsS.isofhijnubewe- tebeknopte)geschiedenisvanenkelepoqugingen wilschilderen ofde auteurs.Vooral laire kunsten,media ofgenres.Hetis met
dezelaatstenkomenaanbod,metvrijvolle- erjduideli
jkwaardeauteurheenwil,welke
digeoverzichtenvan hun werk.Maardees- crlteriahijhanteertom bi
jv.dewestern,de
thetische context-situering doeteen beetje misdaad-thematiek,dekomedieofdeseksuoubollig-traditioneelaan.In zo'n studiezou aliteit(enditkomtdanneeropeengeschiejejuistgraajeenherwaarderingvanzoiets denis van de mannelijke en vrouwelijke
als het Itallaanse neo-realisme, de Franse stars)tekiezen:film,radio,tven demuNouvelleVague,enz.willen treffen.Datge-

ziekindustrieworden ookbesproken op een

beurtniet,Kolkerhoudtzichbijdetradi- evenwillekeurigemanier.Aldezeverschijnt
ionelebenaderingen,engeeft-o?datvlak selenzijnuiteraard epopulair'in deAmerivrijbehoorli
jkerésumés.A1biJalishet kaanseshow-industrie,maarwatnu precies
tochonbevredigendomdatjeenerzijdszo'n dezin,dedraagwijdteofdespecificiteitis
volledig overzicht aangeboden krijgt (en van dezevormen van Amerikaansentertaindaarin za1 de bruikbaarheid van Kolkers ment blijft in het vage. Weliswaar we1
werkbeslistgoedediensten weten tebewij- bruikbaar als synthetische geschiedschrijzen),enanderzijdsmetzo'nambitieuspro- ving over deze fenomenen.Hetboek bevat
gramma zit dattekortschiet in de uitwerking.
EricdeKuyper

bovendien een nuttige becommentarieerde
bibliografie.
EricdeKuyper
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Driekerken in Centraal-Amerika,1.F#Jœ rl
9

207

Dekeuzevan dejezuïeten,H.Roeffaers
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291
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348
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Ontwikkeling alsdialoog.Voorbeeld Chotanagpurin India,M .Van den Bogaert
Godsdiensten Kerk in België.Poging toteen sociologischeinterpretatie,
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