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Streven, een cultureel maatschappelijk tijdschrift
van en voor Noord en Zuid

REDACTIONEEL

Vanaf oktober 1991 wil het cultureel-maatschappelijk maandblad Streven
(59e jrg.) opnieuw één tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen worden.
Wat de samenwerking tussen Zuid en Noord betreft, kan Streven op een
lange traditie bogen. In 1947 werden het door de Nederlandse jezuïeten uitgegeven Katholiek Cultureel Tijdschrift (een voortzetting van Studiën) en het
Vlaamse Streven tot één blad samengevoegd, met een Vlaamse redactie in
Antwerpen, een Nederlandse in Amsterdam. Dat bleef zo vele jaren lang.
In 1978 gingen de twee redacties deels een eigen koers varen en verscheen
er een Vlaamse en een Nederlandse editie. Eind 1980 werd de Nederlandse
editie stopgezet. De Vlaamse hield er enkele honderden Nederlandse abonnees aan over en kon blijven rekenen op geregelde bijdragen van Nederlandse medewerkers.
Het plan om opnieuw tot een intensievere samenwerking te komen, kwam
van een groep Nederlanders. In plaats van met een eigen soortgelijk tijdschrift te beginnen, verkozen zij zich aan te sluiten bij het Vlaamse Streven.
Enkelen van hen traden toe tot de redactie, anderen willen ons voor de verspreiding van het blad met raad en daad bijstaan. De éne hoofdredactie blijft
in Antwerpen. De kernredactie bestaat uit vier Nederlanders en vier Vlamingen : Paul Begheyn s.j. (publicist, Nijmegen), Wil Derkse (directeur
wetenschappelijke taken Radboudstichting, Vught), Harry Hamersma s.j. (filosoof, Amsterdam), Erik Martens (redactiesecretaris), Hugo Roeffaers s.j.
(hoofdredacteur), Pieter Siebers (docent kunstgeschiedenis, Utrecht), Frans
Van Bladel s.j. (voormalig hoofdredacteur) en Toon Vandevelde (filosoof
en econoom, Universiteit Antwerpen). Daarnaast blijven we werken met de
huidige Vlaamse redactie.
Aan het programma van Streven verandert daarmee niets. Het zal blijven
wat het was : een open en pluriform tijdschrift van christelijke signatuur, dat
maatschappelijke en culturele informatie en reflectie wil verschaffen op een
niveau waarop intellectueel geïnteresseerde lezers zich thuis voelen. Het was
juist dat wat de Nederlandse initiatiefnemers aantrok.

RELIGIEUZE BELEVING
IN DE LITERATUUR
NOOR SMALS

Op een zomeravond wandel ik met mijn hond door de velden. In grote sprongen danst hij boven het gras uit. Hij geniet, hij lijkt niet langer hond, eerder
hert. Hij stijgt boven zichzelf uit in het geluk van dit uur. Eenvoudig is hij,
ontvankelijk voor wat op zijn weg komt. Hij zit goed in zijn lijf. Barrières
heeft hij niet, al valt dat aardig tegen als je hem confronteert met andere
honden, dan wordt hij meteen de rivaal of de veroveraar. En een bot of zelfs
een tak maakt hem weer tot het beest dat hij natuurlijk is.
Als er een god is, dan houdt hij van dit dier, zoals ook Franciscus zich
tot hem zou richten. Maar ik ben het die de hond ziet en het geluk herkent.
Via dat beeld beleef ik mijn unieke moment. Mijn hond is gevoelig voor Gods
schepping en heeft daar geen weet van. Ook wij mensen weten niet veel. Wij
houden ons met de realiteit bezig, met onze verantwoordelijkheid, ons lot
en onze liefde. En daar gaat het om in de religie, om de verbondenheid. Een
religieuze ervaring is nauwelijks te omschrijven. Je kunt haar niet verklaren,
je weet niet hoe God meespeelt, of Hij meespeelt, weet je ook niet zeker.
Hoe fanatieker je het wonder wilt vatten, hoe minder houvastje krijgt. Brecht
zou zeggen : 'Alle rennen nach dem Gliick, das Gluck rennt hinterher'.
Religie, verbinding ontstaat door een beleving. Vanuit de realiteit wordt
een sein gegeven, een diepe kleur in de lucht, een zuiver geluid, een vergezicht dat van binnen resoneert, dat met die werkelijkheid verbindt. Een
mens vangt het op in zijn eigen klankbodem en in die zin is hij autonoom,
hij alleen herkent het teken ; het geeft de weerklank van het goede in hemzelf. Het kan een geluksgevoel zijn uit zijn jeugd, een herinnering aan een
fietstocht op de dijk of een stille zomeravond, een beeld dat hem ooit een
houvast heeft gegeven. Als kind is iedereen gedragen door de liefde, hoe dan
ook. Later keert die liefde terug in vormen van verlangen en besef van goedheid. De dichteres Vasalis beschrijft in het gedicht Moeder de geborgenheid
van het kinderleven en het vertrouwen dat daardoor ontstaat :
Zijzelf was als de zee. (...)
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rijzend en dalend op haar vloed,
als kleine vogels op haar schoot gezeten
konden wij lange tijd haarzelf vergeten.
Voorgoed doordrongen door haar kalm geruisch
waren wij steeds op reis en altijd thuis.

Zo gelukkig is het leven zelden. Anton Koolhaas beschrijft in het verhaal
De laatste steen een dier dat als een kwetsbaar kind klein en verloren in de
vernietigende kosmos hangt. Vol deernis houdt de schrijver hem in leven en
verplaatst zichzelf in de kleine drenkeling. Maar dan tuurt hij van boven naar
beneden met de blik vanuit een immens heelal naar dat nietige wezen dat
zijn lot ondergaat en niet weet waarom.
Redelijke Roets is een lemming, een van die kleine knaagdieren die de
zee inlopen en de kust uitzwemmen tot ze verdrinken. Op het moment van
zijn sterven in de grote zee ervaart hij het
vreemde, heffende en trekkerige geluid dat golven maken. Ze gaan omhoog en
dalen dan weer en ze lichten Roets mee op en laten hem zakken. Het is een lang
en moedeloos geluid. Het is de laatste verlatenheid van wie verdrinkt in zee. Het
is een geluid waar iedere mogelijkheid uit verdwenen is. Het is het wereldgeluid.
Het geluid van planeten, dat duidelijk maakt hoezeer leven er niet toe doet.

Roets geeft langzaamaan het bewegen op. Hij leeft alleen nog van binnen.
Hij herinnert zich zijn holletje op het land. Het is zaak dat nog even te blijven
doen. Zijn laatste beweging is een snik, 'een zeer diepe snik, hoe klein Roets
ook is'.
De lezer beleeft de dood in die kleine lemming. Hij gaat een grens over.
Het lijkt of een mens duizend doden moet sterven voor hij zijn eigen sterfelijkheid accepteert en de doorgang vindt naar een andere beleving.
Nescio beschrijft de dreigende kosmos in een allerakeligst visioen :
Je zeilde maar met de aarde door de ijzige donkere ruimte, de nacht zou niet meer
ophouden, de zon was weg en ging niet meer op. De aarde joeg voort in de duisternis, de ijzige wind huilde er achter aan. Al die werelden zeilden verlaten door
de ruimte.

Maar bij Nescio zien we ook de geduldige zon en het water dat altijd dezelfde
weg kiest. Japi zit er dagen naar te turen. Hij zelf zegt dat hij zich zit te versterven.
Wie kan zijn leven doorbrengen met te kijken naar al deze dingen, die zich steeds
herhalen, wie kan blijven verlangen naar niets ? Hopen op een God die er niet
is ? (...) God leeft in mijn hoofd. Zijn velden zijn er onmetelijk. (...) Mijn gedachten
zijn een zee, ze spoelen verdrietig aan hun grenzen.

De onbereikbare God leeft in de steeds terugkerende vraag.
In het Natuurdagboek van zijn laatste jaren ziet Nescio de eenvoudige dagelijkse dingen onttrokken aan tijd en plaats, nieuw en nog vol verwachting.

6
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De zon staat stil, het zal geen nacht worden. De tijd staat stil, de onbarmhartige
eeuwigheid heeft erbarmen. God heeft de vergankelijkheid van mij weggenomen
en van deze bloeiende wereld. De hemel welft stil en blauw over het goedertierene
groen, het graan staat zoo stil en er is een gouden gloed over en het land ligt daar
als een mensch van wie men houdt. Deze wereld zal zoo blijven, hierna kan niets
meer komen.
Als mijn fiets weer snort hoor ik plotseling een koekoek. En rondom, voor en achter me en opzij, hoor ik den onbegrijpelijken roep. Van waar ? Dertien maal roept
deze stem Gods van voorbij de grenzen van het begrip.

Voordat een mens de rust van de ouderdom bereikt, moet hij in zijn leven
telkens weer een grens over. Hij breekt af en bouwt niet meteen weer op.
Als hij zich losmaakt van zijn ouders is hij verward en gedesintegreerd voor
hij zichzelf leert kennen. Langzaamaan kiest hij zijn gevoelens, zijn meningen, verzamelt spullen en raakt aan dat alles gehecht. Pas dan kijkt hij om
zich heen, ziet een vriend, een geliefde, een kind. Wie het dan ook is, hij
wil zich met de ander verbinden, geeft zijn identiteit weer prijs, is bereid geheel in hem, in haar, op te gaan, de ander te zien en te stimuleren. Die 'verliefdheid' zet het eigen bestaan op losse schroeven, trekt het eigen wezen
dat hij nog niet zo lang geleden gevonden heeft uit het evenwicht.
In het gedicht van T.S. Eliot Journey of the magi hebben drie koningen
een kind gevonden. Ze reizen terug naar huis. Maar ze passen niet meer in
hun oude leven. Ze vinden niemand met wie ze kunnen praten over hun belevenissen en gedachten. Ze voelen zich niet meer op hun plaats. Ze houden
zich niet meer bezig met de alledaagse beslommeringen, met de kringloop
van eten, slapen, werken. Ze zwijgen bij het eeuwige geklets, het fanatieke
gedoe van de tobbers die aan hun 'goddelijke' verworvenheden vasthouden.
Ze horen er niet meer bij. Het kind heeft hen te pakken. Eliot noemt het
zelfs de dood.
En toch. Wat maakt zo'n ellendige reis als die van de koningen de moeite
waard, zoals Nijhoff het vertaalt ? Wat brengt bij een mens zoveel teweeg
dat het hem vol-doende is, dat het zijn leeg-te wegneemt ? Het antwoord
wordt niet gegeven. De koningen kwamen op de plaats van bestemming. Je
leest niet eens wat er gebeurde.
In de schuur waar ze terechtkwamen, leefden eenvoudige mensen met een
onooglijk kind. Een versleten wereld, de uiterlijke en uitbundige kanten ervan afgevallen, de elementaire armoe van niets anders dan zo'n huisje waar
ze dan ook weer weggingen, waar ze niet konden blijven nu ze het gevonden
hadden. Maar het voldeed blijkbaar. Er was een kind geboren, doodgewoon.
Wat daardoor gebeurde in het binnenste van die drie mensen, dat wist niemand, zijzelf niet eens.
De herinnering houdt de bezoekers van het kind overeind, zolang zij de strijd
met de dood volhouden. Renate Rubinstein beschrijft in Nee heb je een beeld
van Segal dat ze ziet in het museum : een stervende vrouw in een zieken-
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huisbed teert weg in afstotelijke ellende. De verrotting is suggestief uitgebeeld. Rubinstein is verontwaardigd. Het beeld is gemaakt met de blik van
buitenaf. 'Zo is het niet', schrijft ze, uit ervaring. 'Als die vrouw leeft, leeft
ze van binnenuit, vanuit haar verbeelding. Haar herinneringen, haar gedachten, haar liefde houden haar in leven. Dat te laten zien is de begaafdheid
van de kunstenaar'.
In die zin is er een dialoog tussen de schrijver en de lezer : de kunstenaar
geeft zijn ervaring weer in een beeld. Op een ander manier kan hij dat niet.
Hij kan niet theoretiseren of uitleggen, dat pruimt de lezer niet, niet in de
kunst. De een laat zien wat hij beleeft. De ander gaat met hem mee, ziet
het beeld, en beleeft er zijn eigen diepgang aan. Vaak gebeurt dat onbewust,
in dat geval is de suggestie sterk, de ontvanger heeft het gevoel dat hijzelf
het beeld creëert, hij is geboeid en voelt zich verbonden. Die verbondenheid
kent net zoveel variaties als er mensen, als er beelden zijn. Schrijvers die
zich van die beeldspraak bewust zijn, zien de taal vol metaforen, vol van dat
collectieve leven dat een mens over de eenzaamheid heentilt.
Er zijn mensen die zich overgeven aan de schoonheid, die een kunstwerk
mooi vinden als het aangenaam is om te ervaren. Maar vooral de naoorlogse
mens voelt zich door de esthetiek van een kunstwerk belazerd. Hij zal de
ellende uit zijn verleden, uit zijn heden moeten verwerken, er de zin in moeten vinden waarmee hij wil blijven leven. Hij zal de chaos moeten ordenen.
Wanneer een werk alleen maar mooi is, heeft hij al snel de neiging het kwaad
als tegenargument te gebruiken. Als de schrijver in zijn eigen authentieke
verhaal de dood doorleeft, dan gaat de lezer met hem mee, wil het gegeven
beeld compleet maken, aanvullen, oplossen. Door zijn inleving, door zijn verbeelding strandt hij niet in de werkelijkheid van de dood.
Een klassiek voorbeeld hiervan vinden we in De grote reis van Jorge Semprun. Honderdtwintig mannen staan dagen en nachten tegen elkaar aangepakt in een goederenwagon. Als ze, gemarteld door de pijn in hun benen,
meegaan in de aantrekking van de dood dan leven ze niet lang. Als de geest
sterker is dan het lichaam, als de wijsheid het wint van de domme kracht
van het verval, dan bestaat er een kans dat ze het redden. Twee jongens van
nog geen twintig jaar kijken samen door de opening in de treinwand waar
het landschap voorbijtrekt. De jonge Jorge ontdekt er de schoonheid :
Ook al zouden we allemaal dood zijn in deze wagon, opeengehoopte, rechtopstaande doden, honderdtwintig in deze wagon, dan zou er nog de Moezelvallei
zijn voor onze dode blikken. Ik wil me niet van deze fundamentele zekerheid laten
afleiden. Ik open mijn ogen. Daar ligt de vallei, bewerkt door eeuwenoude arbeid,
de wijngaarden trapsgewijs tegen de hellingen op, onder een dunne laag gebarsten
sneeuw, doorgroefd met bruinachtige strepen. Mijn blik is niets in dit landschap.
Ik zou blind zijn zonder dit landschap. Mijn blik ontdekt dit landschap niet, hij
is aan het licht gebacht door dit landschap. Het licht van dit landschap (...) verleent
aan mijn blik, aan mijn gehele zelf, zijn werkelijke consistentie, zijn zwaarte.
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En dan komt die mysterieuze dialoog tussen de twee jongens :
'Heb je visioenen ?', zegt de jongen van Semur.
'Juist, ja', zeg ik, 'juist niet'.
'En toch zou je zeggen van wel. Het lijkt wel of je niet gelooft in wat je ziet'.
'Juist, juist wel'.

De jonge Spanjaard is ontvankelijk voor een schoonheid die hem over de
gruwelijke lelijkheid van die wagon vol stervenden heentilt. Die schoonheid
ervaart hij alleen, in zijn eigen autonome verbeelding. Maar het hele boek
is doordrenkt van een ander soort verbondenheid, die tussen mensen. Die
jongens houden elkaar in de gaten, laten elkaar niet in de steek, beuren elkaar op met kleine woorden. De jongen van Semur, houdt het niet vol en
sterft in de armen van de ander. Ze kunnen niet anders dan elkaar in de
steek laten en juist dat is zo zwaar voor Jorge.
In het verlangen naar de ander, naar het 'andere', dat ons in het leven vergezelt, blijven we hoe dan ook eenzaam, want altijd is er het besef niet samen
te vallen met de ander. Het zoeken in dit 'wonderlijk gespleten heden', zoals
Vasalis zegt, naar dat wat buiten haar leeft, bevestigt eerder de onbereikbaarheid van de ander dan de verbinding. Maar ze kan de ander zien. De
ander krijgt als het ware de kans om uit haar geboren te worden, om zelf
iemand te zijn. Daarover schreef ze een van haar mooiste liefdesgedichten :
Soms als gij zwijgt en uit uw venster schouwt,
grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan,
een wanhoop door geen troost te blussen,
niet door te spreken, niet door te kussen,
even groot als mijn bestaan en even oud.
Dat ik u zien moet en u niet kan zijn
van u gescheiden door mijn eigen ogen,
dat gij daar zit zo buiten mij gebooren
het doet als een geboorte pijn. (...)
Dan is het mij alsof gij eeuwig zijt,
of ik maar even bij u leven mag,
alsof mijn tijdelijkheid mij van U scheidt,
dan wendt uw hoofd zich om, ik zie uw lach.

In het verlangen naar de verbinding met God valt deze realiteit van het zien
weg. En toch kan de eenzame beschouwer onverwacht de omslag maken naar
die Ander die hem opneemt en draagt.
God ? Och, ik kan me nog het beste vinden in de joodse overtuiging dat
je God niet moet omschrijven, niet moet vatten in een naam. Het zou zijn
alsof je hem kende en wie kent hem, alsof jij de begenadigde bent die dat
beoordeelt, alsof hij tot heiligen spreekt en de sappelaars buiten beschou-
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wing laat. Zelfs atheïsten respecteren de persoonlijke religieuze beleving, al
zullen ze die anders noemen. Oosterse en westerse, orthodoxe en vrijzinnige
denkers vinden elkaar in die momenten van vrede en verbondenheid, van
boven de ellende uittorenen, die een mens alleen zelf kan ervaren.
In een prozafragment schrijft Adriaan Roland Holst :
Ook al staat morgen in geen stad of dorp meer een kerk, en zelfs al is overmorgen
uit het geheugen van elk mensch het woord 'God' verdwenen, dan nog zal men
de menschen kunnen verdeelen in hen die het geloof hebben en hen die in ongeloof leven.

Geloof aan het andere leven dat nooit ondergaat in het kleine straatlawaai
of in de grote wereldcatastrofe, een leven dat met het onze meeloopt en waar
wij soms in worden opgetild, het besef van een beter ik dat op de goede momenten voor ons beslist en onze zuiverheid bewaakt, 'een heimwee waarvan
een mens niet kan vervreemden zonder zelf ten onder te gaan'. Een herinnering ? Roland Holst noemt het 'elysisch verlangen'.
Zijn verhaal De afspraak begint op een verre avond in een afgelegen huis.
Een twaalfjarige jongen verblijft er een korte tijd. 'Het lijkt of we aan de
rand van de wereld zijn', denkt het kind. 's Nachts ligt hij in het vreemde
donker. Een van de gasten zoekt hem op om met hem te praten, met hem
een afspraak voor het leven te maken : 'Als je groot bent', zegt hij, 'ga dan
wonen ergens waar de zee niet ver vandaan is zodat je je altijd deze avond
blijft herinneren'. Als hij wakker wordt, beseft hij voor het eerst dat hij alleen
is.

De kleine jongen wordt groot. Met de jaren verzandt hij in de werkelijkheid. Hij verkiest de stad met haar dodelijke rumoer boven de stilte. In een
moment van somberte hoort hij ineens 'druppels die vallen in water dat daar
staat. Er is enkel het kleine heldere watergeluid dat aanhoudt en niet opgeeft'. Het alarm slaat in hem aan. Hij houdt het in de stad geen uur langer
uit. Hij laat alles achter en gaat. Gezeten voor een herberg aan zee herinnert
hij zich de droom die bijna verloren ging. Nooit had hij van de zee weg moeten trekken. Hij had immers een afspraak met die bezoeker destijds. Hij weet
nu ook wie de ander geweest is : zijn 'groter, sterker evenbeeld aan die andere zijde van licht en wind, zijn voortijdelijke gelijke'. Hij trekt verder, op
zoek naar een kamer aan zee. Daar e rv aart hij het dichterbijkomen van zijn
oude vriend.
Ook Vaclav Havel voedt het besef van zijn innerlijke vriend. Hij zit voor de
tijd van viereneenhalf jaar gevangen en kan alleen uitgaan van deze realiteit.
Hij praat de hele dag met zichzelf. Toen hij nog in vreugde leefde, hoefde
hij zich niet af te vragen waa rvoor en waarom. Het Niets, de leegte, kleurt
die vraag. Niet het vermogen de dood te vergeten, maar het bewustzijn van
de dood is zijn drijfveer tot leven. Terwijl de schrijver in de fabriek werkt
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waardoor zijn lichaam bijna gesloopt wordt, denkt hij voortdurend aan dat
wat hij zijn vrouw Olga de komende zondag schrijven zal. Soms slaapt hij
er niet van en dan is de dwangarbeid nog weer zwaarder.
Na het werk zit de gevangene op wat oud roest uit te rusten en kijkt naar
de top van een eenzame boom achter de omheining, zijn horizon. 'De hemel
is donkerblauw, volkomen wolkenloos, het is warm, de lucht staat stil'. Maar
dit geluk zet aan tot een noodlottig gevoel van nutteloosheid. 'En wat dan
nog ?' denkt hij.
Een antwoord kan hij in zijn isolement alleen in zichzelf vinden en hij
komt terecht bij dat vaste punt in zijn bewustzijn, zijn getuige. Wie is het
die hem onafgebroken vragen stelt, op wie hij steunt ? Wie is het die hem
zowel laat schrikken als te hulp komt, voor wie hij zijn best doet ?
Vanaf zijn kinderjaren leefde Vaclav in dit perspectief, met deze horizon.
Hij heeft nooit geweten of het hier gaat om een godservaring, of niet. Een
God vereerde hij niet. 'Juist die gerespecteerde autoriteit met bijbehorende
attributen verwijderde hem van die meester in het wachten die hij van binnenuit kende'.
Dat vluchtpunt van alles wat je doet, waar alle levenslijnen heenleiden, het geheugen van het zijn, is het bouwprincipe van je identiteit. Omdat een mens verantwoording moet afleggen aan die ander, leert hij zijn grenzen kennen en snijdt
zijn unieke silhouet uit in het panorama van het bestaan. Vanuit dit zelfbewustzijn
neemt hij zonder aarzelen de verantwoordelijkheid op zich die hem eigen is.

Het is vooral zijn zorg voor de wereld die de trappist Arnold Bomans de overtuiging geeft dat hij in het klooster moet blijven ondanks lange perioden van
vertwijfeling. Nooit is zijn religieuze ervaring constant. Hij is gelukkig geweest als een kind in de zon, met de warmte van de goede God op zijn huid.
Hij was er dankbaar voor en hij voelde zich uitverkoren. Maar van het ene
moment op het andere stond hij in de kou, kon niet meer geloven dat Gods
hand hem droeg. Het contact viel weg en hij verdorde als een boom in de
herfst, zijn takken in de leegte, grijpend in het niets. Hij voelde zich verlaten.
Hij besefte dat hij zichzelf niet kon redden, dat hij eenzaam was. Hoe wezenlijker hij op zoek was naar verbondenheid, hoe minder hij zich vast kon
houden aan de kinderlijke verbeelding van vroeger. Hij twijfelde aan de zin
van het leven en kon niet anders dan dit dieptepunt ervaren. Omdat hij daarin absoluut eerlijk was, ontstond er een deernis om zijn persoon, een overtuiging van eigen zuiverheid en klaarde zijn hemel op. Soms ervoer hij God,
soms moest hij leven met de onbereikbaarheid van de onzienlijke.
Arnold Bomans vertelt, in het gesprek met zijn broer Godfried, van zijn
eerste gelukkige jaar in het klooster. Het zwijgen viel hem niet moeilijk, het
nachtelijke officie wel, maar hij deed het met de anderen samen, en met bezieling. God maakte hem blij, trok hem tot zich.
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'Gevaarlijk hoor !', zegt Arnold dan, 'Je kunt je gaan inbeelden dat je al een heel
eind gevorderd bent, terwijl Hij het in werkelijkheid doet omdat je zwak bent en
geholpen moet worden. Ik ben eigenlijk blij, dat die periode voorbij is. Daarna
is er een tijd van grote dorheid gekomen, ja, die heeft jaren en jaren geduurd.
Dat was wel hard. (...)
Je schiet in veel tekort, juist omdat de eisen die aan een werkelijk inwendig leven
gesteld worden zo hoog zijn.

Hij leeft in de absolute onbereikbaarheid van de geliefde.
Je denkt dan bij jezelf : wat sta ik hier in het koor te bidden en te zingen, wat
doe ik hier eigenlijk ? Je schaamt je bijna voor de anderen die naast je staan. Alleen, je weet dat die dat ook doormaken. (...) Het is er altijd geweest. (...) Ik bedoel
niet de gewone dorheid, maar de vertwijfeling.

De duisternis ontstaat als de liefde gezuiverd is. Het loslaten brengt naast
verdieping ook verlatenheid, want al is er de bereidheid jezelf prijs te geven,
de beloning blijft uit. De monnik wacht en ervaart pijnlijk de leegte als het
oude hem in de steek laat en hij het nieuwe nog niet bereikt. Als hij zich
heeft neergelegd bij de onbereikbaarheid van zijn God, dan vindt hij de rust
in zichzelf weer terug en kan gelukkig zijn met het feit dat hij is gebleven
waar hij moest zijn, daar in dat klooster. Dat was het enige waaraan hij in
al die jaren niet twijfelde.
Hij blijft zoeken naar een wezenlijke relatie met zijn God. Hij raakt onthecht. Hij rekent niet eens meer op die verbondenheid. Hij heeft geen behoefte meer aan praten of aan uiterlijkheden. Hij wordt de zwijgende kluizenaar die in de wereld alleen nog ijdelheid ziet. Triest is dat niet. Hij is
trouw en in zichzelf verdiept. Hij leeft met zijn beperkingen en er verschijnt,
wonderlijk genoeg, een blijmoedigheid die anderen van zijn gezicht aflezen.
'Een brave mens', zeggen ze van Arnold, 'en altijd vrolijk'.
Godfried bespot de kinderlijkheid van de broeders in het klooster.
Het is mij allemaal te onvolwassen. 't Begint al meteen als je de poort wordt opengedaan. De broeder portier doet dat met een blijde glimlach en altijd met het
hoofd schuin opzij. (...) Ik bedoel nu niet speciaal deze portier want die gaat nogal,
ik bedoel alle portiers van alle kloosters. Als je eenmaal binnen bent, zijn de andere paters en broeders ook meteen blij maar het is een soort vastbesloten blijheid,
die ik niet helemaal kan thuisbrengen. Als je wat zegt, beginnen ze meteen te lachen ook als 't helemaal niet leuk is. Zelfs vóór je wat zegt, komt dat al op hun
gezicht, die wat wezenloze glimlach die volwassenen wel hebben als ze in een
speeltuin op de wip zitten.
Broeder Marcus komt binnen. Bomans vraagt hem hoe hij het maakt. 'Het is mij
allemaal om het even', vertelt Marcus, 'binnenkort ga ik naar de hemel. Daar vliegen de dagen voorbij'. (...) Als hij weggaat groet hij : 'En houd er de moed maar
in, hoor. De vrolijke geesten, die heeft God het liefst'.
'Vergis je niet', zegt Arnold dan, 'een echte mystieke ziel'.

Ik stel me voor dat dat vrome vrolijke achter de muren ontstaat door een
jarenlange wereldvreemdheid. Het materiële, het maatschappelijke verliest
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zijn betekenis. Het kwaad dringt niet binnen. Het gebed en de dagorde daaromheen zijn de enige dingen die nog tellen. De eenvoud grenst aan kinderlijkheid, maar verschilt daarvan omdat ze alleen voorkomt in hoge ouderdom.
Zo'n beeld zullen velen ook van Franciscus hebben : een lieve man op sandalen die de vogeltjes toesprak, die in een boom zijn broeder zag, die in de
zintuiglijk waarneembare wereld de weg naar God vond. Maar ook hij werd
herboren in de grootste benauwenis. In zijn boek Het Zonnelied van Broeder
Frans van Assisi schrijft Otger Steggink :
Het menselijke vermogen boven zichzelf uit te stijgen, de Allerhoogste te bereiken,
stuit op het bewustzijn dat God onnoembaar is. Een mens beseft zijn grens. Die
te aanvaarden geeft hem rust. Misschien zal hij moeten ontdekken, dat zijn God
in werkelijkheid niets anders is, geen andere naam heeft dan zijn eigen verlangen,
zijn begerende en behoeftige houding ten aanzien van al wat is, zijn ingeboren
zucht naar zelfbevestiging, een andere naam voor zichzelf. De erkenning van eigen
onmacht om je God toe te eigenen, betekent radicale loutering van het verlangen,
een ontvankelijkheid voor het werkelijke wezen van God.

Ook Franciscus heeft de cirkel van menselijke reacties doorlopen en is weer
teruggekeerd tot de eenvoud van zijn land Umbrië. Daar ligt hij in een vervallen hut bij het klooster van Clara en wacht op zijn dood. Hij is wanhopig
door de verwording van de steeds groeiende orde van broeders die niet langer in zijn absolute armoede wenst mee te gaan. Hij is half blind. Een doek
die zijn zieke ogen beschermt tegen het felle licht, markeert de innerlijke
duisternis van zijn ziel. Dan is het of na die lange donkere nacht de zon opgaat. Verlost van twijfel en angst vindt hij in de vroege morgen de woorden
van zijn levenslied, dat onbewust vanaf zijn jeugd in zijn binnenste is gegroeid
en nu wordt uitgezongen. Zijn biograaf Thomas van Celano vertelt dat Franciscus op dat moment weet dat God hem door ziekte en ellende heen zal
leiden.
Hij ziet Gods schepping, maar zijn ogen kunnen het licht van de Zon niet
verdragen. Deze doodzieke man bezingt de onmogelijkheid om zijn God te
zien : van de Hoogste draagt de Zon het teken.
De Maan, de Wind, het Water, het Vuur bezingt hij, en dan de Aarde,
een spelonk om diep in weg te kruipen. 'Wonen in een grot', heeft Franciscus
ooit gezegd, 'is delen in het leven van de aarde'. 'In de ondergrondse wereld
van de psyche, van je Zelf', schrijft Steggink. Daarna bezingt Franciscus de
verzoening met de droefenis. Het Zonnelied eindigt in een lofzang op de
Dood aan wie geen mens kan ontkomen, die meedogenloze zuster met haar
strakke gelaat, bezongen onder het sterven zelf. 'Alleen iemand die in het
heel andere van de dood een werkelijkheid ontdekt, is in staat haar als een
zuster te ontmoeten'. Dit is de directe weergave van de uittocht uit het Ik,
het hoogtepunt van de overgave, het sluitstuk van het hele Zonnelied, dat
de schepping bezingt alsof ze voor het eerst gezien wordt.

HAALT HET SOCIALISME
HET JAAR 2000 ?
JEF VAN GERWEN & TOON VANDEVELDE

ZES STELLINGEN
De toekomst van het socialisme vormt de laatste tijd het voorwerp van menig
debat of studieberaad. De eerste aanleiding daartoe gaven uiteraard de gebeurtenissen van 1989, die het einde inluidden van het Oosteuropese 'realsocialisme'. Daarover wil ik het nu echter niet hebben. Mij staat een andere
vraag voor ogen : hoe komt het dat de Westeuropese sociaal-democratische
partijen zo'n succes blijven boeken, terwijl hun economisch alternatief allerminst nog duidelijk te onderscheiden is van dat van de andere politieke families ? Wie is er tegenwoordig niet voor de sociaal en ecologisch gecorrigeerde markteconomie ? En wie spreekt er nog over nationalisaties, over
toeëigening van de produktiemiddelen door de arbeidersklasse, of over arbeiderscontrole ? Het lijkt me een veeg teken wanneer enerzijds het socialisme alleen zou overleven door zich zover naar het centrum van de politieke
arena te begeven, dat het onherkenbaar wordt en alleen nog gedragen blijft
door traditionele aanhankelijkheid en cliëntelisme. Anderzijds lijkt het me
even onwenselijk dat de sociaal-democratie zich in alle politieke dossiers zou
profileren, behalve juist in de economische. Maar, dan wordt het wel hoog
tijd dat dit socialisme zich eens duidelijker uitspreekt over de wijze waarop
het de publieke huishouding wenst te oriënteren, en dit los van de avatars
van het verleden.
Met het oog daarop reik ik enkele elementen aan. Programmapunten voor
een socialistisch beleid, zo u wil.

1. SOCIALISME EN ARBEID
Socialisme staat of valt met de zingeving van de menselijke arbeid en met
de verdediging van de rechten van de geïnstitutionaliseerde arbeid. De wijze
waarop arbeid in de samenleving geïnstitutionaliseerd wordt is aan diepgaande veranderingen onderhevig. Daarom zou het fout zijn arbeid te blijven
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identificeren met loonarbeid : een ruimere visie op werk, ook thuiswerk en
zelfstandig werk is vereist. Ook zou het fout zijn zich vast te klampen aan
de oude kern van de industriële handarbeiders, die de historische basis vormden van het socialisme. De verdediging van de arbeidende mens moet zich
uitstrekken over alle sectoren, van bedienden, kaders, landbouwers, leraars,
dienstverleners, ja ook werkgevers. Tenslotte dient men het begrip 'arbeid'
te bevrijden uit de heteronomie waarin het gevangen zit. Alle cultuurschepping is arbeid : wetenschap en kunst, studie, verzorging van mensen en natuur, transduktieve (verzorgende, opvoedende) zowel als produktieve arbeid.
Tegenover zuivere speculatieve of bezitsindividualistische krachten in de samenleving moet het socialisme de zin van de arbeid blijven verdedigen als
een kans en een opdracht om bij te dragen tot een betere samenleving voor
allen, tot een betere spreiding van welvaart, tot een hoger niveau van kennis
en cultuur.

2. HERVERDELING VAN KANSEN TOT DEELNAME
AAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN
Het socialisme hoeft niet langer vereenzelvigd te worden met de onbereikbare (en ongewenste) situatie van gelijkheid tussen de burgers, die enkel verkregen wordt door uniformisering en staatsdwang. Het socialisme van de toekomst dient zich veeleer te verwezenlijken binnen de mechanismen van vrij
initiatief, vrije markt en mededinging dan binnen hun tegenpool. Het moet
zich richten op het realiseren van de noodzakelijke voorwaarden tot participatie aan de markt : maximale spreiding van kennis en vorming, spreiding
van inkomen, spreiding van scholing en arbeidskansen, spreiding van inspraak en consultatie. In de mate dat de markt binnen de context van het
reële kapitalisme altijd tendeert naar grotere accumulatie van rijkdom en informatie, en dus van macht, vervult het socialisme de noodzakelijke rol van
verdediger van grotere herverdeling van inkomen, van informatie en van
macht. Men moet dus vermijden het socialisme als marktvijandig voor te stellen, of als principieel voorstander van meer overheidsinitiatief. Niet het
'meer staat' of 'minder markt' is het ultieme doel, maar wel de economische
machtsspreiding over alle burgers. Principes van verdelende en participatieve rechtvaardigheid moeten het leidmotief van het socialisme vormen.
3. GEDEELDE AUTONOMIE NASTREVEN OP DE WERKPLAATS
Het is niet nuttig om de onderneming te blijven beladen met alle zonden
Israëls, of de kritiek van het kapitalisme, die in de eerste plaats een macroeconomisch gegeven is (zie punt 5), te blijven vertalen in termen van een
principieel antagonistische verhouding tussen werkgevers-eigenaars en werknemers. Het socialisme van de toekomst moet alle gelegenheden aangrijpen

HAALT HET SOCIALISME HET JAAR 2000?

15

om de inspraak, de consultatie en de participatie van werknemers in hun ondernemingen te verhogen. Daartoe moeten zowel strategieën van winstdeling
als van medebeheer bevorderd worden, zowel in de dienstensector als in de
secundaire sector. Het socialisme verdedigt de overtuiging dat ondernemingen wezenlijk sociale goederen zijn, de vrucht van samenwerking tussen vele
medewerkers. Het kan dus niet juist zijn dat deze goederen onteigend worden of een nieuwe bestemming krijgen, zonder de instemming van al de partijen die tot hun bestaan en de creatie van meerwaarde bijgedragen hebben.
Maar omgekeerd moet het socialisme de houding bestrijden die in de onderneming enkel een melkkoe ziet, waaraan men een inkomen onttrekt, zonder verantwoordelijkheid te dragen voor haar gezondheid. Dit liftersgedrag
valt te bestrijden, zowel aan de zijde van de aandeelhouders als van de werknemers. Men dient te zoeken naar strategieën van arbeidskwaliteit, en naar
mede-aandeelhouderschap van werknemers, waar dit kan. Een herdefiniëring van het statuut van de onderneming, waarbij de kunstmatige scheiding
tussen juridische persoon en economische organisatie wordt opgeheven, zou
een typisch socialistisch streefdoel moeten zijn.
4. BASISINKOMEN EN KENNISSPREIDING
De socialistische beweging is historisch gegroeid rond het fenomeen van de
loonarbeid. Tussen de produktiefactoren grond, kapitaal, arbeid en kennis
dook de loonarbeid in de vorige eeuw tegelijk op als de nieuwe factor in ontwikkeling én als de zwakke schakel. Het socialisme gedijde waar het erin
slaagde de economische macht van grote groepen zwak gesitueerde arbeiders
te vergroten en veilig te stellen. Men mag echter verwachten dat in de toekomst de verhouding van de economische factoren evolueert, in die zin dat
de factor loonarbeid minder gewicht krijgt en het belang van de kennisfactor
toeneemt. Daarom lijkt het noodzakelijk dat het socialisme zich enerzijds
gaat inzetten voor de toekenning van een universeel basisinkomen, zodat de
economisch zwakke groepen ook zonder de schaars wordende loonarbeid
over een voldoende inkomen beschikken om menswaardig aan de samenleving deel te nemen, én dat het anderzijds gaat opkomen voor de maximale
spreiding van kennis, het belangrijkste machtsmiddel om in de maatschappij
van de toekomst actief te kunnen participeren. Met kennis bedoelen we niet
alleen schoolse kennis (dat ook), maar tevens de toegang tot de relevante
informatie van overheids- en private instellingen over het reilen en zeilen
van de samenleving. Het recht op informatie en een adequate informering
van de burgers over de technische en politieke ontwikkelingen van de samenleving, hoort tot de prioriteiten van een socialistisch beleid. Want zonder
de tegenmacht van een democratisch gespreide inzage- en informatiepraktijk
zal in de toekomst de economische kennis steeds meer elitair worden. De
oude dreiging van het kapitalisme herhaalt zich dan, niet in termen van een
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geld- maar van een kennisaccumulatie, wat tot even verfoeilijke machtsmonopolies leidt.
5. DE NOORD-ZUID VERHOUDING EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE TOEKOMSTIGE GENERATIES
De kritiek op het kapitalisme is dus niet achterhaald. Naast de bovenvermelde kennis-kritiek bevat zij tegenwoordig echter in de eerste plaats een
cultuurkritiek (hoe het Noorden zijn levensstijl en zijn consumptiepatroon
aan het Zuiden oplegt) en een schaarstekritiek (hoe op de wereldmarkt de
basisbehoeften van het Zuiden, die technisch gezien met de beschikbare
voorraad gemakkelijk bevredigd zouden kunnen worden, overspoeld worden
door de creatie van luxe-waarden en prestige-consumptie). Het socialisme
moet verder kleur bekennen, en opkomen voor het herstel van de autonomie
van het Zuiden, zowel cultureel, politiek als economisch, en dit tegen het
kortzichtige eigenbelang van de noordelijke arbeiders en burgers in. Het kan
dit doen in de mate dat het een algemeen belang verdedigt, een goede samenleving, waarin het behoud van de natuur, en zowel het welzijn van de
toekomstige generaties als dat van de huidige bewoners van het Zuiden begrepen zijn. Het liberalisme, dat enkel beroep kan doen op het (soms verlichte) eigenbelang van de individuen, en enkel rekent met de preferenties
van de huidige generaties, is fundamenteel onbekwaam om zo'n visie te onderbouwen. Op het terrein van de wereldsolidariteit ligt de sterkste utopische kracht van het toekomstige socialisme. Het beleid van de Europese Gemeenschap en van de nationale staten moet in die zin bekritiseerd worden.
6. DE ZORG OM PUBLIEKE GOEDEREN
In de lijn van het vorige punt kan het socialisme zich ook op continentaal
en regionaal vlak opwerpen als de beschermer van de publieke goederen :
die goederen, zoals waterlopen, wegen, scholen, rechtspraak, defensie, sociale zekerheid en volksgezondheid, die niet het voorwerp kunnen zijn van
private toeëigening, of louter vrucht van private initiatieven. Dit veronderstelt dat men niet alleen overheidsmechanismen ontwerpt om publieke goederen adequaat te onderhouden en te beheren, maar ook de ethiek aanleert,
de burgerzin en verantwoordelijkheid om zich voor het publieke goed in te
zetten. Dit streven dient niet vertaald te worden in maximale verstaatsing :
door subsidiair optreden, door een complementair aanwenden van wetgeving, belasting en subsidie kan de overheid de zorg voor publieke goederen
zo autonoom mogelijk laten geschieden.
•

Jef

Van Gerwen
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EEN TWEEDE STEM
In een recent boek over het Thatcherisme schreef Brian Barry een opmerkelijk essay over 'de blijvende relevantie van het socialisme' l . Deze Britse
politicoloog ziet in het socialisme op de eerste plaats een politieke theorie,
d.w.z. een theorie die expliciteert wat het betekent 'burger' te zijn. In deze
visie zijn mensen meer dan alleen maar consumenten die hun behoeften op
de markt bevredigen. Zij zijn ook maatschappelijke wezens die idealen delen
die alleen door collectieve actie kunnen worden gerealiseerd.
Neem het milieuprobleem. Iedereen – van links tot rechts, van syndicalisten tot begoede burgers – is het er stilaan over eens dat de milieuverontreiniging dringend moet worden stopgezet. Tegelijk leeft vrij algemeen
het gevoel dat deze problematiek te weinig effectief wordt aangepakt. De
reden is dat het algemeen belang op dit vlak niet automatisch voortkomt uit
de particuliere belangen van consumenten en producenten. Iedereen hoopt
dat de anderen een inspaning doen om collectieve goederen, zoals een gezond leefmilieu, te vrijwaren. Zolang ik de enige ben die mijn afval op het
strand achterlaat, lijkt dat allicht niet zo erg, maar als iedereen redeneert
zoals ik dan wordt het strand één grote vuilnisbelt.
In het model van de zuivere markt worden de actoren verondersteld exclusief hun strikte eigenbelang na te streven. Dit model is dan ook weinig
geschikt om publieke goederen te verschaffen. De notie 'eigenbelang' is in
dit verband overigens hoogst dubbelzinnig. Mensen zijn vaak innerlijk verdeeld over wat goed is voor henzelf. Als vader van kleine kinderen wil ik
dat iedereen zich aan de snelheidsbeperkingen in woongebieden houdt. Als
automobilist meen ik toch goede redenen te hebben om snel te rijden. Als
eigenaar van een stuk grond in een mooi natuurgebied wil ik daar maar al
te graag een weekendhuisje bouwen, maar tegelijk wil ik dat dit natuurgebied
ongerept bewaard blijft. Als individu wil ik het zeldzame kunstwerk dat in
mijn bezit is aan de hoogste bieder verkopen, maar als burger wil ik dat dit
goed in het land blijft.
Volgens het socialistische principe moet datgene wat mensen willen als
burger primeren boven wat zij vanuit hun strikte eigenbelang willen. Socialisten proberen bijgevolg instituties te ontwerpen die de groepsvorming stimuleren en die de collectieve belangen van de burgers vrijwaren. Dit betekent in de meeste gevallen niet dat de markt dient te worden afgeschaft. Het
betekent wel dat zij zodanig moet worden geregeld dat minstens bepaalde
maatschappelijk niet gewenste resultaten worden vermeden.
'Een socialistische maatschappij', zegt Brian Barry, 'is er een waarin de
burgers in staat zijn om door samenwerking de belangrijkste karakteristieken
van de maatschappij te controleren en, meer bepaald, de ongewenste gevolgen van de individuele handelingen te elimineren' 3 . De maatschappelijke inkomens- en vermogensverdeling bijvoorbeeld is het gevolg van ontelbare
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individuele keuzebeslissingen, maar dat betekent niet dat zij door alle betrokken individuen gewild is. Dit zou even absurd zijn als wanneer men zegt
dat telkens als iemand een lamp aansteekt, hij meteen toestemt in het bestaan van kerncentrales. Voor een bepaalde inkomens- en vermogensverdeling of voor de bouw van een kerncentrale kan men enkel kiezen wanneer
daarover een democratisch debat wordt gevoerd dat in een collectieve beslissing uitmondt.
Wil men de ongewenste gevolgen van individuele handelingen elimineren,
dan dienen sommige activiteiten te worden verboden : vuilnis achterlaten op
straat of strand bijvoorbeeld. Andere activiteiten dienen zodanig te worden
gereglementeerd dat hun gevolgen aanvaardbaar blijven : het autoverkeer of
het zwavelgehalte van de uitlaatgassen van wagens, de CO 2-uitstoot van motoren bijvoorbeeld. Voor sommige goederen dient men de volledige kostprijs
voor de hele maatschappij, inclusief voor de toekomstige generaties, aan te
rekenen in plaats van alleen maar de private kostprijs van de individuele producenten. Om die reden zijn hoge belastingen op tabakswaren, alcoholische
dranken of bepaalde energiedragers ongetwijfeld verantwoord. De markt
voor deze produkten kan niettegenstaande deze beperkende maatregelen
wel degelijk blijven bestaan.
De Oosteuropese planeconomieën waren meer gebouwd naar het model
van een oorlogseconomie dan op de behoeften van een soepele regulering
van het aanbod van een beperkt aantal essentiële publieke goederen. Hun
ineenstorting verschaft ons geen alibi om marktfalingen in onze westerse landen niet te corrigeren. Het is trouwens niet toevallig dat steeds meer economen – vooral met het oog op de milieuproblematiek – gaan pleiten voor
een herregulering van de economische activiteiten. De dereguleringsgolf van
de jaren '80 is inderdaad verrassend snel aan het wegebben.
Toch betekent dit niet zonder meer dat de jaren '90 socialistisch zullen
zijn, zoals een Belgisch minister recent beweerde. Tegenover de theoretische
noodzaak van regulering van markten met het oog op het algemeen belang
staat de praktische moeilijkheid van zo'n onderneming. Socialisten zijn optimisten : zij geloven in de stuurbaarheid van de samenleving. Zij geloven in
de mogelijkheid om de grote lijnen volgens dewelke een maatschappij zich
in de toekomst gaat ontwikkelen, via democratische procedures vast te leggen. Zij geloven met andere woorden in de kracht van het politieke.
Maar zijn zij ook in staat om de politieke instituties die dit optimistische
programma moeten waarmaken, op een bevredigende wijze te laten functioneren ? Men kan begrijpen dat verstokte liberalen niet direct bekommerd
zijn om de kwaliteit van overheidsdiensten. Zij zijn toch altijd al van mening
dat politici of ambtenaren alleen hun eigenbelang dienen, dat zij er alleen
maar op uit zijn om hun stemmenaantal of hun bureaucratische macht te
maximaliseren. Socialisten daarentegen menen dat het algemeen belang
geen hersenschim is en dat er wel degelijk gemeenschappelijk gedeelde waar-
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den bestaan, die nastrevenswaardig zijn. Zij dienen dan ook de eersten te
zijn om op te komen voor een efficiënt en flexibel staatsapparaat, dat in staat
is om collectieve beslissingen efficiënt uit te voeren. Een staat die niet bij
machte is om de belastingen op een behoorlijke manier te innen, een publieke vervoermaatschappij die om de haverklap wordt lamgelegd door acties
van corporatistische groepjes werknemers die weten dat ze toch nooit kunnen worden ontslagen, ministeries vol ambtenaren, die gedemotiveerd zijn
door politieke benoemingen en bevoogding vanuit ministeriële kabinetten,
zijn geen reclame voor het socialisme. Ook wie overheidsdiensten op de eerste plaats beschouwt als een tewerkstellingsdienst voor mensen die elders
uit de boot vallen, bewijst het socialisme een bijzonder slechte dienst. Juist
wegens dit soort uitwassen gaan de burgers elke vorm van collectieve actie
wantrouwen.
Meer geld verdienen om individueel een remedie te vinden tegen de diverse falingen van markt en staat wordt dan het dominante streven in de
maatschappij : een auto voor elke volwassene, een atoomschuilkelder in de
tuin, een beveiligingssysteem of zelfs een privé-bewakingsdienst om zich tegen inbraak te beschermen, drinkwater uit flessen in plaats van leidingwater,
luchtfilters tegen de luchtverontreiniging... Het leven in zo'n hyperindividualistisch maatschappijmodel zal er niet prettiger op worden. Daarom is het
te hopen dat de theoretische superioriteit van het socialisme ook aan een
praktische vertaling toekomt. Niet alleen sociaal-democratische, maar ook
christen-democratische en groene partijen mogen zich aan dit vertaalwerk
niet onttrekken.
• Toon Vandevelde
NOTEN
1 Brian Barry, The continuing Relevance of Socialism, in Skidelsky (ed.), Thatcherism, pp. 143-157.
2 De zes punten uit het artikel van J. Van Gerwen geven een goed beeld van hoe het socialistische ideaal

kan worden ingevuld.
3 Brian Barry, o.c., p. 143.
4 Zie ook E. Anderson, The Ethical Limitations of the Market, in Economics and Philosophy, Vol. 6, 1990,
pp. 179-205.

CHRISTA, DE BOZE WOLF
JAAK DE MAERE

Geen andere Europese literatuur is de laatste halve eeuw zo hevig door elkaar geschud als de Duitse, en nergens elders is de letterkunde zo sterk door
maatschappelijke en politieke factoren bepaald. Eerst was er de eenheidsworst van het nazisme, de verplichting tot creatie van de 'positieve' held op
'volkse' basis. Toen kwam de 'Stunde Null': de brutale ontnuchtering van
een generatie met een knagend schuldbesef die terugkwam van de moordpartijen met een gespleten verhouding tot de eigen gemeenschap, een verscherpt historisch inzicht en de vaste wil dat het nooit opnieuw zou gebeuren.
Al na enkele jaren volgde de geografische en politieke splitsing, die ook literair diepe wonden sloeg : aan de westelijke kant domineerde de maatschappijkritische roman à la Boll en Grass, in het Oosten de confrontatie met de
poging tot communistische maatschappijvorming en de SED-staat. Net toen
de Duitse splitsing een realiteit van lange duur leek waarmee het Westen
zich noodgedwongen had verzoend, haalde de Wende van 1989-1990 alles
weer overhoop. Voor de zoveelste maal ontstaan totaal nieuwe relaties en
moet de balans worden opgemaakt.
OVEREENKOMSTEN
Bij nader toezien vertonen de talrijke wijzigingen van de laatste vijftig jaar
heel wat gemeenschappelijke trekken. De Duitse literatuur speelt zich meer
dan andere af op het maatschappelijke forum. De belangrijke literatoren zijn
in hun boeken in hoofdzaak bezig met ethische en maatschappelijke problemen. Ze willen hun landgenoten een spiegel voorhouden. Dit leidt gemakkelijk tot polarisatie, tot bitsheid in de discussie, tot verdachtmaking en hetze : men denke aan het lot van Borchert tijdens het nazisme, aan Bóll en
andere intellectuelen bij de discussies over de Rote Armee Fraktion, aan de
dissidenten in de voormalige DDR. Maatschappelijke betrokkenheid geeft
aanleiding tot verdachtmaking of tot uitvechten van persoonlijke vetes. En
dan zijn er nog de spoken uit het verleden : de discussie over ballingschap
en 'innere Emigration' tijdens het nazisme, de 'Literaturstreit' over het gedrag van de schrijvers in de voormalige DDR. De discussie kristalliseert zich

CHRISTA, DE BOZE WOLF

21

om de figuur van Christa Wolf, en het einde ervan is nog lang niet in zicht :
er is te veel geleden, de wonden zijn nog te diep, er is nog niets opgelost.
DDR-LITERATUUR
Om de discussie te kunnen situeren, is het nodig eerst een beeld te schetsen
van de literatuur in de DDR en van haar receptie. Deze staat heeft steeds
gepretendeerd het 'betere' Duitsland te zijn. Ook al ging het economisch
slecht, ook al werden de mensenrechten niet gerespecteerd, de DDR had
naar eigen zeggen resoluut komaf gemaakt met de spoken van het bruine
verleden, noemde zich de enige Duitse staat die consequent steunde op morele principes en die een compromisloze vredespolitiek voerde (tegenstanders spraken wat sarcastisch van zijn 'Friedensmonopol'). Zeker in de beginjaren kreeg die stelling steun uit literaire hoek : grootheden als Brecht,
Heinrich Mann, Anna Seghers vestigden zich in de DDR, anderen (zoals
Thomas Mann) sympathiseerden ermee.
Maar met morele aanspraken leid je geen staat, zeker niet als een zeer
groot gedeelte van de bevolking tegen de principes ervan is gekant en als
de regering wordt beschouwd als een aanhangsel van de Russische bezettingsmacht. De DDR vertoonde dan ook alle kenmerken van een militante
maatschappij, waarin iedereen persoonlijk werd opgeroepen tot maatschappelijk engagement, en waarin die oproep al te vaak in de plaats kwam
van nuchtere analyse en realisme : het 'Sollen' overvleugelde alsmaar het
'Sein'. Ook in de kunst weerklonk die eis luid : aan de kunstenaar werd een
sociaal statuut en een professionele status toegekend die wel eens leidden
tot jaloezie vanwege westerse collega's, maar anderzijds werd van hem verwacht dat hij zijn talent in dienst stelde van de maatschappelijke ontwikkeling zoals ze door de leidende partij werd beschreven en verhoopt. Cultuurpausen (de Russische minister Zjdanow en de Hongaar Lukács met hun beschrijvingen van het socialistisch realisme, en de DDR-minister Johannes
Becher en Kurt Hager) stippelden de weg uit, de Schriftstellerverband vertaalde de principes naar de literaire praktijk toe, plaatste voorbije en actuele
werken in het gewenste verband, loofde en veroordeelde. De discussie verliep steeds eenzijdig vanuit vaste gezichtspunten die vertaald werden in eisen
zoals de 'Bitterfelder Weg', de bekendste poging om een officieel stramien
te formuleren.
In de literaire praktijk leidde dat vooral in het begin tot een gezagsgetrouwe literatuur die de resolute afrekening met het naziverleden verbond
met de lof van de nieuwe maatschappij. Maar geleidelijk ontwikkelde zich
een hoogstaande letterkunde die meestal wel maatschappelijke problemen
behandelde, maar eigen thema's en vormen koos die weinig gemeen hadden
met de officiële dogma's of tegenover de dogma's een originele invalshoek
kozen : het (ook in het Westen) toonaangevende toneel van Heiner Muller
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en Peter Hacks, de morele problematiek in de romans van Jurek Becker en
Stefan Heym, de psychologische romans van Gunter de Bruyn en Christoph
Hein, de jeugdproblematiek bij Ulrich Plenzdorf (zeer relevant was de discussie over Edgar Wibeau, de tragische anti-held uit zijn boeiende roman
Die neuen Leiden des jungen W.). Daarnaast ontwikkelden anderen een kunst
met universele thema's die vrijwel overal had kunnen ontstaan, zoals de dichteres Sarah Kirsch'. Kortom : de facto was er een grote kloof tussen de officiële voorschriften en de literaire realiteit.
Geen enkel literator werkt in een vacuum, maar in de DDR nam de maatschappelijke bemoeizucht voor de schrijver soms groteske vormen aan. Er
was het vrijwel onophoudelijke gezeur over papierschaarste en de publikatiebeperkingen die er zogezegd uit voortvloeiden, over kwalijk genomen publikatiekansen in het Westen, over het verplichte lidmaatschap van de
Schriftstellerverband, over auteursrechten en vooral over politieke stellingnames. Dat leidde tot bijna schizofrene situaties : communistische auteurs
als Stefan Heym die alleen in het Westen (mogen) publiceren, auteurs die
weigeren in het Westen te publiceren als hun boeken niet terzelfder tijd in
de DDR verschijnen (Christa Wolf), schrijvers die aarzelen tussen Oost en
West (Jurek Becker) of die helemaal 'ausgeburgert' worden (Biermann), terwijl juist Hermann Kant, de leider van de Schriftstellerverband en dus de
meest officiële van alle DDR-auteurs, zich nogal vrijmoedig aan sociale satire overgeeft. Het was een verbazend landschap waarin de maatschappelijke
achtergrond (in de boeken, of in het bestaan van de makers ervan) op een
verrassend veelzijdige manier aanwezig bleef, en waar de staat bemoeiziek
en betuttelend optrad maar de literatuur ook veel ernstiger nam dan in het
Westen.
De kritiek in West-Duitsland heeft die veelzijdigheid nooit helemaal herkend. Die was altijd in de DDR-literatuur geïnteresseerd, maar op een eenzijdige en sterk gepolitiseerde manier. Men hechtte het grootste belang aan
dissidenten, Ausgeburgerte, mensen op voet van oorlog met het systeem (als
Biermann en Heym) of schoof auteurs naar voren op het moment dat ze problemen kregen (Monika Maron, Stephan Krawczyk). DDR-establishment en
westerse kritiek (die meestal beweerden dat ze elkaars onverzoenlijke vijanden waren) kwamen dus opvallend overeen in hun (impliciet) standpunt dat
literatuur in de eerste plaats maatschappelijke doelstellingen heeft : in het
eerste geval ging het daarbij om ondersteuning van, in het tweede om verzet
tegen de DDR. De DDR-tenoren verwachtten conformisme, de westerse critici tegenstand ; wie niet in dat clichébeeld paste, was – aan beide kanten
– al vlug verdacht, want de polarisatie was simpel en bits. Tenoren als Bëll
en Grass, die pleitten voor meer begrip en een open, onbevooroordeelde benadering, werd vlug verweten dat ze er niets van begrepen of zelfs dat ze
het spel van 'de vijand' meespeelden. Dissidenten werden bejubeld, alle anderen vond men bij voorbaat. verdacht.
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Daarnaast werd de receptie in het Westen ook gekenmerkt door een 'erstaat-niet-wat-er staat'-houding. Aangezien men ervan uitging dat niemand
kon schrijven wat hij wou, zag men overal verborgen betekenissen, sleutelliteratuur, 'verklede' formuleringen waarin – noodgedwongen indirect –
het geldende systeem werd becommentarieerd en aangevallen. Een van de
essentiële eigenschappen van literatuur – de expressie in beeldspraak, metaforiek, zelfs parabelvorm – werd op die manier geannexeerd pour les besoins de la cause en herleid tot een simplistische directe relatie in de slechtste
traditie van bepaalde westerse agitproprecensenten omstreeks 1970. En protesten van auteurs tegen de grove simplificaties werden weggewuifd als door
het systeem afgedwongen paniekreacties, zodat altijd het ijzersterke eigen
gelijk overbleef.
CHRISTA WOLF
In deze polariserende vertekening heeft Christa Wolf altijd haar eigen plaats
gehad. Christa Ihlenfeld (Wolf is een pseudoniem) werd in 1929 geboren in
Landsberg an der Warthe (nu in Polen) als dochter van een kruidenier. Zoals
ze in haar roman Kindheitsmuster heeft beschreven, was ze een enthousiast
lid van de nazistische Bund Deutscher Mádel. In 1945 vluchtte ze met haar
familie naar Mecklenburg. Ze studeerde germanistiek, werkte even als arbeidster, maar was vooral bedrijvig als lector en medewerkster van uitgeverijen en de Schriftstellerverband.
Vooral in het tijdschrift Neue Deutsche Literatur recenseerde ze in de jaren
vijftig de moderne literatuur en stelde zich daarbij zeer orthodox-marxistisch
en onverdraagzaam op (volgens verschillende critici om haar houding tegenover het nazisme te doen vergeten). Haar eerste grote literaire succes beleefde ze in 1963 met Der geteilte Himmel, waarin ze een gedurfd onderwerp
(de Duitse scheiding en haar gevolgen voor het individu) verbindt met een
voor de DDR positieve oplossing (de keuze voor de marxistische staat). Het
boek werd wel door lokale partijkaders bekritiseerd, maar verdedigd door
de hoogste instanties. Het was een commercieel succes en werd verfilmd.
Christa Wolf leek op weg een vooraanstaand schrijfster en lieveling te worden van de partij, waarin ze enkele functies vervulde.
Vijf jaar later werd ze ook internationaal bekend met Nachdenken uber
Christa T. , een personage dat in het overgepolitiseerde Duitsland als vanzelfsprekend haar eigen weg gaat, op wie geen enkele voorprogrammering
vat heeft, dat in zijn onverstoorbaarheid door anderen onbegrijpend maar
gefascineerd wordt gevolgd, dat niet tegen het systeem is maar er als buitenstaander noodzakelijk mee in botsing komt. In dit boek vindt Christa Wolf
ook voor het eerst haar onmiskenbaar eigen stijl en structuur : een niet-lineaire, niet-chronologische constructie die voortschrijdt in een permanente
afwisseling van algemene en persoonlijke gebeurtenissen (met bijzondere
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aandacht voor de typerende routinehandelingen), van waarneming en (sterk
ethische) interpretatie van feiten en beschouwingen, met flitsend geformuleerde maar bijzonder scherpe en diepgaande gedachten en met verrassende
en dikwijls onthutsend mooie beeldspraak.
In de daarop volgende jaren heeft Christa Wolf haar groot talent bevestigd
met boeken als Kindheitsmuster (1976), Kein Ort. Nirgends (1979, een gefingeerde ontmoeting tussen Karoline von Giinderode en Heinrich von Kleist,
twee zielen die zich in dit bestaan hopeloos verloren voelen), de zeer persoonlijke historische roman Kassandra (1983), Stérfall (1988, een reflectie
over Tsjernobyl) en Sommerstuck (1989, een 'idyllische elegie' over een zomer op het land, volgens de vooraanstaande criticus Fritz Raddatz met de
schoonheid van een 'bevroren Pina Bausch-ballet'2). Met deze werken is ze
onbetwistbaar de belangrijkste prozaschrijfster van haar land geworden én
een wereldberoemdheid : haar boeken werden overal vertaald, in de internationale pers uitvoerig besproken, ze was gastschrijfster en gastdocente aan
Amerikaanse universiteiten, ze kreeg de belangrijkste Westduitse en enkele
Oostduitse en internationale literaire prijzen. Ze heeft in een aantal gevallen
(zoals de kwesties Brunig en Biermann) stelling genomen tegen de officiële
lijn ; bovendien zijn sommige van haar werken, zoals Nachdenken uber Christa
T. zwaar aangevallen. Tot de zich al vroeg aankondigende partijcarrière is
het niet gekomen, maar anderzijds is ze ook geen dissident geworden en is
ze de DDR trouw gebleven : 'Dit land hier was... ons strijdtoneel, hier wilden
we het weten, hier moest het gebeuren' 3. Ze lijkt dus te ontsnappen aan de
hierboven geschetste polarisering : ze volgt niet blind de uitgezette lijnen
maar is toch een loyaal DDR-burger, ze wordt in het Westen niet gewaardeerd om haar dissident-zijn maar om haar literair talent : 'Ze is beroemd
geworden, wereldberoemd... enkel en alleen door haar werk, door de literatuur'4.
Toch blijkt ook deze bevestiging van literaire autonomie een illusie, althans als men het bekijkt vanuit de receptie. In het verleden werd Christa
Wolf door allerlei richtingen geannexeerd. Nachdenken uber Christa T. en
Kein Ort. Nirgends werden opgeëist door allerlei nuances van het existentialisme ; Kassandra werd een cultboek van het feminisme ; Storfall en Sommerstuck worden door vele groenen als hun nieuwe bijbel beschouwd. En natuurlijk werden alle boeken bekeken in het licht van DDR-verhoudingen. We
kunnen stellen dat de leidraad van dit oeuvre het beeldend uitdrukken is
van een verlangen naar geluk dat wordt gedwarsboomd door een fundamenteel persoonlijke innerlijke onmacht die leidt tot existentiële angst. We stellen echter vast dat het werk dikwijls geïnterpreteerd wordt als de uitdrukking
van een maatschappelijk tekort en als een versluierde kritiek op het systeem ;
Kassandra lijkt dan zowel een feministe avant la lettre als een doorgewinterde anti-communiste. En de critici aarzelen in hun evaluatie : sommigen
vinden dat Christa Wolf het allemaal wat directer (of 'moediger') had kun-
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nen zeggen, anderen bewonderen haar omdat ze toch nog essentiële dingen
aan de kaak durft stellen (en het literair zo verantwoord doet).

DE OMMEKEER
Toen kwam de Wende. In die veranderingen heeft Christa Wolf haar rol gespeeld : ze heeft gepleit voor de rehabilitatie van de slachtoffers van het stalinisme5, ze heeft haar landgenoten opgeroepen in de DDR te blijven en mee
te werken aan de opbouw van de nieuwe, betere staat 6, ze heeft gespot met
het type dat plots ging inzien hoe slecht het allemaal was geweest (de 'Wendehals'). Blijkbaar heeft ze dus in de eerste onzekere maanden geloofd in
de kans een nieuwe, betere, vrije socialistische staat op te bouwen in samenwerking met de oppositiebewegingen die de val van het systeem hebben veroorzaakt, en zoals zovelen heeft ze niet het vlugge verdwijnen van de DDR
voorzien. Daarnaast heeft ze volgens verschillende journalisten Honecker
persoonlijk opgebeld om haar dochter vrij te krijgen die tijdens een betoging
was opgepakt'.
Maar haar belangrijkste, en zeker meest opgemerkte daad was de publikatie van Was bleibt, een boekje van 76 pagina's. Het heeft een 'Literaturstreit' uitgelokt over de beoordeling van de auteurs die in de DDR hebben
gefunctioneerd, en Christa Wolf speelde daarbij noodgedwongen voor kop
van jut. Was bleibt beschrijft één dag uit het leven van een ik-personage, een
schrijfster die iedereen probleemloos met Christa Wolf heeft geïdentificeerd.
Deze schrijfster wordt lange tijd nadrukkelijk in het oog gehouden door
'hen', enkele onbekenden in een wagen ; er wordt niet letterlijk naar de
Staatssicherheit verwezen, maar die verwijzing wordt door de lezer aangebracht. Tijdens die dag wordt ze opgebeld, ze bezoekt en wordt bezocht,
loopt door de stad en houdt een lezing die uitloopt op een politiek incident.
Het overheersende gevoel is angst, totale vervreemding, 'het pure gruwen'
(p. 56). Ze verzet zich innerlijk tegen de terreur – 'die willen dat ik aan
hen gelijk word' (p. 49) – maar heeft in feite heel haar leven op deze bewaking ingesteld : haar telefoongesprekken verlopen in code, haar correspondentie bestaat uit 'alsof-brieven (p. 43), bij elke toevallige ontmoeting
denkt ze : 'Wie heeft die nu weer gestuurd ?' (p. 52). En hoe verwoestend
die houding op de duur werkt, blijkt uit haar gesprek met een jonge schrijfster : 'Ik zei dat het goed was wat ze daar geschreven had. Dat het klopte.
Dat elke zin juist was. Dat ze het aan niemand mocht laten zien... dat ze,
alstublieft, niet in elk open mes mocht lopen' (pp. 54-55). Haar belangrijkste
gesprekspartner is haar 'zelfcensor', haar belangrijkste verdediging het zich
vastklampen aan de dagelijkse routine, haar belangrijkste probleem de onmacht en de onzekerheid over een juiste gedragslijn. Is de jonge schrijfster
dapper, overmoedig, dom ? Is het ik-personage realistisch of laf ? Over de
andere zegt ze : 'Ze moet doen wat ze doen moet, en ons aan ons geweten
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overlaten' (p. 55). Het probleem is nog dwingender omdat de dreiging uitgaat
van het systeem waarin ze gelooft en dat haar juist de positieve kracht tot
verzet geeft, zoals blijkt uit de vergelijking met Galilei : 'De kerk die hem
dreigt te vernietigen, heeft hem juist het wapen geleverd waarin hij tegen
haar stand kan houden : het geloof in de zin van de waarheid' (p. 22).
Wat is de oplossing ? De frontale aanval van de superheld of Don Quichot,
die innerlijk bevrijdt maar maatschappelijk tot de ondergang leidt ? De stilte,
die maatschappelijk redt maar het vrije denken en leven, het zelfrespect, het
geluk stukmaakt ? Ze verwijt zichzelf haar 'beschamende behoefte goed te
staan met elk slag van mensen' (p. 14). Ze kan zo niet verder leven, maar
verplaatst de innerlijke bevrijding naar de toekomst. 'In die andere taal, die
ik in het oor maar nog niet op de tong heb, zal ik op een dag ook daarover
spreken' (p. 5). Over 'Wat de basis is van mijn stad en waaraan ze ten onder
gaat. Dat er geen ongeluk bestaat behalve niet te leven. En dat er aan het
eind geen vertwijfeling is behalve niet geleefd te hebben' (p. 76).
REACTIES
Was die bevrijdende dag in 1990 aangebroken ? De Duitse kritiek was er allerminst van overtuigd en had aan het boekje een vette kluif : Was bleibt was
de aanleiding voor een maatschappelijke discussie over de literatuur die omstreeks die tijd op alle vlakken plaats vond : overal zocht men het antwoord
op de vraag naar de schuld, naar de collaboratie, zoals die na de Tweede
Wereldoorlog al verschillende malen was gevoerd. En bijzonder fijngevoelig
verliep de discussie niet. De beroemde en beruchte Marcel Reich-Ranicki
opende in zijn TV-uitzending Das literarische Quartett het vuur op deze '1iteraire grootmacht'8, de 'staatsdichteres van de DDR' 9 die probeert zich 'van
profiteur tot slachtoffer om te schminken' en enkel uit is op opportunisme
en 'Augenblickvorteil' 7. Er werd haar 'verklikking' 10 verweten, ze was 'een
politiek dienstbare figuur' en haar literatuur is 'gejammer van een huichelaarster voor huichelaars' 8. Ze is 'een treurig geval', dat door de publikatie
een 'tekort aan... oprechtheid en fijngevoeligheid' 9 vertoont ; en Reich-Ranicki verklaart in de FrankfurterAllgemeine Zeitung meteen alle DDR-auteurs
tot medeschuldigen. De reactie daarop liet ook niet op zich wachten. Gunter
Grass spreekt van een 'inquisitietoon' en een 'terechtstelling' 11 ; Walter Jens
vermaant : 'Nee vrienden, niet op die toon : een weinig meer aanvoelen in
plaats van clichédenken... Bezinning wordt aanbevolen' 12, en het PEN-centrum waarschuwt tegen een nieuwe heksenjacht. Christa Wolf vindt ook persoonlijke verdedigers : ze is altijd zo vriendelijk geweest het iedereen naar
de zin te willen maken, en in een indringend artikel prijst Karin Struck haar
moedig afwijzen van de voorgekauwde partijliteratuur in de jaren zestig ; ze
wijst op haar 'moed tot blijven', op haar kwetsbaarheid door haar gezinstoestand, en op de moed in haar getuigenis dat ze geen heldin was : 'Ik zou
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wensen dat ze haar angst kon beteugelen, de oude en de nieuwe'13.
Opvallend in deze discussie is de vaagheid en de tegenstrijdigheid van de
gehanteerde begrippen. Het begrip 'vrijheid': links verwijt rechts dat het door
de hetze tegen Christa Wolf de vrijheid wil beteugelen door de tegenstander
het zwijgen op te leggen, rechts verwijt links dat het de verdediging opneemt
van hen die in de DDR de vrijheid verboden. Aan beide kanten worden het
spook van het nazisme en Goebbels van stal gehaald. Het begrip 'getuigenis':
'Men verwacht van haar dat ze getuigt. Anderzijds luidt het dat schrijvers
die getuigen helemaal geen goede schrijvers zijn' 13 ; Uwe Wittstock stelt vast
dat van DDR-auteurs een getuigenis wordt verwacht dat in het Westen juist
als slechte literatuur geldt 14. Het begrip 'actualiteit': Ulrich Greiner verwijt
haar dat ze deze tekst na de Wende publiceert9, terwijl Volker Hage stelt :
'Het boek had misschien vroeger kunnen verschijnen. Goed dat het er eindelijk is'4. Het begrip 'relevantie': de bespreking van de literaire vrijheid
vloeide voort uit het belang dat in de DDR aan de literatuur werd gehecht,
de absolute vrijheid vloeit voort uit de onbelangrijkheid van de schrijver in
het Westen, stelde Gunter Kunert, een dissident van het eerste uur, vast in
een TV-uitzending. Met een dergelijke vaagheid is een ernstige discussie onmogelijk. De critici kunnen alleen hun apriorismen bevestigen en in de
slechtste tradities van de gepolitiseerde literaire discussies hard en onverdraagzaam om zich heen trappen : het centrale punt van de discussie wordt
dan niet het publieke forum, maar de schandpaal. In alle gevallen wordt literatuur met een in onze tijd onthutsende vanzelfsprekendheid met extraliteraire normen beoordeeld : wat de DDR werd aangewreven, wordt plots
ook in het Westen de regel.
APOLOGIE
Anderzijds is het ook niet onbegrijpelijk dat de critici in een politiek zo gespannen tijd op een dergelijk boek zo emotioneel reageren, en de datering
heeft zeker tot die emotie bijgedragen. Het boek is volgens de datering onderaan ontstaan in juni juli 1979, de eindredactie in november 1989 (de
maand waarin de Muur viel), en het is verschenen in 1990. De suggestie van
verschillende critici is dat Christa Wolf met de ontstaansdatum een loopje
neemt, en dat ze haastig iets in elkaar heeft geflanst om zich met terugwerkende kracht wit te wassen : 'ook ik was een slachtoffer, ik ben geen staatsdichteres, ik ben één van u !' 9; de verschillende toespelingen op de nieuwe
taal die ze later zal vinden, versterken de verdenking.
Brutaal gesteld : is Christa Wolf een opportunistische leugenaar ? Of wil
men alleen bloed zien ? 'De auteurs van de DDR werden bejubeld zolang
ze de regering van de DDR hinderden. Ze worden neergesabeld zolang ze
de Duitslandeuforie storen... Nadat de eenheid is gerealiseerd, begint de
kleinzieligheid', vindt Ivan Nagel' S. Veel pleit inderdaad voor Christa Wolfs
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integriteit. De datering moet geen reden tot wantrouwen zijn : ook andere
teksten heeft ze pas jaren na het schrijven gepubliceerd zonder dat daarachter politieke motieven moeten worden gezocht ; ook met Sommerstuck bijvoorbeeld is dat – in tempore non suspecto – gebeurd. Of de schrijfster
door de Stasi werd bewaakt, kan nu allicht in de archieven van deze macabere vereniging worden onderzocht ; het zou overigens verwonderlijk zijn als
het niet zo geweest was, want het is gebeurd met iedereen die buitenlandse
contacten had en die zich enigszins afstandelijk opstelde. Overigens, wie
meent dat de schrijfster zich met deze tekst in de eerste plaats wil witwassen,
moet wel zeer selectief lezen. Ze beschrijft immers vooral haar onmacht, haar
poging om te overleven die moet leiden tot compromissen, en ze schetst als
tegenbeeld en met bewondering mensen die weigeren die compromissen te
sluiten. Christa Wolf vergoelijkt niets ; dit ik-personage is geen heldin, het
boek is 'de veelvuldig gevarieerde bekentenis van de schrijfster, als kunstenaar en als mens gefaald... te hebben' 16, en het eerlijkste werk dat alle vroegere werken verklaart 13. Dat anderen consequenter in hun verzet waren
en/of harder door de Stasi zijn aangepakt, is natuurlijk waar, maar het betekent beslist niet dat men de hier beschreven paniek die het gevolg is van
een lange periode van huiszoekingen, telefoon afluisteren, brieven openen,
geschaduwd worden en noodgedwongen doublespeak moet minimaliseren,
zeker niet vanuit een comfortabele rechterstoel in het Westen, waar de criticus geen enkel gevaar liep.
Veeleer kan men zeggen dat Christa Wolf streng is voor zichzelf. In haar
jeugd heeft ze inderdaad gefaald : zoals velen is ze het slachtoffer geworden
van de exploitatie door de communisten van het schuldbewustzijn van vele
jongeren die met het nazisme hadden gesympathiseerd, en heeft ze tijdelijk
blind het regime gesteund omdat het als de enige zekere dam tegen de vroegere excessen werd voorgesteld. Ze heeft echter neen gezegd tegen een beloftevolle carrière, tegen een aantal richtlijnen van de Schriftstellerverband
(zoals bij de zaak-Bráunig in 1965, toen ze vrijwel alleen stond en hard werd
aangevallen in Neues Deutschland). Toen 'stond ze aan de kant van hen die
het als zeer gevaarlijk beschouwden als aanwezige tegenstellingen niet aan
de oppervlakte worden gebracht'. Vanuit de fundamentele keuze voor de
DDR heeft ze geleidelijk 'de moed tot zichzelf gevonden', al is dat niet gebeurd volgens het ritme dat de westerse critici decreteren : 'Er ontwikkelen
zich daarbij in iemand bepaalde processen die men niet zomaar willekeurig
kan versnellen', processen waarin 'dikwijls de pijngrens bereikt en overschreden wordt'. Echte moed is niet de moed van de branieschopper die niet nadenkt, maar van de mens die zijn onvolkomenheden en angsten meesleept.
Ze heeft deze beschouwingen overigens laten optekenen in 1987 en 1988,
toen de DDR sterker en respectabeler dan ooit leek3. We mogen wel aannemen dat ze relatief gespaard bleef dank zij haar onaantastbare status in
West en Oost en door de deviezen die ze via auteursrechten in de DDR bin-
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nenbracht – want de westerse munt is voor de Realpolitiek in de DDR altijd
heilig geweest. Maar aan haar gebrek aan moed heeft het beslist niet gelegen.
Was bleibt is één van Christa Wolfs literair waardevolste en moreel indringendste boeken ; het is de sleutel tot haar vorig werk – 'men slaat haar boeken nu open als een open boek' 13. Het is een onthullend werk over de onmacht, de angst, de eenzaamheid van het individu tegenover een blinde intimidatie- en vernietigingsmachine. Men verwijt haar dat ze de vijand geen
naam geeft, maar juist die onbepaaldheid verhoogt de universaliteit van de
problematiek. Het is een eerlijk en moedig boek over een genuanceerde persoonlijkheid in het uur van de grote beproeving, en het is vooral moedig dat
Christa Wolf het nu publiceert ; ze kon immers bij voorbaat weten wat haar
te wachten stond.
De critici slaan een belabberd figuur. Ze worden meegesleept door de
vloed van een halve eeuw vrij rampzalige Duitse geschiedenis ; ze hebben
nog niet afgerekend met de spoken van het verleden, met de dikwijls artificiële partijvorming en de taaie vooroordelen ; ze hanteren criteria die ze
bij andere gelegenheden beslist verwerpen en hebben absoluut geen oog voor
de specifiek literaire dimensie van het werk. Ondanks alles hangt er toch
weer een sfeer van heksenjacht en verlammend zwart-wit-denken. We kunnen alleen hopen dat Christa Wolf in deze nieuwe fase van de Duitse geschiedenis de kritiek laat voor wat ze is en na de ontnuchtering van de ineenstorting van de DDR en het natrappen door de recensenten resoluut haar
eigen nieuwe weg kiest. Die zal blijkbaar niet gemakkelijk zijn, want ondanks
alles is ze haar gewone voedingsbodem kwijt en wil men haar een belast verleden aanpraten. Voor de Duitse literatuur zou het een winstpunt zijn als
ze in deze nieuwe omstandigheden een nieuwe stem en een nieuwe adem
vindt.
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OPMERKING
De boeken van Christa Wolf zijn in het Duits verschenen bij het Aufbau-Verlag (Berlin-Weimar) en bij
Luchterhand (Darmstadt). Alle citaten uit Was bleibt komen uit de eerste druk bij het Aufbau-Verlag
in 1990 en zijn door mij vertaald. In het Nederlands verschijnen haar boeken bij Van Gennep (Amsterdam) in uitstekende vertalingen. Ook van Was bleibt is al een Nederlandse vertaling verschenen. Ik heb
ook alle citaten uit recensies vertaald.

Zielig kasplantje of tierig onkruid ?

OP VISITE BIJ DE FILOSOFIE IN
NEDERLAND
WIL DERKSE

Je doet er naar het schijnt weinig goed aan om een opgroeiend teer gewas
dagelijks uit zijn bodem te verwijderen om de kwaliteit van de wortels onder
het vergrootglas te onderzoeken en om wat bladeren weg te nemen voor histologische analyse. Menig ander blaadje zou uit solidariteit er verlept bij kunnen gaan hangen, en de kans op een welig bloeiende toekomst wordt er niet
groter op. Er zijn echter gewassen die zich juist door manipulatie sneller verspreiden en zich op allerlei onverwachte plaatsen met hardnekkigheid manifesteren.
Op de ontwikkeling van het Nederlandse filosofisch 'bedrijf gedurende
het voorbije decennium lijken merkwaardigerwijs beide ervaringen van de
tuinier met enige analogie van toepassing. Opeenvolgende overheidsmaatregelen (altijd synoniem met voorgenomen bezuinigingen), discipline-, verkennings- en visitatiecommissies, alsook interne reorganisaties, hebben niet zelden grote porties intellectuele en emotionele energie weggezogen van het
gepassioneerd streven naar verheldering en inzicht dat met één woord wijsbegeerte wordt genoemd. En ook het enthousiast laten delen in deze intellectuele passie – het wijsgerig onderwijs – had te lijden onder de opeenvolgende aanleidingen tot al dan niet gerechtvaardigde paniek onder het
wetenschappelijk corps.
Aan de andere kant, en voor een deel als reactie op het externe en interne
gemorrel, steeg de wetenschappelijke produktiviteit – voor zover af te meten aan de aantallen publikaties – in zeer aanzienlijke mate, er ontstonden
interuniversitaire netwerken en onderzoeksprogramma's, en ook buiten de
universitaire verbanden ontstonden spontaan lees- en studiegroepen van filosofen, terwijl verschillende van de Nederlandse wijsgerige genootschappen
een periode van verjonging en nieuwe bloei zijn ingegaan.
Niet meer dan schetsmatig, en steeds vanuit mijn persoonlijke optiek, wil
ik in deze bijdrage een nader beeld geven van de aangeduide ontwikkelingen
en van hun oorzaken en achtergronden.
Het schetsmatige blijkt al uit het feit dat met 'de filosofie in Nederland'
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zowel in de diverse rapporten alsook in deze bijdrage vooral gedoeld wordt
op het wijsgerig onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt in de negen faculteiten der wijsbegeerte van de Nederlandse universiteiten. Het is goed te beseffen dat ook buiten deze kring Wordt nagedacht en gepubliceerd over wijsgerige thema's. Bijvoorbeeld in de wijsgerige vakgroepen van de theologische
faculteiten en door wijsgeren verbonden aan de technische universiteiten en
de Landbouwuniversiteit. Of door denkers die helemaal niet in het academisch bedrijf werkzaam zijn. Een van de meest vooraanstaande en produktieve Nederlandse filosofen, Cornelis Verhoeven, nu weliswaar hoogleraar
wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, schreef het grootste deel
van zijn essayistisch en wijsgerig oeuvre terwijl hij als full-time leraar klassieke talen verbonden was aan een middelbare school. We zouden bijna vergeten dat dat ook nog kan, terwijl juist zoveel invloedrijke denkers in de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte helemaal geen academische positie
hadden en soms zelfs niet wensten : Descartes, Spinoza, Locke, Kierkegaard,
Levinas tot flink in zijn middelbare leeftijd.
Tot voor 1960 was de universitaire beoefening van de wijsbegeerte in
Nederland meesttijds ondergebracht in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. De Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van dat jaar streefde
naar een meer centrale positie van de wijsbegeerte op de universiteit : elke
Nederlandse universiteit diende te beschikken over een zogeheten Centrale
Interfaculteit, die naast het bieden van een zelfstandige studierichting wijsbegeerte tevens zorg moest dragen voor filosofie-onderwijs aan alle belangstellende studenten. Deze verplichte centrale wijsgerige voorziening had
mede tot doel toekomstige geleerden gevoelig te maken voor de grondslagen
van hun wetenschap, voor vraagstukken die hun eigen specialisatie overschrijden en voor onderwerpen van morele en ethische aard. Nobele doelstellingen, die in de jaren '60 en '70 extra accent kregen vanwege de roep
om maatschappelijke betrokkenheid van wetenschapsbeoefening : het waren
hoogtijdagen voor de docenten sociale en politieke filosofie. De centrale rol
en het gewicht van de door de wet gewenste voorziening kwamen helaas niet
tot uitdrukking in het financieel budget ervan : dat was steevast het laagste
van alle faculteiten, de theologische soms uitgezonderd.
Sinds 1986, het jaar waarin een nieuwe Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs in werking trad, is de universitaire wijsbegeerte ondergebracht in
een eigen faculteit, overigens zonder dat de gegroeide wijsgerige dienstverlening aan de andere faculteiten werd stopgezetl.
DE OPERATIE TAAKVERDELING EN CONCENTRATIE
Enige jaren daarvoor vond een eerste screening van de toenmalige Centrale
Interfaculteiten plaats en wel in het kader van de zogeheten TVC-operatie :
een afkorting voor Taakverdeling en Concentratie, bestuurlijke newspeak voor
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een bezuinigingsronde. Door samenwerking tussen faculteiten zou niet elke
subdiscipline binnen een vakgebied op elke faculteit aanwezig hoeven te zijn,
waarmee een reductie van leerstoelen en andere formatieplaatsen kon worden gerealiseerd. Daarmee samenhangend zou niet iedere Centrale Interfaculteit een volledig propaedeuse- en doctoraalprogramma wijsbegeerte
hoeven te verzorgen. Deze zou worden geconcentreerd aan de grootste faculteiten, terwijl elders alleen bepaalde zogeheten bovenbouwstudies mogelijk zouden zijn. Voor de discipline wijsbegeerte zou de TVC-operatie een
bezuiniging van zes miljoen gulden moeten opleveren, ruwweg een vijfde deel
van het totale budget.
Om voor het vakgebied wijsbegeerte na te gaan hoe de stand van zaken
was en om te adviseren over de taakverdelings- en concentratiemogelijkheden werd de discipline-adviescommissie wijsbegeerte ingesteld, naar haar
voorzitter meestal kortweg aangeduid als de commissie Casimir. In 1985
bracht deze rapport uit aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Zowel de voorbereiding van het rapport zelf, waarin de Centrale Interfaculteiten werden betrokken, alsook de TVC-plannen zelf veroorzaakten zorg
en onrust onder de academische filosofen. Een factor die daaraan bijdroeg
was de nadruk die in het rapport werd gelegd op de wetenschappelijke produktiviteit. Als een soort minimale norm werd daarin genoemd de produktie
van een artikel per jaar of een boek in de vijf jaar. Natuurlijk werd alras door
verschillende filosofen in soms vermakelijke krantekolommen uit de doeken
gedaan dat menig vermaarde vakbroeder uit het verleden aan deze norm getoetst grote problemen zou hebben gekregen. Immanuel Kant, bijvoorbeeld,
heeft een jarenlange periode gehad waarin hij helemaal niets publiceerde.
Niet uit luiheid of vanwege een depressie, maar omdat hij in die periode
grondig nadacht, met als resultaat de Kritik der reinen Vemunft. Gelukkig vonden er destijds aan de universiteit van Konigsberg nog geen zogeheten functioneringsgesprekken plaats, anders had zijn aanstelling wellicht gevaar gelopen. Om een recenter voorbeeld te noemen : ook Ludwig Wittgenstein zou
aan de norm van Casimir getoetst te licht bevonden zijn geweest.
Hoe waar dit ook moge zijn, het wemelt nu eenmaal niet van dergelijke
genieën aan de universiteiten. De gekozen norm was eerder gericht op het
gewone wijsgerig voetvolk, dat wellicht enige aansporing tot grotere produktiviteit van tijd tot tijd als prikkel wel kan gebruiken. Zo'n prikkel was overigens enige jaren daarvoor reeds geweest de invoering van de zogeheten
Voorwaardelijke Financiering (VF).

VOORWAARDELIJKE FINANCIERING
Als we finesses en nuances achterwege laten komt VF er op neer dat de financiering van het facultaire onderzoeksprogramma (en de daaraan gekop-
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pelde arbeidsplaatsen) afzonderlijk wordt beoordeeld en per onderzoeksprogramma wordt goedgekeurd, en niet per se gekoppeld is aan de financiering
van de onderwijsformatie. In het bloemrijke jargon van de beleidsmakers
wordt deze onderscheiden financiering aangeduid als respectievelijk de
'tweede' en de 'eerste geldstroom'. De toekenning van bedragen ten behoeve
van onderzoeksprogramma's, uit de tweede geldstroom, geschiedt door uit
vakgenoten samengestelde besturen van stichtingen waarin dit onderzoeksgeld is ondergebracht. De invoering van de Voorwaardelijke Financiering is
in de centrale interfaculteiten niet zonder problemen verlopen, waarbij er
overigens opvallende verschillen ontstonden tussen de faculteiten. Sommige
slaagden er al snel in een flink aantal VF-programma's erkend te krijgen,
terwijl andere pas in de volgende periode van toekenning erin slaagden zich
aan de tweede geldstroom te laven. Ook toen bleven de verschillen tussen
de faculteiten opmerkelijk : in 1986 waren Nijmegen en de twee Amsterdamse universiteiten erin geslaagd 75% van hun onderzoekstijd in de VF onder
te brengen, Tilburg kwam niet verder dan 16%, en de vier overige zaten rond
de 50 % 2 . Blijkbaar was niet iedere faculteit even bedreven in het opstellen
van kansrijke onderzoeksprojecten, wellicht ook niet in het bewerken van de
juiste relaties en in het binnentreden in de juiste interuniversitaire netwerken, waarin menig VF-programma wordt uitgevoerd. De buitenstaander, die
het wellicht toch al duizelt, kan zich nauwelijks een adequate voorstelling
vormen van de bureaucratie en de vergadertijd die met de invoering van de
Voorwaardelijke Financiering gepaard is gegaan en nog steeds gaat. Vergaderingen van de participanten aan de netwerken, de juiste opstelling van aanvraagformulieren, waarop bij wijze van spreken ook maar vast het verhoopte
resultaat van het voorgestelde onderzoek moet worden ingevuld, beoordelingsvergaderingen, nadere adviezen, en dat terwijl men in dezelfde tijd ook
zou kunnen nadenken, een artikel zou kunnen lezen of schrijven, colleges
zou kunnen voorbereiden. De VF-werkwijze kan tot de meest potsierlijke
situaties aanleiding geven. Ik ken een voorbeeld waarin een hoogleraar, ik
zal hem voor het gemak maar Jansen noemen, als 'penvoerende instantie'
van een van de onderzoeksnetwerken een brief aan zichzelf schrijft, namelijk
om de voorzitter van de onderwijscommissie van een van de deelnemende
faculteiten – dezelfde prof. Jansen – om nadere toelichting te vragen. Het
spreekt vanzelf dat prof. Jansen op uitvoerige wijze zichzelf een antwoord
heeft gestuurd, want anders zou de bureaucratie in de war raken.
Het is eigenlijk wel begrijpelijk dat bij vacante hoogleraarszetels tegenwoordig bij het zoeken van een opvolger in niet geringe mate wordt gekeken
of een kandidaat goed weet om te gaan met de eerste, de tweede en de derde
geldstroom – daarmee wordt onderzoeksgeld aangeduid dat niet van de
overheid komt maar van bedrijven en instellingen – , de juiste contacten
heeft, een goed manager is, en geen bezwaar heeft om een tweede boekentas
te kopen voor de produkten van de beleidsmakers.

OP VISITE BIJ DE FILOSOFIE IN NEDERLAND

35

STUDIEDUURVERKORTING
Naast de TVC-operatie en het VF-programma kenden de jaren '80 nog een
derde algemene overheidsmaatregel die ook de wijsgerige faculteiten in hun
onderwijsprogramma's ingrijpend beïnvloedde : de studieduurverkorting.
Stond voor de primaire opleiding tot het doctoraal examen voorheen een formele studietijd van zes jaar, waarbij in de praktijk een uitloop van twee jaar
werd gehanteerd, in de nieuwe opzet geldt voor de zogeheten eerste faseopleiding tot het doctoraal examen een formele studieduur van vier jaar (met
een toegestane uitloop van twee jaar). Een gedeelte van de doctorandi 'nieuwe stijl' mag vervolgens doorstromen naar de tweede fase-opleiding, die grotendeels bestaat uit een maximaal vierjarige onderzoeksperiode, af te sluiten
met de promotie tot doctor.
De studieduurverkorting leidde in het algemeen tot een heroriëntatie op
het onderwijsprogramma, in de praktijk neerkomend op indikking en een
eerdere specialisatie.
DE VERKENNINGSCOMMISSIE WIJSBEGEERTE
Om de gevolgen na te gaan van dit hele pakket van ingrijpende maatregelen
werden voor de verschillende disciplines commissies ingesteld die zowel het
onderzoek als het onderwijs tegen het licht moesten houden. Voor de discipline wijsbegeerte trad in 1986 de Verkenningscommissie Wijsbegeerte
aan, die naar haar voorzitter pleegt te worden aangeduid als de commissie
Verbeke. Terwille van de neutraliteit werd het voorzitterschap namelijk toevertrouwd aan een buitenlandse deskundige die wel in staat moest zijn de
meesttijds Nederlandstalige publikaties mede te beoordelen. In dit geval
werd hiervoor de Leuvense hoogleraar Dr. G. Verbeke aangezocht. De commissie Verbeke richtte zich allereerst op het wijsgerig onderzoek, en pas in
tweede instantie op de eerste en tweede fase-opleidingen in de wijsbegeerte.
In juli 1987 bracht ze haar verslag uit 3 . Opvallend in dit rapport is de grote
voorzichtigheid waarmee conclusies worden getrokken en aanbevelingen
worden gedaan. Voor de kwaliteit van het onderzoek worden alleen relatief
vage en algemene aanduidingen gehanteerd – sterk, matig, zwak – en men
onderbouwt deze aanduidingen niet met kwantitatieve gegevens over aantallen publikaties. Dat gebeurt overigens niet ongemotiveerd : de verkenningscommissie vraagt zich af of dergelijke naar het natuurwetenschappelijk onderzoek gemodelleerde analyses voldoende recht doen aan de specifieke
aard van de wijsbegeerte. Als sterke onderzoeksgebieden noemt de verkenningscommissie de geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte enerzijds, en de logica, methodologie, taalfilosofie en algemene wetenschapsfilosofie anderzijds. Als uitgesproken zwakke punten noemt men de
metafysica – die op sommige faculteiten als onderzoeksgebied volledig ontbreekt – , het gebied van de ethiek, sociale filosofie en cultuurfilosofie, en
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de hedendaagse wijsbegeerte. De commissie constateert op meerdere terreinen onvoldoende samenwerking en spreekt de vrees uit dat de overgang
van Centrale Interfaculteiten naar Faculteiten der Wijsbegeerte dit manco
zal versterken.
Een aanbeveling die nogal wat opschudding veroorzaakte was dat versterking en consolidatie van het sterke onderzoek de eerste prioriteit moest
krijgen. Een overweging was hierbij dat de omvang van Nederland het onwaarschijnlijk maakte dat men op alle vakken een internationaal niveau zou
kunnen bereiken. Een aanbeveling en een motivatie die terecht vragen opriepen. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat juist het sterke onderzoek,
dat vaak prima scoort in de toewijzingen vanuit de Voorwaardelijke Financiering heel goed zijn eigen boontjes zal kunnen doppen. Vanuit die gedachte
zouden juist de zwakke terreinen extra impulsen verdienen. De norm van
het 'internationale niveau', waarschijnlijk gerelateerd aan de publikaties in
buitenlandse tijdschriften, verdient eveneens nadere inspectie. Onderzoek
op het terrein van de logica, de taalfilosofie, de methodologie en de wetenschapsfilosofie is door de aard van zijn object goed internationaal uitwisselbaar. Reflectie op het terrein van de ethiek, de sociale en politieke filosofie
en de cultuurfilosofie zal niet zelden vertrekken vanuit cultuurgebonden vragen, en leent zich meer voor publikatie op het nationale forum.
Dit wordt op interessante wijze bevestigd door bibliometrisch onderzoek4.
Het onderzoek van Van der Meulen en Leydesdorff naar de effecten en gevolgen van wetenschapsbeleid voor de filosofiebeoefening aan de Nederlandse universiteiten, waarvan een – opnieuw voorzichtig concluderend – bibliometrische analyse deel uitmaakt, heeft verrassende gegevens en conclusies opgeleverd. De voor de hand liggende verwachting, dat de diverse maatregelen zouden leiden tot een forse reductie in de personele bezetting van
de wetenschappelijke staf, en tot een geringer onderzoeksproduktie door de
daling van de onderzoekstijd, werden niet bewaarheid. De zittende staf is
grosso modo gelijk gebleven, en de desondanks toch grotendeels 'gehaalde'
bezuiniging werd gerealiseerd door afstoting van tijdelijk wetenschappelijk
personeel en door inkrimping van ondersteunende taken. De bibliometrische
vergelijking van de publikaties in respectievelijk 1979-1980 en 1984-1985 laat
bijna op alle vakgebieden en op alle faculteiten een aanzienlijke stijging zien.
Voor een deel zou dit te verklaren kunnen zijn door een toegeven aan
de publish or perish-vrees. Wakkergeschud uit de dommel van het verzekerde
toekomstperspectief, zouden onderzoekers de pen ter hand genomen hebben
om de eigen positie te helpen beveiligen. Aannemelijker is echter dat het
VF-programma ondanks de aanloopproblemen en de tijdrovende bureaucratie positief heeft gewerkt : onderzoeksprogramma's worden doordachter opgezet, hoogleraren voelen zich meer verantwoordelijk voor een goede begeleiding, en door het bestaan van interfacultaire netwerken is er meer inhoudelijke uitwisseling. Overigens kan de vraag worden gesteld of we in alle op-
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zichten blij moeten zijn met deze boom in de publikatie-aantallen. Het risico
bestaat dat men niet altijd het moment afwacht waarop een reflectie werkelijk tot rijping is gekomen, en naar mijn persoonlijke inschatting is een flink
gedeelte van deze produktie van secundaire en tertiaire aard : commentaar
bij A's analyse van het denken van B, en soortgelijke onderwerpen, die eerder historisch dan systematisch van aard zijn. Wijsgerige publikaties in de
zin van persoonlijke reflecties rond een thema uit de philosophia perennis tref
ik maar zelden in de kolommen van de wijsgerige tijdschriften aan.
DE VISITATIECOMMISSIE WIJSBEGEERTE
De meest recente toetsing van de filosofie in Nederland was voornamelijk
gericht op de kwaliteit van het wijsgerig onderwijs, en werd in de loop van
1990 verricht door de Visitatiecommissie Wijsbegeerte, geïnstalleerd door de
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Het
rapport van deze visitatiecommissie, die onder voorzitterschap stond van de
Leuvense hoogleraar H. de Dijn, werd in maart 1991 in de openbaarheid gebracht en zorgde voor niet geringe opschudding 5. Die opschudding werd in
niet geringe mate veroorzaakt door het VSNU-persbericht, dat gretig werd
geciteerd in de media. 'Zorgwekkende toestand van de Nederlandse filosofie', 'onderwijs onder de maat', 'grote zorg', 'programma's te licht bevonden',
'onvoldoende doordachte onderwijsprogramma's', 'grote twijfels', 'filosofieonderwijs laat veel te wensen over', omschrijvingen als deze zetten de toon
in de krantekolommen6. Zoals wel vaker deed ook dit persbericht onvoldoende recht aan het precieze en genuanceerd geschreven rapport van de visitatiecommissie. De commissie had zich een duidelijke taak gesteld. De visitatie wilde bijdragen aan de kwaliteitsverbetering binnen de faculteiten,
wilde verantwoording afleggen naar buiten toe, en wilde op grond van de
kwaliteit binnen de universiteit en tussen de zusterfaculteiten mogelijkheden
tot sturing aanreiken.
Daarbij werd er niet om de feiten heengedraaid : niet alleen in algemene
zin, maar ook gedetailleerd uitgewerkt per faculteit werden de positieve en
de negatieve kanten van de onderwijsprogramma's bij de naam genoemd, en
werden hierbij aansluitende concrete aanbevelingen gedaan.
Doordat in de pers eenzijdig de nadruk werd gelegd op de negatieve kanttekeningen, voelden verschillende faculteiten zich verplicht eveneens de
trom te roeren, waarbij op hun beurt vooral de positieve kwalificaties doorklonken. Dat leverde soms bijna potsierlijke resultaten op. De wijsgerige faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg waarvan de opleiding de visitatiecommissie reden gaf tot 'nogal wat bezorgdheid', had blijkbaar de twee gesignaleerde sterke punten (de niet eenzijdige specialisatie,
en de goede begeleiding van promovendi) zodanig krachtig naar de plaatselijke pers doorgeleid dat deze vol trots meldde : 'Goed oordeel KUB-fa-
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culteit'7.
Als je het genuanceerde rapport van de visitatiecommissie al in enkele
regels zou kunnen samenvatten, dan zou je kunnen stellen dat men van oordeel is dat de wijsgerige faculteiten van Leiden, Nijmegen en Groningen redelijk goed zijn (hoewel ook daar op onderdelen kritiek wordt geleverd) en
dat de andere faculteiten in wisselende mate matig tot zorgwekkend van kwaliteit zijn (hoewel ook positieve punten worden gesignaleerd). Opvallend is
dat de faculteiten die zich tijdens de visitatie in een reorganisatieproces bevonden (Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Utrecht, Katholieke
Universiteit Brabant) de grootste zorgenkindjes bleken, waarbij de commissie wel degelijk een verband vermoedt tussen het een en het ander.
Algemeen maakt de commissie zich zorgen over het geringe tot zeer geringe rendement van de wijsgerige opleidingen : in sommige faculteiten behaalde nog geen 10% van de studenteninstroom binnen de twee jaar de
eigenlijk maar eenjarige propaedeuse. Het rendement van de doctoraalstudie is nog veel zorgwekkender : er zijn faculteiten waar na vijf jaar studie
nog geen enkele student van de instroom het doctoraal examen had afgelegd.
Dat lijkt op het eerste gezicht heel desastreus, maar bij nadere inspectie zijn
er verschillende 'verzachtende' factoren te noemen. De commissie signaleert
allereerst dat de aard van de wijsgerige studie zodanig is dat een formeel
vierjarige doctoraalopleiding te kort is. Niet alleen feitenkennis, maar ook
vertrouwdheid met en reflectie over vaak moeilijke teksten vereisen een tijdrovend proces van verwerking en rijping.
Ook de vaak ondoordachte opzet van het onderwijsprogramma veroorzaakt storingen. Studenten kunnen zich te vroeg specialiseren, krijgen onvoldoende samenhang aangereikt en worden teveel aan hun lot overgelaten.
Een van de talrijke behartigenswaardige aanbevelingen van het rapport is
dan ook de opzet van een strak georganiseerde basisopleiding van twee jaar,
waarna pas de specialisaties in het doctoraalprogramma kunnen worden ingegaan. In het propaedeuse-programma moet meer samenhang en integratie
worden gebracht, wat zou kunnen worden bevorderd door in toenemende
mate ook hoogleraren en universitaire hoofddocenten te betrekken bij het
inleidend onderwijs, dat nu niet zelden wordt overgelaten aan de mindere
goden.
Een m.i. zeer essentiële aanbeveling is het bevorderen van het debat tussen vakgroepen, door een systematische plaats te geven aan vakgroep-, stafen faculteitscolloquia. Uit eigen ervaring weet ik hoe vruchtbaar dit kan zijn,
en hoe het ontbreken ervan als een gemis wordt ervaren. Tijdens de laatste
jaren van mijn scheikundestudie in Nijmegen keek ik altijd uit naar het tweewekelijks Algemeen Chemie Colloquium. Daar vertelde hetzij een onderzoeker van elders hetzij een der eigen medewerkers over de stand van zaken
van zijn werk, en van de vrij grote subfaculteit scheikunde waren meestal
alle hoogleraren en de meeste medewerkers en doctoraalstudenten aanwe-
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zig. Er was ruimte voor debat, en niet zelden werden vruchtbare mogelijkheden tot samenwerking juist tijdens het colloquium geboren, bijvoorbeeld
wanneer de röntgenanalyticus de organicus suggesties deed om een structuurprobleem te verhelderen.
Toen ik ruim tien jaar later aan dezelfde universiteit mijn filosofiestudie
deed, was ik ernstig teleurgesteld in het vrijwel ontbreken van het facultaire
debat. De logicus had werkelijk geen idee waarmee de historicus van de antieke wijsbegeerte zich bezighield, de wetenschapsfilosoof had geen boodschap aan het metafysica-onderzoek. De onderdelen van het vak werden
door de meeste studenten beschouwd als van elkaar gescheiden compartimenten, en op stafniveau was er voor ons gevoel kampvorming en gebrek
aan respect. Het rapport van de visitatiecommissie bevestigt dat vergelijkbare
situaties zich aan menige faculteit voordoen. Het klimaat en waarschijnlijk
ook het studierendement van de wijsgerige faculteiten zouden zeer gebaat
zijn met aanstekelijk debat, waarop centrale en integrerende vragen aan de
orde kunnen komen.
SLOTBALANS
Ondanks de gesignaleerde zorgen en zwakheden, en ook ondanks de onrust
en soms desillusie oproepende overheidsmaatregelen zijn er redenen om het
toekomstperspectief van de filosofie in Nederland niet al te somber in te
schatten. Het verdient dan ook geen aanbeveling om de Nederlandse filosofen aan te sporen te `emigreren voor het te laat is', al is dat heel begrijpelijk
wanneer menig veelgeplaagde decaan en hoogleraar soms de wanhoop nabij
is s
Ik noemde reeds de stijging in de wetenschappelijke produktie, waarbij
de interfacultaire samenwerking wel degelijk heeft gezorgd voor verbreding
en betere kwalitatieve toetsing.
Daarnaast meen ik te kunnen constateren dat een generatie filosofen op
de wijsgerige leerstoelen aantreedt en reeds aangetreden is die minder dan
hun voorgangers alleen hun eigen akkertje bewerken. Daarbij is het interessant vast te stellen dat een opvallende plaats wordt ingenomen door filosofen
die in Leuven hun opleiding genoten of daar hun disse rt atie voorbereidden,
bijvoorbeeld E. Berns (Tilburg), P. v. Tongeren (Nijmegen), P. Jonkers
(KTU Utrecht), B. Vedder (Theologische Faculteit Tilburg), Th. Zweerman
(KTUU), G. Blans (Landbouwuniversiteit Wageningen). Voor het merendeel overigens ook wijsgeren die vanuit een levensbeschouwelijk perspectief
kunnen reflecteren en die wijsbegeerte niet alleen als academische denkdiscipline opvatten maar ook ruimer zien als bestaansfunctie.
Een ander positief signaal is dat bedreigde onderdelen als het ware tegen
de verdrukking in tot nieuwe bloei komen. Er is een spontaan gegroeide
groep Nederlandse en Vlaamse filosofen die zich intensief bezighoudt met

40

STREVEN I OKTOBER 1991

de metafysica en de thomistische wijsbegeerte (met daaronder coryfeeën als
H. Berger, J. Aertsen en C. Steel, maar ook jongere onderzoekers). Hun publikaties kunnen nieuwe perspectieven openen in het academische filosofiebedrijf.
Het aantal wijsgerige lezingen voor een breder publiek is groeiende, verschillende uitgeverijen spannen zich in voor een goed opgebouwd wijsgerig
fonds, en werkloze filosofen laten zich niet ontmoedigen maar hebben zich
(bijvoorbeeld in Amsterdam) spontaan verenigd in samenwerkingsvormen
voor gemeenschappelijke tekstlezing, referaten en debat.
Onkruid vergaat namelijk niet.
NOTEN
1 Zie voor deze ontwikkeling : Th. de Boer, De Centrale Interfaculteit : Constructie en Deconstructie in Algemeen Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 80 (1988), pp. 149-168. De Boer brengt o.m. deze ontwikkeling in
verband met een gewijzigde opvatting over de aard van de filosofie.
2 Barend van der Meulen & Loet Leydesdorff, Effecten en gevolgen van wetenschapsbeleid voor de filosofiebeoefening aan de Nederlandse universiteiten in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 82
(1990), p. 186.
3 Rapport van de Verkenningscommissie Wijsbegeerte, Publikatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Staatsdrukkerij Den Haag, 55 pp.
4 Barend van der Meulen & Loet Leydesdorff, o.c., pp. 173-193.
5 De kwaliteit van het universitair onderwijs, Visitatie Wijsbegeerte, omvattende de studierichtingen Wijsbegeerte
en Wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving, VSNU, Utrecht, 1991, 94 pp. en bijlagen.
6 Bijvoorbeeld in NRC-Handelsblad, 5 april 1991.
7 Het Nieuwsblad, 6 april 1991. In het al genoemde artikel in NRC-Handelsblad van de dag daarvoor werd
gemeld dat de wijsgerige faculteit van de KUB 'een fikse onvoldoende' van de commissie had gekregen.
8 H. Philipse (Rijksuniversiteit Leiden), in NRC-Handelsblad, 7 september 1991.

Een interview met de Australische kunstenaar
Gary Carsley

DE SOCIALE EN SPIRITUELE
FUNCTIE VAN DE KUNST
PAUL BEGHEYN

Sinds vier jaar woont de Australische kunstenaar Gary Carsley (geboren
Brisbane 1957) in Europa, de meeste tijd in Amsterdam. Hij volgde zijn
opleiding in Sydney en Parijs, en heeft sindsdien in zijn geboorteland, maar
ook in Frankrijk en Nederland geëxposeerd, onlangs nog op de manifestatie
'Het Klimaat', waar onder auspiciën van de Culturele Raad Zuid-Holland
in dertig tentoonstellingen een beeld gegeven werd van zeventig buitenlandse beeldende kunstenaars. Ik bezocht hem in zijn atelier vlak bij het Amsterdamse Centraal Station. Naast het raam dat uitzicht biedt op een grijsblauwe hemel boven het Rokin hangen gedroogde boeketten rozen. In de
ruimte staan en hangen verschillende van zijn eigen werken. Gary Carsley,
niet groot van stuk, is gekleed in een zwart T-shirt en zwarte broek, die zijn
witte huid sterk accentueren. Zijn groene ogen kunnen zowel doordringend
als innemend kijken. In zijn oor draagt hij een zwart-witte geëmailleerde kleine medaille uit de jaren vijftig met aan de ene kant het Sint Pietersplein en
aan de andere kant het profiel van paus Pius XII. Met zijn gracieuze handen
maakt hij resolute gebaren ; snel en trefzeker formulerend struikelt hij soms
over zijn eigen woorden. Op het ogenblik dat we aan het in het Engels gevoerde interview willen beginnen, gaat de telefoon.

MARKANT BEELDMATERIAAL
Ik hoorde je zeggen dat je werk het laatste jaar een ingrijpende verandering heeft
ondergaan. Wat bedoel je daarmee ?
Ik wilde weg van een werkwijze die louter uit is op het maken van een geschilderd beeld, omdat de meest markante kunst die de 'orthodoxe' manier
van werken kan voortbrengen na tweeduizend jaar schilderen grotendeels
is uitgeput. Alleen wanneer een cultuur spontaan een radicaal nieuw beeld
voortbrengt, ontstaat er werkelijk kunst die een stempel kan drukken. Te-
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genwoordig zijn daarvoor heel wat voorbeelden aan te wijzen. Er is in onze
tijd heel wat meer aan beeldmateriaal om mee te werken dan dertig jaar geleden. De space-shuttle, een opvallend beeld dat een hele reeks van subjectieve en objectieve gevoelens kan oproepen, maakte toen nog geen deel uit
van het visuele repertoire. Nu mogen dit soort beelden niet meer ontbreken
als je wilt spreken over vooruitgang in de schilderkunst. Alleen wanneer
kunst op een of andere manier functioneert als een spiegel die de maatschappij wordt voorgehouden, kunnen er soms nieuwe beelden en indrukken worden ontdekt in de wirwar van cultureel materiaal.
Hebben deze nieuwe beelden eenzelfde soort symbolische betekenis als het beeldmateriaal van vroeger ?
Natuurlijk. De space-shuttle heeft als werktitel 'hubris', overmoed. Vroeger
was er in de beeldende kunst een standaardmanier waarop de 'hubris' werd
afgebeeld, maar die standaard blijkt niet langer in staat om veel weer te geven van de neiging van onze cultuur om zichzelf in toenemende mate te omschrijven in louter wetenschappelijke termen. We hebben tegenwoordig zonder meer de neiging om aan techniek eenzelfde soort waarde toe te kennen
als we vroeger gaven aan religie. Toch is het zonneklaar dat we in dit opzicht
niet de gelijken zijn van onze Schepper. De vernietiging van deze spaceshuttle destijds voor het oog van miljoenen mensen herinnert ons er op een
treffende manier aan, hoe broos we op dit gebied zijn. Op deze manier werd
de trots, die de Amerikanen zo eigen is, vernederd. Dit is werkelijk bijzonder
belangrijk, omdat we tegenwoordig mensen zien die in de onontgonnen gebieden van de wetenschap werken zoals men vroeger werkte in de onontgonnen gebieden van de spiritualiteit. Dat is nogal gevaarlijk, omdat het mechanische middel, waaraan de wetenschap en wetenschappelijke prestatie
worden afgemeten, op grond van zijn empirische proces geloof uitsluit. En
geloof kan nu eenmaal niet op eenzelfde manier overgedragen worden als
een wetenschappelijke overtuiging.
Je gebruikt het beeld van de space-shuttle in je werk 'De atavist'.
In verschillende van mijn werken plaats ik het mechanische en het menselijke
naast elkaar op eenzelfde manier waarop mensen die je toevallig op straat
ontmoet in toenemende mate zelf ook die combinatie in zich hebben. In ons
dagelijks leven bedienen we ons immers van allerlei technologische hulpmiddelen. Overigens was het erg moeilijk om in mijn schilderijen die combinatie
tot stand te brengen. Hoe combineer je het menselijk lichaam met zoiets als
een fantastisch vliegtuig of met zoiets afgrijselijks als een onderzeeër ? Daarvoor was het nodig om daarvan eerst sculpturen te maken als werkmodel.
Pas later ontdekte ik dat in het verleden schilders als Nicolas Poussin ook
al gewerkt hadden op basis van modellen of ensceneringen.

1 De atavist

De atavist heeft op zijn rug twee openslaande deuren.
Dat is de ruimte voor de satelliet. Op de achterwand ervan is een oprijzende
figuur geschilderd, omgeven door licht. Het is duidelijk dat die gebaseerd
is op Christus en op de verrijzenis. Op de bodem van de satelliet-houder zie
je een paar mensen met camera's ; enkelen staan met hun rug naar het wonder toe dat zich voltrekt. Hun is het er eerder om te doen deze gebeurtenis

2 De atavist

vast te leggen dan haar te ervaren.
Ik zie ook dat de figuur van de atavist een beschilderde hand en voet heeft.
Zijn hand is op een naturalistische manier met sterren beschilderd. Op
school sprak een priester over Christus als over de sterrenraper. Hij was afkomstig uit Latijns-Amerika. Veel van zijn omschrijvingen voor Christus waren afkomstig uit een oude mythologische taal. De sterrenraper is, geloof ik

DE SOCIALE EN SPIRITUELE FUNCTIE VAN DE KUNST

45

ook een van de titels voor Apollo. De voet heb ik om puur formele redenen
ook beschilderd, vanwege de balans. Toen ik dit werk maakte in het midden
van de jaren tachtig kon je een dergelijke opmaak ook zien bij mensen op
straat, die op hun verder onbeschilderd gezicht deze felgekleurde flarden
hadden aangebracht.
DE GESCHIEDENIS VAN DE HERINNERING
Dit werk laat goed zien op wat voor manier je allerlei elementen samenvoegt tot
een geheel : het eigentijdse visuele materiaal, een nieuwe beeldtaal, en elementen
uit je eigen verleden. Dat brengt me op het onderscheid dat je maakt tussen 'de
geschiedenis van de herinnering' en 'de herinnering van de geschiedenis'.
Die zijn allebei belangrijk, maar de eerste is voor mij veel belangrijker dan
de tweede, omdat de manier waarop we in onszelf culturele en sociale informatie bevatten en die vervolgens overdragen, in mijn tijd een werkelijk
radicale verandering heeft ondergaan. Er is een verschil tussen de geschiedenis van het schilderen en het schilderen van de geschiedenis. De ruimte
tussen deze beide vormt de plaatsbepaling voor mijn werk, omdat mijn werk
grotendeels gaat over dingen die vandaag de dag voor ons van belang zijn,
maar tegelijkertijd ook de geschiedenis van belangrijke daden van vroeger
bevat. Niets bestaat zonder antecedenten.
In zoverre gaat het niet alleen over jouw eigen geschiedenis, maar ook over de
geschiedenis in het algemeen.
Onze individuele geschiedenis bevat ook vele andere, zoals die van onze ouders en grootouders, maar ook van degenen die we toevallig ontmoeten.
Daarom kun je het heden niet beschouwen als een vreemd verschijnsel dat
spontaan zichzelf voortbrengt. Op dezelfde manier kun je niet spreken van
een revolutionaire artistieke daad als iets dat ontstaat binnen de wereld van
een getalenteerd individu. Het is gemaakt en ontstaan vanuit datgene wat
tevoren gebeurde.
Heeft deze betrokkenheid met de geschiedenis te maken met het feit dat jouw
geboorteland Australië zelf maar zo'n korte geschiedenis kent ?
Ik heb op een katholieke school gezeten. Het merendeel van de priesters
dat er les gaf was afkomstig uit oude culturen zoals Europa en Latijns-Amerika. Zij waren heel goed in staat om in hun klas een eenheid te scheppen
met eeuwen van Europese verworvenheid. Zodoende heb ik me nooit slecht
op mijn gemak of verbijsterd gevoeld bij de ontmoeting met antieke culturen,
sinds ik vier jaar geleden naar Europa kwam. Deze priesters zelf werkten
in een tweeduizend jaar oude traditie, en in deze traditie was plaats voor
alles. De ikonen – als ik dat woord mag gebruiken – die aan de muren
van mijn klas hingen, de visuele informatie die mij als jongen steun gaf, hoor-
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de bij een cultuur die al duizenden jaren ononderbroken actief was geweest.
De loutere afwezigheid van tastbare herinneringen aan een voorbije culturele activiteit betekent daarom nog niet een breuk met het verleden. Gevoeligheid voor de geschiedenis kan ook plaatsvinden als men vanaf een grotere
afstand zich laaft aan de bron.
DE CULTUUR VAN DE ABORIGINES

•

Betekent dit dat je in feite meer opgegroeid bent met de Europese geschiedenis
en waarden dan met elementen van de Australische geschiedenis, zoals de aborigines ?
Een van de paradoxen van Australië is dat als mensen iets van zichzelf aan
een vreemde willen overdragen, zij daarvoor een woordenschat gebruiken
die doortrokken is van een plattelandstraditie en contact met de aarde. Binnen dit kader is het ondenkbaar dat je de lijfelijke en spirituele aanwezigheid
van de aborigines zou kunnen negeren, ook al is Australië in feite voor het
overgrote deel verstedelijkt, en leeft negentig percent van de bevolking in
steden.
Maar maak je in je werk gebruik van elementen uit de kunst van de aborigines ?
Ja, bepaalde elementen. De aborigines hebben het vermogen bewaard om
via versiering betekenis door te geven, in tegenstelling tot de Europese kunst.
Daar bestaat de enige functie van een veld vol bloemen erin om de spanningen van de ziel weg te nemen, terwijl bij de aborigines zoiets een heel
speciale betekenis heeft, zoals bijvoorbeeld de plaats waar er zoveel wombats
(inheemse Australische buideldieren - PB) zijn dat de stam er een maand
van kan leven, of het vuur dat onder de aarde in afgedekte houtjes wordt
bewaard. Deze louter didactische en informatieve functie ging verscholen onder een laag met schitterende en levendige decoratie. Hiermee raakte ik van
jongs af aan vertrouwd. Maar dat stippenpatroon doet me ook nog denken
aan het televisiescherm nadat het toestel wordt uitgeschakeld, of aan het
soort vervorming tot punten die ontstaan wanneer een foto heel ver wordt
uitvergroot. Ik beschouw mezelf net zozeer Australiër als de aborigines. Opgroeiend in de jaren zestig en zeventig heb ik uiteraard iets van hun cultuur
in mij opgenomen. Het is niet zozeer alleen de opperste laag van aboriginescultuur waar ik af en toe mijn toevlucht toe neem, maar eerder de eronder
liggende opvatting, dat kunst nog steeds deze kritische sociale en spirituele
functie heeft.
KUNST ALS AANZET TOT VERANDERING
Met deze Australische achtergrond kwam je vier jaar geleden naar Europa. Wat
is nu de invloed van Europa op je leven als kunstenaar en op je opvattingen over
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de werkelijkheid gebleken ?
Ook al heb ik als leerling op een katholieke school een zekere mate van universaliteit leren kennen, toch voel ik hier – niet dat ik nu als het ware ben
thuisgekomen – meer context voor het werk dat ik doe. Daarnaast voel ik
me ook minder op mijn gemak, omdat Europeanen op een andere manier
democratisch zijn dan ik dat was. Door in Australië deel te nemen aan het
democratische maatschappijpatroon kan men in feite invloed uitoefenen op
de loop der gebeurtenissen. In Europa functioneert de democratie meer als
een veiligheidsklep of als een praktische wijze van besturen, maar in feite
nemen maar weinig mensen deel aan de verkiezingen. Door binnen dit specifieke democratische kader te werken kan ik een bijdrage leveren aan de
culturele dialoog. Ik beschouw mijn publiek niet als een klein groepje academici. In zijn Leven van de Kunstenaars (1550) beschrijft Giorgio Vasari in
een prachtige scène de triomf van de schilder Cimabue, toen dagen lang de
bewoners van Florence in de rij stonden om in de Dom zijn schitterende
schilderij te aanschouwen en er spiritueel verrijkt vandaan gingen. Ik zie niet
in waarom een dergelijke ontmoeting met kunst van de hoogste kwaliteit niet
langer mogelijk is.
Je hebt me een keer verteld datje in Europa twee grote ontdekkingen hebt gedaan :
Leonardo da Vinci's tekening van Maria met het Kind, H. Anna en Johannes
de Doper in Londen, en het werk van Maarten van Heemskerck.
Ik wilde astronaut worden. En dat wilde ik nog steeds toen ik naar Europa
kwam, omdat kunst toen – en dat is grotendeels nog zo – een irrelevante
actviteit leek, die haast machteloos is tegenover de overweldigende feiten.
Maar de ontmoeting met de tekening van Leonardo veranderde mijn leven,
en versterkte bij mij de overtuiging dat kunst in feite het vermogen heeft om
zich te mengen in gebeurtenissen, om zichzelf niet zozeer te plaatsen tussen
de gebeurtenis en degene die daarvan slachtoffer is, als wel dat kunst meer
kan zijn dan een spiegel waarin belangrijke gebeurtenissen alleen maar in
het voorbijgaan te zien zijn. Na deze ontmoeting met Leonardo woonde ik
in Parijs, en af en toe in New York en Spanje. Toevallig kreeg ik de Iconologia
(1593) van de Italiaan Cesare Ripa in handen, een soort van naslagwerk dat
de betekenis van allerlei zaken gestructureerd had. In de tijd waarin wij leven
bestaat er geen eenstemmigheid over de betekenis van dingen. Daarom was
het erg inspirerend om in contact te komen met een herinnering aan een
tijd waarin de onherleidbaarheid van de dingen geen tegenspraak opriep.
Toen stootte ik op de Nederlandse kunstenaar Maarten van Heemskerck
(1498-1574), die de opdracht had gekregen om een aantal grote ommegangen
of processies te ontwerpen, waarin de rederijkers, door hun kennis te hullen
in allegorische taal, aan de toeschouwers wilden laten zien wat goede burgerdeugden waren. Dit interesseert me heel erg, omdat deze werken op ui-

3 Tsk

terst verfijnde manier vertolkt werden. Zelfs zonder de kennis van Latijn en
zonder de vertrouwdheid met alle facetten van de iconografische figuren kon
je begrijpen wat er werd uitgebeeld. Ik heb mijzelf nu tot taak gesteld om
een reeks werken binnen dit kader te maken. Een ervan gaat over het geloof.
Want als we niet onmiddellijk onze levenswijze veranderen, denk ik dat het
met ons als soort echt gedaan is. Deze planeet, waarop we van tijd tot tijd
eruit zien als een ziedende infectie, is moe van ons geworden. Het is bijna
gedaan met het milieu, en dus ook met Gods schepping. We moeten echt
de meest ingrijpende acties ondernemen. Het enige alternatief voor de theologie van de hebzucht is te vinden in een waarachtige spirituele zorg.
WAARSCHUWINGSTEKENS
Kun je in die zin jouw werken opvatten als waarschuwingstekens tegen onze vernielzuchtige houding ?
Op dit schilderij met de titel 'Tsk' (een klakgeluid van de tong dat afkeuring
aanduidt P.B.) is een sfinx te zien, waarvan het lichaam gevormd wordt door
een vliegtuigmoederschip ; het heeft de vleugels van een Canberra bommen-
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werper, en als staart het snoer en de stekker van een elektrisch apparaat.
Tussen haakjes : de kosten van dit schip liggen boven het bedrag dat er per
jaar door de Verenigde Staten aan hulp wordt uitgegeven. Een van deze
bommenwerpers is in staat om heel Afrika te verwoesten, en zal dat op zekere dag waarschijnlijk ook doen. De sfinx functioneert heel effectief inzoverre dat hij oorspronkelijk een beeld was voor macht en gezag. Het heeft
geen enkele zin om daarvoor nu nog zoiets als een leeuw te gebruiken, want
wat is de majesteit van een leeuw vergeleken met het geweer van de jager
Niets meer ! Heel onze verhouding met de wereld van de natuur is ontmanteld door onze technologische en wetenschappelijke vooruitgang.
Naast nieuwe symbolen blijf je ook klassieke symbolen gebruiken zoals de vlieg.
Vliegen zijn een goed voorbeeld voor het vermogen van de oude beeldenschat die we geërfd hebben om zijn oorspronkelijke vitaliteit te handhaven.
Als je naar een vlieg kijkt denk je aan verrotting en aan de verspreiding van
ziektes. Daarom kan hij nog steeds functioneren als betekenisdrager. In onze
eeuw is er kunst die vooral gewaardeerd werd omdat men veronderstelde
dat zij de grootste mate van oprechtheid bevatte. Daarnaast is er kunst die
zich opzettelijk plaatste buiten het bereik van wat voor de gezeten burgerij
toegankelijk en aanvaardbaar was, zoals het urinoir dat Marcel Duchamp
in 1917 in New York tentoonstelde. De verschillende monolithische gebouwen die onze cultuur heeft opgericht om haar eigen heiligheid te garanderen,
zijn voor een belangrijk deel in verval geraakt, niet alleen onder invloed van
dit soort kunst, maar ook en vooral door al die zelfvernietigende orgieën van
spirituele verarming. Daarom is in onze tijd, die vooral gekenmerkt wordt
door hebzucht en bezitterigheid, de enige kunst die in feite enige vernieuwende of revolutionaire geloofwaardigheid kan hebben, die van de meest
oprechte soort. En dan bedoel ik niet 'oprecht' in de zin dat zij moet beantwoorden aan de meest strikte esthetische criteria, maar dat zij zo nauw mogelijk moet aansluiten bij de meest voedzame spirituele 'agenda'.
Zijn er in jouw ogen 'ideale' kunstenaars die op deze manier te werk gaan ?
Dat soort kunstenaars vind je over het algemeen niet in musea. Je kunt ze
eerder vinden in de Derde Wereld. Ik heb er ontmoet in Zuid-Amerika en
Australië, en ik ken enkele zwarte kunstenaars in de Verenigde Staten die
als het ware in de Derde Wereld in het centrum van de Eerste Wereld leven.
Toch hangen er ook van jou werken in musea. Wat betekent dat dan ?
Dat betekent dat zelfs de beste bedoelingen... Wat moet ik doen ? Moet ik
in zo'n geval dan nee zeggen !1
Ik wil nog iets vragen over enkele technische aspecten van je werk. Een aantal
van je olieverfschilderijen zijn op krantenpapier geschilderd.

o

•

o

4 In my fathers house there are many mansions (passief)

5 In my fathers house there are many mansions (actief)

Kranten vormen als het ware een weerspiegeling van het menselijk gedrag.
Door iets op krantenpapier te maken plaats je de kunstzinnige activiteit letterlijk tegen de achtergrond van de alledaagse gebeurtenissen.
LICHT ALS BRON VAN WAARHEID
Ook gebruik je in enkele van je werken een lichtbron, die aan en uit kan gaan.
Is dat iets van de laatste tijd ?
Nee, dat dateert van mijn verblijf aan de kunstacademie in Australië, waar
ik verschillende performances met licht uitvoerde. Licht functioneert op de
manier waarop Plato dat beschrijft in zijn allegorie van de grot. Licht is de
bron van waarheid en van alle kennis. In deze zin geeft het licht aan het schilderij alle achtergrondinformatie die eronder ligt, of met andere woorden de
waarheid waarop het gebaseerd is. In mijn werk 'In het huis van mijn vader
zijn vele woningen' is ook een lichtmechanisme verwerkt. De titel ervan duidt
aan dat geen enkel systeem van opvattingen als absoluut en exclusief
beschouwd mag worden, maar evenzeer dat geen enkele methodologie voor
het maken van kunst op zich de enige oprechte weg naar betekenis vormt.
Daarom gaat het licht aan en uit.

6 The candle in giving light consumes itself
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Naar jouw werk kun je niet kijken vanuit een luie stoel. Het haalt je weg uit de
situatie waar je in zat. Het dwingt je tot nadenken.
In veel van mijn werken is er een overvloed aan details. Hoe langer je bijvoorbeeld kijkt naar mijn serie schilderijen Sirene (die betrekking hebben op
de omwentelingen in de grote steden van Oost-Europa, en van Brisbane, in
1989 - PB), des te meer zul je erin ontdekken. Want het zijn geen foto's waar
alles wat erop staat zichtbaar is, omdat het rust op een enkel oppervlak. Er
zijn vele lagen. Het is echt belangrijk om jezelf flink de tijd te geven, als je
ze bekijkt. Het schilderij Sirene XI. The candle in giving light consumes itself
(Door licht te geven verteert de kaars zichzelf) is ongelooflijk gecompliceerd,
omdat de hoeveelheid picturale details vermoeiend is, denk ik, zeker als je
alles binnen een kwartier verwerkt wilt hebben. Het duurt een tijd voordat
je de tekst kunt lezen. Je moet naar het hele oppervlak kijken, omdat delen
van de tekst afgedekt worden door figuren die eroverheen geschilderd zijn.
Je moet uit de fragmenten een geheel zien samen te stellen. Het is niet moeilijk, maar het vergt inspanning, want iets dat ogenblikkelijk verstaan wordt
hoort ofwel tot de orde van de openbaring ofwel wijst het op een uiterst oppervlakkig verstaan. En zoals we weten hebben openbaringen een slechte uitwerking op mensen, zoals het geval was bij Paulus, die vóór en na zijn bekering een even groot monster was ; hij werd er niet écht door veranderd.
Er zijn ook openbaringen die een mens kunnen veranderen, zoals de openba ring
van de liefde, of de openbaring van ongerechtigheid.
Ik versta dingen alleen maar in termen van zichzelf. Alleen degenen die geleden hebben, kunnen begrijpen wat lijden is.
NOTEN
1 Werk van Gary Carsley maakt deel uit van de volgende collecties : Araluen Cultural Centre, Alice
Springs ; Artbank ; Australian National Gallery, Canberra ; Museum of Contemporary Art, Brisbane ; Philip Morris Collection ; Sir William Dobell Foundation ; Smorgan Collection. Momenteel is hij bezig aan
een werk voor het Ruhrlandmuseum in Essen.

HET MIDDEN - OOSTEN NA DE

GOLFOORLOG
ERIC FAUCOMPRET

De Golfoorlog en de diplomatieke bedrijvigheid eromheen zorgden voor een
stroom publikaties. In mijn evaluatie laat ik mij nochtans liever inspireren
door het boek Politics among Nations van Hans-Jurgen Morgenthau' . Deze
politicoloog is een expert in internationale betrekkingen en behoort tot de
realistische school. Ik wil enkele stellingen uit dit boek toetsen aan een aantal
ingrediënten van de Golfoorlog en de diplomatie i.v.m. het Israëlisch-Arabisch conflict, met name het imperialisme, afkopingspolitiek (appeasement)
en indijking, de vredesconferentie, prestigepolitiek, ontwapening, de Verenigde Naties, het resultaat van een militaire campanje, politieke macht, diplomatie.
IMPERIALISME
Imperialisme is volgens Morgenthau een politiek die het status-quo wil doorbreken en de machtsrelaties tussen twee of meer landen omkeren. Een oorlog die defensief begon krijgt een imperialistisch karakter als de overwinnaar
zich niet langer tevreden stelt met het herstel van het status-quo maar b.v.
gebied van de oorspronkelijke agressor aanhecht. Dit kan dan op zijn beurt
aanleiding geven tot een imperialistische politiek van de overwonnene. Een
situatie die volgens Morgenthau gemakkelijk leidt tot het voeren van een imperialistisch beleid, is het bestaan van onverdedigbare staten of van een
machtsvacuüm (p. 49 e.v.).
In het Midden-Oosten probeert Israël zo'n toestand te vermijden. De onderliggende filosofie luidt dat alleen een land dat zich overbewapent en geen
concessies doet, in staat is het imperialisme van een vijandige omgeving af
te wenden. Tijdens de Golfcrisis werd deze afschrikkingsdoctrine zwaar op
de proef gesteld. In de beginfase van de oorlog weigerden de VS met Israël
te onderhandelen en toen Iraakse Scudraketten de Israëlische steden bedreigden mocht het leger niet ingrijpen. De feitelijke politieke machtsverhoudingen – de noodzaak de internationale coalitie in stand te houden –
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ontkrachtten de Israëlische doctrine. Er kon geen verrassingsaanval worden
uitgevoerd en de strijd kon niet worden verschoven naar vijandelijk gebied.
Vanzelfsprekend heeft Israël uit de Golfoorlog de nodige lessen getrokken.
De komende jaren zal het zwaar investeren in de eigen defensieindustrie.
Meer dan ooit houdt het vast aan de bezette gebieden die het land strategische diepte bezorgen bij een eventuele vijandelijke aanval. De Israëlische
afschrikkingsdoctrine heeft na de Golfoorlog dus weer aan politieke geloofwaardigheid gewonnen. Het sterkst bewapende Arabische land is verslagen.
De Arabische landen hebben nogmaals het bewijs gekregen van de superioriteit van westerse (dus gedeeltelijk ook Israëlische) technologie en van het
feit dat, in laatste instantie, de VS Israël niet in de steek laten. Israëls aartsvijand, de PLO, heeft veel aan gezag ingeboet. De inwijking van joden uit
de USSR heeft duidelijk gemaakt dat het zionistisch ideaal nog springlevend
is. Op diplomatiek vlak wenst Israël daarom geen concessies te doen.
De Israëli's geloven niet dat de Arabieren uit zijn op een herstel van het
status-quo. Dat zij de terugkeer van de Palestijnen eisen getuigt van imperialistische beweegredenen. Als Israël moet kiezen tussen twee mogelijke
antwoorden, in dit geval afkopingspolitiek ('appeasement') of indijking
('containment') opteert het voor het laatste.
Volgens Morgenthau stoelt elk beleid op een juiste en tijdige inschatting
van de politieke motieven van de tegenstrever. Men kan dit als volgt schematiseren.

Inschatting
door land A
van motief
van land B

Status-quo

Werkelijk motief van land B
Status-quo
Imperialisme
compromispolitiek
afkopingspolitiek

Imperialisme

angstpolitiek

indijkingspolitiek

Voor land A zijn alleen een compromis- of indijkingspolitiek rationele antwoorden omdat het daarmee de motieven van land B juist heeft onderkend.
Als land A een imperialistische politiek van B beantwoordt met een statusquo-beleid dan handelt het zoals eertijds het Verenigd Koninkrijk t.o.v. NaziDuitsland. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het 'appeasement'-syndroom
in grote mate het Amerikaans buitenlands beleid bepaald. Een compromispolitiek daarentegen veronderstelt altijd dat het andere land uit is op het
handhaven van het status-quo. Indien land A het status-quo-verlangen van
land B verkeerd inschat als imperialistisch dan komt men in een spiraal van
bewapening en koude oorlog terecht. Zo voorgesteld lijkt de situatie eenvoudig te beoordelen. De realiteit van de internationale betrekkingen is evident heel wat complexer.
Toegepast op de Golfcrisis waren de VS van meetaf geneigd de Iraakse
politiek als imperialistisch te bestempelen. Het was inderdaad moeilijk vol
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te houden dat de aanval op Koeweit zou ingegeven zijn door een status-quomotief, zeker in het licht van de door Saddam Hoessein gevoerde politiek
uit het recente verleden (cfr. de agressie tegen Iran in 1980, het gebruik van
gifgas tegen de Koerden, het bewapeningsprogramma, het verbaal geweld
en de ideologie van de Baathpartij). Was de indijking dus wellicht het gepaste
Amerikaanse antwoord, dan volgt daaruit volgens Morgenthau niet dat die
indijking van militaire aard moet zijn. Een beleid moet zich namelijk aanpassen aan het antwoord van de tegenpartij. Dit was niet het geval in de Golfoorlog. Want waarom werd Operatie Woestijnstorm uiteindelijk ontketend ?
Om de verdreven emir terug op de Koeweitse troon te brengen, om de oliebevoorrading veilig te stellen, om het internationaal recht te herstellen maar
vooral ook had deze oorlog een preventief karakter. Het kwam er op aan
te beletten dat Saddam Hoessein de Arabische wereld zou verenigen onder
de scepter van de Baathpartij. Zijn regime is immers afhankelijk van de
Baathideologie die zonder buitenlandse successen niet kan leven, en die het
mogelijk maakt dat 200.000 sunnieten een bevolking van 18 miljoen onder
de knoet houden. Kan men de radicalisering van Irak sinds het begin van
de jaren tachtig verklaren, dan kan men alleen maar gissen naar Saddams
beweegredenen voor de annexatie van Koeweit. De concrete geschilpunten
met Koeweit bieden slechts een partiële verklaring. Een veel belangrijkere
rol speelde de val van het communisme in Oost-Europa die de democratiseringstendensen in Irak nieuw leven heeft ingeblazen en tot een gevoelige
inkrimping leidde van de Sovjetrussische militaire steun aan het regime. Ook
mag men niet blind blijven voor de chronische moeilijkheden waarmee de
Iraakse economie sedert een aantal jaren te kampen had. De Amerikaanse
indijkingspolitiek heeft weinig oog gehad voor deze factoren. Die had van
in den beginne een militair karakter.
Toch heeft het fiasco van hun interventie in de Viëtnamese burgeroorlog
de Amerikanen enkele diplomatieke lessen geleerd. Zo werden de doelstellingen van Operatie Woestijnstorm nauwkeurig omschreven : de bevrijding
van Koeweit en de uitschakeling van Iraaks offensief vermogen. In tegenstelling tot wat gebeurde tijdens de onzalige Viëtnamperiode zocht het beleid
van de president de steun van zowel het Congres, de publieke opinie als de
belangrijkste bondgenoten. Tenslotte hoorden alle middelen te worden ingezet met het oog op de totale militaire overwinning. Het doel van het indijkingsbeleid werd dan ook bereikt. De VS slaagden erin de Veiligheidsraad
te overtuigen sancties uit te vaardigen tegen Irak. Toen de Veiligheidsraad
er zelf niet in slaagde een VN-troepenmacht naar het gebied te sturen, machtigde hij de lidstaten, met name de VS, dat in zijn plaats te doen. Nog steeds
vanuit het besef dat de Iraakse dictator niet mocht worden 'afgekocht' besloten de VS tot een indrukwekkende machtsontplooiing. Probeerden zij
weliswaar de Amerikaanse troepen in te schakelen in een zgn. multinationale
strijdmacht dan konden de VS toch niet verhullen dat deze strijdmacht over-
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wegend een Amerikaans-Brits karakter had. In zekere zin werden de VS op
hun beurt slachtoffer van het gevolgde indijkingsbeleid. Omwille van de
zwakke cohesie binnen de coalitie die voortdurend door het sluwe Irak op
de proef werd gesteld, de technische onmogelijkheid troepen gedurende lange tijd in een woestijn te legeren alsook de noodzaak niet geëerbiedigde ultimata gewapenderhand af te dwingen, konden de geallieerden niets anders
dan op de voorziene datum tot de actie over te gaan. De kwalitatieve voorsprong van de westerse legers, die bovendien binnen de NAVO reeds de 'Airland Battle'-doctrine hadden ontwikkeld, maakte het succes van de operatie
al bij voorbaat zeker. Uiteindelijk hadden ze gestreden tegen een derderangsleger dat in de voorbije tien jaar er zelfs niet in was geslaagd het slecht getrainde Iraanse leger klein te krijgen.
Ook na de Iraakse capitulatie konden de VS, de Veiligheidsraad dwingen
eensgezind op te treden. Vanuit het motief van 'vrees' i.p.v. 'compromisbereidheid' legde de overwinnaar een harde vrede op. Irak diende o.a. zijn
voorraad atoom- en chemische wapens te vernietigen. Het embargo op inen uitvoer werd voorlopig gehandhaafd. Tegelijk diende de agressor een zware oorlogsschatting te betalen en moest hij lijdzaam toezien wanneer d.m.v.
de oprichting van veiligheidszones ten behoeve van de Koerden een inbreuk
werd gepleegd op zijn territoriale soevereiniteit. 'Militair imperialisme is een
waagstuk', zegt Morgenthau. Misschien bestond Saddams grootste misrekening er wel in te denken dat de USSR of de Europese Gemeenschap zich
zouden afkeren van de Amerikaanse indijkingsstrategie.
Sedert het aantreden van het duo Gorbatsjov-Sjevardnaze in 1985 lag de
klemtoon van het Sovjetrussisch buitenlands beleid op de toenadering tot de
VS. Daaraan werden alle bondgenootschappen met derde landen ondergeschikt. Hoezeer Irak het tegendeel verhoopte, de Golfcrisis heeft de Koude
Oorlogsrivaliteit tussen de supermachten geen nieuw leven ingeblazen. Het
Kremlin steunde alle VN-resoluties, al werd daar sinds het aftreden van Sjevardnaze, telkens expliciet aan toegevoegd dat die resoluties niet te ruim
mochten worden geïnterpreteerd. Sovjettroepen mochten niet deelnemen
aan een VN-strijdmacht, laat staan een Amerikaans interventieleger. Irak
mocht niet worden bezet. Saddam Hoessein moest zoveel mogelijk gezichtsverlies worden bespaard. Gorbatsjov ondernam zelf een bemiddelingspoging
van het laatste uur en deed aan Irak beloften die echter door de VS werden
afgewezen. De Golfcrisis heeft dus alleen geleerd dat de USSR bereid is de
Amerikaanse diplomatie in het Midden-Oosten te steunen, voor zover haar
eigen belangen ermee gediend zijn. De bekommernis om de binnenlandse
politieke en de economische toestand alsook de vrees voor het islamitisch
fundamentalisme spelen daarbij een voorname rol.
Passieve steun aan de Amerikaanse indijkingspolitiek werd ook door de
Europese Gemeenschap verleend. Het conflict in het Midden-Oosten werd
sedert het begin van de jaren zeventig door de Gemeenschap beschouwd als
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een van de belangrijkste testcases voor de Europese Politieke Samenwerking.
Deze Europese Politieke Samenwerking verkreeg in 1986 een juridische basis en bestaat onder meer in de coördinatie van de standpunten van de
Twaalf m.b.t. diverse internationale vraagstukken en de zending van de zgn.
trojka naar conflictgebieden. Gedurende de periode augustus 1990 - januari
1991 is echter ten overvloede gebleken dat de EG geenszins in staat was de
gebeurtenissen in de Perzische Golf daadwerkelijk te beïnvloeden. Om haar
initiatieven uit te voeren hangt zij af van de goodwill van de diplomatiek sterke lidstaten. Indien die goodwill ontbreekt zullen bepaalde besluiten weliswaar gedurende korte tijd de aandacht van de publieke opinie trekken maar
zonder veel praktisch gevolg blijven. Tijdens de Golfcrisis stonden GrootBrittannië, Nederland en na enige aarzeling ook Frankrijk achter de indijkingspolitiek van de VS, terwijl andere lidstaten voor een meer genuanceerde aanpak hebben gepleit. Van een eigen Europees beleid kon dan ook geen
sprake zijn. Dat is jammer wanneer men bedenkt dat een verenigd Europa
misschien in staat was geweest een genuanceerder indijkingsantwoord te geven op de Iraakse agressie, wellicht een dat minder leed zou hebben toegebracht aan de Iraakse burgerbevolking. Een buitenlands beleid moet volgens Morgenthau derwijze flexibel zijn dat, indien de motieven van de tegenstander veranderen, een soepele overgang mogelijk wordt van een indijkings- naar een compromispolitiek.
DE VREDESCONFERENTIE
Volgens Morgenthau streeft een conservatief buitenlands beleid een statusquo-politiek na in de internationale betrekkingen (p. 44 e.v.). Het middel
om een status-quo-politiek te implementeren in een gebied verscheurd door
interne tegenstellingen, is een vredesverdrag tussen de belangrijkste tegenstanders. In het Midden-Oosten proberen zowel de VS, de USSR als de EG
het status-quo te handhaven. Ofschoon de grenzen in dat gebied getekend
werden door de koloniale heersers mag er volgens hen niet aan getornd worden, wil men niet opnieuw geconfronteerd worden met een spiraal van geweld. Een vredesverdrag is echter tot nog toe onmogelijk gebleken. Het jongste initiatief dateert van eind 1973 toen een door de VS en de USSR georganiseerde conferentie hooguit anderhalve dag duurde. De VS hebben zich
sedertdien verzet tegen het idee van een vredesconferentie omdat een eventuele mislukking de spanningen in het gebied alleen maar kan intensifiëren
en de Amerikaanse machtspositie aantasten. Benevens het onderlinge opbod
tussen de Arabische deelnemers m.b.t. de Palestijnse kwestie, vreest Washington de diplomatieke bemoeizucht van de EG en de USSR die z.i. onvoldoende oog hebben voor de belangen van Israël. De Bushadministratie gelooft trouwens dat een vredesconferentie weinig zin heeft als het succes niet
verzekerd is. Tijdens de Golfcrisis heeft zij echter aan haar Arabische coa-
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litiepartners moeten beloven een globaal vredesoverleg te organiseren zodra
de vijandelijkheden tegen Irak zouden zijn gestaakt. Dit roept enkele bedenkingen op. Allereerst schijnt er dus toch een verband te hebben bestaan tussen de crisis in de Perzische Golf en het Israëlisch-Arabisch conflict. Irak
had dat steeds beweerd, de VS hadden het steeds ontkend. Ten tweede wordt
een gevaarlijk diplomatiek precedent gecreëerd wanneer de VS duidelijk
toegeven dat enkel een crisissituatie het raderwerk van de Amerikaanse diplomatie in beweging kan brengen. Natuurlijk meenden sommigen, in de euforie van de snelle overwinning op Irak, dat de voorwaarden effectief waren
gecreëerd om het Israëlisch-Palestijns conflict op te lossen. Waren bepaalde
Arabische landen niet plotseling bereid de economische boycot tegen Israël
op te heffen ? Waren sommige Israëlische ministers niet bereid te onderhandelen over het lot van de bezette Golanhoogvlakte ? Na een aantal missies
naar het Midden-Oosten is het de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken, J. Baker, intussen wel duidelijk geworden dat de Israëlische en Arabische standpunten nog mijlenver van elkaar liggen. En dat is ook het geval
voor het concept zelf van de vredesconferentie. De Arabische landen pleiten
voor een vredesconferentie in de klassieke betekenis van het woord, alsof
Israël een verslagen land was. Israël moet in hun ogen immers voldoen aan
een aantal voorwaarden om een plaats te krijgen in de nieuwe internationale
orde opgelegd door de coalitie. Israël daarentegen wenst een regionale veiligheidsconferentie naar het model van de Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking. De Arabische landen moeten er de territoriale
realiteit in het Midden-Oosten erkennen. Nadien wil Israël met zijn Arabische buurlanden stapsgewijs een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit proces,
dat verscheidene decennia in beslag kan nemen, zal slechts met succes worden bekroond indien de Arabische wereld haar intern evenwicht heeft weten
te vinden. Landen van buiten het gebied mogen het verloop van de gebeurtenissen niet forceren.
PRESTIGEPOLITIEK
Volgens Morgenthau wordt prestigepolitiek slechts zelden erkend als een
factor in de machtsstrijd op het internationaal toneel. Nochtans is prestige
een courant middel in een status-quo-beleid. Diplomatiek ceremonieel, vragen als wie er mag deelnemen aan een vredesconferentie, in welke stad ze
moet worden gehouden, welke vorm de tafel moet hebben e.d. lijken op het
eerste gezicht triviaal, maar ze weerspiegelen de machtsverhoudingen tussen
landen. Hetzelfde geldt voor militair machtsvertoon, een geliefkoosd Amerikaans prestigewapen in de psychologische voorbereiding op een oorlog of
als afschrikking (p. 77 e.v.).
Het woord van Dean Acheson indachtig dat het doel van diplomatie niet
de oplossing van problemen inhoudt, maar wel het ermee leren leven, pro-
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beert de Bushadministratie de indruk te geven dat er een zekere vooruitgang
wordt geboekt in het vredesproces op gang gebracht door minister Baker.
Ze verschilt daarin niet van alle vorige Amerikaanse administraties die tussen Israël en de Arabische landen probeerden te bemiddelen. Het uiteindelijk doel van het Amerikaans beleid is echter altijd de handhaving van het
machtsevenwicht in het Midden-Oosten. Het concept 'machtsevenwicht' bezit minstens drie dimensies. Allereerst dient de vrede te worden gewaarborgd
tussen de verschillende staten van het gebied d.m.v. een aanvaardbaar niveau
van bewapening en zo mogelijk een systeem van verdragen. Verder moeten
de regimes van die landen worden beschermd tegen de interne oppositie.
Tenslotte moeten de strategische en economische belangen van de VS in het
gebied gewaarborgd blijven. Op geregelde tijdstippen wordt het machtsevenwicht in het Midden-Oosten evenwel verbroken door conflicten, niet alleen
tussen Israël en de Arabische staten maar ook en vooral tussen die staten
onderling. Westerse steun kan bovendien leiden tot nieuwe verstoringen van
het machtsevenwicht in de toekomst (cfr. de westerse hulp aan Irak tijdens
de oorlog met Iran). Het 'conflict management'-beleid dat de reële ondergrond vormt van de Amerikaanse prestigepolitiek, wordt bovendien doorkruist door overwegingen van binnenlandse politieke aard. De joodse gemeenschap bezit in de VS nl. een economisch-financiële macht en een interne samenhang die het haar mogelijk maken invloed uit te oefenen op het
beleid van Huis en Senaat. Deze instellingen kunnen de uitvoerende macht
dwarsbomen, b.v. met betrekking tot de toekenning van militaire of financiële steun aan Arabische landen. De bewegingsvrijheid van de Amerikaanse
diplomatie wordt verder ingekrompen doordat de populaire literatuur, de
media en de amusementsindustrie het beeld verspreiden van het democratische Israël, natie van overlevenden, dat in zijn bestaan belaagd wordt door
de dictatoriale Arabische wereld. Deze beïnvloeding van de Amerikaanse
publieke opinie heeft wellicht een belangrijker effect dan de zgn. joodse lobby, al bestaat tussen beide natuurlijk een verband. Tenslotte is het potentieel
voor verstoring van het machtsevenwicht permanent aanwezig omdat de VS
zich associëren met elk Arabisch regime dat bereid is de Amerikaanse leiderspositie te erkennen.
CULTUREEL IMPERIALISME
Volgens Morgenthau werkt cultureel imperialisme heel subtiel omdat het de
controle beoogt over de geesten van de mensen. Stel dat staat B besluit de
politieke ideologie van staat A over te nemen dan heeft staat A een culturele
overwinning geboekt die de militaire imperialist hem alleen maar kan benijden. Cultureel imperialisme verzwakt de oppositie van binnenuit en bereidt de militaire overwinning of de economische penetratie voor. Het is van
alle tijden maar de techniek die het aanwendt was nooit zo geperfectioneerd
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als tijdens de 20e eeuw (pp. 64-67).
In de aanloopperiode tot de oorlog deed een ontelbaar aantal bemiddelaars Bagdad aan, deels om in de schijnwerpers van de internationale actualiteit te staan. Cable News Network bracht nieuws rond de klok : 'War in
the Gulf werd alleen door commercials onderbroken. Op nauwkeurig georchestreerde persconferenties ondernamen de geallieerde opperbevelhebbers
indrukwekkende pogingen de censuur op de militaire berichtgeving te verdoezelen. Oorlog werd voorgesteld als een Hollywood spektakelfilm en als
een gigantisch videospel, onbloedig en live te genieten. Kortom, de nederlaag
van het Iraakse leger en de overwinning van de geallieerden waren niet enkel
van militaire maar ook van culturele aard. Het ging om de triomf van het
westers technologisch vernuft en om de vernedering van de Arabische natie
wier culturele rijkdom niet opgewassen bleek tegen het geperfectioneerde
cultureel imperialisme van het Westen.
ONTWAPENING
Militaire macht dient volgens Morgenthau een politiek doel. De vijand moet
worden gedwongen bepaalde concessies te doen zodat het gebruik van de
militaire macht overbodig wordt (p. 32). Die stelling vormt de basis van elke
afschrikkingsdoctrine, ook de nucleaire. Aangezien een nucleaire aanval zou
leiden tot vernietiging van beide partijen, kan alleen de dreiging met het gebruik van kernwapens een instrument zijn in de buitenlandse politiek. In het
Midden-Oosten werd dit instrument door de USSR aangewend tijdens de
Suezcrisis van oktober 1956 en door beide supermachten tijdens de Grote
Verzoendagoorlog van oktober 1973. In het Midden-Oosten heersen echter
leiders die de eer belangrijker achten dan het leven van hun burgers en die
het geduld van de tegenstrever tot het uiterste durven testen. Dit irrationeel
gedragspatroon zou het Westen er al moeten toe aanzetten de bewapeningswedloop in dat deel van de wereld te beperken. Eind mei 1991 nam president
Bush hiertoe een initiatief. In het Midden-Oosten zouden alle atoom- en
chemische wapens worden vernietigd. Producentenlanden zouden niet langer de technologie leveren. Consumentenlanden zouden afzien van de aankoop. De VN zouden richtlijnen verstrekken m.b.t. de handel in conventionele wapens. Is dit nieuwe plan praktisch haalbaar ? Ik vrees van niet. Het
gaat uit van een dosis politieke wil die vooralsnog niet aanwezig is. Vanuit
de traditionele visie dat alle staten het recht op zelfverdediging bezitten, gingen de VS zelf na de Golfoorlog onverminderd door met de massale bewapening van Israël en bepaalde Golfstaten wat dan weer andere staten ertoe
heeft aangezet eveneens hun bewapening op te drijven. Er bestaan reeds verdragen over de beperking van de verspreiding van atoom- en chemische wapens maar, in het verleden is reeds voldoende gebleken dat de controleprocedures inefficiënt zijn. De bevriezing van de nucleaire bewapeningswedloop
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in het Midden-Oosten bevoordeelt bovendien Israël dat reeds over de vereiste technologie beschikt. Israël zelf beschouwt nucleaire wapens als een
onontbeerlijk tegengewicht voor de zeer grote hoeveelheid conventionele
wapens in het bezit van de Arabische landen. Die argumenteren dan weer
dat die wapens alleen dienen ter verdediging van het eigen territorium en
dat niet alleen tegen Israël. Bovendien heeft de Golfoorlog juist geleerd dat
moderne wapentechnologie een must is om in de 20e eeuw agressie te beantwoorden. Ik denk dat Morgenthau gelijk heeft als hij schrijft dat in de loop
der tijden ontwapening nooit heeft geleid tot een toestand van vrede maar
dat, omgekeerd, een toestand wel de nodige voorwaarden kan creëren om
tot gedeeltelijke ontwapening te komen (p. 393). Dit houdt echter in dat pas
na het afsluiten van een vredesverdrag tussen Israël en de Arabische wereld
kan worden gedacht aan een beperking van de bewapeningswedloop. In het
andere geval spant men de kar voor de paarden.
DE VERENIGDE NATIES
Volgens Morgenthau wordt de ware natuur van een politiek toegedekt door
ideologische rechtvaardiging en rationalisatie. Elke politicus doet beroep op
ethische en juridische beginselen teneinde zijn beleid te verantwoorden, terwijl hij goed weet dat zijn handelingen een gevolg zijn van machtspolitiek.
Op internationaal niveau spelen de Verenigde Naties hierin een essentiële
rol. Men dient immers een onderscheid te maken tussen legitieme en nietlegitieme macht. Een politiek die wordt gevoerd krachtens het internationaal
recht, de beginselen van de VN of een andere morele basis heeft meer kans
op slagen dan een die het internationaal recht met de voeten treedt. De VN
vormen m.a.w. het uitgelezen ideologisch instrument om het status-quo in
de internationale betrekkingen te handhaven, zoals dat na de Tweede
Wereldoorlog is tot stand gekomen. De VN-ideologie wordt echter niet door
alle landen op dezelfde manier beleden. Alle lidstaten citeren graag uit het
handvest en zijn bereid beginselen te verdedigen als 'zelfbeschikking', 'eerbied voor de territoriale integriteit' en 'eerbied voor de mensenrechten'. In
een concrete situatie rijzen evenwel gemakkelijk meningsverschillen omdat
lidstaten het niet eens zijn over de interpretatie van voormelde beginselen.
De sterke lidstaten zullen gewoonlijk hun interpretatie opdringen aan de
zwakke. Hun internationale rechtsorde vertoont een statisch karakter. Zij
consolideert een bepaalde machtsverdeling en biedt procedures aan voor het
regelen van conflicten met als vertrekpunt het bestaande status-quo. Aangezien veranderingen in het status-quo altijd gebeuren ten koste van kleine
landen als Koeweit b.v., beschouwt de ideologie van het status-quo de verdediging van de rechten van kleine landen als essentieel. We hebben reeds
gezien hoe tijdens de Golfcrisis de Veiligheidsraad van de VN de ideologie
van het status-quo verdedigde. Wellicht werden achter de schermen com-
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promissen afgesloten (b.v. met China) die een inbreuk maakten op andere
beginselen van het handvest (b.v. de eerbied voor de mensenrechten).
Ook het internationaal recht dient volgens Morgenthau de zaak van het
status-quo. Tijdens de Golfoorlog beschuldigden beide partijen elkaar het
internationaal recht te hebben geschonden. De conventies van Genève verbieden inderdaad de vernietiging van niet-militaire eigendommen, het terroriseren van burgers in bezet gebied, luchtbombardementen op open steden, vergeldingsacties tegen gijzelaars en krijgsgevangenen. Het probleem
had echter nog een andere dimensie. Volgens een groot deel van de moslimwereld was het Iraaks-Koeweits conflict een intern Arabische aangelegenheid waarmee de VS of de VN zich niet mochten inlaten en waarop het volkenrecht niet mocht worden toegepast. Het internationaal publiekrecht vindt
immers zijn oorsprong in de Europese geschiedenis en het wordt door het
Westen toegepast in het eigen voordeel. Hebben de VS het internationaal
recht niet aan de kant gezet wanneer hun belangen of die van bondgenoten
werden bedreigd (b.v. in Panama, Nicaragua, Cyprus of Libanon)? Heeft de
Veiligheidsraad niet de bouw van nieuwe joodse nederzettingen veroordeeld
in de bezette gebieden en wonen daar vandaag niet enkele honderdduizenden kolonisten ? Zevenhonderdvijftigduizend Koeweiti's werden bevrijd,
maar geen westers land dat eraan denkt anderhalf miljoen Palestijnen te bevrijden van de Israëlische onderdrukking. Morgenthau heeft dus gelijk wanneer hij beweert dat d.m.v. ideologieën als 'de belangen van VN', 'het behoud
van de wereldvrede' of 'de eerbied voor het internationaal recht' de schrandere beleidsman zijn tegenstrevers kan voorstellen als oorlogsstokers. Hij
sust het collectief geweten van de natie en is in staat binnen de VN een coalitie te bouwen van bondgenoten die ook alle belang hebben bij de handhaving van het status-quo. Voor de tegenstander blijft het evenwel meten
met twee maten.
HET RESULTAAT VAN EEN MILITAIRE CAMPANJE
In zijn boek citeert Morgenthau de stelling van Von Clausewitz dat de waarde van elke oorlog wordt bepaald door de vrede die hij mogelijk maakt. Heeft
'Operatie Woestijnstorm' fundamentele problemen opgelost of ze alleen
maar complexer gemaakt ? Ik vrees dat het laatste het geval is. Allereerst
blijft Saddam Hoesseins regime overeind. Zijn bewapening is voor een deel
intact gebleven. De opstanden in het noorden en het zuiden van het land
hebben de macht van de Baathpartij en van haar natuurlijke bondgenoot,
het leger, geconsolideerd. De positie van de minderheden blijft zeer precair.
Wat de regionale machtsstrijd betreft tussen Iran en de Arabische landen,
die gaat onverminderd door. Nu Irak tijdeljk is uitgeschakeld als militaire
factor van betekenis, werpt Iran zich opnieuw op als regionale grootmacht.
Teheran streeft naar toenadering tot Saoedi-Arabië en de Golfstaten die
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weliswaar niet al te geneigd zijn hierop in te gaan. Net als in Iran wordt in
deze landen een debat gevoerd tussen fundamentalisten en modernisten
waarbij o.a. de relatie tot het Westen ter discussie staat. Het plan een Arabische vredesmacht op te richten, voorzien in de Verklaring van Damascus
(maart 1991), werd alvast in de koelkast gestopt. Hetzelfde geldt voor het
beloofde democratiseringsproces in Koeweit, Saoedi-Arabië en andere Arabische landen. Dat proces wordt o.a. onmogelijk gemaakt door de etnische
tegenstellingen, de versplinterde ondemocratische oppositie en de militarisering van de samenleving. Wanneer men de Amerikaanse politiek t.o.v. deze
landen vergelijkt met diegenen gevoerd t.o.v. Centraal-Amerika of andere
landen dan is het ook in dit verband moeilijk niet te gewagen van een 'twee
maten en twee gewichten'-politiek. Evenmin heeft de Golfoorlog de situatie
van grote economische ongelijkheid in het gebied verholpen. En inzake de
oplossing van het probleem van de minderheden (Armeniërs, Koerden, Palestijnen) werd helemaal geen vooruitgang geboekt ; de onverdraagzaamheid
is eerder toe- dan afgenomen. Kortom, 'Operatie Woestijnstorm' heeft allerminst de vrede verzekerd in het Midden-Oosten.
POLITIEKE MACHT
Internationale politiek is voor Morgenthau de strijd om macht. Mensen worden in eerste instantie geleid door hun machtsdrift en politici zijn alleen maar
gewone stervelingen. De neiging te domineren vindt men terug in alle door
de mens gecreëerde instellingen, in de familie, in privaatrechtelijke en in publiekrechtelijke organisaties. Binnen het kader van deze instellingen speelt
zich een permanente strijd af tussen groepen die macht willen behouden en
andere die macht wensen te verwerven. In de internationale politiek bereikt
dit machtsstreven een ongeëvenaard hoogtepunt. Laten we nogmaals de
waarheid van Morgenthaus stelling illustreren aan de hand van de situatie
in het Midden-Oosten. Een van de sleutelacteurs in het gebied is de Syrische
president Hafez Assad. Sluw, cynisch, wreedaardig en machtsbelust is hij bij
de grote winnaars van de Golfoorlog. Zijn gevaarlijkste tegenstander, Saddam Hoessein, is verslagen. Zijn andere aartsvijand, Jassir Arafat, heeft veel
prestige ingeboet. Libanon is onder zijn controle gekomen. In de jaren tachtig had Syrië zich vervreemd van zowel de Golfstaten als de VS door Iran
te steunen in de eerste Golfoorlog en door van Damascus de centrale van
het internationaal terrorisme te maken. Op de USSR kan het bovendien niet
langer rekenen om zijn wapenarsenaal aan te vullen. Na de tweede Golfoorlog wordt Assad op de handen gedragen door zowel de VS als Saoedi-Arabië.
Nochtans is zijn doel hetzelfde gebleven : het leiderschap in de Arabische
wereld.
Macht is ook het voornaamste doel van de Saoedi-Arabische koning Fand.
Via een alliantie met de andere golfstaten en andere Arabische landen die
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hij steunt met oliedollars (Marokko, Egypte en Syrië), bereidt ook SaoediArabië zich voor op het leiderschap in de Arabische wereld. Niettegenstaande Fands regime het minst democratische is van de hele regio kan hij rekenen
op de steun van het Westen om zijn ambities te verwezenlijken. Die steun
maakt hem echter verdacht in een groot deel van de Arabische wereld. Hetzelfde geldt min of meer voor de Egyptische president Moebarak. Als beloning voor zijn steun aan Irak in de eerste Golfoorlog werd Egypte weer
opgenomen in de Arabische Liga. In ruil voor een bevriezing van het vredesakkoord met Israël hebben de meeste Arabische leiders weer vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met Moebarak.
Grote verliezers van de Golfcrisis zijn de PLO en Jordanië. Door haar
onvoorwaardelijke steun aan Irak is de PLO in diskrediet geraakt. Toen die
organisatie einde 1988 een Palestijnse staat had uitgeroepen en zich ook bereid had verklaard Israël te erkennen en het terrorisme af te zweren, waren
voor de VS alle noodzakelijke voorwaarden vervuld om een dialoog met de
PLO aan te vatten. Onder de druk van Israël werd die dialoog nog geen jaar
later door de VS afgebroken, toen de PLO weigerde een terroristische aanlag
te veroordelen. Bedreigd door de islamitische Harnas-organisatie op de westelijke Jordaanoever en onder druk van de harde kern binnen zijn organisatie, heeft Arafat dan geprobeerd zijn machtsbasis te herstellen door te opteren voor Irak. Nam Saddam Hoessein immers niet de steun van de Palestijnse zaak op zich en durfde hij geen vuist maken tegen de VS, de verdediger
van Israël ? Al is na de Iraakse nederlaag de machtsbasis van de PLO wel
degelijk zwaar aangetast, toch denk ik dat de VS en Israël zich illusies maken
wanneer ze geloven dat de rol van de organisatie is uitgespeeld. Gecreëerd
door de Arabische Liga en gesteund door de overgrote meerderheid van de
Palestijnen, vervult de PLO nog steeds een functie in de Arabische wereld.
In de permanente machtsstrijd binnen die wereld heeft de organisatie al
meermaals dienst gedaan als een alibi en als een uitlaatklep voor de Arabische frustraties jegens Israël. Jordanië is de andere grote verliezer van de
Golfoorlog. Gekneld tussen de VS en de Golfstaten, zijn voornaamste geldschieters enerzijds, en zijn Palestijns bevolkingsdeel anderzijds, kon koning
Hoessein niet anders dan de anti-Irak-coalitie bekritiseren, aangezien ze zijn
zorgvuldig opgebouwde binnenlandse machtspositie dreigde te ondergraven.
Sedertdien wordt zijn bijdrage tot het machtsevenwicht in het gebied evenwel
minder hoog aangeslagen dan vóór augustus 1990.
Geen staat in het gebied legt zo'n exclusieve klemtoon op het gebruik van
macht als Israël. Dit land wil koste wat kost vasthouden aan de bezette gebieden en maakt dat door een politiek van nederzettingen aan de buitenwereld overduidelijk. De Intifadah dient te worden neergeslagen met harde
hand. Méér dan lokale autonomie, zoals beloofd in de Camp Davidakkoorden, zal aan de Palestijnen niet worden aangeboden. Als Israël deelneemt
aan een vredesconferentie dan is het alleen op zijn eigen voorwaarden. Een
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van die voorwaarden behelst de toekenning van een miljardensteun door de
VS voor de vestiging van Sovjetrussische immigranten !
DIPLOMATIE
De lezer vraagt zich wellicht af of Morgenthaus relatief pessimistische analyse van de internationale betrekkingen enige hoop op wereldvrede laat bestaan. Het antwoord is positief : 'Diplomatie heeft tot taak procedures uit
te werken en instellingen op te richten zodat gemeenschappelijke belangen
kunnen worden nagestreefd' (p. 541). In het verleden zijn diplomaten erin
geslaagd oorlog te vermijden. Diplomatie vraagt echter buitengewone morele
en intellectuele kwaliteiten van alle deelnemers aan het onderhandelingsproces. Binnen een gemeenschap van volledig soevereine landen is de diplomatie in staat vrede te handhaven, maar volgens Morgenthau, alleen op tijdelijke basis. Eén vergissing kan fataal zijn en het verschil uitmaken tussen vrede en oorlog. Een analoog proces heeft zich vroeger voorgedaan in de nationale samenleving. Op een bepaald moment hebben mensen toen besloten
de natuurtoestand op te heffen. Zo ook zal in de internationale samenleving
de vrede pas op een permanente basis kunnen worden gevestigd indien alle
staten een deel van hun soevereiniteit afstaan aan een hogere instantie.
Daaraan zouden diplomaten van goede wil moeten werken.
Vanzelfsprekend staan we in het Midden-Oosten nog ver af van dit ideaal.
Zelfs indien de Amerikaanse diplomatie alleen oog mocht hebben voor het
belang van de volkeren in de regio – wat duidelijk niet het geval is – kan
zij in een door de conflictpartijen zelf op gang gebracht proces alleen de rol
van katalysator vervullen. Helaas heeft de Golfcrisis niet gezorgd voor een
versoepeling van vastgeroeste standpunten. Israëli's en Arabieren beoordelen feiten en gebeurtenissen met een 7e eeuwse mentaliteit. Israël ziet in
de Golfoorlog een nieuw bewijs van de onbetrouwbaarheid van de Arabische
wereld. Bij de Arabieren groeide de overtuiging nog aan dat het Westen alleen opkomt voor de verdediging van het eigenbelang en daarom steun verleent aan Israël en aan feodale potentaten. Het Golfconflict is door de Arabier heel sterk ervaren als een Noord-Zuid conflict. Door de gemiddelde
westerling werd de Golfcrisis dan weer beschouwd als een strijd tegen de
militante islam. Een beeldvorming die de NAVO niet ongelegen kwam nu,
na de val van het communisme in Oost-Europa, diende te worden uitgekeken
naar een nieuwe vijand. Het is een gevaarlijke polarisatie die herinneringen
oproept aan de spanning tussen het van de Renaissance geërfd ideaal dat
de westerse mens heeft bevrijd van bijgeloof en onwetendheid en het fatalisme dat typerend is voor de koran en de sha'aria. Het bestaan van Israël
herinnert de Arabier voortdurend aan zijn nederlaag tegen het westers imperialisme. Hij leert ermee leven maar op crisismomenten, zoals in augustus
1990, steekt zijn frustratie weer de kop op. De confrontatie tussen de Ara-
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bische natie en het Westen, met als inzet Palestina, is hem het risico van
een militaire nederlaag waard.
In laatste instantie leert Morgenthaus analyse dat regionale conflicten niet
op zichzelf staan. Zij vormen een integraal onderdeel van een globale wereldsituatie die wordt gekenmerkt door belangentegenstellingen op verschillende niveaus. Zowel de Amerikaanse, de Sovjetrussische als de Europese
diplomatie is in staat een wezenlijke bijdrage te leveren tot het wegwerken
van deze belangentegenstellingen. Bovenal heeft onze wereld behoefte aan
nieuwe politieke, economische en sociale overlegstructuren die ons in staat
moeten stellen op een georganiseerde manier een beleid voor de 21e eeuw
uit te stippelen.
NOTEN
1 Hans-Jurgen Morgenthau, Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, A.A. Knopf, New
York, 1978, 650 pp.
Verder heb ik mij laten inspireren door volgende artikelen :
F. Halliday, The Gulf War and its Aftermath, in International Affairs, 67e jrg., 1991, nr. 2, pp. 223-234.
P.W. Rodman, Middle East Diplomacy after the Gulf War, in Foreign Affairs, 70e jrg., lente 1991, nr. 2,
pp. 1-18.
Z. Schiff, Israel after the War, in Foreign Affairs, 70e jrg., lente 1991, nr. 2, pp. 19-33.
Le Monde diplomatique van juli 1991 dat een aantal interessante artikelen bevat over het Midden-Oosten.
In het Vlaamse dagblad De Standaard verschenen zeer gedegen artikelen over de Golfcrisis en de diplomatieke nasleep ervan ; van Salomon Bouman, Hans Muys en Mia Doornaert.

Het Westen en de Derde Wereld

MILIEUBELANGEN
WALTER FERNANDES

Bangkok zou de Aziatische spelen van 1982 organiseren, maar eind '80 haakte het af. New Delhi viel in en zette er alles op om de nodige infrastructuur,
stadia en andere voorzieningen, tijdig klaar te krijgen. Twintig maanden hadden ze nog. Toen de werkzaamheden goed bezig waren, diende een mensenrechtenorganisatie een klacht in bij het Hooggerechtshof : de arbeidsomstandigheden waren in strijd met de rechten van de bouwvakkers. Een onafhankelijke commissie zou de klacht onderzoeken. Ik maakte er deel van uit.
Al gauw kwamen we tot de bevinding dat ongeveer 25% van de 150.000 arbeiders leefden en werkten als slaven. Dat waren allemaal aboriginals uit
Orissa en Madhya Pradesh in Oost-India. Zij waren naar New-Delhi gelokt
met de belofte dat ze naar Bagdad zouden mogen vertrekken, daar zouden
zij goedbetaald werk vinden. Maar in New-Delhi aangekomen, belandden
zij, net als duizenden andere aboriginals uit andere delen van het land, in
een onmenselijke situatie : ze werden van de ene bouwplaats naar de andere
versjouwd, elke bewegingsvrijheid werd hun ontzegd. Op de vraag waarom
zij hun weinige bezittingen hadden verkocht en zich hadden laten ronselen,
hadden ze maar één antwoord : in hun dorpen was er geen toekomst meer.
Ontwikkelingsprojecten hadden hen van hun grond verjaagd, de industrialisatie had tot massale ontbossing geleid. Het was geen leven meer.
Ik vertel dit verhaal om te laten zien hoe milieuproblemen en -belangen
er in de Derde Wereld heel anders kunnen uitzien dan in de geïndustrialiseerde landen. Het Westen maakt zich vooral zorgen over de pollutie veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en, ja ook wel, over het
behoud van groen en bossen. Maar wat zijn bossen voor de westerling ?
Mooie natuur, recreatie, zuivere lucht. Hij mag er niet eens overal in, maar
geen mens die daardoor in zijn levensonderhoud ook maar iets te kort komt.
Toen ik onlangs, tijdens een Europese reis, een week lang door de Beierse
bossen zwierf, heb ik daar niet één dorp gezien dat leeft van het bos. Dat
nu is voor wie in de Derde Wereld leeft ondenkbaar. In de Derde Wereld
leeft 70% van de bevolking van de landbouw (in de geïndustrialiseerde wereld 10%). Maar dat niet alleen : veel gemeenschappen, vooral dan onder
de tribale bevolking, leven van woud en bos. India telt ongeveer 880 miljoen
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inwoners, 100 miljoen daarvan leven in wouden. Of ze kappen of verbranden
een stuk bos, bebouwen het twee, drie jaar lang, laten het dan braak liggen,
zodat het zich kan herstellen, en keren na 15 a 18 jaar terug. Uit dit soort
landbouw halen zij 50 a 80% van hun levensonderhoud, de rest bestaat uit
vruchten, bloemen, knollen en bladeren die tieren in de omgeving van hun
lapje grond.
In die zin is het behoud van deze 'natuurlijke rijkdom' in een land als India
een belangrijker probleem dan de pollutie. Niet dat lucht- en watervervuiling
niet ook zorgwekkend zijn. Tien jaar geleden was de industrialisatie vooral
gesitueerd in het stedelijk milieu. Met het toenemend milieubewustzijn en
na de Bhopaltragedie werden sommige industrieën verplaatst naar rurale gebieden. Maar daar wordt aan die industriële pollutie niet zoveel aandacht
besteed : de stem van de rurale bevolking heeft nu eenmaal niet zoveel gewicht. Hoe dan ook, die pollutie is niet het belangrijkste probleem. In India
leeft 7% van de wereldbevolking, maar het produceert geen 7% van de wereldvervuiling !
COMMERCIEEL-INDUSTRIELE BELANGEN
Het probleem nummer één in India is het behoud van de natuurlijke rijkdommen, in het Westen is het de bescherming van het milieu. Ook in de
Derde Wereld doet zich een scherpe tegenstelling voor tussen de commerciële en industriële belangen en de recreatieve behoeften. Maar hiermee
houdt de vergelijking dan ook op. Er is namelijk een groot verschil wat betreft
de socio-economische en politieke context. In landen als India worden in de
naam van de zogezegde nationale ontwikkeling rijkdommen als land, water,
bossen en visreserves van de gemeenschappen die daarvan leven, toegewezen
aan een sector die deze rijkdommen uitsluitend beschouwt als grondstof.
Hierdoor ontstaat een ongelijke strijd tussen de machtige industriële sectoren en de zwakke traditionele gemeenschappen. In het Westen staan de milieubewegingen veel sterker dan de kleine gemeenschappen in de Derde Wereld die proberen hun levensnoodzakelijke bronnen te redden. De westerse
milieubewegingen zijn er al gedeeltelijk in geslaagd bossen te redden van de
vernietiging en de vervuiling tegen te gaan zonder dat dit het consumptiepeil
van de bevolking ook maar enigszins aantast.
De grond van het conflict tussen de industriële sector en de traditionele
gemeenschappen in de Derde Wereld is te zoeken in de alles overheersende
produktiviteit. Die komt immers neer op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zoals mineralen, water en hout die juist overvloedig aanwezig zijn
in de traditionele woongebieden. In India bijvoorbeeld zijn meer dan 90%
van de koolmijnen en meer dan 60% van de stuwdammen te vinden in regio's
waar oerstammen wonen. Bij de exploitatie ervan houdt men zo goed als geen
rekening met de bevolking.
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Diegenen die de natuur willen beschermen beschuldigen de bevolking ervan die natuur te vernietigen. Zij vergeten dat dit in de meeste delen van
India slechts tijdens de laatste twee, drie decennia het geval was. Voorheen
was de balans tussen menselijke behoeften en natuurlijke bestaansbronnen
in evenwicht. Nu verwijt men de bevolking dat ze dat evenwicht verstoord
heeft maar men vergeet de oorzaken daarvan te analyseren. Sommigen pleiten voor een moratorium op commerciële vestigingen maar die houden dan
weer geen rekening met de behoeften van een alsmaar groeiende bevolking.
Als de behoeften toenemen moet tegelijk de produktiviteit van de voorraden,
water, land en bossen, toenemen. Maar die produktiviteit moet wel afgestemd blijven op de reële behoeften. En, produktiviteit gebaseerd op gesofisticeerde technieken, ontworpen in een totaal verschillende economische
context, houdt daar meestal geen rekening mee.
DE OMVANG VAN DE VERARMING
In India en in andere ontwikkelingslanden zijn de ontwaarding van het land
en de bodemerosie de belangrijkste oorzaken van de verarming. Volgens
schattingen verliest India jaarlijks ongeveer 90 tot 170 miljoen hectaren landbouwgrond op een totaal van 328 miljoen hectaren en 6000 ton teelaarde.
De oorzaken van land- en bodemerosie zijn niet zozeer de overbevolking,
maar ontbossing, mijnbouw en de overexploitatie van landbouwgebied.
Men schat dat ten tijde van het eerste Britse bosbeleid in 1854 – het begin
van een 'wetenschappelijke bosontgining' – 40% van de totale oppervlakte
van het land bedekt was met bossen. In het jaar van de onafhankelijkheid
(1947) was dat percentage teruggevallen tot 22%. Satellietbeelden uit 1980
tonen aan dat de bebossing nu nog slechts iets meer dan 10% bedraagt.
Een soortgelijke situatie deed zich voor bij de visreserves. In 1960 werd
een Indiaas-Noors ontwikkelingsproject gelanceerd om de produktiviteit op
te drijven via mechanisatie en het gebruik van sleepnetten. In het begin steeg
de vangst. Maar langzaamaan begon ze te dalen. Tegelijkertijd ging een stijgend aandeel van de vangst naar de commerciële sector. Het gevolg was verarming van de gemeenschappen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn
van de visvangst.
Water is een ander problematisch natuurelement. Traditioneel werden in
de dorpen tanks onderhouden door dorpsleiders die een distributiesysteem
tussen de landbouwers uitwerkten. De laatste decennia gaf men echter prioriteit aan de bouw van grote stuwdammen en boorputten in privé-bezit. Beide zijn alleen toegankelijk voor grote landbouwers die ook de macht hebben
in de dorpen. Langzamerhand werden de dorpsreservoirs en andere gemeenschappelijke bronnen verwaarloosd. Het grondwaterpeil daalde aanzienlijk.
De waterreserves werden gemonopoliseerd door rijke farmers om de produktiviteit van hun grond op te drijven, vaak voor commerciële gewassen,

70

STREVEN I OKTOBER 1991

of door de industriëlen van de stedelijke middenklasse om elektriciteit te
produceren. De armen konden hiervan niet profiteren. Zij waren omwille
van die projecten immers van hun grond verdreven.
In feite gaat het hier om een conflict tussen twee tegengestelde belangen
met als inzet de controle over de middelen. Overdracht van land en water
voor stuwdammen, industrieën, mijnen enz... resulteert in reserves die enkel
ten goede komen aan één klasse. De ecologische degradatie is inherent aan
een produktiviteit die gebaseerd is op geavanceerde technologie, ontwikkeld
in een totaal verschillende cultuur en onder andere sociaal-economische
voorwaarden. Vervanging van de traditionele technieken (i.p.v. aanpassing
en verbetering) door geïmporteerde technologie resulteert in een produktiviteit die de balans tussen mens en omgeving verstoort en de traditionele
gemeenschappen verarmt.
TRADITIONEEL BOSMANAGEMENT
De zorg voor het bosbestand werd traditioneel door de inlandse bevolking
waargenomen. Afhankelijk als zij waren van de natuur ontwikkelden zij een
cultuur gebaseerd op religieuze mythen, tradities en sociale controle die een
gezond evenwicht verzekerde tussen de belangen van mens en omgeving.
Om dat evenwicht te vrijwaren, werden hele ecosystemen in ere gehouden.
In Oost-India b.v. speelden drie zulke systemen daarin een belangrijke rol :
sarna, sasan en akhara. Sarna verwijst naar de vele vierkante kilometers bos
waar de jongens van de stam werden opgeleid tot volwassenheid. Gedurende
acht tot tien maanden moesten zij met vuur en pijl en boog in erg barre omstandigheden zien te overleven. Sasan is de open plek in het oerwoud die
gebruikt werd als begraafplaats voor het dorp ; Akhara de open plek, die
werd gebruikt als dansplaats. De jonge mannen en vrouwen ontmoetten er
elkaar tijdens een jaarlijks festival en kozen er hun levenspartner. Dergelijke
sacrale plekken verbonden de continuïteit van de stam met het voortbestaan
van het ecosysteem. Sasan vertegenwoordigde het verleden (de voorouders),
sarna het heden (de krijgers) en akhara de toekomst (de kinderen die uit
het echtpaar zullen voortkomen).
Door deze drie ecosystemen werd de natuur beschermd. Op die plaatsen
waren bijl of sikkel verboden. Alleen wat door een mensenhand kon worden
gebroken (takken, twijgen en fruit) of verzameld, mocht worden weggenomen.
Een andere manier om het natuurlijke evenwicht te beschermen bestond
erin bepaalde levensnoodzakelijke ecosystemen in verband te brengen met
de oorsprong van de stam. In het grootste gedeelte van tribaal India verbonden scheppingsmythen planten zoals sal (shorea robusta), bel (aegle mamalos), mahua (bassia latifolia) met de oorsprong van de stam. De Ankhiya
Kond-tribalen van Ganjam in Orissa geloven dat het lichaam van hun eerste
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voorouders geschapen was uit bel-vruchten, sarai-hout, bittere pompoenen,
sinaasappelen e.d. Daarom mochten de vruchten van deze planten wel worden gegeten, maar moest de soort worden beschermd. Vaak werden bomen
of dieren totem van de stam. Dit dier mocht dan alleen maar worden opgegeten op het jaarlijkse lentefestival ; het symboliseerde de hernieuwing en
continuïteit van het leven.
Aan bomen die economisch belangrijk waren maar niet echt onmisbaar,
werd partiële protectie verleend. Hun hout mocht alleen maar gebruikt worden voor huizen, meubels en landbouwalaam. De broodboom, de mango-,
tamarind-, en vijgeboom werden op die manier beschermd. Alleen al in het
tribale gedeelte van Orissa in Oost-India, zijn er meer dan 25 soortgelijke
planten. Dergelijke gewoonten bestaan ook elders in India : op drachtige dieren mag zelden gejaagd worden ; vissen is verboden in het seizoen dat er kuit
wordt geschoten ; in Tehri-Garwhal, in Uttar Pradesh, mag de nakhdum, een
knolplant, alleen maar geoogst worden tijdens het jaarlijks festival ; alleen
dan mag er in de vijvers worden gevist.
De distributie van andere natuurlijke rijkdommen verliep via allerlei vormen van sociale controle. De meeste tribale groepen verdeelden de grond
overeenkomstig het aantal leden van een familie. Brandhout werd op bepaalde plaatsen beperkt tot één hoofdvracht per week per gezinslid, op andere
plaatsen was dat dan weer één karrevracht per maand, enz. Andere gemeenschappen hadden soortgelijke restricties voor het gebruik van water, hout,
enz.
Religieuze mythen en mechanismen van sociale controle werden ondersteund door aangepaste technieken die het verbruik en de vernieuwing van
de natuurlijke voorraden in evenwicht hielden. Zo mochten alleen rijpe bamboes gehakt worden, wat neerkwam op vijf of zes per bosje. Ongeveer 10 cm
van de bamboestam werd behouden om te zorgen voor scheuten. In het slagstelsel begon de bebouwing op de hogere hellingen zodat, tegen de tijd dat
de zware regens vielen, de wortels de bodem konden beschermen. Lager gelegen hellingen konden nadien in cultuur worden gebracht. Monocultuur was
verboden. Zo konden tussen oktober en februari afwisselend verschillende
soorten geoogst worden ; vanaf maart waren andere bosprodukten beschikbaar. In Orissa werd een grote variëteit van groenten en 26 verschillende
soorten granen en peulvruchten gecultiveerd. Dat zorgde voor een adequaat
en evenwichtig dieet.
EEN INFORMELE MAATSCHAPPIJ
Een tweede belangrijk verschil tussen het Westen en de Derde Wereld, naast
dat van het proportioneel hoog aantal personen werkzaam in de primaire
sector, is het verschijnsel van de zgn. informele maatschappij. Zowel de economie als de politieke systemen in het Westen behoren tot de formele maat-
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schappij. Ook het conflict tussen milieubeschermers en de industriële vervuilers speelt er zich af in de formele sector. De meeste Derde Wereldlanden
kennen echter een tweeledige maatschappij. Slechts een kleine minderheid
behoort er tot de formele sector ; de grote meerderheid tot de informele sector. De opdeling in een formele en informele sector valt samen met de midden- en bovenklassen aan de ene kant en de armen aan de andere kant.
Tussen de traditionele informele en de moderne formele socio-economische bestaan er enkele essentiële verschillen : de informele sector is gebaseerd op het gegeven woord, de formele sector op het geschreven contract ;
de informele sector berust op een gemeenschap, de formele op individuen ;
de informele sector beschikt over bestaansbronnen en de formele over eigendom.
Een opvallend kenmerk van de informele gemeenschap is ook dat de
vrouw er in hoger aanzien staat dan in de zogenaamd meer ontwikkelde samenlevingen. Zij is er weliswaar niet gelijk aan de man, maar haar status
is toch aanzienlijk hoger dan in andere gemeenschappen waar de man het
hoofd van de familie is en de eigenaar. De werkverdeling is in het laatste
geval ook voordelig voor de man, wat er op wijst dat hij niet alleen de eigendom controleert, maar ook de produktie. Zwaar werk (ploegen, spitten
e.d.) wordt er door de man verricht, het eentonige routinewerk (planten, wieden en oogsten) door de vrouw. In de informele gemeenschap is er een duidelijke scheiding tussen de familiale en de sociale sfeer. De vrouw controleert er het huishouden en de man is verantwoordelijk voor het voortbestaan
van de gemeenschap. Hij neemt het beheer waar over de bestaansbronnen
en is verantwoordelijk voor de reproduktie terwijl de vrouw voor de produktie instaat en het gezin runt.
Onder de druk van een ontwikkeling naar westers model zien we hoe tijdens de laatste decennia de informele sector meer en meer moet wijken voor
de formele. Tegelijk worden natuurlijke rijkdommen die voor de gemeenschap een bron van bestaan zijn, overgeheveld naar de industriële sector
waar ze alleen maar een bron van winst zijn. Door deze monopolisatie van
de natuurlijke reserves wordt de bevolking door wat moet doorgaan voor ontwikkelingsprojecten ontheemd. Grote aantallen mensen zagen zich de laatste
decennia gedwongen te verhuizen. Cijfers zijn niet beschikbaar en op nationaal niveau is men zich van het probleem nauwelijks bewust, maar een voorlopige balans, gebaseerd op officiële gegevens en secundaire bronnen, schat
het aantal ontheemde personen tussen 1951 en 1985 tussen 15 en 30 miljoen.
Het aandeel van de inlandse stammen daarin bedraagt 40%, terwijl zij slechts
7,5% van de totale bevolking uitmaken.
De 'lagere kasten' en andere landlozen en kleine boeren vormen een andere 40% van de ontheemden. Van deze 80% zijn er slechts 25% die zich
elders in hun streek hebben kunnen vestigen, de rest emigreerde naar de
stedelijke regio's of zocht werk op plantages waar ze worden uitgebuit.
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De monopolisering van de bestaansbronnen marginaliseert vooral de
vrouw. Zij is meer afhankelijk van die bronnen dan de man. Omdat de bossen
verdwijnen moet zij nu elke dag 8 tot 10 km afleggen om voedsel, veevoeder
en brandhout te verzamelen. Verder nemen individuele competitie en klassevorming de plaats in van de egalitaire verhoudingen binnen de informele
gemeenschap. De hooggeplaatsten onder de tribalen collaboreren met buitenstaanders en controleren de bestaansbronnen. Zij nemen de 'upper-classcultuur' over en ook dat resulteert in een grotere ondergeschiktheid van de
vrouw.
De ontwikkelingsprojecten riepen m.a.w. een tweeledige maatschappij in
het leven : aan de ene kant de geprivilegieerden, aan de andere kant de slachtoffers. Allicht worden de armste gemeenschappen steeds verder gemarginaliseerd. Zij die baat vinden bij de ontwikkeling beschouwen immers de rechtmatige eisen van de armen als een aantasting van hun privileges.
VRAGEN AAN WESTERSE MILIEU-ACTIVISTEN
Milieuzorg zou voor westerse ecologisten in de eerste plaats bescherming van
de informele gemeenschap moeten betekenen. De meeste westerse milieubeschermers beperken zich echter tot de bestrijding van de vervuiling en het
behoud van de natuur. Op dit vlak hebben zij een en ander bereikt. Zij slaagden erin de vervuiling te reduceren en een aantal wouden te redden zonder
te raken aan de steeds groeiende kunstmatige behoeften van de welvaartmaatschappij waarin zij leven. Die behoeften bleven onaangetast ten koste
van de verarming en de verwaarlozing van het milieu in de Derde Wereld.
Neem de Ethiopische hongersnood. Franse en andere kolonisatoren ontwikkelden projecten in de Sahel om een meeropbrengst van aardnoten te
verkrijgen en op die manier goedkopere tafelolie in Europa te produceren.
Omdat het Westen zelfs na zeven Unctadconferenties weigerde de prijzen
van de grondstoffen aan te passen, werden de Sahellanden gedwongen meer
en meer land dat diende voor de voedselproduktie, op te offeren aan de aardolieproduktie. Van oudsher bestond in de Sahellanden een evenwicht tussen
de nomadische herders met hun kudden en de sedentaire bevolking. Dit
evenwicht verdween samen met de grond die overgedragen werd aap de teelt
van commerciële gewassen. Droogte en hongersnood zijn het gevolg. Eerst
sterven de dieren en dan de mensen.
Een recent onderzoek in Nederland bracht aan het licht dat voor iedere
hectare land waarop de Nederlanders wonen, er vijf hectaren elders in cultuur gebracht moeten worden, de meeste daarvan in de Derde Wereld. Japan
b.v. verdubbelde tussen 1961 en 1980 zijn consumptie van bosprodukten
maar het verbruik van inlands timmerhout daalde in die periode met 40%.
De campagnes van milieubewegingen om de natuur in het Westen te beschermen dient men in deze context te plaatsen. Bij hun inzet voor de be-
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scherming van het regenwoud, houden zij er vaak geen rekening mee dat het
Amazonegebied vernietigd wordt omdat het als leverancier moet fungeren
van de VS, dat Afrika wordt leeggehaald door de Europeanen en Azië door
Japan. Wat de vervuilende technologieën betreft liggen de zaken niet anders.
De vervuiling in het Westen neemt af. De produktie van ozon-vernietigend
materiaal wordt stopgezet, maar dezelfde technologieën worden overgebracht naar de Derde Wereld. Een aantal Aziatische ondernemers maakt
druk plannen om, samen met Europese industriële groepen, joint-enterprises
op te richten en zo de polluerende industrie over te hevelen naar Afrika,
waar milieubewustzijn nog onbestaande is. Als de Europese milieubeschermers deze ontwikkelingen negeren, zouden zij wel eens ongewild de partners
kunnen worden van de uitbuiters van de Derde Wereld en worden zij medeverantwoordelijk voor de verdere milieudegradatie en de verarming in de
Derde Wereld.
Milieubewegingen in het Westen moeten – om relevant te zijn voor de
Derde Wereld – in de eerste plaats de strijd aanbinden tegen de onrechtvaardige economische ordening. De prijs die het Westen betaalt voor grondstoffen uit de Derde Wereld is niet in verhouding met de prijs van de afgewerkte produkten die de Derde Wereldlanden invoeren en waarvoor ze
in harde valuta moeten betalen. De inlandse industrieën in de Derde Wereld
volgen de westerse economische ordening en bestendigen het uitbuitingsmechanisme.
Westerse milieubewegingen moeten opkomen voor het behoud van de
natuurlijke rijkdommen in het Westen én in de Derde Wereld. Het gaat hierbij niet om een keuze tussen ofwel het verderzetten van de huidige vorm van
uitbuiting ofwel het stopzetten van de economische ontwikkeling. Op de eerste plaats dient de wildgroei van de consumptiebehoeften (en de belangen
die daarin meespelen) onderzocht te worden. Dan pas kunnen alternatieven
ontwikkeld worden waarbij bescherming van de natuurlijke rijkdommen en
produktiviteit in de Derde Wereld elkaar niet langer hoeven uit te sluiten.

F O R U
LEO GEERTS
IN MEMORIAM
Tijdens de vakantie, op zaterdag 17
augustus, is Leo Geerts overleden. Zijn
gevecht met de kanker die zich een jaar
geleden manifesteerde, heeft hij verloren. In hem verliest Streven niet alleen
een produktief medewerker en een kritisch stimulerend redactielid, maar ook
een vriend. Een soms lastige, maar altijd dierbare vriend. 'Je bent medewerker van Streven en dus lastig, of je bent
het niet', schreef hij ons twee maanden
voor zijn dood. En in dezelfde brief,
waarin hij een beetje afscheid nam : 'Ik
heb me altijd goed thuis gevoeld in de
redactie... Als ik me tegenover een van
jullie wel eens wat sarcasme veroorloofde, dan duidde dat wel op afwijkende
meningen, maar nooit op gebrek aan
vriendschap'.
Je kunt van iemand foto's maken en
ze nooit laten ontwikkelen. De dood
van een mens ontwikkelt het beeld dat
je je van hem gevormd had, maar dat je
nu pas echt goed ziet. Zo'n door de
dood ontwikkeld beeld van déze mens
en van wat hij voor ons, en niet alleen
voor ons, betekend heeft, proberen we
u te geven in een van onze volgende
nummers.
• Frans Van Bladel

GESCHIEDENIS
IN ZAKFORMAAT
In 1986 overleed op 83-jarige leeftijd
professor em. Willem Pée, een telg uit
een gekende vrijzinnige en Vlaamsgezinde familie. Zijn vader was de in
Noord en Zuid gekende Multatulikenner en germanist Julius Pée, leraar en
later prefect aan verschillende Vlaamse

athenea. Julius Pée overleed in 1951 en
zijn omvangrijk archief met manuscripten en brieven aan de groten uit onze
cultuur kwam in de woning van zijn
zoon Willem te Watermaal-Bosvoorde
terecht. Na diens dood moest de villa
zeer snel ontruimd worden. Eric Defoort, bibliothecaris van de UFSAL te
Brussel en historicus, was bijzonder
geïnteresseerd in het archief van beide
Pées en kocht, op rekening van de universiteit, hun papieren op. Bij het verwerken van dit omvangrijke materiaal,
dat heel wat informatie bood over het
vrijzinnig en literair leven in het Vlaanderen van de eerste helft van de 20e
eeuw, dook er naast de beide germanisten nog een derde Pée op : Paul.
Andere speurtochten van Defoort –
hij doctoreerde over deAction Française
in België – leverden materiaal om het
leven van een jonge man in de periode
na de Eerste Wereldoorlog te 'ver-beelden'. Het resultaat is een ongemeen
vertederend boekje, Al mijn illusies
bloeien l , de kroniek van het leven van
een onstuimige jongeman ergens in de
tijd. Paul Pée heeft in zijn korte leven
(1899-1951) geen uitzonderlijke of belangrijke dingen gedaan – wie het boek
leest, wordt zelfs een beetje triest bij al
zijn mislukkingen – en toch verschijnt
er een biografie (of is het een roman?)
over hem. Waarom ? Defoort probeert
zijn werk te verantwoorden : 'Vele
jongelui van toen en nu, in Vlaanderen
en elders, beginnen hun tocht door het
volwassen leven, vol dromen en grootse
verwachtingen. Maar zoals Paul Pée
veroveren de meesten uiteindelijk geen
plaats in de beperkte groep van diegenen die in de traditionele betekenis
"slaagden in het leven". Zij verdwijnen
onmiddellijk uit de historie, maar juist
hierin zijn zij misschien historisch de
meest representatieve medespelers'
(P . 9).
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In hoeverre was Paul Pée een representatieve medespeler in zijn tijd, die nu
voor ons geschiedenis geworden is ?
Paul wordt in oktober 1899 te Brugge
geboren als zoon van de vrijzinnige leraar Julius. De impulsieve maar verstandige jongeman geraakt tijdens de
Eerste Wereldoorlog in het vaarwater
van het activisme en laat zich inschrijven aan de vernederlandste universiteit
van Gent, die onder het waakzame oog
van de bezetter was opgericht. Wanneer
in september 1918 de krijgskansen keren sluit de 19-jarige Paul zich aan bij
het oprukkende Belgische leger. Vanaf
zijn zegevierende terugkeer uit Duitsland – met een ereteken als beloning
– is instabiliteit de toonaard van de rest
van zijn leven. In al zijn brieven naar
huis, maar vooral naar zijn Brugse
vriend Herman Bossier spreekt hij van
zijn illusies op politiek, artistiek, literair
én amoureus gebied. Zijn leven is een
aaneenrijging van trieste zolderkamers,
onderbetaalde baantjes als redactiehulpje of revue-pianist, ten dode opgeschreven projecten als film- en muziektijdschriftjes en steeds weer aflopende
relaties met vrouwen. Eén zin verschijnt
met de regelmaat van de klok in zijn
correspondentie : 'Al mijn illusies
bloeien weer...', een kreet van een wanhopige optimist. Het meest aangrijpende in het levensverhaal van deze dompelaar is zijn zoektocht naar dé vrouw.
Tussen alle vrouwen die Pauls levenslijn
kruisen – vriendinnen van één nacht
en bloeddorstige vampen – neemt de
persoon van de dichteres Alice Nahon
een belangrijke plaats in. Pauls stormachtige relatie met deze zoetgevooisde
maar blijkbaar ook al van weinig standvastigheid getuigende vrouw verloopt
volgens het aan-af-aan-af scenario. Defoorts onthullingen over het amoureuze
leven van de nog steeds populaire
schrijfster – via een artikel in het weekblad Knack – vielen niet bij iedereen in
goede aarde. Pée in een intieme brief
aan Bossier : '... Het was een passie in
den vollen zin van het woord : iets sen-
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sueels en pervers, maar met veel poësie.
Ze duurde tien dagen. Een vlam...'. De
relatie eindigt in mineur. De rest van
zijn jaren probeert Pée elders de liefde
te vinden, tot in de bordelen van de
lichtstad.
In 1927 zit de 28-jarige Paul weer bij
zijn ouders, die nu in het provinciestadje Diest wonen. Via een vriend van zijn
vader krijgt hij in 1929 de kans van zijn
leven : een opdracht als leraar Nederlands aan de Tokyo School for Languages. Hij aanvaardt de opdracht en
schrijft vanuit het verre Japan geregeld
stukjes voor de socialistische krant
Vooruit. Zal Paul Pée zijn dromen eindelijk werkelijkheid zien worden ? Een
verboden relatie met een Japans huishoudstertje boort zijn illusies weer de
grond in. Hij keert verbitterd terug naar
het Belgenland.
Van 1932 tot 1951 woont Paul Pée
opnieuw bij zijn ouders. Hij heeft een
bescheiden baantje als corrector bij de
Vooruit en schrijft af en toe journalistieke stukjes in die krant. In 1951, enkele
maanden na de dood van zijn vader,
sterft hij eenzaam.
De lezer van Defoorts boek blijft met
wrange gevoelens achter. Hij voelt zich
in zekere zin voyeur, 'iemand die naar
het leven in andermans huisje kijkt alsof
het een kleine peep-show is' (Gaston
Durnez in De Standaard, 7 juni 1991).
Sommigen vragen zich af hoe ver iemand mag gaan met de publikatie van
privé-documenten ? Dit hangt ongetwijfeld samen met de bedoeling van een
boek. De vraag is dan ook wat voor
soort boek Al mijn illusies bloeien is. Is
het een roman, een ernstig historisch
werk of een tijdsevocatie ? Ik ben geneigd Defoorts boek te beschouwen als
een micro-story. De historicus Ginzburg,
zelf auteur van een aantal belangrijke
werken op het gebied van de mentaliteitsgeschiedenis, omschreef het genre
als 'een voetnoot die tot een boek is uitgegroeid'. In het kader van het traditionele evenwicht tussen het belangrijke
en het onbelangrijke of tussen de syn-

een unieke colle ctie boeken over architectuur, kunst, poëzie, literatuur in een uniek kader ,

1 Eric Defoort, Al mijn illusies bloeien, Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1991, 207 pp.
2 F.R. Ankersmit, De navel van de geschiedenis,
Historische Uitgeverij Groningen, 1991, pp. 4550. Over de geschiedtheorie van Ankersmit, zie
E. De Smet, De navel van de geschiedenis. Geschiedenis : wetenschap of retoriek ?, in Streven,
mei 1991, pp. 746-749. Over micro-stories : T.
Van Houdt, Mentaliteitsgeschiedenis, in Streven,
mei 1991, pp. 713-725.
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these en het detail heeft een micro-story
pas zin als het verhaal van de beschreven persoon representatief is voor de tijd
waarin hij leefde l. De vraag die de lezer
zich bij Al mijn illussies bloeien kan stellen is wat het leven en dood van Paul
Pée ons leert over literair leven, seksualiteit, stadsleven en jong-zijn in het algemeen in de jaren '20 van deze eeuw.
Wat mij betreft, beantwoordt Defoorts
boek deze vragen op een historisch verantwoorde en literair aantrekkelijke
manier. Iedere medespeler in het spel
van de geschiedenis heeft recht op een
eigen plaats en zelfs op een vermelding,
omdat, zou W.H. Auden zeggen, 'he
added meaning like a comma'.

Koepoortbrug 4, 2000 Antwerp en, tel. 03/234 3512
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BO E K EN H U IS

FORUM

B 0E1( E N
FILOSfJFIF,
SCHLEIERMACHER OVER DE RELIGIE
De vermaarde redes van zijn één van de belangrijke momenten uit de intellectuele wonderjaren rond 1800. De predikant, romantisch geïnspireerde filosoof en theoloog richt
zich tot de meest ontwikkelden onder zijn
ongelovige tijdgenoten om hen in een retorisch betoog te overtuigen van het belang van
de religie als zelfstandig gebeuren, onafhankelijk van de moraal en de metafysiek.
In een apologie wekt hij eerst de aandacht
van de lezer op door de gangbare kritieken
en de afkeer t.o.v. de religie af te wijzen als
niet wezenlijk : ze treffen niet de kern van de
religie in haar zuivere gestalte, maar enkel
bijkomstigheden en historische toevalligheden die met haar vermengd zijn geraakt. De
tweede, centrale redevoering behandelt het
wezen van de religie. Religie is de intuïtie
van het oneindige in het eindige of religie is
'schouwing en gevoel' van het universum.
Het universum valt niet samen met de natuur
of de mensheid, maar is iets dat de mensheid
uiteindelijk overstijgt. Religie is de gevoelsmatige erkenning van afhankelijkheid. Dogma's worden geduid vanuit deze fundamentele ervaring. In de volgende stap behandelt
Schleiermacher de mogelijkheden van de
vorming tot religie. Daar religie door de impact van het universum in het menselijke gemoed gewekt wordt, kan er slechts node
sprake zijn van opvoeding. Hoogstens kunnen de religieuze gevoelens bevorderd worden. Dit is aanleiding tot een scherpe kritiek
op de nuttigheidsideologie van de verlichting. De vierde rede behandelt de gemeenschapsvormen van religieuze mensen. Mensen die religieus zijn, willen hun ervaringen
met elkaar delen en stichten hiertoe kerken.
In de ideale kerk zijn er geen priesters en leken, want elkeen is er religieus en heeft een
relatie met het oneindige. In de kerken kan
men zijn e rvaring mededelen en luisteren
naar anderen. In de realiteit is de kerk echter
een conglomeraat van religieuze mensen en
zoekenden. Veel van de mistoestanden zijn
toe te schrijven aan de verwevenheid van
kerk en staat. De laatste redevoering behandelt de vraag naar de verhouding van de kern

van de religie met de veelheid aan bestaande
religies. Schleiermacher verwerpt de rationalistische 'natuurreligies' daar deze een mengeling van burgerlijk fatsoen en wijsgerige
ethiek zijn. Religie verschijnt enkel in de positieve, historische religies. De religie mag
niet verward worden met historische misgroeien of met dogmatische stelsels. Haar
kern blijft de impact van het oneindige op de
mens, die kan zich echter op verschillende
wijzen uiten.
De redes van Schleiermacher blijven een
belangrijk werk. In niet geringe mate inspireerde hij de moderne, protestantse theologie uit de 19e eeuw. Vooral de scheiding die
hij maakte tussen de religie en de menselijke
faculteiten heeft enthousiasme en beroering
opgewekt. Soms wordt aan Schleiermacher
verweten te mystisch, pantheïstisch en individualistisch te zijn. De zeer mooie Redes
blijven zowel als tijdsdocument als om inhoudelijke redenen zeker lezenswaard.
■ Luc Anckaert
Friedrich Schleiermacher, Over de religie. Redevoeringen tot de ontwikkelden onder haar verachters, (Sleutelteksten in godsdienst en theologie,
Deel 11), ve rt . A. Willems, Meinema, 's-Gravenhage, 206 pp. (verspreiding in België: Denis &
Co, Deurne).

ROLAND BARTHES
DOOR ROLAND BARTHES
'Dit alles moet worden beschouwd als gezegd
door een romanpersonage' staat op de binnenflap van Roland Barthes door Roland Barthes geschreven. Het is een sleuteltekst in dit
boekje dat zich aandient als een (auto)biografie – en dat in een reeks biografieën verscheen – , maar eerder een imaginair portret
dan een levensechte geschiedenis geworden
is. Voor het werkelijke leven moeten we terecht bij Louis-Jean Calvet, die onlangs een
'echte' biografie schreef. In het geposeerde
portret dat deze bundel foto's en teksten is,
treffen we een Barthes aan zoals hij zichzelf
las in de stijl en methodiek die hij later in Het
plezier van de tekst tot een hoogtepunt zou
voeren. Het zijn observaties, kleine theoretische invallen, beschouwingen over literatuur en kunst – en natuurlijk herinneringen,
maar dan wel herinneringen die door de ver-

BOEKEN

fijnde, soms wat kokette machinerie van de
estheet zijn bijgeslepen en gepolijst. Daarmee maakte Barthes zichzelf en zijn leven tot
een roman – gelezen op de wijze waarop hij
de literatuur las : vol steeds persoonlijker
wordende associaties, met een eigen esthetiek en steeds idiosyncratischer tekenleer,
waarin persoon en methode tenslotte op
onontwarbare wijze met elkaar vervloeiden.
Daarom wordt zelfs de theorie in deze herinneringen het object van peinzende en intieme beschouwing, en niet langer een anoniem voorwerp in een publieke discussie.
Van het subjectloze structuralisme uit zijn
vroegere perioden had Barthes in de jaren
zeventig al lang afscheid genomen. Elementen daa rv an gebruikte hij nog altijd, als handzame residuen die een persoonlijke emotionele lading hadden gekregen, maar voortaan
zou zijn schrijven doordrenkt zijn van het eigen 'zelf', en gingen persoon en theorie samen in een onmiskenbaar individuele signatuur. In die zin is Roland Barthes door Roland
Barthes een ideale kennismaking met de hybride figuur waarin persoon-en-werk uiteindelijk samenvloeiden. Maar dat alles
slechts tot op de hoogte waarop Barthes zijn
persoon prijsgaf en voor het voetlicht bracht.
Van bekentenisliteratuur bezit dit boek geen
spoor ; van het spiegelspel van de poseur des
te meer.
Een aanstekelijke fictie, die nooit verheelt
bewust een schijnbeeld te willen zijn. Of, in
Barthes' eigen woorden : een romanfiguur.
• Ger Groot
Roland Barthes door Roland Barthes, vert. Michel
J. van Nieuwstadt en Henk Hoeks, SUN, Nijme-

gen. 1991, 216 pp.. ,f 34,50.

WALTER BENJAMIN
In 1928 verscheen een dun boekje van Walter Benjamin met korte teksten, obse rv aties,
overpeinzingen en stellingen. 'Aforismen'
noemde hij ze liever niet ; dat vond hij te subjectief klinken. Toch waren Benjamins fragmenten hoogstpersoonlijk gekleurd. Ze
vormden de neerslag van een jarenlang durende wanhoop, waaruit slechts zijn kennismaking met de regisseuse Asja Lacis in 1924
en haar marxistische overtuigingen een uitweg bood. Neerslachtig was Benjamin geworden na de ineenstorting van de 19e eeuwse cultuur in de Eerste Wereldoorlog en de
ve rv logen hoop op een harmonische maatschappijvorm op basis van een zuiver ver-
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staan van de werkelijkheid, bemiddeld door
het symbolisme en de Duitse en joodse taalmystiek. Aan de wereld bleek geen harmonie
ten grondslag te liggen, maar slechts chaos
en toeval. Het betekende het einde van een
vanzelfsprekende cultuur waarin althans de
burgerij zich thuis kon vinden. Van nu af aan
was alles jungle.
Van die ineenstorting en ontluistering
geeft Benjamin in Eenrichtingsverkeer nauwkeurig geobse rveerde en geanalyseerde details. Hij spreekt over alles : over woninginrichting, politieke stuurloosheid, over liefde,
literaire kritiek, reclame en de massa. Aanvankelijk was het boekje bedoeld voor een
kleine kring van intimi, maar tenslotte besloot Benjamin het toch uit te geven, wellicht
onder invloed van de hoop op een sociale
omwenteling, waarvan de echo overigens
slechts in een enkele tekst doorklinkt. Hoewel zijn linkse signatuur buiten kijf staat.
heeft Benjamin zijn denken nooit zeer diepgaand door een orthodox marxisme laten
doordrenken. Het maakt er zijn teksten heden ten dage des te leesbaarder door.
Van dit kleine, curieuze maar voor de ontwikkeling van Benjamins denken zeer belangrijke boekje is nu – bijna in de marge
van het boekenbedrijf – een Nederlandse
vertaling verschenen. Dat is opmerkelijk, gezien het succes dat het boekje in andere taalgebieden recentelijk heeft gehad. Sytze
Steenstra zorgde voor een adequate vertaling, die men hier en daar wat meer soepelheid had toegewenst. Zeer verhelderend is
zijn nawoord, dat Eenrichtingsverkeer duidelijk en doeltreffend in Benjamins levensloop
situeert. • Ger Groot
Walter Benjamin, Eenrichtingsverkeer, vertaling
en nawoord van Sytze Steenstra, uitg. Sauternes,
Amsterdam, 1991, f 25.

GODSDIENST
JAGERSMA
Een hoogleraar die met emeritaat gaat krijgt
bij zijn afscheid doorgaans een bundel opstellen aangeboden, geschreven door collegae, oud-studenten en vrienden, waarin zeer
uiteenlopende onderwerpen aan de orde
worden gesteld. In dit boek, dat het afscheid
begeleidt van Dr. Henk Jagersma als hoog-
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leraar Oude Testament aan de Universitaire
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
te Brussel, staat de vertrekkende professor
zélf centraal. Het boek bevat namelijk een
aantal artikelen die in de loop van de jaren
door hemzelf, verspreid in verschillende vaktijdschriften, zijn gepubliceerd. Ze worden
voorafgegaan door drie korte impressies (van
een collega, een promovendus en een student) die de loftrompet over de jubilaris steken.
De opgenomen artikelen bestrijken een
breed en gevarieerd veld. De term 'getallen'
in de ondertitel verwijst naar – m.i. belangrijke – opstellen over de tijdsaanduidingen
'veertig dagen en veertig nachten' en 'op de
derde dag'. Interessante exegetische aspecten zijn te vinden in de bijdragen over de zgn.
zegen van Aaron in Numeri 6,24-26, over Salem, de stad van Melchisedek en in de tekst
van het afscheidscollege over Jozua 5,13-15.
Daarnaast bevat het boek een aantal meer
algemene artikelen : over het boek Prediker,
het boek Job, het woord 'Tora' en de geschiedenis van Israël. Een boek kortom dat laat
zien hoe exegese ook aantrekkelijk en begrijpelijk gepresenteerd kan worden.
■ Panc Beentjes
Dr. H. Jagersma, Tekst en interpretatie. Studies
over getallen, teksten, verhalen en geschiedenis in
het Oude Testament, Callenbach, Nijkerk, 1990,
131 pp., f 34,90.

DEUTERONOMIUM, DEEL II
Het is eigenlijk heel frappant dat men voor
een zo prachtig boek als Deuteronomium –
in zijn huidige gestalte één lange toespraak
door Mozes – in ons taalgebied nauwelijks
kan terugvallen op degelijke commentaren.
Tot voor kort was dat alleen de in een roomskatholieke serie (De Boeken van het Oude
Testament, Roermond, 1971) verschenen uitleg door Dr. J. Wijngaards, dat m.i. zeer de
moeite waard is. Met de publikatie van het
commentaar door Dr. Labuschagne kent nu
dus ook de reformatorische geloofsgemeenschap een uitvoerige en betrouwbare gids op
het vijfde boek van Mozes. De lezer(es) moet
zich niet van de wijs laten brengen door de
wel wat erg fors uitgevallen logotechnische
en numerieke structuuranalyses van de teksten ; men late dit in kleine porties op zich
inwerken. Zelfs wanneer men er – onverhoopt – maar een kwa rt van zou geloven, is
er niettemin een stevig bewijs geleverd voor
de zorgvuldigheid waarmee de tekst van
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Deuteronomium is gecomponeerd. Daarnaast is de vertrekkende hoogleraar Oude
Testament te Groningen een uitstekend
waa rn emer in het gedeelte bij elke perikoop
waar het commentaar een meer 'klassieke'
opzet bevat in de vers-voor-vers exegese.
In dit tweede deel wordt wordt Deuteronomium 12-26 besproken, een sectie die traditioneel bekend staat onder de enigszins
ve rv elende benaming 'wettenkern'. Het gedeelte verdient echter onze uitdrukkelijke
aandacht. Recente onderzoekers van deze
hoofdstukken – en L. schaart zich onder
hen – wijzen er namelijk op dat Deut. 12-26
gestructureerd is overeenkomstig het schema
van de Tien Geboden, zodat het leeskader
geen vrijblijvende zaak is, maar een in uitvoerige preekvorm herhaalde Dekaloog, die
derhalve de situatie onder woorden poogt te
brengen die het leven in het land idealiter
zou behoren te zijn. Met spanning kijk ik
overigens uit naar het derde, afsluitende
deel, aangezien de auteur heeft toegezegd
daarin ook de redactiegeschiedenis van het
boek Deuteronomium aan de orde te stellen.
Zoals ik reeds eerder bij de bespreking van
deel Ia en Ib heb betoogd (Streven, februari
1989, pp. 469-470) herbergt de aanpak van L.
een grote hoeveelheid gegevens die men al
doende tot zich moet nemen en leren evalueren. Het lijkt mij de moeite van het proberen
waard. • Panc Beentjes
Dr. C.J. Labuschagne, Deuteronomium, Deel II,
(in de serie De Prediking van het Oude
Testament), Callenbach, Nijkerk, 1990, 320 pp.,
f 99,50 (bij intekening f 89,50).

ROMEINEN
Op gezette tijden binnen de geschiedenis van
kerk en theologie heeft de brief van Paulus
aan de Romeinen diepe sporen getrokken,
resp. nagelaten. Augustinus, Maarten Luther en Karl Barth zijn waarschijnlijk de
meest bekende commentatoren bij wie zich
na lezing van de brief opvallende veranderingen hebben voltrokken. Met het verschijnen
van dit deeltje op Romeinen is de jonge serie
Belichting van het Bijbelboek naar mijn mening duidelijk weer verrijkt. Door bij de uitleg steeds enigszins grotere tekstgedeelten te
becommentariëren (en dus niet een versvoor-vers-aanpak) doet de auteur de opzet
van de serie goed tot zijn recht komen en
helpt hij op voorbeeldige wijze de lezers zicht
te krijgen op de grote lijn en de theologische
vraagstukken van deze belangrijke Paulus-
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brief. Dat hij daarbij af en toe bepaalde gedeelten niet opneemt (o.a. 6,8-13 ;
9,16-18.20-29) wordt helaas niet verantwoord, doch het doet geen afbreuk aan de
heldere wijze waarop het betoog van Paulus
continu wordt begeleid en ingebed in de
theologische en maatschappelijke context
van zijn tijd. Voortdurend blijkt dat de brief
in de eerste plaats een getuigenis is van een
persoon uit het allerprilste begin van een beweging die christendom is gaan heten. En het
is niet zonder gewicht dat De Kruijf de brief
aan de Romeinen als het oudste literaire
meesterwerk van dat christendom beschouwt. Die overtuiging weet hij in elk geval
voorbeeldig op zijn lezers over te brengen.
Daaruit mag niet zonder meer worden afgeleid dat dit commentaar op Romeinen daarom gemakkelijke lectuur zou zijn ; wel heeft
de auteur er alles aan gedaan wat in zijn vermogen lag om de tekst zo duidelijk mogelijk
te presenteren, o.a. in een eigen vertaling
van de brief. Wie zichzelf de nodige rust gunt
met dit boek, wordt deskundig begeleid op
een boeiende tocht door een cruciaal christelijk document van het eerste uur.
• Panc Beentjes
Theo de Kruijf, Romeinen, (in de serie Belichting
van het Bijbelboek), Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel / Uitgeverij Tabor, Brugge, 1990, 128 pp.

JUDEN UND CHRISTEN IN DER ANTIKE
In januari 1989 hield de 'Patristische Arbeitsgemeinschaft', een verband van kerkvader-geleerden uit voornamelijk Duitsland,
Zwitserland, Scandinavië en Nederland, een
conferentie in Utrecht die in negen voordrachten de betrekkingen tussen joden en
christenen in de eerste eeuwen aan de orde
stelde. Acht van die lezingen zijn thans in
druk verschenen ; de ontbrekende zal worden uitgewerkt tot een dissertatie. In de eerste bijdrage (Die Kirche aus Juden und Heiden) schetst Georg Kretschmar (Mi nchen)
de problemen die men bij het onderzoek van
dit thema tegenkomt ; vooral het vraagstuk
'jodenchristenen' krijgt daarbij veel aandacht. Het interessante van deze eerste lezing is, dat we hier voor het eerst van belangrijke theorieën horen die in ons taalgebied
nagenoeg of geheel onbekend zijn. Johannes
Vos (Amsterdam) gaat nader in op retorische aspecten van het debat tussen joden en
christenen over de wet in de brieven van Paulus, Handelingen der Apostelen en Justinus'
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dialoog met Trypho. Boeiend zijn ook de bijdragen van Willy Rordorf (Neuchatel) over
de joodse invloed op de christelijke martelaarscultus en van Wolfgang Wischmeyer
(Heidelberg) over de brief van Annas aan
Seneca, een in 1984 gepubliceerd joods missionair geschrift in het Latijn. De bundel besluit met vier bijdragen waarin de geografische situaties nader worden beschreven : joden en christenen in Georgië, in Alexandrië,
in het Heilig Land en in het Klein-Aziatische
Aphrodisias.
Het in deze congresbundel besproken thema bevat een historisch thema dat ook voor
onze tijd uiterst actueel is. • Panc Beentjes
J. van Amersfoort & J. van Oort (Hrsg.), Juden
und Christen in der Antike, Kok, Kampen, 1990,
150 pp., f 49.

OP ZOEK NAAR DE SAMENHANG
VAN PAULUS' GEDACHTEN
Op geen ander gebied van de studie van het
Nieuwe Testament doen zich zulke ingrijpende veranderingen voor als in de exegese
van een aantal belangrijke Paulusbrieven. In
zijn inaugurale rede als hoogleraar Nieuwe
Testament te Groningen weet L. op een heldere wijze aan een algemeen publiek te laten
zien welke nieuwe inzichten en problemen
de uitleg van bepaalde brieven (o.a. Romeinen en Galaten) de laatste tijd met zich meebrengt. Ieder die snel op de hoogte wil komen van de laatste stand der wetenschap
vindt hier een aantrekkelijk vertrekpunt voor
verdere studie. ■ Panc Beentjes
G.P. Luttikhuizen, Op zoek naar de samenhang
van Paulus' gedachten, Kok, Kampen, 1990, 27
pp., f 12,90.

HANDLUNGSMODELLE
IM ERSTEN PETRUSBRIEF
De eerste Petrusbrief bevat voor het handelen van de christen belangrijk materiaal. De
brief stelt immers het lijden van Christus als
voorbeeld voor het gedrag van wie in Hem
gelooft. In deze lijvige doctorale thesis, verdedigd te Regensburg bij Norbert Brox, dé
autoriteit voor 1 Petrus, onderzoekt de auteur vijf passages waarin fundamentele richtlijnen – die als typisch christelijk gelden –
worden gegeven voor het handelen van alledag. Daarbij vormt de oproep aan de slaven
om met gepaste onderwerping het gezag van
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hun meesters te aanvaarden (2,18-25) een
cruciaal punt in de brief, aangezien hier heel
uitdrukkelijk de koppeling met het lijden van
Christus wordt gelegd. De vijf onderzochte
passages behoren tot het genre van de zgn.
'Haustafeln', vermaningen die zijn ingedeeld
naar de verschillende maatschappelijke standen, een literair genre dat reeds door de filosofen van de Stoa werd gepraktizeerd. Het
spreekt dan ook vanzelf dat aan de sociale en
overleveringshistorische achtergronden van
dit genre veel aandacht is besteed. We hebben te maken met een geleerd boek, dat voor
de situering van de vroege kerk en haar geledingen een grote hoeveelheid gegevens en
inzichten verschaft. ■ Panc Beentjes

een bijdrage van Wim Reedijk over twee hedendaagse Italiaanse joodse schrijvers (Primo Levi en Vittorio Segre). Uiteraard zijn
ook andere tijdperken niet vergeten. Wout
van Bekkum beschrijft bijvoorbeeld hoe middeleeuwse joden hun bestaan vorm gaven
met de Talmoed als richtsnoer. Verspreid
over de afleveringen vinden we voorts een
aantal bijdragen (J.A. Selling, Cl. Gilis, W.
Zuidema) die in november 1989 zijn gehouden op het colloquium van het Institutum Iudaicum te Brussel. De jaargang 1991 opent
met een themanummer over het joodse fenomeen leerhuis, een onderwerp dat in alle verdere nummers van deze jaargang terugkeert.
• Panc Beentjes

Ferdinand-Rupert Prostmeier, Handlungsmodelle im ersten Petrusbrief (in de serie Forschung
zur Bibel, Band 63), Echter Verlag, Wurzburg,
1990, 590 pp.

Ter herkenning. Tijdschrift voor joden en christenen, Boekencentrum, Den Haag, f 46 per jaar
(studenten : f 32,50). Voor België: D. Rouges,
Marialei 62, 2018 Antwerpen, BF. 920 (studenten : BF. 650).

TER HERKENNING
Een terugblik op de vier in 1990 verschenen
afleveringen van het orgaan bij uitstek over
de relatie tussen christenen en joden levert
een bonte verscheidenheid aan belangwekkende artikelen op. Om te beginnen natuurlijk de vaste rubriek 'Bibliografie jodendom',
waarin – helder gerubriceerd in zeven paragrafen – een overzicht wordt geboden van
(nagenoeg) alle in ons taalgebied verschenen
boeken die op een of andere wijze met het
jodendom te maken hebben.
Van de in deze jaargang opgenomen artikelen is het meest in het oog springende ongetwijfeld de vertaling door prof. P. van der
Horst van een Hebreeuws wijsheidsgeschrift
dat weliswaar aan het begin van deze eeuw
in twee gedeelten was gepubliceerd, maar
nooit als één manuscript was gelezen. Van
I.B.H. Abram vinden we de inaugurele rede
afgedrukt die hij op 15 mei 1990 uitsprak bij
het openlijk aanvaarden van zijn hoogleraarsambt in de Educatie, in het bijzonder onderzoek met betrekking tot educatie van en naar
de Shoah. Vanzelfsprekend wordt er in de
jaargang 1990 ook aandacht geschonken aan
de kwestie van het Karmelklooster op het
terrein van het voormalige concentratiekamp
Auschwitz. De bijdragen van P. Thaddée
Barnas en S. Schreiner over de relaties tussen joden en Polen geven het vraagstuk historische rugdekking. Een helder overzicht
door prof. J. Klener over 'messiaanse tijdgenoten van Jezus uit Nazaret in het werk van
Flavius Josephus' wordt geflankeerd door

PAUL AND THE JEWISH LAW
Nadat in de jaren 1974-1988 vijf forse banden
zijn gepubliceerd – te zamen Sectie I en II
vormend – , waarin de geschiedenis en de
cultuur van het jodendom worden beschreven zoals het aan het begin van de gewone
jaartelling bestond en waarbinnen het Christendom is ontstaan en vorm heeft gekregen,
is onlangs het eerste deel van Sectie III verschenen. Vanaf nu zullen er geen verzamelbanden meer verschijnen, doch monografieën die zullen handelen over de 'kruisbestuiving' tussen het antieke jodendom en het
vroege Christendom.
Het eerste deel binnen deze vernieuwde
opzet is een studie van formaat, omdat de auteur diepgaand onderzoek doet naar Paulus
en de Wet, en daarbij met name drie vooronderstellingen onder vuur neemt die in de
gangbare uitleg van Paulus' brieven nog
steeds de boventoon voeren. In de eerste
plaats bestrijdt Tomson de opvating als zou
het centrum van Paulus' denken zijn polemiek tegen de Wet zijn. Ve rvolgens komt hij
in het geweer tegen de gevestigde mening dat
de Wet voor Paulus niet langer een praktische betekenis zou hebben. En tenslotte bestrijdt hij de opvatting als zou de antieke
joodse literatuur geen relevante bron zijn
voor de uitleg van Paulus' brieven.
Aansluitend bij het baanbrekende werk
van George F. Moore en Albert Schweitzer
wil deze studie laten zien dat bij de nieuwe
generatie christelijke exegeten het bewust-
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zijn begint door te breken dat Paulus en het
jodendom niet (meer) behandeld kunnen
worden als diametraal tegenover elkaar
staande tegenstanders en dat elk van beiden
een meer nauwkeurige aanpak vereist en
verdient dan tot nu toe is geschied. In Tomsons studie staat daarom de vraag centraal
of, en zo ja op welke wijze, Paulus in zijn
brieven gebruik maakt van halaka. Dit Hebreeuwse woord valt moeilijk te definiëren ;
het is meer een bepaalde leefwereld dan een
dorre term. Het is zoiets als de overlevering
van geformuleerde gedragsregels die het leven binnen het jodendom in goede banen
tracht te leiden. In de loop van de uitvoerige
hoofdstukken blijkt dan dat met name aan de
Eerste Korinthebrief grote betekenis toegekend dient te worden, wanneer het gaat om
Paulus en de halaka. In de instructies aan de
niet-joodse christenen van de gemeente te
Korinthe wordt door de apostel gebruik gemaakt van de rijkdom die in de halaka te vinden is. Daarmee heeft Tomson een wezenlijk
vernieuwende bijdrage geleverd aan het moderne Paulusonderzoek dat binnen de christelijke theologie aan een nieuwe trend bezig
is. • Panc Beentjes
Peter Tomson, Paul and the Jewish Law. Halakah in the Letters of the Apostle to the Gentiles,
(Compendia Rerum Judaicarum ad Novum Testamentum, Section III, Volume 1), Van Gorcum,
Assen/Maastricht, xx + 328 pp., , f 79,50.
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melijk het Westen,... druk kan uitoefenen op
het beleid van landen uit het Zuiden quasionbegrensd zijn' (I, p. 123).
Naast het blijvend onevenwichtige internationale raamwerk worden de landen uit
het Zuiden geconfronteerd met een hele resem interne problemen m.b.t. de eigen ontwikkeling (bevolkingsdruk, etnische conflicten, voedselproduktie,...). 'De' ontwikkelingslanden of 'het' Zuiden bestaan echter
niet. De belangen van heersende elites (in
verschillende politieke systemen, met een
andere ideologische bovenbouw) liggen niet
noodzakelijk in mekaars verlengde. De verschillende graad van ontwikkeling bemoeilijkt daarbij frontvorming. Doom waarschuwt
er daarom voor dat ontwikkelingshulp
slechts een rol kan spelen in de ontwikkeling
('bepaald en betaald door het Zuiden')'wanneer die als ondersteuning van een eigen
strategie een plaats door het Zuiden wordt
toegewezen' (I, p. 187).
Beide delen van het Derde Wereld-handboek worden afgesloten met een omvangrijke bibliografie en trefwoordenregister.
• Erik Brusten
Rudi Doom, Derde Wereld Handboek, deel I:
Noord-Zuid en Zuid-Zuid in politiek perspectief
450 pp., deel II : Structurele problemen en politieke
leerstelsels, 395 pp., NCOS, Brussel I Novib, Den
Haak.

HOE ETHISCH IS HET RECHT ?

MENS EN MAATSCHAPPIJ
DERDE WERELD HANDBOEK
De Noord-Zuid verhoudingen en de daarmee verbonden problemen in kaart brengen
is een ambitieus project. Ruddy Doom is er
evenwel in geslaagd daarover op een bevattelijke en evenwichtige wijze een inleidend
basiswerk te schrijven. Ondanks de verschuivingen in de verhoudingen tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond ('een onomkeerbare machtsverhouding', II, p. 343) blijft het
evenwel een feit dat het bestaande wereldsysteem 'gedomineerd blijft door kapitalisme
en macht' (ibidem). Pogingen om vanuit het
Zuiden een tegenmacht te vormen, stuiten
echter op een 'gebrek aan werkelijke solidariteit tussen de landen van het Zuiden' (I, p.
334). Bovendien is er het feit dat 'de diverse
manieren waarop het Noorden, en voorna-

Zoals de titel suggereert, handelt dit werk
over de complexe relatie tussen recht en moraal. De auteur is hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen
(UFSIA), waar hij o.m. een cursus over natuurrecht doceert. Al lezend legt men spontaan verbanden met aanverwante bijdragen
van o.m. J. Habermas (Recht en moraal,
1988) en W. Van Gerven (Met recht en rede,
1987).
Ethische en juridische oordelen vallen in
onze samenleving niet langer samen, hoewel
het recht van oudsher een wezenlijke morele
functie vervult in de samenleving. Twee factoren veroorzaken deze 'scheiding', en lopen
als het ware als een dubbele rode draad
doorheen het ganse werk : de subjectivering
van de vrijheid, waardoor de autonomie van
het individu in groeiende mate als tegengesteld aan zijn maatschappelijke in-ordening
wordt verstaan ; en de formalisering van de
rechtvaardigheid, waardoor het rechtvaardige niet langer gerelateerd wordt aan enig ge-
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meenschappelijk na te streven goed, maar
gereduceerd wordt tot respect voor de democratische procedures. De auteur illustreert
deze dubbele spanning op drie grote deeldomeinen van het recht : de bescherming van
het individuele leven, het familierecht, en de
eigendomsordening. Deze hoofdstukken (2,
3 en 4) worden aangevuld met reflecties over
meer algemene themata zoals 'rechtvaardigheid en trouw', 'natuurrecht' en de slotvraag : 'hoe ethisch is het recht ?'.
Zoals bij elke inleiding blijft de lezer
uiteraard wat op zijn honger zitten, en zou
hij graag meer vernemen. Maar de auteur
heeft de verdienste om op verschillende punten de platgetreden paden te verlaten, en belangwekkende suggesties te formuleren, o.m.
aangaande de nood aan een specifiek eigendomsstatuut voor ondernemingen, en de
kwestie van immorele wetten. Het boek is
ook doorspekt met citaten uit de Franse,
Duitse en Angelsaksische literatuur, welke
zonder vertaling zijn opgenomen.
• Jef Van Gerwen
F. Van Neste, Hoe ethisch is het recht ? Tussen ordening en vrijheid, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 160 pp.

P 0 L IT I E K
LIBANON

Op de achterflap wordt dit boek over Libanon aangekondigd als een poging om het Libanese kluwen in kaart te brengen. Na lezing
blijkt dit toch wat te hoog gegrepen. Het verhaal van Libanon 'én Charles van der Leeuw'
(p. 9) is een bij wijlen interessant journalistiek relaas geworden over een land 'waar
iedereen wel eens tegen iedereen gevochten
heeft' (p. 28). Van der Leeuw heeft echter
ook geen echte verklaring gevonden voor de
'onzinnige' moordpartijen die hij rapporteert.
De lezer wordt naar de diverse hoeken
van het verscheurde land meegevoerd. Het
ware handig en verhelderend geweest indien
bij het boek een kaart van Libanon was gevoegd. Op die manier had de leek het verhaal
beter kunnen situeren. Ook van de wirwar
aan facties en milities, die Libanon onder elkaar verdelen, krijgt de lezer slechts een onduidelijk beeld.

Daarentegen vestigt Van der Leeuw op
indringende wijze de aandacht op een reeks
fenomenen die samenhangen met en voortvloeien uit de Libanese burgeroorlog : de rol
van Israël in het conflict, de losgeslagen jongere generatie, allerlei duistere zaken zoals
de ontvoeringen.
Van der Leeuw heeft dit laatste aan de lijve ondervonden : de kritische journalist
wordt opgepakt en twee maanden vastgehouden op grond van..., ja, van wat eigenlijk ? Het verhaal over Libanon krijgt een erg
persoonlijke en pijnlijke dimensie : het gevoel langzaam te verkommeren en 'de angst
om te worden vergeten' knagen (p. 172).
De persoonlijke tragedie vormt wel het
einde van het Libanese avontuur van de journalist. Maar daarmee is het lijden van de bevolking, wier streven naar een normaal leven
op treffende wijze wordt getekend, niet ten
einde. ■ Erik Brusten
Charles van der Leeuw, Libanon. De vermoorde
onschuld, Kritak / Jan Mets, Leuven, 1990, 209
pp.

VERWORPEN EN ONTWAAKT

Dit boek is één van de vele werken die sedert
de revoluties in Midden- en Centraal-Europa op de markt zijn geworpen. Bedoeling van
het boek is 'enig licht te werpen op de andere
helft van Europa' (p. 12). Daarbij heeft de
auteur geopteerd voor een aanpak waarbij
elk land afzonderlijk wordt bekeken.
Interessant is in elk geval dat hij zich niet
beperkt tot de landen van het vroegere Warschaupact maar ook 'de muurbloempjes van
de Oosteuropese revolutie anno 1989, Joegoslavië en Albanië' aan een ruimer publiek
voorstelt. Keerzijde van de door Michielsen
gehuldigde aanpak is wel dat hij weinig nieuwe dingen vertelt. Dat zijn 'analyse' hooguit
reeds bekende feiten op een nieuw rijtje zet.
Ook in zijn meer algemene inleiding en slotbemerking over de oorzaken van het falen
van het socialisme en de toekomst van die
landen slaagt hij er spijtig genoeg niet in om
uit te stijgen boven enkele algemene bemerkingen over het fenomeen. De auteur stelt
het daarom ook juist in de inleiding : 'het is
een boek zonder pretenties' (p. 12). Een gemiste kans. • Erik Brusten
Peter Michielsen, Verworpen en ontwaakt, Kritak, Leuven, 1990, 192 pp.
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GESCHIEDENIS
THE FUTURE OF THE JEWS
David Vital is een Israëlisch-zionistisch geleerde, gespecialiseerd in de geschiedenis
van het zionisme en Israëlische politiek. De
titels van zijn boeken reflecteren de evolutie
van deze hete hangijzers. Het kan dan ook
niet verwonderen dat zijn nieuw boek een fel
zionistisch antwoord is op de sinds het midden van de jaren zeventig toenemende kritiek die diaspora-joden, vooral Amerikaanse
joden, uiten op het beleid van de opeenvolgende Israëlische regeringen.
Vital poneert kort en krachtig dat het jodendom heeft afgedaan als apart, herkenbaar volk met gemeenschappelijke cultuur,
religie, verantwoordelijkheid en loyauteit.
Het Israëlische jodendom en het diasporajodendom zijn definitief uit mekaar gegroeid. Die tweesprong kan alleen nog ongedaan gemaakt worden door een tweede Grote Catastrofe, maar dat is natuurlijk een ondraaglijke gedachte.
De verdeeldheid is qua oorsprong en inhoud van politieke aard. Het begon allemaal
met de emancipatie van de Franse joden. Na
1789 kregen zij zoals vele andere minderheidsgroepen, minstens in theorie, de rechten en status toebedeeld van volwaardige
staatsburgers. Tol voor deze promotie was
evenwel de opoffering van hun eigen autonome gemeenschap, hun particularisme. In
Midden en Oost-Europa was er geen sprake
van politieke emancipatie voor joden. Dat
hield in dat ze hun hechte gemeenschap behielden en die verder uitbouwden. Bron én
bestaansreden van het joodse nationalisme,
het zionisme, ligt in het Oosteuropese jodendom, de enige hechte en traditionele joodse
natie, tot het moment dat de nazi's het uitroeiden. In deze optiek is Israël het kind, de
kolonie, de schepping van dit jodendom. Het
Amerikaanse jodendom ziet Vital als de opvolger van het geassimileerde Westeuropese
jodendom.
De verschillende omstandigheden waarin
beide joodse groepen sindsdien bestaan,
brachten verschillende belangen en visies tot
stand. Ze hebben ook een andere mens- en
wereldvisie ontwikkeld en dat verklaart hun
afwijkende houding tegenover de omvorming
van het jodendom tot een politiek volk en
tegenover de hedendaagse politiek van Israël. Niet gewend aan machtsuitoefening

proberen diaspora-joden morele criteria uit
de privé-sfeer, eigen aan het bevoorrechte
Westen, toe te passen op (joodse) staatszaken. Israëli's, zionisten, verwerpen dit gemoraliseer en vinden dat Israël zich zoals andere landen moet laten leiden door de noden,
belangen en omstandigheden van zijn inwoners.
Vital stelt het recht op kritiek van diaspora-joden, hun jood-zijn en hun zionisme
in vraag. The Future of the Jews is een uitdagend, boeiend en hard essay, dat velen, joden
en niet-joden (al sluit de auteur die uit als
bemoeials), aan het denken moet zetten.
■ Gie Van den Berghe
David Vital, The Future of the Jews, Harvard
U.P., Cambridge-Mass/London, 1990, 161 pp.

GESCHIEDSCHRIJVERS
IN NEDERLAND 1500-1800
Dit repertorium wil een overzicht bieden van
wat er op het gebied van de bestudering en
beschrijving van het verleden in het Nederland van de 16e, 17e en 18e eeuw tot stand
is gebracht en verschenen. Voor de keuze
van de auteurs, de afbakening van het terrein
en de aard van de opgenomen werken is een
nogal ingewikkeld keuzeproces gehanteerd,
waarbij de uiteindelijke criteria soms moeilijk te vatten zijn, vooral waar er uitzonderingen gemaakt worden op de gestelde regels.
Niettemin gaat het hier om een uitstekend
en overzichtelijk handboek in een heldere
lay-out, dat in vele gevallen goede uitkomst
biedt. Bij een steekproef ten aanzien van jezuïetenhistorici en van te Nijmegen gedrukte
historische werken stuit men op enkele lacunes, zoals voor de eerste groep Hermannus
Hugo met zijn Obsidio Bredana (1625), Franciscus Mijleman met zijn Ommelands eer (uitgegeven in 1965), en de verschillende uitgaven van het jubileumboek van de Vlaamse en
Waalse jezuïeten uit 1640 ; en voor de tweede groep o.a. een Gelders kroniekje (ca.
1546), werk van Bartholdus van Akerlaecken
(1655), J. Dibbetz Westerwout (1781), Johannes Grambusch (1789) en A. Salonthay
de Salontha (1778). De index had nog verrijkt kunnen worden met de namen van de
uitgevers van bepaalde werken, zoals C.W.
Vonck die een werk van Adam Huygen uit
1653 in 1761 uitgaf ; en met de namen van de
auteurs uit de literatuurlijsten die bij iedere
behandelde auteur worden vermeld. Ook
kan men zich afvragen of het niet goed zou

STREVEN / OKTOBER 1991

86

zijn geweest de namen van de drukkers/uitgevers van de historische werken te vermelden, gezien het groeiende belang van de
boekgeschiedenis binnen het historisch onderzoek. Maar zulke detailkritiek is nu eenmaal eigen aan publikaties, die baanbrekend
zijn. • Paul Begheyn
E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C. van der Lem
(samenstelling), Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, met medewerking
van P. Knevel, Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag, 1990, 470 pp., f 135.

DIE JESUITEN IN BAYERN 1549-1773
De vijfhonderdste geboortedag van Ignatius
van Loyola en de 450e verjaardag van de
stichting van de Sociëteit van Jezus heeft in
het jubileumjaar 1990-1991 aanleiding gegeven tot onder meer de publikatie van talloze
boeken, het houden van wetenschappelijke
symposia en het organiseren van tentoonstellingen waarin een of meer aspecten van de
jezuïetenorde in het licht worden gesteld. Zo
zijn er tentoonstellingen te zien (geweest) in
Vaticaanstad, Brussel, Utrecht, Miinchen,
Nijmegen, Londen en Trier, die begeleid zijn
door catalogi, die ook na de sluiting van de
tentoonstelling hun waarde blijven behouden. De catalogus van de Munchener tentoonstelling munt uit door fraaie vormgeving
met talloze kleurenillustraties en een deskundige opzet, waarbij veel interessant en
weinig bekend materiaal wordt afgebeeld en
beschreven, en de nieuwste stand van het
wetenschappelijk onderzoek staat weergegeven. De 254 geëxposeerde stukken zijn voor
het grootste deel uit Duitsland afkomstig, en
worden uitvoerig beschreven ; een derde ervan is afgebeeld. In twintig afdelingen wordt
een beeld gegeven van de stichter en van de
orde in het algemeen, het veelzijdige werk
van de jezuïeten in Beieren, met aandacht
voor hun rol in onderwijs, theater, literatuur,
wetenschap, zielzorg, missie in China en Paraguay, en hun rol bij de heksenprocessen en
als biechtvader aan vorstenhoven. De eigentijdse kritiek aan het adres van de jezuïeten
en de opheffing van de orde in 1773 komen
eveneens aan bod. Een apart hoofdstuk
schenkt aandacht aan de geschiedenis van de
orde sinds het herstel in 1814. Tijdtabellen,
literatuurlijsten en een register van personen
en plaatsen maken het boek uitstekend toegankelijk en geschikt voor verder gebruik en
onderzoek. ■ Paul Begheyn

Albrecht Liess (red.), Die Jesuiten in Bayern
1549-1773. Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs and der Oberdeutschen Provinz der
Gesellschaft Jesu, Anton H. Konrad Verlag,
Weissenhorn, 1991, 336 pp., DM. 39,80.

HANDEL EN TRANSPORT
IN DE OUDHEID
In dit boek heeft Fik Meyer een hele reeks
teksten verzameld i.v.m. transport- en handelsactiviteiten in de Grieks-Romeinse Oudheid. Hij put gretig uit alle beschikbare bronnen ; hij kiest meestal korte fragmenten,
maar selecteert ook lange teksten die bijvoorbeeld de essentie van het handelsverkeer behandelen of een dieper inzicht geven
in de maatschappelijke status van de handelaar. Hij citeert bekende historici, maar ook
onbekende auteurs en bronnen die vaak over
het hoofd worden gezien, worden gebruikt
(grafschriften, brieven, inscripties); onderscheid tussen niet-fictionele en fictionele
bronnen (Homeros, Petronius, Aristophanes
en vele anderen) maakt hij niet en het boek
bevat ook veel illustratief beeldmateriaal. Hij
deelt zijn werk vrij strak in. De drie grote delen 'Handelaren', 'Aard en omvang van de
handel' en 'Transport en transportmiddelen'
worden telkens onderverdeeld in hoofdstukken en subhoofdstukken ; daaruit groeit dan
ook een schematisch en soms artificieel,
maar in elk geval overzichtelijk geheel.
Meyer kadert zijn tekstselectie in een ruimere historische situering, en de teksten worden telkens kort ingeleid. Hij benadrukt
daarbij dat ook in de Oudheid de handelsactiviteit soms al zeer gesofistikeerd en een
belangrijk aspect van het maatschappelijke
leven was. Desondanks bleven handelaars
vrij mariginale figuren, die hun reëel belang
nooit konden vertalen in maatschappelijk
aanzien of politieke invloed ; er heeft zich in
die tijd nooit een derde stand ontwikkeld die
een revolutie inleidde, zoals dat zovele eeuwen later in Frankrijk wel gebeurde.
Het boek past in een dubbele trend : ten
eerste de algemene renaissance van de historiografie, ten tweede het verlangen van
vele lezers naar authentieke bronnen die
'voor zichzelf spreken — al bewijst het boek
duidelijk dat de selectie en de montage van
de oude teksten allerminst vrijblijvend is :
Meijer houdt de touwtjes goed in handen en
spreekt in feite via zijn teksten. Het resultaat
komt wel wat modieus over, maar zit anderzijds stevig genoeg in elkaar om ook de meest
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kritische historici van de Oudheid enkele
aangename leesdagen te bezorgen.
• Jaak De Maere
Fik Meyer, Schipper, zeil de haven binnen, alles
is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid,
Ambo, Baarn, 1990, 208 pp., BF. 790.
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herfst. In de opera die Don Giovanni verving
werd Orpheus vertolkt door een vrouw.
Abraham B. Yehoshua (geboren in 1936)
geldt als een van de belangrijkste Israëlische
schrijvers van vandaag. De vijf jaargetijden
van Molcho schreef hij ter nagedachtenis aan
Channa, een overleden vriendin van Nederlandse afkomst. • Harry Hamersma
A.B. Yehoshua, De vijf jaargetijden van Molcho,
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1991, 352 pp.,
BF. 845.

DAS MUSCHELESSEN
DE VIJF JAARGETIJDEN VAN MOLCHO

Eén zin uit deze roman vat de inhoud samen : 'De zanger van de hoofdrol, Don Giovanni, was ziek en vanavond was er een andere opera, Orpheus en Eurydice'. De muziekliefhebber Molcho is een Israëlische
ambtenaar. Hij verliest zijn vrouw nadat hij
haar zeven jaar heeft verpleegd. De vrijheid
die hij na haar dood meende aan te treffen
blijkt een illusie. Hij is zo in de ban van zijn
overleden vrouw dat er van nieuwe avonturen niets meer komt. Er verschijnen telkens
nieuwe vrouwen op het toneel, maar ze verdwijnen ook iedere keer omdat ze Molcho
aan zijn eerste vrouw herinneren en hij zich
als Orpheus omdraait om Eurydice te zien.
De eerste vrouw die zich aandient is een collega van het ministerie. Ze probeert Molcho
te ontmaskeren. Maar hij heeft niets te verbergen. De tweede is een veel te jong oosters
meisje in een kibboets in Galilea. De derde
is een oude jeugdliefde. De vierde een Russische immigrante. Er is helemaal geen
plaats voor een Don Giovanni-rol voor Molcho. De vrouwen die opdagen roepen alleen
maar verlangens op en verlammende herinneringen.
Eigenlijk gebeurt er niets bijzonders in het
verhaal. In een ingetogen, serene stijl wordt
op alle pagina's verslag uitgebracht over
Molcho's gemoedstoestand. Dat is een voortdurende schemertoestand. Slaapkamers,
bedden, wakker liggen en inslapen krijgen
alle aandacht. Enkele malen is er een nachtelijke speurtocht naar een vrouw die verdwenen lijkt. Ook andere mensen verdwijnen. Molcho lijkt geen echt contact te hebben met zijn kinderen, zijn moeder en
schoonmoeder. Zij zijn allemaal wakker en
behoren bij de echte wereld. Molcho leeft in
een orfische wereld. Na vier seizoenen die
ten onrechte iets nieuws leken aan te kondigen is Molcho terug in zijn eigen seizoen, de

Vanderbeke, ondanks haar Nederlandsklinkende naam een echte Duitse, werd in 1956
in de DDR geboren, maar verhuisde zeven
jaar later met haar ouders naar de Bondsrepubliek. Das Muschelessen is haar debuut en
ze kreeg meteen voor een fragment daaruit
de prestigieuze 'Ingeborg-Bachmann-Preis
1990'. Eerlijk gezegd vraag ik mij af waarom.
Op stilistisch vlak is dit verhaal een afkooksel
van de modernistische experimenten, waarin
o.a. Ivo Michiels uitblinkt. Meer dan honderd pagina's lang 'zinnen' lezen die langer
dan een bladzijde zijn, is heus bijzonder vermoeiend en oninteressant. Literatuur is
meer dan het verkeerd of niet-toepassen van
grammaticale regels.
Wat de inhoud betreft, gaat het om een
'Waiting for Godot'-situatie. Een gezin, bestaande uit de vertelster, haar broer en haar
moeder, wacht 's avonds op de thuiskomst
van vader, die van een dienstreis terugkeert.
Die vader, die in het verhaal niet zelf optreedt maar er wel het sterkste personage
van is, is een echte patriarchale tiran. Hij terroriseert iedereen, rammelt zijn kinderen af
als ze niet naar zijn pijpen dansen, bepaalt
hoe het er in een echt gezin aan toe moet
gaan, maar houdt naar buitenuit de schijn op
dat alles spontaan gebeurt. '... alles in dit gezin draaide alleen maar daarom, dat we zo
moesten doen, alsof we een echt gezin waren, zoals mijn vader zich een gezin voorgesteld had, omdat hij er geen gehad had en
dus niet wist, wat een echt gezin is, waarvan
hij evenwel de nauwkeurigste voorstellingen
ontwikkeld had,...' (23-24)
Vader daagt niet op en de gezinsleden
gaan zich alsmaar natuurlijker gedragen en
tegenover mekaar die schijnwereld doorbreken. Als op het einde van het verhaal — de
mosselen zijn al lang koud geworden — de
telefoon gaat, neemt niemand nog op. De
afrekening is gebeurd ! • Peter Meukens
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Birgit Vanderbeke, Das Muschelessen, Rotbuch
Verlag, Berlin, 1990, 110 pp., DM. 24.

DE WERELD VAN GISTEREN
Ongeveer gelijktijdig met de Nederlandse
vertaling van Musils Der Mann ohne
Eigenschaften bij Meulenhoff, verscheen in
de prestigieuze privé-domeinreeks van de
Arbeiderspers een voortreffelijke vertaling
van de autobiografie van zijn land- en tijdgenoot Stefan Zweig, Die Welt von Gestern.
Zweig voltooide zijn autobiografie kort voor
zijn afreis naar Brazilië, waar hij, opgejaagd
door het nazisme, op 22 februari 1942 samen
met zijn vrouw Frederike zelfmoord pleegde.
De donkere schaduw van dit gebeuren hangt
reeds over de laatste hoofdstukken van dit
boek.
In schril contrast daarmee is de portrettering die Zweig geeft van het leven in zijn
oude vaderstad, het Wenen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie van voor
de Eerste Wereldoorlog. De melancholie
naar de tijd van toen voert de boventoon, ook
al poogt Zweig zijn rol van neutraal en objectief observator vast te houden. Maar het
enthousiasme waarmee hij de artistieke sfeer
van het oude Wenen beschrijft is eigenlijk
overal aanwezig : in zijn eerste ontmoeting
met Von Hofmannsthal, in zijn eerste publikatieverzoek aan Theodor Herzi, in zijn latere ontmoetingen met Verhaeren en Rolland, in de beschrijving van de laatste doortocht van Keizer Karl en keizerin Zita in het
Oostenrijkse grensstation Feldkirch. Zelfs
op de laatste bladzijden, waarin hij zijn gesprekken met de oude Freud in Londen noteert, klinkt het heimwee naar het Wenen
van weleer nog door. Voor hem was het
gaandeweg het symbool geworden van het
oude Europa, van waarden die al lang verloren waren.
Toch was ook Zweig niet blind voor de
kleine kanten van zijn oude vaderland. Zo
haalt hij in het tweede en derde hoofdstuk
vernietigend uit naar het verstarrende
schoolsysteem en naar de hypocriete seksuele moraal in het Wenen van rond de eeuwwisseling. Maar het is alsof die kleine kanten
Zweig uiteindelijk eerder vertederden dan
dat ze hem ergerden. Terwijl Europa schijnbaar onbekommerd de weg naar de hel insloeg, groeit bij Zweig het heimwee naar de
grote en soms zo dwaze 'wereld van gisteren',
de wereld der zekerheid.

De periode die door Zweig in deze autobiografie in kaart wordt gebracht, wordt door
velen als een bepalende periode gezien voor
de hedendaagse cultuur. Hoe men de wereld
van gisteren ziet, bepaalt de wereld van morgen. Vandaar de grote interesse voor figuren
als Wittgenstein, Musil, Freud en Kraus, allemaal Weners uit die periode. Bij hen staan
afwijzing en wantrouwen centraal : Musil
noemt de oude dubbelmonarchie Kakanië,
'het eerste land dat God het geloof in zichzelf ontnam', Kraus spreekt van 'een proefstation voor de ondergang van de wereld',
Freuds en Wittgensteins oeuvre is gegroeid
uit een haarscherp aanvoelen van de tegenstelling tussen schijn en wezen in datzelfde
keizerrijk van Franz-Josef. Met hun bijtende
kritiek hebben zij voor een groot deel het spirituele aanvoelen in de wereld van vandaag
bepaald.
Voor Stefan Zweig, zoals voor zijn vriend
en romanschrijver Joseph Roth, werd het
oude keizerrijk van langsom meer een verloren paradijs. Enkel de herinnering aan de
wereld van gisteren en aan haar rotsvast vertrouwen in de verheven functie van de cultuur, liet hem toe te blijven geloven in de wereld en in de mens. Het schrijven van De wereld van gisteren, het opnieuw tot leven brengen van een wereld die onherroepelijk voorbij was, werd daartoe de laatste maar uiteindelijk vergeefse poging.
• Guido Vanheeswijck
Stefan Zweig, De wereld van gisteren, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, vertaald door Willem Van Toom, 431 pp., BF. 990.

CONNIE PALMEN
De Nederlandse schrijfster Connie Palmen
( 0 1955) heeft met haar debuutroman De
Wetten in minder dan geen tijd Nederland
veroverd. Ze is nu bezig Vlaanderen in te
palmen. Haar roman verscheen in januari
van dit jaar en was in maart al aan een zevende druk toe. Over het waarom van dit succes kun je alleen maar speculeren. Ongetwijfeld hebben de media een bepalende, zeg
maar doorslaggevende rol gespeeld. Dit
neemt niet weg dat De Wetten intrinsieke
kwaliteiten vertoont en als debuut ook echt
in het oog springt.
Klasse komt wel altijd bovendrijven. Wat
Connie Palmen van de debutantenstroom
onderscheidt, is het rijke ideeëngoed waarvan ze op elke bladzijde blijk geeft. Haar eer-
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steling is zeker geen 'fast food'-produkt geworden, geen boek voor één keer, maar een
filosofische roman om nog eens te lezen en
opnieuw te ontdekken. Wat meer is, nergens
gaat haar boek gebukt onder zwaarwichtigheid of intellectualisme. Zij schrijft een
vloeiend, glashelder, bijna franjeloos proza,
waardoor haar gedachten soms aforistisch
aandoen. Is ze de ene keer scherp of zelfs cynisch, op een andere bladzijde is ze dan weer
mijmerend of diepzinnig, en weer elders jongemeisjesachtig of dweperig.
Zo gevarieerd als de wisselende stemmingen zijn, zo veelomvattend is ook de roman
in zijn geheel. Het is een boek over het schrijven, over menselijke relaties, over het leven
en de liefde, over de wetten die het leven beheersen, over de zoektocht en de ontwikkeling van een jonge vrouw, en vooral een boek
over dat alles samen. In De Wetten grijpt alles
in elkaar, zoals dat ook in het leven van de
hoofdpersoon uiteindelijk het geval is. Om
die samenhang te ontdekken moet je de roman wel tot het eind lezen, want pas in de
laatste zinnen legt hij alle sluiers af. Op dat
moment steekt ontgoocheling even de kop
op. Wat blijkt immers ? Om het verhaal geloofwaardig te maken, hee ft de schrijfster
haar toevlucht gezocht tot een weinig originele fictie. In De Wetten wordt het namelijk
zo voorgesteld dat Marie Deniet, het vertellende hoofdpersonage, haar levensverhaal
optekent voor haar psychiater, wiens hulp ze
heeft ingeroepen om haar evenwicht terug te
vinden.
Het verhaal van de filosofe Marie Deniet
– zij is een literaire substituut voor de
schrijfster – is chronologisch verdeeld in zeven episodes, die met elkaar in een vrij los
verband staan. Van een intrige kun je nauwelijks spreken, want die term suggereert
een logische en causale aaneenschakeling
van gebeurtenissen. De episodische hoofdstukken zijn wel thematisch verwant. Ze handelen telkens over een man waarmee de vertelster een relatie aanknoopt. Deze zeven
mannen worden gewoon met een korte karakteristiek aangeduid, omdat wat ze zijn bepalend is voor de wijze waarop ze de wereld
zien. 'De astroloog', bijvoorbeeld, ontmoet
ze als eerste. Zijn visie op de wereld wordt
volledig beheerst door de wetten van de astronomie.
Het zijn de mannen die de wetten maken
en met die wetten de wereld (de vertelster
inbegrepen) verklaren. Aanvankelijk wil ze
bij 'haar' mannen de wetten leren, maar haar

hoofd raakt erdoor op hol, zodat ze zich tot
een psychiater moet wenden. Therapie blijkt
weer maar eens een heilzaam medicijn te
zijn, want het contact met 'de psychiater', die
de vader is van 'de epilepticus', helpt haar
uiteindelijk om te worden wie ze is. Het helpt
haar m.a.w. om een persoon te worden, genezen van de wetten en gedachten van anderen. Meer nog, een persoon 'waar de woorden vandaan kwamen', een schrijfster. Ofschoon het verlangen om te schrijven al in
haar jeugd aanwezig was, heeft ze nooit kunnen kiezen tussen het leven en de literatuur.
Achter haar beslissing om filosofie te studeren, zat slechts één drijfveer : uitstel te verkrijgen. Wanneer ze tenslotte kiest voor het
schrijven, kiest ze paradoxaal genoeg ook
voor het leven : 'Aan een talent moet je gaan
staan zoals je aan het leven gaat staan, want
op een dag vallen ze samen en betekent het
leven jouw talent en is het jouw talent om te
leven. Een talent dat een bedrieglijke belofte
blijft wordt je dood, daar ben ik van overtuigd. Het gaat binnen in je zitten kankeren
over hoe het leven had kunnen zijn en op een
gegeven moment over hoe het had moeten
zijn. Datgene dat je omhoog had moeten
trekken, naar de schoonheid van een eigen
leven, naar de uitzonderlijkheid e rv an, trekt
jou op den duur omlaag, naar de dood, de
grote gelijkmaker' (pp. 35-36).
• Jos Van Thienen
Connie Palmen, De wetten, Prometheus, Amsterdam, 1991, 193 pp., BF. 595.

GEREZEN WIT
In deze tijd van 'compact-books' en ander
analfabetiserend fraais mag het nauwelijks
verwondering wekken dat het ook met de
uiterlijke vormgeving van het literaire boek
droevig gesteld is. In linnen gebonden, of
zelfs 'gewoon' ingenaaide boeken vormen
helaas een minderheid binnen het boekenaanbod. Van de grotere uitgeverijen lijkt alleen Van Oorschot een bijzondere zorg aan
al haar uitgaven te besteden. De andere
doen dit slechts sporadisch of reserveren hun
aandacht voor een enkele prestigieuze reeks,
zoals De Arbeiderspers met Privé-domein.
Zonder de huidige toestand met zoveel
woorden aan te klagen, toont Reinold Kuipers (oud-directeur van achtereenvolgens
De Arbeiderspers en Querido) aan hoe anders en beter het vroeger was. Hij schrijft
met zo'n enthousiasme over boekvormers als
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S.H. de Roos, H.N. Werkman en Henri
Friedlaender die van boeken 'zulke vanzelfsprekend goede dingen' maakten, dat zijn
veronderstelling dat de 'hanteerders van
elektronische apparaten' die hun plaatsen
hebben ingenomen, daar eigenlijk toch ook
toe in staat zouden moeten zijn, alleen op
scepsis kan worden onthaald. Verder gaat
het o.m. over rafelzetsel, ligaturen, mideaevalcijfers, eenalfabetletters en het gebruik
van afkortingen... Maar te gepasten tijde
haalt Kuipers ook herinneringen op aan
schrijvers (P.H. Ritter Jr., Willem
Elsschot...) en lectuur zodat dit uiteraard
voorbeeldig uitgegeven boek niet alleen de
bibliofiele lezer is voorbehouden.
• E. van der Aa
Reinold Kuipers, Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo, Querido, Amsterdam, 1990, 183
pp•

AUF SAND GEBAUT
Was Stefan Heym zich bewust van de losse
grond waarop zijn recentste bundel kortverhalen gebouwd is ? Dat lijkt wel het geval als
we afgaan op zijn titel en ondertitel : 'Op
zand gebouwd. Zeven verhalen uit het recente verleden'. De korte schetsen zijn geschreven in en verwijzen naar het recente verleden
van de onstabiele periode tussen de 'herfstrevolutie' en de hereniging van de twee
Duitslanden. Twee intenties lijken in de verhalen aanwezig : enerzijds de overdracht van
Heyms politieke boodschap, anderzijds een
illustratie van de koude ontnuchteringen en
de hopeloze illusies van de 'kleine man' in
wat niet langer het beloofde land is van boeren en arbeiders. Bankroet en bijna 'uitverkocht', laat het land zijn inwoners – tenminste die uit Heyms' wereld – achter in een
staat van verwarring en wanorde, met oude
zekerheden die verdwenen zijn en met nieuwe die dreigen opgelegd te worden boven de
hoofden van iedereen, maar vooral van de
gewone man die weer eens de dupe lijkt te
worden.
Zo is er bijvoorbeeld Genosse Bobrich die
zich realisee rt dat de Stasi-baas voor wie hij
al die jaren zo'n trouwe werknemer is geweest hem niet alleen voor vuil achterlaat,
maar ook al die tijd zijn vrouw bespioneerde.
Is het idiote van zijn wanhoop door het (retrospectief) ontbreken van elk vertrouwen in
hem (eerder dan in het systeem) bedoeld als
een 'verzachtende omstandigheid' voor 'Ik
deed alleen mijn plicht'?

Er is ook de boswachter, een andere kleine Stasi, die al de telefoongesprekken in het
gebied blijft a fl uisteren en opnemen, zelfs al
zijn al de verbindingen met de hoofdkwartieren verbroken, omdat 'het leven toch enige
zin moet hebben'.
Het titelverhaal toont ons Mr. en Mevr.
Bodelschwingh die van hun stuk gebracht
zijn door twee opeenvolgende bezoekers die
beslag leggen op hun huis. De eerste bezoeker, Mr. Prottwedel uit het Westen, denkt
dat recht te hebben omdat zijn grootvader
'vroeger' de eigenaar was, de tweede, Mrs.
Rothmund, omdat haar grootvader naar het
concentratiekamp gestuurd werd door een
zekere SS-Sturmfuhrer Prottwedel, die vervolgens grootvaders bezittingen overnam,
waaronder dit huis.
Duitse geschiedenissen in een notedop ?
Sommige ideëen zijn knap, maar uiteindelijk
blijkt de oogst te mager. Niettemin blijven de
verhalen goed vertelde anekdoten – of zelfs
grappen – over diegenen die het altijd te
laat inzien en anderen die veranderingen –
in dit geval de hereniging – uitbuiten nog
voor ze hebben plaatsgevonden. Wat de politieke boodschap betreft, kijkt Heym terug
met matige boosheid en waarschuwt met luide stem voor een hereniging 'gebouwd op
(los) zand' en de vraatzucht van het komende kapitalisme, maar zijn boodschap is al te
expliciet, zijn inkleding te dun om te overleven als literatuur. Op hun best herinneren de
verhalen je aan de menselijke factor achter
'Realpolitik', op hun slechtst beroven ze het
gewone volk dat ze portretteren van hun
menselijkheid door ze om te vormen tot marionetten van Heyms moraliserend wijsvingertje.
Was Heym zich bewust van het gevaar
toen hij zich op het gladde pad begaf van het
schrijven over het zeer nabije verleden ? Mogen we de titel opvatten als zelf-ironie of verraadt het motto bij de verhalen – '... en wie
er ook luistert naar mijn woorden en dan
geen kleur bekent, is als de domme man die
zijn huis op zand bouwt...' (Mt. 7. 26.) – ons
toch op de eerste plaats een wat zelfingenomen predikant ? • Vivian Liska
Stefan Heym, Auf sand gebaut. Sieben Geschichten aus der unmittelbaren Vergangenheit, Bertelsmann, 1990, 103 pp.

VERDWAALDE CARNAVALSVIERDER
Als je voortgaat op de recentste, lijvige roman van Lampo, De verdwaalde
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carnavalsvierder, dan stelt de mens Lampo
het bijzonder wel. Geen enkel boek uit zijn
nochtans omvangrijk oeuvre is zo ontspannen geschreven als dit. Tijdens je lectuur
hoor je de auteur als het ware voortdurend
achter zijn 'Olivetti' zitten grinniken met zijn
invallen, grapjes en knipoogjes naar de aandachtige lezer. De wrange ondertoon van De
Elfenkoningin is hier volledig verdwenen.
Lampo noemt zijn boek in de opdracht trouwens een 'sotternie' en zet dat nog eens extra
in de verf door als motto o.a. een citaat van
één van zijn eigen personages te gebruiken.
Deze op zich zeer verheugende vaststelling heeft op literair vlak evenwel een paar
nare gevolgen. Goed geluimd als hij is, veroorlooft de auteur zich voortdurend speelse
uitweidingen en associaties die op zich de
moeite waard zijn, maar door hun hoeveelheid het boek uiteindelijk nodeloos verzwaren en de aandacht van het eigenlijke onderwerp dreigen af te houden.
Dat grondthema is een fantastisch gegeven : de journalist Hans Aendenboom komt
bij een routineonderzoek te weten dat hij een
onbekende bloedgroep heeft. Op zoek naar
de oorzaak daa rv an belandt hij al vlug bij zijn
betovergrootvader Johannes Donkersteeg
die een vondeling was. Samen met zijn vriend
Bram Edelwasser en zijn geliefde Miranda
Borstlap probeert hij, voornamelijk aan de
hand van het dagboek een 19e eeuwse kapelaan, het leven van Donkersteeg zo veel mogelijk te reconstrueren. Zoals gezegd is dit
een fantastisch gegeven, dat in zijn uitwerking volstrekt van het magisch-realisme verstoken blijft. Dat maakt het boek er niet minder boeiend op en zonder de uitweidingen en
het nogal fletse slot zou deze roman wellicht
het niveau van De komst van Joachim Stiller
en Wijlen Sarah Silbermann benaderen.
• Peter Meukens
Hubert Lampo, De verdwaalde carnavalsvierder,
Meulenhoff, Amsterdam, 1990, 406 pp.

SCHRIJFSTERS IN DE JAREN VIJFTIG
Het feminisme schee rt in de Nederlandse literatuur hoge toppen. Nachten vol vrouwelijke stemmen, Anna-Bijns-prijzen en talrijke
publikaties tonen aan dat het thema goed in
de markt ligt. In Nederland is deze trend toonaangevend en sterk historisch gericht : vrijwel vergeten schrijfsters als Josepha Mendels en Jacoba van Velde worden terecht van
onder het stof gehaald. In dit nieuwe boek
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krijgt de belangstelling een ruimere basis : 22
moderne critici en recensenten, van wie het
leeuwedeel vrouwen zijn. Het boek wordt afgesloten door beschouwingen over 'Het Indische verleden' en 'Het lesbisch verhaal'.
Deze bundel heeft 'herwaardering' (p. 10)
tot doel. Geregeld duikt de opmerking op dat
deze auteurs minder gewaardeerd werden
omdat ze vrouw waren, dat hun creatieve
kracht het in de maatschappelijke context
moeilijk had, kortom : het stokpaardje wordt
weer bereden. Maar werden Hella Haasse,
Marga Minco, Anna Blaman, Annie M.G.
Schmidt dan niet gewaardeerd ? Waren sommigen van deze schrijfsters niet terecht vergeten ? Drijft kwaliteit uiteindelijk toch niet
boven (zoals bij Inez van Dullemen)? Kortom : wordt hier niet aan stemmingmakerij
gedaan op basis van een niet-literair criterium ? Het boek is trouwens nogal rommelig
samengesteld. Waarom aan het slot nog twee
thematische beschouwingen, waarom over
die onderwerpen ? Indië was inderdaad een
belangrijk thema, maar wel voor een minderheid ; de nadruk op de lesbische relaties verengt de vrouwelijke problematiek, maar is
een geprefereerd feministisch domein. Er
worden geen Vlaamse schrijfsters behandeld, maar van Carla Walschap wordt wel
een verhaal besproken. Niet alle bibliografieën zijn goed samengesteld.
De kritieken zijn vrijwel zonder uitzondering zeer traditioneel ; de stukken ademen
een brave ouderwetse geest en bevatten
meestal een korte biografie, een korte inhoud van enkele werken, probleemloze interferentie van leven en werk, en meestal een
aanduiding van de persoonlijke belangstelling van de critica voor haar onderwerp –
dikwijls gesteund op de als gemeenschappelijk e rv aren problematiek van de vrouw in de
maatschappij ; centraal in de meeste besprekingen staan dan ook de moeilijkheden die
vrouwen als vrouw onde rvinden en de verdringingsmechanismen die daarbij in werking treden. Formele en structurele problemen krijgen nauwelijks aandacht. Het boek
valt dus de literaire canonvorming aan met
middelen die typisch voor die canon zijn ;
juist in de jaren vij ft ig werd immers aan literaire kritiek gedaan zoals in dit werk. Misschien hebben de auteurs een zo ruim mogelijke 'leesbaarheid' nagestreefd, maar dat gebeurt dan toch ten koste van literaire kwaliteit en orginaliteit.
Anderzijds hee ft het boek wel enkele verdiensten : het vestigt immers terecht de aan-
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dacht op ten onrechte vergeten auteurs
(zoals Aya Zikken), het biedt in zijn geheel
toch een soort (zij het eenzijdig) tijdsklimaat,
het bewaa rt informatie die anders misschien
verloren zou gaan, en het illustree rt een bepaald denkklimaat dat in de jaren tachtig en
negentig dominant is. • Jaak De Maere
Margriet Prinssen en Lucie Th. Vermij (samenstelling en redactie), Schrijfsters in de jaren vijftig,
Sara / Van Gennep, Amsterdam, 1991, 268 pp.

K UNS T
GHEPRINT TE NYMEGEN
In vergelijking met grote 'boekencentra' in
de Nederlanden als Amsterdam, Antwerpen,
Leiden en 's Gravenhage was de drukkersen boekhandelactiviteit in Nijmegen slechts
een peulschil. Toch verschafte de plaatselijke geschiedenis van het edele vak van de
boekdrukkunst genoeg stof en informatie om
een boeiende tentoonstelling in te richten.
De verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus
getuigt van de plaatselijke industriële en culturele geschiedenis. In het Ancien Régime
(tot 1794 – het jaar waarin de inval van de
Fransen een nieuw tijdperk inzette) waren in
het Nijmeegse in totaal een 47-tal verschillende boekdrukkers en uitgevers actief. Hun
activiteiten geven een beeld van de boekenproduktie die op de lokale en regionale
markt was afgestemd. Net zoals bij andere
ambachten – in Nijmegen behoorden de
drukkers en uitgevers niet tot de traditionele
St.- Lucasgilde (met schilders, borduurders
en glazenmakers) maar wel tot de koopliedengilde – was er ook hier sprake van generaties van dezelfde families die hun stempel op de plaatselijke industrie drukten. Het
boek van Begheyn en Peters bespreekt in
afzonderlijke stukjes de opeenvolgende
drukkers, uitgevers en boekhandelaren. Ze
schrijven hun biografie, plaatsen hen in de
plaatselijke en algemeen-culturele context
en beschrijven hun uitgavenfonds. De prachtige prenten en boekillustraties maken deze
catalogus tot een werk waar Gutenberg en
Plantijn verbaasd zouden hebben naar staan
kijken. • Erik De Smet
P.J. Begheyn en E.F.M. Peters, Gheprint te Nymegen. 1479-1794. Nijmeegse drukkers, uitgevers
en boekverkopers, Catalogi van het kunstbezit
van de Gemeente Nijmegen nr. 6, Nijmegen,
1990, 188 pp.

V ARIA
AFRIKAANSE DILEMMA-SPROOKJES
Veel verhalen zijn universeel : ze behandelen
thema's over goed en kwaad die over de hele
wereld verspreid zijn. Het dilemma-sprookje
is echter een typisch Afrikaanse verhaalvorm. In de traditionele culturen van WestAfrika is deze verteltraditie enorm populair.
De korte verhalen – op papier slechts enkele bladzijden lang, maar in de orale traditie goed voor uren vertelplezier – behandelen uiteenlopende onderwerpen : schepping,
huwelijkstrouw, liefde en dood, straf en gerechtigheid. Het unieke karakter ligt in het
feit dat al deze verhalen eindigen met een
vraag. Voor de hand liggende antwoorden
zijn er niet. Van de toehoorders wordt verwacht dat zij argumenten naar voren brengen
en een discussie met elkaar aangaan om zo
het verhaal verder te zetten. Meestal worden
vragen gesteld naar de oplossing van een
moeilijk probleem of naar wie het meeste
recht hee ft op iets. Bijvoorbeeld : 'Wie van
de drie personages heeft de liefde van het
meisje het meest verdiend ?' of 'Wie van de
vier zonen heeft recht op de erfenis ?'. In die
zin zijn het moralistische verhalen, het bijzondere is echter dat zij geen kant-en-klare
moraal aanreiken, maar uitnodigen tot dialoog.
Het genre is zo goed als onbekend in het
Westen. Wie de oorspronkelijke teksten van
dilemmaverhalen wil lezen, kan alleen maar
terecht in etnografische verhandelingen over
een bepaald A frikaans volk. De Zweedse
sprookjesvertelster J. Lundstrtim bundelde
vij ft ig dilemma-sprookjes uit verschillende
landen in een boekje met de bedoeling kinderen te laten kennismaken met de Afrikaanse cultuur. Uitgeverij Infodok presenteert De gevangene van de Regenboog als een
verzorgd en mooi geïllustreerd kinderboek.
Enerzijds is het te betreuren dat de volwassen lezer hierdoor de indruk krijgt dat deze
rijke verhalen (en daarmee de Afrikaanse
cultuur) 'geïnfantiliseerd' worden, anderzijds is dit boekje een meer dan noodzakelijke bijdrage tot een multi-culturele opvoeding. Ik hoop dat deze Afrikaanse verteltradities ooit eens hun weg vinden naar de volwassen westerse lezer. • Erik De Smet
Janne Lundstrdm, De gevangene van de regenboog. 50 Afrikaanse dilemma-sprookjes, Infodok,
Leuven / Nblc, DenHaag, 1991, 144 pp.

BOEKEN

MENS, MYTHE EN METAFOOR
Joseph Campbell meent dat heel de mensheid bepaalde ideeën gemeen had die hun
uitdrukking vonden in gelijklopende mythische motieven (Elementargedanken); de
weergave ervan in theologie, mythologie en
kunst is sterk lokaal bepaald en verschilt van
volk tot volk (Vdlkergedanken).
Sommige mythologieën benadrukten het
lokale, waren dan ook agressief tegenover
andere en daardoor primitiever : Campbell
heeft het vooral over de grote monotheïstische religies. 'Een mythologie ontleent zijn
(sic.) leven aan de vitaliteit van zijn (sic.)
symbolen als metaforen' (p. 17), maar het is
daarmee in onze tijd treurig gesteld : de oude
mythologieën boeien de mens niet meer. Gelukkig is er in de geesten al een nieuwe mythologie aan het gisten die zich zal veruiterlijken en alle mensen op positieve basis zal
verenigen, en die vooral in de kunst al een
voorafspiegeling vindt. Daarmee kan het
postmodernisme het wel even doen.
Maar Campbells betoog overtuigt niet.
Het is al te oppervlakkig, al te gemakkelijk
holistisch. Zijn uiteenzetting steunt op een
samenraapsel van citaten en voorbeelden uit
alle mogelijke culturen. Schopenhauer, Joyce, Navajo-zandtekeningen, boeddhistische
tempelkunst, Kant, Nietzsche, architectuur
in Mesopotamië en oosterse religie warden
uit hun context gelicht, kritiekloos naast elkaar geplaatst en opgenomen in één geheel.
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Filosofie, kunst, mythe en wetenschap worden op hetzelfde niveau geplaatst en hebben
blijkbaar dezelfde bewijskracht. Belangrijke
ontwikkelingen (zoals de maanlanding) worden geannexeerd pour les besoins de la cause
maar helemaal niet geïntegreerd, nieuwe
ontwikkelingen worden genegeerd (Levinas).
Met een bevreemdende vanzelfsprekendheid worden belangrijke religies afgeschreven en andere verheerlijkt (Campbell is een
aanhanger van Indiaanse en vooral oosterse
godsdiensten), bepaalde kunstvormen superieur bevonden (vooral de dans), bepaalde
leefwijzen (van natuurvolken of gebaseerd
op oosterse ethiek) als de enig juiste voorgesteld.
Campbells betoogtrant is soms boeiend,
zijn stellingen zijn soms verrassend en verleidelijk. Maar het ambitieuze opzet wordt helemaal niet gerealiseerd : hij wil de westerse
mensheid de weg wijzen naar nieuwe, geluk
brengende samenlevingsvormen, maar doet
eigenlijk niets anders dan een allegaartje
over de lezer uitstorten waarmee die alle
richtingen uit kan, en aan zijn eigen beperkte
en zeer subjectieve inzichten universele
waarde toekennen. Iets meer bescheidenheid zou Joseph Campbell beslist sieren.
• Jaak De Maere
Joseph Campbell, Mens, mythe en metafoor, Contact, Amsterdam, 1991, 170 pp., BF. 595.
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EUROPA :
WELK ANTWOORD VOOR WELKE CHRISTENEN ?
JAN KERKHOFS

Van 28 november tot 14 december wordt te Rome de eerste Europese bisschoppensynode gehouden. Over welk Europa zullen de kerkleiders van de grootste religieuze gemeenschap in
Europa het dáár hebben ? Het 'gemeenschappelijke huis' plaatst hen voor heel nieuwe uitdagingen, ook binnen de kerken zelf.
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HET GEVAAR VAN STRAFRECHTELIJK OPTREDEN
TEGEN MACROCRIMINALITEIT
Belasting ontduiken, drughandel, milieudelicten...
OTTO BACKES

Men kan niet zonder gevaar ,het strafrecht strenger maken als wapen tegen misdrijven die mass,aal gepleegd worden in onze hedendaagse samenleving. Een recent arrest van het Duitse Constitutionele Hof is voor de auteur aanleiding voor zijn waarschuwing die voor een veel ruimer
gebied geldt dan de Bondsrepubliek.

115

`VOORWAARDELIJKE ZWANGERSCHAP':
VERANTWOORD OUDERSCHAP
Sociale en politieke implicaties van de prenatale diagnose
JAN JANS

Uitgangspunt voor de hier geboden ethische reflectie is de vaststelling dat prenatale diagnose
het aantal abortussen bij risicozwangerschappen doet afnemen. Welke vooronderstellingen gaan
hieronder schuil ? Een analyse van de samenhang tussen `verantwoordelijkheid', `bio-medisch
kennen en kunnen' en de politiek-maatschappelijke invulling van (recht op/plicht tot ?) `gezondheid' resulteert in het concept van `voorwaardelijke zwangerschap'.

123 TRISTRAM SHANDY OPNIEUW VERTAALD
Leven, opvattingen en sentimentele reizen van Laurence Sterne
ERIK MARTENS
Bij zijn dood in 1768 liet de Britse plattelandsdominee en literator Laurence Sterne twee onvoltooide meesterwerken na : het groots opgezette Life and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman en het meer bescheiden Sentimental Journey through France and Italy. De recente
prestigieuze vertalingen van Athenaeum, Polak & Van Gennep bieden het Nederlandse taalgebied een mooie gelegenheid tot kennismaking met twee bizarre onklasseerbare klassiekers.
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133 BRUEGEL, DE KARIKATURIST
Receptie in de 19e eeuwse Franse kunstliteratuur
JAN MUYLLE

In hun essays over de karikatuur herontdekten 19e eeuwse auteurs als Baudelaire, Champfleury
en Wright een in vergetelheid geraakte Pieter Bruegel. Zij promoveerden hem van tweederangsschilder tot kunstenaar van internationale betekenis die in een belangrijke historische ontwikkeling gesitueerd dient te worden.

145 FILOSOFIE EN ONDERWIJS
Negen stellingen omtrent de invoering van filosofie
in het middelbaar onderwijs
JOS DECORTE & GUIDO VANHEESWIJCK

Nu de structurele hervormingen in het Vlaamse middelbaar onderwijs (voorlopig) een eindpunt
hebben bereikt, lijkt het de hoogste tijd voor de inhoudelijke invulling van dit vernieuwd onderwijs. Filosofie - opgevat als een reflexlef-kritische discipline - moet daarin een plaats krijgen.
Een pleidooi in negen stellingen.

151 OVERLEVEN ZONDER STAAT
Bukavu : Zaire in close-up
TOM DE HERDT

De muiterij en plunderingen van september 1991 hebben de Zaïrese crisis in een stroomversnelling gebracht. Het is onmogelijk om op dit moment te voorspellen hoe het politieke geharrewar zal evolueren. Deze tekst werd geschreven in de zomermaanden ; de 'intellectuele basis'
van het land was toen in vergadering over de toekomstige vorm van de staat Zaïre. Een ooggetuigeverslag vanuit Bukavu, de toekomstige hoofdstad van de toekomstige federatie ZuidKivu.
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EUROPA : WELK ANTWOORD
VAN WELKE CHRISTENEN ?
JAN KERKHOFS

De Sovjetunie geraakte in augustus-september 1991, na een onverwachte en
mislukte putsch, in een democratische stroomversnelling. Het enorme imperium waardoor 'Europa' over de Oeral heen tot Vladivostok reikte, valt
uiteen. De communistische identiteit is dood. Dood is ook het expansionisme
van het wereldcommunisme. Alle republieken zoeken naar hun politieke en
culturele identiteit. In Rusland zelf komt de oude rivaliteit tussen slavofielen
en 'Europeanen' weer aan de oppervlakte. De ontheemde Sovjetburger
vraagt zich af wie hij eigenlijk moet worden.
Maar ook West- en Centraal-Europa staan daardoor voor de vraag : hoe
naast de Twaalf al die anderen integreren ? Volgens welke criteria en welke
socio-culturele grenzen ? Wordt het een Germaans Europa, met Engels als
voertaal en een Amerikaans cultuur-vernis ? Wordt het een losse confederatie waarin de rijkeren de armeren koloniseren ? Ook de Eurocraten van
Brussel en Straatsburg zijn verdeeld over de Europese zelfbepaling. Nochtans, er is haast bij want zonder een versterkt Europa leggen de Verenigde
Staten alle continenten hun opvatting over een 'nieuwe wereldorde' op, zonder enige countervailing power.
Christenen en hun kerken zien zich, in Oost en West, voor deze dubbele
identiteitsvraag geplaatst. Omdat zij, sociologisch, nog de meest coherente
wereldbeschouwelijke groep in Europa zijn, is die vraag voor hen allicht
prangender dan voor andere ideologische groepen. Of menen ook zij dat men
de toekomst mag overlaten aan een liberaal-kapitalistisch monopolie ?
WELKE EUROPESE IDENTITEIT ?
Centraal- en Oost-Europa komen, zonder overgang, terecht in de ideologische leegte van het post-marxisme. Na de feodaliteit en na het nazisme had
een groot aantal intellectuele en politieke leiders in het marxisme een soort
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wereldomvattend heilsmodel gezien. Aanvankelijk was er zelfs een sterke
'missionaire geest': duizenden partijleden, voorzien van literatuur en wapens, trokken naar Centraal-Afrika, Zuid-Oost-Azië en Latijns-Amerika om
met een socialistische maatschappijvisie de kapitalistische invloed te bedwingen. Echte of opportunistische idealisten – soms ook behorend tot leidende
kringen in de kerken – steunden de dubbelzinnige pacifistische indoctrinatie van Moskou. Na de korte Praagse Lente werden de ogen van velen geopend. Een minderheid reageerde bewust. De doorsnee Oosteuropeaan
bleef fatalistisch en trachtte te overleven te midden van een groeiend geestelijk vacuum. Dan kwam de snelle bevrijdingsfase van 1989-1991. Doch even
snel werd duidelijk hoezeer de homo sovieticus het hele ethos van de bevolking had getekend. Op vele plaatsen, en niet alleen in de Sovjetunie, was
een echt sociaal verantwoordelijkheidsgevoel verdwenen. Zoals de vooraanstaande Hongaarse socioloog Elemer Hankiss vaststelde : Niemand vertrouwt niemand meer. Velen blijven zich vastklampen aan vodka en seks.
Corruptie is even verspreid als vroeger. Vergeleken met West-Europa liggen
de cijfers van echtscheiding, abortus en zelfdoding hoog, ook in landen met
katholieke meerderheid (zoals Polen, Hongarije en Litouwen). Christenen
(en ook agnostici) reageren in kleine groepen en nemen dikwijls de leiding
van de wederopbouw. Polen met zijn massaal optreden, gedragen door de
kerk, is een uniek fenomeen.
Nu het communisme dood is, blijft voor velen de leegte. Niet alleen Gorbatsjov of Jeltsin, ook bezorgde agnostici, die veel vroeger met het communisme hadden gebroken, verwachten van de kerken hulp inzake zingeving,
onder meer om de snel woekerende sekten met hun anarchie in te dijken
en om het moeizame herstel van een publieke ethiek te ondersteunen. De
vraag blijft in hoever de kerken toegerust zijn om meer dan religie en ritueel
te bieden l . De orthodoxe kerken dreigen terug te vallen in nationalisme en
hebben een enorm tekort aan een geschoold kader. De katholieke plaatselijke kerken hebben nauwelijks kans gehad om Vaticanum II creatief te integreren, worden zelf bedreigd door nationalisme en klerikalisme (Polen,
Slowakije). Zij zijn bevreesd, niet enkel voor het 'westers materialisme',
waarvan zij toch economisch heil verwachten, maar ook voor de mentaliteit
van de westerse kerken, met hun accent op participatie, hun waardering voor
het positieve in de secularisatie, hun sociaal bewustzijn, hun gevoeligheid
voor de emancipatie van de vrouw en hun tolerantie tegenover pluralisme
in de theologie.
Doch ook West-Europa staat voor een identiteitsvraag. Economisch en
politiek moet aan de nieuwe kandidaat-leden van de Gemeenschap gastvrijheid worden geboden. Dit impliceert grote offers, onder meer-een radicaal
opgeven van het protectionistisch beleid inzake landbouw en textiel. Velen
zijn bevreesd voor het openkomen van de binnengrenzen van de Twaalf voor
Oosteuropeanen en willen ten allen prijze een mogelijke volksverhuizing af-
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grendelen. Ook de centrale instellingen, zoals de Commissie, het Parlement,
de Raad van Europa met hun duizenden functionarissen, moeten worden
aangepast : Westeuropeanen dienen plaats te ruimen voor Oosteuropese
quota. Men heeft nauwelijks werk gemaakt van een Europees sociaal charter,
en nu moet de koek nog meer gedeeld worden. Hoe zullen vakbonden en
werkgevers reageren ? Nochtans heeft voorzitter J. Delors gelijk : 'Het zou
van hypocrisie getuigen de vrijheidsgolf van 1989-1991 toe te juichen, maar
tegelijk een economische muur rond Centraal-Europa op te bouwen'.
Er is niet enkel de druk uit het Oosten. Die uit het Zuiden houdt niet
op. Het Middellandse-Zeegebied is niet enkel voor wie de noordelijke kusten
ervan bewonen een Mare Nostrum, maar evenzeer voor de bevolking van de
Maghreb, voor Egypte en Turkije. De demografische explosie zal er nog decennia voortduren. In 1946 had men voor elke Algerijn 4,8 Fransen ; in 20252030 zullen Algerije en Frankrijk ongeveer dezelfde bevolking tellen. Volgens een berekening van de VN hadden in 1946 Marokko, Algerije en Tunesië samen 20 miljoen inwoners tegenover 125 miljoen voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal samen. In 2025 zal de verhouding 135 miljoen zijn
– en met Turkije en Egypte erbij 285 miljoen – tegenover 172 miljoen. Wie
door de Italiaanse en Spaanse steden wandelt, merkt vlug dat ook ZwartAfrika overal grote gaten vindt in de lange kustlijn : honderdduizenden zwarte zwartwerkers sijpelen illegaal binnen. Men hoeft geen profeet te zijn om
in te zien dat in de eerste decennia van de volgende eeuw Europa even multicultureel kan worden als de VS, waar de Spaanssprekenden in het zuiden,
de Aziaten in het westen en de zwarten overal met hun hoger geboortecijfer
en verdere immigratie het blanke bevolkingsdeel steeds meer terugdringen.
West-Europa is hoegenaamd niet voorbereid op een soortgelijke, betrekkelijk vreedzame invasie. Intussen, niettegenstaande de recente, lichte stijging
van het geboortecijfer, kent Europa, Oost en West, een steeds meer topzwaar
wordende bevolkingspiramide (Polen en Ierland vooralsnog uitgezonderd).
Om de bejaarden te verzorgen worden inmiddels duizenden verpleegsters,
onder meer uit Azië, geïmporteerd.
Tenslotte kent ook West-Europa de uitdaging van de leegte. Al neemt het
druggebruik (nog) geen Amerikaanse afmetingen aan, literatuur, media en
filosofische geschriften wijzen op een crisis in het zingevingssysteem. Steeds
meer knutselen de Westeuropeanen elk voor zich hun eigen wereldbeschouwing in elkaar met puzzel-stukjes, bijeengeraapt uit Oost en West, waarbij
Zen, islam, hindoeïsme, maar ook ecologische fantasieën, vreemde kosmologische doctrines en vermeende Keltische tradities elkaar aanvullen. De
grote tolerantie in de publieke opinie heeft – gelukkig – elke ketterjacht
bemoeilijkt, maar de overdracht van een coherente, samen gedeelde levensbeschouwing van één generatie naar de volgende wordt voor velen een onmogelijke opgave. Gelaten ondergaat men het relativeren van alles, ook van de
eigen menselijke identiteit.
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HET MOGELIJK AANBOD VAN DE KERKEN
Om historische redenen is Europa kerkelijk veel minder homogeen dan bijvoorbeeld Latijns-Amerika. De Europeanen zijn ook veel minder religieus,
god-gelovig en praktizerend dan de Noord-Amerikanen. Zij zijn ook, in tegenstelling met deze laatsten, zwaar belast door de spanning tussen klerikalisme en anti-klerikalisme. Talen en tradities bemoeilijken het vinden van
een gemeenschappelijk pastoraal project voor Europa. De verdeeldheid van
de kerken hindert een creatieve 'inculturatie'. Daarenboven dreigt de oude
rivaliteit tussen katholieken en orthodoxen weer virulent te worden, terwijl
de protestanten met hun staatskerken snel verzwakken en van volkskerk
sterk gereduceerde vrijwilligerskerken worden.
Door haar omvang en alomtegenwoordigheid wordt de katholieke kerk
meer dan andere kerken uitgedaagd om haar verantwoordelijkheid in Europa op te nemen. Zij heeft eigen handicaps en kansen.
Enig inzicht in de voortschrijdende individualisering en secularisering in
West-Europa bieden de eerste resultaten van het Waardenonderzoek 19901991 van de EVSSG (European Value Systems Study Group) 2. Zoals in het
onderzoek van 1981 zegt ongeveer 61% 'een religieus persoon' te zijn, tegenover 27% 'een niet religieus persoon' en 5% 'een overtuigd atheïst'. De grote
meerderheid van de bevolking wil een religieuze dienst bij geboorte (69%),
huwelijk (72%) en begrafenis (77%). Maar op de vraag of religie belangrijk
is in het leven of nogal belangrijk, komt deze, met 49%, op de voorlaatste
plaats, nl. vóór de politiek (34%), maar ver na het gezin (96%), de vrienden
en kennissen (90%), het werk (87%) en de vrije tijd (82%). Ieder weet dat
de regelmatige godsdienstpraktijk voortdurend en overal daalt. Maar ook het
toebehoren tot een religieuze belijdenis neemt af : waar 75% van de
Westeuropeanen zegt tot een godsdienst te behoren, daalt dit getal in Nederland tot 51%, in Frankrijk tot 61%, in België tot 68%. Vooral de jongere
leeftijdsgroepen haken af.
In God gelooft nog iets meer dan 70%. Maar zodra men doorstoot naar
de meer specifieke en traditionele inhoud van het christelijk geloof, vindt
men nog slechts een minderheid : geloof in een persoonlijke God (38%) –
ook al zegt maar 28% nooit 'tot God te bidden' – , leven na de dood (43%),
de hemel (41%), de verrijzenis (33,5%). Weer zijn het de jongere generaties
die het minst geloven, en daarin ook de vrouwen.
Dat het geloof van de gelovigen soms eigenaardige vormen aanneemt,
blijkt uit de vergelijking tussen wie in de verrijzenis en wie in de reïncarnatie
geloven. In West-Europa zegt 21% in de reïncarnatie te geloven (België:
13%; Nederland 14%; te vergelijken met Polen : 32%). Maar 40% van wie
in de verrijzenis geloven, gelooft ook in de reïncarnatie (en 30% van wie in
de reïncarnatie geloven, gelooft ook in de verrijzenis). De verschillen tussen
wie in leven na de dood, hemel en verrijzenis geloven, tonen hoe incoherent
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de opvattingen van velen over het hiernamaals zijn en hoezeer ook de gelovigen een 'nieuwe evangelisering' behoeven.
Slechts een minderheid zegt van de kerken adequate antwoorden te ontvangen inzake individuele morele vragen (36%), gezinsproblemen (32%) en
actuele sociale vragen betreffende het eigen land (27%). Wel erkent een kleine meerderheid een antwoord te krijgen 'op vragen betreffende geestelijke
noden', nl. 54%. Dit getal is overal toegenomen sedert 1981 en reveleert o.i.
de blijvende behoefte aan zingeving en minstens een latente verwachting
tegenover de kerken, maar wijst evenzeer op de privatisering van de religie.
Op de vraag of het de kerken toekomt zich uit te spreken over bepaalde
belangrijke onderwerpen, wordt in meerderheid positief geantwoord voor :
derde wereld-problemen (76%), racisme (67%), euthanasie (56%), ontwapening (54%), ecologie (51%), abortus (50%) – tegenover werkeloosheid
(45%), buitenechtelijke relaties (39%), homoseksualiteit (34%) en de regeringspolitiek (22%; in België: 15%; in Nederland : 28% ; in Polen : 19%). Uit
de antwoorden blijkt dat men haast instinctief aanvoelt dat de kerken Europa
dienen te behoeden voor eurocentrisme, voor de bekoring zich in te kapselen
in een fortress Europe. Men verwacht dat de kerken wijzen op de verantwoordelijkheid tegenover de arme, de vreemde – ook al wil men er zelf structureel bitter weinig aan doen.
Zelfs een oppervlakkige benadering reveleert behoorlijke verschillen tussen de landen onderling, zoals bijvoorbeeld een vergelijking inzake het vertrouwen in de kerk(en).
HEBT U VEEL OF NOGAL VERTROUWEN IN DE KERK ? (in %)

Europa
Noord-Ierland
Ierland
Italië
Portugal
Spanje
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
West-Duitsland
Nederland
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Polen

1981

1990

71
78
60
50
60
54
48
48
40
49
51
37
-

49*
80
72
63
56
52
49
48
42
40
32
47
44
35
93

Het betreft hier de landen vermeld in voetnoot 2

104

STREVEN I NOVEMBER 1991

Wanneer men echter luistert naar wat geëngageerde gelovigen verwachten,
verschuift de klemtoon : men zoekt ruimte voor vitale gemeenschappen waar
broederschap en zusterschap beleefd kunnen worden. Alle nationale en diocesane synoden die tussen 1969 en 1991 gehouden werden 3, beklemtonen,
zoals de Romeinse bisschoppensynoden van 1971, 1974 en 1985, de behoefte
aan overzichtelijke basisgemeenschappen en aan parochies die tot zulke gemeenschappen uitgroeien. Ook kardinaal Hume heeft, toen hij voorzitter
was van de Raad van de Europese bisschoppenconferenties, hiervoor gepleit.
Meteen stoot men op een van de grootste impasses van de kerk in WestEuropa en in de meeste landen van Oost-Europa : het snel toenemend aantal
priesterloze parochies en de ononderbroken veroudering van de clerus (gemiddeld boven 60 jaar). Van de 21 Westduitse diocesen zijn er 7 met 30-40%
parochies zonder residerende priester en 2 met meer dan 40% (gemiddelde
voor het land : 29%). Het grote Zwitserse bisdom Basel telt voor 460 parochies 280 priesters. Men schat dat in 2000 40% van de Zwitserse parochies
geen residerende pastoor meer hebben. Oostenrijk telt 665 parochies zonder
priester ter plaatse. Volgens een – onvolledige – studie is het aantal Franse
parochies zonder residerend priester tussen 1977 en 1987 bijna verdriedubbeld (nu meer dan 3000). Door het dalend aantal wijdingen en de veroudering van de clerus stelt men eenzelfde trend vast in Engeland en Wales,
in Italië en Spanje (alleen al in Catalonië hebben 1174 op 2237 parochies
geen residerende priester); daar worden steeds meer kleine parochies aan
één priester toevertrouwd. Nederland telde in 1974-75 nog 2536 actieve diocesane priesters (en 1472 religieuze) tegenover 1251, respectievelijk 992, in
1990. In 1989 had Vlaanderen gemiddeld 7,7% parochies zonder residerende
priester, een getal dat voortdurend toeneemt en in sommige bisdommen weldra 20% benadert. De Waalse diocesen en Waals-Brabant tellen 984 (op
2010) parochies zonder residerende priester. De toestand is nog schrijnender
in Tsjechoslowakije en Hongarije. Ongetwijfeld neemt overal het aantal leken in de pastoraal toe ; hun bevoegdheden blijven echter zeer beperkt.
Juist omdat miljoenen erkennen inzake geestelijke noden van de kerken
hulp te verwachten, liggen hier kansen voor een evangelisering. Ook de geseculariseerde Europeaan verlangt begeleiding op zijn zoektocht naar levenszin. Tot de kern van de evangelische boodschap hoort het belijden van
een basisvertrouwen in het leven. De God van Jezus vertrouwt de mens, Hij
is aanwezig in de geschiedenis en roept op tot meer menswording. Rechtvaardigheid, liefde, solidariteit met de arme en de vreemde, vergevingsgezindheid, hoop over onrechtservaring, lijden en dood heen horen tot het wezen van het christendom. Jezus en zijn echte volgelingen waren steeds bezorgd om wie gevangen zit, in de vele betekenissen van dit begrip (Lc 4.18).
Ook lang vóór de bevrijdingstheologieën waren alle belangrijke vernieuwingspogingen in de gelovige gemeenschap bevrijdingsbewegingen. Ook in
het motto van de Europese Synode staat het begrip 'vrijheid' centraal.
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De veelzinnigheid van dit begrip stemt echter ook vele eerlijk menenden,
christenen of niet, achterdochtig. De geïndividualiseerde westerling wil niet
dat men a priori en van buitenaf dit vrijheidsbegrip voor hem invult. Hij verwacht eerbied voor zijn intellectueel en affectief zoeken, voor zijn persoonlijk
geweten, voor de grote verscheidenheid hiervan – die inherent is aan het
personalisme. Hij is bevreesd dat zonder dialoog, zonder erkennen van groeiprocessen, zonder openheid voor plaatselijke toestanden en historische ontwikkelingen, opgelegd wordt wat ware en wat valse vrijheid is. Die vrees
wordt gevoed door ervaringen van restauratie in de kerk en vooral door de
ondoorzichtigheid van het beleid, waaronder zelfs bisschoppen en kardinalen
lijden. Wellicht verklaart juist de angst om nog eens ontgoocheld te worden
de haast algemene desinteresse van de meeste, ook geëngageerde gelovigen
voor de komende Europese Synode. Zal er een serene waarachtigheid mogelijk zijn of zal er een bepaalde ideologie over de terugkeer naar 'de
christenheid' gedecreteerd worden ? Heel subtiel had kardinaal Hume,
aartsbisschop van Westminster deze vraag geformuleerd toen hij tijdens een
Oost-West consultatie in de abdij van Ampleforth (1990) vaststelde : 'Neither East nor West has a monopoly of charism, courage or wisdom'4.
HOE ZAL DE EUROPESE BISSCHOPPENSYNODE
ANTWOORDEN
Een jaar voor de Europese binnenmarkt aanvangt, vindt te Rome de eerste
Europese bisschoppensynode plaats (28 november -14 december 1991). Zij
was door Johannes-Paulus II op 22 april tijdens zijn bezoek aan Tsjechoslowakije aangekondigd in de symbolische stad Velehrad, waar elf eeuwen eerder de heiligen Cyrillus en Methodius het christendom introduceerden. De
paus wilde de eenheid van Europa en haar christelijke wortels beklemtonen.
Voortaan moet het Europese christendom weer 'met twee longen ademen',
die van het Oosten en het Westen, 'in één groot gemeenschappelijk huis'.
Samen kan men werk maken van de 'nieuwe evangelisering' van dit continent, in het perspectief van het derde millennium.
Maar waarom eigenlijk deze Synode ? Niemand lijkt het juist te weten.
Een goed ingelicht Romeins publicist zei me : 'om te voorkomen dat sommige
vooraanstaande kardinalen, die zich vragen stellen bij de bestaande restauratie, zelf een initiatief nemen'. Volgens een lid van de CCEE (Raad van
Europese bisschoppenconferenties) wil men 'Oost-Europa beschermen tegen de slechte invloed van de westerse theologen, onder meer de groep rond
het tijdschrift Concilium'. Anderen zeggen dat de paus bij deze gelegenheid
het 'spiritualisme' van Oost-Europa wil stellen tegenover het 'materialisme'
van West-Europa. Oost-Europa zal ook relatief oververtegenwoordigd worden5.

Het feit dat het initiatief genomen werd zonder enige ruggespraak met
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de CCEE doet vragen rijzen. De CCEE wilde zelf in 1992-93 het thema van
de evangelisering aansnijden, nadat dit reeds gebeurd was in haar symposium
van 1982. De CCEE had overigens samen met de Konferenz Europáischer Kirchen (KEK), die 120 protestantse en orthodoxe kerken groepeert, een gemeenschappelijke ontmoeting gepland voor 13-18 november te Santiago de
Compostella met als thema : 'Missie en evangelisering in het huidige Europa'. Het is daarom vreemd dat de CCEE slechts na herhaald aandringen enkel adviserend betrokken werd bij de voorbereiding van de synode, dat bij
het samenstellen van de synode-commissie de CCEE werd geweerd en dat
zelfs haar voorzitter, kardinaal Martini, niet werd geïnformeerd 6, en dat in
september 1991 vooraanstaande kerkleiders nauwelijks meer wisten dan de
pers. De verwachtingen zijn dan ook niet hoog gespannen.
In een vraaggesprek met het Franse dagblad La Croix, drukte Jean Fischer, secretaris van de KEK, zijn tevredenheid uit omdat ook 'gedelegeerde
broeders' van de KEK uitgenodigd werden als waarnemers. Hij zei ook te
hopen dat 'zusters' mogen aanwezig zijn en vroeg niet terug te keren naar
een Europa van de 'Christenheid', a fortiori niet van de 'katholieke Christenheid'. Daarom pleit hij voor een Eglise servante de l'Europe. Hij wenst dat
de synode in het verlengde zal liggen van de indrukwekkende oecumenische
samenkomst van Basel (mei 1989) over 'Rechtvaardigheid, vrede en het behoud van de schepping''.
Vanzelfsprekend vrezen sommige niet-katholieken en niet-christenen een
nieuwe toeëigening van Europa door het Vaticaan. Toen het 'kleine Europa'
in de jaren vijftig werd opgebouwd onder het impuls van vooral krachtige
christen-democratische persoonlijkheden als K. Adenauer, R. Schuman en
A. de Gasperi, werd geroepen over 'het zwarte Europa'. In 1964 nog kon
men in een brochure van de Britse conservatieve partij lezen : 'De Gemeenschappelijke Markt startte door het Verdrag van Rome. Dit heeft niets te
maken met de paus of met het Vaticaan. Het was gewoon toeval dat men
het Verdrag te Rome ondertekende. De Gemeenschappelijke Markt heeft
niets te maken met godsdienst' $. Onlangs nog heeft Karl Lehmann, bisschop
van Mainz en voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, erop gewezen dat de inzet van de kerk voor Europa niet mag betekenen : inzet voor
een nieuwe Europese 'Christenheid'. Europa is inderdaad geen openbaringsgegeven9.
Dit neemt niet weg dat vanaf Pius XII de pausen terecht ononderbroken
de Europese eenmaking hebben bepleit, vooral omwille van het behoud van
de vrede 10. Ook Johannes-Paulus II sprak krachtige taal in zijn toespraken
in Gniezno, Compostella, Wenen en Straatsburg. Het is heel normaal dat,
zoals voor Latijns-Amerika (Medellin, 1968 ; Puebla, 1978 ; S. Domingo,
1992), ook voor Europa een pastorale bezinning aan de kerkelijke top wordt
gehouden. De korte, zeven pagina's tellende Romeinse nota over de Synode
(Itinerarium om vooraf een proces van bezinning om gang te brengen) geeft als

EUROPA : WELK ANTWOORD VAN WELKE CHRISTENEN ?

107

grondthema aan : 'Dat wij mogen getuigen voor Christus... die ons heeft bevrijd', een samenvoeging van citaten uit Hand. 1.8 en Gal. 4.31. Duidelijk
wordt 1989-90 als een heilshistorisch bevrijdingsmoment geïnterpreteerd. De
in het Itinerarium aangereikte analyse van de toestand is evenwel zeer summier en subjectief. Wat betekent, bijvoorbeeld, de volgende zin : 'Het herstel
van een democratische samenleving in Centraal- en Oost-Europa en daarbinnen van de kerk als een eigensoortige gemeenschap in de burgerlijke samenleving is vooral mogelijk op grond van de instemming die mensen betuigen met de waarden van de christelijke cultuur, zoals die op tweevoudige
wijze vorm heeft gekregen in het Westen en het Oosten overeenkomstig de
Romeinse en Byzantijnse traditie'? Een historicus zal doen opmerken dat
de pauselijke staten nooit enige vorm van democratie hebben gekend en dat
de orthodoxe kerken steeds afhingen van de nationale staten (in Rusland
van de absolutistische tsaren), waar nergens ruimte was voor mensenrechten.
Overigens bij de voorbereiding van de Europese synode werd, in tegenstelling met de vermelde CELAM-conferenties voor Latijns-Amerika, op geen
enkele wijze rekening gehouden met inspraak 'van onderaf' door pastorale
raden, priesterraden, theologische faculteiten. De sfeer is totaal verschillend
van de sfeer die bij miljoenen gelovigen verwachtingen opriep toen, in 1962,
Johannes XXIII het Concilie opende en overal ruime raadplegingen plaats
vonden.
De Synode schijnt moeilijk meer te kunnen bereiken dan de particuliere
kerken in Europa en hun herders krachtiger bewust te maken van hun gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid, die tegelijk – de huidige paus
accentueert het voortdurend – de verantwoordelijkheid impliceert tegenover de eigen nationale culturele tradities. Of zij een reële steun zal betekenen voor de CCEE zelf en voor een eigen identiteit van het Europese katholicisme binnen de wereldkerk moet men afwachten. In elk geval wordt
zij een test-case voor de inculturatie van het evangelie in een post-traditionele en post-communistische samenleving. Voor deze inculturatie zal het van
wezenlijk belang zijn secularisatie niet te vereenzelvigen met secularisme 11
en het pluralisme in de kerk en in de samenleving als een voor-waarde voor
de vrijheid te erkennen.
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NOTEN
1 De christenen in de Sovjetunie worden geschat op ongeveer tachtig miljoen (op tweehonderd tachtig
miljoen inwoners), waarvan wellicht vijftien miljoen katholieken (vooral in Litouwen en Oekraïne). Volgens het EVSSG-onderzoek zegt 95% van de Poolse bevolking katholiek te zijn, minder dan 0,3% van
de Bulgaarse bevolking. Men schat de katholieke bevolking in Hongarije op 65%, in Roemenië op 14%,
in Tsjechoslowakije op 54%, in Joegoslavië op 30%, in Albanië op 10%. De voormalige DDR telt 21%
protestanten en 3,6% katholieken (nog ongeveer 5% van de bevolking wordt er gedoopt).
2 Na in 1981 een Waardenonderzoek te hebben georganiseerd in West-Europa en Noord-Amerika heeft
de EVSSG (en de aangesloten leden-landen) in 1990-1991 een nieuw onderzoek doorgevoerd in geheel
West-Europa, de meeste landen van Centraal- en Oost-Europa en in Noord-Amerika. Wanneer wij het
hier hebben over West-Europa betreft het : België, Nederland, Ierland, Groot-Brittanië, Noord-Ierland,
West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Analyses van alle landen verschijnen in 1990-1992.
3 Zie onder meer A. Hastings (ed.), Modern Catholicism, Vatican II and After, London/New York, 1991,
pp. 358-362.
4 A Time for Change, spec. nr. Religion in Communist Lands, vol. 19, nrs. 1-2, Summer 1991, 19.
5 Op het ogenblik dat wij dit schrijven is het aantal deelnemers vastgesteld op 70 bisschoppen, 40 van
het Westen en 30 van het Oosten. Westerse bisschoppenconferenties met 1-30 leden hebben één vertegenwoordiger, met 31-60 twee en met meer dan 60 drie vertegenwoordigers. Oosterse bisschoppenconferenties met 3-10 bisschoppen één, met 11-25 drie en met meer dan 25 vijf vertegenwoordigers. De
23 voorzitters van de bisschoppenconferenties nemen deel ex officio, alsook de voorzitters van de CCEE
en van de Comece (de bisschoppelijke commissie van de Europese Gemeenschap).
6 Whose Synod is it ?, in The Tablet, 16 februari 1991, pp. 203. Zie ook J. Grootaers, Een Synode voor
Europa, in Streven, augustus-september 1991, pp. 1032-1039.
7 Zie J. Grootaers, Kerken samen in de frontlijn, in Streven, oktober 1989, pp. 3-16 en De 'World Convocation' van Seoel als uitdaging, in Streven, augustus-september 1990, pp. 1036-1037.
8 David L. Edwards, Ch ristians in a New Europe, London, 1990. Een zeer lezenswaardig boek geschreven
door de provost van de anglicaanse kathedraal van Southwark.
9 Al onderstreept K. Rahner met reden de feitelijke heilshistorische eenmaligheid van Europa in F. K6nig, K. Rahner, Europa, Ho rizonte der Hoffnung, Graz, 1983.
10 Katholische Kirche und Europa. Dokumente, 1945-1979 (Hrsg. J. Schwarz), Mainz, 1980 ; G. Thils, Le
statut de l'Eglise dans la future Europe politique, Louvain-la Neuve, 1991.
11 Tijdens een beperkte bijeenkomst van het bestuur van de CCEE te Milaan (2-3 april 1991) werd terecht
gewezen op het gevaar van deze vereenzelviging.

Belasting ontduiken, drughandel, milieudelicten...

HET GEVAAR VAN STRAFRECHTELIJK

OPTREDEN TEGEN MACROCRIMINALITEIT
OTTO BACKES

I
Geregeld ergeren de mensen zich aan het feit dat burgers die er warmpjes
inzitten jaarlijks miljarden belasting ontduiken, dat gewetenloze handelaars
over de hele wereld verdovende middelen en wapens smokkelen zonder dat
de overheid ingrijpt, dat ons biologisch areaal onverminderd verder geplunderd wordt en aangetast door produkties en produkten die gevaarlijk zijn.
Wanneer de openbare moraal deze en gelijkaardige feiten aanklaagt zijn de
politici er als de kippen bij om het voortouw te nemen en aan de goegemeente te verkondigen wat ze maar al te graag hoort : dat zij, de politici, de bezorgdheid van hun kiezers delen ; dat men nu eindelijk eens die belastingen milieuzondaars bij hun naam moet noemen : criminelen ; dat tegen hen
en de gehele georganiseerde criminaliteit (die binnenkort ook ons in toestanden als in Chicago zal dompelen) moet worden opgetreden met het
scherpste wapen waarover de overheid beschikt : het strafrecht. Daarom :
uitbreiding van de lijst strafbare feiten, strengere straffen, meer politie, meer
controle, meer geheime speurders, bijzondere brigades met uitgebreide bevoegdheden, afluisteren van telefoons, verborgen microfoons, infraroodcamera's... Zo'n taal wil men van de politici horen, wetten in die zin wil men.
Zij bevestigen dat de waardeschaal waarvoor de openbare moraal opkomt
de juiste is. Het inschakelen van het gerecht lijkt ook plausibel : alleen wie
tegen de wet handelen moeten worden gestraft. En als de criminaliteit dan
nog niet teruggedrongen is, bevestigt dit alleen maar de nood aan nog doeltreffender methoden van onderzoek en nog strengere straffen. De spiraalbeweging is ingezet.
Strafrecht zou het laatste moeten zijn waarnaar men in de sociale politiek
grijpt. Maar hier lijkt het kordate en populistische grijpen naar het strafrecht
het eerste te zijn waar men zijn toevlucht toe neemt. Daarom deze vragen :
hoe efficiënt is het strafrecht dan wel op voornoemde domeinen ? Zouden
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andere wettelijke stappen niet efficiënter kunnen zijn ? Wat is er tegen het
strafrecht in te brengen ?

1I
1. Strafrecht en belastingmoraal
Wie een vervalste of onvolledige aangifte doet van belangrijke fiscale gegevens en hierdoor te weinig belasting betaalt wordt wegens belastingontduiking met een vrijheidsberoving van maximaal vijf jaar of met een geldboete gestraft. Zo staat het geschreven. De praktijk ziet er totaal anders uit.
Dit blijkt duidelijk uit een recente uitspraak van Het Constitutioneel Hof
van de Bondsrepubliek (arrest van 27 juli 1991). Jaarlijks verdienen burgers
miljarden interest van bankrekeningen en beleggingen. Zij moeten die – onder bedreiging met voornoemde straffen – bij de belastingdienst opgeven.
Maar alleen bange, domme en een paar eerlijke belastingplichtigen doen dit.
Wie het nalaat loopt nauwelijks enig risico, want de fiscus komt omzeggens
nooit iets over belastingontduiking aan de weet. Zelfs als bij een controle
van de banken rekeningen van beleggers ontdekt worden, verhindert het zgn.
bankdecreet dat de belastingdiensten inzage krijgen van wat de controleurs
gevonden hebben over deze rekeningen en hun verscholen eigenaars. Ook
de poging die in 1988 ondernomen werd om de interesten meteen bij de banken te belasten en deze 'belasting aan de bron' rechtstreeks door de banken
aan de fiscus te laten afdragen, leed deerlijk schipbreuk. Binnen het jaar is
de belasting aan de bron weer afgeschaft, want al wie ze wilde ontduiken,
schreef zijn geld meteen over naar het buitenland of naar de buitenlandse
dochters van de binnenlandse banken, waar noch belasting aan de bron noch
controle en melding aan de fiscus dreigden.
Wanneer nu het Constitutioneel Hof van de Bondsrepubliek de wetgever
oplegt tegen 1 januari 1993 maatregelen te treffen die een efficiënte controle
mogelijk maken op de eerlijkheid van de burgers bij het opgeven van hun
inkomsten uit kapitaal, dan strookt dit met onze opvatting. Voor deze efficiënte controle wordt immers niet een strenger strafrecht gevraagd maar
middelen zoals het invoeren van de belasting aan de bron, doorspelen van
controlegegevens of afschaffing van het zgn. bankdecreet. Er zijn ook nog
maatregelen geboden om nieuwe kapitaalvlucht naar het buitenland tegen
te gaan ; daartoe zal de Bondsrepubliek in de eerste plaats binnen de Europese Gemeenschap en verder met Zwitserland en Oostenrijk overeenkomsten moeten afsluiten waardoor kapitaalvlucht niet langer aantrekkelijk lijkt.
Deze wettelijke, niet strafrechtelijke bepalingen hebben het voordeel dat de
aangifte van belastbare inkomsten niet meer van de eerlijkheid van de individuen afhangt. Dit leidt tot een dubbel resultaat : (1) het domein van de
belasting op de inkomsten uit kapitaal zal ineens in zijn geheel bestreken
worden i.p.v. een sporadische inning van belasting ; (2) op dit domein zal
het delict belastingontduiking nog nauwelijks enige inhoud hebben. Anders
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gezegd : in plaats van erop te vertrouwen (en strafrechtelijk te urgeren) dat
de mens van uit zijn individuele moraal weerstaat aan de verzoeking, is het
wezenlijk sociaal draaglijker (en door aangepaste rechtsvoorzieningen na te
streven) dat men de mensen niet in verzoeking brengt.
Maar de politieke discussie die nu gevoerd wordt rond de aanmaning van
het Constitutioneel Hof van de Bondsrepubliek om de opbrengsten van kapitaal te belasten lijkt zich meer toe te spitsen op de achterpoortjes waardoor
men uiteindelijk de belasting weer kan ontlopen.
2. Strafrecht en bendevorming

De wetgever onderzoekt momenteel een ontwerp van wet om de illegale
handel in verdovende middelen en andere vormen van georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Die criminaliteit – zo staat er in het ontwerp –
is uitgegroeid tot een uitdaging voor staat en samenleving. Efficiënte
bestrijding ervan moet beginnen met het afromen van de winsten, zodat de
daders niet langer over het nodige kapitaal beschikken om nog meer misdaden te begaan. Door een nieuw delict te definiëren – geld wit wassen –
hoopt men vat te krijgen op de structuur van de georganiseerde misdaad en
het spoor van onwettige transacties te volgen tot aan de bron. Verder zouden
strengere straffen voor meer afschrikking moeten zorgen. Ten slotte zouden
de opsporingsdiensten meer armslag moeten krijgen, het openbaar ministerie moet kunnen infiltreren in de centrale organisatie van de misdaad ; de
traditionele middelen van opsporing en informatie zijn immers ontoereikend
gebleken tegen criminelen die zo sterk georganiseerd en in toenemende mate
professionelen zijn.
Het wetsontwerp gaat er terecht van uit dat winstbejag de eerste drijfveer
is van de georganiseerde misdaad. Maar het is maar de vraag of het gebruik
van het strafrecht resultaten kan opleveren. Professioneel gangsterisme is
veelal streng hiërarchisch opgezet : de delicten zoals afpersing, diefstal, heling, souteneurschap, brandstichting, moord, worden door het voetvolk, de
'soldati' gepleegd ; hun opdrachtgevers vallen niet op, leiden een schijnbaar
legaal leven. Zij ageren achter het masker van de eerbare zakenman, de
plichtsgetrouwe ambtenaar, advocaat of fiscaal consulent. Wie de touwtjes
in handen hebben zitten op een hoger echelon ; hun namen zijn ten dele bekend, maar het is niet gemakkelijk om hun enig delict ten laste te leggen.
Ook de mensen van de opsporingsdiensten weten dat best. De hoger vernoemde, nu ook legale nieuwe methodes van onderzoek, werden al lang toegepast. Sinds jaar en dag infiltreren politiemensen en informanten in het
drugmilieu. Maar een doorbraak heeft dit niet gebracht. Integendeel : het
aantal verslaafden en dodelijke slachtoffers stijgt schrikbarend ; vooral in de
grootstad is er een massale toename van delicten die gepleegd worden om
aan het nodige geld te komen voor het kopen van verdovende middelen. Ook
als men de nieuwe opsporingsmethodes aanwendt is de strijd tegen de geor-
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ganiseerde misdaad reeds verloren voor hij goed en wel begonnen is, want
aan de bendeleiders en wie de touwtjes in handen hebben kan men niet aan.
Ook het recent omschreven delict van het witwassen van geld brengt nauwelijks op het spoor van de hogere echelons. Het is immers maar bruikbaar
als o.m. objectief vaststaat dat het geld voortkomt uit drughandel, diefstal
of heling door een bende en dat de dader dit ook wist. Dit bewijs zal echter
bijna nooit te leveren zijn.
Zeer goede resultaten zouden echter wel te behalen zijn met een methode
van opsporing die niet strafrechtelijk is, althans niet in eerste instantie. Zij
zou er in bestaan de kredietinstellingen (zoals reeds in Amerika het geval
is) te dwingen, zonodig onder bedreiging met straf, alle grote geldbewegingen (ook in contanten) aan de opsporingsdiensten te melden. Zo'n meldingsplicht zou wél de centrale zenuw van de georganiseerde misdaad treffen,
want hij zou een aanzet zijn van doelgericht onderzoek naar de herkomst
van het kapitaal. Als er dan geen bewijs zou zijn voor de legaliteit van het
geld of als zou blijken dat het van de georganiseerde misdaad stamt dan zou
men er beslag moeten op leggen. Dan zal blijken dat de misdaad niet lonend
is.

Bepaald tegen de drughandel wordt op dit ogenblik een interessante alternatieve strategie besproken die er op gericht is de drugmarkt te ontwrichten. De staat zou – zonder de wet op de drughandel op te heffen – niet
psychotische verdovende middelen gratis en onder strenge controle ter beschikking stellen van verslaafden. Dat zou de vraag doen instorten zodat criminele drughandelaars hun winst zien verzwinden en uit de markt stappen.
Ook het aantal misdaden om aan geld te komen voor de aankoop zou teruglopen.
3. Strafrecht en milieumisdrijven
De statistieken over misdrijven tegen het milieu wijzen uit dat alleen 'kleine' misdadigers vervolgd en veroordeeld worden, terwijl de grote vervuilers
in de industrie en de openbare nutsbedrijven buiten schot blijven of hooguit
kleine geldboetes oplopen. In de praktijk worden in feite alleen minuscule
vergrijpen tegen milieuwetten vastgesteld, hoewel toch niemand kan beweren dat ons milieu maar minimaal belast is. De hoofdbrok van de massale
bedreiging en aantasting van ons milieu is trouwens niet van criminele aard,
d.i. niet door illegale vervuiling veroorzaakt. De hoofdbrok is de gezamenlijke legale, toegelaten uitstoot van industrie, nutsvoorzieningen en particulieren (auto's). Nu kan men die toegelaten belasting niet zo maar meteen
terugschroeven of verbieden, maar men zou b.v. door het invoeren van een
verzekering op de wettelijke aansprakelijkheid en door een belasting op de
energie kunnen bereiken dat er niet zo onverantwoord met het milieu wordt
omgesprongen. Net zoals autobestuurders een verzekering moeten afsluiten
voor het risico dat ze veroorzaken in het verkeer, zo zouden uitbaters van
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grote technische installaties moeten verplicht worden het veroorzaakte risico
te laten verzekeren nog vóór het bedrijf mag starten. Zo zou men ook beschikken over een gegevensbank van alle lasten die kostenloos op de gemeenschap afgewenteld worden. Om de beschadiging van het milieu tot een minimum terug te brengen en met name het broeikaseffect te keren, zou men
daarenboven van de verbruikers van stookolie, kolen, elektriciteit en gas, een
accijns kunnen vorderen evenredig aan de schadelijkheid van de gebruikte
brandstof. Om concurrentievervalsing te voorkomen zou men dergelijke accijns ineens over het gehele gebied van de Europese Gemeenschap of nog
ruimer moeten invoeren.
Maar ook op dit punt is het huidige politieke beraad niet bepaald bemoedigend. Al weet men dat het strafrecht het milieu niet efficiënt beschermt,
toch wordt op papier dit recht strenger gemaakt, terwijl men maatregelen
wegwuift of uitholt die betere resultaten zouden opleveren, zoals de verzekering op de aansprakelijkheid en de accijns op de energie.

III
Waarom niet tegelijk het strafrecht uitbreiden én andere wettelijke verordeningen invoeren op deze domeinen van de criminaliteit ? Ik zie daar
tweeërlei gevaar in :
I Strafrecht treft alleen kleine delinquenten. Dit komt enerzijds door het
ontbreken van aangepaste opsporingsmiddelen om door te dringen tot bij
de groten in hun, achter goed sluitende juridische bijstand, afgeschermde
anonimiteit ; en anderzijds door de dogmatiek van het strafrecht die wil dat
men bepaalde principes eerbiedigt. Zo mag men b.v. alleen iemand straffen
wanneer hij individueel schuld heeft en die schuld bewezen is. Maar op de
lange zoektocht doorheen kapitaalassociaties, kredietinstellingen en organogrammen binnen een bedrijf is men algauw het spoor bijster van een individu
dat verantwoordelijk is voor een delict ; als dan de verdenking nog blijft
bestaan, volstaat dit niet voor een veroordeling. Door het strafrecht toe te
passen blijft een onrecht bestaan dat de kleine man zo formuleert : kleine
dieven hangt men, grote laat men lopen.
2. Politici komen zwaar in de verzoeking om zich op te werpen als
bestrijders van de aangeklaagde wandaden en daartoe een strenger strafrecht te bepleiten. Zo'n politiek voldoet oppervlakkig aan de emotionele behoeften aan bestraffing die bij de bevolking leven en verschaft intussen een
alibi voor een grondige oplossing. Dan staan de politici ook niet langer onder
druk om te zoeken naar meer efficiënte wetten of juridische maatregelen die
b.v. ook het machtsgebied van de bankinstellingen zouden begrenzen, het
taboe op het bankgeheim doorbreken of de industriële vervuilers meer financieel zouden laten opdraaien voor de gevolgen. Men is bang dat deze dringend vereiste maatregelen de vraag naar strenger strafrecht zullen overstemmen. Maar stel dat men het strafrecht toch strenger maakt, terwijl men weet
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hoe weinig doeltreffend het is en terwijl men ziet dat het ontduiken van belasting, de bendevorming en de milieudelicten hand over hand toenemen,
dan wordt het publieke morele aanvoelen het slachtoffer van de dubbele moraal van bepaalde politici, die ogenschijnlijk de criminaliteit bestrijden maar
de efficiënte middelen daartoe niet willen aanwenden. Dat is dan misbruik
maken van het strafrecht. Dat maakt het gevaarlijk.

Sociale en politieke implicaties
van de prenatale diagnose

'VOORWAARDELIJKE ZWANGERSCHAP':
VERANTWOORD OUDERSCHAP?
JAN JANS

Het uitgangspunt voor de hier volgende reflectie is de rechtvaardiging die
– nu alweer enkele jaren geleden – de Franse arts Michel Chartier formuleerde voor het verrichten van zwangerschapsafbreking nadat via prenatale diagnose een defect bij de ongeborene was vastgesteld.
Kort geschetst kwam de situatie hierop neer. Michel Chartier, diensthoofd
van het gynaecologische team van de katholieke kraamkliniek Notre-Damedu-Bon-Secours -- een instelling die dank zij Chartier en diens team, vooral
zijn collega Fernand Daffos, die de diagnostische techniek van het foetale
bloedonderzoek ontwikkelde, de reputatie genoot een van de meest vooraanstaande in Frankrijk te zijn – kreeg op 15 september 1987 van de leidende instanties van de kliniek het strikte verbod om nog verder in vitro fertilisatie uit te voeren en over te gaan tot zwangerschapsafbreking na een positieve (sic) prenatale diagnose. De zusters augustinessen van Parijs volgden
hiermee de richtlijnen van de vaticaanse Instructie Donum vitae, uitgevaardigd door de Congregatie voor de Geloofsleer in het voorjaar van 19872.
PRENATALE DIAGNOSE : PREVENTIE VAN ABORTUS ?
Blijkens het voorwoord wil deze Instructie over de eerbied voor het beginnend
menselijk leven en de waardigheid van de voortplanting, 'duidelijke antwoorden
geven... met betrekking tot de overeenstemming met de katholieke moraalbeginselen van de biomedische technieken die het mogelijk maken in te grijpen in het beginstadium van het leven van het menselijk wezen en de processen van de voortplanting zelf'. Omdat deze Instructie – voor zover überhaupt gekend – nogal gemakkelijk geïdentificeerd wordt met een massief
verbod op in vitro fertilisatie en alles wat daarmee samenhangt, sta ik even
stil bij wat de tekst zegt over prenatale diagnose.

STREVEN I NOVEMBER 1991

116

Onder de titel De eerbied voor menselijke embryo's behandelt deel I o.m.
de vraag 'Is de prenatale diagnostiek moreel geoorloofd ?'. Het antwoord,
dat door de Congregatie als concreet normatief wordt beschouwd, luidt als
volgt (cursivering in de tekst):
Wanneer de prenatale diagnostiek het leven en de integriteit van het embryo en de menselijk foetus eerbiedigt en gericht is op de bescherming of individuele genezing ervan,
is het antwoord bevestigend.
De prenatale diagnostiek kan namelijk de toestand van het embryo en de foetus
doen blijken, wanneer deze nog in de schoot van de moeder zijn ; ze stelt in staat
tot een vroegtijdiger en doeltreffender therapeutische, medische of chirurgische
ingreep, of bedoelt erin te voorzien.
Deze diagnostiek is geoorloofd, wanneer de toegepaste methoden, met de instemming van de behoorlijk voorgelichte ouders, het leven en de integriteit van het
embryo en diens moeder waarborgen, zonder hen aan onevenredige risico's bloot
te stellen. Maar ze is ernstig in strijd met de morele wet, wanneer ze naargelang
de resultaten, de mogelijkheid overweegt een abortus op te wekken : een diagnostiek die het bestaan van een misvorming of van een erfelijke ziekte aantoont,
mag niet gelijk staan aan een doodvonnis. Daarom zou de vrouw die de diagnose
vraagt met de uitgesproken bedoeling tot abortus over te gaan in geval de uitslag
het bestaan van een misvorming of afwijking bevestigt, een ernstig ongeoorloofde
daad begaan. Eveneens zouden de echtgenoot of ouders of ieder ander in strijd
met de moraal handelen, wanneer zij de diagnose aan de vrouw in verwachting
zouden aanraden of opdringen met dezelfde bedoeling eventueel tot een abortus
te komen. Evenzo zou de specialist verantwoordelijk zijn voor de ongeoorloofde
medewerking, die bij het uitvoeren van de diagnose en het meedelen van de uitslag
ervan opzettelijk zou bijdragen het verband tussen prenatale diagnose en abortus
vast te stellen of te bevorderen.

En verder, in deel II, stelt men :
Het medisch en verpleegkundig personeel van katholieke ziekenhuizen en klinieken wordt bijzonder uitgenodigd recht te doen aan de morele verplichtingen welke
het dikwijls ook op grond van de statuten op zich heeft genomen. De verantwoordelijken van deze katholieke ziekenhuizen en klinieken, die bovendien dikwijls religieuzen zijn, moeten van harte een nauwgezet nakomen waarborgen en bevorderen van de morele normen welke in deze instructie in herinnering zijn gebracht.

Gegeven deze duidelijke uitspraken werd Chartier voor de volgende keuze
geplaatst : de praktijken van zijn team – vooral abortus na prenatale diagnose – stopzetten of... opstappen. Hij meende echter goede redenen te hebben voor deze zwangerschapsafbrekingen, en nam – en met hem het hele
team – ontslag. In een artikel gaf hij kort daarna een uitvoerige verantwoording van zijn overtuiging en beslissing3.
Chartier beschreef hoe in de Notre-Dame-du-Bon-Secours instelling
vrouwen of echtparen zich aanboden die vreesden een kind te verwachten
dat 'niet normaal' zou zijn en die dat door middel van een prenatale diagnose
wilden laten verifiëren. Zijn ervaring leerde hem dat ongeveer 95% van die
vrouwen kon worden gerustgesteld, de diagnose toonde geen enkel defect
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aan. Bij ongeveer 5% werd wel een afwijking vastgesteld en dat werd meestal
gevolgd door het afbreken van de zwangerschap. Dit laatste was voor hem
geen reden om voortaan van prenatale diagnose af te zien. Integendeel, als
men weigert vrouwen die de geboorte van een gehandicapt kindje vrezen,
zekerheid te verschaffen, dan nemen de meeste van hen het zekere voor het
onzekere en gaan tot abortus over. Prenatale diagnose, die slechts in 5% van
de gevallen gevolgd wordt door wat Chartier als een therapeutische abortus
kwalificeert, leidt tot het netto resultaat dat veel zwangerschapsafbrekingen
juist voorkomen worden. Samen met het feit dat zijn instelling voor een
maximum aan begeleiding zorgde bij de verwerking van een eventuele abortus, meende hij deze dienst verder te moeten blijven aanbieden.
PRENATALE DIAGNOSE EN SELECTIEVE ABORTUS
Tot zover de feiten. Hoe kijkt een ethicus – eventueel een moraaltheoloog
– hier tegenaan ? Het heeft geen zin om de door Chartier geschetste situatie
en zijn cijfermateriaal te willen betwisten : ook andere bronnen tonen aan
dat veruit de meeste prenatale diagnoses 'negatief' zijn, de vrees voor een
bepaalde afwijking blijkt ongegrond. Een 'positieve' diagnose komt daarentegen enorm hard aan en leidt in de meeste gevallen tot abortus. De directeur
van een centrum voor menselijke genetica stelde het zo : 'Aandoeningen die
we door prenataal onderzoek op het spoor komen ? Op een zeldzame uitzondering na, maar niet zonder veel moeilijkheden en problemen, vragen de
ouders de zwangerschap te onderbreken (sic)...'4. Ik kan er hier al even op
wijzen dat de meeste in voege zijnde juridische reguleringen van de zwangerschapsafbreking een vorm van 'genetische indicatie' kennen die toelatingsgrond voor abortus vormt.
De vraag die mijns inziens de ethicus wél dient te stellen, en die de aanzet
vormt tot de ethische reflectie op de maatschappelijke implicaties van deze
de facto samenhang tussen prenatale diagnose en wat vlotweg 'selectieve
abortus' genoemd wordt, is de volgende. Welke is de voor-onderstelling die
maakt dat bij de afweging tussen 'onbekend ri sico voor gehandicapte geborene' en 'levensbeëindiging van mogelijk niet-gehandicapte ongeborene' gekozen wordt voor het tweede, zodanig zelfs dat het grote aantal afdrijvingen
die dit tot gevolg heeft, het aanbod van diagnose en 'selectieve' abortus –
eventueel als een 'minder kwaad' – lijkt te rechtvaardigen ? Het is mijn stelling dat de maatschappelijke perceptie – het ethos zo men wil – ten opzichte van het ter wereld brengen van gehandicapte kinderen negatief is, en
wel in zodanige mate dat het ontbreken van geruststellende informatie d.m.v.
prenatale diagnose reeds voldoende grond blijkt te zijn voor het afbreken
van een zogenaamde risicozwangerschap. Met andere woorden : bij gebrek
aan de mogelijkheid tot selectie wordt het risico van zulkdanig gewicht
geacht, dat prenatale levensbeëindiging de voorrang krijgt op de verdere le-
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venskansen van de ongeborene.
Ter illustratie van de druk die van een sociale inschatting kan uitgaan,
stel ik even de vergelijking voor met de Indiase situatie s. Het fenomeen van
de zogenaamde sex determination clinics waar vrouwen het geslacht van hun
– veelal eerste – ongeborene laten bepalen is het gevolg van het belang
dat maatschappelijk gehecht wordt aan een mannelijke eerstgeborene. Aan
de doelstelling van deze clinics kan geen twijfel bestaan : in een aantal ervan
betaalt men zelfs een 'eenheidsprijs', dat wil zeggen dat in de prijs van de
diagnose meteen ook die van een abortus is begrepen indien het embryo van
het ongewenste vrouwelijke geslacht blijkt te zijn. De omvang van dit fenomeen dient men niet te onderschatten : in maart 1987 vaardigde de Indiase
regering een wet uit die medische criteria vastlegde als voorwaarde voor het
verkrijgen van een prenataal onderzoek en die bovendien een abortus omwille van het geslacht verbood. Vooralsnog lijkt deze maatregel echter weinig
gevolg te hebben : de anonimiteit van de sociaal-culturele druk blijkt groter
dan de mogelijke bestraffing door de staat.
GENETISCH VERANTWOORD OUDERSCHAP...
TOT WELKE PRIJS ?
Ik wil me nu wagen aan een proeve van verklaring voor de bij ons gemaakte
afweging ten gunste van selectieve abortus. Ik meen dat een antwoord gevonden kan worden in de dialectiek die bestaat tussen het medische kennen
en kunnen met betrekking tot menselijke procreatie enerzijds en de maatschappelijke aanvaarding van – en de vereisten gesteld aan – de biomedische wetenschap anderzijds. Die dialectiek maakt dat de feitelijke situatie
en de daarin gemaakte afweging leidt tot een veralgemeende verwachting
van wat ik 'genetisch verantwoord ouderschap' wil noemen, waarbij elke
zwangerschap een voorlopig statuut krijgt dat wordt uitgedrukt in termen als
'proefzwangerschap' of 'voorwaardelijke zwangerschap'. Samengevat komt
mijn betoog hierop neer : dank zij bio-medische kennis en kunde die de ontkoppeling tussen seksualiteit en procreatie mogelijk maakt, is het al-dan-niet
krijgen van kinderen op een zelf bepaald tijdstip maatschappelijk aanvaard
onder het begrip 'verantwoord ouderschap'. Bovendien – tweede stap –
is het dankzij bio-medische kennis en kunde ook mogelijk om ongewenste
onvruchtbaarheid te verhelpen, hetgeen onder de vorm van 'recht op een
kind' eveneens maatschappelijk aanvaard wordt 6. Tenslotte – derde stap –
ligt het in het verlengde van de dynamiek die, vertrekkende vanuit het reguleren van procreatie, overgaat tot het verhelpen van defecten, dat zij uitmondt in het sturen van diezelfde procreatie, opnieuw door gebruik te maken
van bio-medische kennis en kunde. Ik ontleen deze gedachte van een feitelijke immanent medisch-technologische imperatief aan de moraalfilosoof
Jean-Francois Malherbe, die mijns inziens terecht wijst op deze dynamiek
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tussen 1. geen kinderen als we dat niet willen, 2. wel kinderen als we willen
maar dan op het door ons gewenste ogenblik, en 3. dé kinderen die we willen
– zij het dan in de negatieve vorm, met name dat ze tenminste toch gezond
moeten zijn'. Het is de taak van de ethiek deze dynamiek op haar waarde
te toetsen, en meer concreet zich te bezinnen over de zogenaamde logica
'wie A zegt moet ook B zeggen', of in dit geval : 'Wie de regulering van menselijke seksualiteit en het verhelpen van infertiliteit waardevol vindt, moet
er ook maar het sturen van gewenste procreatie zonder meer bijnemen, en
zelfs een goede zaak vinden'.
De dialectiek tussen deze diverse medische mogelijkheden en het maatschappelijke zit mijns inziens in de notie 'verantwoordelijkheid', die een aureool van objectiviteit en dus rationaliteit krijgt precies omdat er telkens een
bio-medische invulling aan gegeven kan worden : verantwoord ouderschap
betekent in de eerste plaats de eigen vruchtbaarheid regelen en, mocht een
gewenste zwangerschap uitblijven, een beroep doen op een medisch gestuurde verhelping daarvan. Indien dit kan en zelfs uitdrukking is van 'verantwoordelijkheid', waarom deze dan niet doortrekken en voor de – schaarse –
kinderen die men toch wenst een optimale kwaliteit nastreven, opnieuw mogelijk gemaakt dank zij medische kennis, temeer daar deze onder de vorm
van echografie binnen ieders bereik gekomen is. Hierbij dient onmiddellijk
de volgende bedenking gemaakt te worden, die in alle scherpte door de feministische reflectie is geformuleerd 8 . Onder deze notie van maatschappelijk
aanvaarde 'verantwoordelijkheid' verbergt zich al te gemakkelijk een nieuwe
vorm van 'victimization' – tot slachtoffer maken – doordat, als procreatie
op rekening komt van eigen verantwoordelijkheid en als zodanig valt onder
de autonome vrijheid, alles wat er dan 'fout' kan lopen ook de eigen 'schuld'
van de betrokkenen is : ongewenst zwanger, daar blijf je toch niet mee zitten ;
ongewenst onvruchtbaar, dat laat je toch niet over je heen gaan ; de genetische roulette spelen, dat kan je jezelf, je kind en de maatschappij toch niet
aandoen.
Om deze immanente dynamiek en de dialectiek met de maatschappelijke
consumptie ervan nog scherper te stellen, wil ik even ingaan op de 'genese'
van de prenatale diagnose als selectie-instrument, d.w.z. de prenatale diagnose als medische mogelijkheid die leidt tot de notie van voorwaardelijke
zwangerschap9 . In de context van genetic counseling, een dienst die werd en
wordt aangeboden aan echtparen die ouder geworden zijn van een gehandicapt kindje of waarvan de familiegeschiedenis van één der partners laat
vermoeden dat er een verhoogd risico bestaat op erfelijke belasting – even
opmerken : het basisrisico ligt in de ordegrootte van 3 tot 5% – is één van
de centrale noties die van 'herhalingsrisico': hoe groot is de kans dat een
handicap (nog eens) voorkomt ? Indien dit risico aanzienlijk is, ontstaat er
een conflict tussen de meest aangewezen handelwijze, met name afzien van
(verdere) procreatie, en een uitgesproken kinderwens ; conflict dat meestal
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werd opgelost door inderdaad van (verdere) kinderen af te zien, vooral als
de handicap bij reeds geboren kinderen van ernstige aard is en men dus vanuit eigen ervaring een reële inschatting van de belasting heeft kunnen maken.
Indien men echter aan deze wensouders aanbiedt om een begonnen zwangerschap te controleren op de aanwezigheid van de gevreesde afwijking, constateert men dat dit aanbod van 'voorwaardelijke zwangerschap' de beslissing
doet omslaan : de mogelijkheid van selectie beperkt het risico in zodanige
mate dat men probeert de kinderwens nu toch in vervulling te laten gaan.
Merken we in het voorbijgaan even op dat deze 'kwaliteitscontrole' ook is
toegepast bij de eerste zogenaamde proefbuisbaby, Louisa Brown, en dat
professor Edwards die samen met de arts Steptoe aan de oorsprong stond
van deze fertilisatie in vitro, er desgevraagd geen twijfel over liet bestaan wat
er gebeurd zou zijn mocht de uitgevoerde vruchtwaterpunctie enigerlei afwijking hebben aangetoond : het zou onduldbaar geweest zijn – en als een
mislukking van de medische techniek worden beschouwd – om het eerste
zo verwekte kind als gehandicapt te laten geboren worden. Voor zover bekend waren de afspraken daaromtrent met de patiënten in behandeling bij
Steptoe en Edwards trouwens duidelijklo
Naarmate nu deze technieken, die de belofte inhouden van de geboorte
van een gezond kind en zodoende het voorkomen van alle leed dat gehandicapt-zijn meebrengt, als gemakkelijk toegankelijk ter keuze worden aangeboden met het predikaat 'medisch verantwoord', wordt het voor mensen
die 'verantwoord' willen handelen en voor hun kinderen en zichzelf alleen
'het beste' willen, moeilijk om zich aan de zuigkracht van dit aanbod te onttrekken 11 . Indien aan 'gezondheid' een quasi absolute waarde wordt toegekend die symbool staat voor een op alle gebied 'geslaagd' leven – ik denk
hier aan de utopische formulering van de Wereldgezondheidsorganisatie –
een geluk dat men kan verwerven, behouden of terugkrijgen dank zij het medische kennen en kunnen, verschijnt als contrastbegrip daarmee de gelijkstelling tussen 'gehandicapt' en 'ongelukkig'. Naarmate bovendien dezelfde
medische instanties dit ongeluk kunnen voorkomen door een selectief toe
te passen abortus die past in de bredere medicalisering van andere aspecten
van de menselijke voortplanting, is het eerder genoemde 'genetisch verantwoord ouderschap' logisch en dus rationeel. Maatschappelijk vertaald is er
dan niet alleen begrip op te brengen voor het concept van de voorwaardelijke
zwangerschap, het lijkt zelfs een mogelijkheid die in aanmerking komt voor
politieke regulering, minstens in het toestaan van selectieve abortus na een
positieve diagnose, maar wellicht ook door het opzetten van al dan niet vrijwillige maar in elk geval door de overheid te financieren screeningsprogramma's (b.v. alle zwangere vrouwen boven de 35 controleren op trisomie 21 bij
haar ongeborene). Op deze wijze zou de overheid haar eigenlijke taak, vrijwaren en bevorderen van het algemeen welzijn – in casu de volksgezondheid
– realiseren.
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BEDENKELIJKE VOORONDERSTELLINGEN
EN HUN CONSEQUENTIES
Voor ik bij wijze van besluit een voorbeeld geef hoe zulk een politieke implicatie reeds vorm gekregen heeft in het concept 'wrongful life' – onrechtmatig leven – wil ik op de tweevoudige illusie wijzen die in de voorafgaande
redeneringen volop werkzaam is. Om te beginnen is de belofte van 'gezonde
kinderen' illusoir : de prenatale diagnose met als implicatie selectieve abortus kan bij algemene en systematische toepassing ten hoogste de geboorte
verhinderen van kinderen met bepaalde vastgestelde defecten, wat zich beslist
niet laat gelijkstellen met gezondheid. Ten tweede, en meer fundamenteel,
is de gelijkstelling tussen bio-medische gezondheid en een geslaagd, zinvol
mensenleven een illusie, gezien de objectief medisch-kwantitatieve inschatting op zich niets zegt over de intersubjectieve of relationele waarden en/of
gebreken van het altijd weer unieke maar tot object van bio-medische beoordeling gereduceerde subject. Dit blijkt alleen al uit de reactie van nu levende
gehandicapten die zich als mens miskend voelen en de hele opzet van een
doorgedreven politiek van selectieve afbreking omwille van gezondheidsredenen als letterlijk levensgevaarlijk ervaren : blijkbaar zijn zij slechts door
de mazen van het net geglipt en kan ook voor hen wellicht nog een andere
vorm van 'backup' bedacht worden...
Ik wil besluiten. Uit de literatuur is de 'Curlender-case' bekend, die naam
maakte als de eerste erkenning door een rechtbank van de claim op schadevergoeding wegens 'wrongful life'' 2. Ik zal niet ingaan op de details van
deze zaak, die beknopt samengevat hierop neerkomt dat na genetisch advies
een echtpaar dat tot de risicogroep voor de ziekte van Tay-Sachs behoorde,
een bestaande zwangerschap liet voortduren die eindigde in de geboorte van
een aangetast kind, Shauna Curlender. Omdat het gegeven advies onjuist
bleek te zijn, en de ouders bij correct advies de zwangerschap zouden hebben
laten afbreken, spanden zij in naam van hun kind een proces in met als klacht
'wrongful life'. Dat deze klacht door een hoge rechtbank, concreet het Californische Hof van Beroep, ontvankelijk werd verklaard houdt mijns inziens
een erkenning in – precies op het snijvlak tussen het politieke en het maatschappelijke terrein – dat de selectie die de medische benadering belooft
te verschaffen afdwingbaar is, aangezien geboren worden als gehandicapte
veroordeeld werd als een vorm van schuldige nalatigheid van de aangeklaagden. Bij wijze van eigen opinie voegde het Hof hier nog aan toe dat ouders
die na een positieve diagnose toch kiezen voor het voortzetten van de zwangerschap en de geboorte van een gehandicapte verkiezen boven zwangerschapsafbreking, maatschappelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
de pijn, het lijden en het ongeluk dat zij hun eigen nakomelingen hebben
aangedaan. Een echo hiervan meende ik te horen in de woorden van een
geneticus gericht tot een vrouw die afbreking weigerde na diagnose van tri-
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somie 21 : hij hoopte voor haar en haar familie dat het kind slechts licht gehandicapt zou zijn, zodat er goede kansen voor opvoeding waren en een minimale belasting voor gezin en omgeving ; maar vanuit het standpunt van het
kind bekeken, meende hij te moeten hopen op een zeer zware mentale handicap, zodat het kind nooit zou beseffen dat men het had laten geboren worden in een wereld waar er voor gehandicapten geen plaats is weggelegd.
Mag de ethicus hierbij opmerken dat zulke woorden sociaal en politiekethisch sinister in de oren klinken en tot nadenken stemmen over het onderliggende normatieve mens- en maatschappij-beeld ?
NOTEN
1 Bewerkte versie van een lezing gehouden op de Open Dag van de Theologische Faculteit Tilburg, 3
februari 1991.
2 Cfr. Patrick Verspieren, Instructie over kunstmatige inseminatie, in Streven, 1987, pp. 867-879.
3 Michel Chartier, Témoignage et interrogations d'un gynécologue-accoucheur catholique, in Le Supplement,
1988, nr. 165, pp. 161-176.
4 Cfr. Jan Jans, Dilemma's in de genetica. Herman Van den Berghe en Etienne Vermeersch in Samenspraak,
in Kultuurleven, 1989, nr. 5, pp. 6-17.
5 Cfr. George V. Lobo, Women's Rights and Reproductive Technology, in Jeevadhara, 1987, 17, pp. 23-32.
6 Cfr. Jan Rolies, De voortgang van de medische techniek verandert de kinder-wens in een kinder-eis, in Frans
Vosman, Sipke Draisma & Ton Smits (red.), Kind gewenst ? De ethiek van kunstmatige voortplanting, relaties
en ouderschap, Kok, Kampen, 1990, pp. 62-67.
7 Cfr. Eduard Boné & Jean-Francois Malherbe, Engendrés par la science, Parijs, 1985.
8 Zie bijvoorbeeld Dorry de Beijer, En de vrouw die kiest een kind. Op weg naar een feministische ethiek
van de voortplanting (in de serie Op reis, nr. 2), Kok, Kampen, 1990, 118 pp. en de reeks artikelen onder
de titel Voortplanting, wetenschap en sekse - de ontwikkelingen op het gebied van de voortplantingstechnologie,
in Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 1991, 12, pp. 329-417.
9 Cfr. Guido Van Steendam, Abortus in het kader van erfelijkheidsadvisering, in I.D. de Beaufort & H.M.
Dupuis (red.), Handboek gezondheidsethiek, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1988, pp. 411-426.
10 Cfr. R. Edwards & P. Steptoe, Een kwestie van leven. Het verhaal van de eerste reageerbuisbaby door
de artsen zelf verteld, Utrecht, 1980.
11 Cfr. Harry M. Kuitert, Gebruik maken van genetische gegevens in het maatschappelijk verkeer. Een morele
beoordeling van de directe gevolgen, in Mag alles wat kan ? Ethiek en medisch handelen, Ten Have, Baarn,
1989, pp. 186-202.
12 Voor een juridische toelichting met uitgebreide bibliografie, zie R.M. Schoonenberg, Zijn 'wrongful
birth' en 'wrongful life' acties naar Nederlands recht toewijsbaar ?, in J.KM. Gevers & H.J.J. Leenen (red.),
Rechtsvragen rond voortplanting en erfelijkheid, (in de serie Gezondheidsrecht, nr. 19), Kluwer, Deventer,
1986, pp. 61-78.

Leven, opvattingen en sentimentele reizen van
Laurence Sterne

TRISTRAM SHANDY
OPNIEUW VERTAALD
ERIK MARTENS

0 my countrymen ; – be nice ; – be cautious of your language ; – and never,
0 ! never let it be forgotten upon what small particles your eloquence and your
fame depend. (In de Ndl. vertaling van 1777 : ó Myne landslieden ! – weest keurig ; – weest omzichtig in uwe taal ; – en vergeet, vergeet toch nimmer van welke
geringe deeltjes uwe welspreekendheid en uwe gantsche roem afhangen).
L. Sterne, Tristram Shandy, II, 61.

Dat Van Dale juist dit citaat als motto kiest voor het Groot Woordenboek
der Nederlandse taal is op zijn minst dubbelzinnig. Het Leven en de Opvattingen
van de Heer Tristram Shandy van de Brit Laurence Sterne (1713-1768) is weliswaar het boek van een taalmaniak, maar ook het boek van een taalanarchist'.
De vertaling die Van Dale citeert, is de eerste Nederlandse vertaling van
deze onklasseerbare klassieker. Zij werd verzorgd werd door Bernardus Brunius, een domineeszoon uit Amsterdam. Een kleine honderd jaar later (1852)
wordt het werk een tweede maal vertaald, ditmaal door een later tot Nederlander genaturaliseerde Brit : 'De oude Heer Smits', een pseudoniem
voor Mark Prager, een humoristisch realist en tijdschriftredacteur. De vertaling die hier voor mij ligt is de derde die in het Nederlands het licht mocht
zien – de vertaler is een duo : Jan en Gertrude Starink – en voor bibliofielen die het Engels niet tot in de puntjes machtig zijn is dit een boek om
te vertroetelen. Het is bijzonder verzorgd en smaakvol uitgegeven en nodigt
uit tot zuinige en aandachtige lectuur, tot lezen en voorzichtig herlezen. Aan
de vertaling moet een gigantische arbeid zijn besteed, want Tristram Shandy
is een boek dat geschreven werd vóór het ontstaan van onze honderdwoordentaal. Elk object, elk begrip, elk gevoel, elke nuance krijgt bij Sterne zijn
eigen woord. Het is een onmogelijke opdracht om recht te doen aan de heerlijke sierlijkheid van deze taal, maar het getuigt van moed dat de Starinks
zich hieraan hebben gewaagd. In hun Verantwoording spreken ze met respect
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over de vorige vertalingen en geven ze ridderlijk toe heel wat vondsten te
hebben overgenomen. Het taalaanvoelen van zo'n 140 jaar geleden is met
dit titanenwerk weer bij de tijd gebracht. Het is een erg beredeneerd en gewrochten Nederlands, maar het ligt aardig in het oor. Het motto uit de Van
Dale luidt nu
ga meticuleus om met uw taal ;
Landgenoten, o ! - ga minutieus,
en verlies nooit, nee ! nooit uit het oog, van welke minieme finesses uw welsprekendheid en uw roep afhangen. (p. 119)

ASTERIKSEN EN GEDACHTENSTREPEN
De lezer heeft inmiddels het royale gebruik van de gedachtenstreep opgemerkt. Maar, let wel, de ene gedachtenstreep is de andere niet. Er zijn er
korte, lange, middellange en heel lange. Deze Shandyaanse nuances heeft
het echtpaar Starink opnieuw in ere hersteld.
Maar er zijn nog andere karakteristieken die het Shandyisme tot een begrip hebben gemaakt. Bijvoorbeeld paragraafjes als :
Het trof ongelukkig voor Juffrouw Brugje dat ze de aanval had ingezet met manuele exercitie, want nu kon de korporaal terstond *
*
*
*

*

*

*

*

*. (p. 779)
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Het gaat hier niet om wat geïsoleerde gekheid. 'Lees' bijvoorbeeld de aany ang van het 20e hoofdstuk van het 9e deel :
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. (p. 754)

Even de context situeren : hoofdstuk 18 (p. 752) en 19 (p. 753) van hetzelfde
deel 9 zijn twee witte bladzijden: een cruciale scène in de continuïteit van het
verhaal wordt opgevuld door wit. Althans zo lijkt het, want op p. 767 (hoofdstuk 25,15 bladzijden verder) onderbreekt Tristram (auctorieel verteller en
protagonist) opnieuw de chronologie en kondigt hij aan dat we terug 'moeten' naar de twee blanco hoofdstukken ; de lezer moet immers leren de 'mensen hun verhaal te laten vertellen op hun eigen manier' (p. 767). De volgende
bladzijde bloklettert in een vette gotische letter 'Het Achttiende Hoofdstuk'
en op dezelfde manier wordt op p. 771 het tweede ontbrekende hoofdstuk
19 aangekondigd.
Naast de legendarische witte bladzijden zijn er ook de zwarte en de gemarmerde bladzijden 267 en 268 ('bont emblemata van mijn werk !' - p. 266).
En dan spreek ik nog niet over de krullen :

De linkse krul staat op p. 727 en beeldt een beweging uit die oom Toby met
zijn stok in de lucht maakt ; met de rechtse krullen tekent Tristram de structuur uit van de eerste vier deeltjes van zijn boek (p. 560).
Sterne speelt met alle grafische aspecten van de tekst : met de voetnoten,
met het lettertype, de corpsgrootte, het gebruik van vetjes, cursief, kapitalen... Maar het gaat verder dan typografische vrijpostigheden. Er komen zinnen Grieks voor, enkele bladzijden Frans en verschillende hoofdstukken Latijn (met of zonder vertaling). Al deze anarchistische ingrepen kaderen
bovendien in een globale structuur die de lezer helemaal het noorden doet
verliezen : de indeling in alinea's, in hoofdstukken (soms zijn ze leeg, soms
bevatten ze een paar zinnen) en in 9 delen leidt niet tot structuur, maar saboteert elke poging van de lezer om greep te krijgen op dit boek. Sterne gunt
zijn lezer in geen geval het plezier van de verhaalfictie. Voortdurend beraadt
Tristram zich bij de lezer over schrijftechnische problemen, hij bespreekt zijn
vorderingen, verantwoordt de formele aspecten van zijn boek, hij maakt een
praatje. of roept de lezer op het matje :
Hoe kon u, Mevrouw, zo onoplettend zijn bij lezing van het vorige
hoofdstuk ? (...) Dan heb ik zeker een bladzij overgeslagen, Mijnheer.
Nee, Mevrouw,
u hebt geen woord overgeslagen.
Dan moet ik in
slaap zijn gevallen, Mijnheer.
Mijn zelfrespect kan u die uitvlucht niet toestaan, Mevrouw.
Dan heb ik er overheen gelezen.
Dat, Mevrouw,
is precies wat ik u ten laste leg... (p. 70)

Deze formele, grafische en verhaaltechnische experimenten doen erg modernistisch aan – voor een roman geschreven toen de roman als roman nauwelijks bestond ! – en tot vandaag wordt de auteur Sterne en het boek Tristram Shandy allereerst met deze excentriciteiten geassocieerd. Waarover het
boek juist gaat, weten veel minder 'Mevrouwen en Mijnheren'. Maar dat kan
u lezen in het volgende hoofdstuk, zou Tristram Shandy zeggen.
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UITWEIDINGEN
Tristram Shandy is niet alleen formeel een wirwar van 9 lukrake delen, van
paragraafjes, hoofdstukken, en ander grafisch vuurwerk ; inhoudelijk is de
chaos zo mogelijk nog groter. De structuur van het boek is één grote cluster
gedachtenstrepen : één grote feestelijke aaneenschakeling van uitweidingen
en afdwalingen.
Afdwalingen zijn buiten kijf de zonneschijn,
ze zijn het leven en de ziel
van het lezen ; schrap ze uit dit boek,
en je kunt net zo goed het hele boek
schrappen ;
eeuwige winterkou zou heersen op iedere bladzij ; maar geef ze
de schrijver terug, en zie,
hij treedt naar buiten als een bruidegom,
wenst iedereen jolijt, waarborgt verandering van spijs, en weert verlies van
appetijt. (p. 86)

Als Tristram goed gehumeurd is kan er steeds een extraatje af :
Omdat ik nooit de bedoeling had de Afdwaling die ik zo omstandig inleid te beginnen voor ik bij Hoofdstuk XV ben
kan ik dit hoofdstuk aanwenden voor
letterlijk alles wat mij dienstig lijkt
Ik heb zeker twintig dingen in petto
ik kan er bijvoorbeeld mijn Knoopsgatenhoofdstuk van maken
(p. 747)

Tristram Shandy is geen verteller van de rechte lijn. Op p. 560 (zie hoger)
tekende Tristram de structuur van enkele hoofdstukken uit. Zijn schrijverij
schiet op pp. 561-562 zodanig goed op dat hij zich de volgende bedenkingen
maakt :
Blijf ik in dit tempo bijleren, dan is het niet uitgesloten
van Monseigneur van Benevento het me vergunnen,
de perfectie bereik me voort te bewegen aldus :

als de kwelduivels
dat ik ooit nog eens

en dat is een lijn zo recht als ik maar kon trekken met de (daartoe geleende) lineaal
van een calligraaf, een lijn waar geen bocht naar links of rechts in zit.
Deze rechte lijn,
zeggen de godgeleerden

het pad dat wij Christenen moeten bewandelen !

Het zinnebeeld van morele rechtschapenheid ! zegt Cicero
De beste lijn, zeggen de koolplanters
is de kortste lijn, zegt
Archimedes, die tussen twee gegeven punten kan worden getrokken.
Ik wou, Dames, dat u dit ter harte nam bij uw eerstvolgende feestjurk !
We reizen wat af !

Tristram beleeft er plezier aan zijn lezer om de tuin de leiden. Hij houdt
ervan het ontstaan van betekenis steeds weer uit te stellen. Daar slaagt hij
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in zijn bijna 800 bladzijden lange 'biografie' bijna in. Bijna, want een geoefend puzzelaar kan in Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy toch tenminste enkele stukjes in elkaar passen.
KLUCHT
Het beeld dat die samengelegde stukjes te zien geven, is dat van een frivole
en barokke maar desalniettemin boertige klucht. Een zekere Tristram Shandy
vertelt hoe zijn leven vanaf zijn geboorte getekend is door een aaneenrijging
van tegenslagen. Volgens zijn vader Walter Shandy, is dat te wijten aan drie
tragische incidenten die onuitwisbare sporen hebben nagelaten in de psyche
van de jonge Tristram. Bij de onfortuinlijke geboorte stond het cerebellum
– 'de directe zetel van het verstand' (p. 180) – tijdens de persweeën aan
een geweldige druk bloot. Zijn neus – de 'zetel van de fantasie en intuïtie'
– wordt door de verlostang platgeknepen en, ramp boven ramp, het kind
krijgt door het ongelukkige toedoen van het dienstmeisje i.p.v. het verheven
'Trismegistus', de banale naam 'Tristram', hetgeen – opnieuw volgens de
theorie van Walter – een even banaal leven in het vooruitzicht stelt.
Naast deze drie fatale hypotheken bij de geboorte overkomt Tristram op
vijfjarige leeftijd het volgende :
Het dienstmeisje had geen * * onder mijn bedje gezet.
Kan de jongeheer
misschien, zei Suzanna, ondertussen met de ene hand het raam omhoogschuivend,
en mij met de andere de vensterbank op helpend,
kun jij niet eens voor 'n
keertje, mijn hartje, *** *** **** *******?
Ik was toen vijf.
Suzanna verloor uit het oog dat bij ons thuis niets goed
vastzat,
dus schoot dat schuifraam patsboem als een bliksemschicht
naar beneden... (pp. 444-445)

Waardoor de jonge Tristram 'patsboem' met de botte bijl wordt besneden.
Maar dat is, volgens vader Walter, niet zo erg :
Tja, zei hij, bij iedere tree waarop hij de voet neerzette de naam noemend van
een andere grote natie
als de EGYPTENAREN,
de SYRIERS,
de
PHOENICIERS,
de ARABIEREN,
de CAPADOCIERS,
als de
COLCHIERS en de TROGLODIETEN het deden
als SOLON en PYTHAGORAS zich eraan onderwierpen,
wie is TRISTRAM dan ?
en wie
ben ik, dat ik me er een ogenblik over zou opwinden ? (p. 455)

De meeste 'opvattingen' in dit boek zijn niet zozeer de opvattingen van Tristram – die schrijft immers vooral over het boek dat hij aan het schrijven
is – dan wel de opvattingen van zijn filosofische vader. Diens opvattingen
handelen over van alles en nog wat en illustreren heel treffend de toonaard
van het learned wit die zo typerend is voor de hele Tristram Shandy: een mengeling van geleerdheid en pseudo-geleerdheid (zolang het maar geleerd
klinkt) met een stevige dosis ironie en humor. Een vernuftig spel met ont-
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zagwekkende, exotisch-klinkende woorden, ronkende volzinnen, die in een
bedje van ondergravende ironie, in volgehouden ernst handelen over bagatellen en futiliteiten.
Walter Shandy's vrolijke geleerdheid spitst zich vooral toe op filosofische
en pedagogische problemen. Hij heeft voor zijn zoon het meest verheven
mensbeeld voor ogen, maar om dat te realiseren moeten een aantal belangrijke klippen omzeild worden. Allereerst dreigen er verloskundige gevaren :
met een traditionele bevalling wordt onherstelbare schade veroorzaakt ; in
het geval van een stuitgeboorte of een keizersnede heeft het weerloze kind
nog een kans, er is immers
geen duwen van het hoofdje tegen de pelvis ; geen stuwen van het cerebrum in
de richting van het cerebellum, hetzij door het os pubis aan de ene, hetzij door
het os coxygis aan de andere kant ; en wat waren de gelukkige gevolgen als
ik vragen mag ? Juist, Mijnheer, ons aller Julius Caesar, die de ingreep een naam
onze Hermes Trismegistus; die op deze manier werd geboren nog voor
gaf ;
onze Scipio Africanus ; onze Manlius Torquatus;
de ingreep een naam had ;
die, was hij langer in leven gebleven, mijn
en onze eigen Edward VI
Zij, alsmede talloze anderen
theorie niet minder eer had aangedaan.
zij allen kwamen
die hoog genoteerd staan in de Annalen van de Roem,
ter wereld via de zij-uitgang, Mijnheer. (pp. 181-181)

Dan die ellenlange bespiegelingen over de gunstige invloed die uitgaat van
namen als Trismegistus of Archimedes en de nefaste gevolgen van namen als
Puk en Muk. Hoeveel mensen zijn er niet, 'die het er in de wereld uitstekend
hadden afgebracht, waren hun karakter en hun capaciteiten niet verneuteld
en verNICODEMUST tot helemaal niets' (pp. 63-64). 'Uw WIMPIE, Mijnheer !
zou u hem voor iets ter wereld JUDAS hebben genoemd ?' (p. 64) Voor
aanstaande ouders zijn deze hoofdstukken verplichte literatuur.
Om zijn opvattingen over de neus kracht bij te zetten, doet Walter Shandy
beroep op een heel pandemonium van autoriteiten en op het gezag van een
zekere Schlauchenbergius, die de theoretische overwegingen (De Nasis)
afrondt met een Latijns verhaal (met 'simultaanvertaling').
Deze drie punten vormen qua aantal bladzijden het hoofdbestanddeel van
Walter Shandy's uiteenzettingen, maar daarnaast besteedt hij nog aan tal van
andere aspecten aandacht : hij leest voor uit zijn 'Tristra-paedia', een groots
opgevat pedagogisch systeem voor de opvoeding voor Tristram. De meest triviale aanleiding brengt hem tot de meest abstracte overpeinzingen en tot het
bestuderen van de klassieke auteurs : of hij Tristrams broer (Bobby) op studiereis moet sturen of met dat geld een braakliggend stuk grond ontginnen ;
of Tristram een rokje of een broekje mag dragen, enz. enz.
Mijn vader, de Heer Shandy, Mijnheer, zag nooit iets in het licht waarin
hij woog nooit iets
andere mensen het stelden ;
hij belichtte alles zelf ;
met de gebruikelijke weegschaal ;
hij was een te subtiel ondernee,
zoeker om zich een dermate grof instrument te laten opdringen. (p. 173)
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Walter Shandy is een wetenschapper. Voor hem telt alleen de rationele theoretische orde die achter de fysische dingen te ontdekken valt. Onvermijdelijk
botst deze theorievorming – met als drie belangrijkste domeinen : verloskunde, namen, neuzen ! – op een kluchtige manier met Tristrams materiële
levensloop. De verheven intellectuele cultuur én de boertige, groteske cultuur worden gerelativeerd ; er is geen scheiding tussen beide registers.
Een tweede belangrijk personage uit Tristram Shandy is Tristrams oom
Toby. Voor een groot deel gaat het in dit boek immers over het leven van
oom Toby en niet zozeer over het leven van Tristram Shandy. Samen met
zijn adjudant korporaal Trim hoort hij thuis in een hoofdzakelijk materiële
wereld. Voor Toby heeft Tristram een bijzondere sympathie ; hij wordt ons
voorgesteld als een zachtmoedig en integer man die hoogstens een paar maten 'lillibullero' fluit als hij wat misnoegd is. Hij is niet de man van de rede
(zoals zijn broer Walter), maar van het gevoel. We leren hem uitvoerig kennen : een op rust gestelde militair, die bij de belegering van Namen een verwonding opliep aan de lies (opnieuw het burleske register) en nog steeds
gefascineerd is door militaire strategie en vestingbouw. Hij brengt dit onderwerp te pas en vooral te onpas ter sprake en zijn geliefkoosde bezigheid is
het reconstrueren van historische veldslagen in de tuin. Toby's belangrijkste
wapenfeit wordt pas onthuld in de twee laatste delen van het boek ; daar
gaat het over de belegering van een wel heel bijzondere vesting : de fameuze
weduwe Wadman...
TRISTRAM
Wat komen we eigenlijk te weten over de held van deze roman, Tristram
Shandy ? We weten dat hij verwekt werd de eerste zondag of maandag in
maart 1718. Wanneer hij juist geboren werd weten we niet – er zijn al wel
meer dan 200 bladzijden voorbij vooraleer het zo ver is ! – , we weten ook
dat hij bij de geboorte een aantal kleine ongevallen heeft moeten doorstaan.
Maar verder gaat alleen het deel 7 over hemzelf ; hij schrijft een aantal reisimpressies neer die hij opdeed tijdens een trip in Frankrijk (van Calais tot
Avignon). Vreemd genoeg vinden we hier enkele zwaarmoedige tot zelfs bittere bladzijden ; ongetwijfeld omdat hier raakpunten met het leven van de
auteur aan de oppervlakte komen. Dat leven was niet altijd een lachertje ;
financieel stond Sterne er zelden goed voor, hij kreeg ook niet de baantjes
die hij ambieerde en zijn huwelijk met Elizabeth Lumley was niet bepaald
stimulerend. Tijdens het verblijf in Frankrijk (1762-64), dat voor deze passages materiaal opleverde, was Sterne bovendien in allesbehalve goede gezondheid : hij leed aan tering en zocht hoogdringend een wat minder kil klimaat op.
VERKEERDE ik in de positie met de Dood een regeling te treffen, zoals ik op het
ogenblik doe met mijn apotheker over waar en wanneer ik zijn zetpil zal nemen
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dan verklaarde ik mij er vierkant tegen hem te ondergaan in het bijzijn
van vrienden ; ik denk dan ook nooit in volle ernst over het hoe en het wat van
die grote laatste scène, waaraan ik over het algemeen evenveel kwellende gedachten besteed als aan de catastrofe zelf... (p. 581)

Maar ook in dit deeltje vernemen we weinig over Tristram : wel over zijn geringe waardering voor het noordelijke Frankrijk ; we krijgen een opsomming
van het aantal straten per quartier in Parijs, een ondeugend verhaaltje van
twee nonnen en twee ezels, een kort verslag van een aantal bezienswaardigheden in Lyon, een pastoraal danspartijtje met herderinnetjes in een Provencaalse weide...

YORICK
Er is verder nog een personage dat een heel bijzondere (intertextuele) status
geniet : Yorick. Zijn naam verwijst naar de scène met de grafdelvers uit Shakespeares Hamlet (V,1): Hamlet herinnert zich de hofnar uit zijn jeugd als
'a fellow of infinite jest'. Ook Sternes Yorick is van Deense komaf en een
'onuitputtelijke grappenmaker'. Maar hij is ook een intellectuele dorpspriester, die gekend is voor zijn preken en blijkbaar heel wat mensen tegen zich
in het harnas jaagt...
Want eerlijk gezegd had Yorick een aangeboren weerzin en onoverkomelijke beniet tegen gewichtigheid als zodanig ;
zwaren tegen gewichtig doen ;
was gewichtigheid geboden, dan kon hij dagen en weken achtereen de gewichtigste
en meest serieuze man op aarde zijn ; maar hij stond vijandig tegenover doenalsof, en zijn openlijke oorlogsverklaring gold uitsluitend die gevallen waarin gewichtigheid een dekmantel was voor onverstand of dwaasheid ; dan, wanneer hij
er ook mee in aanraking kwam, en hoezeer zij ook van hogerhand werd gedekt,
kende hij zelden genade. (pp. 34-35)

Het is deze Yorick voor wie Tristram bij wijze van grafschrift de zwarte bladzijde inlast, want voor 'iedere tien kwinkslagen' kreeg Yorick er 'honderd
vijanden' (p. 38) bij en uiteindelijk heeft dit tot zijn dood geleid. Deze korte
karakterisering van Yorick suggereert niet alleen sterke gelijkenissen met
Tristram maar vooral met Laurence Sterne zelf. Ook Sterne was een plattelandsdominee, een intellectueel die geleerde preken schreef – enkele daarvan werden nog tijdens zijn leven gepubliceerd onder de titel Sermons of Mr.
Yorick! – en afgaande op zijn romans was ook hij een 'fellow of infinite jest'.
Iemand die net als Yorick moeilijk kon verkroppen dat schone schijn vaak
een minder fraaie werkelijkheid verbergt en dit met zijn ontmaskerende humor te lijf ging. Of nog, iemand met een bijzondere gevoeligheid voor de
kloof die gaapt tussen een abstract ideaal en de concrete werkelijkheid en
die met humor probeert te overbruggen. De rede is daar klaarblijkelijk niet
toe in staat. Integendeel, grote constructies van het intellect ('grote verhalen', zouden de postmodernen zeggen) kunnen bedreigend zijn voor de rea-
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liteit ; vaak vormen ze een opportunistische vermomming voor driften die
weinig met rationaliteit te maken hebben. In de wereld van Tristram Shandy
regeert het driftmatige : niet alleen in personages als Walter en Toby ; zelfs
de figuranten in het boek zijn het slachtoffer van hun tics en hebbelijkheden.
De gustibus non est disputandum;

dat wil zeggen, over STOKPAARDEN

valt niet te twisten. Ik doe het dan ook zelden ; en al was ik hun gezworen vijand,
ik zou het met goed fatsoen niet eens kunnen, want aangezien ik, periodiek en
mag
op het ritme van de Maan, graag fiedel of klieder al naar het me jeukt,
u gerust weten dat ik er zelf ook een paar hitjes op na houd, waarop ik bij toerbeurt
(en mij 'n zorg wie het merkt) geregeld een ommetje maak om even uit te blazen,
al wordt het tot mijn schande wel eens een langere rit dan een bezonnen
man oirbaar zou achten. (p. 20)

SENTIMENTELE REIZEN
Een andere uitweg (naast de humor) uit het spanningsveld van realiteit en
rationaliteit bewandelt Sterne in een tweede boek dat nog in 1982 vertaald
werd in het Nederlands, maar dat Athenaeum, Polak & Van Gennep nu opnieuw op de markt brengt in hetzelfde kleedje als de Tristram Shandy-vertaling. De volledige titel luidt veelzeggend : Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië door de heer Yorick3. Hoewel dit boek inhoudelijk de voortzetting
is van deel 7 uit Tristram Shandy – het gaat ook terug op het verblijf in
Frankrijk in 1762-64 – laat Sterne in dit boek het personage Tristram achterwege en kiest hij definitief voor zijn alter-ego Yorick.
Na 9 delen Tristram Shandy legt Sterne zijn leven en opvattingen even opzij
(hij denkt evenwel er later nog aan verder te werken) en publiceert hij eind
februari 1768 twee delen Sentimental Journey met de belofte dat delen 3 en
4 binnen het jaar zullen volgen. Zijn dood – drie weken later – beslist er
anders over en maakt dat beide romans abrupt eindigen : Tristram Shandy
midden in een gesprek over het kalveren van een koe ; Een sentimentele reis
middenin een zin uit een amoureuze scène met een fille de chambre in de
buurt van Lyon (Yorick is dus nog niet in Italië geraakt). Het verschil tussen
beide slotscènes is typerend voor het verschil tussen beide romans. In Tristram Shandy wordt de hoofdtoon bepaald door de humor (de ironische zelfspot, het volgehouden parodiërende karakter...). A Sentimental Journey staat
of valt met het – weliswaar ook ironisch – cultiveren van emotionaliteit ;
het is meer biografisch en opvallend minder extravagant van grafische vormgeving. Het sluit helemaal aan bij de modieuze herwaardering van de
sensibility als reactie van het gevoel in de eeuw van de rede. De romantiek
is niet meer veraf. Deze optie is, na de humor hét noodventiel voor de spanning tussen rationaliteit en realiteit.
Geliefd gevoel ! — onuitputtelijke bron van al wat waardevol is aan onze
vreugde, of kostbaar aan ons verdriet ! gij ketent uw martelaar vast aan zijn strobed
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en gij zijt het die hem in de HEMEL tilt
waarwordingen ! (Een sentimentele reis, p. 184)

eeuwige bron van onze ge-

Wie Tristram, Yorick en Sterne wil leren kennen 4 zonder het beschermend
harnas van de humor, kan daarvoor terecht in A Sentimental Journey. Sternes
ironische emotionaliteit heeft naar mijn smaak moeiteloos de tijd doorstaan.
BESTE BRAVE CRITICUS
Tristram heeft een aantal vermakelijke bladzijden geschreven over zijn critici ; hij komt wel niet bepaald zachtaardig uit de hoek :
Beste brave criticus ! wanneer u dit alles in aanmerking neemt, en u realiseert hoe
ergerlijk uw eigen begrip, gespreksstof en betoogtrant bij tijd en wijle enkel en
alleen hierdoor werden vertroebeld en ontsierd.
Wat een gezwam en
geleuter in geleerde GENOOTSCHAPPEN over ovoía en vhróaraotg; en in wijsgerige
SCHOLEN over vermogen en geest ;
over essentie en quintessentie ;
over substantie en ruimte. Wat een begripsverwarring, tot in de grootste GEHOORZALEN toe, veroorzaakt door woorden even licht van gewicht als vaag van betekenis... (p. 104)

Of nog :
Hun koppen, Mijnheer, zitten zo vol linealen en passers, en ze hebben zo'n voortdurende behoefte die te pas en te onpas te gebruiken, dat een meesterwerk beter
meteen naar de bliksem kan lopen dan zich door hen te laten mishandelen en
doodprikken. (pp. 212-213, e.v.!)

De criticus wordt afgevoerd ; rest nog de lezer. Ook die wordt niet gespaard :
hij wordt voortdurend misleid, geprovoceerd, en aan het lijntje gehouden ;
het lezen wordt hem niet gemakkelijk gemaakt. Maar in ruil daarvoor wordt
hem een purgeermiddel aangeboden met een weldadige werking tegen
iedere vorm van chagrijn, om door veelvuldiger en drastischer uitzetting en inkrimping van het middenrif en het tot lachens toe schudden van borst- en buikspieren, de gal en alle verdere bittere sappen, met alle bijbehorende schadelijke
emoties, uit galblaas, lever en milt van Zijne Majesteits onderdanen af te voeren
naar de twaalfvingerige darm. (p. 357)

En daar heeft niet alleen Sterne en de 'brave criticus', maar wellicht ook
u, 'beste Mevrouw en beste Mijnheer', wel meer dan eens behoefte aan.
NOTEN
1 Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Elfde, herziene druk, door Prof. Dr. G. Geerts en
Dr. H. Heestermans, met medewerking van Dr. C. Kruyskamp, Eerste deel A-I, Van Dale Lexicografie,
Utrecht/Antwerpen, 1984, p. VII
2 Laurence Sterne, Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy (vert. Jan & Gertrude Starink), Kritak, Leuven / Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1990, 823 pp., BF. 1.190.
3 Laurence Sterne, Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië (vert. Frans Kellendonk), Athenaeum
- Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1991, 203 pp., BF. 900 (gebonden), BF. 490 (ingenaaid).
4 Ook in Een sentimentele reis identificeert Yorick zich expliciet met zijn Shakespeariaanse voorganger :
p. 137.

Receptie in de 19e eeuwse Franse kunstliteratuur

BRUEGEL, DE KARIKATURIST
JAN MUYLLE

In zijn monografie over Pieter Bruegel, Pieter Bruegel. Complete Edition of
the Paintings, wijdde de Duitse kunsthistoricus Fritz Grossmann een paragraaf aan de manier waarop Bruegel gewaardeerd werd in de 19e eeuw.
In de 19e eeuw, vanaf de romantiek, zag men in Bruegels werk aanvankelijk vooral
de komiek en het Jeroen Bosch-achtige aspect met zijn literaire connotaties. Baudelaire bijvoorbeeld verdeelde Bruegels grafisch oeuvre in twee groepen : de politieke allegorieën, 'die voor ons nog nauwelijks te ontcijferen zijn' en – belangrijker – de grillen en grollen, die in Baudelaires ogen 'een soort mysterie' waren :
'een duivels en burlesk pandemonium, dat alleen verklaard kan worden als een
bijzonder geval van satanische gratie'. Later verschoof de aandacht naar de genreelementen in Bruegels oeuvre. Maar de meeste critici bleven Bruegel ordinair,
vulgair vinden, een tweederangs kunstenaar.

Grossmanns visie op deze 19e eeuwse receptie wordt nog altijd openlijk of
stilzwijgend onderschreven. Maar als je Baudelaire (en andere Fransen) zelf
leest, moet je daar toch wat correcties en nuanceringen in aanbrengen.
Grossmann onderscheidt twee vormen van receptie. De eerste associeert
hij met de romantiek, in het bijzonder met Baudelaire : Bruegel als een
Boschiaans kunstenaar, die vooral bekendheid zou hebben genoten om zijn
grafisch werk (Grossmann verwijst o.m. naar een studie van Jules Renouvier,
Des types et des manières des Maitres Graveurs, 1854). De tweede vorm van
receptie brengt Grossmann in verband met het op de romantiek volgend realisme. Hij verwijst naar Jean Francois Millet, die zich een volgeling van Bruegel noemde. Het 19e eeuwse realisme herwaardeerde de genre-iconografie
en bijgevolg ook, zo lijkt Grossmann te suggereren, Bruegels schilderkunst,
facetten waarvoor de romantici niet gevoelig zouden zijn geweest. Zelf zou
ik willen laten zien dat het 19e eeuwse realisme en ook Baudelaire in Bruegel
vooral een karikaturist zagen.
DORPSCENES, LANDSCHAPPEN EN... KARIKATUREN
In 1835 verscheen in Le Magasin pittoresque een korte anonieme bijdrage over
de Bruegeldynastie. Van Pieter Bruegel de Oude vermeldt de auteur enkele
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I De Magere Keuken naar Bruegel, in Le Magasin pittoresque, 1835.

schilderijen, onder andere een Verzoeking van St.-Antonius , die nu niet langer
in de oeuvrecatalogus is opgenomen, een Toren van Babel, De Kindermoord
en De Strijd van Vasten en Carnaval. In het Louvre, zo schrijft hij, ziet men
'un village de Flandre près du canal' en 'une kermesse'. Ook prenten worden
vernoemd : Het Laatste Oordeel, de reeks De Ondeugden, De Marskramer beroofd door Apen, De Boerentwist en De Alchemist. Reprodukties van De Vette
Keuken en De Magere Keuken (afb. 1) illustreren de bijdrage. Samenvattend
omschrijft de auteur het werk van Bruegel als volgt : 'Ii excellait à peindre
les scènes villageoises, les paysages et les caricatures', dorpscènes dus, landschappen en... karikaturen. De genrebenaming 'karikatuur' betreft in het bijzonder de als extravagant bestempelde prenten, 'l'on a peine à concevoir que
la tête d'un homme en état de santé ou éveillé puisse contenir tant de folies
et de rêves'. Extravagante karikaturen of bizarre capriccio's en realistische
genrestukken en landschappen sluiten elkaar volgens deze auteur dus helemaal niet uit. Dit wordt bevestigd door een tweede bron die meteen ook
aantoont waarom karikaturen door het 19e eeuwse realisme zo hoog gewaardeerd werden.
In Les Breughel, een artikel in de Revue de Paris, schrijft Arsène Houssaye
in 1843 : 'Le père était surnommé Breughel le Dróle pour les scènes naïves
qu'il saisissait autour de lui avec la vérité piquante. (...) on trouvait dróle
un peintre qui copiait la nature mot à mot'. Grappig vond men een schilder
die de natuur letterlijk kopieerde. Houssaye baseert zich op de oudste Bruegelbiografie, die van Karel van Mander (1604). Hierop ent hij een typisch
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19e eeuwse realistische visie : Bruegel zou de zichtbare natuur getrouw en
objectief hebben weergegeven op grond van zijn persoonlijke en nauwkeurige observatie. Houssaye blijkt voortreffelijk geïnformeerd. Een Toren van
Babel, De Kindermoord en De Bekering van Paulus zijn hem bekend. Hij vermeldt nog 'une danse de village' en 'un hameau de Flandre' in het Louvre.
Hij looft Bruegels originaliteit, zijn grootse compositie, de tekening, het koloriet en de weergave van hoofden en handen. Daarnaast, zo stelt Houssaye,
schilderde Bruegel 'grappige tafereeltjes, groteske metamorfosen en allerlei
aperijen. Daaraan dankt hij zijn bijnaam Piet den Drol. Maar wat deze schilder vooral kenmerkt is de manier waarop hij de natuur betrapt in haar naïeve
vreugde. Hij is amusant, niet burlesk, zoals wel eens wordt beweerd. Hij charmeert, doet je glimlachen. Hij houdt van de waarheid, maar neemt er alleen
van wat hij aangenaam vindt. Waarheidsliefde zou dus niet alleen de landschappen en genretaferelen geïnspireerd hebben, maar ook de karikaturen :
ook die zijn ingegeven door Bruegels drang om de werkelijkheid te onthullen.
Een vergelijking met het werk van David Teniers de Jonge, aan wie Houssaye
een paar maanden eerder al een bijdrage had gewijd, past in deze gedachtengang.
BRUEGEL EN HOKUSAI
Iedereen is vertrouwd met Bruegel als genre- en landschapschilder. Minder
vertrouwd en typisch 19e eeuws is de overtuiging dat Bruegel een belangrijke
vertegenwoordiger is van de karikatuur. Drie 19e eeuwse auteurs hebben dat
bijzonder duidelijk gemaakt : Champfleury, Thomas Wright en Charles Baudelaire. Bij hen blijf ik iets langer stilstaan.
Van Champfleury kennen we Les Chats. Histoire. Moeurs. Observations.
Anecdotes (1869), de meerdelige studie Histoire de la caricature (1865-1880)
en Le musée secret de la caricature (1888). Het eerste is een bundel pittige
opstellen over het doen en laten van katten. Het werd een bestseller. Op
de omslag van de eerste editie prijkt een eenvoudige compositie van Edouard
Manet, Rendez-vous de chats (afb. 2): een zwarte en een witte poes 's nachts
op een dak. Enkele vlakke vormen, een helder visueel patroon met de naam
van de andere illustratoren : Eugène Delacroix, Viollet-le-Duc, Gottfried
Mind (die ook bekend stond als de katten-Rafaël), Théodule Ribot en...
Bruegel en Ok-sai (de Japanse houtsnijder Hokusai). Hoe belanden Bruegel
en Hokusai, twee in tijd en ruimte vreemde en daarom exotische meesters,
samen in het gezelschap van 19e eeuwse kunstenaars, vertegenwoordigers
van de romantiek en het realisme ? Een kattenconcert, dat verkeerdelijk aan
Bruegel wordt toegeschreven (afb. 3), illustreert een geestige uiteenzetting
over de taal der katten. Illustraties naar Hokusai vind je her en der verspreid
in de bundel.
Een voor de hand liggende verklaring voor de keuze van Bruegel en Ho-

... x . .

Rendez-vous de chats
Anecdotes (1869).
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kusai zou kunnen luiden dat Champfleury slechts over een beperkt aanbod
Frans en eigentijds illustratiemateriaal beschikte en daarom een beroep
moest doen op deze buitenlandse meesters. Nader onderzoek brengt echter
een andere toedracht aan het licht. Champfleury zag een verwantschap tussen het aan Bruegel toegeschreven Kattenconcert en houtsneden van Hokusai. En in Bruege ' en Hokusai vond hij kwaliteiten die hij herkende in 19e
eeuwse schilders. We weten immers dat vanaf het midden van de 19e eeuw
de 'Ukiyo-e'-houtsneden van Hokusai, naast die van Hiroshige en Utamaro
een stijgende populariteit genoten in het milieu van de toenmalige Parijse
avant-garde, in de ban van het realisme. Manet b.v. portretteerde in 1867-68
zijn vriend Emile Zola in zijn werkkamer, waarin o.m. een Japanse prent en
een Japans kamerscherm prijkten. En wat het Kattenconcert betreft, het vertoont verwantschap met sommige visuele composities die nagenoeg contemporain zijn aan Champfleury's publikatie. Overigens brengt Champfleury dat
Kattenconcert in verband met een in de bundel niet afgebeelde gravure, La
Musique des Chats naar 'un caprice' op naam van David Teniers de Jonge.
Bruegel en Teniers waren in Champfleury's ogen beiden beoefenaars van het
genre der capriccio's, geestige en bizarre invallen of, om het 17e en 18e eeuwse Nederlandstalige jargon te gebruiken, 'aperijen'. Tot deze schilderkunstige categorie, die ressorteert onder het ruimer op te vatten specialisme 'genre-iconografie', behoren inderdaad ook voorstellingen waarin apen en soms
katten zich als mensen gedragen. Bruegel schilderde De Twee Apen (1562),
Teniers heeft zich eveneens met zulke 'singerieën' onledig gehouden.
Het capriccio-genre brengt Champfleury op nog een ander idee. Hij vergelijkt de houtsneden van Hokusai met 'le caprice' en 'la fantaisie' van Francisco de Goya, men denke b.v. aan diens beroemde reeks Caprichos (1799).
Een westers genre wordt overgedragen op een Japanse artistieke traditie.
Dat blijkt geen toevallige ingeving te zijn geweest. In Le Musée secret de la
caricature schrijft Champfleury : 'In sommige van zijn capriccio's schijnt Hokusai beïnvloed te zijn geweest door Goya'. Hij schijnt het niet uit te sluiten
dat prenten van Goya in Japan bekend waren.
De aanwending van het begrip capriccio als genrebenaming voor het werk
van Bruegel en Teniers enerzijds en Goya en Hokusai anderzijds maakt het
Champfleury mogelijk Bruegel en Hokusai nogal direct met elkaar in verband te brengen. Hij heeft dat dan ook gedaan. En zoals Hokusai prenten
van Goya moet hebben gekend, zo zou ook, oppert Champfleury, de import
van 'Hollandse' prenten in Japan zijn sporen op de houtsneden van Hokusai
hebben nagelaten : 'Plus d'une fois je me suis demandé (...) si les peintres
d'Yeddo (Tokio) n'avaient pas eu connaissance des arts occidentaux, si Les
Gras et Les Maigres de Breughel n'étaient pas tombés entre les mains d'
Hokou-Saï'.
In een vrij uitvoerige passage in zijn Musée secret de la caricature vergelijkt
hij de iconografie van de gravures De Vette Keuken en De Magere Keuken

3 Het Kattenconcert toegeschreven aan Bruegel, in Champfleury, Les Chats. Histoire. Moeurs. Observations.
Anecdotes (1869).

4 De Vette Keuken naar Bruegel, in Champfleury, Histoire de la caricature (1865-1880).
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(1563) van de niet met name genoemde Pieter van der Heyden naar ontwerpen van Bruegel met verwante thema's in het oeuvre van Hokusai. Ook
Hokusai, schrijft hij, heeft gespeeld met de oppositie tussen vet en mager.
Zo heeft hij bladzijden in zijn albums gevuld met neergehurkte veelvraten
die klaar zitten om te gaan schrokken, met figuren die zich zo volgestouwd
hebben dat ze de riemen van hun schoeisel niet meer vast kunnen maken.
De komiek die ontstaat uit het contrast tussen vet en mager, dat is volgens
Champfleury het gemeenschappelijke kenmerk van de capriccio's van Bruegel en Hokusai. In zijn meerdelige studie Histoire de la caricature presenteert
hij Bruegel (overigens ook Goya) uitdrukkelijk als karikaturist. Van Bruegel
vermeldt hij de reeks De Ondeugden (1558) en bekijkt deze in het licht van
de enigszins enigmatische Franse publikatie Les songes drolatiques de Pantagruel (1565). Verder acht hij De Verzoeking van St. Antonius (1617 en 1635)
van de Franse etser en tekenaar Callot schatplichtig aan voorbeelden van
Jeroen Bosch, Bruegel en Theodoor de Bry : 'Deze 16e eeuwse Vlaamse
schilders hadden hun voorraadkamers zo volgestopt met zotternijen, fantastische droombeelden, rare symbolen, dat alle na hen komende kunstenaars
er volop uit konden putten'. Een reproduktie in spiegelbeeld van De Vette
Keuken (afb. 4) illustreert zijn uiteenzetting : 'Hier barst het Nederlandse komische genie in volle kracht los. (...) Wie kan, als hij die uitbundige vrolijkheid ziet, een glimlach onderdrukken, wie wordt niet tot denken aangezet ?
Car il n'est rien de plus fécondant pour la réflexion que le véritable comique'.
Bruegels komiek zou een uiting zijn van zijn onbevangen kijk op de aardse
werkelijkheid. Daarmee verzet Champfleury zich tegen een socio-politieke
interpretatie van Bruegels prenten, een interpretatie die bij sommige tijdgenoten, zoals Baudelaire, ingang had gevonden. Tegen de achtergrond van
de 19e eeuwse burgerlijke revoluties en de Franse Revolutie moet een dergelijke interpretatie overigens vrij plausibel hebben geklonken. Heeft b.v. de
Engelse karikaturist James Gillray zich door De Magere Keuken laten inspireren voor zijn gruwelijke politieke spotprent Un petit Souper, a la Parisienne
- or - A Family of Sans-Culotts refreshing after the fatigues of the day (1792,
herdruk 1851, afb. 5), een spotprent die de vijandelijke gezindheid van de
Britten tegenover de Franse revolutionairen in beeld brengt ? Vooral het bijbehorende epigram, dat de iconografie van de prent op een satirische wijze
in verband brengt met dat andere Bruegel-thema, Vasten en Carnaval, kan
die hypothese bevestigen :
Here as you see, and as 'tis known,
Frenchmen mere Cannibals are grown ;
On Maigre days each had his Dish
Of Soup, or Sallad, Eggs, or Fish ;
But now 'tis human flesh they gnaw,
And ev'ry Day is Mardi Gras.
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5 Gillray, Un petit Souper, a la Parisienne : — or — A Family of Sans- Culotts refreshing after the fatigues of
the day (1792- herdruk 1851).

LE PLUS GRAND ARTISTE DE LA DIABLERIE
Bruegel als karikaturist van het grotesk duivelse treffen we aan bij Thomas
Wright in diens A History of Caricature and Grotesque in Literature and Art
(1865). Dit boek, dat in 1867 in een Franse vertaling verscheen, prijst Bruegel
als 'le plus grand artiste de cette primitive école de la diablerie'. Bruegels
duivels zijn creaties van een buitensporige fantasie : assemblages van heterogene en lachwekkende onderdelen van menselijke wezens zonder enig verband met elkaar. Als voorbeeld vermeldt Wright De Verzoeking van St.-Antonius in een verkleinde versie van De Bry — ongetwijfeld de prent van de
Emblemata Saecularia (1e editie 1592-93), de etsen St.-Jacobus bezoekt de Magiër Hermogenes en de Val van de Magiër Hermogenes (1565) door Van der
Heyden naar Bruegel en de reeksen De Ondeugden (1558) en De Deugden
(1559-60) eveneens door Van der Heyden naar Bruegel. Als voornaamste
vertegenwoordiger van 'cette primitive école de la diablerie', of van 'cette
école primitive de grotesque' is Bruegel volgens Wright een voorloper van
Callot. Champfleury sluit zich uitdrukkelijk aan bij de mening van zijn Engelse tijdgenoot.
BAUDELAIRE
Zowel Champfleury als Wright schreven de geschiedenis van de karikatuur
vanuit de overtuiging dat dit genre een van de oudste en bijgevolg meest pri-
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mitieve en originele kunstvormen der mensheid is : de karikatuur als oerkunst zou mede ten grondslag liggen aan de latere ontwikkeling van de 'hoge
kunst'. Charles Baudelaire ontwikkelde een andere kijk op de karikatuur.
In De l'essence du rire etgénéralement du comique dans les arts plastiques (1855)
gaat hij ervan uit dat de karikatuur een bij uitstek urbane en hoogst ontwikkelde en verfijnde kunstvorm is. Thematiek en stijl van de karikatuur horen bij het geciviliseerde stadsleven. De karikatuur laat de mens lachen om
de absurditeit van een gecorrumpeerde wereld. Ze laat de mens dromen van
zijn verloren onschuld. Een karikatuur die naam waardig komt op voor morele waarden. Ze laat twijfel, onzekerheid en dubbelzinnigheid zien. Ze
emancipeert de lach. Twee jaar later wijdt Baudelaire een opstel aan Quelques caricaturistes francais (1857) en in Quelques caricaturistes étrangers (1857)
plaatst hij deze eigentijdse karikaturisten in een ruimer historisch perspectief. Hij bespreekt William Hogarth, George Cruikshank, Goya en Bartolommeo Pinelli. Bruegel sluit de rij. Zoals we bij Grossmann al lazen, introduceert Baudelaire een onderscheid tussen twee soorten karikaturen van Bruegel : 'l'une contient des allégories politiques presque indéchiffrables aujourd'
hui', een stelling waartegen, zoals we zagen Champfleury zich wilde afzetten.
Maar Baudelaires interpretatie past volkomen in zijn concept van het karikaturale. De karikatuur is een uiting van het satanische karakter van de
mens. De lach is des duivels. De karikatuur is 'l'argot plastique' van de menselijke civilisatie. De tweede soort karikaturen die Baudelaire in het werk
van Bruegel onderscheidt, past al evenzeer in deze visie. Ze intrigeert Baudelaire buitengewoon. Hij ziet in deze grillen en grollen 'een soort mysterie':
een 'duivels en burlesk pandemonium, dat alleen verklaard kan worden als
een bijzonder geval van satanische gratie'.
Celle-ci, que notre siècle, pour qui rie p n'est difficile à expliquer, grace à son double caractère d'incrédulité et d'ignorance, qualifierait simplement de fantaisies et
de caprices, contient, ce me semble, une espèce de mystère. (...) Or, je défie qu'on
explique le capharnaum diabolique et drolatique de Brueghel le Dróle autrement
que par une espèce de grace spéciale et satanique. Au mot grace spéciale substituez, si vous voulez, le mot folie, ou hallucination ; mais le mystère restera presque aussi noir.

Daarin ziet Baudelaire veel punten van overeenkomst met vooral het latere
werk van de Franse karikaturist, zijn tijdgenoot, Ignace Isidore Gérard
Grandville (1803-1847): 'visioenen van een ziek brein, koortsige hallucinaties, bizarre ideeënassociaties'. Droombeelden : onwillekeurig denkt men
aan de 16e eeuwse 'sogni di pittore' van da Vinci, de 'Malertraume' van Albrecht Durer, de 'somnia ingeniosa' van Bruegel waarvan de humanist Domenicus Lampsonius al in 1572 sprak.
Op sommige punten vertoont het werk van Grandville inderdaad punten
van overeenkomst met het werk van Bruegel. De Vette Keuken en De Magere
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6 Grandville, Le repas maigre — Le maigre repas, in Principes de grammaire (ca. 1830).
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Musique ronaposée et dessiaaée, i n Le Mragstn pattoresque (1840).

Keuken vinden een pendant in Grandvilles prenten Le repas maigre en Le
maigre repas, opgenomen in Principes de grammaire (ca. 1830, afb. 6). Ook
het aan Bruegel toegeschreven Concert des chats en Teniers' La musique des
Chats dringen een vergelijking met Grandville op. Grandville bespeelde
meesterlijk het register van de zoomorfe fysionomie. Dieren hebben zelfs
menselijke gevoelens, zo b.v. in zijn illustratie van een verhaal van Balzac,
Les peines de coeur d'une chatte anglaise (1840-42). Zijn reeks Métamorphoses
du jour (1828-29) bevat verscheidene voorstellingen van musicerende katten.
Heeft hij aan het aan Bruegel toegeschreven Le concert des chats gedacht
Daarop komt een muziekpartituur voor, waarin muizen en katten op de notenbalken stoeien. Grandville gebruikte de muziekpartituur als kunstvorm.
Een vroeg voorbeeld is zijn Musique composée et dessinée, gepubliceerd in
Le Magasin pittoresque (1840). Het verloop van de melodieën valt samen met
het getekende verloop van de gebeurtenissen (afb. 7).

BRUEGEL EN HET 19E EEUWSE REALISME
De anonieme auteur die reeds in 1835 Bruegel prees om diens karikaturen,
kon niet vermoeden dat Champfleury, Wright en Baudelaire Bruegel zouden
opnemen in hun respectieve, in hoge mate essayistische geschiedschrijving
van de karikatuur. Hun beoordeling mag dan wel steunen op een typisch 19e
eeuwse en ondertussen achterhaalde visie, ze is niet onbelangrijk geweest
voor het kunsthistorisch onderzoek. Bruegel promoveerde immers van een
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in de vergetelheid geraakte, tweederangs kunstenaar tot iemand die kon worden ingepast in een belangrijke historische ontwikkeling, hij hoorde thuis in
een 'primitieve' fase van de karikatuur. Anderzijds zou Bruegel, dankzij het
realisme, al snel gerehabiliteerd worden als landschap- en genreschilder.

Negen stellingen

FILOSOFIE IN HET
MIDDELBAAR ONDERWIJS
JOS DECORTE & GUIDO VANHEESWIJCK

Stellingen zijn er om beaamd of tegengesproken te worden
1
De hervormingen in het Vlaamse middelbaar onderwijs lijken voorlopig een
eindpunt te hebben bereikt. De concurrentieslag tussen type I (VSO, Vernieuwd Secundair Onderwijs) en type II (traditioneel onderwijs), zelf het gevolg van een structurele onderwijshervorming, is met de oprichting van de
eenheidsstructuur (nagenoeg) verdwenen. Op het eerste gezicht lijkt deze
nieuwe eenheidsstructuur in het (intussen autonoom geworden) Vlaams
onderwijs heel wat kansen te bieden. Zo komt er in de twee laatste jaren
van het middelbaar onderwijs ruimte vrij voor een pakket van keuzevakken.
Daardoor krijgen de verschillende netten en daarbinnen de diverse organiserende instanties een veel grotere bevoegdheid om hun scholen een eigen
profiel te geven. De mogelijkheid voor een creatieve vernieuwing van het
onderwijs lijkt daarmee geboden.
De vraag is echter hoe die nieuwe mogelijkheden kunnen worden gebruikt. De meest opvallende en toch wel frappante constatering in dit verband is immers dat er in al die jaren van hervorming nooit een brede discussie
over de inhoudelijke invulling of vernieuwing van een opvoedingsconcept
met het oog op de toekomst op gang is gekomen. Zo wees de Koning Boudewijnstichting nog onlangs op het feit dat er van een grondige reflectie over
de invulling van de nieuwe structuren in het licht van een lange-termijnstrategie nooit sprake is geweest.
2
Elk onderwijssysteem stoelt hoe dan ook op een onderliggend concept. Dat
een inhoudelijk concept met betrekking tot het onderwijs niet expliciet is gethematiseerd, betekent niet dat er helemaal geen concept zou zijn. Ook al
wordt het niet of nauwelijks geëxpliciteerd, het laat zijn invloed op een sluimerende maar vaak ingrijpende wijze gelden.
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Het concept dat de inhoudelijke invulling van het onderwijs in de laatste
decennia heeft gestuurd, is niet veel meer dan de weerspiegeling van wat
dominant is in de huidige maatschappij. Enkele voorbeelden kunnen laten
zien hoe dat in het onderwijs concreet tot uiting komt. Allereerst stelt men
een achteruitgang vast, zoniet in het aantal uren dan toch in de waardering,
van de humane vakken ten voordele van de exacte, positieve en vooral meer
pragmatisch gerichte vakken. Eenzelfde tendens is merkbaar in de humane
vakken zelf. Er is duidelijk sprake van een accentverschuiving. Zo wordt het
aandeel van de literaire vorming in de taalopleiding hoe langer hoe meer
gecontesteerd : het schrijven van een Engelse sollicitatiebrief wordt belangrijker geacht dan het kunnen lezen van Shakespeare.
Het onderwijs is veel gevoeliger geworden voor allerlei invloeden van buitenaf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de steeds groter wordende druk van vaak
sterk pragmatisch ingestelde ouders op het schoolgebeuren en uit de manier
waarop naschoolse activiteiten worden ingevuld. Zo worden om de haverklap
bedrijfsmanagers van stal gehaald, om op een vakkundige manier de principes van de economie voor de weetgierige leerling toe te lichten. Op zichzelf
kan niemand daar iets op tegen hebben. Maar op een versluierde manier
wordt zo een model voorgehouden van hoe een vernieuwd onderwijs moet
worden aangepast aan wat de behoeften van een hedendaagse samenleving
worden genoemd, terwijl de leerlingen steeds minder de middelen worden
aangereikt om zich tegen een dergelijke onderhuidse indoctrinatie te weren.
En daar hebben wij wel iets op tegen.
Natuurlijk is het één van de taken van het onderwijs om de leerlingen voor
te bereiden op een goed functioneren in de maatschappij. Maar dat is niet
zijn enige en niet zijn eerste taak. Wat onderwijs vooral dient na te streven
is een reflectie over de economische, sociale en culturele uitgangspunten van
de maatschappij waarbinnen het functioneert. Een maatschappij die zich beschaafd wil noemen, is niet alleen een maatschappij die het technische vermogen ontwikkelt om te voldoen aan de eisen van steeds hogere niveaus van
produktie en consumptie. Ze dient ook het vermogen tot reflectie over haar
eigen uitgangspunten, m.a.w. de mogelijkheid om zichzelf te bekritiseren, te
stimuleren. Het vak dat daartoe bij uitstek is uitgerust is filosofie.
3

Filosofie is een reflexief kritisch vak. Wat wordt daarmee bedoeld ? De filosofie sticht zelf geen betekenis ; ze creëert haar eigen inhoud niet uit het
niets, maar put haar gegevens uit de werkelijkheid en uit de ideeën die over
die werkelijkheid de ronde doen. De filosofie kan slechts zien en reflecteren
over wat gegeven is : ze onderzoekt de grondvoorstellingen die aan de oorsprong liggen van de ideeën over de werkelijkheid. Op die manier is ze reflexief: de uil van Minerva vliegt slechts bij het vallen van de avond.
Het specifieke van de filosofie is dat ze kijkt vanop een afstand. Ze meet
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de afstand tussen wat is en wat moet zijn. Ze beweegt in het spanningsveld
dat ontstaat uit de tegenstelling tussen het werkelijke kennen en het bewustzijn dat we daarin altijd tekort schieten. Aan die spanning ontleent de filosofie haar kritisch karakter.
Daarom ook is de filosofie een discipline die zichzelf voortdurend kritische vragen stelt, haar eigen geschiedenis telkens opnieuw interpreteert en
herschrijft. Dat gebeurt niet omdat ze er door de eeuwen heen niet in slaagt
haar eigen identiteit te vinden ; evenmin omdat ze voortdurend dwaalt of aan
zichzelf twijfelt. Wel omdat dit kritische vragen haar identiteit is. Haar identiteit is het nooit samen te vallen met zichzelf. Ze mag per definitie nooit
zelfvoldaan, zelfgenoegzaam of immuun voor tegenevidentie zijn. Was ze dat
wel, dan zou ze verstarren en ondermijnen wat ze geacht wordt in stand te
houden, nl. de beweging, het leven van het denken en de cultuur zelf ; in
dat geval zou ze uiteindelijk ook zichzelf ondermijnen. Naarmate een denken
zich scherper bewust is van zijn relativiteit, historiciteit en van de noodzaak
zichzelf te overstijgen, is het een authentischer filosofisch denken.
4
Hoe een dergelijke visie op filosofie vertalen in een vak 'wijsbegeerte' in het
curriculum van de laatste twee jaren in het secundair onderwijs ? Indien wijsbegeerte als vak wordt opgenomen, dan dient het te worden geconcipieerd
als een integratie-vak. M.a.w., filosofie brengt geen volkomen nieuwe informatie aan naast de andere vakken, maar zoekt juist aansluiting bij thema's
die ook in andere vakken aan bod komen. De band met wat in andere vakken
wordt behandeld is het beste uitgangspunt.
In de humane vakken liggen de voorbeelden voor het grijpen. De geschiedenisleraar spreekt over de Franse Revolutie, de leraar Frans heeft het over
Voltaire of Rousseau. Filosofie is het geschikte instrument om daarbij achtergrondinformatie te geven. Of neem de geschiedenis van de roman, één
van de verplichte items binnen het vak Nederlands in het laatste jaar. Je kan
die evolutie technisch behandelen aan de hand van de evolutie van de verteltechniek (auctoriële auteur - personele auteur - ik-verteller). Maar de
eigenlijke betekenis van deze verhaaltechnische verschuivingen wordt pas
duidelijk tegen de achtergrond van een wijsgerige verheldering. De grondvraag is : hoe verandert de relatie tussen mens en werkelijkheid en hoe weerspiegelt die verandering zich in de verhaaltechniek ?
Maar ook in de meer exacte en positieve richtingen is een wijsgerige reflectie op haar plaats. Waarom ging de wiskunde vanaf de 16e eeuw een verbond aan met de positieve wetenschappen ? Welke gevolgen heeft dat met
zich meegebracht ? Wat verstaat men onder 'universeel', een kwaliteit die
mathematische wetten wordt toegedicht ? Of : wat zijn de vooronderstellingen van de Darwiniaanse evolutieleer ? Hoe heeft Darwin het westers denkklimaat beïnvloed ?
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Aansluiting vinden bij wat leerlingen in andere lessen wordt aangeboden is
dus het criterium als we een programma van het vak wijsbegeerte willen uitwerken. Negatief geformuleerd, houdt dat in dat het vak niet in de eerste
plaats mag worden opgevat als een historisch overzicht van de wijsbegeerte
vanaf Thales tot Rorty. Maar inspelen op de leefwereld van de leerlingen
of op de actualiteit waarmee zij worden geconfronteerd betekent ook weer
niet dat de historische component helemaal wordt uitgesloten. Wie vanuit
een wijsgerig perspectief over actuele onderwerpen als nationalisme en racisme wil spreken, komt al vlug tot de constatering dat heel wat filosofen
daarover hebben geschreven. De pro- en contra-argumenten zijn van veel
oudere datum dan leerlingen vaak denken. De confrontatie met vroegere en
hedendaagse denkers kan de kwaliteit van hun argumentatie dan ook verhogen. En is het bijbrengen van de vaardigheid om te argumenteren juist
geen kwaliteit die in het onderwijs vaak stiefmoederlijk is behandeld, maar
die het onderwijs bij uitstek dient te garanderen ?
6

Filosofie is dus een vak dat erop gericht is de vooronderstellingen van datgene wat in andere vakken wordt uitgewerkt onder de loep te nemen. Dat
is haar specificiteit. Ze concurreert niet met de andere vakken door nieuwe
of betere informatie aan te brengen ; ze wil alleen de betekenis van die informatie verhelderen en desgevallend relativeren.
Als integratievak stimuleert filosofie produktief (i.p.v. reproduktief) leren.
Het vak draagt bij tot een beter verstaan van maatschappelijke structuren,
politiek, literatuur en kunst, kortom van eigen tijd en cultuur ; het maakt leerlingen bewust van de – voor de hand liggende, hoewel niet vanzelfsprekende
– prefilosofische vooronderstellingen van het alledaagse redeneren en helpt
hen een zelfstandige en kritische denkhouding te ontwikkelen ; het helpt hen
moeilijke teksten kritisch te analyseren en te begrijpen en een eigen houding
te bepalen tegenover verschillende visies en opvattingen.
7

In de Vlaamse onderwijscontext is vooral de verhouding filosofie- godsdienst
vaak precair geweest. Is het immers niet zo dat een vak filosofie het vak godsdienst bedreigt ? Historisch gesproken heeft die verdenking in het katholiek
onderwijs in Vlaanderen zeker mee gespeeld om filosofie in het curriculum
te verwaarlozen. Godsdienstige en wijsgerige vragen hangen natuurlijk nauw
samen, maar ze zijn toch duidelijk af te bakenen. Het kan de taak van de
filosofie niet zijn het geloof uit te schakelen : het zijn twee verschillende domeinen. Het statuut van godsdienstige verhalen is niet dat van wetenschappelijke hypothesen of filosofisch/meta-fysische systemen. Veeleer is het de
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taak van de filosofie het geloof te overdenken. In dat verband tekenen zich
op het ogenblik twee tendensen af. Enerzijds wordt de nadruk gelegd op de
scheiding tussen beide : in dit (Wittgensteiniaans) perspectief dient wijsgerige reflectie in de eerste plaats de grenzen van de rationaliteit aan te wijzen,
waardoor juist ruimte wordt gecreëerd voor een religieus spreken. Anderzijds wordt de taak van de filosofie (cfr. het Proces-denken) omschreven als
een vragen naar verantwoording van het gelovig spreken. Daarmee wil niet
gezegd zijn dat de filosofie het geloof kan of moet bewijzen (wat zou zo'n
bewijs wel kunnen inhouden ?), wel dat een wijsgerige reflectie aanknopingspunten ('transcendentiesignalen') kan aanwijzen in de concrete bestaanservaring van de mens. Maar in beide benaderingen wordt zowel de eigenheid
van de religie als die van de filosofie erkend.
In de concrete lespraktijk zou het invoeren van een afzonderlijk vak wijsbegeerte het heilzame gevolg hebben dat de godsdienstleraar wordt gegeven
wat hem toekomt. Nu is het zo dat veel godsdienstleraren, om vaak begrijpelijke redenen, heel wat filosofie in hun lessen geven. De leerlingen hebben
een bijzondere interesse voor levensbeschouwelijke vragen : ze staan sceptisch tegenover traditionele normen en hebben daarbij behoefte aan begeleiding. Met het gevolg dat de godsdienstleraar vaak niet meer aan de specifiek godsdienstige vragen toekomt en blijft steken in een wijsgerige problematiek.
8

Leraren die in de twee laatste jaren les geven weten dat leerlingen op die
leeftijd bij uitstek aanspreekbaar zijn op het niveau van diepere beschouwingen over de aard en de betekenis van de menselijke existentie. Wil men
jongeren vormen, dan kan men dit soort vragen niet uit de weg gaan. De
vraag naar filosofie beantwoordt trouwens aan een behoefte. Er zijn al scholen die zelfs buiten de gewone uren lessen filosofie organiseren, druk bijgewoond door leerlingen op vrijwillige basis en gegeven op even vrijwillige
basis door een onbezoldigde leerkracht. Is het dan niet verstandiger een
afzonderlijk vak wijsbegeerte in te voeren ?
Vooral godsdienst- en andere leraren van humane vakken voelen zich
daardoor bedreigd. Maar dat lijkt ons ongegrond. Filosofie wil eerder de impact van de pragmatische vakken terugdringen. Filosofen staan dus aan de
kant van de godsdienst-, geschiedenis- en talenleraren. Even ongegrond is
de vrees dat werkloze filosofen nu de uren van anderen willen inpikken. Momenteel is er reeds een aantal vastbenoemde licentiaten filosofie in de scholen werkzaam. In de meeste scholen kan men een uur filosofie invoeren, zonder daarvoor een nieuwe leerkracht te moeten aanwerven. Daarenboven geven de meeste licentiaten filosofie nu andere vakken. Die uren zouden dan
vrijkomen voor mensen die in die vakken gespecialiseerd zijn.
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Vanuit een Europees perspectief zou Vlaanderen met de invoering van een
vak 'wijsbegeerte' alleen maar overnemen wat in andere Europese landen
al lang een traditie is. In alle Westeuropese landen staat filosofie als een
verplicht of een facultatief vak op het programma. In Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland bedraagt het aantal uren filosofie
in de twee laatste jaren minimum 3 à 4 uren per week, soms meer (het Franse
baccalauréat, richting filosofie ; Italië spant de kroon met maar liefst 8 uur
per week).
Uit een in 1970 in Nederland ingestelde enquête over de wenselijkheid
van het vak filosofie in het middelbaar onderwijs bleek dat 94% van de rectoren van de Nederlandse middelbare scholen zich uitspraken voor opname
van het vak in het curriculum. Met ingang van het schooljaar 1990-1991 werd
filosofie een facultatief eindexamenvak op het VWO 1 (Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs). Ook Ylieff, de onderwijsminister voor het
Waalse gewest, overweegt momenteel de mogelijkheid om een vak wijsbegeerte in het secundair onderwijs in te voeren.
Sinds 1975 voert in Frankrijk de Greph (Groupe de recherche de l'enseignement philosophique), onder leiding van Jacques Derrida, campagne om
de positie van de wijsbegeerte in het onderwijs te handhaven of zelfs te verstevigen. Die campagne van de Franse filosofen was een onderdeel van een
algemeen maatschappelijk debat over de inhoudelijke invulling van een vernieuwd onderwijs. Ook dit pleidooi voor de invoering van het vak wijsbegeerte past in het algemeen opzet om ook in Vlaanderen een brede discussie op
gang te brengen over de algemene humane vorming van de scholier. Een algemene humane vorming, waarbinnen het vak wijsbegeerte, opgevat als een
kritisch-reflexief integratievak, een onmisbare component is.
NOTEN
1 Bij Koninklijk Besluit van 20 december 1990 staat de wet het alle VWO-scholen toe om filosofie als
eindexamenvak aan te bieden. Dit besluit is tot stand gekomen na een experiment van 17 jaar, waarin
op een beperkt aantal scholen (11) filosofieonderwijs werd aangeboden, afgesloten met een mondeling
schoolexamen en een centraal schriftelijk eindexamen. In mei 1991 werd reeds het 18e examen afgenomen.
Zowel het experiment als de erkenning van filosofie als eindexamenvak zijn in niet geringe mate te danken
aan de Vereniging voor Filosofie in het Onderwijs (VFO), tot voor kort voorgezeten door Drs. Harrie
Willemsen te Eindhoven. De door de Minister ingestelde Begeleidingscommissie Experiment Filosofie
Eindexamenvak (met daarin o.m. prof. dr. Otto Duintjer) bracht in 1984 een tussenverslag uit en in april
jl. haar eindverslag. Ook is inmiddels een door de overheid vastgelegd eindexamenprogramma filosofie
gepubliceerd.

Bukavu : Zaïre in close-up

OVERLEVEN ZONDER STAAT
TOM DE HERDT

Bukavu is een van de provinciestadjes van de Grote Republiek Zaïre, maar
dat merk je slechts wanneer je TV kijkt of de nationale radio beluistert (dan
blijkt trouwens heel Zaïre een provinciestadje te zijn). Daarbuiten doet niets
vermoeden dat Bukavu niet het centrum van de wereld is.
Op zaterdag 20 juli jl. hield de 'Société Civile' in het plaatselijke jezuïetencollege een vergadering om de Nationale Conferentie voor te bereiden.
In een serene sfeer werden de hoofdlijnen uitgezet voor de toekomstige federale regering van Zuid-Kivu in de Derde Republiek. Alle groeperingen
bouwden hun toekomstig beleid op de droom van een verantwoordelijke
staat. De vergadering behandelde een lijst van 'noodzakelijke publieke taken' en onderzocht voor elke taak de aangepaste organisatievorm : privé-uitbating (b.v. de grote wegen), NGO-samenwerking (b.v. watervoorziening),
regionale overheid (b.v. post en telecommunicatie), nationale overheid. Men
debatteerde over de taken van de toekomstige overheid van een nog niet bestaande deelstaat, alsof het het dagelijks bestuur van een middelgrote instelling betrof.
Als vuistregel gold dat de huidige staat slechts heeft gediend ter verrijking
van de President en diens entourage. Tekenend in dit verband zijn de vele
gebouwen of plaatsen die geleden hebben onder de plaag van de 'pillage',
het simpelweg leegroven van overheidseigendommen. Even veelzeggend is
ook de toestand van het wegennet. De straat is het meest zichtbare en tastbare bewijs dat de staat niet doet wat hij moet doen. Je kan een hele dag
in Bukavu ronddwalen met een Zaïrese gids, om je over de evolutie van de
wegen te laten onderhouden. Soms tref je nog slechts een wandelpaadje aan
waar dertig jaar geleden asfalt lag.
De Zaïrese intellectuelen die op dit moment deelnemen aan de Nationale
Conferentie, zijn afkomstig uit een samenleving gekenmerkt door negatieve
groei. De toekomst is voor hen het verleden, een verleden waarin de universitairen, kaderleden en ambtenaren nog gewaardeerd werden. Maar, een
gemeenschappelijk verleden en een gemeenschappelijke ervaring van de afbrokkeling is nog geen garantie voor een welvarende toekomst. Om te beginnen leden de verschillende groepen op een verschillende manier onder
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die afbrokkeling. Ten tweede, heeft dit verleden ook 'nieuwe rijken' geschapen, groepen die vroeg of laat hun plaats zullen opeisen in het publieke leven. Ten derde, lijkt het debat over de nieuwe staatsvorm voorbij te gaan
aan een grondigere discussie over de inhoud van een eventueel beleid ; voor
de leden van de vergadering is ontwikkeling niets anders dan ontwikkeling,
punt andere lijn.
Hieronder beschrijven we eerst de evolutie van de stad Bukavu. Daarna
tekenen we enkele hoofdlijnen van de negatieve groei uit. Tenslotte bespreken we de plaats van de staat in de huidige samenleving.
BUKAVU
Bukavu moet dertig jaar geleden een mooie stad geweest zijn. Politiek-geografisch was de stad een ideaal oord voor de hoge koloniale kaders ; elk
schiereilandje werd voorzien van een reeks aan elkaar gewaagde villa's die
wedijverden om het meest spectaculaire uitzicht over het Kivu-meer en omstreken. Bovendien bood een schiereiland een geschikte gelegenheid om, in
geval van gevaar, uit te wijken naar het buurland Rwanda. Rond deze
schiereilandjes organiseerde zich een commercieel centrum voor de residentiële wijk, waarvan je de sporen nog op de gevels kan terugvinden : pizzeria,
restaurant,... De huidige 'Avenue du Président Mobutu' is de centrale as van
dit stadsgedeelte. De Avenue mondt uit in het grootste schiereiland, waar
nu nog steeds de administratie gevestigd is. De tweede centrale as wordt
'Avenue Industrielle' genoemd e . Zij verbond destijds het 'blanke' Bukavu
met de zwarte arbeiderswijk. De industriezone deed dienst als een buffer
tussen twee rassen. Er bestonden zelfs plannen om de arbeiders helemaal
buiten de stad te huisvesten en zo het 'blanke karakter' te bewaren.
In 1972 schrijft Léon de Saint Moulin (pro-rector van de Universiteit van
Kinshasa) dat Bukavu eigenlijk meer geïntegreerd is in de nationale structuur dan in haar onmiddellijke omgeving. Dit heeft alles te maken met het
verleden van de stad, als residentiële wijk van de koloniale administratie.
14% van de beroepsbevolking werd in de volkstelling van 1970 nog ingedeeld
bij de categorie 'services personnels et domestiques' (tegenover 5% in Kinshasa in diezelfde periode), 31% was staatsambtenaar2. Als men hier nog
eens de handelsactiviteiten aan toevoegt, nodig om de westerse levensstandaard te imiteren, blijkt al snel dat Bukavu eerder een koloniale enclave dan
een stad was.
Uit voorgaande blijkt duidelijk dat het verleden inderdaad 'ontwikkeld'
was, maar dat deze ontwikkeling eigenlijk gebaseerd was op de rol van Bukavu in de nationale (koloniale) economie. De grote uitdaging voor Bukavu
is dan ook zijn regionale integratie 3. Het Bukavu van de toekomst zal duidelijk andere 'wegen' moeten gaan dan in het verleden, schrijft de Saint Moulin reeds in 1972:
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Cette structure révèle la fragilité économique de Bukavu, qui dépend largement
de l'extérieur et qui a un réseau de transports et de télécommunication insuffisant
pour animer et valoriser autant qu'il le faudrait la production et la vie socio-culturelle des régions qui l'entourent4.

Het koloniale verleden is men pas dertig jaar geleden beginnen begraven.
Stenen houden echter langer stand dan waarden. Op de schiereilandjes zie
je nu imposante villa's waar de was hangt te drogen in het voorportaal en
waar de geiten het voortuintje onderhouden. Er zijn natuurlijk nog 'restanten
van schoonheid' en dus mensen die kunnen betalen. Het huis van de gouverneur bijvoorbeeld, of van de Duitse eigenaar van 's lands grootste kinaplantage. Dit zijn echter eerder uitzonderingen die de regel bevestigen. De
voormalige residentiële en commerciële wijken lijken nu eerder op bewoonde ruïnes. De onafhankelijkheid heeft van de koloniale enclave een spookstad gemaakt, en van het bestaande wegennet een frustratie voor het gemotoriseerde vervoer. Hetzelfde gaat op voor de 'Avenue Industrielle'. In 1960
lag hier een van de grootste industriële centra van Zaïre, voornamelijk bestaande uit agro-exportbedrijven (kina, hout, palmolie en derivaten) en
bouwnijverheid. Stilaan echter zijn de eigendommen overgegaan in handen
van commercanten, kerken en de staat. Midden in de industriële wijk vind
je nu een hotel !
Ondertussen is de tijd echter ook niet stil blijven staan. Tenslotte wordt
er ook geleefd in een samenleving die negatief groeit. Het meest voor de
hand liggende voorbeeld is alweer het wegennet. Het huidige Bukavu is namelijk bezaaid met wandelpaadjes, vaak steile en voor niet geoefende benen
ontoegankelijke 'informele' wegeltjes die zich tussen en achter de huizen en
gebouwen slingeren om het voettransport een optimale snelheid te garanderen en tegelijk de buren goeiemorgen te wensen. Het zijn vooral deze kleine wandelpaadjes die van Bukavu een 'stad' hebben gemaakt... niet van het
oude blanke Bukavu, maar van Kadutu, de ex-arbeiderswijk. De kern van
deze wijk is een immens grote marktplaats geworden, terwijl de hellingen
eromheen al snel ingenomen werden door 'bidonvilles'; de 'tweede generatie'
stedelingen was te rijk om terug te keren naar de grond van hun grootouders
en te arm om een grondige geologische studie uit te voeren alvorens te bouwen.
Is het mogelijk om het proces van 'inwikkeling' dat zich in Bukavu afspeelde
enigszins te systematiseren ? Hieronder zullen we drie crisismodellen onderscheiden, drie 'inwikkelingspatronen', die dit proces bepalen.
EERSTE CRISIS-STRATEGIE : REDISTRIBUTIEVE ECONOMIES
Je zou de Zaïrese crisis allereerst kunnen interpreteren als een vraagcrisis.
Het wegvallen van de koloniale vraag maakt dat de produktieve capaciteit
van het land onderbenut wordt. In dit perspectief ligt de klassieke (korte-
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termijn) oplossing in het stimuleren van een koopkrachtige vraag naar consumptiegoederen, door herverdeling van de winsten uit produktie. Deze interpretatie is zeker vruchtbaar om de crisis van Bukavu te begrijpen : de gemiddelde Zaïrees is inderdaad werkloos. Er is echter geen Keynesiaanse
staat die dit probleem opvangt. Het komt er m.a.w. op aan om zélf de bestaande economische circuits open te breken, en zélf middelen te zoeken om
de aanwezige rijkdom zoveel mogelijk te 'herverdelen'.
De goudontginning werd b.v. op die manier geherstructureerd. De Kivustreek is bekend om zijn rijkdom aan mineralen. De 'formele' goudmijnen
sluisden hun goud echter rechtstreeks door naar het buitenland, en een deel
van de winsten naar Kinshasa, terwijl de lokale economie werkloos moest
toekijken. Reeds vanaf het begin van de jaren '60 begon de zoektocht naar
goud in rivieren of oppervlaktelagen. Op dit moment is de privé-goudontginning zelfs officieel toegelaten. Het smokkelcircuit heeft echter ongekende
proporties aangenomen. Elke nog bestaande winkel in het commerciële centrum is eigenlijk de neutrale façade voor een goudsmokkelaar. Vroeger was
dit een publiek geheim, nu een officiële praktijk. De winkeliers smokkelen
het goud naar Bujumbura of Nairobi, waar ze betaald worden in harde valuta
die ze dan weer kunnen omzetten in consumptiegoederen voor Bukavu. Handel is winst in 't kwadraat. Zo is b.v. de handel in geneesmiddelen een lucratieve bezigheid. Bukavu telt dan ook een onwaarschijnlijk groot aantal
apotheken. Medicijnen zijn zowat het enige importgoed dat niet gebonden
is aan een elastische vraag ; ze kunnen moeilijk vervangen worden door binnenlandse produkten en zieken zijn dankzij de traditionele solidariteitsverbanden ook meestal koopkrachtig.
Deze stedelijke handelaars zijn echter slechts het eindpunt van de goudtrafiek. Eigenlijk is het goud de verborgen verleider van de lokale economie,
die zowel stad als platteland beheerst. Onderaan de trafiek kan je nu twee
informele produktiesystemen onderscheiden : goud dat illegaal wordt opgedolven of gewoon ontvreemd in de officiële mijnschachten (waardoor deze
laatste met verlies werken), en goud dat gedolven wordt in dagbouw, door
'zelfstandigen'. In vele landbouwstreken wordt de stijgende bevolkingsdruk
niet omgezet in grondherverdeling 6, noch in een massale vlucht naar de stad,
maar in een koortsachtige zoektocht naar goud en goudaders. Evenals de
stad biedt het goud een toegangskaartje voor een spectaculair bestaan, dat
balanceert tussen overleven en exorbitante consumptie.
Een carrière in de goudtrafiek begint op het platteland, wanneer de
schoolresultaten geen verdere studies, en dus geen doorstroommogelijkheid
naar de stad toelaten. Elke gram goud vertegenwoordigt de waarde van een
maandloon in de nabijgelegen plantage ! Het geld is misschien snel verdiend,
maar ook snel weer uitgegeven ; waar goud wordt gedolven organiseert men
een stedelijke orgie. De handelaars die het goud naar de stad voeren en in
ruil stedelijke consumptiegoederen meebrengen weten hun monopolieposi-

OVERLEVEN ZONDER STAAT

155

tie grondig uit te buiten. Als de goudzoeker niet kan opklimmen tot rurale
goudhandelaar rest hem slechts een armoedig landbouwbestaan'.
Het zijn de rurale goudhandelaars, maar vooral de handelaars die de 'relaties met het buitenland' verzorgen, die de winsten van het goud opstrijken...
en investeren in consumptie. De stad is het podium waar de rijkdom wordt
geëtaleerd : Holland Wax-panjes voor de vrouw, westerse kleding voor de
man, en geitevlees bij het bier voor de vrienden in de kroeg. Sociale status
is goud waard.
De informele goudtrafiek zoals die in Zuid-Kivu wordt georganiseerd is
eigenlijk maar een korte-termijn-pijnstiller. De trafiek wordt immers steeds
moeilijker. De voorradige goudaders verplaatsen zich steeds dieper naar het
binnenland en in de ondergrond, zodat de delf- en transportkosten een
steeds groeiend deel van de winsten opeisen. Anderzijds eten steeds meer
mensen mee van de koek, dit volgens de logica van de redistributieve economie. Een groot deel van de redistributieve economie is bovendien parasitair t.o.v. de 'normale' staat : smokkel, maar ook de boven vermelde 'pillage'
zijn de hoekstenen van deze overlevingsstrategie. Ambtenaren en bedienden,
in hun studietijd financieel gesteund door heel de familie, hebben de morele
plicht om deze 'familie-investering' af te lossen met goederen van de staat,
of gecontroleerd door de staat. De Zaïrese douanebeambte b.v. is een tweelingbroer van de bijbelse tollenaar. Met zijn salaris kan hij de eindjes niet
eens aan elkaar knopen, maar zijn job maakt het hem wel mogelijk om zijn
deel op te eisen van de winsten uit smokkel of de beurs van de toeristens.
Volgens René Lemarchand dient men de Zaïrese politiek van na de Zaïrisatie (1973) te evalueren binnen de logica van de redistributieve economie
l'Etatisation de la société mène a la privatisation de l'état 9 Hoe groter de staat,
hoe meer mogelijkheden om de bronnen die door hem (of zijn onderdanen)
gecontroleerd worden, te verdelen. De redistributieve crisisstrategie lijkt op
dit moment het meest aangewezen. Maar, een groot deel van de redistributieve economie concurreert in feite met de Derde Republiek. Een effectieve
staatsstructuur, ook al betreft het een minimale staat, kan onmogelijk smokkelhandel tolereren, laat staan corruptie. Misschien is dit wel de grootste
taak van de Nationale Conferentie : de redistributieve economie inperken.
TWEEDE CRISIS-STRATEGIE :
INTEGRATIE VAN ECONOMISCHE CIRCUITS
Goudsmokkel is een algemeen verspreid fenomeen in Zaïre, maar de organisatie ervan kan sterk verschillen. Terwijl het goud van Zuid-Kivu wordt gebruikt om het hoofd te bieden aan de crisis van de koloniale economie van
Bukavu is goudsmokkel in Noord-Kivu b.v. een plattelandsactiviteit gebleven, een middel om snel te kunnen investeren in landbouw, veeteelt en ruraal
transport. Dit hangt samen met het feit dat de Banande – de lokale be-
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volking van Noord-Kivu – reeds tijdens de kolonisatie uitgesloten werd uit
de officiële publieke samenleving. Ook nu heeft die bevolking geen of weinig
relaties met de administratie en wordt ze voortdurend gediscrimineerd 10. De
Banande zijn hierdoor steeds op zichzelf aangewezen, verstoken als ze zijn
van enig perspectief op publieke emancipatie in de Tweede Republiek. Dit
heeft er zeker toe bijgedragen dat de smokkelhandel van Noord-Kivu hun
monopolie is geworden en dat de winsten geïnvesteerd werden in de landbouw i.p.v. opgesoupeerd door steeds meer vrienden en bekenden in de stad.
Hun etnische solidariteit zorgt enerzijds voor een netwerk van betrouwbare
zakenrelaties en anderzijds voor minder exorbitante consumptiepatronen.
Ook de nog overgebleven koloniale en buitenlandse ondernemers houden
hun circuit zo gesloten als maar mogelijk. Zo wordt het enige meubelbedrijfje
van Bukavu (in 1960 waren er nog veertien) gerund door een Belg, die zijn
nering controleert vanaf de aankoop van het materiaal in België (alles, behalve het hout zelf) tot en met het contract met de klant (Zaïrees, Rwandees
of Burundees). Geen groothandel, geen kleinhandel. In dit circuit rekent
men met deviezen ; daarom zijn devaluatie en hyperinflatie slechts randfenomenen, zij hebben geen rechtstreekse invloed, tenzij wat betreft de steeds
lagere loonrekening.
Hoe verschillend ook, toch hebben die buitenlanders met de Banande gemeen dat ze hun economische activiteiten uitbouwen binnen een netwerk
van stabiele en betrouwbare relaties en elk contact met de staat en de redistributieve economie vermijden. Uitgenomen een burgeroorlog kan niets
deze circuits verstoren. Wat de uitslag van de Nationale Conferentie ook mag
zijn, een deel van de economie zal er immuun voor blijven.
DERDE CRISIS-STRATEGIE :
AANPASSING VAN TECHNOLOGIE EN ORGANISATIE
Je kan de crisis echter ook bekijken als een lange-termijn-fenomeen. Op lange termijn zal Zaïre de koloniale economie niet opnieuw kunnen aanzwengelen ; zoveel is zeker. Het land zal zijn produktiestructuur, die geënt was
op de koloniale behoeften en nu inderdaad onderbenut is, moeten aanpassen
aan de nieuwe situatie om zijn enorme economische potentieel alsnog te laten renderen. Dat veronderstelt echter een denken op lange termijn. Dat
is momenteel weliswaar een luxe. Aanpassing van technologie is echter ook
gewoon een overlevingsstrategie.
Dat blijkt alvast uit een fenomeen dat we de ruralisering van Bukavu zouden kunnen noemen. Terwijl de urbanisatiegraad van Zuid-Kivu gestadig
toeneemt worden de niet bebouwde terreinen steevast beplant met maniok,
of bezet door kleinvee 11 . Anderzijds ontwikkelt er zich een heel handelsnetwerk met de markt van Kadutu (de arbeiderswijk van Bukavu) als centrum,
zodat de stad wordt voorzien van landbouwprodukten uit de omstreken. De
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ineenstorting van het nationale wegen- en communicatienet heeft Bukavu
willens nillens verplicht om zich te integreren in de omliggende gebieden,
zij het op een 'aangepaste' manier ; de manier van de armen.
De 'manier van de armen' is echter niet steeds even romantisch. Dat kunnen we illustreren met de nieuwe 'transportfirma's' die gebruik maken van
het 'aangepaste wegennet': voornamelijk vrouwelijke lastdragers ('portefaix'). In de omstreken van Bukavu is het platteland overbevolkt en ondervoed. Dit drijft allereerst de mannen naar de stad. Maar, hun loon is karig
en de stad vermenigvuldigt ook de behoeften. De vrouwen staan dus goeddeels alleen voor het onderhoud van hun gezin in. Op hun beurt trekken
de vrouwen dan naar de stad, d.w.z. zij combineren hun werk op het land
met het transport van landbouwprodukten naar de stad. De commercialisatie
van de landbouwgoederen is echter traditioneel een mannenwerk. De economische nood grijpt dus in op de arbeidsverdeling tussen man en vrouw,
ten nadele van de vrouw.
Een aantrekkelijker voorbeeld van aanpassing is de houtsector. Van het
twintigtal houtzagerijen in de buurt van Bukavu is er nu nog slechts één in
werking. Nochtans, de houtsector is verre van uitgestorven. In de eerste
plaats heeft er zich een circuit georganiseerd dat hout exporteert naar de
ontboste buurlanden Rwanda en Burundi. Het hout wordt – manueel –
gezaagd waar de boom geveld wordt. Daarna wordt de boom plank per plank
vervoerd over een bospaadje, tot op de weg die tot 8 km verder ligt. De lengte
en de dikte van de planken werd vanzelfsprekend aangepast aan het menselijke draagvermogen en de breedte van het pad. In Bukavu worden de planken dan gesorteerd, naar schatting 20% blijft ter plekke. De werkloze arbeiders van dertien teloorgegane meubelbedrijfjes (en ook enkele nieuw opgeleide houtbewerkers) verwerken dit hout tot meubels voor een cliënteel
dat voor een aangepaste prijs/kwaliteit verhouding kiest. De meest dynamische meubelmakers zijn gevestigd in een groot atelier, een leegstaand magazijn uit de koloniale periode, waarvan er nog vele overeind bleven in de
Avenue Industrielle. Dat maakt het hen mogelijk om eventueel werkinstrumenten te lenen van collega's, of zelfs tijdelijke associaties aan te gaan (onderaanneming) als de bestelling te groot is om binnen een beperkte tijdspanne uit te voeren. In één atelier heeft men zelfs een 'mutuelle' opgericht,
een fonds dat gebruikt wordt i.g.v. ziekte of dood van een van de aangesloten
leden. Een elektrische machine (ook nog van vóór 1960) kan gehuurd worden
per te verwerken plank, in een van de nabijgelegen ateliers die voorzien zijn
van machines.
Het voorbeeld van de houtsector vertelt in principe niets over de globale
industriële evolutie sinds de onafhankelijkheid. Het illustreert echter de crisissituatie, en de technologische en organisatorische aanpassingen als antwoord hierop : van gespecialiseerde arbeider is men geëvolueerd naar allround-houtambachtsman. De machines worden optimaal benut omdat ze
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door meerdere produktie-eenheden gebruikt worden 12. De grootte van een
produktie-eenheid varieert rechtstreeks met de grootte van de opdracht van
de klant 13 . Deze nieuwe versie van de Avenue Industrielle werpt vruchten
af : men exporteert zelfs meubels naar het nabijgelegen Goma, of zelfs naar
Rwanda.
DE STAAT IS DOOD, LEVE DE STAAT
Een officiële instantie die de publieke goederen beheert bestaat niet meer
in Zuid-Kivu. Een groot deel van de huidige administratie valt onder de redistributieve economie, een crisisstrategie van de 'privé'-sector. De staat is
misschien wel dood en begraven, maar op zijn graf bloeien verschillende systemen die alsnog publieke goederen produceren. Deze systemen sluiten
nauw aan bij de reeds besproken crisisstrategieën.
Allereerst is er de 'aangepaste staat'. In een deel van de arbeiderswijk
Kadutu wordt de weg onderhouden door een groep jongeren. Bij het binnenkomen van de wijk betaalt elk voertuig 5.000 Zaïre (ca. 20 BF.). In ruil
kan de chauffeur gebruik maken van het best onderhouden wegennet van
de hele stad. Een meer spectaculair voorbeeld is het volksgerecht. Omdat
de politie en het gerecht omkoopbaar zijn kunnen ze de publieke veiligheid
niet meer garanderen, maar iedereen beseft dat veiligheid en handel hand
in hand gaan. Daarom wordt elke dief – het is niet zo moeilijk om die mensen op te sporen in een stad waar iedereen iedereen kent – zonder pardon
gestenigd.
Ten tweede zijn er de staatsdiensten, georganiseerd door rendabele economische circuits. Zo haalde tot voor kort de plaatselijke afdeling van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek (INS) haar werkingskosten uit de verhuur van haar Landrover aan privé-personen. Zo'n systeem is natuurlijk labiel, het hangt volledig af van de goodwill van de staatsambtenaren. De nieuwe directeur van het INS verhuurt de landrover om zijn eigen salaris aan
te vullen (kan men het hem kwalijk nemen ?).
Het meest opvallende publiek-economische circuit is wel 'de kerk'. Zij is
de (niet-gouvernementele) staat van Zaïre geworden en biedt publieke goederen aan op de meest diverse terreinen. De witte paters b.v. geven je de
voordeligste wisselkoers in heel Bukavu, de katholieke/protestantse onderwijsinstellingen zijn de enige die hun geloofwaardigheid behouden hebben,
de 'Pharmacie Diocesaine' is de best voorziene apotheek...
Deze voorzieningen putten zij deels (ofschoon steeds minder) uit buitenlandse fondsen, deels uit eigen economische bronnen. Naar schatting een
vierde van al de gronden is in eigendom van katholieke religieuze orden, van
protestanten, en in groeiende mate van sekten. In Bukavu is één heuvel volledig in eigendom van religieuze orden, hij werd 'le petit vatican' gedoopt.
De postkoloniale katholieke kerk balanceert voortdurend tussen uitdagin-
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gen en beperkingen. De uitdaging is niets minder dan de nationale integratie
zelf. Nu de staat samen met de koloniale structuur is begraven, blijven alleen
de kerkstructuren over om dit land van honderd talen en duizend culturen
samen te houden. 'Christelijk' betekent in de eerste plaats 'integer' en 'functioneert nog min of meer'. Deze kerk-staat heeft echter, evenals haar lekenhomoloog, schatkistproblemen. De weldoeners van het hinterland vergrijzen,
evenals de missionarissen. De inlandse roepingen erven slechts de sociale
status en het kerkpatrimonium. Dit patrimonium wordt dan ook aangesproken om de werkingskosten te financieren14.
Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat de kerk de plaats overneemt
van de kolonisator, en een eigen 'ontwikkelde' enclave uitbouwt waaraan de
overgrote meerderheid van de bevolking slechts marginaal deelneemt. Door
de uitbouw van een relatief gesloten economisch circuit maakt de kerk zich
onafhankelijk van de samenleving van wie ze ten dienste wil staan, maar de
uitbouw van het circuit zelf heeft onvermijdelijk negatieve gevolgen voor de
lokale economie.
Een derde produktiesysteem van publieke goederen wordt gerund door
instellingen die zich inschrijven in de redistributieve economie van Noord
naar Zuid. De secularisering van de westerse samenleving riep 'professionele' ontwikkelingskanalen in het leven. In Bukavu worden deze ontwikkelingsprojecten met open armen ontvangen door plaatselijke NGO's, ontstaan
op initiatief van intellectuelen die geen genoegen namen met de degeneratie
van de administratie en het onderwijssysteem. Het zijn deze NGO's die het
mogelijk maken om een ontwikkelingspolitiek te voeren buiten de staat om,
en een economische infrastructuur (waterleiding of riolering b.v.) te verzekeren. Hun 'professionaliteit' creëert echter een spanningsveld : ontwikkelingsfondsen worden onvermijdelijk, maar niet altijd evenredig, verdeeld tussen een intellectuele (stedelijke) klasse en de doelgroep van een ontwikkelingsproject. De duurste auto's van Bukavu zijn ofwel van hoge ambtenaren,
ofwel van commercanten, ofwel van NGO-verantwoordelijken. In dit opzicht
is het ook niet zo verwonderlijk dat het debat over 'welke ontwikkeling ?'
niet gevoerd wordt ; een in vraag stellen van ontwikkeling is meteen ook een
in vraag stellen van de 'marktpositie' van de intellectuele klasse15.
De mensen die in NGO's werkzaam zijn, zijn ook politiek het meest bedrijvig. Zij werpen zich op als de vertegenwoordigers van de 'Société Civile'
van Zuid-Kivu, en zijn ook meestal verbonden met een oppositiepartij.
BESLUIT
De drie bovenvermelde 'ersatz-staten' hebben gemeen dat ze zich op eigen
initiatief inzetten om publieke goederen te produceren. Voor de jongens van
Kadutu is het onderhoud van de straat in de eerste plaats een bron van inkomsten. De 'publieke opdracht' van de kerk en de NGO's berust eerder
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op een ethische bewogenheid. Persoonlijke ethiek en privé-belangen bepalen
welke publieke goederen worden aangeboden. Er is geen garantie dat deze
goederen overeenkomen met de keuze of behoeften van de modale burger.
'Ersatz-staten' zijn inherent ondemocratisch. Maar misschien is democratie
een illusie als de staat zelf een illusie blijkt te zijn.
De Derde Republiek zal allicht de nodige lessen trekken uit deze ersatzstaten, zij zal tenslotte bemand worden door dezelfde personen en grotendeels gefinancierd moeten worden door dezelfde mechanismen (voornamelijk overheidspatrimonium 16 en internationale hulp). De staat zal in de eerste
plaats moeten functioneren zonder meer, en dat is de uiteindelijke inzet van
de Nationale Conferentie. Pas daarna kan men denken aan democratische
besluitvormingsprocessen binnen dit systeem.

September 1991
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NOTEN
1 Officieel 'Avenue des Martyrs de la Révolution', maar tegenwoordig kent niemand een straat met deze
naam.
2 L. De Saint Moulin, Problèmes d'intégration de Bukavu dans la region du Kivu Cahiers du Ceruki, I.S.P.
Bukavu, 1972, pp. 63-71.
3 L. De Saint Moulin, o.c., p. 69.
4 L. De Saint Moulin, o.c., p. 69.
5 Cfr. Benoit Verhaegens concept 'tertiaire economie'. B. Verhaegenn, Petite economie : captive on libérée ?, op het Colloquium 'Petite Economie Marchande et Phénomène Informel', ULB, Brussel, mei
1991
6 Drie vierde van alle grond in Zuid-Kivu zou in eigendom zijn van enkele grote buitenlandse agro-exportbedrijven die rechtstreeks afhangen van de President, of gecontroleerd worden door de kerken of
de gewoonterechtelijke chefs ; de overbevolking van de Kivu-streek is een zeer relatieve zaak.
7 L. Kasele en K. Kasongo, La fraude de l'or et son impact sur le développement du Kivu : cas de Kamituga
au Sud-Kivu in La problématique du développement au Kivu ; actes du troisième colloque do Ceruki, I.S.P.
Bukavu, 1979, pp. 131-144.
8 Deze redenering gaat na 24 april minder en minder op ; alle staatsfunctionarissen worden door de bevolking eerder met medelijden dan met angst bejegend ; de gebruikelijke 'matabishe' om de grens te passeren wordt nu veeleer uit medelijden gegeven.
9 Elbaki Hermassi in R. Lemarchand, The State, the Parallel Economy and the Changing Structure of Patronage Systems in N. Chazan & D. Rotschild, The Precarious Balance : State and Society in Africa, Westview
Press, London. 1988, p. 156.
10 .1 Maegaffev. Entrepreneurs and Parasites The Struggle for Indigenous Capitalism in Zaire, Cambridge
University Press, 1987, p. 164.
11 N. Birhakaheka & N. Kazunguzibwa. Kasha : Milieu urbatn ou rural lie à l'histoire de Bukavu (1945-19821.
in ('aluers du Ceruki or. 21. I.S.P. Bukavu, 1988, p. 114.
12 In het algemeen zijn de machines in eigendom van (religieuze) vormingscentra, centra die door hun
contacten met Europa aan wisselstukken geraken.
13 Cfr. het Marshalliaanse concept 'Industrial District'; één van de voorlopers (of alternatieven) van de
massaproduktie was een collectief van kleine produktie-eenheden, die gebruik maakten van flexibele
organisatie en technologie om gemeenschappelijk te innoveren en te groeien : Manchester (textiel), Solingen (messen), Lyon,... Zie voor toepassing op ontwikkelingsproblematiek H. Schmitz, Petites entreprises
et spécialisation souple dans les pays en développement in Travail et Société, vol. 15, nr. 3, 1990, pp. 271-305.
14 Deze vorm van financiering van staatsfuncties is noch nieuw, noch specifiek Afrikaans. Max Weber
hanteerde het begrip 'Patriomoniale Staat' om dit systeem te karakteriseren. Voor een vergelijkbare recente ontwikkeling, zie Nicaragua : het FSLN ontwikkelt een economische trust van hypermoderne bedrijven om zichzelf financieel te handhaven. Ook hier weer duikt het probleem op of de partij op die
manier niet haar eigen doelstellingen verraadt door haar eigen praktijk.
15 Vgl. de voortdurende invraagstelling van ontwikkelingsstrategieën door de Nicaraguaanse intellectuelen in het tijdschrift ENVIO.
16'...I have sought to counter the view that the region's economic development can be satisfactorily promulgated by exclusive reliance on small agriculture. A dynamic, capital intensive sector aimed at home
consumption needs would become the engine driving the small scale rural and urban sectors, without
it, we are left with large scale government and services financed by an agriculture whose individual members can barely break even'. K. Hart, The Political Economy of West African Agriculture, Cambridge University Press, 1982. p. 223.

F O R U
SPINOY, SUSETTE
EN HULDERLIN
Erik Spinoy (° 1960) debuteerde vijf
jaar geleden met een dichtbundel De jagers in de sneeuw t (1986) die grotendeels
in Wenen is geschreven. De bundel
opent met een motto van Rilke, de dichter bij uitstek van het moderne levensgevoel. In dat motto wordt de poging
van de mens om zijn kosmos te ordenen
voorgesteld als een onderneming die tot
mislukken gedoemd is. De ordening is
voorlopig, het verval definitief. Dat besef leidt bij Erik Spinoy blijkbaar niet
tot moedeloosheid of inertie, want cy-

cius na cyclus blijft hij woorden ordenen
tot gedichten.
Het leidt wel tot relativering van de
eigen verwachtingen en die van de lezer. De lezer wordt gewaarschuwd : hij
moet niet hopen op een inzicht dat alles
verduidelijkt, op een sluitende verklaring of op een sleutel voor de interpretatie. Hij moet draadloos door het labyrint lopen. In Gloriette, het slotgedicht
van de cyclus Kerkhofbloesems voorziet
de dichter de ontgoocheling van de lezer als hij geconfronteerd wordt met de
schipbreuk van de geest. Maar de dichter kan, in het voetspoor van Rilke,
niets méér doen dan toekijken, registreren en laten gebeuren.

Gioriette
Hoger, bij de Gloriette, ligt de tweede
vijver – een smaragd die in een ring
van kiezelpaden is gevat. ik weet het,
lezer, lezer, je wou als een toerist van
een defecte telescoop, met het gevoel te zijn
bedrogen weggaan van het overzicht dat
dit gedicht je tonen ging. Je stootte op cliché,
terwijl je een onthulling had verwacht. Zo ook
begint de schipbreuk van de geest. Hij stijgt
naar ijle hoogten en geniet er van zichzelf,
hoe hij zich wendt en keert. Maar ten slotte heeft
hij elke ordening doorzien. Hij kan
zichzelf niet meer geloven, hij valt uiteen en
kan niet meer bewegen. Zijn gedachten blijven als
de rode vissen roerloos in het vijverwater opgehangen?

Samen met Dirk van Bastelaere, Bernard Dewulf en Charles Ducal publiceerde Erik Spinoy in 1987 Twist met
ons. In zijn woord vooraf noemde Ben-

no Barnard deze bloemlezing het debuut van een generatie waarvan zinloosheid, eenzaamheid, cultuurpessimisme
de thema's zijn. Die drie zeer algemene
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karakteriseringen vragen ongetwijfeld
om een meer concrete invulling. Erik
Spinoy heeft daarvoor zelf gezorgd door
in te gaan op de vraag van de redactie
van Yang om een ars poetica te schrijven. Zijn vertrekpunt is hetzelfde als
dat van Paul van Ostaijen : een tekst
ontstaat uit taal, niet uit ideeën ; alleen
woorden bestaan echt. In de formulering van Paul van Ostaijen : 'Poëzie =
woordkunst. Poëzie is niet : gedachte,
geest, fraaie zinnen, is noch doctoraal,
noch dada. Zij is eenvoudig een in het
metafysiese geankerde spel met woorden'. Verstaanbaarheid of hermetisme,
openheid of geslotenheid, zijn volgens
Spinoy onbruikbare categorieën om
over gedichten te spreken. 'Gedichten
die verstaanbaar lijken, zijn evengoed
retorische constructies als zgn. hermetische gedichten. Het verschil ligt hem
hierin dat veel "open" gedichten de lezer door allerlei retorische trucs de illusie geven dat hij de bedoelingen van
de dichter restloos begrijpt, m.a.w. dat
hij weet wat de dichter met zijn gedicht
wil "uitdrukken" Die illusie is geruststellend, maar evengoed een illusie'.
Spinoy gelooft dus niet in realistische
kunst omdat die de leugen van de werkelijkheid in stand houdt. Poëzie is geen
uitdrukking van, zij is evocatie van, zij
roept op wat nooit bestaan heeft. Spinoy beklemtoont ook dat de suggestieve
kracht van de poëzie mede afhankelijk
is van de goodwill en de sensibiliteit van
de lezer.
In de context van de poetica van Spinoy zijn de termen die Benno Barnard
gebruikt heeft – zinloosheid, eenzaamheid en cultuurpessimisme – relatief.
Zinloosheid roept zin op, eenzaamheid
is voorwaarde voor of gevolg van gemeenzaamheid en cultuurpessimisme is
geen twijfel aan de cultuur maar uitdrukking van het onbehagen te moeten
leven in een tijd van nivellering waarin
kwaliteit verruild wordt voor rendabiliteit, de prijs van het kunstwerk primeert
op de waarde, poëzie verward wordt
met 'performance' (p. 51).
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In 1990 verschijnt Susette4, een bundel over de relatie tussen de bankiersvrouw Susette Gontard (1769-1802) en
de dichter Friedrich Hólderlin (17701843) die van 1796 tot 1798 huisleraar
was van haar zoon. In het nawoord van
de Reclam-editie van Holderlins Gedichte (1966) staat dat Susette Gontard
in Hëlderlins ziel en poëzie binnentrad
als iemand die al lang verwacht was. In
Susette werd een gedroomde en hevig
verlangde figuur plots reëel op een wijze die alle dromen overtrof en die Hálderlin overweldigde.
De Susette van Erik Spinoy is méér
dan de minnares van Holderlin, zij is
taal geworden verbeelding die ook het
taalvermogen en de verbeelding van de
lezer moet aansteken. Vandaar de uitnodiging van de dichter op de flap van
zijn bundel : 'Welaan dan, lezer. Neem
het woord. Verstrik u in het kluwen van
Susette'. Die uitdaging is vergelijkbaar
met de provocatie aanwezig in de titel
van de eerdere bloemlezing Twist met
ons.
Wie en wat is Susette voor mij die als
lezer het woord neem ?
Een versplinterde poëtische biografie, door de dichter Spinoy in ruimte en
tijd gesitueerd tussen december 1795 en
juni 1802, met Frankfurt als vertrek- en
eindpunt. Aangezien deze poëzie haar
eigen werkelijkheid sticht heb ik de biografische verwijzingen zonder meer
voor waar aangenomen en de aanwezige letterlijke of verborgen citaten alsook de vele allusies voor lief genomen
zonder ze te willen naspeuren.
Wie en wat is Susette tijdens het lezen voor mij geworden ?
Een vrouw van woorden, die heel
even gestalte krijgt in een tekening, een
buste, een portret ; die als bankiersvrouw in een wereld van materiële en
culturele verfijning vertoeft die het biedermeier aankondigt terwijl de teringblos een vroege dood voorspelt ; die met
de gouverneur van haar zoon vlucht
voor de legers van de Franse revolutie,
smoorverliefd in een Westfaals kuur-
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oord verblijft tot ook daar voor hen
geldt : 'Het afscheid is de enige wet' (p.
35). Treurend en steeds bleker stelt Susette zich nadien de vraag wat haar nog
van Hólderlin rest. Het antwoord luidt :
'Verdriet, Hyperion, vaalgrijze anemie'
(p. 46).
Het gedicht met de titel Hólderlin in
zomerkleren (p. 21) eindigt met een dubbele vraag : 'Wat blijft in inkt bewaard ?
Wie is hier echt ?' Een antwoord is 12
regels eerder gegeven : 'Geschrift
schept haar, / en schept haar onbereikbaarheid'. Susette gaat over Susette
Gontard en Hólderlin, maar wezenlijk
ook over de dichter en de taal waarin hij
Susette en Friedrich voor de lezer verbeeldt en tegelijk in woorden verbergt.
'Sinds Plato / schijnt er droefheid door
het schrijven' lezen we op p. 11 en de
reden is bekend : in een haperende syntaxis bekent de dichter de onmacht van
het woord : 'Nooit kan ik maar ik wil,
met / dit geschreven woord, jou hier een
teken / stichten' (p. 47) En de slotregel
van het gedicht Menons aandenken affirmeert het nogmaals : 'Uw beeld I verluidt uw onbereikbaarheid' (p. 55).
Schrijven is niets anders dan sporen
nalaten, een echo creëren, een beeld
doen ontstaan dat verdwijnt zodra het
verschijnt. In die vluchtige bezigheid
schept de dichter zeer veel behagen wegens de illusie voor de duur van een gedicht vat te hebben gehad op de werkelijkheid. Walter van den Broeck heeft
destijds in een mythisch-poëtische tekst
van één bladzijde als inleiding van zijn
roman Het beleg van Laken de spanning
tussen beeld en werkelijkheid, tussen
zijn en schijn als volgt geformuleerd :
'Wees welkom in de wereld van de nieuwe soort, die van het beeld en van het
woord. Wees welkom in mijn rijk dat
duurt als dood en borrelt als het leven.
Wees welkom in mijn tafereel, waar
mensen gaaf zijn als een beeld, en even
onaantastbaar als hun naam !' (p. 5).
Beschouw dit citaat als een niet onnuttige leidraad door de wereld van Susette. Geniet van de preciositeit van

woorden als 'agora', 'faëton', 'trachea',
'cicerone', enz. Laat de suggestie van inversies als 'Haar dijen draagt, diep
zuchtend van geluk, de stoel' (p. 14) op
je inwerken. Onderga de archaïsche genitieven, de ambiguïteiten, de classicistische epitheta. Weet dat Susette en
Hólderlin maar bestaan dank zij jouw
koesterend lezende oog.

■ Joris Gerits

NOTEN

1 Erik Spinoy, De jagers in de sneeuw, Manteau,
Antwerpen, 1986.
2 De jagers in de sneeuw, p. 47. De Gloriette is
de triomfboog die op de top van de hoogste heuvel van Sch6nbrunn staat.
3 Erik Spinoy, Een dag op het land, in Yang, nr.
144, 1989, p. 47.
4 Erik Spinoy, Susette, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990.

VLUCHTELINGENSTROMEN
EN POLITIEKE
ZENUWCRISISSEN
Sinds enkele jaren houden politici zich
bezig met ecologische problemen. Alle
partijen proberen groener te zijn dan
hun buurman en al zijn daar nog niet
onmiddellijk veel resultaten van te merken, de intentie is in elk geval goed.
Tegelijk wordt de ecologische problematiek op een merkwaardige wijze versmald : men doet alsof het alleen maar
ging om de kwaliteit van onze relatie tot
de natuur en verliest uit het oog dat ons
leefmilieu steeds minder 'natuurlijk',
steeds meer door de mens 'gemaakt' is.
Mensen scheppen steeds meer hun eigen en elkaars omgeving. Dat is de belangrijkste ecologische verandering van
onze tijd en die heeft niet alleen te maken met het steeds grotere technische
beheersingsvermogen van de mens,
maar evenzeer met het feit dat er alsmaar meer mensen op aarde rondlopen.
Mensen zijn er overal. Wij kunnen ze
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nauwelijks nog ontwijken. Wij botsen er
voortdurend op : op de overvolle wegen,
op de piektreinen en op de vakantiestranden. Er zijn vandaag al meer dan
vijf miljard mensen en binnen dertig
jaar, in 2020, zullen dat er tien tot twaalf
miljard zijn, slechts 1 miljard daarvan
blanken. Staan politici, staat iemand
ooit stil bij de vraag of deze wereld
überhaupt nog wel bestuurbaar zal
zijn ?
Daar komt bij dat steeds meer mensen ook steeds beter op de hoogte zijn
van wat in de wereld gebeurt en ook dat
is een belangrijke ecologische omwenteling. De massacommunicatiemedia hebben van de wereld één dorp gemaakt.
Tot in de meest afgelegen dorpen van
Marokko, Turkije of Latijns-Amerika
vind je nu al televisietoestellen (De Belgische ontwikkelingshulp vindt het b.v.
een goede zaak Rwandese technici in te
wijden in de geheimen van de TV, zodat
binnenkort ook de Rwandese dorpen
ervan kunnen 'genieten'). Elke avond
zit daar de halve gemeenschap samengetroept om zich te vergapen aan de
rijkdom van de hoogontwikkelde kapitalistische wereld. Moet het ons dan
verwonderen dat steeds meer mensen al
het mogelijke doen om in dat vermeende paradijs terecht te komen ?
Vroeger bestond de wereld uit een
veelheid van culturen die nauwelijks
contact met elkaar hadden. In een wereld waarin woord en beeld vrij circuleren kunnen mensen nu vergelijken : de
eigen situatie in Albanië bijvoorbeeld
en die in het Italië van de RAI. In hoeveel steden van de Derde Wereld lopen
de straten niet leeg wanneer Dallas op
het televisiescherm verschijnt ? In deze
beeldvorming verschijnt de ontwikkelde
wereld als het paradijs waar de gebraden kippen je in de mond vliegen ! De
druk om zelf ooit eens naar dat vermeende paradijs te kunnen vluchten
wordt dan ook steeds groter.
Met het slopen van het ijzeren gordijn valt de politieke compartimentering van de wereld weg, de heterogeni-
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teit van de culturen slijt af door de fascinatie voor de éne consumptiemaatschappij. Bovendien verbeteren de
transportmogelijkheden. Je kan nu op
enkele dagen tijd van om het even welk
punt op aarde naar om het even welk
ander punt reizen.
De wereld leeft allang volgens het
Zuid-Afrikaanse apartheidsmodel : een
minderheid geniet van welstand, scholing en gezondheidszorg, de meerderheid weet niet van welk hout pijlen te
maken. De modernisering heeft ons
materiële overvloed en verloedering
van de natuur gebracht. In een groot
deel van de wereld heeft ze alleen de
traditionele gemeenschapsstructuren
ontwricht en niets in de plaats gebracht.
Mensen die daaruit vluchten, laten dan
ook niet veel achter. Op zichzelf is dat
proces al een hele tijd aan de gang.
Nieuw is dat deze mensen zich nu ook
een beeld van onze materiële overvloed
kunnen vormen. De gevolgen van deze
situatie worden dan ook voor ons merkbaar. Ondanks de immigratiestop komen steeds nieuwe golven immigranten
een graantje meepikken van onze welvaart : Mexicanen, Haïtianen en latino's
in de Verenigde Staten, Turken, Marokkanen, Ghanezen, Polen, Roemenen en straks ook Russen bij ons.
Reeds meer dan twintig jaar geleden
gebruikte de Amerikaanse econoom
Garrett Hardin in dit verband het beeld
van de reddingssloepen. De rijke sloepen zijn halfleeg, de arme overvol. Armen proberen naar de rijke sloepen te
zwemmen en daar aan boord te komen.
Dat, zei Hardin, moeten we tot elke
prijs zien te voorkomen, want anders
gaat uiteindelijk ook de rijke boot naar
de haaien. Niemand toelaten, zo dwingen we de armen zichzelf te behelpen.
Meer bepaald dwingen we ze op die manier tot geboortenbeperking. Dat dit
laatste helemaal niet opgaat, weten we,
maar het beeld van de reddingssloepen
was wel goed gevonden.
Waar Hardin voor pleitte, niemand
in onze rijke sloepen opnemen, is bij-
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zonder hardvochtig. Maar het andere
extreem, alle rijken ter wereld onteigenen om alle armen enkele kommetjes
rijst te geven, is beslist geen efficiënte
handelswijze. Ergens moet een tussenoplossing worden gezocht : tussen niemand toelaten en iedereen toelaten.
Daarbij moeten wij ons goed realiseren dat de keuze om niemand toe te laten – als wij dat al zouden willen –
praktisch onuitvoerbaar is. Heeft iemand al eens berekend wat het de eigen
bevolking kost (geld en personeel) om
iedereen die bij ons komt aankloppen,
terug naar huis te sturen ? De nationale
grenzen vervagen, zowel binnen Europa
als op wereldvlak. Als de officiële en
clandestiene transportmogelijkheden
zo uitgebreid zijn, als de wereld op duizend manieren één aan het worden is,
dan moeten wij ons niet inbeelden dat
we de rest van de wereld buiten kunnen
houden. Neem het voorbeeld van Zwitserland, dat altijd een bijzonder restrictieve immigratiepolitiek heeft gevolgd.
Zelfs met alle deuren en ramen dicht zit
Zwitserland er toch zeker met een miljoen Italianen opgescheept. Onze wereldsteden zijn al kosmopolitisch en
onze dorpen worden dat ook. Weinig
schoolklassen nog in Vlaanderen zonder kleurlingen en dat is al veel langer
het geval in Nederland, Wallonië of
Frankrijk.
Ik heb het gevoel dat maar heel weinig mensen met deze evolutie naar een
multiculturele samenleving echt rekening houden. Moraalfilosofen bijvoorbeeld hebben heel vernuftige en aantrekkelijke rechtvaardigheidstheorieën
uitgebouwd, maar over de cruciale
vraag wie in deze theorieën precies tot
de rechthebbenden moeten worden gerekend, blijven ze meestal bijzonder
zwijgzaam. Impliciet passen de meeste
rechtvaardigheidstheorieën nog steeds
in het westerse of nationale referentiepatroon. Niet-burgers of niet-ingezetenen kunnen eventueel een beroep doen
op onze hulp, maar echte rechten hebben ze niet.
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Wanneer vormingswerkers spreken
over integratieproblemen van vreemdelingen, spreken zij altijd over mensen
die hier in de jaren '60 binnengehaald
zijn om de vuile werkjes op te knappen
die de autochtonen niet meer wilden
uitvoeren. Dat er door gezinshereniging, door nephuwelijken, als politieke
of economische vluchteling, als toerist
of gewoon clandestien voortdurend
nieuwe groepen vreemdelingen bijkomen en dat er in de toekomst nog heel
veel meer naar onze eilandjes van welvaart zullen worden aangezogen is een
realiteit waarover zij zedig zwijgen. En
zij weten waarom : dit is een boodschap
die niemand wil horen.
En ja, waarom zouden politici minder kortzichtig of minder lafhartig zijn
dan filosofen of vormingswerkers ? Wie
de problemen van migranten of vluchtelingen wat bestudeert, weet dat er
geen echt goede oplossingen voor bestaan, maar politici die de verkiezingen
zien naderen, willen de aandacht trekken en punten scoren. Zij beloven
oplossingen. Zij zullen de stroom vluchtelingen wel eens even gaan indijken :
kijk eens hoe vastberaden ik ben ! Over
de consequenties van die oplossingen
hebben zij niet nagedacht. Liberalen
zouden vanuit hun theoretisch gedachtengoed het vrije verkeer van personen
en goederen moeten verdedigen, maar
de Vlaamse liberaal Verhofstadt presenteert een 'definitieve oplossing' die
er eigenlijk op neerkomt dat aan de Belgische grenzen een soort concentratiekampen wordt opgericht. De socialist
Tobback, die als volksvertegenwoordiger naam heeft gemaakt door alle andere politici lessen in democratie te geven,
laat zich opmerken door allerlei boude
uitspraken en vergeet gemakshalve dat
de democratie het respect voor formele
regels en procedures vraagt en dat vergt
soms meer tijd dan enkele dagen of weken. Gelijk hebben hij en anderen als zij
pleiten voor een drastische verkorting
van de procedures die nu in België gelden. Asielzoekers worden vaak jaren-
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lang in de onzekerheid gelaten : worden
ze uiteindelijk toegelaten of niet ? Maaldat de verkorting van de toelatingsprocedure slechts een lapje voor het bloeden is, laat niemand zich daarover illusies maken.
De aanwezigheid of toevloed van
grote aantallen vreemdelingen wordt in
elke maatschappij als bedreigend ervaren. Dat was al zo in het oude Griekenland en in Rome. Of denken wij maar
aan de wrijvingen tussen Paulus en de
joodse volgelingen van Jezus, toen Paulus het evangelie wilde gaan verkondigen onder de gastarbeiders van die tijd,
niet-joden...
Op lange termijn, met betrekking tot
de derde, vierde of vijfde generatie migranten, verminderen de problemen allicht, maar ondertussen komen er nieuwe eerste generaties aan. Wij zullen met
deze situatie moeten leren leven. Haar
onbevangen onder ogen zien, zonder direct oplossingen te willen verzinnen, is
misschien een eerste stap naar wijsheid.

• Toon Vandevelde

MANNEN KIJKEN
NAAR VROUWEN
Waarom zijn er zulke onoverbrugbare
verschillen tussen de geslachten ? Vanwaar die aantrekkingskracht tussen de
geslachten ? Waarom kijken mannen
naar vrouwen ? Op deze vragen trachtte
Plato vele eeuwen geleden in zijn Symposium een antwoord te geven in de
vorm van een mythe ontleend aan Aristophanes. In het begin waren er geen
twee geslachten, maar drie, namelijk
man, vrouw en de vereniging van die
twee. De mens was een eivormig, tweehoofdig en vierbenig wezen. Die mens
was zo sterk dat hij/zij de goden kon
weerstaan. Dat viel niet in de smaak bij
die goden en Zeus hakte de mensen in
twee stukken. Ze vermeerderden in
aantal en verminderden in kracht. Van-
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af dat moment is de mens op zoek naar
zijn andere helft. Hij/zij wil die andere
helft vinden in huwelijk, seksualiteit
en... kunst.
Deze mythe vormt de basis van een
in de Verenigde Staten opgemerkte essaybundel van de kunstcritica Wendy
Lesser, His Other Half Men Looking to
Women through Art. Lesser laat zich hier
leiden door het werk van de Franse psychoanalyst Jacques Lacan en door dat
van de Amerikanen Winnicott en Kohut. Zij is gefascineerd door de complexe houding van zoveel grote mannelijke
kunstenaars tegenover 'het' vrouwelijke. De éne kunstenaar leeft zich zo
goed in de vrouwelijke helft van de
mensheid in dat hij zelf bijna vervrouwelijkt, de andere lijkt een onvervalste
vrouwenhater. Neem b.v. de labiele
blondines en de arrogante feeksen uit
de films van A. Hitchcock, Degas'
voyeuristische naaktportretten of
Strindbergs hatelijke vrouwenfiguren.
Toch kunnen ook vrouwen echt genieten van deze kunstwerken. Waarom ?
Dat lijkt het mysterie van de kunst te
zijn. Kan men dit mysterie ophelderen ?
Lesser situeert de problematiek van de
relatie tussen de mannelijke kunstenaar
en 'het' vrouwelijke in de mannelijke
kunstenaar zelf. Die vecht namelijk met
de vrouwelijke kant van zijn eigen persoonlijkheid en wil op een bepaalde wijze overkomen bij de vrouwelijke helft
van zijn publiek.
Vanuit deze constatatie ontwikkelt
de auteur een psychoanalystische kijk
op kunst-van-mannen-over-vrouwen.
Haar boek bevat een aantal essays over
mannelijke kunstenaars. Zij kiest daarvoor mannen – schilders, schrijvers, cineasten... – van wie de vrouwelijke
kant van de persoonlijkheid geen masker is. De door de kunstenaar weergegeven vrouw, beweert Lesser, is een
spiegelbeeld. Het gereflecteerde beeld
is echter niet datgene wat de man van
'de' vrouw verwacht, maar het beeld van
de verloren andere helft van zichzelf
(cfr. Plato's mythe). Zo kijkt Hitchcock
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in een spiegel en ziet een angstige blondine, zo kijkt Degas in een spiegel en
ziet een wazige naakte vrouw. Als we
zeggen 'ik zie', bedoelen we vaak 'ik begrijp'. Zien is iets vatten, Narcissus
wordt verliefd op zijn eigen spiegelbeeld en probeert het te vatten. 'De liefde', schrijft Jacques Lacan 'van iemand
die bemind wil worden, is in essentie
een poging om de ander in zichzelf te
vatten'.
Deze visie op man, vrouw en kunst
is voor Lesser een leidraad op haar verkenningstocht van de recente cultuurgeschiedenis. Die verkenning verloopt
niet chronologisch. Lesser mengt het
werk van Dickens, Lawrence en Handke door elkaar rond de figuur van de
moeder. Ze schrijft beschouwingen over
het werk van de schilder Degas, de auteur James, de cineast Hitchcock en
over de filmsterren Marilyn Monroe en
Barbara Stanwyck. Lesser schetst in
haar essays een ontwikkelingslijn : van
de kunstenaar die de vrouw als moeder
ziet (Dickens) over de vrouw die in haar
eenzaamheid wordt afgebeeld (Degas)
en de vrouw als tegenstrever (James)
naar de vrouw als volmaakt spiegelbeeld van de kunstenaar.
Ondanks Lessers bewering dat zij
geen kunstwerken met elkaar wil vergelijken, kan de lezer zich niet van de indruk ontdoen dat hij/zij hier soms met
een erudiete hutsepot te maken heeft.
Als we haar complexe interpretatie
van kunst en kunstenaars toetsen aan
de door haar gretig geciteerde visie van
Lacan : 'dat we er voor moeten opletten
te veel te begrijpen en meer te begrijpen
dan wat er in het discours van het subject zit', dan is enige reserve toch wel
geboden.
■ Erik De Smet

NOTEN
Wendy Lesser, His Other Half Men Looking to
Women through Art, Harvard University Press,
Cambridge-Massachuttes, 1991.
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HULDE AAN
JEAN WEISGERBER
Ze bestaan echt, die publikaties waarvan je als recensent denkt : het volstaat
dat ik hun bestaan signaleer, de naam
van de auteur staat nu eenmaal meer
borg voor kwaliteit dan twintig diepgravende besprekingen samen.
In zekere zin hebben ook Michel
Bartosik, Michel Dupuis, Paul Hadermann en Dina Hellemans, de samenstellers van het huldeboek aan Jean
Weisgerber, dit begrepen. In plaats van
een handvol confraters tot vervelens toe
de bazuin te laten steken, hebben ze
geopteerd om de meest representatieve
en controversiële geschriften van hun
aller leermeester te bundelen. Zo ontstond Jean Weisgerber. Avant-garde / Modemisme l , een doordachte selectie uit
de tientallen artikelen die de Brusselse
hoogleraar aan de VUB en de ULB op
zijn naam heeft staan. Een waardig geschenk voor een uitzonderlijk emeritus.
In hun Ten geleide lijken de initiatiefnemers wel trots om als 'zijn oudste discipelen die zoals veel van zijn leerlingen
met hem zijn bevriend geworden', Weisgerber als 'mens, neerlandicus, comparatist en leraar' te mogen voorstellen.
Wie zou het hun kwalijk nemen ? Ofschoon de kritische bedrijvigheid van
deze 'pionier', van deze 'cosmopolitische gentleman' bijzonder groot was (en
is !), werd bij de keuze van de bijdragen
al vrij vlug duidelijk dat de avant-garde
en het experiment centraal zouden
staan. Als geen ander heeft de leermeester van zovelen immers voeling
met alles wat zich als vernieuwend en
'modern' aanbiedt. Hoe uitgebreid en
verraderlijk dit werkterrein wel is, blijkt
onder meer uit het gedurfde, conjecturale karakter van Weisgerbers literaire
kritiek. Vijftien parels, vijftien stalen
van 's mans kunnen bestrijken de meest
passionerende domeinen van het literaire onderzoek : symbolisme, futurisme, het Nederlandse experimentalisme,
het magisch realisme, het probleem van
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de periodisering, enz. Literaire kringen
in Vlaanderen en Nederland kennen
Jean Weisgerber wellicht vooral als de
filoloog die op voortreffelijke wijze het
werk van Hugo Claus heeft uitgeplozen.
Hij wijdde zijn eerste artikelen aan zijn
'préféré' in het been van de jaren zestig, publiceerde in 1970 een veelbesproken monografie en tekende onder meer
in 1986 (in samenwerking met Dina
Weisgerber) voor een schitterende analyse van Het verdriet van België2 . De honderden vellen die hij aan Claus heeft gewijd, werden niet het minst door de auteur-cineast zelf gesmaakt. In een interview met Rudy Vandendaele in Humo3,
dat trouwens ook gedeeltelijk op de flap
van het huldeboek is afgedrukt, bestempelt hij de analyses van een door hem
'zeer gewaardeerd criticus' als magistraal : 'Ik heb al aan Weisgerber gezegd
dat mijn boek over x-aantal jaren vergeten zal zijn, maar zijn kritiek niet, want
die is veel interessanter : zijn fantasmagorie, de bouwwerken die hij op basis
van mijn boek ontwerpt'. Dat het goed
staat een befaamd letterkundige te citeren, heeft alvast ook Jean-Pierre Van
Rossem (die Claus nota bene naar de
kroon steekt...) begrepen. Deze auteur
van een eerstdaags te verschijnen vijfdelige Geschiedenis van het moderne Nederlandse proza verkondigt negentig Humonummers later : 'In ons taalgebied is
er niemand die iets van literatuur afweet, tenzij professor Weisgerber. Ik
heb vorige week nog twee boeken van
hem met passie zitten lezen' 4 . Dat Van
Rossem voor een flink aantal van zijn literair-historische correcties aan Weisgerber schatplichtig is, laat zich raden.
Drie Clausstudies werden in de verzamelbundel opgenomen : Sur un poème

de Hugo Claus : Het Land (Egyptisch),
Hugo Claus : devotissimus et doctissimus
doctor en de bovenvermelde monografie
Hugo Claus en de kinderen van Saturnus.
De multiperspectivistische werkmethode waar Weisgerber zo graag naar teruggrijpt ('ik geef de voorkeur aan de
polyfonie boven het eenstemmige lied')
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stelt hem als geen ander in staat om de
compositorische kwaliteiten van Claus
en de geheimtaal, de cryptische intertextualiteit en het enigmatische karakter van diens werk bloot te leggen. Elk
esoterisme ten spijt, ontsnapt geen enkele allusie, transformatie of reminiscentie aan de speurzin van de criticus.
Naast een geoefend lezer (Heeft die
man dan werkelijk de volledige wereldliteratuur doorgenomen ?) is Jean
Weisgerber ook een bedreven pamfletschrijver. In The Flemish Contribution to
Contemporary World Literature (in de
bundel werden zowel Nederlands-,
Frans- als Engelstalige bijdragen opgenomen, zoals dat bij een eerbetoon aan
een waarachtig kosmopoliet past...) legt
de spreker de vinger op een oude wonde : het haast onvoorstelbare gebrek
aan internationale uitstraling van de
Vlaamse literatuur. Hoewel zij het zeker niet zonder boegbeelden en baanbrekers moet stellen – W. citeert in dat
verband o.m. Karel van de Woestijne,
Herman Teirlinck, Louis-Paul Boon,
Johan Daisne, Hugo Claus en Ivo Michiels – en er al flink wat werk vertaald
werd, blijft de grote erkenning nog
steeds uit. Toch lijkt het stadium van
het pittoreske regionalisme (dat leuke
Vlaamse taaltje...) al bijna achter de
rug. De auteur eindigt met een oproep
tot 'goodwill' die moet leiden tot een
gesterkt zelfrespect aan Vlaamse zijde
en een gezonde nieuwsgierigheid van de
kant van de buitenlandse lezer.
We schreven al dat ook het internationale avant-gardeplatform Weisgerber bijzonder boeit. In Avant-garde I
Modernisme zijn dan ook bijdragen te
vinden over de Angry Young Men, Marinetti en het futurisme, het Nederlandse experimentalisme, het internationale
magisch realisme en het probleem van
de periodisering van de avant-gardebewegingen. Vrijwel elk onderwerp benadert de auteur vanuit comparatistische
en literair-sociologische hoek. Deze ondertussen flink ingeburgerde aanpak levert nog steeds boeiende lectuur op.
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Vermelden we tot slot nog een studie
over Dostojewski en Faulkner,
Métamorphoses du réalisme5, een situering van La Jeune Belgique en een voorstelling van het romanexperiment van
Louis-Paul Boon, naast drie meer theoretische beschouwingen : Defense de l'

histoire (littéraire), How to describe
Change in Literary History en Propos sur
la citation. Elk van deze artikelen (of
spreken we beter van stellingnamen ?)
getuigt van een zeldzame scherpzinnigheid. De conclusies die Jean Weisgerber jaren geleden neerschreef, hebben
weinig aan belang ingeboet.
Het einde van een professorale carrière hoeft echter helemaal niet te betekenen dat iemand niet langer op
wetenschappelijk vlak bedrijvig is. Gelukkig maar. Zeven jaar na de publikatie van het internationaal vermaarde
tweedelige naslagwerk Les avant-gardes
littéraires au XXième siècle 6, vergastte hij
ons begin 1991 op een tweede traktaat
van formaat : Les avant-gardes littéraires

en Belgique. Aux confluents des arts et des
langues (1880-1950)'. Een collectief van
vorsers en gespecialiseerde critici benadert vanuit een comparatistisch oogpunt de avant-garde activiteit in België
tussen 1916 en 1950. Voorlopers en
wegbereiders als de groep rond La Jeune Belgique worden daarbij evenmin uit
het oog verloren. Centraal in het onderzoek staan de vele internationale contacten van Belgische dadaïsten, surrealisten en andere experimentelen. De rol
van een aantal van deze spilfiguren
werd immers al te vaak onderschat. Clément Pansaers, Michel Seuphor, E.L.T.
Mesens, Paul Nougé, René Magritte,
Camille Goemans, Christian Dotremont & co. lieten wel degelijk hun stem
gelden op de internationale scène. Was
het niet de Belg Goemans die in 1928
de eerste persoonlijke tentoonstelling
van Magritte in zijn galerij in Parijs organiseerde, terwijl hij pas een jaar later
het werk van Salvador Dali zou voorstellen. Dali mocht de Brusselaar trouwens dankbaar zijn, want precies die
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overzichtstentoonstelling lokte bij Breton een heel positieve reactie en dito recensie uit8. Meteen was de toekomst
van het Spaanse 'genie' verzekerd en
werd 'Avida Dollars' een volwaardig lid
van het Franse surrealistische 'cénacle'.
Over de prominente rol van Christian
Dotremont in de internationale Cobrabeweging bestaat al lang geen twijfel
meer. Hij was immers de eerste hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Pierre Alechinsky zou later zelfs
beweren dat Cobra zonder Dotremont
eenvoudig nooit het daglicht zou hebben gezien.
Jean Weisgerber en zijn team hebben op hun beurt een netwerk van relaties blootgelegd. Zo vernemen we
meer over Clément Pansaers als bezieler van de Duits-Belgische betrekkingen
en over de anglofiel Edouard Léon
Théodore Mesens, die trouwens ook tot
de intimi van Paul van Ostaijen behoorde. Ook de cruciale positie van Belgische surrealistische musici als André
Souris, Paul Hooreman en Paul Magritte (broer van...) wordt eindelijk aan een
volwaardig onderzoek onderworpen.
Professor Weisgerber is beslist niet
de enige hoogleraar aan de VUB met
een zwak voor de Belgische avant-garde, – Robert Frickx publiceerde onlangs nog Les relations littéraires francobelges de 1914 et 19409, acten van het
gelijknamige colloquium dat op 10
maart aan de VUB plaats vond – maar
niemand zal betwisten dat hij zich meermaals als een echte voorman heeft aangediend. Elke specialist heeft wel een
aantal van die referentiewerken in zijn
bibliotheek. Daar moeten nu – als dat
al niet gebeurd zou zijn – beslist nog
twee volumes bij.
■ Karel Puype
NOTEN
1 Jean Weisgerber, Jean Weisgerber. Avant-garde
l Modernisme, VUB-Press, Brussel, 1990.
2 Jean Weisgerber (i.s.m. Dina Weisgerber),
Hugo Claus en de kinderen van Saturnus : Het verdriet van België, in Spiegel der Letteren, 28, 3,
1986, pp. 161-190.

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

alle dagen van 12.30 tot 18 u. - 's maandags gesloten

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

tel. 03/2343512
2000 Antwerpen,
Koepoortbrug 4,

3 Humo 2563, 19 oktober 1989.
4 Humo 2653, 11 juli 1991.
5 Weisgerber schreef trouwens een volledig
boek over dit onderwerp: Faulkner et Dostoïevski: Influences et confluences, Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles / Presses Universitaires de France, Paris, 1968, 324 pp.
6 Les avant-gardes littéraires au XXième siècle, onder leiding van Weisgerber uitgegeven door het
Centre d'Etude des Avant-gardes littéraires de
l'Université de Bruxelles, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1984, 2 delen, 1.216 pp.
7 Les avant-gardes littéraires en Belgique. Awe confluents des arts et des langues (1880-1950), Labor,
collectie Archives du Futur, Brussel, 1991.
8 Cfr. o.m. André Breton, Point du jour, Gallimard, Paris, 1970, pp. 69-72.
9 Robert Frickx, Les relations littéraires francobeiges de 1914 a 1940, V U B Press, Brussel, 1990.
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FILOSOFIE
THOMAS VAN AQUINO
OVER WAARHEID EN ONWAARHEID

De correspondentie-theorie is, naast de coherentie-theorie en de communicatie-theorie, een van de grote paradigma's van het
waarheidsdenken. Thomas van Aquino ontwikkelde het waarheidsvraagstuk door het
voorop stellen van de formule adaequatio rei
et intellectus. De waarheid zit niet in de dingen, maar in het verstand : het intellect is
waar ; de dingen zijn waar in hun relatie tot
het intellect. De waarheid is analoog. Ze
heeft betrekking op de intelligibele inhoud
van het zijnde zoals die in de kennis van het
verstand bestaat. Het gekende ding is waar
in zover het de intelligibele vorm van zijn natuur heeft. Het kennen van de gelijkvormigheid van het verstand en het ding (de 'conformitas') is het kennen van de waarheid.
Het zijn en het ware zijn dus omkeerbaar. De
waarheid van de dingen zelf bestaat in de
gelijkenis met het goddelijke intellect.
De veritate et falsitate (Summa Theologiae

Ia, q. 16 en 17) is, na een tekst uit de Sententiëncommentaar en de Questiones de veritate, de synthese van Thomas' waarheidsdenken. De eerste quaestio behandelt de reeds
geschetste waarheidsthematiek ; de tweede
de vragen in betrekking tot de onwaarheid in
de dingen, in de zintuiglijke waarneming, in
het verstand en de relatie tussen waarheid en
onwaarheid.
De vertaler, leerling van Th. van Velthoven, situeert in de inleiding Thomas' waarheidsbegrip tegenover de toenmalige opvattingen (vooral Aristoteles, Augustinus en
Anselmus); hij beschrijft nauwkeurig de drie
elementen van de waarheidsformule en beklemtoont hun innerlijke samenhang ; hij behandelt de band tussen waarheid en God
(het vertaalde traktaat staat immers in het
eerste deel van de Summa die de Godsleer
behandelt) en de omkeerbaarheid van het
zijn, het ware en het goede. De inleiding is
nuttig voor wie voor het eerst teksten van
Thomas leest. De vertaalde tekst is goed
geannoteerd en – dat is ook positief –
wordt samen met de Latijnse tekst afgedrukt.
• Luc Anckaert

Thomas van Aquino, Over waarheid en onwaarheid (ingeleid, vertaald en geannoteerd door
R.A. te Velde), Kok Agora, Kampen I DNBPelckmans, Kapellen, 1988, 140 pp. (verspreiding in België: Denis en Co, Deurne, BF. 490).

KRITIEK VAN DE DIETETISCHE REDE
Voeding is geen courant onderwerp in de hedendaagse filosofie. Het lijkt een te banaal
gegeven te zijn, dat naast de kentheorie, de
ethiek en de politieke leer niet de moeite van
de overpeinzing waard gevonden wordt.
Toch is er in de geschiedenis van de wijsbegeerte uitgebreid over gepalaverd, met minder of meer overgave en verrassend vaak met
bittere ernst. Het belang dat Nietzsche aan
een goede diëtetiek toewees mag bekend
worden verondersteld, maar ook Rousseau
of Fourier gaven zich over aan uitgebreide
programma's van verantwoorde voeding. Het
woord programma is op zijn plaats, want
veelal was deze diëtetiek opgenomen in een
breed project ter verbetering van de individuele mens en de mensheid als geheel.
Heilsleer en voedingsleer gingen zo hand in
hand, in maatschappelijke projecten waarvan het totale, zo niet totalitaire, karakter
vaak moeilijk te loochenen valt.
De jonge filosoof Michel Onfray, geveld
door een infarct en geplaagd door een voedingsregime dat hem als gastronoom tot de
toppen der wanhoop voerde, heeft in dit
boekje een aantal capita van de filosofische
voedingsleer naast elkaar gezet. Diogenes,
Kant, Marinetti en Sartre zijn, naast de al genoemden, de hoofdpersonen aan het banket.
Het is een originele gedachte, die talrijke
aardige details en kwinkslagen oplevert,
maar filosofisch niet zeer diep gaat. Voor
een substantiële filosofie van de voeding
moet men bij Onfray niet zijn ; zijn boek valt
eerder in de categorie van de luchtige tussendoortjes, die men daarom echter nog niet
hoeft te minachten.
Het boekje werd levendig vertaald door
Piet Meeuse, die slechts hier en daar een
steekje laat vallen. Zo zal Kant, ter uitnodiging van gasten aan zijn tafel, dezen wel geen
doos maar een visitekaartje (carton) hebben
doen toekomen (p. 48), en ontspande de oudere Sartre niet zozeer 'schaamteloos' omdat
hij zich in zijn luie stoel ontspande, maar om-

BOEKEN

dat hij zich ontlastte (p. 92). Franse literatuurverwijzingen van anderstalige auteurs
zijn niet teruggezocht in de oorspronkelijke
teksten of eventueel de Nederlandse vertalingen, wat eigenlijk wel zou horen. Daardoor wordt Nietzsche het woord 'banaal' in
de mond gelegd, waar 'alledaags' meer aangewezen was. Maar soms levert Meeuse
fraaie staaltjes van Nederlandse klankkleur
en smaakvocabulair, en dat maakt weer een
hoop goed. • Ger Groot
Michel Onfray, De buik van de filosoof Kritiek
van de diëtetische rede, vert. Piet Meeuse, Ambo,
Baarn, 1991, 124 pp., f 28,50.

GODSDIENST
NUMERI, DEEL III
Na het verhaal van Bileam worden we in dit
derde en laatste deel van het boek Numeri
(Num. 25-36) geconfronteerd met een reeks
verhalen en aanwijzingen die tot doel hebben
het volk van God richtlijnen te verschaffen
voor het leven en werken in het beloofde
land. Net als elders in de bijbel hebben deze
verhalen en voorschriften niet als voornaamste doel een historisch verslag te bieden van
gebeurtenissen uit het verleden. Het gaat
daarentegen voor alles om levenslessen voor
heden en toekomst, aanwijzingen om een
goede relatie met God en medemensen vorm
en inhoud te geven. Zoals ook in de twee
voorgaande commentaardelen het geval was,
verstrekt de – thans emeritus – hoogleraar
van Brussel een schat aan informatie, die het
lezen en uitleggen van deze op het eerste gezicht nogal dorre teksten tot een boeiend gebeuren maakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de Hebreeuwse tekst en syntaxis,
de oude vertalingen en de vakliteratuur. Hier
vinden we het meest uitvoerige moderne
wetenschappelijke commentaar op dit bijbelboek in ons taalgebied. ■ Panc Beentjes
Dr. H. Jagersma, Numeri, deel III (serie : De Prediking van het Oude Testament), Callenbach, Nijkerk, 1990, 204 pp., f 71,50 (bij intekening f
64,50).

VERHALEN VAN OPSTANDING
Over de opstanding van Jezus is de laatste
tijd het nodige te doen. Ik behoef in dit ver-
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band slechts te verwijzen naar de inmiddels
beroemde/beruchte paaspreek van David E.
Jenkins, bisschop van Durham, en de commotie die de inmiddels overleden Leidse
hoogleraar F.O. van Gennep in ons taalgebied teweegbracht (zie Streven januari 1990,
p. 374). De dissertatie die Jan Bonsen onlangs heeft verdedigd aan de Universitaire
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
te Brussel verwijst weliswaar naar geen van
beide bovengenoemde auteurs, maar sluit
naar mijn mening bij het kernpunt van hun
theologische visie aan.
Bonsen lanceert de stelling 'dat het huidige christelijke opstandingsgeloof niet
stamt van de christelijke traditie' (94), maar
in zijn tegenwoordige vorm beschouwd moet
worden als een variant van een algemeen geloof in onsterfelijkheid. Dit opstandingsgeloof nu levert, aldus B., een bijdrage aan het
onrecht van de westerse beschaving, omdat
heel sterk de kaart wordt gespeeld van het
hiernamaals, waardoor allerhande actueel
onrecht kan worden genegeerd met een verwijzing naar later. De auteur acht het derhalve een belangrijke zaak het opstandingsgeloof te rectificeren, in zoverre het 'heidense'
trekken heeft overgenomen. Hij onderneemt
daartoe een imponerende poging met behulp
van de zgn. materialistische exegese, zoals hij
die eerder heeft beschreven en toegepast in
o.a. Politieke lezing van de bijbel (Eltheto, nr.
59), Zeist, 1978 en Verlaat het Vaderhuis,
Amersfoort, 1986. Zijn analyse van de drie
opstandingsverhalen in het Lucasevangelie
(Luc. 23,50-24,53) laat zien dat, terwijl ons
christelijk opstandingsgeloof praktisch de
vorm heeft gekregen van een geloof in een
voortbestaan in het hiernamaals van de overledenen, een materialistische lezing van deze
verhalen voert tot een volstrekt andere praktijk en strategie : ze leveren een fundamentele bijdrage aan een bevrijdingspraktijk.
Fundamenteel daa rvoor is echter dat Jezus
niet geïsoleerd wordt van 'de Schriften', hetgeen in het christelijk geloof helaas te vaak
is gebeurd en nog gebeurt. Het verhaal van
de Emmausgangers is daa rv an eigenlijk al
het eerste en mooiste bewijs. Het is een ontmaskering, omdat het laat zien dat de Schriften niet leven in de harten van de gelovigen.
Bij de opstandingsverhalen gaat het dus 'niet
om een voortbestaan alsof er al leven is geweest, maar om een bestaan' (16). Een boek
dat veel te denken, en daarna veel te handelen geeft.

■ Panc Beentjes
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Jan Bonsen, Verhalen van opstanding. Praktijk en
hermeneutiek, Kok, Kampen, 1991, 207 pp., f 35.

DE MESSIAANSE WEG, DEEL 3

Het feit dat zowel de vier evangeliën als de
brieven van Paulus door de kerk als canoniek
zijn aanvaard heeft tot gevolg dat in het
Nieuwe Testament minstens twee visies op
Jezus naast elkaar voorkomen. Er wordt namelijk niet alleen aandacht besteed aan het
geloof van Jezus van Nazaret in het naderend Koninkrijk van God, maar ook aan het
geloof van de vroeg-christelijke gemeente in
Jezus Christus. De vroeg-christelijke gemeente stond voor ingrijpende vragen. Zowel intern als extern zag zij zich genoodzaakt
verantwoording af te leggen van haar geloof
in de opgestane (of liever : door God opgewekte) Heer. Onder de druk van de omstandigheden bloeide de creativiteit van de leden
en in deze polemiek werd de christologie geboren. Met het verschijnen van dit derde
deel – bespreking van deel I zie Streven, juli
1984, pp. 951-952 ; van deel II zie Streven,
maart 1987, pp. 565-566 – is een drieluik
voltooid dat bewondering afdwingt. Dr. Den
Heyer, universitair hoofddocent Nieuwe
Testament aan de Theologische Universiteit
te Kampen, is erin geslaagd op een bijzonder
leesbare wijze duidelijk te maken welk intensief proces van bezinning bij de leerlingen en
volgelingen van Jezus op gang is gekomen
nadat de gekruisigde op de derde dag was
opgewekt. In de hoop een antwoord op haar
vragen te krijgen ging de jonge gemeente 'de
Schriften' met nieuwe ogen lezen en ontdekte zij facetten die ze daa rv oor nog niet eerder
zo gezien had. Deze nieuwe leeswijze bracht
de christelijke gemeente in toenemende
mate in conflict met de joodse traditie. Met
als gevolg dat na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 de wegen van joden
en christenen steeds verder uiteengingen en
de christologie een van de pijlers van de jonge kerk werd. Met behulp van een originele,
aansprekende formule laat de auteur alle titels, thema's en motieven die in de leer over
de opgestane Heer een rol spelen de revue
passeren. Ze worden uiteraard voortdurend
beschreven tegen de achtergrond van relevante oudtestamentische teksten en thema's.
Aldus is een indrukwekkend boek ontstaan
dat de lezers e rv an een goed beeld geeft van
een jonge kerk die – door de omstandighe-
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den gedwongen – pogingen onderneemt
haar geloof in Jezus van Nazaret als de door
God ten leven geroepen gezalfde gestalte te
geven. ■ Panc Beentjes
Dr. C.J. den Heyer, De messiaanse weg, Deel III :
De christologie van het Nieuwe Testament, Kok,
Kampen, 1991, 314 pp., f 49,50.

BEGEERTE IN BIJBELSE
LIEFDESPOEZIE

Mimi Deckers is bij mijn weten de tweede
vrouw die aan een van de rooms-katholieke
theologie-opleidingen is gepromoveerd op
een oudtestamentische dissertatie. Dat gebeurde op 1 mei 1991 aan de Katholieke
Theologische Universiteit Utrecht met een
proefschrift over het Hooglied. Het bijzondere aan haar dissertatie is dat er een semiotische analyse wordt geboden, een voorwaar
geen geringe prestatie (Opvallend in dit verband : ook de eerste vrouwelijke doctor in
het Oude Testament, Ellen van Wolde, promoveerde op een semiotische analyse, namelijk van Genesis 2-3). Mevrouw Deckers
heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. Ze
heeft zich namelijk niet beperkt tot het analyse-model van A.J. Greimas, de 'Godfather'
van de Franse tak der semiotiek, maar daarenboven ook nog eens de theorieën van de
Leuvense taalfilosoof Herman Parret in het
strijdperk gebracht, opdat het fenomeen subjectiviteit en de daarmee verbonden passies
de tekst van het Hooglied beter tot hun recht
zouden komen. Naar het inzicht van de nieuwe doctor beschrijft het Hooglied hoe in verschillende relaties levenschenkende en levenverwoestende krachten tegelijk aanwezig
zijn. Daarmee behoort het tot een van de
mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur. Deze studie, die voorwaar geen lichte
kost bevat, is een moedige poging eens en
voor altijd af te rekenen met allerhande
theorieën die het Hooglied met allegorische
technieken zijn waarachtige spreken trachten te beletten.
Mocht deze geleerde studie te hoog zijn
gegrepen, dan verwijs ik graag naar de meer
populaire versie e rv an die als Belichting van
het bijbelboek Hooglied in 1989 bij KBS/Tabor/VBS is verschenen en door mij in maart
1990, p. 568 is besproken. • Panc Beentjes
Mimi Deckers-Dys, Begeerte in bijbelse liefdespoëzie. Een semiotische analyse van het Hooglied,
Kok, Kampen, 1991, 315 pp.
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PSALMEN OM HET UITROEPEN
VAN DE NAAM
In twaalf jaar tijds heeft Kees Waaijman, die
sedert 1989 hoogleraar spiritualiteit is aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen en
bovendien verbonden is aan het Titus
Brandsma Instituut, or een heel eigen wijze
het gebedenboek van Israël en de kerken van
commentaar voorzien. Dit is het tiende en
laatste deel van een voor ons taalgebied om
meerdere redenen in het oog springend psalmencommentaar. Om te beginnen heeft hij
de 150 psalmen thematisch geordend, zodat
het Psalter voor de gebruik(st)ers als een
veel hechter verzamelpunt van religieuze expressie kan overkomen dan bij het nogal uiteen liggen van gelijksoortige psalmen in hun
canonieke volgorde. Om zo'n laatstgenoemde lezing echter niet uit te sluiten is aan het
slot van dit tiende deeltje een register opgenomen waar men kan opzoeken in welk van
de tien delen een bepaalde psalm besproken
is. Een tweede aspect dat deze commentaar
typeert is de zeer opvallende manier waarop
W. de Hebreeuwse tekst in het Nederlands
vertaalt. Nog sterker dan in de vertaling van
Martin Buber en Franz Rosenzweig het geval is wordt herhaaldelijk een weergave gekozen die bij de lezers op z'n minst verbazing, niet zelden echter ook ergernis zal
oproepen. Absolute dieptepunten in dit deel
zijn naar mijn smaak te vinden in de 'omtaling' van Psalm 28. Wat te denken van 'zwelligheidbewerkers' (vs 3) en 'spreekinnerst'
(vs 2), waarbij de gesuggereerde etymologie
van debir naar dabar I ('spreken') bovendien
zeer aanvechtbaar is.
Een sterk punt van Waaijmans commentaar is altijd de grote aandacht die hij terecht
wijdt aan de opbouw, de structuur van elke
psalm. Vorm en inhoud blijken in veel gevallen nauwer op elkaar betrokken dan vaak is
aangenomen. En tenslotte mag natuurlijk
niet onvermeld blijven dat elke psalmanalyse
steevast wordt afgesloten met een 'actualisatie' van de psalm naar onze tijd. Ze zijn een
eerste aanzet om te komen tot een persoonlijke doorleving van de psalm.
Dit deeltje handelt over een essentieel gebeuren : het biddend in de nood uitroepen
van de naam. Gods onnoembare naam betekent immers : ik zal er hoe dan ook zijn (Ex.
3,14). Zoals bekend is W. – samen met Laetitia Aarnink – inmiddels alweer enige tijd
doende met een nieuw tienjarig project :
PsalmSchrift (Kok, Kampen), waarin een
sterker accent gelegd wordt naar de liturgie
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(zie Streven oktober 1989, pp. 87-88 en februari 1991, p. 471). • Panc Beentjes
Kees Waaijman, Psalmen om het uitroepen van de
naam (Verklaring van een bijbelgedeelte), Kok,
Kampen, 1991, 192 pp., f 29,90.

MATTEUS

Twee studies die ongeveer gelijktijdig verschijnen en zich bezighouden met hetzelfde
bijbelboek vragen uiteraard om een soort
'vergelijkend warenonderzoek'. Om te beginnen is er een opvallend verschil in aanpak en
sfeer. De studie van (de oudtestamenticus)
Schuman is een bewerking en uitbreiding van
een jaar radio-uitzendingen voor de NCRV.
Het boekje bestaat dan ook uit 46 korte
hoofdstukjes van telkens vier pagina's, waarin lang niet alle passages uit Mattheus besproken worden. Bovendien wordt niet altijd
de volgorde van de evangelie-hoofdstukken
aangehouden. Van Bruggen presenteert een
wetenschappelijke commentaar die de tekst
van het eerste evangelie op de voet volgt en
bij elk punt dat tot een debat onder exegeten
heeft geleid, een eigen excurs toevoegt. S.
benadert het evangelie vanuit het gezichtspunt van de gelovige gemeenschap waarin
het werk ontstaan is. Dat maakt het mogelijk
dat wij ons met die gemeente (kunnen) identificeren. Herhaaldelijk noemt S. Antiochië
als plaats van ontstaan (o.a. pp. 19.57), maar
de lezer moet nogal lang wachten voordat dit
met argumenten wordt gestaafd (pp. 140141). Op een mogelijke lokatie van het evangelie gaat V.B. daarentegen helemaal niet in.
Een zeer typerend verschil tussen beide
studies is hun omgang met de compositietechniek die zonder veel moeite in het Mattheusevangelie te ontdekken valt. Waar dit
voor S. in feite heel zijn uitleg structureert,
heeft de gekende vijfdeling van het evangelie
voor V.B. geen speciale betekenis. De structuur van het evangelie is voor hem 'gegeven
met de historische gang van zaken...' (p. 19)!
Daarmee raken we het hart van zijn benadering. Om het kort samen te vatten : ongeveer
alles is historisch. Of het nu gaat om de veertig dagen van Jezus' verzoekingen (p. 69), om
Jezus' houding tegenover de farizeeën (p.
396) of om andere kwesties : het evangelie
blijkt voor V.B. de neerslag van een historische gang van zaken. In hetgeen de evangelist
heeft neergeschreven wordt dus niet de situatie van zijn eigen tijd weerspiegeld –
zoals S. voortdurend betoogt – , maar kijken
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wij steevast naar de historie van Jezus zelf.
Dat is m.i. ook de reden dat V.B. het evangelie reeds in het midden van de eerste eeuw
dateert, terwijl S. van mening is dat Mattheus
in ongeveer 80-85 n.C. is geschreven (zijn opmerking over de 'synode van Jamia' (p. 34)
is in dat verband dus niet (geheel) juist).
Het commentaar van V.B. kan niet anders
dan als (tamelijk) behoudend worden gekarakteriseerd. Dat van S. daagt meer uit tot
een eigen creatief lees- en leerproces. De titel van zijn boekje – ontleend aan Mt. 26,1
– doet overigens enigszins vreemd aan, wanneer je bemerkt dat hij lang niet alle perikopen uit Mattheus bespreekt !
• Panc Beentjes
Jakob van Bruggen, Matteus. Het evangelie voor
Israël (reeks : Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie), Kok, Kampen, 1990, 510 pp.,
f 73 (geb.).
N.A. Schuman, Al deze woorden. Over het evangelie naar Mattheus, Meinema, Den Haag, 1991,
200 pp., f 26,90 / BF. 538.

MENS & MAATSCHAPPIJ
ZINVOL OUD WORDEN
Onze samenleving wordt gekenmerkt door
een groeiende groep senioren. Hun aandeel
kan een nieuwe stimulus zijn voor het stellen
van een aantal zinsvragen. De mens op gevorderde leeftijd leeft binnen een bipolariteit : enerzijds beleeft hij de belangrijke levensvragen, in het vooruitzicht van de dood,
op een intensere wijze ; anderzijds beschikt
hij over gratuïte tijd. Deze mogelijkheden
kunnen vanuit de rust van een gerijpte innerlijke vrijheid beleefd worden, maar kunnen
ook vanuit frustrerende angstervaringen tot
verkramping leiden. Vanuit een christelijkhumanistische visie, die de menselijke idealen in verband brengt met de levende God,
heeft de Universiteit Derde Leeftijd van de
KU Leuven een interdisciplinair colloquium
georganiseerd om wetenschappelijk na te
denken over het 'zinvol ouder worden'.
W. Pelemans, geneesheer, belicht in het
verslagboek de biologische verschijnselen
van de hoge leeftijd. Drie factoren spelen
een rol : de normale, fysiologische veroude-
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ring, de ziekten die zich manifesteren op
hoge leeftijd en de levensstijl. In zijn beschrijving wordt duidelijk dat het 'deficitaire'
beeld van de ouder wordende mens de werkelijkheid onrecht aandoet. De pedagoog A.
Marcoen onderzoekt twee sociologische
theorieën die het ouder worden thematiseren als sociale integratie en activiteit. Vervolgens wordt het criterium van de tevredenheid voor het ouder worden getoetst vanuit
de ontwikkelingstheorieën van Jung (zelfrealisatie), Erikson (ego-integriteit) en Biihler (zelf- en levensvervulling). Tenslotte
wordt de zingeving bij ouderen onderzocht
vanuit de zingevingstheorie van Frankl. De
sociaal pedagoog W. Leirman inventariseert
de participatie van de senioren aan het socioculturele aanbod in Vlaanderen, onderzoekt
de soorten vormingsactiviteiten en stelt de
vraag hoe de vorming tot persoonlijke en
maatschappelijke zingeving kan worden opgevuld. P. Schotsmans, moraaltheoloog, gaat
in op de bijdrage van de senioren tot een
menswaardiger beschaving. Vanuit de personalistische ethiek, die de menselijke persoon
integraal en adequaat beschouwt in zijn uniciteit, intersubjectiviteit en solidariteit, geeft
hij een ethische uitklaring van de seniorenproblematiek. Hierbij heeft hij aandacht
voor de persoonlijke levensvoltooiing of de
hoogst mogelijke kwaliteit aan menswaardigheid, het leven als voltooiing in de relaties
met anderen en met God en voor de bijdrage
van de senioren aan onze beschaving. De gerontoloog J. Goderis tenslotte, duidt op de
collectieve verdringing van sterven en dood
én op de terugkeer van de doodsthematiek
in bepaalde literatuur. De auteur onderscheidt de volgende houdingen tegenover de
dood : de afweer tegenover de gedachte aan
de eigen dood ; de vlucht van de confrontatie
met de dood ; de aanvaarding van de naderende dood ; het actieve verlangen naar de
dood. De mens doorloopt verscheidene fasen en kan min of meer tot een integratie komen.
Men kan alleen maar verheugd zijn over
de publikatie van dit zeer toegankelijke
werk. Op een bevattelijke wijze presenteert
het een aantal wetenschappelijke inzichten,
gecentreerd rond de zin van het oud worden.
Het zou jammer zijn als dit boek alleen door
senioren zou worden gelezen.
• Luc Anckaert
J. Ghoos e.a., Zinvol oud worden. Een multidisciplinaire analyse, Peeters, Leuven, 1990, 147
pp.

BOEKEN

POLITIEK
DE VRUCHTEN VAN DE TEGENSPOED
Dit werk omvat eigenlijk twee boeken : De
vruchten van de tegenspoed (over de periode
vóór de omwentelingen van 1989) en Wij, het
volk (over de omwentelingen in Centraal-Europa). Door zijn contacten met de vroegere
dissidenten (Havel, Michnik e.a.) – voor wie
de auteur zijn sympathie niet verbergt
(p.285) – is Garton Ash een geprivilegieerd
waarnemer van de '(her)revoluties' in de
Centraaleuropese landen. Hij voert de lezer
mee achter de schermen van de revoluties en
langs scharniermomenten in het hervormingsproces. Dit alles in een boeiend geheel van
journalistiek en hedendaagse geschiedschrijving. Bijzondere aandacht heeft de historicus-publicist voor Polen en Tsjechoslowakije, twee landen die hij speciaal koestert. De
aanzet tot de latere omwentelingen in Centraal-Europa legt Garton Ash trouwens in
Polen, bij Solidarnosz en het pausbezoek in
1979 (p. 366).
In het eerste deel krijgt de lezer een bundeling voorgeschoteld van reeds eerder gepubliceerde essays over de toenmalige dissidenten, het leven in de vroegere satellietstaten en grotere thema's als de Duitse kwestie
en het heropduiken van 'Midden-Europa'.
Alhoewel de lezer opnieuw getroffen
wordt door de (toenmalige) scherpe observatiegeest van de auteur is het de vraag welk
nut het had sommige essays op te nemen in
deze bundel – alhoewel ze duidelijk de tand
des tijds niet hebben doorstaan. Deze fout
doet een beetje afbreuk aan het gehele werk.
Want al bij al is De vruchten van de tegenspoed
een aanrader. • Erik Brusten
Timothy Garton Ash, De vruchten van de tegenspoed, Becht, Haarlem, 1990, 389 pp.

GESCHIEDENIS
KAMPERVARING EN HET
BUDAPEST-PROJECT
In 1945 werden in Budapest meer dan 14.000
interviews afgenomen van Hongaarse joden
die Auschwitz en andere nazi-kampen hadden overleefd. De initiatiefnemer, het Jewish
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Agency, wou materiaal verzamelen voor de
processen tegen oorlogsmisdadigers en zich
een beeld vormen van de kampervaring.
Een klein deel van deze verzameling, 507
interviews met in totaal 728 overlevenden,
werd in het Engels vertaald en kwam in handen van een enthousiaste groep sociale wetenschappers in de VS die Duitsland en Oostenrijk waren ontvlucht. De Budapest-studie
voldeed niet volledig aan hun wetenschappelijke eisen. De interviews waren tot stand gekomen in grotendeels ongekende omstandigheden, over de ondervragers en hun methode was weinig bekend, de Engelse vertaling
was verre van perfect en ook de criteria volgens dewelke de 507 interviews werden uit
gekozen waren ongekend. De onderzoekers
van de New School for Social Research in
New York probeerden dan maar zelf nieuw
feitenmateriaal te verzamelen in beter controleerbare omstandigheden. Ze interviewden en testten (Rorschach, Thematic Apperception test, Szondi) een groep jonge joodse
kampoverlevenden.
Met dit interdisciplinair project wilden
deze wetenschappers de effecten op korte en
lange termijn nagaan van de kampervaring
op de persoonlijkheid van gevangenen. Voor
die tijd een opzienbarende onderneming
waaraan velen meewerkten die later naam
zouden maken in hun respectievelijke disciplines (Paul Lazarsfeld, Robert E. Merton,
Ruth Benedict). Financiële en persoonlijke
beslommeringen zorgden ervoor dat het onderzoek in 1950 afgebroken moest worden.
Toen een van de deelnemers, Herbert
Strauss, vijfendertig jaar later probeerde de
hand te leggen op het materiaal bleek geen
spoor meer terug te vinden van de talloze
bandopnamen en ook het grootste deel van
het geschreven bronnenmateriaal was zoek
geraakt.
Insiders hadden al eerder kennis van het
Engelse manuscript van de Budapest-studie,
maar nu werden deze knap uitgewerkte, in
kaart gebrachte en geanalyseerde gegevens
toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. De tekst werd in het Duits vertaald,
voorzien van een in- en uitleiding en aangevuld met een drietal bewaard gebleven gevalstudies uit het New-York-project.
Deze gevalstudies illustreren de blijvende
invloed van de kampervaring op iemands
persoonlijkheid en de wijze waarop de herinnering, of wat gerapporteerd wordt, evolueert door de tijd. De analyses en interpretaties doen nogal gedateerd psycho-analy-
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tisch aan (Jacob Goldstein, de projectleider,
was psycho-analyticus) maar daar staat
tegenover dat diezelfde instelling ervoor gezorgd heeft dat de onderzoekers aandacht
hadden voor aspecten van de kampervaring
die doorgaans gemeden werden, bijvoorbeeld dromen en seksualiteit.
Het belangrijkste deel van dit boek is en
blijft de Budapest-studie, niettegenstaande
haar beperkingen. Zoals gezegd bleef maar
een klein deel van het materiaal bewaard
(zo'n 5%) en zijn de selectiecriteria niet bekend. Veralgemening van de resultaten van
de studie wordt verder bemoeilijkt doordat
het om gevangenen gaat die na april 1944
werden geïnterneerd, geen van hen had dus
meer dan een jaar kampervaring en ze maakten een van de meest chaotische periodes
van de nazi-kampen mee. Maar het Budapest-project is hoe dan ook het enige omvangrijke onderzoek van een groep overlevenden
kort na de bevrijding. Belangwekkend is ook
dat de getuigen sociologisch gezien nogal
verschillen van hen die normaliter aan het
woord komen, getuigen op processen en zij
die zelf de pen ter hand nemen. De gemiddelde scholingsgraad van de Budapest-groep
ligt lager. Daarenboven gaat het hier om
semi-spontane getuigenissen, gedirigeerde
inte rv iews met gerichte vragen. Dit alles levert andere gegevens, invalshoeken en inzichten op.
Veel aandacht gaat naar de sociale stratificatie in het kamp, de machtsverdeling onder de gevangenen en de factoren die de
overleving bevorderden dan wel benadeelden. Honger, dorst, lijden, arbeid, straffen,
ziekte, gebrek aan privacy, seksualiteit, coöperatie, conflict, egoïsme, komen uitvoerig
aan bod. De schat aan gegevens wordt grondig en overzichtelijk in kaart gebracht in sociologische en demografische tabellen. De
vlot leesbare tekst bevat vele verbatim citaten van de getuigen die aan de hand van een
genummerde naamlijst steeds sociologisch
geïdentificeerd kunnen worden.
• Gie Van Den Berghe
Jacob Goldstein, I rving F. Lukoff, Herbert A.
Strauss, Individuelles und Kollektives Verhalten in
Nazi-Konzentrationslagem. Soziologische und psychologische Studien zu Be richten ungarisch judischer Uberlebender, Campus, Frankfurt/New
York, 1991.
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HET MODERNE ANTISEMITISME

Robert Wistrich doceert moderne Europese
en joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse
universiteit van Jeruzalem. Vierentwintig
van de essays en lezingen die hij sinds 1975
maakte werden nu gebundeld. Dat leverde,
zoals zo vaak bij dergelijke bundels, een zeer
ongelijk geheel op.
Een van de centrale thema's is de 'Judenfrage' in het 19e eeuwse Europa als bijverschijnsel van de strijd voor en tegen joodse
emancipatie, de daarmee samenhangende
opkomst van het moderne racistisch-ideologische antisemitisme, de tweeslachtige houding daartegenover van 'links' en van 'Duits'joodse denkers en politici. Wistrich schrijft
de ambivalente houding van Marx, Rosa
Luxemburg, Trotsky, Freud, Walter Benjamin, Bruno Kreisky tegenover de joodse
emancipatie, hun internationalistische of socialistische ideologie, toe aan joodse zelfhaat
en hun statenloos statuut. Hoe dan verklaard
kan worden dat de meeste statenlozen en
niet-statenlozen zich respectievelijk niet en
wel aangetrokken voelden tot universalistisch ideeëngoed en waarom ook niet-joden
het universalisme belijden is me een raadsel.
Wistrich herleidt ook wat hij als werkelijke
verdiensten van deze vooraanstaande joden
beschouwt tot hun joodse achtergrond. Het
lijkt wel of de auteur alles beoordeelt vanuit
één centraal criterium, met name de houding
tegenover de joden (of, in het geval van de
joden, zichzelf). Een ander belangrijk thema
is de genese, moeizame ontwikkeling en impact van het zionisme op joden en niet-joden.
De wereldse, socialistische en nationalistische ratio achter de vroeg-zionistische ideologie, haar wortels in de levensomstandigheden van de joden in tsaristisch Rusland, het
antisemitisme in 18e en 19e eeuwse linkse
kringen, de revisionistische beweging die
Vladimir Jabotinsky, mistevreden over de
voorzichtigheidspolitiek van de zionisten, in
1925 oprichtte om de joodse staat te verwezenlijken door agressieve immigratie in Palestina, de proto-fascistische bewegingen in
Oostenrijk, hun rol en betekenis voor Hitlers
ideologie, dit alles wordt uitvoerig en briljant
belicht.
Minder overtuigend is Wistrichs analyse
van de hedendaagse houding van niet-joden
tegenover Israël. Bijna overal ontwaart hij
antisemitisme en anti-joodse komplotten.
Anti-zionisme wordt steevast afgedaan als
antisemitisme. De 'nieuwe oorlog tegen de
joden' begon in 1952, toen Israël en West-
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Duitsland hun eerste herstelbetalingsakkoord sloten. De oorlog werd en wordt georchestreerd door de Sovjetunie en de Arabieren. De auteur vergelijkt dit zonder verpinken met het opkomend nazisme. De veranderde en veranderende politieke houding en
positie van Israël in het Midden-Oosten worden niet in rekening gebracht, behalve in de
achteraf geschreven inleiding. Daar luidt het
terecht dat de onderdrukking van Arabieren
in de bezette gebieden ('territories' schrijft
hij, zonder bijvoeglijk naamwoord), de opkomst van hard-line messianistisch zionisme
met zijn prediking van een mystieke band
met het bijbelse Israël, en het sinds 1977 toenemende overwicht van rechts in de Israëlische politiek, het imago van Israël zeker niet
positief hebben beïnvloed. Deze nuancering
zal de lezer in de essays alleen terugvinden
in een uitstekend stuk over de Fassbinder-affaire. Een goed gedocumenteerd boek, met
veel wetenswaardigheden en boeiende inzichten, maar vaak eenzijdig en speculatief.
• Gie Van Den Berghe
Robert Wistrich, Between Redemption and Perdrtion. Modem Antisemitism and Jewish Identity,
Routledge, London/New-York, 1990.
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maatschappelijke werkelijkheid van toen en
nu. Het eerste deel schetst de evolutie van de
arbeidersbeweging in haar geheel, het tweede schrijft de geschiedenis van de verschillende deelbewegingen, organisaties en cooperaties. Het verhaal eindigt in 1973 ; het is
immers bijna onmogelijk om de geschiedenis
te schetsen (laat staan interpreteren) van de
beweging in de recente periode waarin verleden en toekomst in mekaar ove rv loeien.
De publikatie geeft de lezer de indruk
compleet te zijn, maar de stijl en de inhoud
van de bijdragen is nooit echt homogeen.
Een groot pluspunt is dat enkele algemeenoriënterende hoofdstukken hieraan trachten
te verhelpen. • Erik De Smet
Emmanuel Gerard (red.), De christelijke arbeidersbeweging in België, 2 delen, KADOC-studies
11, Universitaire Pers Leuven, 1991.

LITERATUUR
ACCENTEN IN DE HEDENDAAGSE

ROMAN
DE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING IN BELGIE
Naslagwerken vormen steeds een categorie
werken die moeilijk te recenseren zijn : de
waarde en het belang ervan zijn pas na enkele jaren te onderkennen. Dat geldt ook
voor dit (gedenk)boek over 100 jaar Belgische Christelijke Arbeidersbeweging. Dit
werk wil een synthese bieden van een beweging, een verschijnsel in de tijd in al zijn aspecten. Het wil de geschiedenis van die beweging in al haar facetten (vakbonden,
jeugdbewegingen, coöperaties, ziekenfondsen, enz.) duiden in een historisch perspectief. Een team van historici onder leiding van
de UFSIA-historicus E. Gerard heeft deze
bundel bij elkaar geschreven en het resultaat
mag er zijn. Het is een turf geworden van
twee delen, een waardige opvolger van het
naslagwerk over de geschiedenis van de
christelijke arbeidersbeweging van pater
Scholl uit de jaren '50.
Wie de verschillende bijdragen leest voelt
misschien de precaire positie van de sociaalhistoricus : hij wil historische gegevens verzamelen en interpreteren en vandaaruit een
verstaanbaar verhaal presenteren over een

In een liber amicorum voor Margaretha H.
Schenkeveld heeft Elrud Ibsch een tamelijk
omvangrijke bijdrage geschreven over 'Postmoderne (on)mogelijkheden in de Nederlandse literatuur' (cfr. De achtervolging voortgezet, Bert Bakker, Amsterdam, 1989, pp.
346-373). Het postmodernisme (1945-1985)
wordt er de radicalisering van het modernisme (1910-1945) genoemd dat gekarakteriseerd wordt als een stroming waarin de verwerking van epistemologische, linguïstische
en ethische twijfels de drijfveer voor de artistieke vormgeving is. In het postmodernisme gaat de epistemologische twijfel tot de
structuur van het verhaal zelf behoren. Het
postmodernisme reikt verder dan de literatuur want het betreft ook wereldbeschouwing en cultuursynthese. De metafoor van de
postmoderne 'condition humaine' is het labyrint, schrijft J. De Vos in zijn Woord Vooraf in Modern, Postmodern. In die context
moeten de eerste twee delen gesitueerd worden van de reeks Literatuur in veelvoud van
de nog zeer jonge uitgeverij Garant. In Barricaden en labyrint wordt een literair-historisch overzicht geboden van de evolutie van
de roman na de contestatie ('68) tot het midden van de jaren '80. Besproken wordt de
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prozaliteratuur in Nederland en Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika, Spanje en Zuid-Amerika, Noord-Europa
en Rusland. Die synthesen worden aangevuld in Modem, Postmodern met analyses van
afzonderlijke auteurs en thema's maar dan
beperkt tot de Nederlands-, Frans-, Duits-,
en Engelstalige literatuur.
De as modern-postmodern is niet in alle
bijdragen in Barricaden en labyrint het stramien voor de beschrijving van de romanevolutie. Voor de Spaanse en Russische letterkunde worden politieke verschuivingen (voor
en na Franco resp. Chroesjtsjov) als demarcatielijnen gebruikt, de Scandinavische letterkunde wordt geografisch ingedeeld en
voor de Amerikaanse literatuur maakt E.
Vorlat gebruik van het onderscheid tussen
'mainstream' auteurs en auteurs van etnische
minderheden (Indianen, zwarten, joden, chicano's). Die verschillende schema's kunnen
als rijkdom en diversifiëring gewaardeerd
worden, maar ze maken een vergelijking van
het verloop van de breuklijn modern-postmodern en de receptie ervan niet overal mogelijk. Eenzelfde opmerking kan gemaakt
worden m.b.t. de case-studies in Modern,
postmodern.

De analyse daarin van het oeuvre van
Gerrit Krol, Ivo Michiels en Hugo Claus ondersteunen en illustreren de trend naar defictionalisering die Wam de Moor en Hugo
Bousset in hun overzicht van de Nederlandse
literatuur na 1968 in Barricaden en labyrint
aangegeven hebben. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de evolutie van Claude Simon met betrekking tot de nouveau roman
in Frankrijk en de didactische vergelijking
door Heidy M. Muller van Die Palette van
Hubert Fichte en Der junge Mann van Botho
Strausz als karakteristiek voor de discussie
over modernisme en postmodernisme in de
Duitse letterkunde. In andere bijdragen uit
Modem, postmodern is die band met het historische kader uit Barricaden en labyrint veel
losser of onbestaande, wat niet betekent dat
ze geen interessante en zeer lezenswaardige
essays over belangrijke hedendaagse auteurs
in de westerse literatuur zouden zijn. De samenstellers, R. Duhamel en J. De Vos, betogen dat hen in de combinatie van beide
boeken, via een interdisciplinaire opzet en
een didactische uitwerking, een drievoudig
doel voor ogen stond : de diepgang van een
wetenschappelijk handboek, de overzichtelijkheid van een naslagwerk en een suggestieve kennismaking met de praktijk van ana-
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lyse en interpretatie. Ik geloof dat ze, met de
beperkingen van de cohesie die ik heb aangegeven, daarin geslaagd zijn. • Joris Gerrts
Roland Duhamel & Jaak De Vos (red.), Barricaden en labyrint. Accenten in de hedendaagse roman, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1990, 198 pp.,
BF. 520.
Roland Duhamel & Jaak De Vos (red.),
Modem, postmodem. Over auteurs en hun
romans, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1990, 159
pp., BF. 460.

EZAU EN JACOB
Ezau en Jacob van M. de Assis (1839-1908)

is de roman van de twijfel die belichaamd
wordt in een tweeling. Pedro en Paulo Santos
zijn uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden
maar innerlijk altijd met elkaar in tegenspraak. Ze groeien op tijdens een cruciale
periode in de Braziliaanse geschiedenis : de
overgang van Keizerrijk naar Republiek.
Paulo wordt jurist, liberaal, republikein, Pedro wordt arts, conse rv atief, monarchist.
Beiden zijn verliefd op Flora. Zij is beide
broers evenzeer genegen en sterft zonder
aan een van hen haar voorkeur te hebben geschonken. Machado symboliseert door deze
geschiedenis de twijfel en onzekerheid van
Brazilië op dit moment van overgang : Flora
(het heden) die geen keuze kan maken tussen Pedro (het verleden) en Paulo (de toekomst). Ezau en Jacob is geschreven in de
derde persoon en Machado introduceert in
de roman een nieuwe verteller in zijn werk,
staatsraad Aires. De roman is een idee van
Aires die het schrijft als het laatste deel van
zijn (fictieve) dagboek. Hierin komt Aires, in
de derde persoon, zelf voor als personage.
Machado speelt weer eens een ingewikkeld
spel met de lezer. Eigenlijk wil de auteur
door zijn motto's (Dante), titels van het boek
en vergelijkingen van de tweeling met andere
grootheden, benadrukken dat het hier gaat
over de voorbeschiktheid van een onoplosbaar conflict. Volgens A. Willemsen is de
conflictsituatie 'op meerdere niveaus structureel uitgewerkt, als een muzikaal motief in
de doorwerking van een klassieke sonate'. de
thema's die hier zoals in het overige werk van
Machado aanwezig zijn, zijn duidelijk en situeren zich op het sociale en politieke domein. Maar in de figuur van Flora tekent Machado wat hem altijd het meest heeft geboeid : de twijfel die als een vorm van zoeken
naar de waarheid wordt voorgesteld.
111 Bart Vonck
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Machado de Assis, Ezau en Jacob (vertaald door
Harrie Lemmens, nawoord van August Willemsen), De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 285
pp., BF.799.

FROMME LUGEN
Het unanieme succes dat Dische's debuut,
een verzameling kortverhalen in de beste
joods-Amerikaanse traditie, in Duitsland te
beurt viel, geeft een ironische dimensie aan
de achtergrond en het onderwerp van het
boek, een dimensie die al in de titel, Vrome
Leugens vervat zit. Met een briljante finesse
en een misleidende eenvoud snijden deze
verhalen door de gladde oppervlakte en de
valse harmonie van een 'wiedergutgemacht'
heden dat razendsnel maar zonder hoop
voor zijn verleden op de vlucht is. Dit verleden is joods, of Duits, en in de meest indringende verhalen heide.
De protagonisten van deze verhalen zijn
moderne eenzaten. immigranten, buitenstaanders, tevreden solipsisten die van hun
onzekerheden opinies, en van hun ongemakkelijke geheimen opportunistische identiteiten hebben gemaakt. Zij worden ertoe gebracht om grenzen te overschrijden, van landen, culturen, tijd en medemensen. Aan de
andere kant van de grens, en niet altijd met
evenveel enthousiasme, ontdekken ze zichzelf.
De ontdekkingen waarrond deze verhalen
zijn opgebouwd gaan alleen ogenschijnlijk
over verborgen feiten uit het verleden. Dat
zijn enkel de katalysatoren die de lelijke
waarheden tonen die eronder liggen. Zo is er
de all-American jongman die naar Berlijn
trekt om er de bezittingen van zijn joodse vader (een antiekhandel die 'Schone Heimat'
heet) te erven en die in de val trapt van het
plastieken na-oorlogse filosemitisme. Zo is
er de goede Amerikaanse katholiek die kan
fantaseren over de redemptie door de kerk
van Adolf Hitler, maar die niet in staat is te
aanvaarden dat zijn vriendin joods blijkt te
zijn. In het meest allegorische van deze verhalen vervult de ongevoelige, egoïstische
gouvernante van een dichter diens laatste
wens wanneer ze zich naast het koude lichaam neerlegt. Haar liefde komt te laat.
Het lijk waarmee de verhalen in deze bundel
flirten is de vermoorde droom van een Duitsjoodse symbiose. De schrijfster zoomt in op
de nog steeds knagende wormen. Het is
moeilijker om laconischer te zijn dan dit : 'De
Bauers en de Brelauers hadden geen gelijk.
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Niemand van hen stierf een natuurlijke
dood. We wilden de nieuwe generatie de
schaamte van dat weten besparen', zegt de
joodse protagoniste en ze toont haar afkomst
pas op de laatste bladzijden van het boek. De
ironie hier is dat ze Dische's zin resumeert :
de schaamte van het weten is beter dan de
'Gnade der spaten Geburt'.
Dische houdt van provoceren. Met een
onderkoelde afstand geeft ze essentiële informatie in terzijdes. Met groteske en soms
platte overdrijvingen speelt ze met de gevoeligheden van de lezer. Ze haalt (bijna) evenveel uit naar de katholieke hypocrisie als
naar de joodse eigendunk, naar Amerikaanse trivialiteit als naar Duits opportunisme.
Ze overdrijft clichés en vooroordelen of geeft
ze dat éne duwtje dat ze in hun omgekeerde
laat omslaan. Haar scherpe humor maakt
brandhout van iedereen, tot de lezer, beschaamd, ontdekt dat hij zelf het doelwit is.
Niemand ontsnapt aan deze menagerie van
menselijke kleingeestigheid. Toch is er ook
inzicht, en het falen dat erop volgt is een
waarschuwing dat fatsoen niet vanzelf komt,
en grootsheid zeker niet. Maar wanneer ze
het toch laat gebeuren, in een glimp, een
aanraking, een herkenning zoals in de meest
onverwachte passages in dit boek, dan groeit
Dische van een bekwame satirica uit tot een
subtiele magiër van menselijke mogelijkheden. • Vivian Liska
Irene Dische, Fromme Liegen. Sieben Geschichten, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 1989,
293 pp (geschreven in het Engels maar eerst in
het Duits gepubliceerd).

BALZA(' CONTRE BALZAC
Honoré de Balzac verklaarde ooit dat hij met
zijn Comédie humaine de burgerlijke stand
wou beconcurreren. De meeste literatuurgeschiedenissen voeren hem dan ook op als het
prototype van de 19e eeuwse zelfzekere realist. In onze 20e eeuw ging die aanpak oubollig of zelfs grotesk klinken. De romanciers
bewijzen voortaan hun maestria liever door
de alsmaar subtieler manier waarop ze zichzelf, de taal of hun schrijfsels in vraag stellen
en elke mogelijke band tussen fictie en werkelijkheid ondermijnen.
Schuerewegen toont hoe de zelfkritiek
van de moderne roman in de Comédie
humaine al overvloedig nawijsbaar is. Op het
eerste gezicht heeft dergelijke verrassende
stelling veel van een goedbedoelde reddingspoging : het gebeurt wel vaker dat liefheb-
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bers van oudere teksten hun waar aan de
man proberen te brengen door er één of ander modern tintje te ontdekken. In dit boek
is er duidelijk meer aan hand. Het aangehaalde tekstmateriaal bewijst overtuigend
dat Balzac niet alleen de gevolgen van de
Franse Revolutie of de doorbraak van het
kapitalisme beschreef, maar even zeer begaan was met de specifieke problemen van
taal en communicatie. Sommige personages
zijn zelf schrijvers. Anderen vertellen hun
verhaal in een salon of in een uitvoerig administratief rapport (Les employés). Het geschreven, gedrukte of gesproken woord blijkt
altijd de meest onverwachte effecten te sorteren. De literaire communicatie is fundamenteel oncontroleerbaar, elke publikatie is
meteen een stuk ont-eigening.
Om die perikelen te definiëren beroept
Schuerewegen zich op allerlei begrippen en
modellen uit de narratologie, de pragmatiek,
het deconstructiedenken, enz. Hij weet die
telkens met een paar goedgekozen woorden
te omschrijven en slaagt er over de hele lijn
in zijn theoretisch zeer onderbouwde betoog
nooit esoterisch-abstract te laten klinken.
Die verdienste is in dit soort werken zeldzaam genoeg om even apart onderstreept te
worden : behalve voor Balzackenners is het
essay van Schuerewegen zeker een aanrader
voor wie via een concreet voorbeeld wil kennismaken met enkele belangrijke maar niet
altijd even toegankelijk gemaakte trends uit
de recente literatuurwetenschap.
■ Paul Pelckmans
Franc Schuerewegen, Balzac contre Balzac. Les
cartes du lecteur, Paratexte, Toronto I Sedes, Paris, 1990, 185 pp.

GEZELLIANA
Zoals aangekondigd biedt dit nummer ons
een aanvulling op de leesexperimenten van
Gezelles poëzie in het vorige nummer (zie
Streven, april 1991, pp. 663-664). Die aanvulling bevat vier uitgebreide tekstanalyses.
M.J.G. De Jong belicht aan de hand van het
nachtegaalmotief, Gezelles mimetische poëzie. In zijn bespreking van Bleekersgast bevestigt en illustreert K. Verheul die opvatting :
'De hersengymnastiek, benodigd voor het
begrijpen van de eerste strofe, wordt zo een
equivalent voor een fysieke inspanning' (p.
49). Het gedicht Serenum exit wordt door H.
Vandevoorde geanalyseerd op basis van de
wisselwerking tussen dit citaat uit Mattheus
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en het gedicht. Die analyse toont aan dat het
gedicht tegelijk emblematisch en allegorisch
is. In het gedicht Als de ziele luistert ontpopt
Gezelle zich volgens A. Rietsma als een
'aardse mysticus' die de schepping zelf laat
antwoorden aan haar Schepper. Gezelle verklankt dat antwoord en 'Gezelle lezen is
niets minder dan reizen door het landschap
van de Taal !' (p. 27).
In deze vier opstellen zijn letterkundigen
aan het woord die zich graag buiten het magnetisch veld van het gedicht begeven. Dat
voert ons wel eens ver weg van het gedicht
maar biedt ons tevens onvermoede vergezichten. Als aanvulling bij de leeservaringen
van het vorige nummer, zijn deze analyses
ongetwijfeld een verrijking. Toch dient men
bij lezing voor ogen te houden wat M.J.G. de
Jong terecht opmerkt : 'Gezelles poëzie is
geen letterkundigen poëzie'! (p. 8).
• Hugo Roeffaers
Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie, nr.
1991/1 (besteladres : Centrum voor de Gezellestudie, UFSIA, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen).

HET STOF DER AARDE
De New Yorkse rabbijn Chaim Potok werd
wereldberoemd met zijn romans die op een
fijnzinnige manier het joodse leven schetsen.
Potok heeft blijkbaar het talent om gevoelsgeladen verhalen te combineren met subtiele
beschrijvingen van zijn geloofsgenoten. Romans als The Chosen en Davita's Harp behoren terecht tot de wereldliteratuur. Op vraag
van de Haagse uitgeverij met de bizarre
naam BZZTóH bewerkte Potok zijn notities
uit de periode toen hij geestelijk verzorger
was van het Amerikaanse leger in Korea. De
auteur verlaat in dit boek zijn vertrouwde
joodse omgeving voor het Verre Oosten. De
hoofdpersonages van Het stof der aarde zijn
drie Koreaanse mensen die op de vlucht worden gejaagd door het oorlogsgeweld en zich
wanhopig aan het leven vasthechten. Een
oude man en zijn vrouw vluchten naar het
Zuiden van Korea over wegen vol sneeuw,
modder en lijken. De oude vrouw vindt aan
de kant van de weg een zwaar gewonde jonge
knaap. Met de weinige middelen waarover ze
beschikt draagt ze zorg voor de jongen en
redt hem van een gruwelijke dood. De oude
man verzet zich tegen de aandacht die de
vrouw aan de jongen besteedt. Hij ziet de
jongen meer en meer als een vreemde en ervaart hoe zijn vrouw van hem weggroeit.

BOEKEN

Uiteindelijk keren de drie personen terug
naar het dorp van het oude echtpaar, waar
de vrouw overlijdt. Twee vreemden, de jongen en de oude man, staan nu tegenover elkaar ; de jongen besluit zijn geluk te zoeken
in Seoul, ver van het dorp van de oude man.
Potoks stijl is in dit boek anders dan we
van hem gewoon zijn : korte zinnen in notebook-stijl, geen uitgewerkte gedachten maar
slechts flitsen van gevoelens en impressies.
Toch zijn alle thema's uit het latere werk hier
aanwezig : de centrale positie van het kind,
de breekbaarheid van de relatie tussen man
en vrouw, de steeds aanwezige eerbied voor
het heilige en de impact van ontmoetingen in
het leven. Maar Het stof der aarde mist nog
duidelijk de kenmerken van het 'métier'
waarover de romancier in andere werken
blijkt te beschikken. • Erik De Smet
Chaim Potok. Het stof der aarde, BZZT6H, Den
Haag, 1991, 224 pp., f 34,50 / BF. 690.

DE AZTEKEN
In de eerste eeuw na de ontdekking van
Amerika verschenen vele honderden boeken
over de culturen van Midden- en Zuid-Amerika. De Algemene geschiedenis van de zaken
van Nieuw-Spanje van Bernardino de Sahagun, waarvan nu het zesde boek in vertaling
verschenen is, neemt daartussen echter een
bijzondere plaats in, omdat hij zijn materiaal
welbewust en methodisch bijeenzocht.
Sahagun is niet uit op een culturele plundering van het Azteekse erfgoed, maar
schrijft vanuit een onversneden bewondering
voor de Mexicaanse cultuur, waarvan hij de
vernietiging in de 16e eeuw om zich heen
waarneemt. Als man van de kerk kan hij niet
twijfelen aan de juistheid van de Spaanse
christelijke missie, maar als Franciscaan is hij
niet ongevoelig voor de verwachtingen die
zijn kloosterorde ten aanzien van de Indianen koestert. Zij zouden 'de nieuwe mens'
zijn, zuiverder dan het corrupte Europa.
Vooral Bartolomé de las Casas zal hun samenleving afschilderen als een utopie van
reinheid en onschuld, maar zijn Korte relaas
van de vernietiging van de Indien is dan ook
eerder een politiek en retorisch dan een etnologisch geschrift.
Sahagun blijft afstandelijker en objectiever, en is bovendien zelf weinig aan het
woord. Zijn werk bestaat grotendeels uit rituele toespraken die de Azteken bij diverse
gelegenheden ten beste gaven. Het moet een
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retorische cultuur geweest zijn, zo hebben
historici en antropologen, mede op basis van
dit materiaal, geconcludeerd. Welsprekendheid en vaste rituele vormen en vertogen
maakten het sociale cement van de Azteekse
samenleving uit. Dat blijft een constatering
met alle ongewisheid die de historische antropologie aankleeft. Want Sahagun liet zich
voornamelijk informeren door hoog opgeleide bejaarde mannen, die hun groepscultuur
gemakkelijk voor die van een hele beschaving lieten doorgaan.
Ceremonieel zijn de toespraken die Sahagun in dit boek verzameld heeft echter ontegenzeglijk. Dat maakt ze tot niet al te lichte
lectuur, die snel iets monotoons krijgt en
waarvan vooral het moralisme opvalt. Sahagun moet met zijn voorbeelden ingenomen
zijn : een beter toonbeeld van de hoogstaande Azteekse moraliteit was moeilijk denkbaar. Maar te denken geeft de grote voorspelbaarheid van de aanmaningen waarin
het boek uitblinkt. Niet omdat Sahagun of
zijn zegslieden onbetrouwbaar zouden zijn,
maar omdat het mensengeslacht zoveel eenvormiger lijkt dan de pleitbezorgers van onherleidbare culturele verschillen willen. Of
zouden kronikeur en zegslieden elkaar onbewust naar de mond gepraat hebben, en hebben geselecteerd wat hen het meest wenselijk leek ?
Zo tekenen de eeuwige dilemma's van het
antropologisch onderzoek zich in dit 16e
eeuwse werk al levensgroot af ; een werkelijke oplossing voor het vraagstuk van 'het
andere' is nog altijd niet gevonden.
■ Ger Groot
Fray Bernardino de Sahagun, De Azteken. Kroniek van een verdwenen cultuur, Meulenhoff. Amsterdam, 1991, 285 pp., f 39,50.

KUNS

T

AU MEPRIS DES RÈGLES
Met de nonchalance die de intieme vertrouwdheid met het thema toestaat, stelt
Kirk Varnedoe, directeur van het Museum of
Modern Art in New York, in dit boek de
vraag naar het wezen van de moderne kunst.
In vijf hoofdstukken behandelt hij enkele van
de belangrijkste problemen waarmee de
kunst zich sinds het impressionisme heeft bezig gehouden. Hij beoefent geen kunstgeschiedenis in de strikte zin, maar richt zich
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vooral op de veranderingen die zich in de
loop van de afgelopen eeuw op het vlak van
de compositie hebben voorgedaan : de nadruk op de voorgrond en de eliminatie van
de diepte, de breuk met het traditionele
perspectief, de fragmentarisatie en herhaling
als compositievormen, de neerwaarts gerichte blik, de strijd tegen de zwaartekracht en
de onderstroom van het primitivisme. Daarbij steunt hij op een brede historische kennis
en een begrippenapparaat dat gevoed wordt
door het formalisme van Riegl en Wdfflin,
het perspectief van Gombrich en de waarnemingspsychologische benadering van Rudolf
Arnheim.
Elk hoofdstuk is op vrijwel dezelfde manier opgebouwd. Eerst worden de verschillende hypothesen bekeken : de sociale, historische en technische omstandigheden, de
invloed van concrete stromingen en esthetische aspiraties, etc. Hoewel elk van deze hypothesen wel iets tot het inzicht bijdraagt,
zijn zij noch afzonderlijk, noch tezamen in
staat de verschillende vernieuwingen te verklaren. Waarom vervormde Picasso zijn Demoiselles d'Avignon tot het bekende resultaat
of bracht Matisse in La Desserte het tafelkleed en het behang in één vlak samen ? Bij
Picasso is de zo vaak aangehaalde hypothese
van het primitivisme al historisch weerlegd.
En bij Matisse lijkt ook de hypothese van een
blinde ontwikkeling tot vereenvoudiging in
de kunst logisch niet sterk, waar het de oorzaak door het gevolg verklaart.
Volgens Varnedoe kan alleen een beroep
op de scheppings- en exploratiewil van de
kunstenaars verklaren hoe altijd al aanwezige mogelijkheden of vormen plotseling op
een andere wijze worden aangewend, en zodoende het menselijk perceptievermogen
verbreden. Deze wil, die zich laat aflezen aan
de verschillende omslagpunten in de kunst
van de afgelopen eeuw, vormt de uiteindelijke beweegreden van de moderne kunst. De
argumentatie die Varnedoe ten aanzien van
zijn hypothese ontwikkelt is onweerstaanbaar. Met talrijke illustraties en een indrukwekkende historische kennis weerlegt hij
stap voor stap de verschillende hypothesen,
en werkt daarmee onontkoombaar toe naar
zijn eigen verklaring. In de ontvouwing van
deze argumentatie gaan voor de lezer nieuwe
verbanden en onbekende motivaties open,
maar vooral een onvermoede blik op de door
Varnedoe besproken werken.
• Charo Crego
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Kirk Varnedoe, Au mépris des règles. En quoi l'art
moderne est-il moderne ?, Adam Biro,

Parijs,

1990, 318 pp., FF. 349.

MODERNE KUNST :
2 VISIES OP EEN BOEK
De bijgewerkte versie van dit boek dat nu,
tien jaar na de eerste Engelse en Nederlandse uitgave, bij Agon verschenen is, vormt
voor de liefhebber van moderne kunst een
waar genoegen. Niet alleen de talrijke, uiterst verzorgde reprodukties, ook de opzet,
periodisering en de begeleidende tekst verdienen de hoogste lof. Na een inleidend
hoofdstuk over de zogenaamde 'klassieke'
avant-gardes laat Lucie-Smith de verschillende stromingen in de hedendaagse kunst
de revue passeren : van het abstract expressionisme van na de oorlog (Pollock, De Kooning, enz.) via de pop art, op art, conceptuele
kunst, minimal art, tot het hyperrealisme van
de jaren zeventig.
Aan de heruitgave heeft de auteur drie
nieuwe hoofdstukken toegevoegd, waarin de
jongste kunstontwikkelingen besproken worden : de terugkeer tot het expressionisme van
de Duitse Neue Wilde (Kiefer, Liipertz, Baselitz, enz); het Italiaanse en Noordamerikaanse neo-classicisme, en – het meest recent – het verschijnen van de graffiti (Haring) en het nieuwe dadaïsme en cynisme à
la Warhol van Jeff Koons.
Hoewel de uiteenzetting als gevolg van de
omvang van het thema soms wat beknopt is,
is het boek geen loutere beschrijving van de
uiteenlopende stromingen geworden, zoals
in boeken van dit soort nogal eens het geval
is. Dat is vooral te danken aan het feit dat
Lucie-Smith zijn eigen esthetische oordeel
en kunstopvatting niet onder stoelen of banken steekt. Duidelijk geeft hij aan wanneer
en waarom hij een bepaald werk al dan niet
geslaagd vindt, waarom het minimalisme
naar een zeker academisme tendeert, waarom het postmodernisme een nieuwe fase lijkt
te markeren, enzovoort.
Uiteraard is een zekere partijdigheid daarbij niet te vermijden. Zo legt Lucie-Smith
een grotere belangstelling voor de Engelse
en Amerikaanse dan voor de continentale
kunstwereld aan de dag. Tegenover de overvloed aan Amerikaanse kunstenaars worden
de namen van bijvoorbeeld de Fransman Daniel Buren of de Duitser Penck node gemist.
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Bovendien mag het boek dan zijn bijgewerkt,
veel van de latere ontwikkeling van de behandelde kunstenaars blijven in dit boek onvermeld.
Ter verdediging van de auteur mag echter
gezegd worden dat geen enkele conceptualisering van de hedendaagse kunst zal kunnen ontkomen aan een kristalisering, fixering
en daardoor 'anachronisering' van bewegingen die nog altijd in ontwikkeling zijn. En
hoe dan ook blijft dit boek voor de kunstliefhebber, de toegewijde museumbezoeker en
elke geïnteresseerde een onmisbare gids.
■ Charo Crego
Dit dure maar mooi ogende boek heeft een
ingewikkelde genealogie : het is een bewerking en actualisering van een boek dat in
1978 bij Elsevier verscheen : Moderne kunst.
Van abstract expressionisme tot hyperrealisme.
Dit boek was een vertaling van een werk dat
voor het eerst in het Italiaans verscheen
(Mondadori, Milano, 1976), maar dat zich
baseerde op een Engels manuscript. Een jaar
later werd dit manuscript in de moedertaal
gepubliceerd (Art Today, Phaidon, Oxford,
1977). Vermits de Moderne Kunst vandaag
alweer enkele stadia verder is dan het 'hyperrealisme' (waarmee de vorige versie besloot),
heeft de Britse auteur Lucie-Smith aan zijn
manuscript van weleer enkele hoofdstukken
toegevoegd die de leemte tot de jaren '90
moeten opvullen : 'Het neo-expressionisme'.
'Het postmodernisme en de herleving van
het classicisme' en 'Voortzetting naast vernieuwing'. Deze drie haastig geschreven
hoofdstukjes zijn bijzonder kort in vergelijking met de vorige hoofdstukken (qua
lengte ongeveer 1/5) en toch wel erg oppervlakkig. Wat postmodernisme juist is (voor
Lucie Smith weinig meer dan een fascinatie
voor het classicisme), en wie nu juist die neoexpressionisten zijn, daar moet de nieuwsgierige lezer werkelijk elders voor terecht.
Aantrekkelijk daarentegen is het boeiende visuele overzicht dat dit boek biedt van de
laatste 50 jaar moderne kunst. De afbeeldingen worden groot afgedrukt en de verhouding van beeldmateriaal en tekst – maar ook
de interactie tussen beide – zit goed. Het
brengt wel wat vooruit- en achteruitgeblader
met zich mee, maar gaandeweg raakt de lezer toch vertrouwd met een heleboel belangrijke namen en met de traditionele opdeling
in kunststromingen : het abstracte expressionisme, de assemblage, de pop art, de op art,
de kinetische kunst, de minimal art, de happening, het environment, de earth (of land)
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art, de conceptuele kunst, het hyperrealisme,
het neo-expressionisme en het postmodernisme. Deze opsplitsing is op zich arbitrair –
de ene keer gebaseerd op formele dan weer
op inhoudelijke, thematische of andere criteria – maar het is nu eenmaal wel de gebruikelijke indeling.
Het is een beetje frusterend te merken dat
na een heldere algemene inleiding – waarin
het belang van de vooroorlogse abstractie en
het surrealisme voor de periode na '40 wordt
aangegeven – de aanvankelijke luciditeit in
dalende lijn evolueert naarmate het heden
dichterbij komt. Vanaf de eerste hoofdstukken lijdt het boek aan nonchalante en onnauwkeurige formulering, maar naar het einde toe ontaardt het vaak in pseudo-rationeel
taalgebruik (dat soms populair is bij insiders)
dat elke kritische en objectieve grond mist en
soms bijna mystieke proporties aanneemt.
Storend is ook het te pas en te onpas citeren
van critici. Het verstoort de eenheid van het
betoog en soms lijkt het wel het ontbreken
van een duidelijke visie te maskeren.
Dat er in dit boek een aantal belangrijke
kunstenaars ontbreken, dat er sommigen
naar mijn gevoel over- en ondergewaardeerd
worden, heeft onvermijdelijk te maken met
het feit dat dit boek 15 jaar geleden werd geschreven ; intussen is er ook aan de receptiekant heel wat veranderd. Dit effect werd niet
verrekend ; het toevoegen van drie schamele
hoofdstukjes aan het einde is daarom weinig
meer dan een gebrekkig uitgevoerde restauratie. • Erik Martens
Edward Lucie-Smith, Mode rn e kunst. Van ab
expressionisme tot postmode rn isme, Agon,-strac
Amsterdam, 1991, 552 pp.. BF 2.9O0

BIOGRAFIE VAN EEN RENAISSANCEMEESTERWERK
Wijsheid en Kracht is een boek met een meer
dan origineel opzet : het is een biografie, niet
van een mens maar van een schilderij. Het
boek beschrijft de lotgevallen van één kunstwerk, de allegorie Wijsheid en Kracht van de
Venetiaan Paolo Veronese uit 1576. De auteur, Peter Watson, is niet aan zijn proefstuk
toe : hij is een wereldvermaard kunstrecensent en journalist en leverde al eerder het
succesvolle The Caravaggio Conspiracy af.
Het is geschreven in sneltreinvaart, het leest
als een roman. Watson volgt het schilderij op
zijn reis door Europa en beschrijft de bizarre
en boeiende levens van zijn bezitters : de
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waanzinnige Rudolf II van Bohemen, koningin Christina van Zweden, die aftrad toen zij
zich bekeerde tot het katholicisme, de sensuele regent van Frankrijk, hertog Phillipe
van Orléans, de Franse hertog Phillipe Egalité die terechtgesteld werd, de Engelsman
Thomas Hope, zijn onfortuinlijke nakomelingen, en tenslotte de New Yorkse industriemagnaat Henry Frick. Wijsheid en kracht
bevindt zich nu in de pronkzaal van de Frickcollection in New-York. Watson grijpt het
boeiende verhaal aan om heel wat wetenswaardigheden te vertellen over schilderkunst, conse rv atie van kunstwerken en kunsthandel. Toch is het boek Wijsheid en Kracht
geen meesterwerk uit de kunstliteratuur.
Wanneer Watson vertelt over de Nederlanden, heb ik mij bij elke bladzijde geërgerd
over onnauwkeurigheden : dat Rembrandt in
Amsterdam slechts op enkele kilometers van
Brussel werkte lijkt mij b.v. net iets te Amerikaans. Ook bij de vertaling zijn heel wat opmerkingen te maken : waarom Vlaamse
plaats- en straatnamen in het Frans weergeven ? De Antwerpse Rue Longue Neuve is
nog altijd de Lange Nieuwstraat. En waarom
worden buitenlandse valuta enkel in gulden
omgezet ? We hadden beter verwacht van
Bert Bakker. • Erik De Smet
Peter Watson, Wijsheid en kracht. De biografie
van een renaissance- meesterwerk, vertaald uit het
Engels door Babet Mossel), Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1991, 428 pp., BF. 1.390.

V A R I A
ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK

Etymologie is vooral boeiend wanneer niet
alleen de vormen, maar ook de betekenisontwikkeling en de geschiedenis van de woorden
beschreven worden. Deze aspecten komen
goed tot hun recht in het pas opnieuw bewerkte Etymologisch Woordenboek, het eerst
door J. de Vries (1958) uitgegeven en sinds
1983 bewerkt door F. de Tollenaere.
Dit beknopte en vulgariserende woordenboek geeft een eigen waardevolle aanvulling
op de etymologische standaardwerken van
N. van Wijk (1912), C.B. van Haeringen
(1936) en J. de Vries (1971). Niet alleen worden de recentste wetenschappelijke gegevens erin verwerkt, ook wordt meer aandacht
besteed aan betekenisontwikkeling en
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woordgeschiedenis, met inbegrip van cultuurhistorische gegevens, en worden de oudste vindplaatsen van de woorden gedateerd
(het valt op dat een aantal dateringen uit de
uitgave van 1983 overgenomen werden in het
Etymologisch Woordenboek van Van Dale in
1989). In deze nieuwe uitgave werden de dateringen nog sterk uitgebreid, ook voor de
Middelnederlandse periode.
Deze dateringen, die zeer waardevol zijn
voor de woordgeschiedenis, hebben nog
maar een relatieve waarde, zoals De Tollenaere zelf zegt. Het zijn de oudste bekende
voorbeelden, die een richtsnoer vormen voor
verder onderzoek. Intussen is het toch interessant de tot nu toe oudste vindplaatsen te
kennen, b.v. van enige vrij recente woorden :
gokken (1903), sprinten (ca. 1925), acrobaat
(1931), quiz (1952, in België), flop en hip
(beide ca. 1960). Leenwoorden, zoals deze,
worden evenwel alleen opgenomen als de geschiedenis of overname e rvan in het Nederlands toegelicht kon worden.
Verscheidene van de meer dan 700 aan
deze uitgave nieuw toegevoegde trefwoorden
staan niet in andere etymologische woordenboeken, b.v. halsstarrig en hardnekkig, beide
met overdracht van de betekenis op de starheid van de wil, heiligbeen, uit het Latijn, een
been dat vroeger aan de goden geofferd
werd, en hoorndrager, dat op een Griekse uitdrukking teruggaat.
Gewestelijke woorden werden alleen opgenomen als ze etymologisch bijzonder interessant zijn. Dit is wel een subjectief criterium, maar het zorgt toch vooral voor interessante verklaringen, b.v. van woorden als
kordewagen, pladijs en rechtzweer.

De artikelen uit de vorige uitgave werden
opnieuw nagezien en een 200-tal ervan werden grondig omgewerkt, met een nieuwe of
bijkomende verklaring. Zo wordt b.v. bij barok, dat oorspronkelijk in het Frans pejoratief was en 'zonderling, grotesk' betekende,
nu gezegd dat het onder Duitse invloed sinds
het einde van de 19e eeuw positief gewaardeerd werd.
De oorspronkelijke betekenis van kapot in
het Frans, geen enkele slag halen bij het piketspel, wordt nu verklaard door vergelijking
met iemand die een 'kapot', een mantel met
kap, over het hoofd gegooid kreeg. Van speculaas, uit het oudere speculatie, 'zin, welbehagen', wordt gezegd dat het 'blijkbaar in
oorsprong de naam voor een soort van gebak
voor fijnproevers' was.

BOEKEN

Men zou kunnen vitten over woorden die
niet in dit woordenboek staan, b.v. baanbreker, bedrag, bedreven en bedruipen, omdat ook
daarvan de vorming vragen oproept. Geen
enkel woordenboek zal iemand helemaal bevredigen. In dit woordenboek zijn echter zoveel mogelijk boeiende gegevens over woordvorming en woordgeschiedenis samengebracht, wetenschappelijk verantwoord en bevattelijk voorgesteld. Het is een nuttig naslagwerk voor al wie belangstelling heeft voor
taal. Bovendien is het fraai en in een handig
formaat uitgegeven. • Frans Claes
J. de Vries & F. de Tollenaere, Etymologisch
Woordenboek, Het Spectrum, 1991, 449 pp.

PRAAG
Deze gids is mooi en overzichtelijk uitgevoerd en telt een groot aantal foto's in kleur
en zwart-wit, die op glanzend papier zijn afgedrukt. Ook zijn er kleine foto's en illustraties op de tekstpagina's zelf geplaatst, waaronder plattegronden van de beschreven
stadsdelen, kerken, paleizen, kastelen en tuinen. Maar ook historische tekeningen en
prenten ontbreken niet.
Het boek begint met een uitvoerig hoofdstuk over de Praagse en Tsjechische geschiedenis. Helaas mis ik een overzicht van de
meest bijzondere gebeurtenissen van de laatste twintig jaar voordat de Fluwelen Revolutie in november 1989 een feit werd. Nergens
wordt bijvoorbeeld gesproken over de zelfverbranding van Jan Palach en de reacties
die deze gebeurtenis losmaakte onder de bevolking. Er had iets meer gezegd kunnen
worden over de onderdrukkende jaren van
1969 tot 1989, toen het culturele leven onder
een aantal verstrekkende beperkingen te leiden had, waardoor verschillende schrijvers,
kunstenaars en intellectuelen naar het buitenland gevlucht zijn.
Gelukkig behandelt de auteur wel de tijd
na de revolutie. Hij schetst een beeld van de
verwarrende situatie waar het land zich nu in
bevindt. Terecht merkt hij op dat Praag een
stad in beweging is waar de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen : 'Aber es erinnert daran, dass auch die Geschichte einer
Stadt wie Prag keineswegs nur Kunstgeschichte ist, und die Stadt selbst keineswegs
nur die Summe ihrer historischen Bauwerke'
(p. 48).
Na de geschiedenis worden in aparte
hoofdstukken de belangrijkste wijken van
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Praag beschreven. De schrijver bespreekt de
afzonderlijke monumenten op degelijke wijze. Een aparte plaats neemt de beroemde
Karelsbrug in, die tussen de beide wijken
Malá Strana en Staré Mesto ligt. De auteur
behandelt voorts in een apart hoofdstuk de
meest bijzondere bezienswaardigheden in
een aantal buitenwijken van Praag. Opvallend is dat de stadsdelen zowel in de inhoudsopgave als in de tekst een Duitse naam
hebben. Alleen op de bijbehorende plattegronden is de Tsjechische naam aangegeven.
Bij de beschrijving van de bezienswaardigheden gaat Arens uitgebreid in op de grote variëteit aan architectuur en beeldende kunst
uit de diverse stijlperiodes. Alleen de recente
kunstgeschiedenis wordt nauwelijks belicht.
Ook besteedt de auteur aandacht aan de
burcht Karlstein, die ongeveer 30 km buiten
de hoofdstad ligt. Verschillende prachtige
foto's, waaronder een aantal in kleur, illustreren de rijkdom van dit bouwwerk.
Informatief zijn de kaderteksten die een
aparte plaats binnen de verschillende hoofdstukken innemen en een speciaal onderwerp
nader belichten. Zo zijn er bijvoorbeeld verhalen over de componist Bedrich Smetana
en over wetenschappers en kunstenaars aan
het hof van Rudolf II.
Interessant is verder het hoofdstuk over
de Praags-Duitse literatuur waarin o.m. verscheidene joodse schrijvers ter sprake komen. Een apart katern van gele bladzijden
bevat praktische informatie en ook het Tsjechische woordenlijstje kan goed van pas komen. Speciale aandacht is besteed aan de attracties voor kinderen en aan verschillende
stadswandelingen. In een lexicon worden
kunsthistorische termen verklaard.
Gezien de snelle ontwikkelingen in Tsjechoslowakije en de daarmee gepaard gaande
veranderingen, is een klein gedeelte van de
praktische informatie al weer verouderd.
Verschillende straten en metrostations zijn
in de periode na de revolutie van naam veranderd. In Praag zijn echter nog veel oude
stadsplattegronden te koop waar alleen de
vroegere naam op aangegeven is. Ook de
schrijver wijst hierop. De lezer die er rekening mee houdt zal niet snel voor onaangename verrassingen komen te staan. Elke
kunstliefhebber zal met deze schitterend uitgevoerde reisgids in Praag goed uit de voeten
kunnen. • Marion Meijer
Detlev Arens, Prag. Kultur und Geschichte der
'Goldenen Stadt', Dumont Buchverlag, K61n,
1991, 429 pp., DM. 39,30.
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HET «VERZAMELD DICHTWERK» IS COMPLEET
Volledig — Betrouwbaar — Up to date

Het achtste en laatste deel van Guido Gezelles Verzameld Dichtwerk is
verschenen !
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EEN ABONNEMENT OP STREVEN
Allicht heeft u vrienden die zich voor Streven kunnen interesseren of die zich zelfs
willen abonneren. Wij danken u vooraf voor de moeite die u neemt ons die te melden...

U mag ter kennismaking een nummer
van Streven met alle nuttige informatie
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VERWACHT
VAN EUROPESE VRIJHEID GESPROKEN
MARK HEIRMAN

UNO-CONFERENTIE OVER MILIEU EN ONTWIKKELING
MARC D'HOOGHE

LITERAIRE KUNSTGREEP VAN JACQUES SOJCHER
KAREL PUYPE

MARCEL DUCHAMP
JAN MUYLLE

ALIA
OTTO BACKES, doctor iuris, professor in het strafrecht aan de faculteit voor
rechtswetenschappen van de Universiteit Bielefeld. Adres : Universitat Bielefeld,
Postfach 5640, D-4800 Bielefeld.
JOS DECORTE (° 1954), doctor in de wijsbegeerte, licentiaat klassieke filologie.
Docent wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Publiceerde De waanzin van het intellect (1989). Adres : Kerselaarstraat 23 a, B-3320
Meldert.
TOM DE HERDT (° 1966), licentiaat toegepaste economische wetenschappen
(Universiteit Antwerpen, UFSIA). Werkzaam op het departement Derde Wereld
van de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres : Geestenspoor 86 bus 1, B-2180
Ekeren.
ERIK DE SMET (° 1966), studeerde moderne geschiedenis en sociale en culturele
antropologie te Antwerpen en Leuven. Werkzaam op de redactie van Streven. Lid
van de Jesuit European Volunteers. Adres : Kasteelstraat 32, B-2000 Antwerpen.
JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de KU Leuven. Docent aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Promoveerde in 1980 op een studie
over Hugues Pernath. Adres : Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
JAN JANS (°1954), licentiaat in de godsdienstwetenschappen en de godgeleerdheid, promoveerde in 1990 tot doctor in de theologie aan de Katholieke Universiteit
Leuven, waar hij vijf jaar als assistent medische ethiek werkte aan het Centrum
voor Bio-Medische Ethiek. Sinds januari 1991 universitair docent moraaltheologie
aan de Theologische Faculteit Tilburg. Correspondentieadres : Academielaan 9,
NL-5000 LE Tilburg.
JAN KERKHOFS s.j. (°1924), em. hoogleraar van de theologische faculteit KU
Leuven. Lid van de European Value Systems Study Group. Adres : Waversebaan 220,
B-3001 Leuven.
ERIK MARTENS (°1962), studeerde germaanse filologie, filosofie, dramaturgie
en audiovisuele communicatiemedia (UFSIA Antwerpen en KU Leuven). Redactiesecretaris van Streven. Adres : Van Trierstraat 24, B-2018 Antwerpen.
JAN MUYLLE (°1955), promoveerde in 1986 tot doctor in de oudheidkunde en
de kunstgeschiedenis. Thans werkzaam als buitengewoon docent aan de KU Brussel (voorheen UFSAL) en als leraar aan het Lemmensinstituut (Leuven) en het
Instituut St.-Maria (Antwerpen). Adres : Graaf van Hoornestraat 19-21, B-2000
Antwerpen.
KAREL PUYPE (°1964), studeerde romaanse filologie en audiovisuele communicatiemedia aan de KU Leuven. Medewerker van Septentrion. Leverde o.m. bijdragen voor de Dictionnaire des Oeuvres, Lettres francaises de Belgique (1989-90).
Adres : Stationsstraat 130/1, B-8020 Oostkamp.
TOON VANDEVELDE (°1952), studeerde economie en filosofie aan de KU Leuven. Wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres : Pellenbergstraat
190, B-3010 Kessel-Lo.
GUIDO VANHEESWIJCK (°1955), doctor in de wijsbegeerte, licentiaat in de germaanse filologie. Assistent antropologie aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA).
Adres : J.F. Gellyncklaan 115, B-2540 Hove.
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Tentoonstelling Marcel Duchamp in de Antwerpse galerij Ronny Van de Velde
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195 ALLEEN MAAR KIJKEN
CORNELIS VERHOEVEN
'Alleen maar kijken' is voor de beschouwelijk ingestelde mens het hoogste geluk, voor de activist
een verderfelijke afwijking en voor de scepticus een veilige afweer tegen elke vorm van engagement. `Weten' betekent volgens Aristoteles `gezien hebben'. Dit zien is echter voorbehouden
aan de zevende dag wanneer namelijk aan de nood van de dag voldaan is. Wie dan naar de
wereld kijkt, zal zich over het bestaan ervan alleen maar verbazen.

201 ZELFBESCHIKKING IN JOEGOSLAVIË
GEERT VAN DARTEL

Is er nog een toekomst voor Joegoslavië als federale of confederale staat '? Worden de Europese
beginselen voor mensenrecht en democratie, voor veiligheid en samenwerking er zodanig ontwricht dat het recht op zelfbeschikking eens en voorgoed ontkracht is ? En, welke rol is er dan
in deze crisis nog weggelegd voor de Europese Gemeenschap ?

212 DUCHAMP.

ZELFS

JAN MUYLLE
De tentoonstelling Marcel Duchamp in galerie Ronny Van de Velde in Antwerpen vormt de
aanleiding om enkele werken van Duchamp, zijn etalage-ontwerpen en La Boite-en-valise, in
een ruimer historisch kader te plaatsen. Het bij een eerste kennismaking bevreemdende werk
van Duchamp kan immers in menig opzicht worden geïnterpreteerd als een radicaal doordenken
van de kunsttraditie.

220 LITERAIRE KUNSTGREEP VAN JACQUES SOJCHER
`Je m'inexiste,
KAREL PUYPE

done j'écris'

Jacques Sojcher doceert met succes filosofie en esthetica aan de ULB, maar neemt daar geen
genoegen mee. Sinds 1976 publiceerde hij meerdere `textes mixtes' waarin hij zijn rusteloosheid,
zijn verwarring uitschreeuwt. De vernietiging van zijn joodse vader in 1944 ligt aan de basis van
een bijzonder complexe identiteitscrisis. Er rest de auteur slechts één uitweg : de verbroken continuïteit vervangen door een zelf uit te bouwen existentie van een andere aard die haar grondslag
lijkt te vinden in een kunstmatige, literaire samenhang der dingen.

230

SADE : DOOD OF LEVEND ?
ERIK DE SMET

De markies de Sade is nooit echt uit het geheugen van de mensheid verdwenen, maar blijkbaar
is er nu een vernieuwde aandacht voor het werk en het leven van deze beruchte 18e eeuwse
'ruilschrijver'. Velen willen hem rehabiliteren als volwaardig literator. Maar houdt de betekenis
van Sade niet veeleer op bij zijn rol in de 18e eeuwse cultuurhistorie ?
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239 DE VERGETEN BOOTVLUCHTELINGEN
PAUL BEGHEYN
Sinds 1980, het jaar waarin Pedro Arrupe, toen algemeen overste van de jezuïeten, de Jesuit
Refugee Service oprichtte, stuurt deze organisatie vrijwilligers naar vluchtelingenkampen overal
ter wereld. Eén van hen, de Nederlandse jezuïet Jan Struyt, werkt in zo'n kamp voor Viëtnamese
bootvluchtelingen in Maleisie. Een kijk van binnenuit, met vragen en uitdagingen die ver over
dit kamp heenreiken.

247 VAN EUROPESE VEILIGHEID GESPROKEN
MARC HEIRMAN
In de schaduw van de grote dooi, tussen Oost en West, is het minder duidelijk dan ooit wat
een Europees veiligheidsbeleid zou kunnen betekenen, en wie dat dan wel voor zijn rekening
zou nemen. Kandidaten zijn er genoeg : de Navo, de Westeuropese Unie, misschien de EG,
of toch de Europese Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking ? Maar wat kan een Europees veiligheidsbeleid nog betekenen nu er geen communisten meer zijn, Oost-Europa bevrijd
werd en Duitsland herenigd ?
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ALLEEN MAAR KIJKEN
CORNELIS VERHOEVEN

I
Wie beschouwelijk is ingesteld – en deze auteur komt ervoor uit dat dit met
hem het geval is – kent in bepaalde situaties nauwelijks een groter geluk
of zelfs geen hogere mate van betrokkenheid bij de dingen dan 'alleen maar
kijken'. 'Kijken' is voor hem dan het laatste woord en de laatste daad. Wat
hij allemaal doet en onderneemt, doet en onderneemt hij met het oog op
de zevende dag, waarop hij ziet dat alles goed is of desnoods een elegische
blik werpt op de totale mislukking.
Hij komt hierin overeen, en ik zeg dat niet ter verontschuldiging, maar
om het probleem meteen nog wat groter te maken, met de ongetelde schare
van mensen die na gedane arbeid uitgeteld voor het scherm neerzakt en alleen maar kijkt naar wat daarop aan actie, vermaak en sensatie wordt geboden. De wereld is een schouwtoneel ; lang niet elk speelt daarop zijn rol
en ook de andere spelers spelen om gezien te worden : de actor is de auteur.
Van de kant van activistische ideologen en moralisten, die uitgaan van een
permanente nood, die tot daden dwingt, is zowel op het een als het ander
heftige kritiek geoefend. Die kritiek treft dus de beschouwelijke filosofie, die
weigert te doen alsof zij de wereld zou kunnen veranderen, maar die volstaat
met haar al dan niet optimistisch te beschouwen en te interpreteren, en het
passief kijken naar een kant en klaar voorgeschoteld programma, waarbij dan
de televisie natuurlijk het model bij uitstek is. Zij vertegenwoordigt de ontaarding van het beschouwelijk leven.
In allebei die vormen van kritiek kan of kon het heel scherp toegaan : de
filosofen die de wereld niet veranderen, zijn even lamlendig als de televisiekijkers die steevast uitgezakt in een stoel hangen met, als toppunt van verdorvenheid, een bakje pinda's binnen handbereik. In plaats daarvan zouden
ook zij allemaal avond aan avond de wereld moeten veranderen, van deur
naar deur moeten gaan om mensen wakker te schudden, want het is vijf voor
twaalf, want het water staat ons aan de lippen etc. Ik zeg maar etc., omdat
ik zo nog even door zou kunnen gaan, maar tegelijk ook het idee heb dat
ik daarmee oude koeien uit de sloot haal. Dat hele actie-wezen, dat er altijd
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al op uit was zijn liturgieën tot een boeiend spektakel te maken, zingt nu,
zoals we op het scherm kunnen zien, en met geen ander doel dan op het
scherm gezien te worden, zijn laatste ludieke lied. Het ziet ernaar uit dat
de kijker en de beschouwelijke geest aan de winnende hand zijn.

II
Waarschijnlijk is er een diepgaande verwantschap tussen deze twee groepen
van destijds afgedwaalde medemensen. In Plato's grot-allegorie zijn ze allebei vertegenwoordigd. De ene groep zit onderin de grot en staart naar schaduwen van afbeeldingen, de andere groep, veel kleiner, staat boven en staart
naar de werkelijke dingen waarvan die schaduwen de afbeeldingen zijn. Zij
hebben in elk geval dit gemeenschappelijk dat zij staren en bovendien is dat
waarnaar zij staren uiteindelijk dezelfde werkelijkheid, die zij niet maken en
waaraan zij niets veranderen. De grote bekering die de kijker die boven is
geweest, teweeg wil brengen, en waarvoor hij de mensen in de grot wakker
wil schudden, is alleen maar een verandering in het kijken, niet het opheffen
van de positie van toeschouwer.
Plato is hierin erfgenaam en een erflater. Voor en na hem is kijken het
laatste en het hoogste. Van Heraclitus is de intrigerende uitspraak dat de
ogen nauwkeuriger getuigen zijn dan de oren (fr. 101 a). Dat kan op twee
manieren worden uitgelegd. Volgens de ene uitleg zegt hij dat de visuele
waarneming intellectueel gezien een hoger gehalte heeft dan de auditieve.
Gesteld dat ze samen voor de rechterstoel van de rede gedaagd zouden worden, dan zouden de papieren van het zien of het kijken sterker blijken dan
die van het horen of het luisteren.
Een andere uitleg laat Heraclitus zeggen dat het zien met eigen ogen een
betrouwbaarder bron van kennis is dan het luisteren naar de verhalen en
getuigenissen van anderen. Je moet je met eigen ogen ter plaatse gaan overtuigen en niet zo maar gehoorzaam alles geloven wat er wordt verteld. De
eigen waarneming, zegt Heraclitus dan, is niet te vervangen en moet dus ook
niet uit handen gegeven worden.
Het is nu niet van belang welke uitleg de enig juiste is. Ik denk dat Heraclitus in zijn spreuken niet afkerig is van enige dubbelzinnigheid ; maar ik
wil nu een ander punt naar voren brengen. In de ene uitleg zowel als in de
andere is er geen sprake van 'onbetrouwbaarheid der zintuigen' of andere
droefgeestige bevindingen omtrent de bedrieglijkheid van de wereld der verschijnselen, zoals die vaak aan antieke filosofen worden toegeschreven. Aan
de waarheid van de 'fainomena' wordt in de antieke filosofie minder getwijfeld dan aan de validiteit van redeneringen.
Anaxagoras meende van zich zelf, dat het kijken naar de hemel, de
theooria, de uiteindelijke betekenis van zijn leven was. Dat kijken is gericht
op de 'fainomena' bij uitstek : dat wat aan de hemel verschijnt en daar on-
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miskenbaar aanwezig is. Die theooria kan niet zo hoog worden aangeslagen,
als de waarneming alleen maar tot verwarring en misverstanden leidt. En
het verwante woord skepsis betekent 'visuele beschouwing' en 'onderzoek',
voordat het ook maar iets met 'twijfel' te maken heeft. En wanneer het
'twijfel' gaat betekenen, gaat het om een twijfel ten opzichte van redeneringen en intellectuele constructies.

III
Ik citeer nu wat uitvoeriger Aristoteles, de grote erfgenaam van Plato. In zijn
filosofie heeft de beschouwing of het beschouwelijke moment het laatste
woord. De passage die ik aanhaal, is niet een toevallige boutade uit zijn oeuvre, maar de eerste en meest doordachte uitspraak uit de Metaphysica. Hij
zegt daar iets heel radicaals over het kijken :
Alle mensen zijn van nature op het weten gericht. Daarop wijst het feit dat zij
gehecht zijn aan de zintuiglijke waarneming. Want zij zijn daaraan gehecht, ook
afgezien van enig nut, alleen om die waarnemingen zelf en het meest onder alle
andere die waarbij de ogen bemiddelen. Immers, niet alleen met het oog op een
bepaalde handeling, maar ook als we helemaal niet van plan zijn iets te gaan doen,
geven we aan het zien de voorkeur boven alles wat er, om zo te zeggen, verder
is. De oorzaak daarvan ligt hicrin, dat van alle zintuigen dat ons in de hoogste
mate kennis laat maken met de dingen en veel verschillen aan het licht brengt.
(Metaph. 980 a 21-27)

Ik moet eerst drie opmerkingen maken bij deze passage. De eerste is dat
Aristoteles met de woorden 'op kennis gericht zijn' en 'van nature' te kennen
geeft, dat naar zijn mening alle mensen filosofen zijn in die zin dat zij willen
weten. Dat geldt bij hem voor alle mensen en niet alleen maar voor sommigen
onder hen of voor de meesten. en het geldt omdat het in hun natuur ligt.
We moeten ook niet vertalen, dat ze naar kennis 'verlangen', maar dat ze
erop 'gericht' zijn. Het gaat niet om een subjectief verlangen, maar om een
natuurlijke gerichtheid.
De tweede opmerking is dat het hier gebruikte woord voor 'weten', naar
zijn etymologie genomen, betekent 'gezien hebben'. Alle mensen, zegt Aristoteles, zijn van nature beschouwelijke filosofen, die uiteindelijk alleen maar
willen kijken. En zij willen dat, zegt hij, omdat het zien de meeste verschillen
aan het licht brengt.
De derde opmerking betreft de vertaling van het door Aristoteles gebruikte werkwoord Ik vertaal met 'brengt aan het licht', de Ley met 'onthull'. Zowel de ene als de andere vertaling sluit een betekenis als 'verklaart'
uit. De waarneming brengt niet aan het licht of onthult niet waarom de vele
verschillen er zijn of welke functie zij hebben, maar alleen dat zij er zijn.
Als dus het kijken het laatste woord heeft, is dat woord geen uitleg.
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IV-

Weer kunnen we naar aanleiding van deze weloverwogen uitspraak de vraag
stellen, of in de Griekse cultuur aan de visuele waarneming een hoger intellectueel gehalte wordt toegekend dan aan de auditieve. We kunnen daar
nog hele bespiegelingen aan verbinden over een tegenstelling tussen een visueel ingestelde cultuur als de Griekse en een auditieve cultuur als bijvoorbeeld de joodse. Als vormen van oplettendheid kunnen zowel het zien als
het horen en de wisseling van accent op het een of het ander gecultiveerd
worden met betrekking tot de noodzaak te overleven en zo als een overgeleverde habitus een cultuur bepalen.
Speculaties daarover laat ik nu liever achterwege. Maar het is mogelijk
iets daarvan te beluisteren in de aangehaalde tekst van Aristoteles. Het hangt
er namelijk maar van af, hoe we de zinsnede over de vele verschillen die het
zien aan het licht brengt of duidelijk maakt, interpreteren. Er is een tamelijk
voor de hand liggende interpretatie, waarin deze verschillen worden opgevat
als signalen voor veiligheid en gevaar, ongeveer dus als verkeerslichten. Een
genuanceerde kijk op de wereld met visueel waarneembare verschillen in
kleur, hoogte, afstand etc. stelt de mens in staat genuanceerd en veilig te
reageren. In deze interpretatie is de mens dus fundamenteel het altijd bedreigde en permanent waakzame dier. Het visuele waarnemen is dan van
vitaal belang omdat het de kans op overleven verhoogt. Het auditieve waarnemen of het luisteren naar een leider zou dan eerder het overleven als groep
kunnen garanderen.
Dat lijkt mij een mooie theorie en wie haar aanhangt, kan zich zowel op
Heraclitus als op Aristoteles beroepen — gesteld dat hij daaraan behoefte
zou hebben. 'Niet zomaar de waarschuwende kreet van de kuddeleider geloven', zeggen ze dan, 'eerst zelf kijken'. Om zo te redeneren, moet je wel
de context van Aristoteles even vergeten. Want die zegt met bijna overdreven
nadruk, waarvoor hij zich zelf lijkt te excuseren met de woorden 'om zo te
zeggen', dat mensen, niet dieren, in hun natuurlijke gerichtheid op weten,
niet op signalen, het zien boven al het andere verkiezen. En 'al het andere'
betekent niet zomaar, zoals soms wordt uitgelegd, alle andere zintuigen,
maar alles wat er verder in de wereld te koop is.
En mensen doen dat ook, zegt hij, als ze helemaal niet van plan zijn met
die visuele waarneming iets te ondernemen, bijvoorbeeld te vluchten voor
de vijand of hem op zijn zwakke plekken te attaqueren. Integendeel : zij blijven staan en kijken.
'Alleen maar kijken' betekent in deze context dus twee dingen. Ten eerste
is het : niets hoger aanslaan dan kijken en getuige zijn van een schouwspel,
en ten tweede : geen andere actie ondernemen dan kijken, dus niet ingrijpen
in de situatie en niets ondernemen om de afstand te overbruggen.
Het is dus niet zo vanzelfsprekend, dat die 'verschillen' waarover Aris-
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toteles spreekt, een signaalwaarde hebben en dat mensen er zo van houden,
omdat zij willen overleven, de situatie willen beïnvloeden of ervan profiteren.
De filosofie, waarin volgens Aristoteles het menselijk leven culmineert, begint daarentegen pas op de zevende dag, wanneer de 'anankaia', de dingen
die voor het overleven noodzakelijk zijn, door eigen activiteit of door die van
slaven zijn veilig gesteld en gegarandeerd, zeg maar vanaf het dagelijks brood
tot het bakje pinda's.
V
Misschien hebben die verschillen dus wel een signaalwaarde, maar dan in
een heel andere zin van het woord, binnen de context van het schouwspel.
Zij maken het schouwspel boeiender door de onuitputtelijke rijkdom van de
werkelijkheid als voorwerp van beschouwing te onthullen. Die werkelijkheid
is er om gezien te worden en die beschouwing is fundamenteel belangeloos :
zij wil niet iets anders bereiken dan wat zij al is. Dat betekent dat zij altijd
het accent en het gewicht legt in het voorwerp van beschouwing. Dat zij het
wil beschouwen betekent dat zij het niet wil bezitten, niet wil beheersen en
niet wil veranderen.
Er is met andere woorden in deze houding geen enkele continuïteit tussen
wat er binnen in het beschouwende hoofd eventueel wordt gedacht en wat
daar aan velleïteiten of plannetjes ritselt en dat wat daar op het scherm of
in de wereld met de vele verschillen wordt waargenomen. Wat daarbuiten
is blijft het andere ten opzichte van wat daar binnen leeft en van daar uit
geproduceerd kan worden.
Ik denk dat het nog sterker is en nog radicaler moet worden opgevat : de
vele verschillen worden zo gewaardeerd, omdat zij de vele vanzelfsprekendheden in dat hoofd weerleggen en afstraffen. Want dat is de sensatie die de
rechtgeaarde kijker zoekt : hij wil zijn verwachtingen doorkruist zien. De kijker kijkt zo geboeid en de beschouwende mens wordt zo lyrisch, omdat hij
zijn ogen niet gelooft bij alles wat hij ziet. Hij moet werkelijk wakker geschud
worden of zelf zijn ogen uitwrijven om te geloven, dat het waar is wat daar
voor zijn ogen gebeurt en dat hij het niet alleen maar droomt. Het verschil
dat aan het licht komt, is de onoverbrugbare kloof tussen wat wij met gesloten
ogen en met grote diepzinnigheid allemaal denken en wat er werkelijk gebeurt. Een enkele keer, als we veel geluk hebben, gebeurt het zelfs dat we
naar onze eigen produkten kijken en ons niet kunnen voorstellen dat wij het
zijn die ze hebben gemaakt.
Ik denk zelfs, om even een grote sprong te maken, dat dit uiteindelijk de
werkelijke ontologische differentie is, het levensgrote verschil, niet zozeer tussen het zijnde en het zijn, zoals Heidegger dat uiteenzet, maar de onoverbrugbare kloof tussen wat wij denken en wat telkens weer blijkt te gebeuren
en waarvan wij de verbaasde getuigen zijn zonder er veel van te begrijpen.
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VI
Misschien wordt het nu tijd om naar de werkelijkheid terug te keren of althans dat begrip nader te beschouwen. Wanneer wij dat woord gebruiken,
verstaan wij daar, als we er al in geloven, iets totaal anders onder dan Aristoteles op het oog gehad moet hebben. Voor Aristoteles is de wereld dat
wat wij waarnemen, wat onafhankelijk van ons waarnemen bestaat en wat
wij niet maken en wat niet van ons is, zeg maar : de natuur. Voor ons, en
zeker voor voorzover wij moderne activisten zijn, ligt het accent heel anders :
de werkelijkheid bestaat allereerst niet onafhankelijk van ons waarnemen,
want ons waarnemen kleurt haar, en zij is vooral dat wat mensen van de wereld maken, zeg maar : cultuur. Zij is niet een gegeven waarnaar we kunnen
kijken, alsof het altijd de zevende dag was, maar een opdracht waaraan we
altijd moeten werken en waaraan we bovendien zoveel verprutsen dat er
steeds meer nood en steeds meer werk komt. Waarschijnlijk is het dat wat
het ons onmogelijk maakt alleen maar te kijken of zelfs maar te erkennen
dat zo'n moment van alleen maar kijken gerechtvaardigd kan zijn.

VII
Iets dergelijks moet het ook geweest zijn wat al in de late oudheid het woord
skepsis laadde met de bijbetekenis van 'alleen maar kijken en niet tot een

besluit of een beslissende daad komen'. Er zit bijna altijd een activistisch en
ideologisch element in de weerleggingen van de skepsis en de verwijten aan
het adres van de sceptici. Als het er niet op neerkomt dat zij de opbouw van
een hanteerbaar wijsgerig systeem onmogelijk maken, dan wel hierop dat zij
aan de bereidheid tot handelen elke basis dreigen te ontnemen. In beide gevallen krijgt de ideologie van het handelend optreden en het hanteerbaar
maken van de wereld een prioriteit boven de werkelijkheid die zich aandient,
en gaat het om de positie van de mens of, wat hetzelfde is, van de filosoof.
En de filosoof is dan degene die op basis van inzicht in het hoe en wat van
de werkelijkheid, die werkelijkheid naar zijn hand zet.
Als daarentegen de filosoof uiteindelijk een toeschouwer is en als het kijken na alle doen en laten het laatste woord heeft, wordt het ook dubieus
te spreken over een kennis als inzicht in het hoe en waarom van de dingen.
Het kijken maakt alleen maar duidelijk dat er verschillen zijn, maar maakt
ze niet hanteerbaar. Er is dan ook geen sprake van kennis als macht. Wie
aandachtig kijkt, zit niet het universum te doorgronden of te corrigeren, maar
eerder zich over het bestaan daarvan te verbazen. Kennis is beschouwelijker
naargelang zij zich meer beperkt tot of terugvalt op het constateren dat de
werkelijkheid er is, onafhankelijk van ons, en dat zij anders is dan wat wij
denken. Dat is wat een filosofie van de zevende dag ons kan leren. Zij leert
ook dat een nuchtere filosoof als Aristoteles naar de wereld keek met een
blik die niet alleen nieuwsgierig en gretig was, maar vooral ook lyrisch.

ZELFBESCHIKKING IN
JOEGOSLAVIE
GEERT VAN DARTEL

Verwarrend en tegenstrijdig. Zo mag je de berichten over het oorlogsgeweld
in Joegoslavië wel noemen. De politieke leiders van de afzonderlijke republieken ondertekenen het memorandum van de EG over een wapenstilstand,
de oorlog zelf echter is er geen moment door opgehouden. Over en weer
schuiven de partijen, het Joegoslavische leger, de Kroatische nationale garde,
de Servische milities en de politieke leiders elkaar de zwarte piet toe. Iedereen zegt voor vrede te zijn, de oorlog echter gaat onverminderd voort. De
verwarring wordt er door de EG-vredesinitiatieven niet minder door en op
korte termijn is er geen doorbraak ten goede te verwachten.
Wie zijn hoop in deze oorlog baseerde op de resultaten van de Euro-diplomaten kwam telkens bedrogen uit. De situatie van dit moment is een weifelend Europees beleid en een heksenketel in Joegoslavië die steeds verder
wordt opgestookt. De strijd om de erfenis van Joegoslavië is bovendien niet
beperkt tot een conflict tussen Servië, Kroatië en Slovenië, maar strekt zich
ook uit over Bosnië-Hercegovina, Macedonië, Montenegro en Kosovo. En
naarmate nieuwe fronten in de overige republieken worden geopend zullen
de omringende landen steeds nadrukkelijker bij deze oorlog worden betrokken.
De Joegoslavische crisis is onthutsend niet alleen vanwege de bruutheid
en de bestialiteiten die al zijn begaan, maar ook voor wat betreft de betekenis
van in Europees verband aanvaarde beginselen van mensenrecht en democratie en verdragen over veiligheid en samenwerking. Europese structuren
zoals de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE),
waarvan de laatste jaren na de revoluties in Oost-Europa zo hoog is opgegeven zijn volstrekt machteloos tegenover de zich ontvouwende oorlog in
Joegoslavië. De CVSE heeft zich uitgesproken voor een wapen-embargo tegen alle strijdende partijen in Joegoslavië, bij mijn weten echter niet tegen
de systematische schending van de mensenrechten door de machthebbers
van Servië.
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EEN HISTORISCHE TERUGBLIK
De weerloosheid van internationaal recht en mensenrecht in een situatie van
oorlog vertroebelt onze kijk op een van die elementaire rechten, het recht
op zelfbeschikking. Louter met een beroep op het recht op zelfbeschikking
is de Joegoslavische crisis echter niet op te lossen. Dat gold vóór het uitbreken van de oorlog en dat geldt in nog sterkere mate ten tijde van de oorlog
zelf. Wij moeten ons trouwens allereerst de vraag stellen of het recht op zelfbeschikking van een volk of van een mens boven alles verheven is en het criterium bij uitstek is om een rechtvaardige en vreedzame wereld tot stand
te brengen. Is een mens of een volk de meester van of beschikt het over zijn
eigen lot ? Een terugblik op het historisch-politieke en juridische gebruik van
het recht op zelfbeschikking sinds de vrede van Versailles kan ons in dit opzicht heel wat leren.
De Eerste Wereldoorlog bezegelde het einde van de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie en met een beroep op het zelfbeschikkingsrecht
der volkeren werd door de grootmachten van die tijd bevorderd dat Slovenië
en Kroatië met het koninkrijk Servië een nieuwe staat zouden vormen. De
volkeren van Slovenië en Kroatië zijn over de oprichting van deze Joegoslavische staat nooit middels referenda geraadpleegd. De eerste Joegoslavische
staat is door de dominantie van Servië in tirannie ontaard. In de Tweede
Wereldoorlog tierde de wraak. Een rechtvaardiging voor de wreedheden begaan tegen de Servische bevolking door Kroatische fascisten is er niet. Het
Kroatische fascisme is een schandvlek op de Kroatische geschiedenis. Dat
er ook Kroaten actief waren in het verzet tegen de bezetting en dat wreedheden tegen de burgerbevolking ook door anderen zijn begaan, ook tegen
Kroaten, doen daar niets aan af. Wel moet duidelijk zijn, dat de scheidslijn
tussen de goeden en de kwaden niet samen viel en valt met de etnische
scheidslijnen.
Gemeten naar het gerealiseerde recht op zelfbeschikking moet de eerste
Joegoslavische staat als een mislukking worden beschouwd. Bovendien, het
uitroepen van de Onafhankelijke Kroatische Staat (NDH) met steun van en
gelieerd aan Nazi-Duitsland in 1941 heeft het eeuwenoude streven van het
Kroatische volk naar soevereiniteit immens veel schade toegebracht. Het
recht op zelfbeschikking van het Kroatische volk was na de oorlog niet eens
aan de orde, omdat de Kroaten in de wereld massief werden veroordeeld
als fascisten die heulden met de Nazi's en gruweldaden hadden begaan.
Na de oorlog rekenden de partizanen van Tito op gruwelijke wijze af met
alle mogelijke tegenstanders van een Joegoslavië onder communistische
heerschappij. Het duurde tot het einde van de jaren tachtig voordat over de
slachtoffers van die terreur, zoals in Bleiburg, openlijk kon worden gesproken. Het Kroatische nationalisme was één van de vijanden van de Joegoslavische communistische staat. Dat ondervonden ook de Kroatische commu-
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visten die direct na de oorlog een nationale lijn voorstonden en werden weggezuiverd.
De communistische Joegoslavische beweging is inmiddels door de loop
van de geschiedenis ingehaald. Er bestaan geen Joegoslavische communisten
meer, de generaals van het Joegoslavische leger daargelaten natuurlijk. Het
is onbekend wie nog voor de misdaden van dit communistisch regime tegen
de eigen volkeren ter verantwoording kan worden geroepen. Het communisme is niet meer. Maar het beeld van het fascistische Kroatië blijft hardnekkig de kop opsteken. Misschien is er wel daarom in de publieke opinie
zo weinig begrip voor de Kroatische wens naar onafhankelijkheid.
Voordat we de lijn verder doortrekken naar het heden moeten we nog
stil staan bij de verwerkelijking van het zelfbeschikkingsrecht in de Joegoslavische socialistische staatsorde.
COMMUNISME EN NATIONALISME
Ik behoor niet tot degenen die de socialistische Joegoslavische staat in de
periode 19451990 in alle opzichten verketteren. De Joegoslavische idee
heeft op de Balkan een lange wordingsgeschiedenis doorgemaakt en is m.i.
meer dan een fictie, die in de 20e eeuw op schromelijke wijze in diskrediet
is gebracht door dictatoriale regimes. En ook kan ik er niet mee instemmen
de Joegoslavische staat onvoorwaardelijk af te schilderen als een totalitaire
dictatuur. Voor mij zijn veel meer kenmerkend – maar misschien niet minder negatief – voor de maatschappij van die dagen de corruptie, de onbekwaamheid van de politieke leiding, de starheid van de communistische partij, de crisis van de communistische ideologie. Joegoslavië was reeds toen een
staat waarin de rot zat, maar dat wil nog niet zeggen dat er niets aan die
samenleving en de mensen die er hun leven trachten op te bouwen deugde.
De nationaliteitenpolitiek van de Joegoslavische communistische partij en
staat is uiterst complex en nauwelijks in enkele woorden samen te vatten.
Richtpunten van het beleid zijn geweest het bijeenhouden van de Joegoslavische staat en het behouden van de macht waarbij ook de communisten,
overigens zelf georganiseerd per republiek en overkoepeld door de Bond van
Communisten van Joegoslavië, niet blind waren voor het nationaliteitenvraagstuk. In de Joegoslavische socialistische staatsorde heeft er binnen het
communistisch raamwerk een voortdurende spanning bestaan tussen centralistisch en gedecentraliseerd, d.w.z. per republiek georganiseerd bestuur. En
deze spanning werd geleidelijk ten voordele van het gedecentraliseerde bestuur beslist waarbij de proclamatie van de grondwet van 1974 het hoogtepunt vormde. In de grondwet van de Federatie en van iedere afzonderlijke
republiek van de Joegoslavische staat van 1974 kan men dan ook – weliswaar
omkleed met de fraseologie van de socialistische ideologie en geïnspireerd
op de volksbevrijdingsstrijd – lezen dat het recht op zelfbeschikking inclu-
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sief het recht op afscheiding één van de belangrijkste uitgangspunten vormt
van de constitutie. De Joegoslavische rechtsgeleerden van na de oorlog beriepen zich dus op de verwerkelijking van het recht op zelfbeschikking. De
decentralisatie van het bestuur van het centrum van de federatie naar de republieken lijkt materieel inhoud te geven aan het verlangen van de volkeren
van Joegoslavië naar zeggenschap over hun eigen aangelegenheden. Of was
dit maar schijn en waren de per republiek georganiseerde communistische
partijen alleen maar een zekering van het centralistische apparaat tegenover
de legitieme aspiraties van de volkeren hun onafhankelijkheid gestalte te geven. Voor dat laatste spreekt dat nationale bewegingen die de communistische staatsorde te buiten gingen hard werden onderdrukt. Dat gold met
name voor de nationale beweging in Kroatië in 1971 die op last van Tito werd
neergeslagen en dat gold ook voor de Albanese beweging die voor Kosovo
de status van republiek opeiste in 1981.
Aan de hand van de kwestie Kosovo kan men misschien het beste illustreren hoe de communistische partij ten gevolge van het nationaliteitenvraagstuk het spoor uiteindelijk geheel is bijster geraakt. Tot 1966 lag Kosovo
in de greep van de bij Albanezen beruchte minister van binnenlandse zaken
Aleksander Rankovic. Pas nadat Rankovic van het politieke toneel verdwenen was kreeg de autonomie van Kosovo inhoud en kregen de Albanezen
van Kosovo de kans zich cultureel en politiek in Joegoslavië te ontplooien.
Maar ook dat ging niet zonder problemen. Al in 1968 en 1970 werden demonstraties waarin geëist werd Kosovo tot republiek te verheffen de kop ingedrukt. De repressie nam weer harde vormen aan na de demonstraties in
1981. Op Servië had het dreigende verlies van Kosovo door de sterke opkomst van de Albanese nationale beweging gecombineerd met het grote demografische overwicht van de Albanezen een geweldige politieke invloed.
Tot diep in de jaren tachtig is de communistische partij eerst onderhuids later
openlijk verweten Kosovo voor Servië te verkwanselen. De samenhang van
het multinationale communistische apparaat is door de kwestie Kosovo en
de gevoelens die daardoor in Servië werden losgemaakt meer dan door welke
andere factor ook ondergraven. De kwestie Kosovo creëerde Slobodan Milosevic, die in de herfst van 1987 de macht greep in de Servische communistische partij, de partij onmiddellijk van alle tegenstanders zuiverde en op
basis van zijn nationaal-communistisch programma streefde naar de inlijving
van Kosovo. En zo gebeurde.
Juist omdat de volkeren van Joegoslavië onder het patronage stonden van
de communistische partij is er alle reden te twijfelen aan de betekenis van
de grondwetsteksten waarin beweerd wordt dat het zelfbeschikkingsrecht
van de volkeren inclusief het recht op afscheiding van de republieken een
uitgangspunt van de constitutie vormden. Evenmin zijn de volkeren van Joegoslavië tijdens de communistische heerschappij ooit geraadpleegd over de
structuur van de staat. Niet voor niets werd het thema van de soevereiniteit
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in alle republieken van Joegoslavië het belangrijkste thema van de politieke
discussie zodra de communistische macht serieus begon te wankelen.
Tussen het absoluut stellen van het recht op zelfbeschikking van ieder
volk, wat dit principiële recht in de multinationale samenleving op de Balkan
niet hanteerbaar maakt, enerzijds, en het volstrekt onthouden van dit recht
aan de volkeren van Joegoslavië, de historische ervaring, anderzijds, ligt een
grote ruimte.
De inzet van de nieuwe politieke ordening op de Balkan, na het échec
van de tweede Joegoslavische staat, is, of de beginselen van internationaal
recht, zoals het recht op zelfbeschikking maar dan gerelateerd aan en geschraagd door de principes van democratie en mensenrechten doorslaggevend zullen zijn óf dat militair machtsvertoon en oorlog de grondslag zullen
leggen voor een nieuwe statelijke constructie, hoe die dan ook verder heten
mag.
Nu de oorlog in alle hevigheid woedt en Kroatië ten prooi is gevallen aan
een veroveringsoorlog, lijkt het stellen van de vraag irrelevant. Maar laten
we ze stellen, omdat die vraag ook raakt aan het zenuwstelsel van het westerse Europese bestel. Immers het Westen kan niet ongepermitteerd zijn politieke theorieën, waardenstelsel en beginselen van recht aan de wereld voorhouden, terwijl -terzelfdertijd aan de directe buitengrenzen van het bestel
blijkt dat deze principes niet alleen niet werkzaam zijn, maar ook dat ze op
een brute manier kunnen worden geschonden zonder dat 'de Gemeenschap
der Verlichten' daar iets tegen in te brengen heeft. Het zou ontluisterend
zijn als pas gesproken zou kunnen worden over democratie en internationaal
recht als de oorlog is uitgewoed en de slachtoffers worden geteld. Oorlog
om de erfenis van Joegoslavië is daarom in elk opzicht een nederlaag voor
het internationaal recht en de democratie.
DE ROL VAN WESTELIJK EUROPA
Hoe kunnen internationaal recht en democratie worden toegepast op de actuele situatie ? Is dat wel mogelijk wanneer het ogenschijnlijk gaat om nationale conflicten, beheerst en opgeklopt door irrationele nationalismen die
door rede en recht niet meer kunnen worden beteugeld ? Een redenering
die het Westen van zijn verantwoordelijkheid zou kunnen vrijpleiten omdat
immers in dat geval geen der partijen zich nog gehouden acht aan de maatstaven van democratie en internationaal recht. Mij lijkt dat geen juiste redenering. Ten eerste, omdat de Joegoslavische staat en al zijn republieken
zich middels verdragen en verklaringen hebben verplicht aan de volkerengemeenschap. Ten tweede, omdat er in heel Joegoslavië en met name in de
noordelijke republieken een sterke drang bestaat aansluiting te vinden bij
westelijk Europa, niet alleen om economische, maar ook om culturele en politieke redenen. En ten derde, omdat in delen van Joegoslavië wel degelijk
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een begin gemaakt is met de democratische vernieuwing van de samenleving,
hoewel dat door de oorlogssituatie weer in het geding is gekomen. Voor westerlingen is de euforie die na de verkiezingen in de republieken en de referenda over de soevereiniteit in de republieken Slovenië, Kroatië en Macedonië heeft bestaan niet goed navoelbaar. Toch mag men niet vergeten
dat het de eerste keer is, dat de volkeren van Joegoslavië zich werkelijk in
vrije verkiezingen konden uitspreken. Op de referenda over de soevereiniteit
heeft men zeventig jaar moeten wachten.
HET SERVIE VAN MILOSEVIC
Maar waarom is het in deze in beginsel kansrijke situatie toch tot oorlog gekomen ? Ik heb er reeds op gewezen dat de kwestie Kosovo Milosevic heeft
gecreëerd en wel op een moment voorafgaande aan de democratische vernieuwing. In de legitimering van Milosevics strijd om de verovering van Kosovo speelden ideologische motieven gebaseerd op historische aanspraken
verstaan als rechten, een belangrijke rol. Het zelfbeschikkingsrecht van de
Albanezen noch de constitutie van 1974 konden de veroveringszucht van Milosevic indammen. In de jaren 1989-90 werd Kosovo op een gewelddadige
wijze ingelijfd bij Servië. De staatspropaganda van de Servische republiek
was een machtig middel om dit doel te bereiken. Het Servische volk werd
opgezweept : enerzijds door de eigenwaarde van het Servische volk voortdurend te strelen, anderzijds door de dreiging waaraan het Servische volk
bloot zou staan door de houding van de andere volkeren tegenover Servië
scherp en demagogisch uiteen te zetten. Het Servische volk is gaan geloven
in het beeld van de propaganda, dat het Servische volk altijd voor de goede
zaak heeft gestreden, dat het nooit een agressieve oorlog heeft gevoerd, dat
het altijd de rol van slachtoffer heeft gespeeld, dat Servië de grootste prijs
voor de vrijheid heeft betaald, maar het minste deel heeft verkregen. En
daarnaast stonden dan de beelden van het separatistische Albanese streven
en het fascistoïde karakter van de Kroaten, beiden gericht op de genocide
van het Servische volk.
Hier hebben we het irrationele nationalisme bij de kop, dat door Milosevic
en de zijnen is gebruikt om een stevige machtspositie op te bouwen. Maar
natuurlijk kon dit geen opstap zijn naar een democratische vernieuwing van
de samenleving waarin respect betoond wordt voor andersdenkenden en
minderheden. Milosevics systeem is anti-democratisch, totalitair, bruut en
agressief tegen alles wat op zijn weg komt. Door velen is er de afgelopen
jaren al op gewezen, dat Milosevic aan zijn volk weliswaar veel beloften heeft
gedaan, maar er geen enkele heeft ingelost. De economie van Servië zit helemaal in het slop, Kosovo valt alleen te beheersen met behulp van voortdurende staatsrepressie en internationaal staat Servië, hoewel Milosevic zich
nog steeds weet te verschuilen achter zijn Joegoslavische troefkaart, geïso-
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leerel.
De ontmaskering van Milosevic leek plaats te vinden in maart 1991 toen
de studenten massaal de straat op gingen om tegen de staatspropaganda te
demonstreren en Milosevic de tanks op zijn geliefkoosde volk afstuurde.
Even was er hoop op een democratische doorbraak. Maar ook die crisis heeft
Milosevic weten te bezweren. De democratische oppositie in Servië is geheel
buiten beeld. Door de oorlogsvoering tegen Slovenië en Kroatië, gevoerd
door het Joegoslavische leger en de Servische milities, of moeten we ook hier
maar gewoon spreken van een leger, wordt het Servische volk op een hoop
gedreven. De rolverdeling en de werkelijke machtsverhoudingen tussen de
het Joegoslavische leger dominerende Servische generaals enerzijds en de
garnituur rond Milosevic anderzijds is eigenlijk nog altijd in nevelen gehuld.
Is Milosevic alleen maar een figuur in een groter spel of is hij de eerstverantwoordelijke, niet alleen formeel, maar ook inhoudelijk voor zowel de
catastrofale Servische politiek als de oorlogsvoering tegen de rest van Joegoslavië? Voor mij is dat nog steeds niet duidelijk. Maar één ding is mij op
grond van mijn studie van de Balkan wel duidelijk en dat is, dat wat hier
voorgeschoteld wordt als de Servische strijd niet alleen haaks staat op alles
wat democratie en internationaal recht betreft, maar ook op de Servische
identiteit. Deze oorlog kan, gezien de manier waarop hij wordt gevoerd geen
ander gevolg hebben dan dat in de wereld het Servische volk aan de schandpaal wordt genageld zoals dat andere volkeren in Europa die leefden onder
dictatoriale, demagogische en oorlogszuchtige regimes is overkomen. Klaar
gezegd, de suggestie als zou Milosevic politiek, al dan niet afgestemd op de
machtshonger van de generaals, gebaseerd zijn op de Servische identiteit en
traditie is een belediging van het Servische volk, juist omdat deze politiek
de moord op en de verdrijving van de broeder en de naaste niet schuwt. Juist
dat druist in tegen de belangrijkste principes van de Servische traditie.
Om aan deze oorlog werkelijk een einde te kunnen maken moet ten minste aan twee voorwaarden worden voldaan. Zonder dat het Joegoslavische
leger aan banden wordt gelegd hebben vredesonderhandelingen in en over
Joegoslavië geen schijn van kans. Een politieke dialoog binnen Joegoslavië
is, ten tweede, met de huidige politieke leiding van Servië ten ene male kansloos, wat inhoudt dat pas na een democratische omwenteling in Servië een
politieke uitweg gevonden zou kunnen worden. Met het huidige regime zijn
geen zaken te doen.
Ofschoon de bommen nu op de Kroatische steden vallen, Bosnië-Hercegovina en Macedonië in de val zitten, en de Albanezen in Kosovo zonder
ophouden worden geterroriseerd zou de ontknoping van de Joegoslavische
crisis, na alle geweld en misdaden, wel eens catastrofaal voor het Servische
volk kunnen verlopen. Door de strategie van oorlog en geweld te volgen houden de Servische leiders en het Joegoslavische leger Joegoslavië niet bijeen.
Een confederale oplossing is niet meer bespreekbaar, niet voor Slovenië en
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ook niet meer voor Kroatië. Bosnië-Hercegovina en Macedonië lijken nog
wel belang te hebben bij het voortbestaan van een lichte confederale structuur. De Albanezen in Kosovo willen daar echter geen deel meer van uitmaken, zodat ook dit gebied indien er geen genocide wordt bedreven of de
Albanezen massaal worden verdreven, voor Servië verloren zal gaan op de
kortere of langere termijn. De strategie die Belgrado gekozen heeft voor het
behoud van de Joegoslavische staat zal uiteindelijk het tegendeel bewerken.
Internationaal werd het bestaan van de Joegoslavische staat tot vóór het uitbreken van de oorlog nauwelijks betwist. Een democratisch Servië, dat respect zou hebben betoond aan de andere republieken en volkeren in de Joegoslavische staat zou in de binnenlandse en buitenlandse politiek over sterkere troeven hebben beschikt dan het huidige militaristische Servië.
Maar die ontwikkeling is nu niet zomaar terug te draaien met als gevolg
dat het militaire apparaat het heil zoekt in de vlucht naar voren en dat de
andere republieken hun verdediging moeten organiseren.
COLLECTIEVE SCHULD
Mocht u denken dat ik door de schuld voor de oorlogsvoering te leggen bij
het bestuurs- en militaire apparaat in Belgrado de andere republieken geheel
wil ontzien dan is dat niet juist. Er zijn door de politieke leiders van de andere
republieken voorafgaande aan deze oorlog wel degelijk fouten gemaakt. Echter, niemand kan staande houden dat behalve het Servische regime één der
overige republieken of autonome provincies zich heeft voorbereid op een offensieve militaire strategie. Montenegro is daarbij wellicht een geval apart
omdat het al voorafgaande aan de democratisering met behulp van de door
Belgrado geregisseerde 'anti-bureaucratische revolutie' op een niet-democratische manier horig gemaakt is aan Belgrado. Maar voor de overige republieken geldt dat ze hoe dan ook, uitgaande van de bestaande binnengrenzen tussen de republieken een democratisch proces op gang hebben trachten
te brengen en dat die nieuwe democratische structuren, hoe fragiel ook, niet
alleen de instemming hebben van de bevolking, maar ook nog, zij het moeilijk, functioneren.
Dat wil ik u duidelijk maken door in te gaan op de politieke ontwikkelingen in de republiek Kroatië van het afgelopen jaar. Eén van de belangrijkste beoordelingsfouten van de Kroatische politiek is dat de Kroatische
regering zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de mogelijkheid
van een oorlog tegen Kroatië. De Kroatische politiek, gedomineerd door de
Kroatische Democratische Unie, werd lange tijd door een euforische stemming beheerst, die niet veel méér opleverde dan een hoogdravend pathos
en voluntaristische uitspraken. Gebrek aan werkelijkheidszin en gevoel voor
de werkelijke verhoudingen in Kroatië en heel Joegoslavië valt de politieke
leiding van Kroatië te verwijten en is zowel in het parlement door de op-
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positie als in de media, de regering en de president van Kroatië ook ten laste
gelegd. De snelle herziening van de definitie van de soevereiniteit in de nieuwe Kroatische grondwet van 1990, volgens welke de soevereiniteit in de republiek Kroatië gefundeerd is op het Kroatische volk en de overige volkeren
in de republiek, waarbij echter niet meer het Servische volk expliciet als constituerend wordt benoemd, mag met een verwijzing naar grondwetsteksten
van de republiek Servië gerechtvaardigd lijken. Echter, deze beslissing getuigde bij het ontbreken van inhoudelijke overeenstemming met de Servische
minderheid in Kroatië voorafgaande aan de herziening van de formulering
over de soevereiniteit in de grondwet en zelfs het negeren van de signalen
uit de Servische gemeenschap, die zich al dan niet onder invloed van de propaganda van Belgrado bedreigd voelde, niet van grote politieke wijsheid. Dat
echter de Servische minderheid in Kroatië door de herziening van de grondwet rechteloos geworden is moet ook worden bestreden.
Cruciaal in de politieke ontwikkelingen in Kroatië is geweest, dat de Servische politieke partij (SDS) zich al kort na de verkiezingen in 1990 uit het
parlement heeft teruggetrokken. Dat had tot gevolg dat, ten eerste, het parlement een Kroatische aangelegenheid is geworden en ten tweede dat de militanten in de Servische gemeenschap, die hun acties al in augustus 1990
startten, de overhand kregen. De Servische gemeenschap is daardoor feitelijk losgeraakt van het democratisch gekozen parlement in Kroatië, dat zij
hoe langer hoe minder ook als hun parlement beschouwde. De oprichting
van een nieuwe Servische Volkspartij, die wel in het parlement van Kroatië
wil functioneren en de soevereiniteit van de republiek Kroatië ondersteunt,
geniet naar mijn oordeel, hoewel er nog geen verkiezingen zijn geweest waaraan deze partij heeft deelgenomen, niet het vertrouwen van de meerderheid
van de Servische bevolking in Kroatië. Voor de democratische ontwikkeling
in Kroatië is het daarom essentieel dat de Servische Democratische Partij
terugkeert naar het parlement om daar met politieke middelen voor de belangen van de Servische gemeenschap op te komen. De Kroatische politieke
partijen van links tot rechts zijn immers niet in staat om die politieke rol op
zich te nemen. Maar het feit dat de oppositie in het parlement de politiek
van de HDZ en de Kroatische regering t.o.v. de Servische minderheid scherp
heeft bekritiseerd, wat mede geleid heeft tot grote veranderingen in de regering van Kroatië die inmiddels op grond van een brede coalitie is gevormd,
pleit voor het democratisch gehalte van de Kroatische politiek. Men hoeft
het alleen maar te vergelijken met de positie van de oppositie in het Servische
parlement en de mogelijkheden van een vrije Servische pers om zich dat bewust te worden. De grootste zorg voor de toekomstige democratische ontwikkeling in de republiek Kroatië is dus naast het beëindigen van de oorlog,
dat de Servische gemeenschap weer een politieke stem krijgt in het parlement. Dat die stem er nu niet is, is echter niet te wijten aan de Kroatische
politieke partijen.
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Over de vraag of de republiek Kroatië tegen de agressie van het leger en
Servië verdedigd moet worden bestaat vanzelfsprekend geen verschil van mening tussen de Kroatische politieke partijen. Alle partijen zijn voor de verdediging van het grondgebied van de republiek Kroatië.
Milosevic wil weliswaar doen geloven dat de Servische minderheid in
Kroatië, geterroriseerd door een neofascistisch bewind, haar eigen strijd
voert, onafhankelijk van Belgrado. De feiten liggen anders. Men hoeft alleen
maar te letten op het patroon dat door de militanten in de Servische gemeenschap in de verschillende republieken gevolgd wordt. Wat een jaar geleden
plaatsvond in Kroatië, geschiedt nu in Bosnië-Hercegovina, waar de Servische partij dreigt het parlement te zullen boycotten en inmiddels op verschillende plaatsen door Servische militanten wegversperringen zijn opgericht en
aanslagen gepleegd. Bovendien, Servische militanten in Bosnië-Hercegovina
zoeken en hebben aansluiting zowel bij de Servische Krajina in Kroatië als
bij Belgrado in hun streven naar een Servische nationale staat. De bezoeken
aan Bosnië-Hercegovina van de Servische commandant in Kroatië, Milan
Martic, zijn arrestatie en vrijlating met hulp van het Joegoslavische leger, begin september, spreken voor zich. Ook het feit dat Hrvatska Kostajnica vanuit Bosnië in as is gelegd zegt genoeg. De Servische strategie buiten Servië
lijkt daarom verdacht veel op die van Milosevic bij het veroveren van macht :
anti-democratisch, intolerant tegenover andere nationaliteiten en andersdenkenden en gewelddadig.
DE ONMACHT DER MACHTIGEN
In deze situatie moeten de Europese landen politiek bedrijven. Neutraliteit
wordt elke dag minder houdbaar. Er zijn inmiddels zoveel signalen gegeven,
dat de Europese staten zich niet meer aan de oorlog kunnen onttrekken. De
EG heeft het zwaar bij haar vredesinitiatieven omdat de Gemeenschap niet
over effectieve middelen beschikt om de oorlog in Joegoslavië te beëindigen.
De vredesconferentie, waardoor de neutraliteitspositie van de Europese Gemeenschap als geheel overeind wordt gehouden, verstrekt de oorlogszuchtige
partij, iedere dag dat de conferentie duurt zonder dat de Gemeenschap een
duidelijk politiek standpunt heeft ingenomen over de Joegoslavische crisis,
een schitterend alibi om haar duistere plannen voort te zetten. De Europese
Gemeenschap is een betekenisvolle organisatie van staten in de wereld. Die
machtige gemeenschap is blijkbaar niet in staat zich over de Joegoslavische
oorlog uit te spreken, de agressor te veroordelen en zich met kracht in te
zetten voor de volkeren die uitgeleverd worden aan militaire overmacht in
een formele non-oorlogssituatie. Het illustreert de onmacht der machtigen.
Op grond van de Joegoslavische grondwet van 1974, van de democratische
verkiezingen in de republieken en de daarop volgende referenda over de soevereiniteit, én tegen de achtergrond van de veroveringspolitiek van Belgrado,
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zou de Europese Gemeenschap de soevereiniteit van elke republiek in Joegoslavië moeten erkennen en druk uitoefenen op het regime in Servië op
basis van de erkenning van de politieke rechten van het Albanese volk, inclusief het recht op zelfbeschikking. Dit is wel het minste wat de EG kan
doen. Dit is nodig niet alleen als een ultiem signaal aan de legerleiding van
het Joegoslavische leger en aan de Servische politici om duidelijk te maken
dat de Europese Gemeenschap hun niet het alibi wil verschaffen om de daden van een misdadig regime te verhullen, maar ook om duidelijkheid te
scheppen in de oorlog zelf en de staten uit het voormalige Joegoslavië de
politieke middelen te verschaffen om in internationaal politiek verband voor
de rechten van hun bevolking op te komen. De oorlog zal er waarschijnlijk
niet door ophouden. Maar zeker is, dat na alles wat er de laatste maanden
is gebeurd vredesonderhandelingen over een toekomstige structuur op de
Balkan zonder die erkenning geen serieuze kans maken. De Gemeenschap
is nog niet zo ver. de Gemeenschap wikt. maar wie beschikt

DUCHAMP, ZELFS
JAN MUYLLE

De tentoonstelling Marcel Duchamp in galerie Ronny Van de Velde in Antwerpen (tot 15 december) is om allerlei redenen een interessant gebeuren.
De kenners, die meestal zijn aangewezen op de rijke literatuur over Duchamp en zijn werk — men mag zonder meer gewagen van een echte exegese
— kunnen hier een grote verzameling objecten, originelen en replieken, bestuderen. Wie minder vertrouwd is met het universum van Duchamp, wacht
een tartende kennismaking. Wat te denken van een kunstenaar die zich ooit
afvroeg : 'Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas "d'art"?' Deze radicale
vraagstelling heeft geleid tot een inversie, sommigen gewagen zelfs van een
perversie van het gangbare kunstbegrip. Deze radicale ommekeer werd letterlijk en figuurlijk gerealiseerd in Duchamps fameuze Roue de Bicyclette
(1913), een fietswiel omgekeerd gemonteerd op een kruk. Dit en andere werken vragen niet om bekeken te worden, maar zetten wie toekijkt, tot denken
aan. Ook het concept, de inrichting en de opstelling van de tentoonstelling
nodigen uit tot studie en bezinning.
TOONKASTEN
Opvallend zijn de grote vitrinekasten die speciaal voor deze gelegenheid en
met het oog op de mogelijkheden van de galerieruimte zijn gebouwd. In de
inleiding tot de catalogus verantwoorden de tentoonstellingbouwers Ronny
van de Velde en Jan Ceuleers dit als volgt :
De spaarzame maar krachtige resultaten van Duchamps spel vragen om een omlijsting die hun gemeenschappelijke esprit dient. Wij kozen voor grote vitrines die
nadrukkelijk verwijzen naar etalages, naar het populair-commerciële universum
waaraan Duchamp zoveel ontleent. In de etalage ('shop windows') ligt het dubbelzinnige oeuvre schijnbaar voor het grijpen, en is het toch niet te bereiken, krijgt
het zijn oorspronkelijke aura terug.

Het loont de moeite deze verantwoording te toetsen aan activiteiten en geschriften van Duchamp zelf.
Het object-fetisjisme van Duchamp is inderdaad in belangrijke mate
schatplichtig aan de overdadige uitstalling van consumptiewaren in grootwa-
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de Catalogus van de Bazar de l'Hótel de Ville, Parijs, 1912. Uit de diverse typen van flessenrekken
koos Duchamp het model voor vijftig fl essen.
1

Uit

renhuizen. Veel van zijn ready-mades zijn het resultaat van 'een ontmoeting'
met een consumptieartikel. 'C'est une sorte de rendez-vous', noteerde Duchamp. Zo kocht hij in 1914 een flessenrek van gegalvaniseerd ijzer, merk
Hérisson, in de Bazar de 1'H6tel de Ville in Parijs (afb. 1). Al dan niet voorzien van een opschrift signeerde Duchamp zijn Porte-Bouteilles ou Séchoir n
Bouteilles als een kunstwerk. Misschien voorzag hij ook een specifieke opstelling. Het origineel is verloren gegaan, maar latere versies en replieken
bevinden zich in diverse collecties. Ze laten zien hoe contextverandering het
flessenrek ontdoet van elke functionaliteit. De bewuste onverschilligheid wat
betreft esthetiek en smaak in de keuze van een fl essenrek als ready-made
gaf Duchamp in 1962 nog een andere dimensie, toen hij op de vraag van de
Duitse kunsthistoricus Werner Hofmann naar een exemplaar van
Portes-Bouteilles ou Séchoir á Bouteilles antwoordde : 'Unfortunately I only
possess the one replica I sent you, but I suggest that you might buy a bottlerack in Paris at the Bazar de l'Hótel de Ville – Place de 1'H6tel de Ville
– Paris where, I think, they still have the same model'. Duchamp geeft Hofmann, met inachtneming van zijn richtlijnen, de toelating zich een 'flessenrek
à Ia Duchamp' aan te schaffen.
Portes-Bouteilles ou Séchoir a Bouteilles staat in Antwerpen opgesteld als
een vrijstaande sculptuur. Merkwaardig is het dat deze ready-made samen
met de ready-made Why not sneeze Rrose Sélavy ? (1921), wel in een vitrinekast stond, toen het object voor het eerst publiek werd getoond in de 'Exposition Surréaliste d'Objets' in Parijs (1936) (afb. 2). In de galerie van Charles Ratton, een belangrijke Parijse handelaar in primitieve kunst, prijkten
aan de muur, vrijstaand op sokkels en in vitrinekasten, talrijke stukken van
Oceanische en Amerikaanse culturen zij aan zij met natuurlijke objecten,
geïnterpreteerde objecten en objecten gemaakt door de surrealistische kunstenaars en dichters. Het resultaat is vergelijkbaar met de natuur- en kunst-
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2 'Exposition Surréaliste d'Objets', Parijs, 1936.
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3 Museum Wormianum, 1665.
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4 Marcel Duchamp, André Breton en Enrico Donati, etalage voor Bretons Arcade 17, New York, 1945.

objecten in 17e eeuwse wonderkamers (afb. 3).
Overigens heeft Duchamp zelf winkeletalages ontworpen. In de loop van
de maand januari 1943 maakte hij met André Breton en Kurt Seligmann de
etalage van de Brentano-boekhandel (New York) ter gelegenheid van de publikatie van Denis de Rougemonts La part du diable. In 1945 werkte hij met
Breton en Enrico Donati samen aan een etalage, mannequin inbegrepen,
voor Gotham Book Mart. Aanleiding was de publikatie van Bretons Arcane
17 (afb. 4). Nog in hetzelfde jaar ontwierp hij, andermaal bijgestaan door
Enrico Donati, een etalage voor de Brentano-boekhandel, nu naar aanleiding van Bretons publikatie Le Surrealisme et la Peinture.
De fascinatie van Duchamp voor etalages en vitrines – zijn medewerking
aan de opbouw en installatie van enkele tentoonstellingen laten we hier terzijde – blijkt tenslotte ook uit enkele merkwaardige notities in A l'infinitif
(Bofte blanche), een collectie oude aantekeningen gepubliceerd in 1967:
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Herschrijven en verbeteren
I. Vitrine met rollende glazen. Er fragiele objecten in plaatsen. – Ongemak-engte
– reductie van een ruimte, d.w.z. mogelijkheid om te experimenteren met een
derde dimensie, zoals men werkt met vlakken in de vlakke meetkunde.
(...)
II. Met een tafelvitrine : gesloten door glazen die rollen op kogellagers, enz. –
men krijgt de figuur van een vlak in de meetkunde, d.w.z. men kan zich van deze
ruimtelijke figuur bedienen en ze op dezelfde manier bewijzen als men stellingen
bewijst door op papier lijnen te construeren die corresponderen met de hypothese.
(Niet vervallen in de lachwekkende opwerping/vergelijking dat een tafel of een
glas voor de tekening zijn wat die vitrine is in verhouding tot...1

Hoezeer Duchamp me ook waarschuwt dat ik me niet belachelijk moet maken, word ik er toch sterk toe verleid deze onvoltooide vergelijking verder
in te vullen : een paneel of een vensterglas verhouden zich tot de tekening,
zoals een vitrine zich verhoudt tot objecten.
LA BOITE-EN-VALISE
Een andere nieuwe vorm van expressie. In plaats van iets te schilderen, vatte ik
de idee op enkele schilderijen die me erg bevielen, te reproduceren op kleine
schaal, zodat ze niet veel plaats zouden innemen. Ik wist niet hoe dit te doen.
Eerst dacht ik aan een boek, maar deze gedachte sprak me niet echt aan. Dan
kwam ik op de notie van een doos, waarin al mijn werken verzameld zouden zijn,
zoals in een miniatuurmuseum, een draagbaar museum ; bijgevolg bracht ik het
in een koffer onder.

De als oplage-object geconcipieerde La Bofte-en-valise (1935-41) bezit enerzijds het karakter van de koffer van een handelsreiziger. Die bevat ook stalen
en monsters. Anderzijds is deze koffer – dat wordt alvast duidelijk als hij
open ligt – een soort van huisaltaar met de reproduktie van Le Grand Verre
in het centrum (afb. 5). Ook in verkleinde vorm blijven de ideeën van Duchamp – om ideeën is het hem altijd meer te doen geweest dan om gerealiseerde werken – volledig geldig. Het miniatuurmuseum is ondanks alle vervreemding alleen al wegens de anders niet te bereiken volledigheid sterker
dan het echte museum. Dit draagbare museum is encyclopedisch van opzet.
De doos kan en moet bovendien worden gebruikt. De inhoud, waarvan de
ordening is ingegeven door een begripsmatige analogie en niet door de
chronologie, laat zich steeds tot nieuwe combinaties arrangeren en bewerkstelligt zo voortdurend nieuwe inzichten en verbanden. Onvermoede aspecten treden aan het licht.
La Bofte-en-valise is de enige van de 'boites' die door Duchamp is opgevat
als een autonome en in die zin gesloten ruimte. Zijn andere dozen (Bofte
de 1914 - 1913/14, La Marije mise et nu par ses célibataires, même (Bofte verte)
- 1934 en A l'infinitif (Bofte Blanche) - 1967) hebben alle een open en documentair karakter. Of nog, deze in een beperkte oplage verspreide collecties aantekeningen zijn bedoeld als hulpmiddelen ter interpretatie van pa-
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5 Duchamp, La Boite-en-Valise, 1936-41 (oplage van 1965).

6 Familie Morgenstern, 'Miniaturcabinet', Frankfurt a.d. Main, Goethehaus.
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rallelle grafische informatie (Le Grand Verre, Trois Stoppages étalon e.a.) of
ze documenteren losse gedachten en reflecties, zoals boven geciteerde aantekeningen over vitrines.
De interpretatie van La bofte-en-valise als een profaan huisaltaar, als een
modernistisch drieluik met een encyclopedisch karakter sluit aan bij een oudere traditie. In sommige 17e eeuwse kunstverzamelingen prijkten rijke lademeubelen, bestemd voor het opbergen van juwelen en medailles : 'kabinetkasten'. Op de laden en binnenin waren ze vaak voorzien van kleine geschilderde en thematisch samenhangende panelen, een microcosmos in een
microcosmos. Door hun triptiekvormige structuur en hun overeenkomst met
deze andere gereduceerde modellen, altaren en tabernakels, verkondigen ze
de analogie van de kunstverzameling met de sacrale voorbeelden. Merkwaardige neoclassicistische kabinetkasten zijn gemaakt door de familie Morgenstern, schilders-restaurateurs in Frankfurt. Ze tonen kader naast kader miniaturen van de mooiste doeken toen bewaard in de collecties van hun stad
(afb. 6). Deze 'kabinetten', die geen enkel ruimtelijk element bezitten uitgezonderd de kaders van de miniatuurschilderijen, roepen onwillekeurig de
herinnering op aan middeleeuwse portatief-drieluiken, toen gebruikt als devotiepanelen in de kleine privé kapellen. Dit archaïsch element, waarvan de
religieuze betekenis zeer aannemelijk is, sluit aan bij de volgehouden en bijna
gelijktijdige inspanningen van Caspar David Friedrich en Philipp Otto Runge om de functie van het sacrale in de schilderkunst en die van de schilderkunst in de sfeer van het sacrale te herstellen.
En was het niet de bedoeling van Duchamp de schilderkunst, die volgens
hem al te zeer was afgestemd op het oog, die al te zeer retinaal was, opnieuw
te oriënteren naar een intellectuele zingeving ?
Sinds Courbet meent men dat de schilderkunst voor het netvlies bestemd is. Dat
is de algemene vergissing geweest. De beroering van het netvlies ! Tevoren vervulde de schilderkunst andere functies ; ze kon religieus, filosofisch, moreel zijn.
Al wist ik me gelukkig tijdig tegen die op het netvlies gerichte houding te kanten,
het heeft helaas weinig veranderd.

Het atelier van C.D. Friedrich groeide uit tot een bedevaartsoord. Runge
plande een speciale architecturale ruimte waarin Die Zeiten, begeleid door
gepaste muziek, tot hun recht zouden kunnen komen. Uiteindelijk bracht dit
ons tot de gewijde stilte van de modernistische galerie en het museum voor
hedendaagse kunst. Het is uitsluitend binnen de context van deze moderne
tempels met witte muren en blank houten vloerbekleding – men heeft ze
wel eens 'witte cellen' genoemd, een typering waaraan ook de galerie van
Ronny van de Velde beantwoordt – dat de objecten van Duchamp kunnen
worden getransformeerd tot objecten met een artistieke betekenis. Althans,
zo luidde de overtuiging van Duchamp, indien de kijker bereid is ze deze
zin te geven :
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De kunstenaar mag dan wel van de daken schreeuwen dat hij een genie is, in laatste instantie moet hij wachten op het oordeel van de kijker, opdat zijn verklaringen
een sociale dimensie krijgen, en dat uiteindelijk het nageslacht hem opneemt in
de handboeken kunstgeschiedenis. (...) Al bij al is de kunstenaar niet alleen in
het voltrekken van de creatieve daad. De kijker immers brengt het contact van
het werk met de buitenwereld tot stand door de innerlijke kwalificaties van het
werk te ontcijferen en te interpreteren. Zo draagt hij persoonlijk bij tot het creatieve proces. Deze bijdrage is nog meer evident, wanneer het nageslacht zijn definitieve oordeel velt en vergeten kunstenaars rehabiliteert2.

Vergeten is Duchamp zeker niet. Aansluitend bij La Boite-en-valise vermelden we slechts bij wijze van voorbeeld de invloed die van dit draagbare miniatuurmuseum is uitgegaan op de 'boxes' van Joseph Cornell – hij stelde
ook een doos samen als een portatiefmuseum – en de 'FLUXKITS' verspreid door de FLUXUS-kunstenaars in de jaren '60. De vitrines in galerie
Ronny van de Velde verwijzen niet slechts naar Duchamps fascinatie voor
de wereld der consumptiewaren, ze knopen aan bij de vroegste publieke presentatie van Portes-Bouteilles ou Séchoir á Bouteilles, ze hernemen als het ware
zijn persoonlijke betrokkenheid bij het ontwerpen van etalages en ze vinden
een conceptuele grondslag in de geschriften van de kunstenaar.
NOTEN
1 A recopier et corriger
1. Vitrine avec verres roulants. Placer des objets fragiles dedans. – Incommodité-étroitesse – reduction
d'un espace c'est-à-dire moyen de pouvoir experimenter sur un 3 dm comme on opère sur des plans en
géométrie plane.
(...)
II. Avec une vitrine-buffet : fermée par des verres roulants sur des billes, etc. – on obtient la figure d'un
espace, figure analogue à la figure d'un plan en géométrie, c'est-à-dire on peut se servir de cette figure
d'un espace et démontrer de la même fawn qu'on démontre des théorèmes en construisant sur le papier
des lignes correspondent à l'hypothèse.
(Ne pas tomber dans la ridicule objection/comparaison qu'une table ou qu'un verre pax. sont au dessin
ce quest cette vitrine par rapport à...
2 In the last analysis, the artist may shout from all the rooftops that he is a genius ; he will have to wait
for the verdict of the spectator in order that his declarations take a social value and that, finally, posterity
includes him in the primers of Art History. (...) All in all, the creative act is not performed by the artist
alone ; the spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting
its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative act. This becomes even more obvious
when posterity gives its final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists.
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'Je m'inexiste, donc j 'écris':

LITERAIRE KUNSTGREEP VAN
JACQUES SOJCHER
KAREL PUYPE

Wat als een gewaardeerde professor in de filosofie aan de Université Libre
de Bruxelles, een gerenommeerd publicist-essayist-criticus, met regelmatige
tussenpozen een vreemdsoortige bundel 'textes mixtes' op het publiek loslaat ? Wat als blijkt dat de man zich niet de minste moeite getroost om zijn
poëzietjes in enig formeel en thematisch referentiekader te plaatsen en het
er hem schijnbaar louter om te doen is om steeds meer vragen op te roepen ?
Dan stelt hij zijn lezers voor de immense taak om klaarheid in zijn werk te
brengen, om zijn kant te kiezen, om misschien wel medestander te worden.
Velen hebben beduusd afgehaakt, slechts één iemand heeft het aangedurfd
om haar inzichten te bundelen, om een essay over de auteur Sojcher (° 1939)
te publiceren. Francoise Moulin, pas in 1987 als romaniste aan de ULB afgestudeerd, bracht deze uitdaging tot een goed einde : Jacques Sojcher ni la
mémoire ni l'oubli 1 werd in maart 1990 bij Labor uitgegeven. Het is een literair-kritische parel die een intrigerende glinstering werpt op de meest hermetische bladzijden van deze 'professeur de philosophie' 2. En – we schrijven het maar meteen – we kijken nu al uit naar nieuwe analyses van haar
hand. Terecht spraken de critici vol lof over haar proefstuka . Mag ik van een
'tour de force' gewagen, als zelfs een geoefend recensent en literator als Pierre Mertens het oeuvre van Sojcher onomwonden als autobiografisch omschrijft, maar 'ó combien fragmentée, lacunaire, transcendée autant que dérisionnée, aléatoire, spéculative, conjecturale...' ?4
Het verschijnen van het essay van Moulin heeft de uitgeverij Labor ertoe
aangezet om het meest representatieve werk van Sojcher opnieuw uit te geven : La mise en quarantaine s , Le rêve de ne pas parler6 en Essai de n'être pas
mort werden gebundeld in het negenenvijftigste volume van de collectie 'Espace Nord'8 . Het woord vooraf werd verzorgd door Bernard Noël, terwijl
Francoise Moulin (wie anders...) onze lectuur begeleidt. En zie : plotseling
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Jacques Sojcher, foto Nicole Hellyn.

staat de glimlachende Sojcher weer in de literaire actualiteit. Hoog tijd voor
een initiatie in de poëtische (verdichte ?) overlevingsstrijd van een ontheemde professeur de philosophie, want beide publikaties, zowel de heruitgave
als de studie zijn van een uitzonderlijke kwaliteit.
HET GEMIS VAN DE VADER
Ontheemd, thuisloos, identiteitsloos ('je n'existe pas') werkt Sojcher zich
door dit bestaan, met slechts één doel voor ogen : remediëren aan deze ontologische leemte, zichzelf een nieuwe, een poëtische identiteit toeschrijven
om aldus te kunnen overleven. Schrijven als levensnoodzakelijke therapie,
met wisselend succes, zonder al te veel overtuiging, een 'faute de mieux'9,
met horten en stoten, zonder verhaal. Geen verhaal zonder 'ik'.
Oorzaak van dit alles is een onherstelbare breuk met de origines. Sojcher

STREVEN I DECEMBER 1991

222

is uit zijn verband gerukt. Want de band met het verleden wordt alleen door
de vader verzekerd : hij is niet alleen drager van de naam, hij houdt ook taal
en traditie in stand. Juist die vader is 'Jacki' op vijfjarige leeftijd ontnomen :
hij kwam om in Auschwitz in 1944.
Aan hem 'qui n'eut jamais quarante ans' (p. 11) 10 draagt de dichter La
mise en quarantaine op, een iteratieve melopee ('la répétition est le thème,
il n'y a pas d'histoire pour cette raison' - p.184) van een tweevoudige wees.
De vader is immers niet alleen naamgever maar ook zingever. Met het verdwijnen van'Papijuif' (p. 31) is Sojcher niet langer kind, maar ook niet langer
jood :
Il n'y a plus de prière. Dieu est vidé de Dieu. Le génocide est la preuve toujours
répétée de Son absence, de Son indifférence. Parler de Dieu, parler à Dieu est
le comble de l'illusion volontaire (le pari d'espérer contre Babel). (p. 81)

Hij is slechts de erfgenaam van een vaag, fragmentarisch geordend verleden,
een handvol precieuze souvenirs :
Sa photo seulement la tête
arrivant de sa Bohème natale
avant ma nostalgie
ma maladie de l'origine
la peur ancestrale de mourir
Sa calvitie
son gilet
sa montre dont j'ai hérité
son absence en majuscules
PAPA JOOD
PAPI JUIF
le manque de bercement
la douceur yiddish (p. 28)

Het verdwijnen van de vader is onlosmakelijk verbonden met het geloofsverlies :
Orphelin de pa
de nom biblique
ayant perdu si vite
la naissance
la terre promise (p. 25)

En deze dubbele discontinuïteit is onherstelbaar. Leven van de herinnering
kan niet langer, want er is te weinig om uit te putten. Een radicale breuk
met dit sluimerend verleden lijkt de enige mogelijke uitweg uit de impasse.
Een wankele regressie levert immers niets op, integendeel, maakt het existentiële vacuum alleen maar schrijnender. Sojcher plaatst zichzelf voortdurend voor die levensgrote muur van het vergeten. Pas wanneer hij alles van
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zich af gooit, komt hij misschien aan de andere kant, in een nieuw heden
waar hij het alleen redt. Maar deze uitkomst veronderstelt een haast onmenselijk offer : de dichter ziet zich genoopt om tot een symbolische en zeer artificiële parricide over te gaan : 'Père tu es pour moi un mot vide' (p. 26).
Eens de vader in de complete vergetelheid raakt, kan de zoon zijn nieuwe
identiteit verwerven. Vreemd genoeg lijkt zijn moeizame poging om te vergeten de herinnering alleen maar aan te scherpen :
Serait-ce que l'oubli ravive une mémoire oil je ne suis pas, que pour sortir du monolitho mère j'avais du oublier ma mère, pour être père danser autour de l'ombre
vide de mon père ? (p. 89)

Elke bladzijde bij Sojcher getuigt van deze verscheurdheid tussen herinnering en vergeten. Hij is op geen enkel ogenblik de overtuigde renegaat die
hij zou willen zijn. De titel van het derde luik van de bundel La mise en quarantaine is in dat opzicht tekenend. Sojcher bestempelt er zijn literair experiment als een 'Itinerrer' (contaminatie van het Franse'itinéraire' en 'errer').
Wat een zorgvuldig uitgestippelde reisweg moest worden, werd een duizelingwekkende zwerftocht die resulteerde in een oeuvre dat bij de eerste aanblik kant noch wal raakt. De auteur ziet zich gedwongen een middenweg te
bewandelen, iets wat Francoise Moulin 'Tentre-deux' noemt. Bewandelen is
hier niet meteen het juiste woord : Sojcher waggelt veeleer, zwalpt op de onbeslistheid van zijn woorden, wankelt op de fragiele richel tussen wat was
en het niets. Die nauwelijks te duiden positie is de enige leefbare, laat toe
om dag na dag alles bij het oude te houden :
Il n'y a pas d'objet pas de je pas de rapport pas d'amour
de père de mère de fils de geste oii se perdre pas de
douceur pas de volcan pas de sommeil et je (moi, toi, elle-je)
survis a ca a l'absence terrible de ca encore un jour
et un jour et un jour (p. 61)

Dit beklemmend 'entre-deux' vormt de voedingsbodem van zowat het gehele
literaire oeuvre van onze 'professeur de philosophic'. Een vaak bevreemdende, bij wijlen onbeholpen poëzie waarin de dichter alles van zich af lijkt te
willen schrijven, soms in klare, haast filosofische reflecties, een andere keer
in speels getater :
Je régresse
chah chah
papijuif gaz hilarant
matrice
ja ja
paparole yiddish
me te langue
(langue-moi M.)
te me mange
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(manque de A à Z)
pas conclure
riep déduire de ca
pa ma
me te
tatata Ca (p. 31)

Zwarte humor, neologismen, woordspelingen, ritmiek, alles draagt bij tot de
louterende kracht van het schrijven, tot de moeizame opbouw van een nieuwe identiteit. Voorlopig stuiten we nog steeds op hermetische geschriften
die niet zozeer geïnterpreteerd dan wel toegelicht moeten worden. En toch
is die schijnbare woordenkramerij geenszins inconsistent, eens de drijfveer
achterhaald. Sojchers werk is tot op heden m.i. wel preliminair : deze krampachtige woordendrift, op zich al een uniek oeuvre, zal vroeg of laat, wanneer
alles opnieuw 'geregeld' is, baan ruimen voor het echte werk. Misschien worden onze vermoedens al vrij vlug bewaarheid, het is immers al een tijdje stil
rond Sojcher. Misschien.
HET 'VERLIES' VAN DE MOEDER
De moederfiguur, die vooral in de tweede bundel, Le rêve de ne pas parler,
op het voorplan treedt, vormt als het ware een nog groter struikelblok in de
ontvoogdingsstrijd van de auteur, want zij houdt de herinnering levendig, zij
staat de definitieve bevrijding in de weg. Haar zoon heeft met haar een op
zijn minst ambiguë relatie. Op meerdere vlakken symboliseert zij de discontinuïteit : zij heeft hem niet alleen verraden door hem op de wereld te brengen, door de oorspronkelijke twee-eenheid te verbreken (Françoise Moulin
wijdt aan dit gegeven enkele zeer fraaie bladzijden...) maar ook nu weer staat
zij een nieuwe, literaire identiteit in de weg. Zij is immers de enige tastbare
band met het collectieve verleden en moet derhalve op afstand gehouden
worden :
Elle parle.
Tu te souviens ? J'oublie. Tu es là? Je fuis.
Eviter la toilette des morts. (p. 143)

Wat verder beschrijft Sojcher hoe zij als een klein bolletje tussen twee pakjes
van de ene tram naar de andere holt, haar handen gesneden door de touwtjes : 'ze snuift – het is winter – , ze mompelt, ze spreekt in zichzelf.
's Avonds zal ze Haar herinneringen ophalen en ik zal dan weten dat hij niets
met die geschiedenis te maken heeft, dat hij en ik er buiten staan' (p. 161).
Maar haar silhouet vervaagt nauwelijks. De hemelse muziek en de geborgenheid van de baarmoeder, de biseksualiteit van de oorspronkelijke tweeeenheid hebben bij de auteur onuitwisbare sporen nagelaten. Het moederbeeld blijft dan ook alomtegenwoordig in zijn ironische 'litanie narcissique'
(F. Moulin) die eigenlijk als een soort antidotum moest fungeren. Ook Fran-
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lijkt daarvan overtuigd :

Répéter cette parole louangeuse de la mère en la reprenant a son propre compte
représente peut-être une fawon pour l'auteur de se débarrasser de la mère. (p.

11)
Het spreekt voor zich dat ook hier het vroegtijdig wegvallen van de vader
voor de emotionele ravage gezorgd heeft. De band met de moeder werd te
sterk omdat er gewoon geen andere was : het oedipale proces heeft zich met
andere woorden nooit kunnen voltrekken.
In de bundel Essai de n'être pas mort wordt gesuggereerd dat een andere
vrouw, een geliefde, de predominante moederfiguur zou kunnen wegdrukken : 'le féminin efface la mère qui mythifiait l'origine' (p. 241). De cyclus
Le salut par les femmes (pp. 211-235), naar mijn smaak het mooiste van wat
Sojcher tot op heden aan ons heeft toevertrouwd, leert echter dat het hier
veeleer gaat om een meervoudig proces. Exclusieve liefde voor één vrouw
zou betekenen dat zij het geïdealiseerde moederbeeld (de totale bevrediging
in de oorspronkelijke androgyne twee-eenheid) laat uiteenspatten. En zover
kan de auteur het niet drijven : de totale vergetelheid kan en wil hij blijkbaar
niet nastreven. Enkel de erotiek, de versmelting met steeds wisselende partners lijkt een haalbaar surrogaat :
Caresse-moi de la main, du doigt de la voix, le visage, les yeux, les lèvres, le sexe,
la poitrine, les oreilles, le nombril et le coeur. Car sans ton geste, sans ton souffle,
sans le cascade des petits mots qui accompagnent, je n'existerais pas. (p. 214)

De moeder-kind relatie is nooit ver weg. En naarmate de herinnering een
steeds grotere rol gaat spelen – we schreven het al, Sojcher houdt bewust
het midden tussen vergeten en herinnering – , krijgt de minnares een miniemere rol toebedeeld. Sojchers amoureuze optreden is dan ook niets meer
dan een fetisjisme, een versplinterd liefhebben dat het verheven moederbeeld op geen enkel ogenblik in gevaar kan brengen (de herinnering wordt
nooit helemaal weggedrongen). Tegelijkertijd kadert het perfect in het levenswerk van de auteur : een geënsceneerde zoektocht naar een nieuwe identiteit die hem meteen ook van zijn ziekelijke narcisme moet afhelpen :
Je t'en prie
(sans pudeur, sans vergogne)
ne m'abandonne pas
désire désire-moi
suce-moi garde moi
guéris-moi
de moi
... (p. 54)

De leegte die ontstond door de symbolische breuk met de moeder kan slechts
ingevuld worden door een eindeloze stoet van minnaressen bij wie de auteur
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zijn 'rêve de ne pas parler' heel even kan verwezenlijken, bij wie hij de oerstilte van de moederbuik, die zachte roes hoopt terug te vinden :
Sommeil pour déguiser, sommeil pour ne plus voir les montagnes, ni personne,
pour durer dans l'oubli, immobile. Sommeil pour le sommeil qui ne veut pas venir.
Sommeil pour me punir d'état de veille. Pour tromper avec du noir, avec des images, avec des corps couchés. Sommeil bien ivre et en position foetale. (p. 185)

KLAAGZANG OF LOKROEP
Het is onderhand wel duidelijk dat Sojchers literaire 'ontdekkingstocht' is
ingegeven door een nietsontziende eigenliefde. De auteur lijkt tot alles in
staat om zichzelf in stand te houden, om het wankele evenwicht tussen de
druk van de origine en de zucht naar een nieuwe continuïteit te bewaren.
Hij is het die verscheurd wordt tussen melancholie en onthechtingsdrang en
het doet er weinig toe of hij het in de eerste of in de derde persoon over
zichzelf heeft. Hij en alleen hij vormt het middelpunt van de belangstelling.
Sojcher getroost zich trouwens niet de minste moeite om zijn egotisme ook
maar enigszins te verdoezelen :
J'ai une ruse à vous proposer : il prendra le relais. Ce sera comme si c'était un
autre que je pourrai observer à loisir, à partir du mirador moi moi moi. (p. 175)

'Ecrire pour qu'il ait une terre ou refleurir, ou sourire' (p. 139) is voor de
auteur alles behalve een makkelijke opgave : we schreven reeds dat hij de
indruk geeft nog steeds op zijn vertrekpunt te trappelen, bij de motieven,
de doelstellingen. Over de eigenlijke aanpak, de geboekte vooruitgang vernemen we slechts zijdelings iets in Essai de n'être pas mort.
Soms beweert de dichter zelf niet meer te weten of zijn 'creatie' wel geoorloofd is. Wellicht wel : literatuur is het enige medium waarmee hij – zij het
op zeer moeizame en artificiële wijze – zijn positie, dat 'entre-deux' kan
handhaven. Maar ook dit proces verloopt niet zonder slag of stoot. Want,
wat valt er eigenlijk te vertellen ? De vertwijfeling, de onvrede, de onmacht,
de volharding van de besluiteloosheid misschien ? Sojcher benadert de complexiteit van zijn vertrekpunt vrijwel nooit rationeel (dit blijkt onhoudbaar)
maar gaat als het ware spelenderwijs over tot ontboezemingen. Zijn hele oeuvre is een spel, een puzzle van autobiografische fragmenten, uitzonderlijk
hermetisch en bedachtzaam geformuleerd. Alsof het hem de grootste moeite,
een haast bovenmenselijke inspanning kost om zijn diepste kwelling aan het
vel toe te vertrouwen. Allicht ook omdat hij nog niet alles voor zichzelf heeft
uitgemaakt. Dit alles resulteert in een 'poëzie' die gekenmerkt wordt door
een verregaande fragmentatie : gekunstelde zinsneden, afgebroken mijmeringen, afwezige interpunctie, veel wit op de bladzijden, woordspelingen die
alles en niets zeggen en ontzettend veel vragen waarop het antwoord nooit
komt. Kortom wanorde en verwarring of de quasi perfecte reflectie van de
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ontologische breuk in het bestaan van de auteur. Wanneer men al te veel
deeltjes mist om de brokstukken te kunnen lijmen en men ze te kostbaar
acht om weg te gooien, dan zit er niets anders op dan ze zorgvuldig in een
doosje te bewaren, ze sporadisch naast elkaar te leggen en te dromen van
de oorspronkelijke eenheid. Dit is wat Sojcher met veel van zijn poëtisch proza beoogt : het herhaaldelijk etaleren van die paar herinneringen die hem
nog resten, in een eeuwig terugkerende melopee (cfr. La mise en quarantaine). Een weeklacht die echter niet zo gratuit is als het lijkt, want naarmate
het literaire project van de auteur gestalte krijgt, geeft hij steeds meer van
zichzelf prijs, lijkt hij de lezer wel te willen verleiden (de leemte moet opgevuld...):
Car séduire, les oreilles et les yeux que je voudrais séduire, car séduire est à la
fois perdre et fortifier l'identité, ne plus se reconnaitre et se voir exalté, embelli,
sublime... (p. 100)
Car le séducteur est celui qui peril la mémoire d'autres amours, d'autres fascinations et qui recommence, le corps et lame comme vierges, à répéter le commencement, à tout quitter... (p. 101)

De verleidingskracht van het woord is een essentieel gegeven in het verwerven van die nieuwe, literaire identiteit. De auteur moet zich bevestigd zien,
zich opgenomen voelen in een steeds te vernieuwen relatie via de literatuur,
een relatie die de vergelijking met de verbroken moederband (de navelstreng) nooit kan doorstaan maar die slechts een provisoire uitkomst biedt
en die hem eens te meer in staat stelt het juiste evenwicht tussen verering
en verloochening van de origines te bewaren.
Sojcher bedrijft een heel eerlijke literatuur ; hij biedt zichzelf aan in zijn
dubbele geestesgesteldheid via 'textes mixtes' die slechts de verdienste meekrijgen dat ze uit het hart geschreven zijn. De toon is afwisselend die van
een klaagzang en die van een speelse lokroep, twee pendanten die beurtelings overheersen naarmate de auteur zich door zijn herinnering laat overmannen dan wel door een onthechtingsdrang wordt gedreven. De weeklacht
houdt de herinnering levendig, terwijl het spel van de verleiding de weg baant
naar een steeds hernieuwde onafhankelijkheid. Geen van beide haalt de bovenhand. Sojcher doseert angstvallig in de overtuiging dat een evenwichtige
combinatie een leefbaar alternatief vormt.
En erover schrijven, schrijven als 'échappatoire', schrijven ook om te overleven.
Schrijven, woord voor woord, stotterend soms, in vlagen, fragmenten van
hoogstens een paar alinea's, want geen enkel verhaal mag af. En de lezer
beroeren, hem meevoeren in een verdichte literaire continuïteit. Het essay
van Frangoise Moulin over het werk en de denkwereld van Sojcher is wellicht
nog het meest overtuigende bewijs van de verleidingskracht van het voorwerp
van haar onderzoek. 'Tentative de séduction, mais à hauts risques de fiasco'
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schreef Pierre Mertens in zijn 'Bloc-notes' 12 over de autobiografische geschriften van 'le professeur de philosophie'. Welnu, Moulin analyseert met
een dusdanige betrokkenheid (ik schreef hier liever het onvertaalbare Franse
'complicité') dat Sojcher m.i. de genomen risico's geenszins verkeerd heeft
ingeschat. Zijn literaire kunstgreep wierp alvast één schitterende vrucht af.
DE DOOD ONTDOKEN
Essai de ne pas se jeter par la fenêtre, essai de ne plus vivre ainsi (entre le désir
d'être mort et l'absence de tout désir). Essai d'essayer encore, près du visage, du
sexe, du soleil.
Essai de recommencer. Essai de persévérer. Essai de continuer sans histoire, sans
but, d'effacer, ne fut-ce qu'une fois, la haine de soi'. (p. 172)

Zo luiden de openingszinnen van Essai de n'être pas mort, de derde en jongste
bundel die werd opgenomen in de verzamelband die recent bij Labor verscheen. Hoeft het nog gezegd ? De ontologische breuk, de handicap waarmee
Jacques Sojcher in het overlevingsspel terecht komt is reusachtig. Het vroegtijdig wegvallen van de vader zet meteen een heel patrimonium en een hele
existentie op de helling : de taal, de cultus, de ritus van het jodendom, niets
van dit alles heeft nog wat te betekenen. En daar blijft het niet bij want de
vader sleurt op die manier ongewild de moeder in zijn val mee : het contact
met haar verloopt verstoord (ze deed misschien te hard haar best om 'zijn'
plaats in te nemen...). Met haar communiceren heeft trouwens weinig zin :
ze spreekt Jiddisch en de auteur slaagt er nauwelijks in haar te begrijpen.
Met haar alleen het verleden reconstrueren is niet mogelijk, haar beeld helemaal verbannen evenmin. Geen andere vrouw kan immers definitief haar
plaats innemen ; liefde verwordt noodgedwongen in narcisme en fetisjisme.
'Sojcher, geboren in Etterbeek, van joodse afkomst', ook daar heeft de auteur
het moeilijk mee : een naam die alles en toch niets verraadt want elke connotatie klinkt hol. 'Juif errant' maar ook 'Beige errant' want hij blijft onbegrepen :
Pour le Président des Biennales de Knokke, je n'existe pas, pour la Directrice des
Midis de la Poésie : illisible, incompréhensible. D'être nié, rejeté nail un sentiment
d'apatride dans la patrie. (p. 112)

Op zijn identiteitskaart staat 'Professeur', maar ook dit predikaat biedt weinig houvast :
Je ne me sens pas professeur : expliquer, communiquer, parler, accroitre... Seul
importe le mouvement d'égarer le genre, de quitter la ligne, le progrès, le sens,
d'arriver nulle part, oil se partagent langue et chant, réel et effondrement, corps
démembré, toujours à venir. (p. 247)

Sojcher ziet slechts één constructieve uitweg en die is ons ondertussen be-
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kend : 'La fonction, l'identité, le role, les taches, tout décline vers eet ordre
sans titulaire : écris' (p. 91). Schrijven om te overleven ('Ecrire est l'acte de
survivre dans la bonté du language' - p. 179). De dood ontlopen door in het
'entre-deux', het tijdeloze, het intermediaire onder te duiken en er zo lang
mogelijk te verwijlen. Wie verstoken blijft van een identiteit is misschien wel
immuun voor de dood ? Of is 'het laatste' steeds verder verwijderd naarmate
de auteur een moeizame regressie naar de wortels van zijn lijden onderneemt ? Ligt het leven in het weren of het vereren van de herinnering ? Ook
hier schrijft Sojcher om uitstel, ook in deze materie vegeteert hij op zijn besluiteloosheid.

Jacques Sojcher ni la mémoire ni l'oubli schreef Franwoise Moulin bovenaan
op haar opstel. Niemand heeft de essentie van de literaire kunstgreep van
deze 'professeur de philosophie' ooit kernachtiger geformuleerd. Blijft de
vraag hoelang iemand dit soort literatuur kan blijven produceren, hoelang
Jacques Sojcher zich kan blijven hoeden voor verstikking. Wat als de lokroep
plots toch zijn uitwerking mist ? Wat als de schrijver geen gehoor, geen begrip
meer vindt ? Dit soort dwangmatige, louterende poëzie vereist ontegensprekelijk een ontzaglijke inspanning. Of een volgende bundel uitsluitsel brengt
omtrent de heilzame werking ervan, is echter zeer twijfelachtig. Een evaluatie veronderstelt immers dat een eindpunt werd bereikt. Sojchers nieuwe
identiteit ligt echter besloten in een literaire continuïteit, in het voortdurend
voor zich uit schuiven van het definitieve.
NOTEN
1 Franwoise Moulin, Jacques Sojcher ni la mémoire ni l'oubli, Labor, coll. Archives du futur, Brussel, 1990.
2 Naar Jacques Sojcher, Le professeur de philosophie, Fata Morgana, coll. Le grand pal, Montpellier, 1976.
Jacques Sojcher doceert filosofie en esthetica aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is er o.m. directeur
van de Revue de l'Unirersité Libre de Bruxelles en het brein achter La Belgique malgré tout, de memorabele
aflevering van dit tijdschrift die op 11 december 1980 werd voorgesteld.
3 Zie onder meer Le bloc-notes de Pierre Mertens, in Le Soir, 29 augustus 1990.
4 Pierre Mertens, ibidem.
5 Jacques Sojcher, La mise en quarantaine, Fata Morgana, Montpellier, 1978.
6 Jacques Sojcher, Le rêve de ne pas parler, Talus d'approche, coll. Ordinaire, Le Roeulx, 1981.
7 Jacques Sojcher, Essai de n'être pas mort, Fata Morgana, Montpellier, 1984.
8 Voor een voorstelling van deze reeks, zie o.m. Paul Pelckmans, Franse letterkunde in België, in Streven,
juli 1988, pp. 944-947.
9 Francoise Moulin, o.c., p. 21.
10 Al onze verwijzingen betreffen het bovenvermelde negenenvijftigste volume van de collectie 'Espace
Nord' hij Labor, 1990 (Jacques Sojcher, Le rêve de ne pas parler).
11 Francoise Moulin, o.c., p. 25.
12 Pierre Mertens, L'identité par l'écriture, in Le Soir, 29 augustus 1990.

SADE : DOOD OF LEVEND ?
ERIK DE SMET

De markies de Sade is nooit echt uit het geheugen van de mensheid verdwenen, maar blijkbaar is er nu een vernieuwde aandacht voor het werk en
het leven van deze 18e eeuwse 'vuilschrijver'. Literair Frankrijk vergaapte
zich aan het, in de prestigieuze reeks La Pléiade verschenen, verzameld werk
van Sade ('L'enfer sur papier bible', zoals de reclameslogan van uitgeverij
Gallimard zegt) en bij de uitgeverij Laffont verscheen het derde deel van
de biografie van de markies door Jean-Jacques Pauvert, Sade Vivant. Magazine Littéraire wijdde zijn januarinummer aan de raadselachtige figuur van
de markies. En recent verscheen er een Nederlandse vertaling van Pauverts
werk (uitgeverij De Prom) en een heuse literaire uitgave van De 120 dagen
van Sodom in een vertaling van Hans Warren. De Vlaamse culturele zender
Radio 3 op zijn beurt wijdde enkele uitzendingen aan de 'Zwarte Romantiek'
van de markies.
Velen willen hem rehabiliteren als volwaardig schrijver en – als dat nog
niet gebeurd is – hem uit de 'verdomhoek' halen. Maar is Sade er wel mee
gediend dat men hem als literator beschouwt ? Houdt zijn betekenis niet veeleer op bij zijn rol in de 18 e eeuwse cultuurhistorie ?
DE MARKIES
Meer dan in zijn boeken bleef de markies leven in een begrip dat niet eens
van hem afkomstig is : het sadisme, 'een afwijking waarbij (seksuele) lustgevoelens worden ondervonden door het lichamelijk of geestelijk pijnigen van
anderen' (Van Dale), dat in 1891 door de Duitse psychiater Krafft-Ebing
werd beschreven in het werk Psychopathia sexualis. De markies de Sade leed
weliswaar aan algolagnie, een neurose die wellust paart aan wreedheid, maar
strikt genomen heeft zijn leven niets te maken met de term sadisme – even
weinig als het woord machiavellisme met Machiavelli. Alle excessen in het
werk zijn fantasieën van de auteur.
Sade plaatst zichzelf in de traditie van het 18e eeuwse libertinisme, maar
nog sterker dan Diderot, die naast publiceerbare ook 'infame' boeken (La
religieuse, Le rêve de d'Alembert) schreef, profileert hij zich in twee persoon-
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Op een betwistbaar jeugdportret na zijn er van de markies geen portretten bewaard (tekening Van Loo, 1760).

lijkheden : de vrijdenkende 'homme de lettres' die filosofische verhalen en
toneelstukken schreef en de schaamteloze pornograaf. De markies verwerkt
in het carnavaleske vuurwerk van zijn oeuvre alle grote vragen van de 18e
eeuw en maakt brandhout van het hele 'discours' van die eeuw.
Ondanks de voorliefde van de markies voor maskers en theatrale poses,
zijn er, op een betwistbaar jeugdportret na, geen portretten van hem bewaard. Elk portret van de markies is een imaginair portret. Sades leven
(1740-1814) lijkt op een 18e eeuwse schelmenroman. Na een aantal seksuele
schandalen en avontuurlijke achtervolgingen belandt de Provençaalse edelman in de gevangenis en blijft daar jaren (1777-1790) opgesloten op last van
een 'lettre de cachet', een koninklijk bevelschrift tot inhechtenisneming.
In de gevangenis gaat zijn gezondheid zienderogen achteruit. Hij houdt
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zich onledig met lezen en schrijven, eerst toneelstukken, daarna filosofische
geschriften (waarvan Dialogue entre un prêtre et un moribond het beroemdste
zal worden). Alle werken, zowel romans als verhalen, illustreren Sades sterk
libertijnse filosofie : 1. er is geen god, 2. de natuur is dynamisch en wreed
want er is een keuze mogelijk tussen goed en kwaad en 3. zowel pijn als leed
zijn opwindende elementen.
In 1782 begint hij met de compositie van een roman, Les cent vingt journées
de Sodome. In zijn correspondentie noemt hij dit verhaal 'le récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis le monde existe, pareil livre ne se rencontrant ni chez les anciens ni chez les modernes'.
In februari 1784 wordt de markies overgeplaatst naar de Bastille en opgesloten in de 'Tour de la Liberté'. Daar werkt hij in 1785 de Cent vingt journées de Sodome af. Het manuscript is een lange rol papier, opgeborgen in
een merkwaardige koker die hoogstwaarschijnlijk als seksueel instrument
dienst deed. Het boek heeft iets weg van een wetenschappelijke publikatie ;
een haast exhaustieve lijst van alle mogelijke seksuele perversies. Sade gaat
op dezelfde manier te werk als Boccaccio in de Decamerone en Geoffrey
Chaucer in de Canterbury Tales. De personages uit het verhaal vertellen elk
op hun beurt een scabreus verhaal. Vier libertijnen sluiten zichzelf op in een
burcht in het Zwarte Woud – het kasteel als afzonderingsplaats is een leidmotief in de meeste werken van Sade en verwijst indirect naar het aartsvaderlijke slot La Coste – samen met 4 koppelaarsters en 42 onschuldige slaven. Gedurende 120 dagen vertellen de 4 vrouwen 150 perverse verhalen,
die de 4 libertijnen dan onmiddellijk uittesten op de 42 slachtoffers. Niets
of niemand wordt gespaard. Het boek heeft een ongewone theatrale dimensie : de verhalen worden verteld vanop een troon, het perverse verhaal wordt
daarna in alle werkelijkheid uitgebeeld.
Wanneer het manuscript 150 jaar na de dood van de schrijver, plots opduikt en gepubliceerd wordt krijgt het onmiddellijk de status van 'meest verdoemde boek' uit de geschiedenis.
In 1787 schrijft Sade in een tijdsbestek van 16 dagen de novelle Les infortunes de la vertue, de oerversie van zijn latere roman Justine.
HOMME DE LETTRES
Terwijl Sade in zijn cel schrijft en taartjes eet – de markies is een luxe-gevangene – , verandert de wereld. In het pre-revolutionaire Frankrijk krijgt
de burcht-gevangenis van de Bastille een ongewilde symbolische betekenis.
Op één van de laatste dagen van juni 1789 schreeuwt de markies – niemand
weet waarom – vanuit zijn getralied raam met alle kracht dat de overheid
bezig is alle gevangenen te vermoorden. Toen hij dit bleef herhalen, zag de
gouverneur van de Bastille, de markies de Launay, zich gedwongen Sade over
te brengen naar het klooster van Charenton. Zijn cel met daarin al zijn ma-

SADE: DOOD OF LEVEND ?

233

nuscripten wordt verzegeld. Sade is nauwelijks overgebracht of op 14 juli
1789 bestormt de massa de Bastille. De Launay wordt op een afschuwelijke
manier gelyncht en de gevangenen bevrijd. Na de bestorming komen enkele
notabelen de gevangenis inspecteren ; zij verbreken de zegels van de cel van
de markies. Een van hen vindt er het manuscript van de Cent vingt journées,
opgeborgen in de fameuze koker en neemt het mee. Sade zal de rest van
zijn leven geloven dat het manuscript verloren ging bij de bestorming. De
markies mist zijn afspraak met de geschiedenis : hij wordt niet rondgedragen
op de schouders van de revolutionairen, maar verkwijnt in een sombere
kloostercel. Pas vele maanden later, in april 1790, schaft de Assemblée het
onrechtvaardige systeem van de 'lettre de cachet' af en wordt de markies opnieuw een vrij man.
Na een tijdje in de kringen van de constitutioneel-monarchisten te verblijven, bekent hij zich tot de radicale revolutionairen en vanaf dan noemt
de 'ci-devant marquis' zichzelf 'Monsieur Sade, homme de leitres'. Toch
blijft Sade politiek een gematigd man ; zijn grote ambitie is de schepper te
worden van een revolutionair en atheïstisch theater. Sades stukken zijn nogal
ondermaats in vergelijking met andere werken uit dezelfde 18e eeuw ; zijn
prozawerk is beter. Hij schrijft de historische roman Aline et Valcour en publiceert de eerste versie van Justine ou les malheurs de la vertu, geheel in de
traditie van de 'conte philosophique'.
Justine is een van de drie versies van het verhaal van twee zusters. Justine
en Juliette komen na de dood van hun moeder als jonge meisjes op straat
te staan. Beiden gaan hun eigen weg. Juliette symboliseert de ontucht ; ze
verleidt mannen, pleegt vele malen abortus om haar figuur niet te bederven
en gaat als een geslaagde en welgestelde dame door het leven. Justine is de
exponent van de deugd, maar voor elke deugd die zij bezit wordt ze gestraft
en moet ze de zwaarste vernederingen ondergaan : ze is medelijdend, een
bedelares berooft haar ; ze is vroom, een monnik verkracht haar ; ze is eerlijk,
een gierigaard ruïneert haar. Tenslotte ontmoeten de twee zusters elkaar,
maar ze herkennen elkaar pas nadat Justine haar levensverhaal heeft verteld.
Het geluk is echter van korte duur, want Justine wordt doodgebliksemd. Bestaat er een strengere straf van God ?
Justine heeft iets weg van de figuur van Assepoester, alleen is de morele
les omgekeerd. Het goede in de mens leidt tot bestraffing en ondergang. In
de figuur van Justine heeft Sade zijn eigen lijden geëvoceerd.
Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de achtereenvolgende versies van
het verhaal. Les infortunes, de postuum gepubliceerde oerversie, lijkt een moralistisch werk. Toch plakt Sade aan het einde van het werk een venijnig
staartje : '... si Dieu permet qu'elle soit persécutée sur la terre, c'est pour
lui préparer dans le eiel une plus flatteuse récompense'. Hoe moralistisch
dit ook klinkt, in het licht van Sades libertijnse filosofie krijgt dit fragment
zeer ironische trekjes. Sade is hier meer de revolutionaire cynicus dan de
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pornograaf. De tweede versie van het verhaal, Justine, is een Bildungsroman.
Het verhaal wordt in de derde persoon verteld en Justine is hier de willoze
marionet van haar eigen deugdelijkheid. De derde versie van het verhaal,
La nouvelle Justine, gaat nog veel verder in de beschrijving van het ongerijmde
en het perverse.
Deze versie brengt Sade opnieuw in moeilijkheden. Sade wordt niet alleen
geconfronteerd met geldgebrek en armoede (waardoor hij zich gedwongen
weet pornografische verhalen te schrijven); door zijn publikaties jaagt hij ook
een aantal publicisten tegen zich in het harnas. Tijdens het bewind van sterke
man Napoléon Bonaparte steekt een nieuwe morele orde de kop op en wordt
Sade als volksbederver gebrandmerkt. De overheid vaardigt maatregelen uit
om de verspreiding van La nouvelle Justine te verhinderen. In maart 1801
wordt hij in een drukkerij aangehouden en zonder vorm van proces opgesloten. Sade komt opnieuw terecht in het klooster van Charenton, nu een
krankzinnigengesticht. Hij zal er tot zijn dood blijven. De 61-jarige schrijver
verkrijgt wel de toelating om in het gesticht samen te wonen met zijn levensgezellin Constance, wier familie instaat voor het levensonderhoud van de
markies. Deze Constance Quesnet, een actrice, blijft bij hem tot het einde
van zijn leven. Sade gaat in het gekkenhuis verder met het schrijven van romans en verhalen, maar op last van de politie worden de manuscripten steeds
in beslag genomen.
De directeur van het hospitaal laat de geïnterneerde – deels uit bewondering, deels uit medelijden – samen met de andere patiënten van de instelling theateropvoeringen organiseren, die dan door het Parijse publiek
kunnen worden bijgewoond. De overheid ergert zich blauw aan de bewegingsvrijheid die de directie van de instelling aan de markies toekent. Men
wil hem naar een andere gevangenis overplaatsen, maar dat lukt uiteindelijk
niet : Sade is een gewiekst man die mensen weet te manipuleren.
Wanneer in 1812 de aartsbisschop van Parijs de instelling bezoekt, schrijft
– ironie van het lot – de zwaarmoedige en vetzuchtige grijsaard een gelegenheidslied. Eén keer dient hij zelfs de mis. De laatste jaren van zijn leven
vermijdt hij elk contact en dwaalt als een schim uit een ver verleden door
de kloostergangen van Charenton.
Op 2 december 1814 sterft de markies de Sade. Tegen zijn laatste wilsbeschikking in wordt hij kerkelijk begraven. In zijn testament stipuleert hij
dat er op zijn graf eikels moeten worden gezaaid. Door het opschietende
kreupelbos zouden alle sporen van het graf verdwijnen en wordt elke herinnering aan hem uit de geest van de mensen gewist.
EEN POSTUUM DRAMA
De markies is er niet in geslaagd de herinnering aan zijn leven en werk uit
te wissen. Hij is immers niet meer weg te denken uit de westerse cultuur-
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geschiedenis. Is het omdat hij de eerste was die de nachtzijde van de seksualiteit ter sprake bracht ? Over verkrachting en seksueel geweld schreven
Homeros en Tacitus ook al, en verhalen over prostitutie en pornografie komen in iedere 'complexe maatschappij' voor. Is het omdat hij een meester
was in het 'narratief' overdrijven ? Allicht, ofschoon de 16e eeuwse humanist
Francois Rabelais zich hierin best met hem kan meten. Belangrijker dan de
inhoud van zijn werk is de vormgeving ervan. Sade objectiveert de menselijke
persoon in zijn meest tastbare vorm : zijn lichaam. De betekenis van de markies ligt niet in de erotiek (laat staan in de sado-erotiek), maar in de theatraliteit. De theatermaker herschept de hele wereld in een schouwspel. Sades
romans zijn theaterstukken waarin de wereld slechts een decor is en elk lichaam een projectie van de fantasie van de schrijver. Is dat de reden waarom
Sade en zijn werk populair zijn bij de intelligentia van onze postmodernistische tijd, voor wie de wereld ook een decor blijkt te zijn ? Slaan Sades cynische vertellingen daarom juist aan bij een hedendaags publiek ? Niet ten
onrechte wijzen sommige auteurs op een verwantschap met Nietzsche – de
profeet van het postmodernistische tijdperk. Wie David Lynchs filmisch geweldsprookje, Wild at Heart, gesmaakt heeft, herkent in Sade misschien een
geestverwant.
Is Sade dan een profeet ? Nee, de markies was net als vele andere 18e
eeuwse auteurs een exponent van die eeuw. Sade publiceerde zijn werken
in de jaren '90 van de 18e eeuw, één van de keerpunten van de westerse cultuur. In zijn werk treffen wij twee belangrijke kenmerken aan van de cultuur
van die periode : de rusteloosheid en de verveling.
Zijn verhalen getuigen inderdaad van een hectische rusteloosheid. De vrijheid die het individu voor zichzelf opeist, benadrukt het onbeperkte karakter
van het genot. De titel 120 dagen van Sodom symboliseert die onbeperktheid.
De Zwitserse cultuurpsycholoog Jean Starobinski vergelijkt in dit verband
Sade met Mozarts operafiguur Don Giovanni. Ook in dat werk speelt de
nacht en het duistere in de mens een hoofdrol. 'Don Juan is de man van
de verkwisting en de uitspatting, de man van de vluchtige momenten en van
kortstondige veroveringen. Hij leidt een leven zonder berekening : het is zijn
berekende dienaar die het boek, het register van de mill'e tre, bijhoudt. Voor
Don Giovanni is de maat nooit vol, omdat grenzen er slechts zijn om overschreden te worden. Zijn enige religie is de vrijheid, een godsdienst die de
erotische veelvraat de vrije hand laat om van zijn bestaan een feest zonder
einde te maken' 1 . De kreet van de revolutionairen 'Vive la liberté' is ook
die van Sade en zijn personages. De verhalen en romans ontspruiten aan de
passie voor het grenzeloze, die weigert de teugels van de godsdienst te erkennen en die zich evenmin kan schikken naar de scheidslijnen en beperkingen van een sociale orde. In die zin is de markies een vrijheidsstrijder.
Om de sociale orde omver te werpen roept de libertijn de rede ter hulp. Hij
wil de passie voor het grenzeloze niet beperken tot een bevoorrecht individu,
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De Franse auteur-illustrator R. Topor maakte in 1989 met de
film Marquis een opvallende creatieve evocatie van het leven
en het werk van Sade. De rode draad in de film is de semi-filosofische discussie die de markies – met het uiterlijk van een
hond – voert met zijn geslachtsdeel, het enige personage in de
film met een menselijk gezicht. Op het einde van de film neemt
de markies noodgedwongen afscheid van zijn merkwaardig 'genius'. Zij hebben, los van elkaar, hun eigen weg te gaan (foto
Progrès-Film).
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hij wil ze uitbreiden tot de hele mensheid. Starobinski citeert in zijn werk
over de cultuur van de Revolutie de 19e eeuwse dichter Baudelaire die
schreef dat de Revolutie het werk was van wellustigen 2 . De 'wellustigen' waren volgens Baudelaire diegenen die van nature de taal van een op haar einde
lopende wereld spraken. Door zich tegen die wereld af te zetten, werden
zij haar gezworen vijanden, maar bleven ze tegelijk getuigen van haar wanorde, haar vrije speculaties en tegenstrijdige voorkeuren. Voor deze groep
was het een passie de maatschappij van het Ancien Régime en haar normen
de genadeslag toe te brengen. Het lot van de wellusteling is hard. Net zoals
Don Giovanni verdwijnt de libertijn Sade in de duisternis, niet die van de
hel, maar die van het krankzinnigengesticht. Elke jacht naar het grenzeloze
eindigt onvermijdelijk met de dood. Dat was een les die de moraalridders
uit de tijd van de Verlichting ook al verkondigden. Maar, wanneer de libertijn
en zijn werk afgestraft worden, aan wie dan de overwinning ? Aan de God
van de openbaring ? Aan de moraal van de Moderne Tijd ? Of eerder aan
dc sterfelijkheid van de mens die tegen de duistere achtergrond van genoegens en lust zichtbaar wordt ?
Het tweede thema dat Sades oeuvre typeert, is de verveling'. De 18e eeuwse pruiken en poeders, de parmantige équipages en plichtplegingen vertellen
het verhaal van een enorme ennui. Er werd, net als nu, meer veel dan goed
geschreven. Het gros van de letterkundige bedrijvigheid was weinig meer dan
een goedbedoeld tijdverdrijf van lieden die zich op verantwoorde wijze wensten te vervelen. Hetzelfde geldt voor Sade. Het merendeel van zijn literaire
produktie schrijft Sade bij elkaar tijdens zijn jarenlange verblijf in de gevangenis. Het schrijven van obscure verhalen was voor de markies-met-seksuelemoeilijkheden wellicht een anti-dotum voor de verveling. In de 18e eeuw was
er overigens geen tekort aan onfatsoenlijke lieden : de Venetiaanse avonturier-rokkenjager G.G. Casanova en de mysterieuze graaf de Saint-Germain...
In geen enkele andere eeuw maakten zoveel bedriegers en psychopaten deel
uit van de officiële cultuur. In de scabreuze verhalen die uit de pen vloeiden
van schrijvers als Casanova, Choderlos de Laclos of Sade, is een triestheid
te ontdekken die eigen is aan de verveling. De vertoonde hyper-seksualiteit
is sekse-loos. Hun gevecht met het geseksueerde bestaan is een gevecht met
de verveling-ten-dode.
Welke toekomst is er weggelegd voor het literaire oeuvre van de markies
de Sade na twee eeuwen polemiek en discussie ? Als een werk tot de literatuur behoort, zo stelde de Franse literator Ph. Sollers 4, dan betekent dit
dat het kan worden voorgelezen, dat erover in kranten en tijdschriften kan
worden verteld. Toen de werken van de markies in het midden van de 19e
eeuw werden ontdekt, erkende men de grote waarde ervan voor historici,
psychologen en antropologen. Dat lijkt mij nog steeds het juiste uitgangspunt
om Sade te lezen en te bestuderen.
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DE VERGETEN
BOOTVLUCHTELINGEN
PAUL BEGHEYN

Toen in 1980 de problemen rond de Viëtnamese vluchtelingen steeds groter
begonnen te worden, besloot Pedro Arrupe, destijds Algemeen Overste van
de jezuïetenorde. tot de oprichting van de Jesuit Refugee Service (JRS). Zijns
inziens kon de orde als internationale organisatie met deskundigheid op onder meer het gebied van onderwijs, een bijdrage leveren aan de oplossing
van dit probleem. Korte tijd later werd een tweede, zeer omvangrijk project
opgezet in verband met de Cambodjanen, die vanwege de burgeroorlog hun
land ontvluchtten. Inmiddels werkt de JRS in drie verschillende regio's. In
Midden-Amerika hoeft de hulporganisatie sinds enige tijd minder actief te
zijn, omdat veel vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst. In
Afrika (Soedan, Nairobi) is het werk momenteel erg moeilijk, vanwege burgeroorlogen, corruptie, en tegenwerking van regeringen die voedseltransporten tegenhouden en vliegtuigen van het Rode Kruis neerschieten. In Azië
en het gebied van de Stille Zuidzee zijn medewerkers van de JRS aanwezig
in Thailand, Cambodja, Maleisië, Indonesië, Hong Kong, de Filippijnen en
Australië.
De JRS beschikt in totaal over 270 leden, van wie een derde jezuïet is.
Ze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit West-Europa en de VS, en hebben allemaal een vak of beroep : leraar, maatschappelijk werker, schoolleider. Gemiddeld blijven zij twee jaar in een van de kampen, maar er zijn er ook die
al twaalf jaar op dezelfde plek zitten. Het overgrote deel is katholiek. Doordat de JRS een sterk gemotiveerde en relatief kleine organisatie is trekt zij
nogal wat mensen aan die zich niet goed thuisvoelen in grote en vaak anonieme organisaties als het Rode Kruis.
De jezuïetenorde zelf is zeer royaal met mankracht en financiële garanties, maar ook anderen zijn bij de projecten van de JRS betrokken. Zo worden de twee jezuïeten in een kamp met 20.000 Viëtnamezen in Indonesië
volledig gefinancierd door de plaatselijke kerk. Voor Thailand geldt iets
soortgelijks. Arrupe drong er erg op aan dat de JRS niet een organisatie op
zich zou zijn, maar zou samenwerken met de plaatselijke kerken, die op hun
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beurt het geld voor 90% ontvangen van de samenwerkende katholieke organisaties, zoals Vastenaktie, Misereor, Adveniat en Broederlijk Delen.
De JRS kan niet inspelen op noodsituaties als de Golfoorlog. Dat is voor
andere organisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. De JRS
richt zich op vluchtelingen die langere tijd in kampen verblijven, of op mensen die kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Gezien hun achtergrond (pastorale zorg, onderwijs, opvoeding) kunnen de medewerkers van
JRS juist op die terreinen veel werk doen.
Sinds een jaar werkt in het vluchtelingenkamp Pulau Bidong voor Viëtnamezen in Maleisië de Nederlandse jezuïet Jan Stuyt (geboren 1950), die
al eerder gedurende enkele maanden soortgelijke ervaringen had opgedaan
in de Filippijnen. Tijdens een kort verlof in Nederland werd hij geïnterviewd.
Hoe moet ik me het kamp van Pulau Bidong, waar jij werkt, voorstellen ?
We zitten op een eiland van vier bij vier kilometer. De 13 duizend mensen
wonen in barakken, met daken van golfplaten en muurtjes van plastic en karton. Drinkwater wordt per boot aangevoerd ; voor de was gebruikt men water
uit putten op het eiland. Het voedsel wordt gedeeltelijk aangevoerd, gedeeltelijk ter plaatse geteeld en bestaat voornamelijk uit rijst, vis, soms kip, en
één ei per week. Het wordt centraal uitgedeeld, want de mensen koken zelf,
ook al is er een kleine centrale keuken, waar 150 personen gebruik van maken.
Het kamp bestaat sinds 1977. Sindsdien zijn hier duizenden boten aangekomen die, als de vluchtelingen eenmaal van boord waren, allemaal tot
zinken zijn gebracht voor de kust. De afgelopen veertien jaar zijn hier ruim
210 duizend vluchtelingen doorheen gegaan, die vrijwel allemaal afkomstig
waren uit Viëtnam ; slechts een klein percentage kwam uit Cambodja.
Hoe zou jij je werk omschrijven ?
Er is hier een kantoor van zestig mensen, die vooral de activiteiten in het
kamp organiseren. Ik moet af en toe toestemmingen geven, of een verzoek
om materiaal tekenen. Namens de Maleisische Rode Halve Maan (het islamitische equivalent van het Rode Kruis) ben ik de gesprekspartner voor de
Viëtnamese leiding van het kamp. De vluchtelingen hebben uit hun midden
leiders voor bepaalde wijken in het kamp gekozen, en dan nog een kampleider. Dat zijn meestal oudmilitairen die Engels kennen. Ik denk dat ik minstens drie keer per week met hen spreek. Dat contact is heel vriendschappelijk en plezierig. Natuurlijk heb ik in ook mijn taak als priester (25% van
de kampbevolking is katholiek). Dat wordt door de Maleisische regering getolereerd, maar niet aangemoedigd. Maar men is zeer correct. Als wij bijvoorbeeld vragen om bouwmateriaal voor de kerk, krijgen we dat altijd.
Als maatschappelijk werker draag ik zorg voor de afdeling kampactiviteiten. Daar valt een project onder, waardoor mensen gelegenheid wordt ge-
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boden om op het eiland wat zakgeld te verdienen als bakker of kleermaker
bijvoorbeeld. Ook kunnen zij een van de zes naaimachines, die wij hebben,
per dag, week, of maand huren. Daarmee kunnen zij kleren maken voor zichzelf, maar ook voor anderen, en op die manier geld verdienen. Een zeker
percentage wordt aan ons kantoor afgedragen. Verder hebben wij een openluchttheater, waar geregeld voorstellingen worden gegeven. Want in zo'n
kamp met tienduizend vluchtelingen zijn net als in de normale wereld alle
beroepen vertegenwoordigd, dus ook zangers, dansers en musici. Ons kantoor verzorgt ook de maandelijkse kampkrant, en heeft de zorg voor de verschillende voorlichtingscampagnes. Die gaan over uiteenlopende onderwerpen als de traditionele religieuze feesten (geboortedag van Boeddha, kerstmis, dodenherdenking), geboortenbeperking, kamphygiene en onderwijs.
Ik doe het werk graag, vooral ook omdat het emotioneel heel lonend is.
Ik krijg bij voorbaat zeer veel vertrouwen, zonder dat ik dat hoef te verdienen. En ik kan een heleboel doen. Ik kan echt veranderingen brengen in het
leven van die mensen, door te praten over zoiets als rantsoenen. Als er een
lagere militair van de Maleisische bewakingstroepen zijn boekje te buiten
gaat, kan ik als buitenlander protesteren bij de commandant. Dat kan een
Maleisische medewerker niet altijd doen. Ik zie dus resultaat van mijn werk.
Dat is binnen een vluchtelingenorganisatie ook wel eens een probleem. Mensen die in Europa of de VS het noeste bureauwerk doen – studeren op de
oorzaken van migratie en vluchtelingenstromen, lobbyen bij politieke partijen voor oplossingen, rapporten schrijven – hebben die emotionele beloning helemaal niet.
En hoe zit het met de andere medewerkers in Pulau Bidong ?
Van de zestig medewerkers zijn er ongeveer tien buitenlanders, die vooral
in het onderwijs en maatschappelijk werk actief zijn. Ze hebben allemaal hun
opleiding in Europa, Australië of de VS gehad. De samenwerking met de
Maleisische autoriteiten is heel plezierig. Ons stafkwartier ligt buiten het
eigenlijke kamp. Daar wonen we allemaal in kleine houten huisjes, waar we
kunnen koken en wassen. In de meeste Zuidoost-Aziatische landen mag de
staf niet in het kamp wonen, vanwege mogelijke gevaren. Dat is het geval
in Thailand, waar de kampen van de Cambodjanen 's nachts beschoten worden met granaten.
Hoe bereiden de medewerkers van JRS zich voor op hun taak ?
Daar leg je de vinger op een zere plek. Een van de klachten van de mensen
die komen is, dat ze zich helemaal niet goed voorbereid voelen. Hetzelfde
horen we bij medewerkers van het Rode Kruis en de Verenigde Naties. Ervaren veldwerkers die daar tijd voor zouden hebben, blijven liever ter plaatse.
En als ze worden weggeplukt om in hun eigen land een bepaalde functie te
aanvaarden, staat hun hoofd er niet naar om nieuwkomers voor te lichten
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of in te leiden. Bovendien verandert de situatie ontzettend snel, behalve de
taal natuurlijk.
De kampbevolking bestaat uit bootvluchtelingen. Worden zij allemaal te zijner
tijd teruggestuurd naar hun land van herkomst, of kunnen zij ook terecht in andere landen ?
Het gemakkelijkst kan ik iets vertellen over de Viëtnamezen, de vergeten
vluchtelingen. Als bootvluchtelingen hebben zij geweldig in de belangstelling
gestaan aan het eind van de jaren zeventig. Maar ze zitten nog steeds in de
kampen. In dit verband zijn twee data van belang. De eerste is 30 april 1975,
de dag van de val van Saigon en de machtsovername door de communisten.
De tweede is juni 1989, toen een verdrag werd ondertekend door alle landen
die betrokken zijn bij de problematiek van de vluchtelingen uit Viëtnam en
Laos : Viëtnam en Laos zelf, de VS, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk,
België en Nederland als landen die deze vluchtelingen opnemen, en Maleisië
als eerste asielland. Op die conferentie is besloten, dat iedereen die vóór
een bepaalde datum uit Viëtnam of Laos is aangekomen, beschouwd wordt
als echte vluchteling en dus mag emigreren naar een nieuw land. Alle ondertekenende landen verplichtten zich om de vluchtelingen van vóór maart
1989 op te nemen. Wie aangekomen is na die datum, wordt beschouwd als
asielzoeker of illegale immigrant, en moet door een procedure heen die de
status van vluchteling vaststelt. Wordt zo iemand dan beschouwd als politieke
vluchteling, dan heeft hij alle rechten die vóór die datum ook golden. Wie
beschouwd wordt als illegale immigrant, moet terug naar het land van herkomst.
Door die gedwongen terugkeer zal er de komende maanden veel onrust
in de kampen optreden. Je kunt denken aan hongerstakingen, demonstraties
en zelfverwondingen. Een deel van de mensen is echt wanhopig als ze uitgeprocedeerd zijn en dreigen te worden teruggestuurd naar degenen die ze
beschouwen als aartsvijanden en vervolgers. Het verzet in de kampen wordt
geleid door mannen die een functie hadden onder de vorige Zuid-Viëtnamese regering van Diem. Want het nieuwe communistische regime in Viëtnam is helemaal niet mals voor deze vroegere officieren en ambtenaren.
Een van de onderdelen van dat verdrag is ook dat ontvluchten ontmoedigd
wordt via voorlichting in Viëtnam zelf. Die campagne is in Zuid-Viëtnam
redelijk succesvol, maar vanuit Noord-Viëtnam kwamen alleen al in 199120
duizend nieuwe bootvluchtelingen naar Hong Kong. Ze waren gelokt door
wilde geruchten en door gouden bergen die waren beloofd. De enigen die
daar beter van geworden zijn, waren de handige jongens die de transporten
over zee organiseerden. Een derde deel van de vluchtelingen over zee komt
nooit aan vanwege piraterij of schipbreuk.
Een ander element is dat alle betrokken landen zich ervoor inzetten dat
mensen die goede redenen hebben om Viëtnam te verlaten dat op een or-
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dentelijke manier kunnen doen, dat wil zeggen als emigrant. Die kunnen na
veel papierwerk, waar ook wel eens smeergeld aan te pas komt, op een normale wijze via het vliegveld vertrekken. Als iemand bijvoorbeeld kan bewijzen dat hij meer dan drie jaar heeft gewerkt voor een Amerikaanse oliemaatschappij of voor het Amerikaanse leger, dan kan hij een pas krijgen van de
huidige Viëtnamese regering. Daar zit overigens het knelpunt. Maar wie eenmaal zijn paspoort heeft, kan vrij gemakkelijk met zijn familie emigreren.
Die is dan geen vluchteling, maar emigrant. Dat zijn er het afgelopen jaar
ongeveer 80 duizend geweest, vooral naar de VS, maar ook naar Australië,
Canada en Frankrijk. De VS zijn in dit opzicht heel erg gul, en namen in
één jaar al 100 duizend vluchtelingen op, niet alleen uit Zuidoost-Azië, maar
ook uit Rusland en Zuid-Amerika. Ze doen in dit opzicht méér dan hun deel,
en dat mag best eens gezegd worden.
Voor de Viëtnamese vluchtelingen in de kampen geldt in het algemeen
ze willen naar een ander land, want ze geloven niet meer in de eerlijke kansen
voor henzelf en hun kinderen in Viëtnam onder deze regering. Wie afgewezen werd als vluchteling of beseft dat hij kansloos is, denkt over terugkeer
en moet daar wel over denken. Maar er is slechts een klein gedeelte dat die
stap ook zet. Voor de Cambodjanen – meer dan 200 duizend langs de grens
met Thailand – ligt dat anders. In overgrote meerderheid hopen zij terug
te keren naar hun eigen land zodra de burgeroorlog voorbij is. Die terugkeer
is al op gang aan het komen.
Wat dit betreft kan ik een aardig voorbeeld geven van de hulp die de JRS
aan zulke repatrianten biedt. In Cambodja is de koeienbank opgezet, waar
mensen een koe krijgen als ze met hun gezin teruggekeerd zijn. De voorwaarde is dat ze het eerste en vierde kalf teruggeven aan de koeienbank.
Een vergelijkbaar project bestaat er voor waterbuffels. Ook is er een project
waarbij mensen geld kunnen lenen voor een waterput. Als ze die gedurende
lange tijd goed schoonhouden wordt de schuld voor die put kwijtgescholden.
Heeft de val van het communisme in Oost-Europa enige repercussie voor de huidige regering van Viëtnam
Voor Viëtnam heeft dit op dit moment drie gevolgen. Op de eerste plaats
zijn ze bang voor wat er in Oost-Europa gebeurd is en proberen ze die informatie tegen te houden. In de tweede plaats heeft de Sovjetunie alle steun
teruggetrokken, hetgeen voor Viëtnam een geweldig probleem is omdat het
nog steeds economisch wordt geboycot door de VS. Het derde gevolg is dat
op het partijcongres van september 1991 er enkele meer rekkelijken gekozen
zijn, die meer pragmatisch dan ideologisch denken. Niettemin hebben ze in
de weken na het congres de banden met China zeer hartelijk aangehaald.
Dat is heel verbazend, want de geschiedenis wijst uit dat China en Viëtnam
aartsrivalen zijn. Communistisch China heeft communistisch Viëtnam nooit
gesteund. Er heeft zelfs nog een grensoorlog gewoed na 1975. China en Viët-
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nam hebben elkaar op leven en dood bevochten in Cambodja, waar China
de Rode Khmer van Pol Pot heeft gesteund en Viëtnam het nieuwe regime
van Hon Sen. Maar gedwongen door de omwentelingen in Oost-Europa hebben ze elkaar sinds kort weer opgezocht. In China hebben de politici van
de harde lijn het nog voor het zeggen.
Wat is de prognose voor de komende maanden ?
Waarschijnlijk laten landen als Thailand en Maleisië Hong Kong de kolen
uit het vuur halen, dat wil zeggen dat Hong Kong als eerste zal beginnen
met de gedwongen repatriëring van een groot aantal vluchtelingen dat als
illegale immigrant wordt bestempeld. Nu gebeurt er nog niets met hen. Zij
worden in kampen gehouden in Thailand en Hong Kong. Die beschikken
niet over scholen en buitenlandse maatschappelijke werkers. Men neemt aan
dat wegens de weinig aangename leefsituatie in die kampen de mensen vanzelf wel zullen weggaan. Het afgelopen jaar bestond er een 'oprotpremie'
voor degenen die nu willen vertrekken. Zij ontvangen een jaar lang van de
Verenigde Naties een dollar per dag. Dat is zoiets als hier 20 gulden per
dag. Dat geld zou bijvoorbeeld kunnen dienen als startkapitaal voor een eigen zaakje in het land van herkomst. Daardoor is er een stroom op gang gekomen van mensen die zonder dwang terugkeren naar Viëtnam. Dat hulpprogramma wordt over enkele maanden gestopt. Redelijkerwijs kun je verwachten dat gedwongen terugkeer niet lang meer op zich zal laten wachten.
Misschien zal het allemaal meevallen. Als de mensen die terugkeren goede
berichten naar de kampen sturen zal het protest niet zo heftig zijn. Ms de
terugkerenden niet gestraft worden voor hun ontsnappingspogingen, als hun
kinderen naar school mogen en als bovendien ook zij de mogelijkheid krijgen
op de 'gewone manier' als emigrant het land te verlaten, dan zou het kunnen
zijn dat de afgewezen asielzoekers hun repatriëring aanvaarden. Maar zolang
ze nog rekenen op vergelding en straf, zal de meerderheid zich met geweld
verzetten tegen gedwongen terugkeer. Dan komen er hongerstakingen en demonstraties in de kampen. Ongetwijfeld zullen de regeringen in Zuid-OostAzië dat nieuws proberen af te schermen. Dat is hun ook in januari 1991
goed gelukt, toen er een hongerstaking in Pulau Bidong was en de BBC het
nieuws pas zes weken later als eerste bracht.
Had de JRS dat nieuws niet kunnen doorspelen ?
Wij wisten het wel maar het was natuurlijk zeer riskant in verband met onze
verblijfsvergunning. Maar de post van de Viëtnamezen naar hun familie en
vrienden in de VS en Engeland ging gewoon door en zodoende kwam het
nieuws er wel door, zij het later.
Om welke redenen zijn al die mensen eigenlijk gevlucht ? Was dat alleen vanwege
de politieke situatie, of speelden economische motieven ook een rol ?
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Natuurlijk zijn er mensen die alleen maar gegaan zijn om het materieel beter
te hebben. Maar ook dat vind ik een zeer legitieme reden om te vluchten.
De meeste vluchtelingen wonen in het kamp veiliger, hebben er beter te eten
en beschikken er zeker over meer politieke vrijheid. Een aantal van hen heeft
echt vervolging gekend, heeft in de gevangenis gezeten, regelmatig slaag gehad. Ook zijn er die hun eigen kinderen niet mochten opvoeden omdat zij
Chinees waren, of actief kerklid, of omdat ze voor de vorige regering gewerkt
hadden. In een aantal van die redenen kan de Maleisische regering aanleiding vinden hen als politiek vluchteling te erkennen en bij een of andere ambassade voor te dragen voor emigratie. Maar in Maleisië ontvangt driekwart
de status van vluchteling niet, en in Hong Kong 90% niet. De reden voor
dat verschil is overigens heel simpel. In Zuid-Viëtnam zaten natuurlijk meer
medewerkers van het oude regime, meer katholieken ; zij allen vluchtten
naar Maleisië en Thailand over zee. De mensen uit Noord-Viëtnam – zo'n
1500 kilometer noordelijker – kwamen vanwege andere zeestromingen en
andere winden terecht in Hong Kong. Dat is geen keuze, dat zijn de getijden
en de winden. Daarom is het aantal erkende vluchtelingen in Hong Kong
zoveel lager ; daar zit niets doortrapts achter ; dat hangt af van de 'aanvoer'.
Het bepalen van de status als vluchteling is nu een poosje aan de gang.
In Maleisië is dat goed geregeld : bij ieder gesprek zit een jurist van de
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), en voor elk geval komt er een schriftelijk rapport van de UNHCR. Maar in Hong Kong
waren de ambtenaren die de beslissingen moesten nemen niet op hun taak
berekend, en liet de assistentie en de controle door de VN veel te wensen
over. Getalsmatig worden er maar heel weinig als vluchteling erkend. Toen
hebben een aantal Australische katholieken op verzoek van de JRS advocaten gevonden en gefinancierd. Die zitten nu in Hong Kong, geven juridische bijstand, schrijven adviezen, en helpen de mensen om hun zaak te presenteren. Het is niet zo dat daardoor dat percentage van 10% hoger wordt.
Maar het is wel zo dat diegenen die het meest recht hebben op rechtsbescherming vanwege hun vervolging in eigen land, nu een eerlijke kans krijgen.
Hoe ervaar je je werk onder de vluchtelingen als Europeaan ? Ik vraag dat tegen
de achtergrond van de verontrustende ontwikkelingen in Europa, waar men de
immigranten en vluchtelingen meer en meer gaat beschouwen als zondebokken
voor alle mogelijke problemen die nu spelen. Dat gebeurt niet alleen door skinheads in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld door de Franse premier Edith Cresson
die in haar uitspraken op één lijn lijkt te zitten met Le Pen, en door een groeiend
aantal kiezers in België dat op Vlaams Blok stemt.
Alle Cambodjaanse vluchtelingen die ik ken, willen terug naar hun eigen
land, als de burgeroorlog eenmaal voorbij is. Voor een deel van de Viëtnamezen geldt hetzelfde. Ze zijn niet voor de lol gevlucht. Als West- Europa
geen vluchtelingen wil, zal het wat moeten doen aan de economische uit-
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buiting van met name Afrika, waar de mensen omkomen van de honger en
elkaar naar het leven staan vanwege die honger. Je kunt wel mooi voedselrantsoenen sturen naar vluchtelingenkampen, maar de oorzaken zijn vaak
van economische aard : schuldenlast, monoculturen, mensen die gedwongen
worden gewassen te verbouwen ten behoeve van Europa, waardoor ze hun
eigen basisvoedsel niet meer kunnen verbouwen. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om mensen van een ander ras als zondebok aan te wijzen. Maar
het gaat bij die vluchtelingen en immigranten niet om rijke bankiers, maar
meestal om armoedzaaiers, handarbeiders of mensen die straathandel bedrijven. De Turken die worden aangevallen, wonen niet in de villawijken !
Dit is heel dom racisme, maar racisme is natuurlijk altijd dom.
Zijn er bepaalde kwaliteiten in het leven van de mensen in de vluchtelingenkampen waar wij als Europeanen het nodige van te leren hebben ?
In zo'n kamp komen natuurlijk de slechtste kwaliteiten van de mens naar
boven door de slechte omstandigheden waar ze in verkeren : de strijd om
het naakte bestaan. Daardoor vallen des te meer degenen op die in bijbelse
zin nog de rechtvaardigen zijn. Ik bedoel mensen die niet meedoen aan het
te grabbel gooien van alles wat te maken heeft met huwelijksmoraal, die niet
hun geld vergokken, die de discipline opbrengen om iedere dag tenminste
drie uur te studeren – ook al krijgen ze daar geen diploma voor – , om hun
dag te structureren en inhoud te geven, die zich aanbieden om in onze weeshuizen te werken of secretariaatswerk te doen, ook al is de beloning maar
één maaltijd per maand extra. Voor dat soort keuzes heb ik geweldig veel
bewondering.
Het mooiste vind ik eigenlijk de mensen die nog gevoel hebben voor het
mooie, zoals de schilders en de dichters. Een keer in de twee maanden hebben we een dichtersavond, waarbij mensen Viëtnamese poëzie voordragen
die drie dagen of driehonderd jaar oud kan zijn. Dat is geweldig mooi. Ik
versta geen woord van wat er gezegd wordt, maar de sfeer en de aandacht
op zo'n avond is geweldig. Daar ga ik graag naar toe. Zo zijn er ook de mensen die de traditionele houtsnijkunst doorgeven aan een volgende generatie,
of degenen die borduurklassen organiseren. Ik denk ook aan de Cambodjanen die in zelfgemaakte kostuums weer de traditionele tempeldansen opvoerden, waar onder Pol Pot de doodstraf op stond. Ook in een vluchtelingenkamp blijven mensen proberen om de waardigheid en de schoonheid te
handhaven. Schoonheid zal de wereld redden. Die uitspraak van Dostojevski
schoot mij te binnen toen ik een tijd geleden 's nachts iemand in het kamp
viool hoorde spelen.

In de schaduw van de grote dooi

VAN EUROPESE VEILIGHEID

GESPROKEN
MARK HEIRMAN

Zelden werden de Europese veiligheidskaarten in zo korte tijd zo grondig
door elkaar geschud. Het voormalige Oost-Europa is van communistische regimes bevrijd. Estland, Letland en Litouwen zijn (weer) onafhankelijke staten geworden. De Sovjetunie is als militaire grootmacht verdwenen en heeft
nu zoveel interne problemen dat geen mens er nog een bedreiging in ziet.
Het Warschaupact werd op 1 juli 1991 formeel ontbonden. Oost- en WestDuitsland werden bijna geruisloos herenigd. Het door Russen en Amerikanen, na twintig jaar onderhandelen, op 30 juli jl. ondertekende START-verdrag over de beperking van hun strategische kernwapens (waarbij voor de
eerste keer reducties voorzien worden van 20 tot 30%) is alweer door de feiten achterhaald : zowel Russen als Amerikanen blijken bereid veel verder
te gaan. De Amerikaanse president Bush besloot op 27 september eenzijdig
tot het liquideren van zo goed als alle Amerikaanse nucleaire korte afstandswapens. Een analoog besluit van Sovjet-president Gorbatsjov volgde al op
5 oktober. Op Sicilië gingen de NAVO-ministers van defensie op 17 en 18
oktober alweer een stap verder, door ook de resterende kernkoppen aan
boord van vliegtuigen (die door president Bush nog werden gespaard) te halveren. Eerlang zullen er in Europa nauwelijks nog kernwapens overblijven.
Een en ander maakt dat we het oude veiligheidsdenken, ook in Europa, cornpleet moeten herzien.
Een dergelijke herziening is geen sinecure. Al wat het Europese veiligheidsdenken bijna vijftig jaar beheerst heeft – de Tweede Wereldoorlog,
het verzwakte en door twee wereldoorlogen verslagen Europa, de Koude
Oorlog, het verdeelde Duitsland, de bewapeningswedloop in kernwapens,
het Sovjet-communisme, de Oosteuropese satellietstaten en de Pax Americana – het lijkt allemaal verdwenen. De bakens zelf die een hele generatie
van veiligheidsdenkers als quasi onveranderlijk uitgezet heeft, zijn van de
kaart geveegd. Ook de defensiespecialisten weten niet meer waar ze het hebben. Alleen de NAVO is er nog. Maar zonder duidelijk te lokaliseren vijand
is ook de NAVO het noorden kwijt. De Golfoorlog en de crisis in Joegoslavië
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voorkomen dat we al te vlug zouden denken in een vredige wereld te leven.
Maar ook daar stond de NAVO maar op toe te kijken : een oorlog en een
crisis die niet in de klassieke NAVO-schema's passen. De Westeuropese
Unie (WEU) en de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(CVSE) blijken terzake al even machteloos. Moeten we dan helemaal opnieuw beginnen ?
Zo'n vaart zal het niet lopen. Veiligheid en defensie worden niet op los
zand gebouwd. Temidden van alle veranderingen zijn de NAVO, de WEU
en de CVSE overeind gebleven. Ze zullen ook in de onmiddellijke toekomst
belangrijk blijven. Alleen op basis van de bestaande instellingen kunnen
nieuwe initiatieven een kans krijgen. Anderzijds is de veiligheidscontext voor
Europa zo grondig gewijzigd, dat het behoud van het bestaande niet langer
voldoet. Er moet dringend een nieuwe of vernieuwde Europese en Noordatlantische veiligheidsstructuur komen, die in deze razendsnel veranderende
context behoorlijk kan functioneren.
DE NAVO
Het belangrijkste Europese en Noordatlantische veiligheidsorgaan sinds de
Tweede Wereldoorlog is ongetwijfeld de NAVO. Opgericht op basis van het
Noordatlantisch Verdrag van 4 april 1949, telt de NAVO momenteel zestien
lidstaten : de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap (met uitzondering van Ierland), Canada, de Verenigde Staten, IJsland, Noorwegen en
Turkije. Ofschoon de NAVO geen supranationale instelling is, maar steunt
op de vrijwillige samenwerking van zestien soevereine staten, die ook inzake
veiligheid hun soevereiniteit behouden, is het op dit ogenblik de enige Europese en Noordatlantische veiligheidsstructuur die over de geschikte burgerlijke en militaire organen beschikt, inclusief de bevelsorganen, om bij internationaal akkoord te kunnen optreden.
Dat blijft ook op wereldschaal een uitzondering. Pogingen, vooral van de
VS, om elders in de wereld soortgelijke verdragsorganisaties op te richten
– zoals de Centrale Verdragsorganisatie CTO in het Midden-Oosten of de
Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie SEATO in het Verre Oosten – zijn
allemaal mislukt. Regionale organisaties als de Organisatie van Amerikaanse
Staten, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid of de Arabische Liga hebben
de militaire samenwerking onder hun lidstaten nooit op een met de NAVO
vergelijkbare manier kunnen opkrikken. Zelfs het Warschaupact, de historische tegenhanger van de NAVO, kon in zijn beste dagen niet met de
NAVO vergeleken worden. Alleen al omdat de rol van de VS in de NAVO,
zelfs in de jaren vijftig, nooit het gewicht van de SU in het Warschaupact
heeft kunnen evenaren.
De beperkingen van de NAVO zijn bekend. Als internationaal en niet supranationaal orgaan, steunt de NAVO voortdurend op de instemming, zeg
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maar de soevereiniteit, van de zestien lidstaten. Het bondgenootschap kan
alleen optreden als de zestien het daarmee eens zijn. Belangrijker nog is het
defensief karakter van de alliantie : de NAVO kan alleen militair optreden
als een of meer van de zestien lidstaten wordt aangevallen. En op de derde
plaats stelt het Noordatlantisch Verdrag dat alleen van een gewapende aanval sprake is als het grondgebied of de strijdkrachten, schepen of vliegtuigen
van een van de lidstaten in het geding zijn. Deze beperkingen houden in dat
het optreden van de NAVO zich, in vredestijd, noodzakelijkerwijze beperkt
tot het grondgebied van de lidstaten.
Deze beperkingen zijn zo reëel, dat de NAVO al die jaren nooit effectief
heeft moeten ingrijpen, en nooit als zodanig, als NAVO, bij een conflict betrokken werd. Het grootste succes van de alliantie is dus, dat ze tot nu toe
niet heeft moeten functioneren. Wel werden er in de context van de Koude
Oorlog immense arsenalen opgebouwd en waren er quasi permanente maneuvers. Elders in de wereld werd er wel degelijk gevochten. Maar tot het
inzetten van de NAVO is het, gelukkig, nooit gekomen. Zodat het Noordatlantisch Verdrag nooit in reële oorlogstijden op de proef moest worden gesteld.
In het Noordatlantisch Verdrag is geen sprake van de Sovjetunie en zelfs
niet van het communisme. Natuurlijk is het Verdrag niet los te maken van
de internationale context anno 1949. Maar het Verdrag zelf, en dat verklaart
misschien de (over)leefbaarheid ervan, is niet zozeer tegen een gemeenschappelijke vijand gericht, als wel op het voornemen van de bij het verdrag
betrokken partijen om alle internationale geschillen waarin zij verwikkeld mochten raken, op een vreedzame weg en op die wijze te beslechten dat internationale
vrede en veiligheid en gerechtigheid niet in gevaar gebracht worden (overeenkomstig het Handvest en de doeleinden van de Verenigde Naties, waarnaar
het Noordatlantisch Verdrag ook steeds verwijst).
In die zin is het grootste succes van de NAVO niet zozeer dat ze het oprukken van een gemeenschappelijke vijand, in casu de Sovjetunie, zou hebben voorkomen (hoe reëel was trouwens die dreiging ?) als wel dat ze voorkomen
heeft dat de Zestien elkáár nog zouden bestrijden. En dat is in historisch
perspectief, na eeuwen van inter-Europese oorlogen, al veel reëler. En reëel
blijft het voor lidstaten als Griekenland en Turkije die nog altijd onderlinge
geschillen genoeg hebben (Cyprus bijvoorbeeld) om voor een zoveelste
Grieks-Turkse oorlog te vrezen.
DE WESTEUROPESE UNIE
Minder bekend, en ook minder belangrijk, is de Westeuropese Unie. In de
schaduw van de NAVO heeft die WEU, momenteel met negen lidstaten (de
Twaalf min Ierland, Denemarken en Griekenland), tot voor kort een sluimerend bestaan geleid. Een en ander gaat terug op het Verdrag van Duin-
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kerken van 1947 (Frankrijk, Groot-Brittannië) en het Verdrag van Brussel
van 1948 (Frankrijk, Groot-Brittannië, plus de drie Beneluxlanden), op basis
waarvan, in april 1948, zelfs een verdragsorganisatie werd opgericht : de
Organisatie van het Verdrag van Brussel of Westerse Defensie Unie. Die
verdween echter door de oprichting van de NAVO in 1949, toen resoluut
gekozen werd voor een Noordatlantisch in plaats van een Europees verband,
weer in de schaduw. Toch is het dat Verdrag van Brussel dat zes jaar later,
in 1954, zou leiden tot de oprichting van de Westeuropese Unie (met de vijf
van het Verdrag van Brussel, later aangevuld door de Bondsrepubliek en Italië, en veel later door Spanje en Portugal).
De contouren van die Westeuropese Unie bleven dubbelzinnig en vaag.
Enerzijds wilden de oorspronkelijke vijf immers verder gaan dan de NAVO :
ze wilden niet alleen voorzien in vrijwillige militaire bijstand in geval van oorlog (overeenkomstig het NAVO-handvest) maar ook in automatische bijstand
als een van hen zou worden aangevallen. Anderzijds wilde vooral Frankrijk
in 1954 niet weten van een echte defensiegemeenschap en van een geïntegreerd Europees leger. Reden waarom het ontwerp tot oprichting van een
Europese Defensiegemeenschap, het EDG-Verdrag van 27 mei 1952, in 1954
door de Franse Assemblée werd gekelderd. Wat er dan wel kwam, was dus
mossel noch vis. Een Westeuropese Unie, zoals het kind toen genoemd werd,
die voor de betrokken staten iets verder ging dan de NAVO, maar niet ver
genoeg om naast de NAVO ook iets te kunnen betekenen. En dat was nog
minder het geval omdat de WEU, in tegenstelling tot de NAVO, nooit de
geschikte organen heeft gekregen om echt zijn vleugels uit te slaan : ze beschikt alleen over een onderbemand secretariaat en een aantal permanente
comités.
Het aantrekkelijke aan de Westeuropese Unie, al zou dat pas dertig jaar
later blijken, bleef natuurlijk dat het een zuiver Europees gegeven was. Al
zitten de lidstaten van de Westeuropese Unie ook allemaal in de NAVO.
Zodat de WEU als uitlaatklep kon dienen voor de spanningen binnen de
NAVO tussen 'Europeanen' en 'Atlantici', en later als 'de Europese pijler'
binnen de NAVO, al werden Denemarken, Griekenland, Noorwegen en
Turkije dan wel even over het hoofd gezien.
Een belangrijk detail in 1954 was ook dat het Verdrag van Brussel in die
zin gewijzigd werd, dat binnen de WEU ook de mogelijkheid geschapen werd
om overleg te plegen over situaties bulten Europa (en dus ook bulten het NAVOterritorium) die de vrede of de economische stabiliteit van de lidstaten in gevaar
zouden brengen. In 1954 had deze toevoeging misschien weinig belang, of
werd het belang ervan onderschat. Maar ruim 30 jaar later zal juist dat detail
maken dat een aantal Westeuropese staten zich ineens weer op de WEU
gaan beroepen om als gespreksforum te dienen voor die staten in West-Europa die vlooteenheden naar de Perzische Golf willen sturen (het eerst in
1987). Formeel in het kader van de WEU. Al doet de WEU hier alleen dienst
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als overleg-orgaan, en is er bijvoorbeeld geen sprake van een gemeenschappelijke commando-structuur.
DE CONFERENTIE VOOR VEILIGHEID EN SAMENWERKING
IN EUROPA
Op de derde plaats is er de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa, de CVSE : eerder een kader, of beter nog een proces, dan een
(reeks) 'conferentie'(s). De CVSE dateert pas van 1975, en ontleent zijn legitimiteit aan de Slotakte van Helsinki, die op 31 juli 1975 plechtig werd ondertekend door de 35 staatshoofden, premiers of ministers van buitenlandse
zaken van 32 Europese staten, plus de SU, de VS en Canada. Nadien volgde
een hele reeks 'toetsingsconferenties', achtereenvolgens in Belgrado (197778), Madrid (1980-83) en Wenen (1986-89), en ad hoc conferenties over vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen, over ontwapening en wapenbeheersing, over de vreedzame regeling van geschillen, over
de economische, wetenschappelijke en culturele samenwerking, over de
mensenrechten, over de bevordering van menselijke contacten tussen de
CVSE-staten, over milieubescherming en veel andere onderwerpen.
Die ontwikkeling werd voorlopig bekroond op een tweede CVSE-topconferentie, op 21 november 1990 in Parijs, waar de 34 (de DDR werd ondertussen met de Bondsrepubliek herenigd) het Handvest voor een democratisch
Europa ondertekend hebben. En waar voor het eerst ook sprake was van een
minimale institutionalisering van het CVSE-kader, zo b.v. met een vast secretariaat in Praag (februari 91), een Centrum ter Voorkoming van Conflicten
in Wenen (maart 91) en een CVSE-ministerraad (het eerst bijeengekomen
in juni 91 in Berlijn). Het CVSE-kader telt momenteel 38 leden. Het werd
de jongste maanden verruimd met Albanië en de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen).
Positief aan het CVSE-kader is dat het alle Europese staten omvat, inclusief de ministaatjes Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino en de Heilige Stoel (en de Noordatlantische 'vrienden' Canada en de VS). Opvallend
is ook dat de veiligheidsproblematiek, maar dat geldt eigenlijk ook voor de
NAVO, er wordt opengetrokken naar het geheel van de internationale betrekkingen (met een uitgesproken aandacht voor de economische en sociale
betrekkingen, mensenrechten en milieu). Het is dus ook het enige forum,
buiten het nog ruimere UNO-verband, dat de Europese en de Noordatlantische wereld verenigt, en dat in 1975 al betrekking had op Oost en West,
NAVO en Warschaupact, en op alle neutrale of niet-gebonden staten in Europa.
Maar de zwakheid van het CVSE-kader is dat de institutionalisering ervan
pas in 1991 begonnen is, en dat de CVSE-structuren dus nog bijzonder zwak
en vrijblijvend zijn. Dat blijkt nog het best uit het pas in juni 1991, op de
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eerste CVSE-ministerraad in Berlijn, goedgekeurde crisismechanisme, dat
de lidstaten in staat moet stellen om conflicten in Europa te beheersen en
op te lossen. Dat dit crisismechanisme niet meteen was opgewassen om iets
te doen aan de precies in juni 1991 uitgebroken crisis in Joegoslavië, wil nog
niet zeggen dat het niet kan werken. Maar het blijft de vraag of de CVSE
in zijn huidige vorm, en alleen maar op basis van het Handvest voor een democratisch Europa (Parijs, 1990) wel voor die taak berekend is. En of het
al te vrijblijvend karakter van de CVSE wel een effectief veiligheidsbeleid
voor de 38 kan voortbrengen.
EUROPA'S VEILIGHEIDSDRIEHOEK
Ook in de onmiddellijke toekomst vormen NAVO, WEU en CVSE wellicht
de centrale driehoek om een nieuw Europees en Noordatlantisch veiligheidsbeleid te ontwerpen. Aan de Europese en Noordatlantische tafels is er momenteel geen andere instantie die voor vredes- en veiligheidsvraagstukken
bevoegd is. Alleen de Europese Gemeenschap zou zich die bevoegdheid op
termijn kunnen toeëigenen. Maar dat is alleen mogelijk in het kader van een
volwaardige Europese Unie, ook bevoegd in politieke en militaire materies,
die er nog lang niet is. In dat geval zou de EG uiteraard ook de WEU overbodig maken (die nu al bestaat uit die lidstaten van de EG die in veiligheidskwesties tot Europese samenwerking bereid zijn, dus zonder Ierland, Denemarken en Griekenland) en blijft het een driehoeksverhaal tussen Europa
(EG/WEU), de Noordatlantische band (NAVO) en de Europese én Noordatlantische wereld samen (CVSE).
Gelet op het veiligheidsvacuüm in de SU en het voormalige Oost-Europa
en de waarschijnlijk nog geruime tijd aanslepende instabiliteit van het postcommunistische tijdperk (het duidelijkst in de SU en Joegoslavië) is het weinig waarschijnlijk dat de 38 op relatief korte termijn bereid zijn om het
CVSE-kader te versterken. Daarvoor is het CVSE-forum wellicht te breed,
de besluitvorming (op basis van eensgezindheid) te traag en de verscheidenheid van thema's (veiligheid, mensenrechten, economische samenwerking)
te groot. De CVSE is een handig werkinstrument in rustige tijden. Maar in
crisistijd, en daar dient een veiligheidsbeleid toch voor, is het (nog) niet opgewassen om middelpuntvliedende krachten te binden en om het hele konvooi bij elkaar te houden.
WAT BLIJFT ER OVER ?
De WEU deelt in de zwakheid van de CVSE, maar is tevens in een ander
bedje ziek. Hier is het de (gewilde ?) onduidelijkheid van de doelstellingen
die de negen lidstaten zwaar op de maag ligt. Wil de WEU een defensiegemeenschap of wil ze dat juist niet ? Situeert de WEU zich vooral binnen
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de EG, en dus binnen het Europese perspectief, of binnen de NAVO, als
de Europese pijler van het Noordatlantisch verbond ? Is het een tegenhanger
van de NAVO, of juist het verlengde ervan (om ook datgene te kunnen doen
wat de NAVO niet kan)? En is het alleen een kwestie van overleg, of ook
van een verdergaande militaire integratie, zoals het Verdrag van Brussel dat
in 1948 bedoelde ? Vragen waarmee de WEU al 36 jaar worstelt. En die ook
de voorbije jaren, ondanks de hernieuwde belangstelling voor de WEU, geen
duidelijk antwoord gekregen hebben.
Ook het Frans-Duitse initiatief tot oprichting van een Europees legercorps, dat op 11 oktober werd aangekondigd, geeft niet meteen het antwoord
op die vragen. Commentatoren die er al te vlug de kern van een onafhankelijke Europese defensiemacht in zien en zelfs de militaire arm van de Europese Gemeenschap, zijn alleszins voorbarig. Het valt nog af te wachten hoe
de andere Europese staten op dat Frans-Duitse initiatief reageren en vooral
de lidstaten van de Gemeenschap (Denemarken, Griekenland en Ierland)
die zelfs van de huidige WEU niet willen weten. Hoe interpreteren de twee
koplopers van de Noordatlantische samenwerking – Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten – dit initiatief. En, bedoelen Duitsland en Frankrijk met
dat Europees legercorps wel hetzelfde ? Een eerste indruk is dat Frankrijk
een en ander situeert in het kader van de WEU, en de Frans-Duitse samenwerking misschien wil gebruiken als breekijzer om de WEU inderdaad om
te vormen tot een onafhankelijke Europese defensiemacht. Maar het is weinig waarschijnlijk dat Duitsland op dit punt de Noordatlantische samenwerking zou verbreken. In vele opzichten verscherpt het Frans-Duitse initiatief
de problemen, zonder ze evenwel op te lossen.
In de gegeven omstandigheden is de NAVO dus de enige veiligheidsstructuur die behoorlijk functioneert, die vrij duidelijk is in haar doelstellingen
en die over de geschikte organen en middelen beschikt om die doelstellingen
te realiseren. Maar de NAVO heeft uiteraard alleen betrekking op het
grondgebied van de Zestien, en is dus volkomen ontoereikend om ook te
voorzien in de veiligheidsbehoeften van de 22 leden van de CVSE die niet
tot de NAVO behoren. Zodat er in Europa een groot veiligheidsvacuüm
overblijft, vooral in het voormalige Oost-Europa, dat voorlopig geen boodschap heeft aan de WEU of aan de CVSE, althans wat de harde veiligheidsvragen betreft, en in de gegeven omstandigheden ook niet aan de NAVO.
De crisis in Joegoslavië illustreert dat ten overvloede. Wie er wat wil aan
doen, de EG, de WEU of de CVSE, die kan het niet. En die het zou kunnen,
de NAVO, die mag het niet.
Een institutionele uitweg voor dit dilemma op relatief korte termijn is alleen te zoeken in het kader van de CVSE óf in (een verruiming van) de
NAVO. Tenzij de EG de eerstvolgende jaren wonderen zou doen. Omdat
het weinig waarschijnlijk is dat de CVSE op relatief korte termijn in die mate
versterkt kan worden dat het een heuse verdragsorganisatie wordt, ligt de
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bal nog altijd in het kamp van de NAVO.
De NAVO kan daarmee twee richtingen uit. Ofwel wordt de NAVO verruimd en stelt zij zich, op grond van artikel 10 van het Handvest, open voor
nieuwe lidstaten. Als Turkije lid kan zijn van de 'Noordatlantische' Verdragsorganisatie, dan kunnen staten in het voormalige Oost-Europa, en waarom
ook de SU niet, dat ook (Polen, Hongarije, Tsjechoslovakije hebben er nu
al officieel om gevraagd). Ofwel wordt door de NAVO vervangen door een
soortgelijke Europees-Noordatlantische Verdragsorganisatie die uitdrukkelijk openstaat voor de 38 (of meer) leden van de CVSE (die bereid zijn tot
die nieuwe Verdragsorganisatie toe te treden), bijvoorbeeld op basis van het
Handvest van Parijs. Uitzonderlijke tijden vragen een uitzonderlijke creativiteit om nieuwe wijn in nieuwe zakken te doen. Waarom zou dat in 1991
moeilijker zijn dan in 1949 ?

Tien stellingen

EEN NIEUW EUROPEES NOORD ATLANTISCH
VEILIGHEIDSBELEID
MARK HEIRMAN

Stellingen zijn er om beaamd of tegengesproken te worden
De inhoud van een nieuw veiligheidsbeleid vormt zelden het voorwerp van
een Handvest of een Verdrag, dat zich veelal beperkt tot instellingen, organisaties en procedures. Maar gegeven de historische omwenteling die we
op het ogenblik meemaken, mag die inhoud niet onbesproken blijven. Het
is een even grote uitdaging na te denken over de krachtlijnen van een nieuw
veiligheidsbeleid als over de institutionele vormen die geacht worden dat veiligheidsbeleid te dragen.
Die inhoud van een nieuw veiligheidsbeleid is in belangrijke mate een
kwestie van opties. Ook een veiligheidsbeleid is immers een kwestie van doelstellingen en middelen, en dus ook van keuzes : hoe kunnen we met altijd
beperkte middelen een schier eindeloze reeks van doelstellingen herleiden
tot wat in de gegeven omstandigheden haalbaar en wenselijk is ? Vandaar
een tiental principiële opties die een Europees-Noordatlantisch veiligheidsbeleid voor de eerst volgende jaren zouden kunnen inspireren. Die opties
zijn niet altijd nieuw. Wel is het belangrijk dat ze in het huidige veiligheidsdebat niet vergeten worden.
1
Inter-nationale vrede en veiligheid behoren essentieel tot de prerogatieven
van de UNO-Veiligheidsraad. Volgens internationaal recht is alleen de Veiligheidsraad bevoegd om de grote lijnen van een vredes- en veiligheidsbeleid
uit te stippelen, en om desgevallend actief in te grijpen. Een en ander sluit
regionale instanties als de NAVO of de CVSE niet uit, integendeel. Maar
het betekent wel dat de doelstellingen en spelregels van de Veiligheidsraad
ook voor elk regionaal veiligheidsbeleid richtinggevend zijn. Een regionaal
handvest, onder gelijkgezinden, kan verder gaan dan het handvest van de
Verenigde Naties, maar niet minder ver.
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2
Europa moet in staat zijn zichzelf te beveiligen. Het moet een eigen veiligheidsbeleid ontwerpen, en daarvoor de nodige middelen vrij maken. Het kan
toch niet dat een welvarende en hoogontwikkelde regio inzake veiligheid niet
op eigen benen zou staan, en dat het daarvoor een beroep moet doen, zoals
dat de voorbije vijfenveertig jaar het geval was, op de steun en aanwezigheid
van niet-Europese machten. Zelfs het veiligheidsbeleid van een beperkt aantal Europese staten – de negen binnen de WEU of de veertien Europese
staten binnen de NAVO – moet intrinsiek Europees geïnspireerd zijn. Dat
was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer het geval, al was dat zelfs binnen de NAVO mogelijk.
3
Europa is voor zijn veiligheid onlosmakelijk verbonden met de Noordatlantische wereld. Een Europees veiligheidsbeleid moet verbonden blijven met
de Noordatlantische solidariteit. Die solidariteit heeft historische, politieke,
economische, militaire, strategische en culturele wortels, maar is ook het gevolg van geopolitieke en geostrategische factoren. Het Europese schiereiland
is voor zijn veiligheid dermate op de Atlantische Oceaan aangewezen, dat
de Atlantische solidariteit, aan beide oevers van de Noordatlantische
Oceaan, een essentiële dimensie moet blijven van een Europees én Noordamerikaans veiligheidsbeleid. Alleen moet die solidariteit in de toekomst
steunen op twee volwaardige en gelijkwaardige pijlers : een Noordamerikaanse én een Europese pijler, die wezenlijk ook op zichzelf staan.
4
Het ruimste regionaal veiligheidskader voor elk Europees veiligheidsbeleid
vormen de nu 38 leden van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (inclusief de VS en de SU). In de toekomst moet de veiligheid
van de 38 een en ondeelbaar zijn, en moeten de 38 de wegen en middelen
vinden om in dit kader ook ieders veiligheid te waarborgen. Dit CVSE-kader
moet er Europa voor behoeden ooit nog in twee of meer vijandige blokken
uiteen te vallen, omdat dit als onverenigbaar met een gezond veiligheidsbeleid moet worden afgewezen. De 'veiligheid' van de Koude Oorlog mag dus
in geen geval model staan voor het veiligheidsbeleid van de toekomst. In de
toekomst gaat het om ieders veiligheid – common security – of om ieders
onveiligheid. En dat niet alleen op regionale schaal, de schaal die ons hier
bezighoudt, maar ook op wereldschaal.
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5
Een collectief veiligheidsbeleid heeft geen gemeenschappelijke vijand nodig.
Het wil in eerste instantie de interne veiligheid van de regio waarborgen,
en voorkomen dat de aangesloten partijen hun geschillen nog met de wapens
beslechten. Het grootste succes van een alliantie is niet zozeer dat de alliantie, of leden ervan, niet (meer) aangevallen of bedreigd worden, maar dat
de alliantie zelf, of leden ervan, ermee ophouden anderen aan te vallen of
te bedreigen. De grootste uitdaging bestaat er in, een potentiële vijand in
de alliantie op te nemen, in plaats van hem met de wapens te weerstaan.
6
Het defensieve karakter van een Europees veiligheidsbeleid, en van elk veiligheidsbeleid die naam waardig, moet niet alleen blijken uit de verdragsteksten of uit de intenties, maar ook uit de beschikbare wapensystemen, de omy ang en structuur van de strijdkrachten, de politieke controle op de aangewende middelen en de maximale voorkeur om geschillen en conflicten met
niet-militaire middelen te beslechten. Voor zover voorlopig niet van wapensystemen kan worden afgezien, moet de voorkeur uitgaan naar wapensystemen met een maximaal defensief en minimaal offensief vermogen, en naar
een omvang en structuur van de strijdkrachten die nauwelijks nog buiten het
te verdedigen territorium, en door derden, als een mogelijke bedreiging ervaren worden.

7
Een defensief veiligheidsbeleid kan alleen in werking treden als de betrokken
staat of alliantie aangevallen of bedreigd wordt, en kan niet ingeroepen worden voor operaties buiten het verdragsgebied. Dit principe moet er de Europese staten voor behoeden nog militaire operaties te overwegen elders in de
wereld, tenzij krachtens een mandaat van de Verenigde Naties, in het kader
van bilaterale of multilaterale akkoorden of om zuiver humanitaire redenen.
Voor zover Europa elders in de wereld vitale belangen heeft, en dat is minder
evident dan de Golfoorlog kon doen vermoeden, moeten deze belangen met
niet-militaire middelen beveiligd worden.
8
Het einde van de Koude Oorlog en de grote dooi tussen Oost en West geven
Europa en de Noordatlantische wereld een unieke kans om voor hun veiligheid af te zien van nucleaire, biologische of chemische wapens, of van andere wapensystemen die op grote schaal kunnen worden ingezet en die het
leven van hele volkeren bedreigen. Vier van de vijf kernmachten (de VS, de
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SU, Frankrijk en Groot-Brittannië) zijn immers leden van de CVSE en horen
thuis in de Europese en Noordatlantische wereld, terwijl de VS en de SU
instaan voor 95% van alle kernwapens op aarde. In de huidige internationale
context, vooral op het noordelijk halfrond, is er geen enkel argument meer
dat het inzetten of opstellen van deze ABC-wapensystemen kan rechtvaardigen. Vooral het hoogontwikkelde maar voor ABC-wapens uiterst kwetsbare Europa kan op dit vlak het voortouw nemen : het moet bewust en met
open vizier van deze wapens afzien.
9

Een verdragsorganisatie als de NAVO kan de nadruk leggen op de civiele
componenten van de alliantie en de militaire componenten ervan gevoelig
reduceren. Formeel is dat altijd zo geweest : de politieke, economische en
wetenschappelijke samenwerking was voor de lidstaten even belangrijk als
de militaire samenwerking. Maar de Koude Oorlog heeft de militaire component begrijpelijkerwijze in die mate overbelicht dat de NAVO ten onrechte als een militaire alliantie voorgesteld kon worden. Het einde van de Koude
Oorlog moet de NAVO er toe bewegen om het civiele blazoen van de alliantie op te poetsen en de voorkeur te geven aan het ontwikkelen en inzetten
van niet-militaire middelen in conflictgebieden.
10

Bij dit alles mogen Europa en de Noordatlantische wereld geen vesting worden die nu onbedreigd de halve wereld zou beheersen. Gelet op de militaire
ontmanteling van de Sovjetunie en het Warschaupact, en rekening houdend
met de in de Koude Oorlog opgebouwde en nog grotendeels ongeschonden
militaire macht van het Westen, is dat geen spookbeeld maar een reëel gevaar dat door de Europese en Noordatlantische staten wordt onderschat. Dit
gevaar kan alleen bezworen worden door een verregaande ontwapening van
de twee blokken, de NAVO en het verdwenen Warschaupact, die tot voor
kort instonden voor 80% van alle militaire uitgaven op wereldschaal. Alleen
de maat van die ontwapening, ook wat betreft de reductie van zogenaamd
conventionele wapens, zal bepalen hoe een Europees veiligheidsbeleid in het
jaar 2000 er uit zal zien.

F O R U M
SONNETTEN
VAN KOEN STASSIJNS
De dood is een voltooid begin
Het sonnet is in het voorbije decennium
van de periferie weer gaan oprukken
naar het centrum van de Nederlandse
poëzie. Het is er nooit echt uit weggeweest : in dezelfde periode waarin de
Vijftigers in hun taallaboratoria de
analfabetische naam der dingen uit kolven vol metaforen op bunsenbrander
met revolutionaire vlam lieten opstijgen
schreef Ida Gerhardt De sonnetten van
een leraar, Achterberg zijn Autodroom,
Hans Andreus De sonnetten van de kleine waanzin. Al zijn die sonnetten niet zo
orthodox Petrarkisch als die van Perk of
Kloos (ze bedoelden dat ook niet te
zijn), hun makers wilden in ieder geval
op een eigenzinnige manier gestalte geven aan traditionele vormconventies.
Poëzie is een métier dat niet door elke
dichter opnieuw wordt uitgevonden, ze
wordt in onze cultuur nog ambachtelijk
beoefend. Alleen een uitstekend vakman is in staat om een dichtvorm als het
sonnet te parodiëren, wat Gerrit Komrij
b.v. gedaan heeft.
Andere contemporaine dichters gebruiken het sonnet om via de geslotenheid van de vorm vat te krijgen op een
geheel van ervaringen dat door zijn grilligheid, overdaad en complexiteit aan
elke expressie dreigt te ontsnappen als
het niet in een keurslijf gedwongen
wordt. Dichten is ordenen, vereenvoudigen zonder te simplifiëren, de vervluchtigende realiteit omsingelen en insluiten in een woord, een zin, een gedicht, een cyclus, een bundel.
De thans 38-jarige Koen Stassijns publiceerde in 1990 De vergeethoek van de
slaap, een bundel die uit 5 cycli van 7
sonnetten bestaat, ingeleid en afgesloten door nog een sonnet. Blijkbaar wou
de dichter een zeer hechte structuur ge-

ven aan de gehele bundel en hij koos
daarom voor eenzelfde aanhef in alle
sonnetten : En als (het vierde en vijfde
gedicht uit de eerste cyclus begint alleen
met 'als'). Die aanhef kan een veronderstelling inleiden, een voorwaarde
uitdrukken, een bepaald of onbepaald
tijdstip aangeven. Stassijns buit die mogelijkheden van het voegwoord maximaal uit. Volgt op de als-zin een vragende hoofdzin in inversie, dan is de aarzeling van de veronderstelling de toonaard van het gedicht zoals in sonnet 16 :

En als wij, aan elkaar verplicht,
na al die tijd nog voegwoord zijn
en proeven uit hetzelfde glas
de eender aangebroken wijn.
Wordt dronken worden dan een spel
waarbij ik nippend aan haar hals
de regels met de voeten treed
en haar verwijt zo mild zo mals
dat ik haar mondpijn openbreek
en met loslippig speeksel blus?

Volgt op de als-zin een bevestigende
hoofdzin, dan drukt de dichter het moment uit waarop hij beslist iets te (zullen) veranderen en zijn leven een andere wending te geven zoals in het octaaf
van sonnet 6:

En als mijn voeten in
de aarde niet meer aarden
en boven mij de lichtheid
van het licht ondraaglijk wordt,
doe ik mijn ogen toe,
verplicht mij strakker naar
de binnenkant te kijken, naar
wat weldra onzichtbaar wordt.
In sommige sonnetten volgt op de alszin een hoofdzin zonder inversie. Dan
is het duidelijk dat het onderstellend en
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voorwaardelijk karakter van 'en als'
zeer afgezwakt is. Die sonnetten hebben 'en als' nodig wegens de vooropgestelde homogeniteit van de bundel, de
motivering voor die aanhef is dan vergelijkbaar met de keuze voor een bepaald woord uit rijmdwang. Het zijn
niet de beste gedichten die zo tot stand
komen.
En dan is er nog de elliptische opening, zoals 'En als de tafel.' (p. 45) of
'En als mijn vriend.' (p. 54). Hier gaat
het om een verholen titel of onderwerpsbepaling die als een vergelijking
in de eerste regel wordt gepresenteerd.
Een secure lectuur van deze bundel
die ook oog heeft voor de grammatica
laat zowel de rijkdom aan variaties als
de beperkingen zien die de keuze van
Stassijns voor die telkens weerkerende
aanhef meebrengt.
Ook thematisch heeft Stassijns zijn
sonnetten met zorg gecomponeerd. In
de eerste cyclus, Een innig zegel, passeren zintuigen en lichaamsdelen van het
lyrische ik de revue in een vertragende
stoet, waarin hun afnemende activiteit
en toenemend tekort getoond wordt.
Tussen leven en dood, opbouw en afbraak, evolueert het bestaan van zintuiglijke exuberantie naar louter binnenkant : de mond zwijgt, handen worden trager,ogen doffer, benen breekbaarder, zaad verdroogt.
In de tweede cyclus,'De verre tekens'
wordt dit proces opnieuw verwoord,
maar nu is het de hand van de geliefde
die doorzichtig en broos wordt. Haar
borsten worden schraal en mager, haar
lippen verbleken, haar buik wordt een
dwangbuis, haar stem breekt en haar
oor sluit.
Wat verwacht mocht worden, dat de
dichter in de wij-vorm reageert op het
afzonderlijk geobserveerde en genoteerde proces van lichamelijke aftakeling van de 'ik' en de 'zij', gebeurt inderdaad in de middenste cyclus De adder

van de tijd.
Ook in de wijze van reageren is een
evolutie merkbaar : verwijten (hoe mild
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ook), beschimping (zij het lachend),
verveling en verdriet, woordentwist of
bitter zwijgen wijken voor het besef in
elkaar vergroeid en verankerd te zijn.
Dan hoeft 'van de adder tijd / de altijd
dodelijke beet' (p. 37) niet langer gevreesd te worden. Deze cyclus eindigt
met de paradoxale positieve uitspraak :'
de dood is een voltooid begin'.
Kan daar nog iets aan worden toegevoegd ? In de vierde cyclus met dezelfde titel als de bundel in zijn geheel
krijgt de reflectie op het woord meer
ruimte en aandacht. Waarin bestaat de
macht en de onmacht van de woorden
die de dichter gebruikt om de levensmoeheid, de slijtage van lichaam en ziel,
de ondermijning van de liefde te bezweren ?
De macht schuilt in de mogelijkheid
tot het benoemen van de gevoelens
waardoor het verdriet, de wanhoop, de
weemoed, de pijn niet onderdrukt worden maar als scherven samengeraapt en
bewaard worden. De woorden kunnen
niet beletten dat de schaduw schaduw
blijft, maar ze kunnen wel een zon verzinnen of een volle maan als tegenwicht.
De onmacht vloeit voort uit de afstand tussen beleven en schrijven. Dat
is de contradictie van de schrijver, zoals
Leo Geerts het prangend heeft verwoord : hij schrijft in plaats van leeft.
Stassijns heeft dezelfde contradictie in
het sextet van sonnet 29 als volgt geformuleerd :

ik woonde amper maar verbleef
en vond slechts onderdak in het
gedicht dat ik uithuizig schreef
Nu groeit een radeloze pijn,
niet om het dakloos worden
maar om het onbewoonbaar zijn.
In de vijfde en laatste cyclus vervlecht
Stassijns ook anderen, zoals de ouders
naar ik vermoed (p. 51) en een gestorven vriend (p. 54 en 55) in zijn sonnettenkrans. Tamelijk pathetisch vraagt hij
zijn liefje, als hij dood is, hemzelf en zijn
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woord te strooien opdat 'het letterlijk /
mijn roet in ieders eten gooit' (p. 56). In
het slotgedicht van die laatste cyclus
noemt hij de onderneming van deze met
'en als' beginnende gedichtenstoet
'waanzin'.
Wij moeten de dichter op zijn woord
geloven : wie zijn leven toevertrouwt
aan het papier verkeert in de waan het
te bewaren tegen de sloping door de
tijd. Toch heeft het zin.
• Joris Gerits

Koen Stassijns, De vergeethoek van de slaap, Lannoo, Tielt, 1990, 59 pp.

'OOST' ONTMOET 'ZUID'
'In 1492 werd er iets ontdekt, natuurlijk.
Maar het was niet Amerika. Wat er ontdekt werd, was de universele geschiedenis, de wereld als één groot geheel'. Aan
het woord was Xabier Gorostiaga, een
jezuïet uit Panama, die al jarenlang in
Centraal-Amerika werkt en nu rector
moet worden van de UCA, de Centraalamerikaanse Universiteit in Managua,
Nicaragua. Hij was te gast op een congres van Pax Christi-Nederland, 22-25
september, in Utrecht.
'De 20e eeuw ging laat van start', zei
Gorostiaga nog, 'met een confrontatie
tussen kapitalisme en socialisme ('Oost'
en 'West', laten we zeggen); ze eindigde
vroeg met de val van de Berlijnse Muur.
De 21e eeuw dreigt te beginnen met een
confrontatie tussen Noord en Zuid'.
Maar, moet het onvermijdelijk tot zo'n
confrontatie komen ? Aan dat soort
doemdenken wilde Pax Christi-Nederland niet meedoen. Het gaf een mooi
staaltje weg van 'lateraal denken' en
creëerde een forum voor een gesprek
tussen 'Zuid' en `Oost'. Oost-West gesprekken, dat kennen we allang. Maar
'Zuid' en 'Oost'? Het was een primeur.
Hoe kunnen we bruggen slaan tussen
'Oost' (een handig etiket voor de landen
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die zich van het communisme aan het
losmaken zijn) en 'Zuid' (hier in
Utrecht, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika
en de Filippijnen)? Bruggen slaan tussen twee zo verscheiden delen van onze
wereld ? Dat bleek helemaal niet gemakkelijk te zijn. Te veel vooroordelen
en misvattingen. De Zuid-Afrikaanse
delegatie o.l.v. de theoloog Chris Langeveld zou na de conferentie naar Polen, Tsjechoslovakije en Hongarije
gaan : zij wilden eens gaan kijken hoeveel 'socialisme' er nog overgebleven
was na de ineenstorting van het communisme. Wat zij daarover in Utrecht vernamen was alles behalve bemoedigend.
De ontluikende democratieën in OostEuropa zijn teveel in beslag genomen
door hun eigen economische problemen
om bijvoorbeeld nog aandacht op te
brengen voor de nefaste gevolgen van
de Apartheid. Geen van die landen was
ooit een koloniale macht geweest, ze
hebben dan ook geen schuldcomplex.
Eindelijk bevrijd van het pseudo-internationalisme dat het communisme hun
oplegde, opgelucht, willen zij met het
'socialisme' niets meer te maken hebben.
Marcus Arulla van de Braziliaanse
Arbeiderspartij tracteerde het gehoor
zijn marxistisch jargon : 'aliënatie', 'reïficatie', de hele santenboetiek. Het
'Oosten' wist niet wat het hoorde : jawel, dat kenden ze allemaal, maar ze
waren er intussen wel achter gekomen
dat er niets mee aan te vangen was. Misverstanden en con fl icterende belangen
waren dan ook niet van de lucht. In het
'Oosten' is democratie nog een bedwelmend en stimulerend brouwsel. Voor
de Filippijnen, in 1986 het eerste land
waar 'het volk aan de macht kwam', is
formele democratie — een man/vrouw,
een stem — een lachertje. 'Ze geeft ons
het recht', zei Noël Kintamar van de
Rurale Wederopbouwbeweging, 'om de
vijf jaar opnieuw onze verdrukkers te
verkiezen'. Algemeen waarschuwde het
'Zuiden' voor de bedrieglijkheid van
'politieke democratie' als die niet ge-
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paard gaat met 'economische democratie', met verdelende rechtvaardigheid
en participatie van alle lagen van de bevolking op voet van gelijkheid.
Daarentegen bracht het 'Oosten'
dan weer in datje 'politieke democratie'
toch ook niet mag bagatelliseren : zij is
de conditio sine qua non voor economische welvaart. Als je vrij kunt stemmen
voor wie je wilt, ben je ook vrij om te kopen wat je wilt. Democratie en kapitalisme gaan hand in hand. Heilige Michael Novak, ora pro nobis !
Polen, Tsjechen en Hongaren, die
zich alle drie sterk afzetten tegen hun
buren in het Oosten, zijn niet bereid iets
op het spel te zetten van wat ze zo moeizaam verworven hebben : na jaren Sovjetdictatuur en economische uitbuiting
betekent 'democratie' voor hen gewoon
zelfbeschikking.
Zuster Kathleen Pruitt uit Seattle,
een van de weinige Amerikanen op dit
colloquium, gaf toe dat democratie in
Zuid-Amerika vaak alleen maar een
dekmantel is voor economische overheersing en dat de democratie in de VS
er ook al niet zo goed voorstaat. Roman
Domasziewicz, een econoom uit Krakow, wierp zich dan weer op als pleitbezorger van de VS-democratie. kortom, een dialectisch ping-pongspelletje.
Maar waar was het balletje gebleven ?
De Derde Wereld en Links hebben
de Sovjetunie misschien nooit
beschouwd als het model van een geslaagd socialisme, maar zij hadden ze
nodig als tegengewicht tegen de macht
van het naakte kapitalisme.
Nu er slechts één grootmacht overblijft, kijkt het 'Zuiden' bezorgd naar de
toekomst. Het vreest dat de Nieuwe
Wereldorde die president Bush op het
hoogtepunt van de Golfcrisis proclameerde, alleen maar een ander woord
is voor de Pax Americana. Die vrees is
niet ongegrond. Zei Bush niet : 'Er is
niemand die de leidende rol van de VS
in de wereld kan overnemen'? En, voegde James Baker daar niet aan toe : 'Wij
zijn de enige natie in de wereld die over
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de politieke wil en de militaire en economische middelen beschikken om de
wetteloosheid in sommige delen van de
wereld aan banden te leggen'?
Wat het 'Zuiden' vreest, juicht het
'Oosten' toe ! De ineenstorting van het
Sovjetrijk en het verlies van zijn statuut
als grootmacht maakte juist de bevrijding in het Oosten mogelijk.
Het laatste wat het 'Oosten' wil is,
dat het gekoppeld zou worden aan het
'Zuiden'. 'De armste republiek in de
Sovjetunie', beweerde Gorostiaga,
'heeft een hogere levensstandaard dan
het rijkste land in Afrika'. Maar toch
krijgt het 'Oosten' het leeuweaandeel
van de beschikbare kredieten, de economische hulp en de investeringen. De
schulden van Polen worden herschikt,
niet die van Brazilië! Verre van toenadering tot elkaar te zoeken, zitten
'Zuid' en 'Oost' gevangen in een dodelijke competitie, waaruit ze niet alle
twee als overwinnaars kunnen komen.
Toch moeten er bruggen worden geslagen, en dat is een van taken waar de
kerken voorstaan. Pax Christi-Nederland wilde daaraan een bijdrage leveren.
Het had ook Jan Pronk, de Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, uitgenodigd. Die had het
in zijn toespraak over het nieuwe verbrede Europa. Het belang van de mislukte augustuscoup in Moskou was volgens hem dat hij de revolutie, begonnen
in de straten van Centraal-Europa in
1989, tot voltooiing bracht. Natuurlijk,
het uiteindelijke resultaat zou wel eens
kunnen zijn dat het Sovjetrijk (en de
Balkan) gewelddadig uiteenspat, zoals
we nu in Joegoslavië zien. Ook in het
Westen smeulen overal resten van het
19e eeuws nationalisme : Zuid-Tirol,
Baskenland, Noord-Ierland. Maar dergelijke potentiële conflicten zijn, aldus
Pronk, nog te beheersen in het kader
van de Europese Gemeenschap, waarin
grenzen nu vlug verdwijnen. Als bijvoorbeeld de grens tussen Spanje en
Frankrijk niet langer een barrière is,
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dan kunnen de Basken aan weerszijde
van de Pyreneeën samenkomen om aan
hun culturele en religieuze identiteit
vorm te geven. Juist dit vermogen om
met problemen om te gaan, gepaard aan
haar economische welvaart, maakt van
de EG zo'n sterke aantrekkingspool van
Oost-Europa. De Oosteuropese landen
willen dan ook aansluiten of maken zich
ervoor op. Dat de EG zowel democratische vrijheid als een vrije markt als
voorwaarde tot toetreding stelt is goed
nieuws voor de democratie. Het kan de
verleiding van autocratie of de roep
naar 'een sterke man' – die in de jaren
dertig in de regio in trek was – de kop
indrukken.
Maar de Europese golf dijt nog verder uit. Pronk wees in dit verband op de
samenkomst van de Organisatie van de
Afrikaanse Staten (OAS) in Addis Abeba, Ethiopië, in 1990. Volgens Ibrahim
Babangida, de huidige voorzitter van de
OAS, is de tijd van de eenheidspartijstaat bijna voorbij. De eerste generatie
Afrikaanse leiders, zei de Nigeriaanse
president, was zo in beslag genomen
door het proces van de dekolonisering,
dat ze er weinig of niet aan dacht 'de
macht opnieuw in de handen van hun
volk te leggen'.
Met een gezonde dosis zelfkritiek –
die men in Afrika zo zelden aantreft –
gaf Babangida toe dat de Afrikaanse
leiders vaak 'het machtsstreven hadden
gemanipuleerd, ten koste van hun eigen
burgers. Het verlies aan creativiteit als
gevolg hiervan en de miljoenen uitgehongerde vluchtelingen zijn een permanente aanklacht tegen ons politiek bewind'.
De onweerstaanbare drang naar democratie, die je ook ziet in Latijns
Amerika, is volgens Pronk een bewijs
dat een Nieuwe Wereldorde in de maak
is, gedragen door de aspiraties van onderen uit. Je kunt dan ook niet beweren
dat ze door de VS wordt opgedrongen
ofschoon de VS natuurlijk een sleutelpositie inneemt als het erop aankomt
een 'rechtvaardig beleid' voor deze pla-

neet te verzekeren. De gebeurtenissen
in het zog van de Golfoorlog gaven een
glimp te zien van wat een 'rechtvaardig
beleid' zou kunnen zijn. De interventie
ter bescherming van de Koerden was
een poging om het internationale recht
te doen zegevieren over de nationale
soevereiniteit. De UNO-inspectie op
Iraks nucleair vermogen ligt in dezelfde
lijn. Hoe langer hoe meer zal het zwaartepunt van de internationale politiek
komen te liggen op het voorkomen van
conflicten eerder dan op het beheersen
ervan. Dat betekent ondermeer dat
men de wapenhandel aanpakt, die nu in
handen is van onverantwoordelijke makelaars in dienst van gewetenloze leiders, terwijl de regeringen maar laten
begaan.
Ecologie is een ander voorbeeld.
Ook dat probleem overschrijdt de grenzen van de nationale soevereiniteit. Uit
alles blijkt het cruciale belang van de
UNO in de komende jaren. Wie volgt
binnenkort Perez de Cuellar op als secretaris-generaal van de UNO ?
Gorostiaga beaamde Pronks doelstellingen maar niet zijn optimistische
analyse van de recente gebeurtenissen.
Als hoofd van een Latijnsamerikaans
economisch en sociaal onderzoekscentrum, is hij van oordeel dat de naoorlogse internationale instellingen – de
UNO, de Wereldbank, het IMF (Internationaal Monetair fonds) en de IDB
(Internationale Ontwikkelingsbank) –
nog altijd gekleurd zijn door hun ontstaansgeschiedenis. Ze dienen vooral
de belangen van het ontwikkelde Noorden, het 'Noorden' dan verstaan als zowel West- als Oost-Europa en zelfs ook
Japan en de autocratieën in de Stille
Oceaan (Zuid-Korea, Singapore, Taiwan). Gorostiaga vindt dat al deze
internationale organisaties gedemocratiseerd moeten worden. Democratie op
nationaal niveau is op den duur slechts
mogelijk als er ook op internationaal en
zelfs mondiaal niveau democratie
heerst. Maar hoe zul je ooit de 'G-7
group' kunnen democratiseren ? Daar-
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entegen had Gorostiaga geen twijfel
over de rol die NGO's als Pax Christi
konden spelen als het erom gaat een
opening te creëren voor een vertegenwoordiging van het 'Zuiden'.
Dat was juist wat het colloquium in
Utrecht bedoelde. Het was weliswaar
maar een begin. Maar één stap in de
goede richting is beter dan ter plaatse
te trappelen.
• Peter Hebblethwaite

ONVERWERKT VERLEDEN
Bijna vijftig jaar na datum is eindelijk
een evenwichtig, genuanceerd en kritisch overzicht voorhanden van de repressie en epuratie in België na de
Tweede Wereldoorlog. In Onverwerkt
verleden, een sociaal-wetenschappelijke
studie, produkt van een equipe, wordt
de repressie beschreven en geanalyseerd in haar veelvormigheid. Overheidsrepressie, volksrepressie en zuivering in eigen rangen (beroepsgroepen
en verenigingen) komen stuk voor stuk
aan bod. Deze gedifferentieerde benadering maakt weerlegging mogelijk van
enkele gangbare simplificaties en onterechte veralgemeningen. Bijvoorbeeld
die die zich exclusief baseren op de
volksrepressie die, anders dan de overheidsrepressie, te werk ging met standrechtelijke executies en massale internering zonder vorm van proces.
De auteurs plaatsen de volksrepressie in haar toenmalige maatschappelijke
context, een toestand van anomie en
machtsvacuum. De bevrijding was, wat
de repressie betreft, te snel in haar werk
gegaan. Chaos, verwarring en improvisatie heersten alom. Een aantal groepen, de weerstanders, waren bij de bevrijding niet aan hun trekken gekomen
en reageerde hun frustratie en agressie
af in de repressie. De volksrepressie was
een belangrijke ontsporing. Politici en
rechters hadden bijna een jaar nodig om
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de toestand van rechteloosheid enigszins ongedaan te maken en vele fouten
waren onherstelbaar.
De besluitvorming rond de repressie
was nochtans vroeg op gang gekomen.
Eind 1942 al vaardigde de Belgische
regering in ballingschap een eerste besluitwet uit. Maar die wet omvatte een
aantal elementen die tot een andere
ontsporing zouden leiden. De reikwijdte van de repressie werd zo ver uitgebreid dat het aantal beschuldigden de
capaciteit van de rechtbanken oversteeg. De eenvormige, ongenuanceerde
strafmaat (doodstraf voor alle types van
collaboratie, militaire, economische en
politieke) liet geen rechtvaardige bestraffing toe. Geleidelijk kwam er bezinning, het epuratiebeleid evolueerde
via heropvoedings- en reclasseringsideeën naar genadeverlening en vervroegde vrijlating.
De zigzagkoers van Belgische politici
heeft tot grote rechtsongelijkheid geleid. Collaborateurs die in het eerste
half jaar voor de rechter kwamen werden aanzienlijk zwaarder gestraft dan
zij die later aan de beurt kwamen. Toeval, niet gerechtigheid, bepaalde hoe
zwaar men werd gestraft. Maar zelfs
toeval gehoorzaamt aan bepaalde wetmatigheden. Wie over politieke, financiële of relationele machtsmiddelen beschikte kon zijn arrestatie uitstellen,
werd in een milder klimaat berecht en
kon zich betere rechtshulp aanschaffen.
Een analoge rechtsongelijkheid blijkt
als de berechting van economische en
die van politieke collaboratie met elkaar vergeleken worden. Politici waren
het er snel over eens dat ze de bedrijfsleiders nodig hadden voor de economische wederopbouw van het land en voor
het sluiten van de sociale vrede. Om de
maatschappelijke orde niet te verstoren
werden economische misdrijven met de
mantel der stilte bedekt.
Dat de gerechtigheid soms ook
moest wijken voor oogmerken van strikt
politieke aard illustreren de auteurs aan
de hand van een controversiële maar
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goed geargumenteerde hypothese. De
grote gestrengheid tegenover politieke
collaboratie interpreteren ze als 'een
episode in de strijd tussen twee groepen
van politieke, administratieve en culturele elites, (een strijd) die zich juist
voor, tijdens en onmiddellijk na de oorlog heeft ontwikkeld'. De Oude Orde,
de vooroorlogse machthebbers, rekende na de oorlog eensgezind af met vertegenwoordigers van de Nieuwe Orde
en zorgde ervoor dat ze definitief werd
uitgeschakeld.
De reconstructie van de besluitvorming over en berechting van collaboratie wordt verder aangevuld met een
kwantitatieve studie van de berechting
in ruimte en tijd (regionale en temporele verschillen). De repressie wordt in
beeld gebracht en geanalyseerd aan de
hand van uittreksels van de repressieen epuratiebeslissingen, verschenen in
het Belgisch Staatsblad, over de bijna
56.000 Belgen die werden veroordeeld
en de 22.000 die in het kader van de
burgerlijke epuratie in hun rechten werden beknot. In dit nieuw feitenlicht verbleken een aantal onterechte veralgemeningen. De repressie kan niet herleid
worden tot een louter politieke afrekening. Vlamingen werden alleen op het
vlak van de politieke collaboratie harder getroffen dan Walen. Daarenboven
is de variatie binnen de Vlaamse regio
groter dan de verschillen tussen het
noorden en het zuiden van het land. De
repressie was ongetwijfeld gericht op de
uitschakeling van Vlaams-nationalisten,
maar ze had geen opzettelijk antiVlaams karakter. Blijft dat de repressie
politieke doeleinden heeft gediend. Direct na de oorlog werd ze gebruikt als
partijpolitiek instrument, om de politieke tegenstander stemmen te onthouden. En opeenvolgende regeringen
maakten gretig gebruik van de repressie
om de bevolking en vooral de weerstanders aan zich te binden.
De auteurs leggen de vele aspecten
en facetten geduldig, genuanceerd en
op serene wijze uit. Ze getuigen van veel
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inlevingsvermogen in de betrokken partijen maar nemen waar nodig geen blad
voor de mond, ze kiezen positie. Zo ook
wat betreft amnestie. Zij die repressie
afdoen als een ononderbroken schending van elementaire beginselen van de
rechtsstaat, blijven blind voor de koerswijziging en de correcties die al na anderhalf jaar werden uitgevoerd. Politici
hebben ongetwijfeld een aantal vermijdbare fouten gemaakt waardoor grote rechtsonzekerheid en -ongelijkheid
ontstond, maar een aantal kwalijke gevolgen van de repressie kon niet vermeden worden. Wie wijst op de omstandigheden waarin sommigen tot collaboratie zijn gekomen, moet ook rekening
houden met de chaotische omstandigheden waarin de repressie op gang is gekomen in een land dat nog in oorlog
was. Ervaring met amnestie (in België
na de Eerste Wereldoorlog, in Nederland en Frankrijk na de Tweede
Wereldoorlog) leert dat dit middel niet
tot verzoening leidt, integendeel. Amnestie liquideert ook de praktische gevolgen van de repressie niet. Voorstanders van amnestie is het te doen om de
symboolwaarde, het Grote Politieke
Gelijk, een halve eeuw later. Daardoor
staan zij de aanwending van dat middel
ook in de weg. Huyse pleit voor een alternatieve afrekening met de sociale en
menselijke gevolgen van de repressie,
met name uitwissing van veroordeling.
Die maatregel heeft dezelfde gevolgen
als eerherstel, zonder de nadelen die
daaraan verbonden zijn.
Wat betreft economische collaboratie zouden bij de afstandelijke discussie
over de feitelijkheden enkele filosofisch-principiële overwegingen niet
hebben misstaan. De auteurs maken
heel duidelijk hoe en waarom economische collaboratie anders behandeld
werd dan politieke collaboratie. Le
wekken de indruk dat ze node, om redenen van praktische aard accepteren dat
met twee maten gemeten werd (en
wordt). Tegen een dergelijke realistische redenering valt weinig in te bren-
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gen, behalve dat ze bij onkritische benadering doet denken aan een blanco volmacht voor economische collaborateurs
in de toekomst. De tegenstelling tussen
de reactie op economische en politieke
collaboratie is alleen ogenschijnlijk, beide werden beoordeeld vanuit het criterium landsbelang. De hypothese over
de politieke afrekening met de Nieuwe
Orde sluit hierbij aan, maar dat had
naar mijn smaak explicieter gemogen.
Het laatste woord over de repressie
is zeker niet gezegd, alleen al omdat nog
steeds niet alle bronnen vrijgegeven
zijn, maar aan dit basiswerk kan niemand nog voorbij.
■ Gie Van Den Berghe
Luc Huyse & Steven Dhondt, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952,
Kritak, Leuven, 1991, 312 pp.

HET DOEMDENKEN
VOORBIJ
Het doemdenken voorbij,

een verzameling essays van de hand van Leo De
Haes, zorgt bij lezing voor een dubbelzinnig gevoel t . Dat heeft allereerst te
maken met de opbouw van het boek. Alhoewel de verschillende bijdragen na elkaar worden afgedrukt, kun je toch duidelijk van twee delen spreken. Een eerste reeks essays behandelt het thema
'Over politiek en literatuur', een thema
dat De Haes als ondertitel voor dit boek
koos. Daarin wikt en weegt hij vrij uitvoerig en in deze volgorde het werk van
Vaclav Havel, Mario Vargas Llosa,
Hans-Magnus Enzensberger, George
Steiner, Primo Levi, Danilo Kis en Milan Kundera. De volgende bijdragen
vormen een op het eerste gezicht vrij hybride verzameling : er is het in Vlaamse
tijdschriften blijkbaar onvermijdelijke
stuk over De nachtwacht in het donker
van de Leuvense econoom Paul De
Grauwe, vervolgens drie wat losstaande
bijdragen over kritiek, lees- en kijkge-
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drag en tenslotte een 'alfabet voor de jaren negentig', dat als tegengif moet dienen voor het overal opduikende doemdenken. Aan dit laatste stuk ontleent
het boek zijn hoofdtitel. Opvallend –
en vandaar dat dubbelzinnig gevoel –
is de diversiteit van de bijdragen, zowel
stilistisch als inhoudelijk.
Met de keuze van auteurs die De
Haes in de eerste reeks essays opvoert,
geeft hij niet alleen blijk van goede
smaak. De manier waarop hij ze portretteert getuigt ook van zijn literair-essayistisch talent. De Haes schrijft in een
vlotte maar objectiverende stijl, goed
gedocumenteerd en doorgaans met veel
nuance en empathie. Dat levert heel
leesbare portretten op van toch heel uiteenlopende figuren als Enzensberger,
Havel, Kis, Kundera en Vargas Llosa
(al laat ik de wat boude uitspraak 'Mario Vargas Llosa is een geboren schrijver en politicus door omstandigheden,
Havel is het tegenovergestelde' graag
voor rekening van De Haes). Een zondermeer aangrijpend essay vind ik Pri-

mo Levi en de ziekte van de overlevenden,
dat als volgt inzet : 'Toen de Turijnse
joodse schrijver en scheikundige Primo
Levi op 11 april 1987 zelfmoord pleegde, ging er een schok door me heen.
Deze irrationele, zelfvernietigende
daad stond haaks op al wat deze overlevende van het vernietigingskamp
Auschwitz-Monowitz in zijn boeken
presenteerde : redelijkheid, mildheid,
begrip, menselijke waardigheid, verlicht
humanisme' (p. 47). Vanuit die tegenstelling interpreteert De Haes met een
groot inlevingsvermogen en een genuanceerde fijngevoeligheid de centrale thematiek van Levi's oeuvre : de tragische strijd tegen de ziekte die het
overleven voor hem was geworden.
Dat inlevingsvermogen en gevoel
voor nuance is nagenoeg afwezig in zijn
bijdrage De elitaire gemeenplaatsen van
George Steiner. In een dubbel opzicht is
dit een scharnierstuk. Het is de eerste
bijdrage waarin De Haes de problematiek van het doemdenken expliciet the-
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matiseert en waarin hij zijn objectiverende stijl, die zijn vorige bijdragen zo
leesbaar maakte, heeft thuisgelaten. De
ironie die hij hier voortdurend hanteert
heeft niets meer 'van een mengeling van
betrokken afstandelijkheid en actieve
beschouwing' (p. 36), maar schematiseert en karikaturiseert. Hetzelfde
toontje hoor je in het gros van de laatste
bijdragen.
Op Steiner heeft De Haes het duidelijk niet begrepen. Niet alleen in de
aan de hem gewijde bijdrage (pp. 38-46)
hakt hij op hem in, ook in de volgende
essays wordt Steiner uit de kast gehaald
als de te mijden meester-doemdenker
(pp. 98, 100, 104). Natuurlijk heeft De
Haes niet helemaal ongelijk wanneer hij
Steiners 'zware, ongracieuse zinnen' uit
Het verbroken contract op de korrel
neemt en zich ergert aan zijn 'erudiet',
vaak betweterig gezwaai met ontelbare
citaten. Maar die ergernis hoeft een objectiverende benadering niet in de weg
te staan en dat is nu wel het geval : door
zijn kruit te verschieten op de 'elitaire'
verwoording, simplifieert en karikaturiseert De Haes het eigenlijk opzet van
Steiner. Steiners zinnen zijn inderdaad
soms nodeloos gewrongen, maar ze zijn
niet zonder betekenis. Het is maar in de
'hertaling' van De Haes dat ze 'gemeenplaatsen' worden.
Twee voorbeelden om dit te illustreren. In het eerste deel van Het verbroken
contract fulmineert Steiner tegen
(meestal academische) kunst- en literatuuronderzoekers. Weinigen onder hen
acht hij in staat tot een rechtstreeks
contact met het kunstwerk zelf ; kunstkritiek lijkt van langsom meer een zelfstandig leven te leiden en daartegen
trekt hij – heftig als steeds – van leer.
De Haes vertaalt 'dit staaltje doemdenken' als volgt : 'Waar Steiner op aanstuurt is botte censuur. (...) Wat Steiner
dwars zit is dat de democratisering en
liberalisering van de westerse joodschristelijke samenleving elke burger in
principe de vrijheid hebben gegeven om
een waarde-oordeel over kunst en cul-
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tuur te vellen' (pp. 41-42). Eerst een karikatuur maken om die dan moeiteloos
te doorprikken : een vaak beproefde
methode.
Wat Steiner op het oog heeft, is niet
de verbanning van de kritiek, maar het
slopen van een kritiek die een eigen leven is gaan leiden en de toegangspoort
naar het oorspronkelijke werk eerder
verspert dan openduwt. Dat sloopwerk
lijkt verdacht veel op de tirades van De
Haes zelf in het essay Kijken is de kunst:
'Het praatje is tegenwoordig belangrijker dan het plaatje. Dit verschijnsel
doet zich ook op andere terreinen voor
maar de consequenties van al die inpakblabla zijn voor de beeldende kunst veel
ingrijpender. (...) Kunstkritiek is tegenwoordig al te vaak mystificatie en inte
ressantdoenerij' (p. 87 ; cfr. p. 91).
Een tweede voorbeeld : wanneer
Steiner zegt dat de betekenis van een
kunstwerk afhankelijk is van een 'gok
op transcendentie', repliceert De Haes :
'Met andere woorden : kunst bewijst dat
God bestaat (...) Steiner onderbouwt
zijn stelling trouwens niet of nauwelijks,
tenzij met uitspraken van kunstenaars
die zich op een of andere manier zelf
(een medium van) God wanen. (...) Kun
je van het vers "Ik ben een God in het
diepst van mijn gedachten" afleiden dat
God ook werkelijk bestaat ? Steiner beseft wel op wat voor wankele basis zijn
filosofie steunt en gebruikt voor zijn
manier van denken heel sluw de term
"gokken op transcendentie"' (p. 44).
Nogmaals : De Haes 'vertaling' is een
vertekening. In zijn discussie met de deconstructionisten stelt Steiner dat de
gok op transcendentie ten grondslag ligt
aan de creatie van betekenisvolle vormgeving en dat de gok op immanentie bepaalde vormen van artistieke creativiteit onmogelijk maakt. Over kunst als
bron van Godsbewijzen rept hij met
geen woord. Trouwens, de stelling die
Steiner aanhangt is nauw verwant met
wat Havel 'een soort alomtegenwoordige, absolute horizon' noemt, zonder
welke persoonlijke identiteit en verant-
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woordelijkheid onmogelijk zijn. En voor
die uitspraak van Havel haalt De Haes,
in zijn eerste bijdrage (p. 8), allerminst
de schouders op.
De wijze waarop Steiner wordt aangepakt geeft, zoals gezegd, de toon aan
van de laatste bijdragen en vooral van
de allerlaatste, die door de titel Het
doemdenken voorbij extra gewicht krijgt.
Gaandeweg is in deze bundel De Haes'
aversie voor het doemdenken aan de
oppervlakte gekomen. In zijn laatste
stuk trekt hij frontaal ten aanval.
Nu maakt die aanval op mij weinig
indruk. Want wat doet Leo De Haes ?
Hij haalt een aantal cliché-uitspraken
van de doemdenkersgilde van stal met
de bedoeling hun lik op stuk te geven.
Drie voorbeelden. Doemdenker : 'De
naam van de roos wordt wel gekocht,
maar niet gelezen'. De Haes : 'Er bestaan geen saaiere pieten dan mensen
die alleen maar boeken kopen die ze
ook lezen' (p. 116). Doemdenker : 'De
tv is de grootste concurrent van het
boek'. De Haes : 'Schaf de TV af, en het
boekenbedrijf gaat failliet' (p. 117).
Doemdenker : 'Het Nederlands gaat teloor'. De Haes : 'Nee, het Nederlands
verandert. Of zegt u nog altijd 'hebban
olla vogala nestas begunnan hinase hic
enda thu'? (p. 115).
Wat moet je met zulke uitspraken ?
Toegegeven, de replieken amuseren
soms, althans bij een eerste lezing.
Maar een discussie 'vanuit een rotsvast
geloof in de overlevingskracht van de
kwaliteit' (flaptekst) is dit niet. En dat
is dubbel jammer omdat De Haes in de
eerste bijdragen zelf het materiaal aanbrengt voor een kwalitatief hoogstaande discussie.
Zo treedt hij, reagerend tegen de
doemdenkers, graag in de voetsporen
van anti-utopist Enzensberger. Doemdenkerij, zo lezen we in de bijdrage over
Enzensberger, is maar al te vaak de
keerzijde van een utopie, het negatief
van een niet gerealiseerd paradijs (p.
26). Tegen de consequentie van utopisten, die maar al te vaak tot inquisitie

STREVEN I DECEMBER 1991

leidt, zingen zij de lof van de inconsequentie: 'van de consequentie, verlos ons
Heer' (p. 27 ; cfr. p. 105). Maar waarom
borduurt De Haes niet verder op dit
thema en op de vragen die daarmee samenhangen ? Wat dien je onder 'inconsequentie' te verstaan ? Waar ligt de
grens tussen inconsequentie en opportunisme ? Leidt elke vorm van consequentie onvermijdelijk tot inquisitorisch fanatisme ? Hoe moet je dan Navels dissidentie omschrijven : als consequent of inconsequent ? Is trouwens de
evolutie van het denken geen gevolg van
'inconsequent' denken, een denken dat
principieel de bereikte verworvenheden
ondervraagt ?
Bij herhaling prijst De Haes ironie
aan als anti-dotum tegen de sjablonen
en veralgemeningen van doemdenkers,
massa-media en amusementsindustrie.
Maar is de ironische lach van Levi die
van Enzensberger ? Is de humor van
Havel die van Kundera ? Ook al blijkt
de lach bij al deze auteurs onmisbaar, er
is een hemelsbreed verschil tussen de
poging die Havel onderneemt om in de
waarheid te leven en de deconstructie
van elke waarheidsaanspraak bij Kundera2 . Maar op al die vragen, die juist
door zijn eerste essays worden gesuggereerd, gaat De Haes niet in.
Je kan op verschillende manieren retorisch zijn. De Haes reageert in diverse
bijdragen terecht tegen het pseudo-erudiete, vaak aanstellerige jargon dat een
bepaald soort academici zo graag hanteert. Maar daartegenover stelt hij in
zijn laatste bijdrage een vlotterig, makkelijk-ironiserend taaltje, eigen aan een
bepaald soort journalistiek, dat even retorisch is en daarom even verhullend
werkt.
Of is De Haes ervan overtuigd dat
geen andere uitweg overblijft en is die
goedkope ironie de eerlijke uitdrukking
van een levensgevoel ? In zijn bijdrage
over Enzensberger schrijft hij : 'Onze
westerse samenleving (...) is saai en weinig inspirerend, ze mist het pathos en
de verlokkelijkheid van de roep om de
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Nieuwe Mens, maar ze verhoogt wel in
grote mate de bewoonbaarheid van de
wereld. Voor Gyorgy Konrad is saaiheid
zelfs wezenlijk voor het welzijn van een
samenleving. Sommigen vergeten dat
het dáárom allemaal begonnen is' (p.
26). Voor de naar zijn oordeel afgetrapte en voorspelbare boodschap van Kundera's jongste roman Onsterfelijkheid,
die ook al aan dat verderfelijke doemdenken lijdt (p. 74), heeft hij de volgende verklaring : 'Vrijheid en democratie
en dus het gemis van extreme situaties
leiden blijkbaar niet alleen tot banalere
levens maar ook tot banaler denken.
Ook het Oostblok zal daar in de toekomst mee moeten leren leven' (p. 74).
Na het doemdenken het banale denken ? Is dat dan de (postmoderne ?)
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boodschap die overblijft, nadat men het
sociale engagement (produkt van consequent, utopisch denken ?) de rug
heeft toegekeerd : leren leven met de
saaiheid van de wereld en de banaliteit
van het denken ? Of daarmee de wereld
bewoonbaarder wordt gemaakt, zoals in
deze bundel te hooi en te gras en vaak
met een apodictische zekerheid wordt
beweerd, durf ik sterk betwijfelen.
• Guido Vanheeswijck

NOTEN
1 Leo De Haes, Het doemdenken voorbij, over politiek en literatuur, Dedalus, Antwerpen, 1991.
118 pp., BF. 599.
2 Zie De lach en de waarheid, in Streven, aug.sept. 1991, pp. 996-1009.

B 0E1( E N
FILOSOFIE
FRANZ ROSENZWEIG
Franz Rosenzweig (1886-1929) heeft in zijn
korte leven een omvangrijk en veelzijdig oeuvre bijeengeschreven. Als geassimileerde
jood voelde hij in zijn jonge jaren een duidelijke sympathie voor Hegel : zijn nu nog
steeds belangrijke doctoraatsverhandeling
behandelde de rechtsfilosofie van de meester
van het idealisme. Het idealisme bood echter
geen antwoord op de existentiële vragen die
bij de aanvang van de 20e eeuw in het spoor
van Kierkegaard werden gesteld. Rosenzweig herontdekte de waarde van het openbaringsgeloof in een intens gesprek met zijn
vriend E. Rosenstock-Huessy en met zijn
neef H. Ehrenberg. Als filosoof en theoloog
drukte Rosenzweig zijn originele inzichten
uit in zijn hoofdwerk, Der Stern der Erlósung.
Hierin staat de gedachte centraal dat de dialogale openbaringsrelatie het hart vormt van
de relationele werkelijkheid. Na de publikatie van dit moeilijke werk, richtte hij te
Frankfurt het Freie Jiidische Lehrhaus op, bereidde samen met Buber een bijbelvertaling
voor en vertaalde de gedichten van Jehuda
Halevi en korte liturgische teksten. Daarnaast onderhield hij een omvangrijke correspondentie.
De Duitse filosoof Schmied-Kowarzik gaf
in 1986 een belangrijke impuls aan het Rosenzweig-onderzoek door de organisatie van
een internationaal colloquium (het verslagboek hiervan is in 1988 gepubliceerd door
het Karl Alber Verlag). Zijn nieuwe publikatie is een bundeling van vijf voordrachten die
hij hield op diverse bijeenkomsten. In de eerste voordracht stelt hij de vraag naar de innerlijke band tussen Rosenzweigs Hegelstudie en zijn anti-Hegeliaans hoofdwerk. De
tekst kan uitstekend functioneren als algemene inleiding op Rosenzweig. Daarna staat
de invloed van Schellings 'positieve' filosofie
op Rosenzweigs existentiële 'geloofsfilosofie' centraal. De auteur heeft hierbij weinig
aandacht voor de Weltalterfilosofie van
Schelling. De twee volgende bijdragen bespreken de relatie met Hans Ehrenberg en
de belangrijke contacten met Rosenstock.

De correspondentie met de tot het christendom bekeerde jood Rosenstock wordt vaak
beschouwd als een voorbeeld voor de joodschristelijke dialoog. De auteur onderzoekt
op oorspronkelijke wijze de impulsen voor
deze dialoog na Auschwitz. Het boek sluit af
met een studie over de relatie tussen Buber,
Ebner en Rosenzweig en met enkele zeer
originele bladzijden over de relatie tussen
Rosenzweig en Fischer. Waar Levinas de
asymmetrie van de ethische relatie centraal
stelt, benadrukt Fischer de 'medemenselijke
reciprociteit'. Volgens de auteur is het gemakkelijker vanuit deze laatste categorie een
sociale ethiek te ontwerpen dan vanuit het
denken van Levinas.
De waarde van dit boek is drievoudig. De
auteur duidt thema's aan die zeer belangrijk
zijn voor het begrijpen van Rosenzweigs denken. Hij werkt de thema's grondig, helder en
goed gedocumenteerd uit. Tenslotte laat hij
niet na belangrijke punten van gevatte kritiek te formuleren. Omdat het een bundeling
voordrachten betreft die onvolledig zijn en
soms erg overlappen, blijft het aangeraden
de onovertroffen monografie van St. Mosès,
Systéme et révélation (1982) naast dit waardevolle boek op de leestafel te leggen. De teksten van Schmied-Kowarzik zijn een uitstekende uitdieping en aanvulling.
■ Luc Anckaert
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Franz Rosenzweig. Existentielles Denken and gelebte
Bewáhrung, Verlag Karl Alber, Freiburg/Munchen, 1991, 238 pp.

LEVINAS:
IN DE TIJD VAN DE VOLKEREN
De spanning tussen de particulariteit van het
joodse geloof en de universaliteit van het
denken is bepalend voor het werk van de
Frans-joodse wijsgeer Levinas. Enerzijds
schrijft hij filosofische werken over genieting, arbeid, kennis en geweld, maar ook over
verantwoordelijkheid, oneindigheid, waarheid en ethisch appel. Anderzijds publiceert
hij talmoedlezingen en overwegingen bij religieuze thema's en denkers. Hoewel Levinas
de twee soorten teksten gescheiden houdt,
staan ze in nauw verband met elkaar : zijn fi-
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losofie is de rationele verwoording van religieuze inzichten.
Juist deze spanningsverhouding vormt het
thema van dit boek : de plaats van het jodendom te midden van de volkeren. Heeft de
wereld een boodschap aan het jodendom ?
Levinas tast de problematiek behoedzaam af
in de lectuur van talmoedteksten (de mondelinge commentaar op de joodse bijbel). Vanuit een grillige denkwijze en een weerbarstige exegese lichten nieuwe betekenissen op.
Twee essays zijn gewijd aan de spiritualiteit
van de rabbijnse tekstlezing, daarna komt de
relatie tussen het jodendom en de volkeren
in de moderne tijd (sinds de verlichting) aan
bod. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door integratie en isolatie. Bijzondere vermelding
verdient de tekst over de joodse auteur Franz
Rosenzweig. Deze leverde een scherpe kritiek op het totaliserende karakter van de
westerse wijsbegeerte : de filosofie heeft de
neiging de individuele mens te plaatsen binnen een alomvattend geheel. Twee belangrijke interviews sluiten dit boeiende boek af.
• Luc Anckaert
Emmanuel Levinas, In de tijd van de volkeren,
vert. J. Engelen, Garant, Leuven, 1991, 223 pp.

JAN PATOCKA
Nu de grote dooi in de Oost-West-betrekkingen is ingetreden, worden ook een aantal
Oosteuropese denkers die tot nog bijna uitsluitend in samizdat-kringen bekend waren,
van onder het stof gehaald. Een van de belangrijkste naoorlogse filosofen uit het 'andere Europa' is de grondlegger van de Tsjechische vrijheidsbeweging Charta '77, Jan
Patocka. Van Patocka waren reeds een aantal werken in het Duits en het Frans beschikbaar. Met dit boek van Erazim Kohak krijgen
we nu ook een eerste kennismaking met
diens oeuvre in het Engels.
Kohak heeft deze introductie tot Patocka
opgesplitst in twee delen. In het eerste deel,
Jan Patocka : a Philosophical Biography (pp.
1-135), schetst hij op een heldere en boeiende manier de evolutie van Patocka's denken
en brengt die in verband met biografische gegevens. Meer bepaald laat Kohak zien dat
Patocka's historische studies (over de klassieke oudheid en over de Tsjechische filosofen Komensky/Comenius en Masaryk) niet
los staan van zijn eigen creatieve reflectie
over Husserls en Heideggers denken. Zowel
in de uitwerking van zijn eigen fenomenolo-

gisch project als in zijn analyse van het werk
van Komensky/Comenius en Masaryk staat
het probleem van de authenticiteit en de
identiteit van het menselijk bestaan centraal.
In het tweede deel heeft Kohak 13 teksten
opgenomen, die nooit eerder werden gepubliceerd en nu als manuscripten kunnen worden geconsulteerd in het Patocka Archive van
het Weense Institut fur die Wissenschaften
vom Menschen. Als aanvulling op gepubliceerde werken als Platon et l'Europe en Essais
hérétiques sur la philosophie de l'histoire zijn
zij onmisbaar om de evolutie van zijn denken
in kaart te brengen. Vooral de essays Negative Platonism : Reflections concerning the
Rise, the Scope, and the Demise of Metaphysics
– and Whether Philosophy can survive it
(1955) en The Dangers of Technicization in
Science according to E. Husserl and the Essence of Technology as Danger according to M.
Heidegger (Varna lezing, 1973) zijn belangrijk, omdat daarin kernachtig de centrale
themata in Patocka's denken worden weergegeven. Het zijn daarenboven vooral die
twee essays die in het ondergrondse Tsjechische denken van enorme invloed zijn gebleken, op een zeer directe wijze het ideeëngoed van Charta '77 hebben geïnspireerd en
daardoor mede de Tsjechische revolutie in
1989 hebben mogelijk gemaakt.
• Guido Vanheeswijck
Erazim Kohak, Jan Patocka. Philosophy and Selected Writings, The University of Chicago Press,
Chicago & London, 1989, 386 pp.

TAAL EN WOORDKUNST
De taal is als een 'oude stad' (Wittgenstein).
Men raakt er licht het spoor bijster in de wirwar van steegjes, tenzij men zich toerust met
reisplan en gids. Roeffaers kiest Hegel als
gids voor zijn verkenningstocht. Zijn 'reisverslag' biedt, na een situering van de taalfilosofie t.o.v. linguïstiek en linguïstische filosofie, een overzicht van een aantal essentialia
van de taal. Taal is de mens op het lijf geschreven. Ze is 'de verwerkelijking van de
aanleg van de mens de realiteit symbolisch te
zien' (Sapir), wat distantie impliceert van de
mens t.a.v. de werkelijkheid. Om te begrijpen
hoe de taal in staat is te doen wat ze doet,
onderzoekt Roeffaers vervolgens haar 'binnen- en buitenkant'. In beknopte, heldere
bewoordingen – ongetwijfeld één van de
waarmerken van dit boek – bespreekt hij
achtereenvolgens de twee belangrijkste lin-
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guïstische theorieën over de interne structuur van de taal (het structuralisme van De
Saussure ; de transformationele generatieve
grammatica van Chomsky) en plaatst hij realisme en relativisme tegenover elkaar als filosofische opvattingen over de relatie taal (buitentalige) werkelijkheid (Plato en de
Wittgenstein van de Tractatus; Humboldt en
de Sapir-Whorf-hypothese). De conclusie
die hieraan wordt verbonden, is dat beide benaderingen van de menselijke taal in hetzelfde bed ziek zijn : dualisme biedt geen uitweg.
Het denken over taal raakt in zichzelf verstrikt door eenzijdige beklemtoning van de
primauteit van het teken (t.o. betekenis), het
denken (t.o. taal), de werkelijkheid (t.o. afbeelding ervan) of vice versa. Alleen Hegel
slaagt erin deze opposities te denken als een
synthese, door taal (als met betekenis beladen materialiteit), denken en (menselijke,
d.i. zichzelf bewuste) werkelijkheid te beschrijven als gelijkoorspronkelijk.
Met deze overtuiging treedt Roeffaers in
de voetsporen van L. Vander Kerken, wiens
'aanwezigheid' nog duidelijker voelbaar is in
het laatste hoofdstuk over woordkunst. Dit
afsluitende deel kan op twee wijzen worden
gelezen. Enerzijds wordt, via een analyse van
de esthetische ervaring, waa rv an poëzie de
'verwerkelijking in woorden' is, een waardevolle (en in de praktijk erg werkzame) literatuurtheorie uitgewerkt. Anderzijds biedt
deze analyse de gelegenheid de taal op een
zeer directe wijze aan het werk te zien. Nergens meer dan in de poëzie eist de taal immers alle aandacht op voor zichzelf : ze laat
zich kennen als wat ze is en doet ('Een gedicht is taal en beeldgeworden werkelijkheid'
(p. 100)).
Eén bedenking tot slot. Ook Derrida's
denken wordt door Roeffaers vermeld als
een poging om het dualisme in het denken
over taal te ontkrachten door het te deconstrueren, en zo 'de weg vrij te maken voor
een nieuw denken' (p. 61). Door de taal 'binnenstebuiten' te keren raakt Derrida echter
zelf verzeild in een 'impasse' en schuift hij
een uitweg eindeloos voor zich uit (p. 70).
M.i. kan wat hier een impasse wordt genoemd, met evenveel recht begrepen worden
als een (terechte) nuancering van Hegels visie op taal als volledig 'transparant' (p. 82)
en als verwerkelijking van het zelfbewustzijn'. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan
aan het bestaansrecht van Hegels taalfilosofie, wel echter aan haar absolute aanspraken.
a Geert Van Eekert
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Hugo Roeffaers, Taal en woordkunst. Een filosofische verkenning, Garant, Leuven/Apeldoorn,
1991, 109 pp.

GODSDIENST
KORRELCAHIERS
Korrelcahiers zijn leesboeken die het midden

houden tussen tijdschrift en essaybundel en
vanuit de christelijke traditie reflectie willen
bieden over geloofs- en levensproblematiek.
Na een cahier over de problematiek van het
lijden verscheen een bundel met de titel Wie
draagt binnen tien jaar de kerk ? Een twintigtal
auteurs, bijna allen actief in het kerkelijk
vormingswerk, willen re fl ecteren over het
probleem van de dalende pastorale toerusting in kerkverband. Niet zozeer vanuit de
vraag 'Wie gaat morgen de pastoors vervangen ?', maar vanuit de wens mensen te helpen leven naar Gods droom, zoals E. Van
Waelderen in de inleiding stelt. Het zwaartepunt van de bundel ligt op getuigenissen
van mensen — priesters, religieuzen en leken — , die vanuit hun situatie de problematiek bekijken. Daarnaast zijn er enkele meer
fundamentele bijdragen opgenomen van de
hand van R. Lenaers, L. Vinken, M. Van
Tente en E. Van Waelderen. In vele bijdragen klinkt een gemoedstoestand door die de
hele problematiek tekent : ofwel ve rv alt men
in een waardig gedragen verdriet, ofwel in
een utopisch verlangen dat onwezenlijk aandoet. De lezer kan zich afvragen wat het nut
en de betekenis is van een cahier rond dit
thema. Is het niet zinvoller publikaties uit te
geven waarmee de deskundigheid en de 'beroepsspiritualiteit' van kerkwerkers wat beter gevormd wordt, zoals Van Waelderen in
een bijdrage schrijft ? • Erik De Smet
E. Van Waelderen (red.), Wie draagt binnen tien
jaar de kerk ? (Korrelcahier 2), Altiora, Averbode/Apeldoorn, 112 pp., BF. 350.

INLEIDING TOT DE LITURGIE

Jozef Lamberts, docent liturgiewetenschap
en sacramententheologie aan de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat te Heerlen,
schreef een handige inleiding voor een groot
publiek op de rooms-katholieke liturgie. Zijn
opzet klinkt goed : 'voor een zo breed moge-
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lijke groep gelovigen een hulp bieden om de
liturgie te kunnen beleven als een gebeuren
waarbij de plaatselijke geloofsgemeenschap
samenkomt om zich door de Geest te laten
omvormen en heiligen tot volk van God' (p.
13). Uitgangspunt van het boek is de liturgiewetenschap, door de auteur gezien als een
theologisch vak, waarbij het historisch onderzoek een voorname rol speelt, in die zin
dat de historische kennis geen doel op zich
is, maar er moet toe 'bijdragen de gelovigen
tot actieve participatie te brengen' (p. 75).
Daarom heeft de liturgiewetenschap een
pastoraalliturgische dimensie en doet ze ook
beroep op de andere menswetenschappen
als psychologie, sociologie enz.
Eerst wordt het fenomeen eredienst als
algemeen-menselijk verschijnsel behandeld
(maar nogal oppervlakkig en weinig antropologisch). Dan volgt een inleiding op de christelijke liturgie, een korte schets van de ontwikkeling van de liturgiewetenschap en een
vrij uitgebreid overzicht van de geschiedenis
van de rooms-katholieke eredienst. De auteur geeft vervolgens in 12 compacte hoofdstukken een overzicht van het liturgisch jaar
en de sacramenten van het doopsel, het
vormsel, de eucharistie, de bekering en verzoening, de ziekenzalving, de wijding tot het
ambt en de huwelijkssluiting.
Het geheel wordt gepresenteerd als een
hand- en studieboek. Een aantal aspecten,
zoals de ontwikkeling van de liturgie bij de
eerste christenen worden te snel behandeld.
Pluspunt is dat de auteur ruim aandacht besteedt aan de Nieuw Testamentische wortels
van de hedendaagse eredienst en het gebruik
van bijbelcitaten niet schuwt. Het resultaat is
een bondige, leesbare en overzichtelijke inleiding. Worden niet behandeld : het (getijden)gebed, de sacramentaliën, de liturgische
zang, voorwerpen, gewaden en ruimten, enz.
Mogelijk volgen deze elementen in een tweede deel. • Erik De Smet
Jozef Lamberts, Hoogtepunt en Bron. Inleiding tot
de liturgie, Altiora, Averbode / Helmond, 1991,
290 pp.

IGNATIUS VAN LOYOLA
In de voortreffelijke reeks 'The Classics of
Western Spirituality', die de belangrijkste
spirituele geschriften presenteert uit de
katholieke, protestantse, oosters-orthodoxe,
joodse en islamitische tradities, is het 73e
deel gewijd aan het werk van Ignatius van

27.E

Loyola, wiens vijfhonderdste geboortedag
wordt herdacht. Voorafgegaan door een algemene inleiding, waarin Ignatius' spiritualiteit op een boeiende manier in de eigen tijd
is geplaatst, worden zijn belangrijkste werken integraal of in uittreksel gepresenteerd,
voorzien van zeer uitvoerige verklarende noten (pp. 367-480). Achtereenvolgens gaat het
om zijn autobiografie, de Geestelijke Oefeningen, de afwegingen betreffende de armoede, fragmenten uit het Geestelijk Dagboek, een bloemlezing uit de Constituties
van de Sociëteit van Jezus, en een wel zeer
beperkte selectie van slechts tien brieven. In
de meeste gevallen zijn voor deze uitgave
nieuwe vertalingen gemaakt door bij uitstek
gekwalificeerde personen. Een bibliografie
en (onvolledige) index maken dit boek bijna
tot een standaardwerk. Jammer dat het kaftontwerp tegen de kitsch aanleunt.
• Paul Begheyn
George E. Ganss (ed.), The Spiritual Exercises
and Selected Works. Ignatius of Loyola, with the
collaboration of Parmananda R. Divarkar, Edward J. Malatesta, and Martin E. Palmer, Preface by John W. Padberg, Paulist Press, New
York/Mahwah, 1991, 503 pp., 43 19.95.

PETRUS
Sedert het begin van de 19e eeuw is in de uitleg van de Petrusbrieven steeds meer de
vraag centraal komen te staan naar hun echtheid. Terwijl nagenoeg iedereen ervan overtuigd is dat 2 Petrus geschreven is toen de
apostel reeds was gestorven, ligt dat voor 1
Petrus anders. Nadat men in de voorbije decennia de brief vaak heeft 'gereduceerd' tot
met name een doopliturgie of een preek bij
zo'n gelegenheid, lijkt er langzaamaan een
kentering gaande in de waardering voor deze
brief, waarin het lijden van Christus het centrale thema vormt.
Wie de recente commentaren van Naastepad en Van Houwelingen naast elkaar zou
lezen – ze zijn beide prettig leesbaar geschreven – , bemerkt dat N. in zijn bekende,
enigszins archaïsche stijl de grote lijnen van
de brief volgt en zijn lezers daarbij stap voor
stap meevoert in het betoog van de apostel.
De opzet van H. is wat meer wetenschappelijk, doch apologetisch van karakter ; dat past
ook in de serie waarbinnen dit werk is opgenomen. Zoals de ondertitel van zijn studie al
aangeeft, beschouwt H. de aanduiding 'Babylon' (1 Petr. 5,13) niet als een cryptoniem,
een verborgen naam voor Rome (zoals N.),
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maar als een verwijzing naar het historische,
geografische Babylon. Van daaruit zou de
apostel Petrus deze eerste brief aan bepaalde gemeenten in Klein-Azië hebben geschreven. Hoe Petrus in Babylon verzeild is geraakt wordt niet meegedeeld ; het is gewoon
zo ! Wat mij in deze wetenschappelijke commentaar bovendien opvalt, is dat met geen
woord gerept over het m.i. best aardige
Nederlandstalige commentaar van G. Thevissen in de (katholieke) serie : Het Nieuwe
Testament, Roermond 1973.
Beide genres van uitleg hebben dus hun
beperking. Het zal veelal de kerkelijke komaf van de lezer zijn die uiteindelijk zijn of
haar keuze zal bepalen.
■ Panc Beentjes

lezer zowel de historische als de theologische
componenten van liturgie concreet voor
ogen te brengen. Die lezers zullen in eerste
instantie vooral gezocht moeten worden in
de kring van studenten theologie en letteren.
Het boek is echter zo geschreven, dat het ook
een uitstekende gids kan zijn voor allen die
in de geschiedenis (en de theologie) van de
christelijke eredienst geïnteresseerd zijn.
• Panc Beentjes

Dr. P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon (reeks : Commentaar op het
nieuwe Testament, derde serie), Kok, Kampen,
1991, 205 pp., f 37,50 (geb.).
Th.J.M. Naastepad, De twee Petrusbrieven (serie : Verklaring van een bijbelgedeelte), Kok, Kampen, 1991, 148 pp., f 22,90.

Aan de rooms-katholieke faculteiten in
Nederland is, vooral op instigatie van Herman Wegman, in de afgelopen jaren binnen
het liturgisch onderzoek grote aandacht besteed aan de heortologie, de leer van de kerkelijke feesten. Op dit moment worden er
verschillende dissertaties op dit vlak afgerond. De studie die A. Scheer, hoogleraar
liturgie te Nijmegen, onlangs heeft gepubliceerd past helemaal in deze lijn. Op deze studie is lang gewacht ; reeds twintig jaar geleden werd het onderwerp door hem te Rome
als dissertatie verdedigd bij de bekende prof.
H. Schmidt s.j., maar van een volledige publikatie was het steeds maar niet gekomen.
De studie houdt zich diepgaand bezig met de
oorsprong en de ontwikkeling van het feest
Maria Boodschap (Annunciatie) op 25
maart. Er is door S. een verbluffende hoeveelheid materiaal verzameld over de viering
van het feest vanaf de 6e eeuw in de Byzantijnse regio, en vanaf de 7e eeuw in de hoofdzakelijk buiten-romeinse gewesten. Al deze
bronnen zijn nauwkeurig gelezen en geïnterpreteerd. Desondanks heeft de studie helaas
geen nieuwe resultaten opgeleverd over het
ontstaan van het feest in Oost en West. De
betekenis van deze publikatie ligt dan ook
meer op het niveau van de thematiek en de
spiritualiteit van het Aankondigingsfeest.
Het blijkt namelijk dat de datum van 25
maart een groot aantal heilsfeiten naar zich
toe heeft getrokken : de schepping, het 'offer' van Isaak, de uittocht uit Egypte, de conceptie en de kruisiging van de Heer. S. weet
aan te tonen dat deze bundeling van zaken
op deze datum een oerchristelijke traditie
vertegenwoordigt die teruggaat tot in de 2e
eeuw. Het is zelfs zo dat men op 25 maart
de christelijke era laat aanvangen. Een bij-

RITEN EN MYTHEN
Dit boek is een volledig nieuwe uitgave van
het in 1977 verschenen Geschiedenis van de
christelijke eredienst in het Westen en het Oosten. Een wegwijzer, die in 1983 in herziene
vorm werd gepresenteerd. Tussen de oorspronkelijke uitgave en de thans verschenen
studie zijn — naast duidelijke punten van
overeenkomst — enkele opvallende verschillen vast te stellen. Het meest belangrijk lijkt
mij, dat men de nieuwe uitgave zowel synchroon, d.w.z. per hoofdstuk, als diachroon,
d.w.z. per onderwerp kan lezen. Wie bijvoorbeeld de geschiedenis van het doopsel door
de eeuwen heen wil nagaan, vindt in elk
hoofdstuk op dezelfde plaats daarover interessante informatie. Daar komt nog bij dat
het boek van meet af aan een oecumenische
opzet kent. Niet alleen de romeinse, maar
ook de byzantijnse en reformatorische tradities krijgen ruim aandacht. Jammer dus dat
dit aspect, in vergelijking met de eerste uitgave, niet meer in de titel is terug te vinden.
Met de nieuwe titel ben ik trouwens niet echt
gelukkig ; hij doet me zo godsdienstfenomenologisch aan, terwijl de studie een ongekend rijkere inhoud herbergt dan alleen dat
aspect.
Een facet waar ik erg blij mee ben is dat
de nieuwe editie een grote hoeveelheid teksten bevat die de auteur in staat stellen de

H.A.J. Wegman, Riten en mythen. Liturgie in de
geschiedenis van het christendom, Kok, Kampen,
1991, 408 pp., f 65.

DE AANKONDIGING VAN DE HEER
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zonder interessant boek, zij het dat het veel
leesgeduld zal vergen. ■ Panc Beentjes
A.H.M. Scheer, De aankondiging van de Heer.
Een genetische studie naar de oorsprong van de liturgische viering op 25 maart, Gooi & Sticht,
Baarn, 1991, 400 + XLVI pp., f 39,50 (verspreiding voor België: Liprobo, Mechelen).

EFREM DE SYRIER
Efrem de Syriër is ongetwijfeld één van de
meest markante figuren uit de vroeg-christelijke literatuur. Er zijn maar weinig 'kerkvaders' die een zo omvangrijk en een zo origineel oeuvre hebben nagelaten. Bovendien is
hij één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Syrisch-talige christendom, dat
van meet af aan een eigen plaats heeft ingenomen in de kerkgeschiedenis. Geboren aan
het begin van de 4e eeuw, werkte hij als diaken in Nisibis, een stad in het noorden van
Mesopotamië. Hier schreef hij een aantal
van zijn belangrijke werken, o.a. de Hymnen
over het Paradijs en zijn zgn. Nisibeense
Hymnen 1-21, die interessante gegevens bevatten over de politieke en kerkelijke geschiedenis van zijn stad.
In 363 viel Nisibis in handen van de Perzen en verhuisde Efrem naar het meer westelijk gelegen Edessa. Het is de periode dat
het christelijk geloof vele discussiepunten
kende, dat orthodoxie en heterodoxie elkaar
fel bestreden rondom de belangrijke geloofspunten die op de eerste concilies hun beslag
kregen.
In dit boekje heeft G. Rouwhorst, de opvolger van Herman Wegman als hoogleraar
liturgiegeschiedenis aan de Katholieke
Theologische Universiteit te Utrecht, een
keuze gemaakt uit de prachtige poëtische
hymnen die Efrem heeft gedicht bij gelegenheid van de vasten- en paastijd. Zijn geheel
eigen wijze van taal-, beeld- en symboolgebruik doet ons een theologische wereld zien
die wij nauwelijks kennen. In onze tijd met
toenemende aandacht voor mystiek en spiritualiteit kan het geluid van deze Syrische
dichter niet gemist worden. De teksten zijn
door de auteur uit de grondtaal vertaald en
van aantekeningen voorzien. Een tamelijk
onbekende wereld komt dichterbij.
■ Panc Beentjes
Dr. G. Rouwhorst, Efrem de Syrier. Hymnen voor
de viering van het kerkelijk jaar (reeks : Christehjke bronnen, deel 3), Kok, Kampen, 1991, 111
pp., f 22,90.

MENS & MAATSCHAPPIJ
HUWELIJK, ECHTSCHEIDING
EN KERKRECHT
Gebroken huwelijken en echtscheidingen :
het probleem is niet meer weg te denken uit
onze huidige maatschappij. In de katholieke
kerk wordt van oudsher de duurzaamheid
van het huwelijk benadrukt : 'wat God verbonden heeft, mag de mens niet scheiden'.
Maar ook in katholieke kringen komen echtscheidingen steeds vaker voor. Blijkbaar is er
een groeiende discrepantie tussen de officiële kerkelijke normen en de denk- en leefwereld van veel gelovigen.
Deze situatie vormde voor een interdisciplinaire werkgroep van het Katholiek Studiecentrum, verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, aanleiding tot een
grondige bezinning op de kerkelijke rechtsregels over huwelijk, echtscheiding en hertrouw. De gedachtenwisselingen binnen de
werkgroep hebben geleid tot deze bundel.
waarin het betreffende kerkelijk recht wordt
besproken vanuit verschillende invalshoeken : geschiedenis, theologie, psychologie en
sociologie. Enkele bijdragen zijn geschreven
in het Engels en het Duits, met telkens een
Nederlandstalige samenvatting.
De geschiedenis leert ons dat de kerk e
-lijkepratndo euwblangrijke evolutie heeft gekend. Niet alleen
de oosterse kerk maar ook lokale kerken in
het Westen stelden zich tegenover de hertrouwden barmhartiger op dan de huidige
romeinse kerk. Vanuit de sociologie wordt
ingegaan op de relatie tussen kerkelijke normen en maatschappelijke werkelijkheid.
Ook wordt het kerkelijk recht geconfronteerd met moderne psychologische inzichten
omtrent de kwaliteit en de stabiliteit van het
huwelijk. De nadruk die de codex van 1983
nog steeds legt op de seksuele voltooiing (copula) van het huwelijk doet een biologische
en materialistische mensopvatting vermoeden. Het seksuele is een belangrijke dimensie in het huwelijk, maar moet men niet evenzeer spreken van een vermogen tot samenleven, tot communicatie, om tot een echte
voltooiing van het huwelijk te komen ? Aan
de hand van een enquête onder Nederlandse
pastores wordt een indruk geboden van de
pastorale praktijk rondom echtscheiding en
hertrouw. De pastorale praktijk staat ook
centraal in een boeiende bijdrage over de si-
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tuatie in Amerika, waar de kerk ruimere
ervaring heeft met de echtscheidingsproblematiek.
Een grondige analyse van het kerkelijk
rechtssysteem aangaande ontbinding en nietigheid van het huwelijk toont aan dat de
theologie van Vaticanum II, die in het huwelijk een 'verbond' zag, niet consequent werd
doorgetrokken in de codex van 1983, waar de
oude 'contracts'-gedachte nog in sterke mate
doorweegt.
Deze bundel wil een bijdrage leveren aan
de gedachtenwisseling onder kerkjuristen en
theologen over een belangrijk en actueel
vraagstuk. Maar daarnaast is deze publikatie
bedoeld voor al diegenen die in de alledaagse praktijk in aanraking komen met de echtscheidingsproblematiek, als pastor of als 'gewoon gelovige'. Publikaties als deze doen ons
nog scherper de vraag stellen naar een barmhartiger opstelling van het hoogste kerkelijke
gezag. ■ Jan Van den Wijngaert
Peter J. Huizing e.a., Wat God verbonden heeft...
Beschouwingen over huwelijk, echtscheiding en
kerkrecht, Katholiek Studiecentrum, Nijmegen I
Arbor, Baarn, 1991, 262 pp.

HET JOODSE ERFGOED
Abel J. Herzberg (1893-1989), advocaat, zionist, beroemd redenaar, schrijver, en een van
de meest wijze mensen van zijn generatie,
noemde zichzelf vaak schertsend 'een ongelovige jood'. In 1979 maakte Huub Oosterhuis in nauw contact met Herzberg een keuze uit diens ca. 200 opstellen en kritische beschouwingen over het joodse erfgoed die hij
sedert 1940 in kranten en tijdschriften had
gepubliceerd. Onder de titel De man in de
spiegel (Querido, 1980) werden er 85 van gebundeld. De thans verschene uitgave is weer
een bloemlezing uit deze eerdere anthologie,
aangevuld met een enkel niet eerder gepubliceerd stuk. Het boek opent met een tiental
artikelen die zijn geschreven in de begintijd
van de Duitse bezetting (1940-1941), toen er
van deportatie nog geen sprake was en men
slechts verwachtte dat het bij uitstoting van
joden uit het sociale, economische en politieke leven zou blijven. Het is ongelooflijk moedig en razend knap tegelijk om in zo'n situatie beschouwingen van dit kaliber te kunnen
ontwerpen. Dat 'ongelovige jood' uit zijn
mond herbergt een geladen dubbele bodem.
De overblijvende tien essays omspannen een
groter tijdvak (1946-1977). Naast beschou-

STREVEN

I DECEMBER 1991

wingen waarin het onbegrijpelijke leed op
een onvoorstelbaar serene wijze wordt beschreven ('verwerkt' durf ik niet te zeggen)
zijn enkele essays opgenomen die de hoge
kwaliteiten van Herzberg tonen. Het essay
De Farizeeërs (uit 1948 !) zou verplichte lectuur voor iedere christen moeten zijn, misvormd als we zijn door de speciale brilleglazen die de evangelisten zich (en ons) hebben
aangemeten. Een prachtig boek dat op de
goede wijze appelleert en ontroert tegelijk.
■ Panc Beentjes
Abel J. Herzberg, Het joodse erfgoed. Essays, gekozen door Huub Oosterhuis, Querido, Amsterdam, 1991, 141 pp., BF. 599 (verspreiding voor
België: Distybo, Deurne).

GESCHIEDENIS
BONIFATIUS
GRONDLEGGER VAN EUROPA
In de felle discussie tussen de aanhangers
van de geschiedenis-als-strenge-wetenschap
en geschiedenis-als-verhaal schuiven verschillende historici erg ver op in de narratieve richting. Het meest spectaculaire voorbeeld is Simon Schama, die nu in feite historische romans schrijft en daarmee aanzien
geeft aan een genre waarop tot voor kort
door vele historici met minachting werd
neergekeken.
In sommige gevallen kiest de historicusromanschrijver voor een verregaande identificatie met een historisch personage : hij legt
de centrale figuur of een getuige de woorden
in de mond en maakt hem tot een ik-personage. De techniek is niet nieuw (Paul Lebeau b.v. oogstte er in Xantippe succes mee)
maar weer populair : Raoul Bauer kruipt in
de huid van Petrus Venerabilis, en WillyPaul Romain in die van Lullius, aartsbisschop van Mainz en opvolger van Bonifatius.
Door dit perspectief doet de auteur afstand
van de panoramische blik : om door historici
ernstig te worden genomen, moet hij de realiteit beschrijven vanuit de denk- en gevoelswereld van een tijdgenoot, zonder echter
over diens kennis en historische bepaaldheid
te beschikken. Daarna kan de lezer speculeren over de historicus die zich achter het personage verstopt : stemt hij met de opvattin-
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gen van zijn personage in, bekijkt hij het allemaal ironisch...?
In zijn boek over Bonifatius heeft Romain
zich ernstig van zijn taak gekweten. Hij heeft
zijn bronnen grondig bestudeerd en verantwoordt zijn bronnenkeuze ; hij verantwoordt
ook de extrapolatie van die bronnen in 'waarschijnlijke', maar niet historisch bewezen
tekstfragmenten. Lullius is een overtuigend
verteller, die zijn grote voorbeeld evoceert
met een liefdevolle partijdigheid en een vurige aanhankelijkheid die de moderne lezer
vreemd lijkt maar daardoor juist authentiek
overkomt.
Bonifatius is een rusteloze gedrevene, die
zich eerst oefent in religieuze verinnerlijking
en deze verworvenheid dan meedraagt in zijn
onstuitbare missionering. Hij verbindt een
onwrikbaar geloof en een grote gezagsgetrouwheid met een liefdevolle, maar geen
dissidentie duldende gezagsuitoefening, en
een vanzelfsprekend vermogen om zichzelf
en anderen volledig aan het grote doel van
de kerstening te onderwerpen. Geheel in de
geest van de tijd integreert Lullius het
natuurlijke en het bovennatuurlijke niveau,
waarbij hij zich uiteraard altijd met Bonifatius' visie en aanvoelen identificeert. Op het
einde wil Romain te veel bewijzen : hij noemt
Bonifatius 'de eerste bouwmeester van de
Europese eenheid' (p. 347) – een anachronisme dat bijzonder uit de toon valt.
Romain heeft zijn best gedaan de figuur
van Bonifatius en de geest van de tijd zo goed
mogelijk te benaderen. Of dat ten volle is gelukt, is moeilijk te zeggen. De tijd van Bonifatius ligt al bijna 1250 jaar achter ons en dus
voor ons nooit meer helemaal te vatten.
• Jaak De Maere
Willy-Paul Romain, Bonifatius grondlegger van
Europa, vertaling Rifke Porcelijn, ingeleid door
Georges Duby, Tirion, Baarn, 1991, 358 pp., BF.
1190.

DODELIJKE ZEKERHEDEN
Simon Schama heeft een indrukwekkende
staat van dienst : hij heeft alom geprezen studies geschreven over de Nederlandse Gouden Eeuw (Overvloed en onbehagen, een bestseller in Nederland, zie Streven, december
1988), over de Franse Revolutie (Burgers, zie
Streven, juli 1990) en de weerslag ervan in
Nederland (Patriotten en bevrijders, zie Streven, juli 1989). Hij is daarbij duidelijk geëvolueerd van een historicus met strikt weten-

277

schappelijke pretenties naar een narratief
geschiedschrijver, die zich vermeit in de
smeuïge anekdote, het pittige detail en het
geïroniseerde portret en die als (vrij conservatief) verteller nadrukkelijk op de voorgrond treedt. Burgers ging het verst in die
richting : in zijn beschrijving leek de Franse
Revolutie soms meer een burlesk narrenschip of een literaire Vanity Fair dan een historisch complex.
Zijn nieuw boek, dat onmiddellijk in het
Nederlands is vertaald, is opnieuw meer een
historische romantisering dan een studie.
Het bestaat uit twee delen. Eerst evoceert
Schama de dood van generaal Wolfe en zijn
troepen in 1759 in een veldslag van minder
belang. Door de uitbeelding ervan in een
schilderij en een historisch werk groeide dit
historisch feit uit tot nationaal epos. Met
enig sarcasme laat Schama de weinig verheffende gebeurtenissen vanuit verschillende
perspectieven vertellen en toont hij aan hoe
de artistieke interpretatie zowel de feiten als
hun belang vervalst. In zijn tweede verhaal,
dat met slechts een dun draadje aan het eerste vasthangt, beschrijft hij een moord in
1849 in Harvard. Een zaak waar onze kranten van zouden smullen : de omstandigheden
zijn griezelig, er is geen zekerheid over het
lijk, het motief, het tijdstip, de plaats en zeker niet over de dader. De publieke opinie
raakt opgezweept ; er volgt een veroordeling
en een executie. Ook dit gebeuren wordt
vanuit zeer verschillende perspectieven belicht (zonder het raadsel op te lossen).
Schama's bedoeling is duidelijk : hij trekt
ten strijde tegen de pretentie dat de geschiedschrijving absolute zekerheden genereert, tegen haar methodes, tegen de neiging
van (nog) vele historici om de petite histoire
te verwaarlozen en tegen de illusie dat de
historicus achter zijn onderwerp verdwijnt.
Deze strijd voert hij niet op theoretisch vlak ;
zijn nieuw boek is de epische realisatie van
die principes. Het onderwerp is pikant, de
beschreven zaken zijn dubieus, de auteur is
als verteller nadrukkelijk aanwezig en giet
zijn ironie gul uit over alles en iedereen.
Toch is Schama als romanschrijver nog
geen onverdeeld succes : de historische bronnen (zoals woord- als beelddocumenten)
worden niet altijd optimaal in het verhaal
verwerkt ; soms rammelt het perspectief en
ook andere literaire technieken (zoals anticipatie en flash-back) worden niet altijd vlekkeloos toegepast. Schama was een schitte-

278

rend historicus ; een schitterend romanschrijver is hij (nog) niet.
Deze evolutie is overigens geen geïsoleerd
fenomeen : vroeger bestond naast de ernstige, elitaire, wetenschappelijke geschiedschrijving het populaire genre van de historische roman. Dat genre kende een ruim succes maar de vaklui keken erop neer. Sedert
een tiental jaren is de wetenschappelijke geschiedschrijving toegankelijker geworden ;
de belangstelling ervoor nam dan ook aanzienlijk toe. Verschillende historici (en, zoals
Schama, niet de geringste) evolueren verder
in de richting van de fictionalisering en geven
daardoor de historische roman een nieuw
prestige – soms ook nieuwe impulsen – en
relativeren de kloof tussen de verschillende
genres. Tegen die ontwikkeling kunnen een
aantal bezwaren worden aangevoerd (zie
Georgi Verbeeck in Streven, augustus-september 1990) – en in het geval van Schama
vind ik het een nefaste evolutie – , maar ze
is er niet minder belangrijk om.
• Jaak De Maere
Simon Schama, Dodelijke zekerheden (Ongegronde speculaties), vertaald door Aris J. van Braam,
Contact, Amsterdam, 1991, 251 pp., BF. 695.

IK DENK ZOVEEL AAN JULLIE
In 1920 kwam Irmgard Brester, een dertienjarig meisje uit een vooraanstaande familie
uit Braunschweig als 'oorlogskind' in Utrecht
terecht om daar bij het Nederlandse pleeggezin Kalshoven op krachten te komen. Het
verblijf werd een succes ; het meisje kwam de
jaren nadien nog geregeld terug en trouwde
in 1929 met een zoon des huizes. Er ontstond
een levendig briefcontact tussen de Nederlands geworden vrouw en haar familieleden ;
Irmgard evolueerde in democratische richting, terwijl haar Duitse familie vrijwel zonder voorbehoud in Hitler en zijn aanhangers
de redders van Duitsland zag. Deze intense
familiecorrespondentie is nu boven water gekomen en fragmenten eruit van 1914 tot 1949
zijn in dit boek gepubliceerd.
Ik denk zoveel aan jullie is een belangrijk
werk. Het is geen klassieke tekstuitgave ;
daarvoor wordt er te veel gesnoeid en gemonteerd en wordt er te weinig verantwoording afgelegd. Het is ook geen historisch essay geworden, want het begeleidende commentaar is beperkt en algemeen. Maar de
correspondentie geeft een vlijmscherp beeld
van een bepaald soort Duits denken dat de
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wereld in vuur en vlam heeft gezet ; het beeld
van deze ene Duits-nationale burgerfamilie
is exemplarisch voor de denkwereld van een
belangrijke maatschappelijke groep die het
fenomeen Hitler heeft mogelijk gemaakt.
Het boek begint met een brief uit 1897 ;
deze biedt in een notedop een hele programmaverklaring ('Bescherm het Duitse buiten
de grenzen van het Rijk !', 'Duits schrift voor
Duitse woorden !', p. 25). Deze houding
wordt steeds meer geprononceerd : enerzijds
het waardenpatroon waarin idealisme (eer,
trouw, offergeest) en nationalisme hoog in
het vaandel staan geschreven, anderzijds de
waardenbeleving in de bereidheid om zich
voor het vaderland volledig weg te cijferen
(lees : te sneuvelen), het buitenland steeds
als onderdrukking en gevaar te zien en te
ageren tegen alles wat niet aan de eigen standaard beantwoordt (lees : wat links en
'vreemd' is). De brieven geven blijk van de
eerlijkheid, de goede bedoelingen, de grote
idealen van de schrijvers, en terzelfder tijd
van hun verstarring, hun eenzijdigheid en
hun domheid : de combinatie van hooggestemd idealisme en gefrustreerde verwachting leidt tot een blind geloof dat hen alles
doet slikken. De manier bijvoorbeeld waarop
beschreven wordt hoe de 'vredelievende nazi's' geterroriseerd worden door het 'rood gespuis' of hoe de jodenvervolging wordt vergoelijkt, de verongelijktheid waarmee tot
1945 het Duitse volk als onschuldig slachtoffer wordt voorgesteld en alleen het eigen
leed telt, het wantrouwen waarmee de toch
'volksvreemde' Irmgard Brester na de oorlog
door sommige Duitse vriendinnen wordt bekeken, zijn bijzonder boeiend in briefteksten
omgezet.
Men kan dit boek één en ander verwijten.
Het begint met een inleiding die al te nadrukkelijk en simplistisch goed en kwaad verdeelt, de Nederlandse tak van de familie buiten schot houdt en de Duitse met de beschuldigende vinger wijst. De correspondentie is
verregaand gemonteerd en ingekort in functie van de bedoeling (het herscheppen van de
tijdgeest); er kunnen dan ook heel wat tekstkritische vragen worden gesteld. Als kritische lezer krijgje de indruk dat het allemaal
wat te mooi in elkaar zit, dat je dikwijls de
politieke uitspraak krijgt die op dat moment
te verwachten valt. Er zijn altijd wel brieven
en correspondenten beschikbaar waarin een
actueel politiek probleem gepersonaliseerd
en concreet gemaakt kan worden. Maar dat
laatste bezwaar vloeit voort uit de kwaliteit.
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Want de briefschrijvers zijn enerzijds wel typen, maar anderzijds ook vaak onvergetelijke
individuen : vooral Minna von Alten-Rauch
en Elisabeth Gebensleben, respectievelijk
grootmoeder en moeder van Irmgard, zijn
ondanks hun kortzichtigheid vrouwen met
een sterke, genereuze persoonlijkheid die
men niet vergeet. Het sterkst blijft Irmgards
broer Eberhard bij, wellicht het type jongen
die alle Pruisische ridderlijke deugden verenigt en juist daardoor in de nazi-valkuil
trapt... tot hij verliefd wordt op een vrouw die
in de stuitende nazi-categorisering een
'kwartjodin' is, en hij een keuze moet maken
die hij niet aankan. Hij sneuvelt tijdens de
geallieerde opmars in 1944 in de buurt van
Brugge en wordt zo vroegtijdig van zijn dilemma ontheven.
Zeer zelden verschijnt er een boek waarin
een maatschappelijke problematiek zo sterk
in persoonlijke lotgevallen wordt vertaald,
waarin elk triviaal detail (dat zo eigen is aan
de brief- en dagboekstijl) een zin krijgt in een
wereldschokkend gebeuren. Op het wetenschappelijke gehalte van Ik denk zoveel aan
jullie is alles en nog wat aan te merken, maar
het is desondanks een grandioos en niet te
missen boek. • Jaak De Maere
Hedda Kalshoven-Brester, Ik denk zoveel aan
jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en
Duitsland 1920-1949, Contact, Amsterdam,
1991, 422 pp., BF. 895.

LITERATUUR
IN AFRIKA
Het heeft lang, te lang geduurd maar stilaan
begint Vlaanderen te beseffen dat Adriaan
van Dis meer is dan 'een vragensteller' (De
Standaard) of een 'TV-personality' die 'probeert schrijvertje te spelen' (Knack). Niet alleen haalt Van Dis met zijn televisiewerk vlot
het niveau van Bernard Pivot of Clive James,
ook zijn literaire werk is van zeldzame kwaliteit. In Afrika is zijn derde reisverhaal, eerder verschenen Een barbaar in China en Het
beloofde land. Dat laatste boek situeert zich
in Zuid-Afrika, het land dat Van Dis niet
meer in mocht nadat hij er in 1973 enige
maanden verblijf had gehouden. Een tussentijdse poging om Zuid-Afrika illegaal binnen
te geraken, strandde min of meer gewild in
Mozambique. Tijdens deze meer dan avon-

tuurlijke tocht schreef hij 7 dagboeken vol
('terwijl de kogels om me heen vliegen, twijfel ik over de plaats van een komma', p. 143)
en die geschriften vormden dan weer de basis voor dit nieuwe verhaal, In Afrika.
Amper een jaar na de onafhankelijkheid
van Portugal geraakte Mozambique in een
even zinloze als uitzichtloze burgeroorlog
verzeild die nu, bij gebrek aan 'beter', vooral
door kinderen gevoerd wordt. De schrijnende gevolgen laten zich raden, hoewel Van
Dis weinig aan 's lezers verbeelding overlaat.
Maar er zijn ook de bekeerde 'bandidos', de
'mutilados', de schoenloze obers, de melancholische ex-kolonialen en de feestende diplomaten : allen komen zij tot leven onder
Van Dis' vaardige pen. De grote verdienste
van dit boek is dat het zonder nodeloos vertoon 'la condition africaine' in al zijn aspecten weet te vatten. In Afrika is beautiful.
• E. van der Aa
Adriaan van Dis, In Afrika, Meulenhoff, Amsterdam. 1991, 167 pp., BF. 495.

DE LAST VAN LEUGENS
In 1978 pleegde Karel van het Reve met zijn
Huizinga-lezing een ware aanslag op de literatuurwetenschap en haar beoefenaars. Hij
betoogde o.m. dat het gros van literatuurdeskundigen onleesbaar schrijft, erger nog : dat
de literatuurwetenschap niet bestaat noch
kan bestaan. Hans van den Bergh lijkt deze
aanval nog steeds niet verteerd te hebben
want krampachtig probeert hij steeds weer te
bewijzen dat de literatuur even goed als alle
andere aardse verschijnselen in wetten en,
vooral, cijfers kan gevat worden. Zo ontdekte
hij '14 categorieën van middelen waarmee
ons gevoel voor humor door Reve (Gerard,
in De avonden) wordt aangesproken' (p. 42)
en '28 verschillende werkzame procédés' (p.
68) van 'spannende werking' in korte verhalen. Van den Bergh lijkt hier wel heel objectief wetenschappelijk aan het werk, maar aan
de kern van het probleem gaat hij voorbij
want wat is 'humor' of 'spanning'? En mag
een wetenschapper die zichzelf en zijn vak zo
ernstig neemt, in 1991 van 'recente onderzoekingen' gewagen en daarmee doelen op
publikaties uit 1972 ? Kan Van den Bergh
ongestraft 280 bladzijden over literatuur en
leugen volschrijven zonder ook maar één
keer naar Roland Barthes of Jacques Derrida te verwijzen ? Het zou mijns inziens moeten kunnen maar Van den Bergh overtreedt
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om de haverklap de regels van de 'echt-harde
literatuurwetenschap' die hij zichzelf vooraf
duidelijk gesteld heeft en daarmee bedriegt
hij zichzelf en ongetwijfeld ook een deel van
zijn publiek. • E. van der Aa
Hans van den Bergh, De last van leugens, G.A.
van Oorschot, Amsterdam, 1991, 287 pp., f 45.

GRAND HOTEL SOLITUDE
De subtitel van dit vierde boek in De Kuypers autobiografie spreekt voor zichzelf :
Grand Hotel Solitude gaat 'over de verwarring die in alle talen adolescentie heet' (p.
95). Bij De Kuyper hangt de verwarring van
de adolescent onlosmakelijk samen met de
genese van de kunstenaar. Hij formuleert het
zelf als volgt : 'De kunstenaar is een eeuwige
adolescent, maar de adolescent zelden een
kunstenaar' (p. 113). Zelfonderzoek, zelfbevestiging en zelfrelativering zijn tegelijk in
wisselende doseringen aanwezig in De Kuypers romans die als autobiografische fictie
gepresenteerd zijn. Het maakt ze stuk voor
stuk tot boeiende lectuur. De reden daarvan
kan het best verduidelijkt worden via het
beeld van het 'patchwork' dat hij op pp. 154155 zelf gebruikt om de onbegrensdheid van
het culturele erfgoed weer te geven. De vier
boeken 'taferelen' die hij tot nog toe gepubliceerd heeft vormen inderdaad een lappendeken ; elk boek vormt een nieuw lapje
dat het vorige overlapt, bijkleurt, stoffeert.
Grand Hotel Solitude gaat over de Antwerpse
periode van De Kuyper, gesitueerd in de
tweede helft van de jaren vijftig, gelokaliseerd in de Goemaerelei en een flat op de
Linkeroever met uitzicht op de Schelde en
de kathedraal. Een constante in die periode
is zijn schoollopen bij de jezuïeten en zijn altijd maar groeiende interesse voor de film.
Ook de wekelijkse uitstap naar de familie
Breitenbach in Brussel, waar hij de geprivilegieerde kameraad is van de aan hemofilie
lijdende zoon Johnny, behoort daartoe. Een
uitschieter vormt het verhaal over Expo '58,
en de sublieme manier waarop De Kuyper de
'prepostmoderne' Belgische architectuur uit
die tijd karakteriseert. Een vreemde eend in
de bijt is het in cursief gedrukte onvoltooide
pulpverhaal (pp. 64-87), dat in Playboy of
Avenue niet zou misstaan, over het moederskindje Bennie, verkracht als het ware door
een vriendinnetje en in werkelijkheid geilend
op een schoolkameraad. De queeste naar
'Male Physique', sterk aanwezig al in Mow-

gli's tranen, vormt ook een onderstroom in
Grand Hotel Solitude. Wat De Kuyper met
zijn 'taferelen' expliciet beoogt zonder het
direct te zeggen is de uitdrukking van zijn intiem leven. Behoedzaam, in een stijl die door
zijn communicatieve kracht niettemin bewondering afdwingt, peilt hij naar zijn kwetsbaarheid. Daarbij blijft hij ten zeerste bewust
van de onzegbaarheid en onbeschrijfbaarheid van de kern ervan. 'Een maat om de
adolescentie vanuit de volwassenheid te beschrijven en te denken, is er niet. Dat is ook
het grote drama van deze fase van het bestaan : zij kan niet worden verwoord' (p.
113). De Kuyper wijdt er nochtans een heel
boek aan waarin hij al schrijvend de contradictie teniet doet. Je moet het maar kunnen.
• Joris Gerits
Eric De Kuyper, Grand Hotel Solitude. Taferelen
uit de adolescentiejaren, Sun, Nijmegen, 1991,
205 pp.

LYRISCH PROZA
VAN JOZEF DELEU 1972-1988
In zijn toespraak in het koninklijk paleis in
Amsterdam heeft Jozef Deleu, hoofdredacteur van Ons Erfdeel en onvermoeibare pleitbezorger voor de Nederlandse cultuurtaal, in
een paragraaf die rechtstreeks tot koningin
Beatrix gericht was, over zichzelf het volgende gezegd : 'Van kindsbeen af word ik heen
en weer geslingerd tussen passie en perfectie. Aan mijn Franse vader dank ik de zin
voor het hartstochtelijke ; van mijn Vlaamse,
jansenistische moeder heb ik die zucht naar
perfectie en tevens de overtuiging dat het
nooit helemaal goed kan komen, omdat de
mens eigenlijk niet deugt'. Zo spreekt deze
'Citoyen de la frontière', titel ook van de
laatste van de vier teksten die in Voorbij de
grens verzameld werden. In Citoyen de la
frontière (1988) filosofeert Deleu over de betekenis van grenzen en over de noodzaak van
ontgrenzing, want pas dan komt de mens aan
het uitspreken toe van de diepste ervaringen
die hem beroeren. En daarover gaan Brieven
naar de overkant (1972), Gezangen uit het achterland (1981) en De hazen aan de kim (1985).
De ik-figuur die brieven schrijft aan zijn
grootvader is een dertiger die levenswijsheden formuleert die men veeleer van een zestiger verwacht. Hij spreekt over schijnbaar
dagdagelijkse dingen en gebeurtenissen zonder bij het anekdotische te blijven stilstaan.
Deleu wil de binnenkant van zichzelf explo-
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reren en met schroom de kern van zijn kwetsbaarheid meedelen. De overdenkingen van
Deleu laten de lezer een ik-schrijver kennen
die zegt iemand te zijn die zich niet bekommert om de praatjes van de mensen en altijd
doet wat hij niet laten kan. Zijn vrouw noemt
hem een melancholicus en pessimist. Beide
karakteristieken, de afkeer van schijnheiligheid en de gekweldheid door het menselijk
bestaan dat een besmettelijke ziekte wordt
genoemd, zijn ook in De hazen aan de kim expliciet aanwezig.
Gezangen uit het achterland, teksten over
het verdriet van een vrouw wier man de verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de
oorlog niet overleeft, reveleert het inlevingsvermogen van Deleu in de emoties van een
vrouw. N.a.v. zijn vijftigste verjaardag in 1987
heeft Jan van der Vegt de poëzie van Jozef
Deleu gebundeld onder de titel Nooit zag ik
eerder. Tot slot van zijn inleiding schreef hij :
'In deze bloemlezing is het beste uit de poëzie van Jozef Deleu samengebracht. Het is
poëzie waarin het vermogen van de eenvoud
zich laat gelden en waarin de emoties zonder
hun herkenbaarheid te verliezen door de
beelden worden geïntensiveerd'. Hetzelfde
kan gezegd worden van deze bloemlezing lyrisch proza dat eveneens gekenmerkt wordt
door eenvoud, emotionaliteit, intensiteit en
verbeeldingskracht. • Joris Gerits
Jozef Deleu, Voorbij de grens. Lyrisch proza 19721988, Kritak/Meulenhoff, 1990, 186 pp.

DE BEKENTENISSEN VAN
EEN GOEDE ARABIER
Naast Amos Oz en Aharon Appelfeld behoren Abraham B. Yehoshua en Yoram Kaniuk tot de belangrijkste hedendaagse Israëlische schrijvers. Yoram Kaniuk werd in 1930
in Tel Aviv geboren. Hij nam deel aan de
Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 waarin
hij zwaar gewond raakte. Hij volgde een
opleiding tot kunstschilder in Parijs en verbleef ruim tien jaar in de Verenigde Staten.
Sinds geruime tijd woont hij weer in Israël,
waar hij een aantal romans heeft gepubliceerd (Himmo, koning van Jeruzalem; De opstanding van Adam; De laatste jood en zijn
dochter).
In 1984 verscheen zijn roman Aravi tov
(letterlijk : een goede Arabier) waarmee Kaniuk tot dusver het meest de internationale
aandacht op zich heeft gevestigd. In de
voortreffelijke vertaling door Hilde Pach is

deze indrukwekkende roman nu ook voor
ons taalgebied toegankelijk. De hoofdpersoon in het boek is Josef, zoon van een joodse
moeder en een Arabische vader. Hij stelt als
het ware in persoon het onhoudbare en onoplosbare Israëlisch-Palestijnse conflict tegenwoordig. Op bijzonder imponerende wijze
wordt de geschiedenis van het nog jonge land
Israël geprojecteerd in deze Josef met zijn
geëmigreerde Duitse grootouders, zijn moeder die een heldin is van de oorlog, zijn Arabische familie die al haar bezittingen en respect verloren heeft. Kortom, een aangrijpende brok literatuur.
Een belangrijk personage in de roman is
Rami. Behalve dat het de eigennaam is van
een van de medespelers wil het mij voorkomen dat Kaniuk herhaaldelijk ook een dubbele bodem in deze naam heeft gelegd. Aangezien ik niet beschik over de oorspronkelijke uitgave in het Ivriet, ben ik niet in staat
dit facet na te trekken. Wie eens op een andere manier naar de alledaagse werkelijkheid van Israël zou willen kijken mag dit
boek niet ongelezen laten. • Panc Beentjes
Yoram Kaniuk, De bekentenissen van een goede
Arabier, Meulenhoff, Amsterdam, 1991, 246 pp.,
f 37,50.

DE ZONEN VAN ABRAHAM
Op een lentedag in 1961 wordt, in de buurt
van Jeruzalem, Hugo Halter doodgeschoten.
Zijn over de hele wereld verspreid wonende
familie wordt langzaam maar zeker betrokken in de ontrafeling van het waarom van
deze gewelddadige aanslag. De vermoorde
Hugo maakt van al zijn neven en nichten detectives en Marek Halter – de schrijver van
dit boek – heeft dit op een bijzonder spannende manier weten te boekstaven. Aldus
ontvouwt zich een groots fresco van het hedendaags jodendom met al zijn verlangens,
overwinningen, tegenstrijdigheden en innerlijke verscheurdheid.
Wie De herinnering aan Abraham, het eerder verschenen boek van Marek Halter,
heeft gelezen (zie Streven, oktober 1986, p.
87) raad ik aan ook deze boeiende zwerftocht door de joodse wereld (in letterlijke én
figuurlijke zin) te beginnen. Wie het eerste
boek nog niet mocht hebben gelezen heeft
nog veel te doen !
Hier en daar heeft de vertaalster historische en/of geografische namen niet geheel
correct uit het Frans weergegeven. In ons
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taalgebied spreken we nu eenmaal niet van
b.v. Asmoneeën (p. 6) en Cédron (p. 5),
maar van Hasmoneeën en Kedron. Echt storend is dit alles uiteraard niet ; daarvoor is
de plot van deze roman namelijk veel te
spannend. • Panc Beentjes
Marek Halter, De zonen van Abraham, De Prom,
Baarn, 1991, 374 pp., f 45 (voor België: Westland, Schoten).

VERVOLGING, VERNIETIGING,
LITERATUUR
Over literatuur en holocaust werd al veel geschreven. Dresden verwijst naar enkele studies maar gaat niet in op de daarin ontwikkelde stellingen en hypothesen. Zijn verstandig en begripvol boek getuigt van enorme belezenheid en grote eruditie. Hij vat enkele
boeken over de judeocide bondig samen (op
zich al interessant), verbindt ze met elkaar
en illustreert zodoende de veelvormigheid
van de literatuur terzake. Aan de kennis over
dit onderwerp voegt hij evenwel niets wezenlijks toe. Hij doet weinig met zijn materiaal
en dat is jammer, alleen al omdat hij als eerste een verzameling vroege, niet-gepubliceerde ooggetuigeverslagen van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam mocht inzien, iets wat een jaartje geleden met klem ontzegd werd aan andere onderzoekers.
Het boek mist structuur. Dat heeft grotendeels te maken met de uitgangspositie van de
auteur. Hij begint met enkele interessante
theoretische beschouwingen over filosofische problemen maar kondigt direct aan dat
hij ze liever wil vermijden : betrekkingen tussen werkelijkheid, waarheid, feit, document
en 'fictie'. Zijn reflecties sluit hij abrupt af
met de conclusie dat zaken als distantie en
objectiviteit, zeker wat dit onderwerp betreft, toch niet haalbaar zijn. Geschiedkunde
verschilt volgens Dresden niet wezenlijk van
literatuurwetenschap, beide zijn bezig met
woorden. Ook het onderscheid tussen document en fictie (historische roman) vervalt.
Alles werd geschreven door mensen en gehoorzaamt dus aan dezelfde wetten. Wie
schrijft maakt keuzen, brengt perspectieven
aan. Een classificatie volgens waarheids-, feitelijkheids- of werkelijkheidsgehalte is zinloos.
Dit absolutistisch standpunt – absolute
distantie, absolute getrouwheid van weergave – is ervoor verantwoordelijk dat Dres-
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den voorbij gaat aan belangrijke gradaties en
vormen van betrokkenheid en distantie, hun
specifieke effecten op waarneming, interpretatie en werkelijkheidsbeeld.
Dresdens absolutistisch standpunt zorgt
er ook voor dat weinig aandacht wordt besteed aan soorten ooggetuigeverslagen en
soorten ooggetuigen. Hij somt enkele vormkenmerken van getuigenissen, dagboeken,
kronieken en (historische) romans op maar
onderzoekt ze niet. Er valt volgens hem toch
geen lijn in te trekken. Geschriften over getto's en over kampen, dagboeken en achteraf
geschreven getuigenissen, geschreven door
gewone of gevestigde gevangenen, alles
wordt ongedifferentieerd benaderd. Dresden beschrijft wel enkele middelen en methodes die in oorlogsliteratuur worden gebruikt, maar hij ontwikkelt niet de minste hypothese over mogelijke verbanden tussen
vorm, techniek en inhoud.
Dresdens absolutistisch standpunt inzake
distantie hangt kennelijk samen met zijn specialisatie, literatuurwetenschap, en het onderwerp dat hij hier behandelt. Hij vraagt
zich voortdurend af of onuitsprekelijke ellende objectief en literair kan en mag worden
benaderd. Deze zelfbevraging, gekoppeld
aan niet geargumenteerde morele oordelen,
loopt als een rode draad door het boek. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie die de lezer al kende (aangezien het boek geschreven
en gepubliceerd werd): zelfs over de vreselijkste ellende kan maar gecommuniceerd
worden door ze onder woorden te brengen.
Het boek besluit met enkele belangwekkende beschouwingen over de aantrekkingskracht van oorlogsliteratuur, het verschil tussen nieuwsgierigheid en sensatiezucht, het
succes van het dagboek van Anne Frank vergeleken met de onbekendheid van geschriften van joodse tijd- en leeftijdgenoten die direct over hun kampervaring hebben geschreven en de hypothese dat oorlogsliteratuur lezers de kans geeft hun deelneming te betuigen en te handhaven. Hiervan had ik meer
gewild, maar dan minder speculatief, dieper
uitgewerkt.
'Tot slot weze gezegd', al 'kan het aan mij
liggen, maar ik wil toch gezegd hebben' –
met enkele illustratieve zinsneden van de auteur ! – dat de schrijfstijl van dit boek breedvoerig, gezwollen, omslachtig is, niet bevorderlijk voor vlotte kennisoverdracht.
• Gie Van Den Berghe
S. Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur,
Meulenhoff, Amsterdam, 1991, 278 pp.
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OTTO HOWEN TEKENT NEDERLAND
Deze monografie verscheen tegelijk met de
tentoonstelling, die in het actieve Nijmeegse
Museum 'Commanderie van Sint-Jan' in de
maanden april en mei 1991 werd gewijd aan
de Nederlandse tekeningen van de Russische edelman Otto Howen (1774-1848).
Deze maakte als beroepsmilitair een carrière
achtereenvolgens in het Russische, Bataafse,
Franse en Nederlandse leger. Zijn vele topografische tekeningen ontstonden tijdens
dienstreizen in Duitsland en Oostenrijk
(1805), Spanje (1811-1814), Namen en omgeving (1817-1830 — waaraan N. Bastin
reeds eerder een studie wijdde), en Nederland, waar hij aan het eind van zijn loopbaan
opperbevelhebber van de vesting Nijmegen
was (1831-1839). Dit schitterend uitgegeven
boekwerk geeft een uitstekend inzicht in de
artistieke kwaliteiten van Howen, die als
amateurtekenaar goed op de hoogte bleek te
zijn van het werk van de beroepskunstenaars
uit zijn tijd. Zowel zijn portretten als zijn lan-

een unieke colle ctie boeken ove r arc hitectuur, kunst, poëzie, literatuur in een uniek kader ,

■

R.M. Rilke, Auguste Rodin, vert. Philip van der
Eijk en Willem Bierman, nawoord van Philip
van der Eijk, SUN, Nijmegen, 1990, 223 pp., .f
29,50.

alle dagen van 12. 30 tot 1 8 u. -'s maandags gesloten

Met dit boekje zet de SUN het project voort
dat in 1988 begon met de publikatie van Rilkes Brieven over Cézanne. Chronologisch gezien had dit boekje als eerste moeten komen,
want het is in die volgorde dat de teksten
door Rilke zijn geschreven. Rond Rodin zou
een betere titel geweest zijn : het brengt immers zeer verschillend materiaal bijeen
waa rv an de Franse beeldhouwer het enige
verbindingspunt vormt. Het opent met een
artikel over Rodin dat Rilke in het najaar van
1902 schreef voor een kunsthistorische reeks.
Daarna volgt een lezing over Rodin uit 1905,
toen Rilke werkte als Rodins secretaris en
nauw met hem in contact stond. En tenslotte
zijn Rilkes brieven aan Rodin afgedrukt, alsmede brieven aan anderen — Clara Rilke,
Lou Andreas Salomé enz. — waarin hij zich
over de beeldhouwer uitlaat. Het nawoord
van Philip van der Eijk biedt de lezer te midden van de verschillende teksten de nodige
Charo Crego
oriëntatie.

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroe dersrui, St. -Paulusstraat)

RILKE EN RODIN

Koepoortbrug 4, 2000 Antwerp en, tel. 03/234 3512
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lelijke taferelen, maar vooral zijn topografische tekeningen – waarnaar meermalen lithografieën werden vervaardigd – laten
hem kennen als een scherp observator en
een kunstenaar met een fijn gevoel voor het
romantische en pittoreske. Dat laatste komt
het sterkst tot zijn recht in de geaquarelleerde tekeningen, met name ook door de soms
verrassende standpunten. Ronduit spectaculair zijn Howens tekeningen van het Binnenen Buitenhof in Den Haag, en zijn panorama's van Nijmegen en Scheveningen. De toelichtende inleidingen en teksten dragen ertoe bij dat deze uitgave in alle opzichten een
aantrekkelijk lees- en kijkboek vormt.
• Paul Begheyn
R.J.A. te Rijdt, Een generaal tekent Nederland.
Biografie en catalogus van het Nederlandse werk
van Otto Howen 1774-1848, met bijdragen van
G.Th.M. Lemmens, Stichting Cultuurfonds van
de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 'sGravenhage / Gemeentekrediet, Brussel, 1991,
294 pp., f 79,95.

V A R I A
LIEFDESSEIZOENEN
Niet alleen is er een tijd voor de liefde, de
liefde zelf kent ook verschillende seizoenen.
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Die worden in dit kunstzinnig gedrukte boek
in een herkenbare en aansprekende taal aan
de lezer(-es) voorgehouden. Geen enkel facet van het liefdesavontuur wordt hier over
het hoofd gezien. De huwelijksrelatie staat
echter centraal, als een close up van de vele
en uiteenlopende wijzen waarop een mens
relaties beleeft.
De keuzes uit de Schrift, uit kerkelijke documenten en uit de literatuur getuigen van
een scherpe speurzin. De illustraties zijn van
een uitzonderlijke kwaliteit, zodat ze de
woorden telkens kracht bijzetten.
De samenstellers zijn werkzaam op het
gebied van de volwassenenvorming, met
name in relatie- en gezinsadviesbureaus.
Vandaar dat er ook in elk hoofdstuk ruim
aandacht wordt besteed aan de praktische,
technische en juridische aspecten van de relatie. Toch blijft de hoofdtoon die van herkenning en inleving. Er wordt hier geen
blauwdruk van het relatieleven aangereikt
maar veeleer wegwijzers, inspiratiebronnen
en perspectieven. Een boek waarvan men
zou wensen dat het ook in ons taalgebied zijn
gelijke zou hebben. Een prachtig maar vooral nuttig geschenkboek. • Hugo Roeffaers
K.H. Schmitt & P. Neysters (Verf.), Zeiten der
Liebe. Ein Ehe- und Partnerschaftsbuch, Kosel,
Munchen, 1991, pp. 336, DM. 44.

Nieuwe uitgaven van
DNS I Pelckmans
Leo Apostel
Jan Van der Veken

Wereldbeelden

ROBERTO
CALASSO

•
VAN FRAGMENTERING
NAAR INTEGRATIE

De bruiloft van '
Cadmus
en Harmonia
Mythologie als begin
van degesehiedenB

DNB 1

Pelckmans

695 fr.

395 fr.

55o fr.

Een nieuwe mythologie,
een authentieke herschepping van de Griekse mythe, die tegelijkertijd de
grote lijnen van de moderne cultuur blootlegt. Een
literair meesterwerk !

Wat zijn wereldbeelden?
Waartoe dienen ze ? Hoe
ontstaan ze? Worldviews
vzw presenteert haar project voor wereldbeeldenconstructie.

Dertig resonanties, waarnemingen en verwonderingen over het leven als toegespitste gevoeligheid voor
de wereld.

Kapelsestraat 222,
295o Kapellen
Tel. 03/664.53.20
45 0 fr.

65o fr.

Het fenomeen Kafka in
het Europese geestesleven
van deze eeuw. Een essay
dat aanzet om Kafka's
werk ook echt te lezen.

Wittgenstein vanuit diverse invalshoeken bekeken :
zijn betekenis voor de filosofie en ethiek, voor de
sociale wetenschappen, de
wijsgerige pedagogie, de
romankunst, het geloof...
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291 LESSLIE NEWBIGIN

Kan het Westen wel bekeerd worden ?
HARRY HAMERSMA
Ofschoon doordrenkt van het christendom lijkt de westerse cultuur nu resistent tegen het evangelie. Volgens Lesslie Newbigin heeft onze cultuur een scheiding doorgevoerd tussen feiten en
waarden, tussen individu en gemeenschap. Ze heeft twijfel en relativisme tot dogma's verheven.
Ze is haar gemeenschappelijk verhaal vergeten. Wil het evangelie weer zuurdeeg worden, dan
zullen christenen dit gelovig verhaal weer ter sprake moeten brengen.

298 WIJSBEGEERTE : EEN RESPECTABEL VAK
Denkdiscipline en bestaansfunctie
PIETER ANTON VAN GENNIP
Na een summiere verkenning van de coördinaten die de positie van de wijsbegeerte bepalen
(wijsbegeerte als denkdiscipline en als bestaansfunctie), gaat de auteur nader in op de mogelijke
functie van wijsbegeerte, als inleiding in verwondering en vrijheid, in de moderne cultuur en
op de consequenties daarvan voor op te nemen thema's en na te streven stijl.

310 OVER HET WERK VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN
Het bestaan tot verhaal gedwongen
GRETA COLAERT
Het uitgebreide romanoeuvre van Van der Heijden beschrijft `het leven in de breedte'. Wat
reveleert deze beschrijving over de fundamentele mens- en levensopvatting van de auteur ?

319 AANDACHT EN AANWEZIGHEID
HUGO ROEFFAERS
Is er een dialoog mogelijk tussen geloof en wetenschap ? Neen, zegt Bodifée in zijn recent essay
Aandacht en aanwezigheid. Wie zijn gelovige levenshouding wil verantwoorden dient zijn wetenschappelijke ingesteldheid en taal resoluut in te ruilen voor de intuïtieve en muzikale taal. Een
uitdagende stellingname die jammer genoeg te vaak in haar eigen woorden verstrikt raakt.

327 LISSITZKY EN TATLIN

De renaissance van het constructivisme
JAN MUYLLE
De glasnost-politiek draagt ertoe bij dat het Russisch constructivisme een hernieuwde belangstelling geniet. Recente tentoonstellingen en monografieën getuigen daarvan. Een interpretatie
van enkele sleutelwerken van El Lissitzky en Vladimir Tatlin biedt een introductie tot enkele
tendensen van het constructivisme. Opmerkelijk is dat beiden associaties oproepen met renaissancistisch ideeëngoed.
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335 OP GENENJACHT IN DE NOORD-PERUAANSE ANDES
JOHAN VERSCHUEREN
In de noord-Peruaanse 'Region Grau' verrichtte de auteur van 1989 tot 1991 onderzoek naar
de genetische diversiteit van de traditionele voedingsgewassen. Hij neemt ons mee op één van
zijn expedities in een onontsloten valleicomplex en laat ons zien hoe de traditionele teelten
de genetische grondstof leveren voor de `veredelde' landbouwgewassen. Maar ook hoe de moderne landbouw, die werkt met 'genetical engeneering', een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de traditionele teelten en voor de toekomst van de bevolking.

342 ZESTIG JAAR WOORDENBOEK VAN VERSCHUEREN
FRANS CLAES
Bij gelegenheid van de negende uitgave van het woordenboek van Verschueren, vroeger Modern
Woordenboek, nu Groot Geillustreerd Woordenboek genoemd, biedt de hoofdredacteur ons een
overzicht van de zestigjarige geschiedenis van dit boek : hij besteedt hierbij vooral aandacht aan
de culturele betekenis en waarde ervan voor ons taalgebied.

350 WAT NU ?
JOHN W.M. VERHAAR
Iedereen heeft tijd tekort, maar weinigen vragen zich af wat tijd eigenlijk is. Is tijd misschien
een schijnprobleem ? Proberen we met z'n allen te ontkomen aan het ondraaglijke `nu', aan
de verveling ? Zou dat de reden zijn waarom we van tijd een probleem maken ?
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Kan het Westen wel bekeerd worden ?

LESSLIE NEWBIGIN
HARRY HAMERSMA

Een zendeling is een bedelaar die
andere bedelaars zegt waar brood te vinden is.
Boeken over geloof en theologie lijken vaak antwoord te geven op vragen
waar niemand meer mee zit. Zo nu en dan verschijnt er ook een boek dat
niet op alles een antwoord weet, maar wel de problemen glashelder stelt.
Veel andere boeken hoeven dan niet meer gelezen te worden. Een voorbeeld
daarvan is The Gospel in a Pluralist Society (1989) van de Brit Lesslie Newbigin. Het is geen theoretische beschouwing maar een soort geestelijk testament. Gedwongen door de omstandigheden heeft de auteur zijn positie
moeten bepalen tegenover vragen van belang : pluriformiteit in wereldbeschouwing, de grenzen van de interreligieuze dialoog, de crisis in een cultuur
en maatschappij die grotendeels schijnt te bestaan uit individualisten, fanatici en onverschilligen, en die roofbouw pleegt op de toekomst.
Sommigen zien Newbigin als een cultuurpessimist. Zelf ziet hij zich als
zendeling, eerst in India, later in zijn eigen land. Een zendeling is naar zijn
zeggen een bedelaar die andere bedelaars vertelt waar brood te vinden is.
Hij pretendeert niet dat hij een antwoord heeft op de vragen waar de kerken
in onze tijd mee worstelen. Hij verzet zich alleen maar tegen de aarzeling,
de onwil van de kerk om de vooronderstellingen van de westerse cultuur aan
de kaak te stellen. Hij doet het daarom zelf maar. Het wonderlijke daarbij
is dat hij ondanks alle kritiek op zijn opvattingen zoveel gehoor vindt. Vermoedelijk doordat hij de vragen op een zeer onbevangen en indringende wijze aan de orde stelt. Hij krijgt van twee kanten verwijten : hij zou zijn geloof
opofferen en hij zou de interreligieuze dialoog opofferen. Het eerste is op
niets gefundeerd. Newbigin is zeer orthodox, in sommige opzichten gewoon
conservatief. Het tweede verwijt lijkt wel terecht. Hij gelooft alleen in oecumene binnen het christendom. Maar hij heeft zoveel recht van spreken.
Hij kent zijn eigen cultuur, de christelijke traditie, hij kent andere culturen.
Deze geleerde redeneert niet van achter een schrijftafel, maar vanuit de rauwe werkelijkheid van een verpauperde Engelse binnenstad waar hij op zijn
hoge leeftijd nog aan het werk is.
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LESSLIE NEWBIGIN
Newbigin, geboren in 1909, studeerde in Cambridge economie en geografie
met de bedoeling zijn vader, een reder, op te volgen. Hij stapte echter over
naar een theologie-studie en vertrok met zijn vrouw in 1936 als zendeling
naar India.
Hij had een belangrijke inbreng op de eerste bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken, in Amsterdam en Evanston, werd bisschop van Madras,
kon als emeritus teruggekeerd in Engeland niet stilzitten, nam daarom eerst
een hoogleraarschap op zich en werd later pastor in Birmingham.
Twee publikaties van Newbigin in 1985 en 1986 trokken sterk de aandacht : The Other Side of 1984 1 , en Foolishness to the Greeks. The Gospel and
Western Culture 2. The Other Side of 1984 werd geschreven op verzoek van de
Britse Raad van Kerken naar aanleiding van de vraag of Orwell gelijk had
gekregen. Wat was er met de westerse cultuur gebeurd ? Newbigin voelde
zich na zijn jarenlange verblijf in India een vreemdeling in Europa. De westerse cultuur, die eeuwenlang zo invloedrijk was en die het nodig vond elders
in de wereld te missioneren, lijkt als geen andere resistent tegen het Evangelie. Newbigin citeert wat hij Simatupang – eerst opperbevelhebber van
de Indonesische strijdkrachten, later voorzitter van de Raad van Kerken in
zijn land – op een conferentie in Bangkok hoorde zeggen : 'Vraag nummer
één is : kan het Westen wel bekeerd worden ?'
DE VRAAG NAAR ZIN
De westerse cultuur, aldus Newbigin, moet weer leren de vraag naar de zin
van het leven te stellen. Als erfgenaam van de Verlichting denkt de westerse
mens in termen van maakbaarheid, meetbaarheid, beheersbaarheid. Het juk
van dogma en theologie werd afgeschud, daardoor moest het mogelijk worden de Utopie van de ideale staat te verwezenlijken. De instrumenten daarbij
zouden de wetenschap en de politiek moeten zijn.
In die cultuur is volgens Newbigin weinig overgebleven van het evangelische elan, hooguit een angstig soort syncretisme. In The Gospel in a Pluralist
Society3 kijkt hij, als iemand die eerst vreemdeling was in het Oosten, en na
dertig jaar India weer vreemdeling in het Westen, kritisch tegen die cultuur
aan waar hij zelf een kind van is.
De westerse cultuur, aldus Newbigin, gaat te ver in het doorvoeren van
de scheiding tussen de wereld van de feiten en de wereld van de waarden.
Over waarden discussieert men niet, die behoren tot het privé-domein. Feiten verdragen geen pluriformiteit in visie, waarden wel. Een instituut als de
kerk wordt in de westerse samenleving wel als nuttig beschouwd wanneer
het gaat over het doorgeven van waarden. Maar wanneer het over feiten gaat,
heeft de kerk geen gezag. De tweedeling van deze sferen, een produkt van
de Verlichting, is niet vanzelfsprekend. De tweedeling feiten-waarden be-
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hoort bij de thans heersende 'plausibility structures'. 'Plausibility structures',
'geloofwaardigheidsstructuren', zijn datgene waaraan een maatschappij haar
samenhang ontleent : opvattingen en gedragspatronen die aanvaard zijn.
Maar daarmee is nog niet het laatste woord gezegd over de status van een
feit en over de geloofwaardigheidsstructuur die 'feiten' en 'waarden' onderscheidt. Feiten bestaan alleen als feit dank zij een onderliggende bedding
van 'meer-dan-feiten', een verhaal darmen 'bewoont' (Newbigin ontleent de
term 'to indwell a story' aan Polanyi) 4 . Dat verhaal, die bedding, is nooit meer
(en ook niet minder) dan een geloof. Een woord functioneert alleen in een
taal, een zin in een systeem van vooronderstellingen, een feit binnen een systeem van meer-dan-feiten.
Ook wanneer je twijfelt, kun je dat alleen maar vanuit een basis waaraan
je niet twijfelt. In onze heersende westerse geloofwaardigheidsstructuur staat
het goed om te zeggen dat 'twijfel eerlijker is dan geloof'. In feite is dat een
irrationele uitspraak. Je twijfelt niet aan alles tegelijk. Dat is nog nooit iemand gelukt.
Geloof behoort tot de sfeer van de waarden en daarover discussieert men
niet in de westerse wereld. In West-Europa zijn de gelovigen nu een minderheid en daar schijnen ze zich bij neer te leggen. Veel gelovigen leven in
twee werelden tegelijk : als moderne westerling in de feiten-samenleving, als
christen, staande in de bijbelse traditie, in een soort getto. De noodzakelijke
dialoog tussen die twee werelden wordt alleen binnen het hoofd van de gelovige gevoerd. Het getto is niet meer een wijk in de stad, het zit in de mens
zelf. Alleen de gelovige die binnen zichzelf de discussie tussen de twee domeinen is aangegaan, is in staat om de discussie ook hardop te voeren.
ZENDING ZONDER BOODSCHAP
Diezelfde westerlingen die het vroeger nodig vonden hun geloof overal ter
wereld uit te dragen schijnen nu tevreden te zijn met hun getto-situatie. Vergissen zij zich ? Hebben vroegere generaties gelovigen zich vergist ? Wat
houdt geloven eigenlijk in, en wat is zending eigenlijk ? Wanneer ik echt iets
geloof, ben ik bereid dat te delen met anderen, er publiek over te spreken,
ervoor uit te komen. De westerse mens die in de bijbelse gelovige traditie
stond, had een verhaal dat voor hem fungeerde als 'plausibility structure'.
De grotere geheimen van het leven, het bestaan van het heelal, het leven
zelf en het eigen verhaal pasten daarin en gaven een identiteit. Een kind
leert een taal, een aantal gewoonten, een cultuur, en dat alles samen als een
'common story', niet iets waar het kind tegenaan kijkt maar iets waarmee,
waardoor het naar de dingen kijkt. Als je zo'n 'common story' hebt, zo'n traditie, dan kun je nieuwe situaties te lijf. Heb je dat niet, dan is zoiets erg
moeilijk. Het christelijke, bijbelse verhaal was iets heel bijzonders : het was
een totaal nieuwe 'plausibility structure'. De werkelijkheid die eerst statisch
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of cyclisch werd opgevat, werd nu omschreven als een proces, een geschiedenis. Het vooruitgangsgeloof van de Verlichting en van het Marxisme is
schatplichtig aan het lineaire historische denken van de bijbelse en christelijke traditie.
Heeft de geschiedenis geen zin, dan is ook het verhaal van de individuele
mens zonder zin. Wat blijft er dan over ? Wanneer Newbigin om zich heen
kijkt, ziet hij wanhoop, cynisme, berusting, een mentaliteit die problemen
afwentelt op de toekomst, 'spend now and someone else will pay later'.
Het christendom lijkt in het Westen geen boodschap van vreugde meer
te kunnen slijten. Die boodschap zit immers in het getto in het hoofd en het
is 'not done' om wat niet tot de feiten-sfeer behoort te berde te brengen.
Vroegere zendelingen vergisten zich wanneer ze dachten dat ze zoveel
mogelijk ongelovige zielen moesten redden. Zielen redden omdat men vindt
dat ze verloren dreigen te gaan is buitengewoon aanmatigend. Waar het in
zending om gaat, is het overlopen van vreugde. Een bewijs van echt geloof
is dat men er zo vol van is, dat het gedeeld moet worden met anderen, van
welke cultuur, van welk ras dan ook. Zending is geen last maar een vreugde,
zending is vertellen dat het verhaal van de mens een zin heeft en dat als bewijs daarvoor een waarborg, een onderpand gegeven is.
HET EVANGELIE EN DE VELE RELIGIES
Newbigin heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de christelijke oecumene, maar hij ziet niets in een oecumene van de wereldgodsdiensten. Hij weet
wat respect voor andere religies betekent, maar hij levert niets in van de kern
van het christendom. Hij beseft dat hij hiermee ingaat tegen een andere opvatting die zo breed steun geniet dat ze bijna tot de heersende orthodoxie
behoort. Alle argumenten voor een religieus pluralisme worden door Newbigin gewogen en vervolgens te licht bevonden. Het argument dat de goddelijke genade binnen alle godsdiensten even genereus aan het werk is. Het
argument dat de gevaren die de mensheid bedreigen thans zo groot zijn dat
als nooit tevoren eenheid van alle mensen nodig is om ze het hoofd te bieden,
en dat geen enkele afzonderlijke godsdienstige traditie kan dienen als convergentiepunt voor die eenheid. Bevestiging van de blijvende waarde van de
niet-christelijke godsdiensten zou een element zijn in de strijd om te ontkomen aan spirituele en culturele vernedering. Ons collectieve menselijke
zoeken naar zin en heiligheid zou de juiste manier zijn om het 'universum
der credo's' te verstaan. Het mysterie van God zou te groot zijn om het binnen één religie te vatten. Het zou dwaas zijn te geloven dat er slechts één
incarnatie van de godheid geweest kan zijn. Het moderne historische bewustzijn zou ons in staat moeten stellen de mentale wereld van andere godsdiensten binnen te treden zonder de bijgedachte dat we onze christelijke normen
kunnen opleggen. Alle godsdiensten zouden variaties zijn op één centrale
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menselijke ervaring die door de grote mystici het meest indringend zijn onderzocht.
Newbigin vindt dat, wanneer dit relativisme gegrond is, er helemaal geen
sprake kan zijn van verlossing. De kerk beweert niet dat ze de absolute waarheid bezit. Ze beweert alleen maar dat ze kan aanwijzen waardoor het gemeenschappelijke zoeken naar waarheid zich moet laten leiden (zowel in
denken als in handelen). Dat er geen absolute waarheid kan zijn, is een dogma dat niet hoeft te worden aanvaard.
Newbigin voelt niets voor een religieus pluralisme dat er uitziet als een
supermarkt waarin het autonome individu zijn favoriete merken kiest. In een
dergelijk pluralisme wordt alles betrekkelijk. Christocentrisch denken zou te
exclusief zijn omdat er ook heil is buiten Christus om. Zelfs theocentrisch
denken zou te exclusief zijn omdat er ook religies bestaan die heil aanbieden
buiten God om. Uiteindelijk blijft er dan alleen soteriologisch denken over :
het zoeken naar heil zou het wezenlijke zijn, niet God of Christus. Het is
waar, aldus Newbigin, dat niemand de hele waarheid kan vatten. Maar daaruit volgt nog niet dat je niet mag geloven dat de waarheid over God in Jezus
geopenbaard is. Het lijkt bescheiden wanneer je zegt dat de waarheid te
groot is om door wie dan ook van ons te kunnen worden gevat, maar als daarmee bedoeld wordt dat je alle waarheidsaanspraken ongeldig wilt verklaren,
dan is het een arrogante claim op een hoger soort waarheid die feilbare wezens helemaal niet ter beschikking staat.
MACHTEN EN HEERSCHAPPIJEN
De huidige individualistische westerse cultuur schijnt allerlei ethische keuzes
terug te brengen tot een voorafgaande vraag : 'Van wat voor een soort gemeenschap wil ik deel uitmaken ?' De keuze van het individu komt eerst.
Ook christenen vinden dikwijls dat het Evangelie vooral een boodschap voor
het individu is : het verandert mensen, het richt zich tot het individuele geweten, niet tot de maatschappij of tot instellingen.
Newbigin is het daar niet mee eens. Als je goed leest, gaat het in het Nieuwe Testament wel degelijk over instituties. Ze heten 'machten', 'heerschappijen' en 'tronen', en die zijn weliswaar als anonieme en onzichtbare krachten aan het werk, maar ze zijn er wel. Voorbeelden daarvan zijn de 'wet',
het getal, toeval, ras en geld. Als deze krachten liggen op de loer, de christen
moet stelling nemen. Hij mag zich niet in alle opzichten schikken naar de
heersende 'plausibility structure'.
DE MYTHE VAN EEN SECULIERE MAATSCHAPPIJ
Newbigin gelooft niet in een seculiere maatschappij. De 'seculiere maatschappij' is in verschillende opzichten een mythe. Dat de moderne maat-
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schappij onomkeerbaar op weg is naar steeds meer secularisatie, en dat dit
een toe te juichen proces is omdat het verdraagzaamheid en vrede brengt,
onderschrijft hij absoluut niet. Het is niet waar dat religieuze overtuigingen
bezig zijn te verdwijnen. Het blijkt ook niet te kloppen dat een hogere graad
van ontwikkeling een grotere mate van ongodsdienstigheid met zich meebrengt. Het is wel waar dat ongodsdienstigheid meer voorkomt onder sociale
wetenschappers dan onder natuurkundigen, biologen en chemici. Ongodsdienstigheid is echter geen resultaat van studie, eerder een factor die een
rol speelt bij een keuze van een studie. Ook is er veel pseudo-religiositeit.
Blijkbaar valt er moeilijk te leven met ongodsdienstigheid, de leegte wordt
gevuld met iets anders. En dan is er geen sprake van een seculiere maatschappij maar van een heidense maatschappij. De plaats van de voorzienigheid wordt ingenomen door astrologie of het lot. De maatschappij aanbidt
dan goden die geen God zijn. Goed beschouwd heeft de secularisatie een
hele oogst aan nieuwe religies binnengehaald.
KENMERKEN VAN EEN GELOVIGE GEMEENSCHAP
Elke maatschappij wordt geleid door een aantal onbetwiste uitgangspunten.
Een echt ideologisch vacuum bestaat niet. Men is het altijd wel eens over
een aantal dingen waarvan men vindt dat ze waar zijn, belangrijk en de moeite waard. De invloed van het christendom als samenbindende kracht is in
Europa klein geworden. Maar de seculiere liberale maatschappijvisie die er
voor in de plaats kwam, heeft weinig zegeningen gebracht. Newbigin ziet toenemend geweld en vandalisme, desintegratie van het gezinsleven, ongebreidelde propaganda voor alsmaar meer consumptie, en verlies van elk zicht
op een zinvolle toekomst. Een dergelijke maatschappij, die van binnenuit
verzwakt is, vormt een gemakkelijke prooi voor religieus fanatisme en voor
religieuze leiders die geen dienaar willen zijn, maar die een kerk willen als
een commerciële firma, gebruik makend van succesvolle promotietechnieken
om vooral veel leden en veel macht te verwerven. Een gemeenschap die zich
laat inspireren door het Evangelie moet zes kenmerken vertonen, aldus Newbigin :
- Het moet een gemeenschap zijn van lofprijzing ; niet van scepsis en achterdocht. Een gemeenschap die dankbaar is en die kan geven.
- Het is gemeenschap van waarheid die zich niet laat bedriegen door allerlei
slogans, denkbeelden, propaganda en reclame waarmee de samenleving bestookt wordt.
- Het is een gemeenschap die niet voor zichzelf leeft maar werkelijk geeft
om haar naasten.
- Het is een gemeenschap waarin mannen en vrouwen worden vrijgesteld
voor priesterschap. Daarmee is dit niet een taak voor een uitverkoren groep.
Het blijft een taak van de gemeenschap die er sommigen voor vrijstelt.
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Het is een gemeenschap van wederzijdse verantwoordelijkheid.
- Het is een gemeenschap van hoop. Het 19e eeuwse vooruitgangsgeloof is
verdwenen. De westerse cultuur is overwegend pessimistisch. Niet-westerlingen lezen dat in de westerse literatuur. Overal zien ze naast de geweldige
technologische vooruitgang wanhoop en nihilisme. De christelijke gemeenschap hoort een gemeenschap van hoop te zijn en van geloof in het ongelooflijke.
-

UIT HET GETTO
Wil het Evangelie niet verloren gaan in de ongedifferentieerde oceaan van
informatie, als één opinie te midden van vele, dan moet de christelijke gemeenschap weer worden wat ze in wezen is : geen onderdeel van de gevestigde orde, geen timide groepering die zich graag schikt naar de heersende
'plausibility structure', geen angstige groep die zich afsluit, maar een gemeenschap die misschien wel een minderheid vormt maar toch vreugde uitdraagt en hoop.
Waarom slaat deze boodschap van Newbigin zo aan ? Wat hij zegt, is heel
eenvoudig, en het wordt ook door anderen gezegd. Het bijzondere is natuurlijk wel dat het gezegd wordt door een tachtigjarige, met een geweldige staat
van dienst, die nog volop in het werk staat en volledig in gesprek is met de
hedendaagse wereld.
Maar het komt misschien ook omdat velen vermoeden dat hij een wortel
blootlegt : een steeds groter wordende dichotomie tussen het subjectieve en
het objectieve, de privésfeer van de waarden en de openbare wereld van de
feiten, de wereld van het 'waarom' en de wereld van het 'hoe'. Geloof is geen
surrogaat voor weten, waarvoor alleen plaats is waar kennis niet of nog niet
beschikbaar is. Geloof ligt onder het weten, ook een nihilistisch geloof. Het
gevaarlijke is volgens Newbigin dat dit onderliggende gebied niet meer ter
sprake komt en dat het als een privé-aangelegenheid wordt ingekapseld in
een getto. Wanneer christenen zich daarbij neerleggen hebben ze weinig
meer uit te dragen. Want hun boodschap ging juist over het waartoe en waarom. En dan vertellen bedelaars elkaar niet meer waar brood te vinden is.
NOTEN
1 Lesslie Newbigin, The Other Side of 1984. Questions for the Churches, Wereldraad van Kerken, Genève,
1985. Nederlandse vertaling : Verder dan 1984, Kok, Kampen, 1985.
2 Lesslie Newbigin, Foolishness to the Greeks. The Gospel and Western Culture, Wereldraad van Kerken,
Genève, 1986.
3 Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, Grand Rapids, Mich. / WCC, Genève, 1989.
4 Zie K. Bertels en E. Faucompret, Karl Polanyi en het ontstaan van de markteconomie, in Streven, oktober
1986, pp. 24-32, en Jan Pieter Cools, De plaats van de markt in de samenleving. Polanyi's bijdrage tot een
actuele discussie, in Streven, maart 1990, pp. 505-515.
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WIJSBEGEERTE : EEN
RESPECTABEL VAK
PIETER ANTON VAN GENNIP

DE STOK VAN FATHER BROWN
Ik moest aan Father Brown denken, de scherpzinnige priester-detective van
G.K. Chesterton, toen ik de vraag kreeg voorgelegd wat, naar mijn mening,
wijsbegeerte (eigenlijk) is en hoe die in eigentijdse verhoudingen reliëf kan
krijgen. Een vreemde associatie. Want eigenlijk vind ik wijsbegeerte het tegendeel van het spel met paradoxen waarin Father Brown zich uitleeft. Maar
toch, in dat spel wordt een visie op de plaats van waarheid in de relatie van
mens en werkelijkheid te vermoeden gegeven die sterk met de wijsgerige
grondhouding verwant is.
Father Brown brengt dat onder woorden als hij de oplossing van één van
zijn ingewikkelde moordzaken simpelweg verklaart met de metafoor van de
stok. Die wijst een bepaalde richting uit. Maar omdat het een stok is, dus
iets met twee uiteinden, kun je er nooit zeker van zijn dat hij niet ook precies
de tegengestelde richting uit wijst.
De metafoor maakt duidelijk dat er aan iedere zaak twee kanten zitten.
In de lijn daarvan pleit zij ervoor om vooral oog te hebben voor het tegendeel
van alles waarop de aandacht tot dan geconcentreerd is geweest. Ze wijst
op de vitale betekenis van het tegendeel bij het zoeken van (de) waarheid.
Niet alleen het tegendeel van wat vanzelfsprekend schijnt. Ook het tegendeel
van eerbiedwaardige inzichten en grote waarheden.
Daarom is de metafoor ook toepasbaar op de wijsbegeerte als cultureel
verschijnsel en academische discipline. Het gescherpte bewustzijn dat een
stok altijd twee tegengestelde richtingen uit kan wijzen, kan ons bewust maken van het feit dat onder het ene begrip wijsbegeerte eigenlijk twee verschillende ondernemingen worden begrepen. Die zijn niet totaal verschillend
van elkaar. Integendeel, ze zijn duidelijk verwant en vormen in bepaalde opzichten een organische eenheid, componenten die elkaar veronderstellen en
tot hun recht laten komen. Maar in de praktijk kunnen ze (meer dan) een
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stokbreedte ver uit elkaar (gaan) lopen. Ik duid ze voorlopig aan als wijsbegeerte als denkdiscipline en wijsbegeerte als bestaansfunctie. Ik kom op
dit onderscheid dadelijk terug.
Maar de metafoor verwijst, in verband met wijsbegeerte, vooral in alle
scherpte, naar de functie van een bedachtzame verkenning of stoutmoedige
beproeving van het tegendeel in het zoeken van waarheid. Ze maakt bewust
van de hinderlijkheid van vanzelfsprekendheden bij het ophelderen van vragen. Ze maakt duidelijk hoe imaginair imago's zijn als je poogt tot de kern
van de zaak door te dringen. Dat geldt ook voor het imago van de wijsbegeerte zelf. Waar zij naar vanzelfsprekendheden neigt, stelt zich de vraag
hoe noodzakelijk het wordt wegen in tegengestelde richting te verkennen om
haar eigenlijke functie reliëf te geven.

HET MIDDEN VAN DE ENE STOK
Mijn (voorlopig) onderscheid tussen wijsbegeerte als bestaansfunctie en wijsbegeerte als denkdiscipline moet ik toelichten. Daarvoor vertrek ik van de
constatering dat er een niveau is waarop beide dimensies nog direct bij elkaar
horen en elkaar oproepen. Socrates lijkt mij daarvan de symbolische vertegenwoordiger. De praatjes die de sofisten als wijsheid en waarheid verkopen
zijn bewijsbaar niet meer dan een samenraapsel van indrukken, vooroordelen, flarden van mythen en volks(bij)geloof. Gericht doorvragen, in een goed
gedoseerde afwisseling van ironie en strenge logica, brengt de ondeugdelijkheid van deze waarheid en wijsheid aan het licht. Maar bovendien, die gedisciplineerde stijl van denken en vragen laat ook oplichten waar waarheid
en wijsheid dan wel te vinden zijn. Of liever : waarin waarheid en wijsheid
te vinden zijn. De overgang van sofos en sofistos naar filo-sofos kan de overgang zijn van waan naar waarheid, omdat het een verdiepende overgang is :
van een voorraad inzichten en overtuigingen naar een intentie, een oriëntatie, een houding. Een houding van liefde voor en hunkering naar waarheid.
Voor de sofist zijn waarheid en wijsheid 'iets'. Maar voor de filosoof zijn zij
de eventueel zelfs niet invulbare, onbereikbare perspectieven, die opgaan in
een nieuwe grondhouding. Deze houding concretiseert zich in eerste instantie in de bereidheid tot distantie van persoonlijke (eerste) indrukken en flarden publieke opinie. De houding verdiept zich in een positieve oriëntatie die
verwondering wordt genoemd.
De draagwijdte van het begrip 'verwondering' is gemakkelijker aan te voelen dan thematisch te omschrijven. Trefzeker vind ik de poging van Cornelis
Verhoeven : het zich pretentieloos openstellen voor het 'dat' der zijnden, onder gelijktijdige onthechting aan de toch altijd weer baatzuchtige vraag naar
hun 'waarom'. Distantie en verwondering samen geven concreet vorm aan
de bereidheid om zich te laten beleren door wat de zijnden over zichzelf
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openbaren.
Een dergelijke liefde voor de waarheid is iets anders dan de liefde voor
de zekerheid. De laatste manifesteert zich uiteindelijk altijd weer in onverzettelijke overtuigingen, die in staat stellen precies aan te geven wie waarom
dwaalt. En dus bestreden moet worden. Eventueel met een gifbeker, of een
brandstapel, of een behandeling in een psychiatrische kliniek. De liefde voor
waarheid daarentegen vindt als vanzelf een eerste uitdrukking in onzekerheid. Een bedachtzame onzekerheid, een evenwichtige combinatie van contemplatieve terughoudendheid en kritische indringendheid. Men is erop uit
de dingen tot hun recht te laten komen door ze zelf te laten spreken en ze
niet op voorhand op maat te snijden van eigenbelang, persoonlijk welbevinden of retorisch effect. Het is de onzekerheid van het uitstel of de verwachting, niet (of nog niet) die van de vertwijfeling. De liefde voor de waarheid
vindt haar uitdrukking in wijsbegeerte als de denkdiscipline die vooroordelen
ontmaskert, in dienst van een vertrouwde bestaansfunctie : de ontdekking
van ware, dit is door de werkelijkheid zelf geopenbaarde, te ontdekken gegeven oordelen.
De geschiedenis van de wijsbegeerte laat zien dat het begeren van wijsheid, dat zijn vorm vindt in een bepaalde samenhang van denkdiscipline en
bestaansfunctie, kan worden toegelicht aan tallozen die het avontuur hebben
gewaagd van het uitbreken uit de schijn van de vanzelfsprekendheden, om
op te vangen wat de werkelijkheid over zichzelf te zeggen heeft.
DE STOK DIE DE ZEE SPLIJT
Maar de geschiedenis geeft niet zelden ook de gespletenheid van de filosofie
te zien : terwille van de bestaansfunctie van de wijsbegeerte wordt de filosofische denkdiscipline onder kritiek genomen en bijgesteld. Of omgekeerd.
Sommige stromingen en scholen laten zich, voor de articulatie van hun
bijdrage aan de filosofische traditie, het gemakkelijkst karakteriseren vanuit
opvattingen over de wijsbegeerte als bestaansfunctie. Bijvoorbeeld de wijsbegeerte als middel om gelaten de wederwaardigheden van het bestaan te
ondergaan (stoa); de wijsbegeerte als troost voor de sterveling (Boethius);
de wijsbegeerte als dienst aan het zuivere verstaan van goddelijke openbaring
(scholastiek); de wijsbegeerte als middel om de (ver)twijfel(ing) in te dammen (Descartes); de wijsbegeerte als toegang tot het definitieve inzicht in
de wetmatigheid van de geschiedenis (Hegel); de wijsbegeerte als tegenwicht
tegen de banaliteit van een vergruisd bestaan (existentialisme). Natuurlijk,
deze bestaansfuncties konden niet ontdekt en uitgedragen worden, los van
een nadere invulling van de filosofie als milieu van bedachtzaamheid en bezonnenheid. In beginsel was er ook de band met de wijsbegeerte als denkdiscipline. Maar het accent lag daar niet.
Ook het andere accent, dat op de wijsbegeerte als denkdiscipline, laat zich
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met enige kernbegrippen aanduiden : de ontwikkeling van het afgewogen en
ingehouden vertoog (Aristoteles); de toeleg op het evenwichtige dispuut ; de
ontwikkeling van de dialectiek (sic et non) en het syllogisme (Abelardus);
de aanscherping van de criteria voor 'idea clara et distincta' (Descartes); de
verwetenschappelijking van het wijsgerig begrippenapparaat ; de ontwikkeling van de logica, de taalanalyse en de beschrijving van de hermeneutische
cirkel.
Deze hoogtepunten uit de wijsgerige traditie als denkdiscipline zijn binnen de kenleer uiteraard steeds gepositioneerd als dienst aan de waarheid
en daarmee in directe relatie met een bestaansfunctie gebracht. Maar dat
het accent eigenlijk elders ligt, kan gevoeglijk hieruit afgeleid worden dat
de meest perfecte beheersing van deze discipline niet zelden de reactie heeft
opgeroepen dat het alleen maar ging om volstrekt irrelevante, zo al niet ronduit vervelende scherpslijperij. Het klassieke voorbeeld : de syllogistische disputen over het aantal engelen op de punt van een naald. Dat dispuut wordt
(bij mijn weten) nu niet meer gevoerd. Maar dat wil niet zeggen dat aan vergelijkbare, even vermoeiende exercities geen tijd meer verloren wordt.
De stok van Father Brown blijkt dus in de wijsgerige traditie ook een beetje gefunctioneerd te hebben als de staf waarmee Mozes de Rietzee in tweeën
spleet om het slavenvolk der Hebreeën een droge overtocht te garanderen.
Daarmee verdraai ik misschien de metafoor, maar ik wil wijzen op een derde
mogelijkheid naast de twee tegengestelde richtingen van daarnet : de stok
als verbindingsstreepje tussen de twee door hem gescheiden regionen. Niet
altijd het riante voetpad dat Mozes voor een volk in nood wist droog te leggen. Maar wel een feitelijk begaanbare weg tussen steeds verder verwaterende uitersten door.
Deze 'Dritte im Bunde' lijkt mij de wijsgerige stijl of sfeer. In dat opzicht
tekent zich, in voortdurende afwisseling door de geschiedenis heen, een
spanningsboog af. Die strekt zich van op het eerste oog lichtvoetige ironie
over bijtende spot en gedreven, zo niet wanhopig vragen, uit tot systematisch
en degelijk denken. En doceren. Even gemakkelijk als het beginpunt het gevoel op kan roepen voor de gek gehouden, ja, bewust misleid te worden, kan
het eindpunt de ervaring oproepen van een hoogverheven ernst die overgaat
in regelrechte saaiheid.
Dit is niet de plaats om zorgvuldig af te wegen of hier sprake is van een
zelfstandige factor, dan wel van een bijprodukt, dat als vanzelf uit een legering van bestaansfunctie en denkdiscipline ontstaat. Het is echter niet zonder zin apart op dit aspect te wijzen. Het suggereert een vitaal verband tussen
wijsbegeerte en literatuur. Niet alleen is de literatuur het milieu van een hoge
graad van beheersing van taaltechnieken, het gaat vooral om de wortels daarvan : gevoeligheid voor wat een hedendaags wijsgeer trefzeker omschreven
heeft als de 'lyrische meerwaarde van het zijn' en het vermogen om dat invoelbaar en herkenbaar in taal over te dragen.
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WIJSBEGEERTE EN MODERNITEIT
Als het voorgaande enigszins adequaat het wijsgerige krachtenveld in kaart
brengt, dan ligt daarmee een referentiepatroon voor. Binnen dit stelsel van
coördinaten kan de vraag gesteld worden hoe dít systeem, dit onderdeel van
het 'vak', dit boek of deze wijsgeer daarin gesitueerd kan worden. Dezelfde
vraag kan ook van binnenuit worden verwoord : hoe kijkt men binnen dit
krachtenveld zelf tegen de wijsbegeerte aan ? Hoe is men, vanuit eigen betrokkenheid op en vertrouwdheid met deze traditie van denken en bedachtzaamheid, geneigd de plaats en functie van de wijsbegeerte in het eigentijdse
cultuurpatroon in te vullen ? Inhoeverre meent men dat de stok daarbij ook
de tegengestelde richting van de gangbare uit moet wijzen ? Misschien zelfs :
welke redenen meent men te hebben om de stok helemaal niet te laten wijzen
maar te laten slaan ? Zulks in navolging-op-afstand van wijsgeren die zichzelf
en hun denken de allure van hamer meenden te moeten aanmeten. Of in
navolging-op-nog-grotere-afstand van de wijzen die er een begaanbare weg
mee sloegen door woelige wateren.
Ik zou een onderscheid willen maken tussen een objectieve en een subjectieve invulling van de wijsbegeerte als bestaansfunctie. Met wat modieuze
termen is de objectieve kort te omschrijven als het onderzoeken van de bewering dat de moderne mens een een-dimensionale mens is geworden. Al
even modieus laat de subjectieve zich kort aanduiden als de aanvulling daarvan in de bewering dat het moderne bestaan er een is van ondraaglijke lichtheid, een bestaan zonder existentieel soortelijk gewicht. Anders gezegd, ik
stel mij de ontwikkeling voor, c.q. meen dat die in eigentijdse verhoudingen
een zekere prioriteit moet krijgen van een wijsgerige oriëntatie die deze
trends van en naar een-dimensionaliteit en lichtheid tegemoettreedt. Daarbij
kunnen veel elementen uit de rijke wijsgerige traditie recycled worden. Aan
de orde is het opdelven, doordacht presenteren en kritische wegen van een
veelheid van dimensies, waaronder die van de geperspectiveerdheid en het
soortelijk gewicht van menselijk bestaan, en archaïsche of klassieke manieren
om dat uit te drukken.
In de vraag naar de een-dimensionaliteit komen meerdere problemen samen, zowel uit specifieke wijsgerige richtingen (antropologie en cultuurfilosofie) als uit bespiegelingen over de traditie zelf en de waarde (actuele zeggingskracht) van bepaalde delen daarvan, zoals de ethiek en de metafysiek.
Ik wijs slechts op enkele hoofdvragen. Om te beginnen de vraag naar de
waardering van de moderniteit. Naast onloochenbare verworvenheden veroorzaakt zij immers ook in velerlei opzicht een scheiding tussen de mens en
zijn wereld. De vraag of de moderne mens nog steeds als subject van de geschiedenis kan worden beschouwd, zet zich dan ook door in wat wilde speculaties over het einde van de geschiedenis. Hier verschijnt het ethische probleem van de macht over de macht, als zuster van de evenzeer ethische pro-
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blematiek, hoe we de ambitie van de maakbare samenleving moeten waarderen. De scheiding zet zich door in tendensen tot overobjectivering van het
object/objectieve en oversubjectivering van het subject/subjectieve. Deze tendensen stellen grote vragen bij wat leerstuk en ideaal tegelijk was van de fenomenologen : het correlaat. Voor mij is het nog altijd een van de meest verhelderende en betrouwbare wijsgerige paradigmata.
Maar ook, deze elementen lopen concreet uit op of worden gevoed door
een levensgevoel van verlatenheid en onverplichtendheid : het eigen bestaan
als incident, zonder plechtankers en houvast in de tijd (traditie, geschiedenis
en actualiteit), de ruimte (geboorteplaats, regio, vaderland), de samenleving
of het transcendente. Hier gaat het thema van de eendimensionaliteit over
in dat van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan : het vervluchtigen van
het soortelijk gewicht van de mens.
Het heeft geen zin tegen een dergelijk levensgevoel in, het belang van de
ernst en van de (ethische) verplichtingen te gaan preken, of zich op het gezag
van autoriteiten te beroepen. Zo ergens, dan stelt zich hier de noodzaak van
maieutiek : de geleidelijke gewenning aan een andere benadering, de herkenning, stap voor stap, van de verrijking die verwondering en eerbied kunnen betekenen, of die zich nu concretiseren in respect voor bronnen, in bereidheid tot luisteren naar en het trachten te ontsleutelen van oude teksten,
in de welwillende confrontatie met denkers en gedachten, intuïties en systemen. Een dergelijke verkenning van mogelijke plechtankers in voorgegeven
verbanden kan leiden tot het inzicht dat dit geen blokkades maar voorwaarden voor de verwerkelijking van de menselijke vrijheid zijn. Alleen persoonlijke inzet en keuze maken het je mogelijk dat je de wereld in perspectief
gaat zien en daaraan een zekere houdbaarheid van het bestaan ontleent. Niet
dat daarmee de twijfel, of je ook langs deze weg niet vlucht in de geborgenheid van een nieuwe illusie, radicaal bezworen kan worden. Langs deze weg
leer je alleen inzien dat het eventuele illusoire karakter van deze nieuwe wereld en dit nieuwe bestaan niet onbeproefd, maar zelf gekozen is.
OOK DE WERELD IS NIET PLAT
Het objectieve probleem van de een-dimensionaliteit en het subjectieve probleem van het verlies van soortelijk gewicht komen m.i. samen in een kernvraag voor de hedendaagse wijsbegeerte. Die vraag kan een eigen wijsgerige
copernicaanse omwenteling inluiden. Sinds Copernicus weten we dat de aarde niet plat is. Maar hoe zit dat met de wereld ? Hoe geperspectiveerd is
de wereld, de door de mens in cultuur gebrachte aarde ?
Wat bitter zou men kunnen opperen dat, naarmate het besef van de planetaire positie van de aarde en haar verwevenheid met universele processen
is doorgedrongen, ook een proces op gang is gebracht van een verregaande
afplatting van de wereld. Daarmee samenhangend heeft een zo grondige re-
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lativering van de plaats en functie van de mens plaatsgevonden, dat zijn bestaan perspectief en ruimte verloren heeft. Voorzover zich in de roep om
en inzet voor vrijheid nog zoiets als perspectief en ruimte aftekenen, blijken
deze vaak verregaand illusoir : een collectief zoethoudertje, dat niet veel
meer lijkt dan bezwering van de pijn die de automatische betrokkenheid in
een collectieve 'rat-race' veroorzaakt.
De vraag naar de platheid van de wereld is geen andere dan die naar de
ruimte voor de menselijke vrijheid. Vrijheid is geen geestelijk goed, maar bezetting van wereldse ruimte. In een platte en perspectiefloze wereld kan zij
niet bestaan.
Op dit punt doet zich een gevoelige complicatie voor. Die vertoont overigens enige overeenkomst met de moeilijkheden die de heroriëntatie van Copernicus opriep. Ruimte en perspectief worden ontdekt via aanwijzingen,
maar laten zich niet zomaar bewijzen. Ze veronderstellen de ontdekkingsreiziger in de mens die verkent en gaandeweg in bezit neemt. De ruimte van
de verwondering wordt geleidelijk in bezit genomen. Daarbij heeft de grondhouding van verlangen meer draagkracht dan het zich behelpen met meningen en indrukken. Slechts in het evenwicht van contemplatieve distantie en
kritische indringendheid, in het verlangen naar waarheid kortom, kan ontdekt worden dat ook de wereld niet plat is maar, zoals de aarde, zoiets als
een planetaire structuur vertoont waardoor zij betrokken is in en op universele processen. De grondhouding is hier van meer doorslaggevend belang
dan het kennis nemen van wat reeds als waarheid is ontdekt, gecatalogiseerd
en opgeslagen in de magazijnen van de geschiedenis. Of preciezer : waar dat
kennis nemen niet bijdraagt aan de ontwikkeling van die grondhouding, tast
zij ballast op die wijsgerigheid en wijsgerige cultuur alleen maar hindert.
Iedere keer begint wijsbegeerte weer bij het begin. Als ze daar niet begint,
blijft al wat in haar naam geleerd wordt dode ballast. Het dient niet de waarheid, maar alleen zoiets als de continuïteit van het vak, de stabiliteit van samenleving en cultuur, of de rust in de straten en de geesten der mensen.
Anders gezegd : met alle erkenning van en erkentelijkheid voor de rijke diversificatie en verfijning die de wijsbegeerte als discipline is gaan kenmerken,
uiteindelijke kern en waarmerk van dat alles blijft : haar inleiding in zichzelf.
Terzijde, ik speel met de gedachte dat zich voor deze inleiding voor het
moment drie wegen aftekenen, die bruikbaar en verhelderend zijn. Het gaat
daarbij niet om nieuwe specialisaties ; in het patroon van reeds ontwikkelde
specialisaties zijn ze alle drie te situeren op het kruispunt van wijsgerige antropologie en cultuurfilosofie. In de strikte zin van het woord gaat het ook
niet om methodes ; hun methodische functie wordt geconcretiseerd in de
door wijsgeren en denkers van alle tijden beproefde technieken van zorgvuldig kijken en lezen, gericht doorvragen en bedachtzaam veronderstellen.
Met het, vooralsnog zeer summier, noemen van deze drie wegen wil ik op
me nemen, om bij gelegenheid nader en concreet in kaart te brengen waar-
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heen zij leiden.
De eerste weg gaat uit van 'portretten van tijdgenoten'. Goed gekozen
voorbeelden kunnen in wat zij zeggen over ons en onze cultuur, door wat
zij zeggen over zichzelf, op een nieuwe manier de veelzijdigheid van het patroon van mogelijkheden aan het licht brengen, waarin menselijk leven en
samenleven zijn gesitueerd. Op die manier wordt ook voorkomen dat men
zich vastzet in of vastgepind wordt op een positie in het moderniseringsdebat,
voor men de vele facetten daarvan goed in kaart heeft kunnen brengen.
Bovendien kan de systematiek in de keuze van de wijsgerig te portretteren
en te situeren tijdgenoten er toe leiden, dat men ook dimensies ter sprake
kan brengen die gemakkelijk onderbelicht blijven. Tenslotte, dat de stijlfiguur van het portret een toegang tot herkenbaarheid, concreetheid en zelfs
de anekdote geeft, is een voordeel.
De tweede weg van een eigentijdse inleiding in de wijsbegeerte lijkt mij
die van het wijsgerig hernemen van centrale en karakteristieke mythen van
de mensheid. Het betreft geen nieuw procédé. Kolakowski beproefde het
eerder in De Hemelsleutel. Aanvankelijk was het vooral een vorm van divertissement. Maar vanaf het moment dat hij het oude verhaal over de duivel
begon op te nemen, moest hij steeds ernstiger tonen laten doorklinken. Ook
Adorno heeft zo gewerkt en het verhaal van Odysseus heropgenomen, Ricoeur dat van Orfeus, Freud dat van Oidipoes. Er liggen nog zoveel bruikbare verhalen : dat van Sjiva, wiens dans schept en vernietigt of dat van Jezus
als gestalte van goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid. Zij bevatten
raadsels en oriëntaties op de oplossing daarvan, die meer dan ooit de moeite
van bedachtzame weging en wijsgerige beproeving waard zijn.
De derde weg zou ik die van de esthetische exercities willen noemen. Mensen drukken zich niet alleen uit in gedachten maar ook in vormen. De ruimte
die zij voor hun bestaan menen te mogen nemen, spiegelt zich in de concrete
wijze waarop zij zichzelf in de ruimte een onderkomen bieden in gebouwen
en landschappen. De spankracht van hun verlangen krijgt stem in de muziek
die zij maken, zeker als zij die verbinden met de verbeelding van de existentiële confrontaties en drama's die dat verlangen kan oproepen in oratoria
en opera's, maar ook, zij het wat meer verholen, in musicals en komedies.
De door ons in cultuur gebrachte wereld is niet alleen een wereld van gedachten en boeken, maar een wereld van vormen, van concrete en herkenbare condensaties van ambities en aspiraties. Vorm en stijl vragen om ontcijfering, voor we ons beslister mogen uitspreken over de vraag of we in een
platte wereld leven, die het menselijk bestaan tot een-dimensionaliteit verengt en het soortelijk gewicht ervan doet vervluchtigen.
Overigens, hoe men deze wegen ook uitzet en gaat, uiteindelijk bieden
zij, als eerder gezegd, geen garanties dat ook zij niet illusies zijn en tot een
illusoire wereld voeren. Knap bedacht. Maar een mens leeft nu eenmaal niet
van bedenksels. Ook deze wegen kunnen twijfel over de draagkracht en be-
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trouwbaarheid van het bestaan niet definitief bezweren. Maar de twijfel na
het verkennen ervan verschilt wezenlijk van het onbeproefde levensgevoel
dat het bestaan een toevallig incident is, een bijprodukt of automatisch effect
van de omstandigheden waarin het in moderne verhoudingen gesitueerd is.
Het heeft bedachtzaam op die omstandigheden een eigen wereld uitgespaard, c.q. die daarbinnen ingericht. Op voorhand is inderdaad niet te garanderen dat die beter of slechter is dan de grote, moderne wereld. Maar
vast staat dat zij de eigen, de zelf verworven wereld is.
WIE ALS DIENSTMAAGD VAN WIE ?
In dit verband slechts één korte opmerking over de relatie van theologie en
filosofie. Hetzelfde onderscheid tussen denkdiscipline en bestaansfunctie
dat ik hier hanteerde voor de filosofie, lijkt mij ook te gelden voor de theologie. Als speculatieve of geesteswetenschappen zijn beide nauw verwant.
Maar hier blijkt ook een belangrijk verschil. Juist als bestaansfunctie zullen
filosofie en theologie, geconfronteerd met dezelfde historische situatie en de
vragen die deze oproept, ten principale een andere weg (moeten) gaan. De
weg van de wijsbegeerte zou ik willen omschrijven als die van de voortdurende kritische weging van de vraag. De weg van de theologie is die van het
wegen, herijken en herformuleren, in het licht van die indringende vraag,
van een specifieke traditie van beantwoording daarvan. De theologie kan (en
mag) zich niet losmaken van de christelijke overlevering waarvan zij exponent is. Die is het erfgoed van een feitelijk bestaande geloofsgemeenschap,
met alle eventuele hardnekkigheid, alle atavismen of eisen van loyaliteit en
discipline daarmee gegeven. De filosofie plaatst dat erfgoed en die gemeenschap, zoals ook andere, in het kader van een met de concrete en historische
menselijke context gegeven traditie van vragen en verkennen, twijfelen en
vermoeden. Vragen en vermoedens kanaliseert de wijsbegeerte in de bedachtzaam ontwikkelde criteria voor systematisch denken en weten. Die systematiek wordt erdoor gekenmerkt dat zij zichzelf . kan verantwoorden. Al
was het maar omdat zij haar intellectuele grenzen kent.
Ik vermoed dat discussies over de verhouding van filosofie en theologie
nog te vaak gevoerd worden tegen de achtergrond van hun middeleeuwse
verhouding. Die is om redenen zowel van restauratie als van (toenmalige)
modernisering in de 19e eeuw gerevitaliseerd. Maar vandaag leidt de herinnering aan dat model, dat nauwelijks nog functioneert, tot (te) veel koudwatervrees. Enerzijds zijn filosofie en theologie te grondig met elkaar verwant, anderzijds verschillen ze te fundamenteel van elkaar dat men zich veel
zorgen zou hoeven te maken over overschrijdingen van competenties en dergelijke. Dat is het uitgangspunt.
Eerlijkheid gebiedt om dat te contrasteren in de bepaling van een persoonlijk eindpunt, boven de verhouding van theologie en filosofie uit. Het
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is mijn overtuiging – en hier past inderdaad de aanduiding : mijn geloof –
dat alleen in de doorleefde en gecultiveerde (liever : gekoesterde) betrokkenheid op God en Zijn genade, de twijfel tot rust komt, de twijfel over de
vraag of ook de beproefde eigen wereld uiteindelijk niet berust op illusie en
zelfbedrog, zij het nu dan zelf gekozen en kritisch doordacht. Daarmee komt
die twijfel overigens niet tot rust in zomaar een zekerheid. Wel in de aanvaarding van iets dat aan de grenzen van de wijsbegeerte als mogelijkheid
opdoemt : de erkenning van het mysterie. Ik denk dat vanuit zijn hedendaagse bestaansfunctie wijsbegeerte tot aan die grenzen moet proberen te voeren.
HET ESSAY ALS KRAAMHULP
Voor de bepaling van een eigen positie op het punt van de wijsbegeerte als
denkdiscipline heeft het voorgaande al een aanknopingspunt opgeleverd, en
wel toen het begrip maieutiek viel. Bij het munten van dit begrip schijnt Socrates aan het werk van zijn moeder te hebben gedacht. Deze biografische
component in zijn bepaling van de functie van wijsgeren is zowel verhelderend als verduisterend.
De metafoor maakt voldoende duidelijk dat inleiding tot de verwondering
als hergeboorte, en vooral ook de vorming van jonge mensen op precies dit
punt een even vitaal als moeizaam karwei is. Per slot staat niet meer of minder op het spel dan dat zij leren zich te ontworstelen aan een schaduwbestaan, waartoe zij des te opdringeriger worden verleid doordat er dag in dag
uit gegrossierd wordt in wat men vindt. Inzet is de liefde voor waarheid te
leren ontdekken, als voorwaarde voor de vrijheid. Het zijn de opinies en vanzelfsprekendheden waarmee gevestigde belangen en verankerde machtsposities uit de voeten kunnen, die daarbij als blokkade fungeren. Vorming van
kritische distantie en levende verwondering, als exponent van de ontdekking
van de mogelijkheid van en inzet voor de ontwikkeling van de eigen wereld,
is geen sinecure.
Verduisterend is de metafoor echter, omdat zij slechts een metafoor is,
die wel iets zegt over het doel van de onderneming, maar er over de methode
waarmee dat doel gediend kan worden het zwijgen toe doet. Als ik voor een
methode moet kiezen, denk ik op de eerste plaats aan het essay en aan de
beelden van essayistisch-wijsgerige beschouwingen die mij voor ogen zweven.
Een kernachtige definitie omschrijft het essay als 'wetenschap zonder bewijs'. Dat is een negatieve formulering. Al zegt ze niet dat er geen bewijzen
zouden zijn of dat de essayist die niet zou kennen, ze kan gemakkelijk op
die suggestie uitlopen en zo worden begrepen. In elk geval is het minstens
opmerkelijk dat bewijzen in het kader van een essay niet de centrale plaats
krijgen die hen normaal in een wetenschappelijk vertoog toekomen. Dat
vraagt om nadere motivering.
Die kan hierin gelegen zijn, dat de gangbare breedvoerigheid en gecom-
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pliceerdheid van een bewijsvoering het zicht kan ontnemen op de eigenlijke
bedoeling van het betoog, op de 'boodschap' ervan. In deze lijn ligt ook een
andere overweging, die aansluit bij wat hierboven is opgemerkt over de stijl
of de sfeer van het filosoferen. De sfeer van argumentatie en bewijsvoering,
met name in de geestes- of speculatieve wetenschappen, schept niet zelden
een ontoegankelijk betoog, dat nog nauwelijks verleidt tot lezing of anderszins volgen ervan. De essayistische aanpak poogt die blokkade te slechten.
Niet door argumentatie en bewijsvoering geheel weg te laten. Wel door ze
te doseren en te verpakken in literair-retorische stijlfiguren en concretiseringen, vaak ontleend aan representatieve anekdotes. Zo kan het betoog toegankelijker gemaakt worden. Beide overwegingen spelen een rol bij deze
keuze voor de essayistische beschouwing.
Maar doorslaggevend is een overweging die een ander aspect van het essay
belicht en teruggaat op Montaigne als degene die het genre ontwikkelde en
er de eerste grootmeester in was. Het essay laat, tot in zijn vorm, het denken
verschijnen als verkenning en zoektocht. Een zoektocht waarbij men zich,
als min of meer geïnteresseerde, vrij gemakkelijk kan aansluiten. Eenmaal
op weg en betrokken geraakt op de vragen die door de eerste vragen zijn
opgeroepen, wil men ook niet meer loslaten. Dan heeft men ook een andere
toegang of sleutel gevonden tot de argumentatieve betogen, de systematische
uiteenzettingen en de speculatieve beschouwingen. Daardoor kan men ook
met meer vrucht van de er in behandelde inzichten en oriëntaties kennis nemen, vol bewondering voor de grondigheid en degelijkheid waarmee ze zijn
ontwikkeld.
Bovendien, de klassieke wijsgerige (en theologische) genres hebben ook
sociaal een hermetisch effect. Ze kunnen rekenen op een soort respect op
voorhand voor de geleerde mensen die zulke moeilijke boeken schijnen te
kunnen schrijven en lezen, maar daarmee wordt hun bezigheid ook afgeschermd van het publieke gesprek. Welnu, ik sluit niet uit dat hier misschien
de doorslaggevende reden ligt voor toenemende klachten over dat publieke
gesprek, namelijk dat het niet meer wordt gevoerd en, voorzover nog wel gevoerd, doorgaans ondermaats is.
Juist uit wijsgerige bronnen rijst het beeld op van het dispuut als het milieu
waarin het publieke gesprek boven de banale confrontatie van vastgeroeste
zekerheden en belangen uit wordt getild en doorzicht geeft op algemeen belang, nu in de gestalte van vragen die allen aangaan. Uiteraard kunnen ook
wijsgerige disputen ontaarden in geredekavel. Van een essayistische cultuur
lijkt mij een impuls te kunnen uitgaan om het hoge isolement waarin geesteswetenschappen zijn geraakt te doorbreken. Uit dat isolement bevrijd, kunnen zij ook nieuwe voeding en allure geven aan het publieke gesprek.
Het feit dat de wijsgeer dan concurrent dreigt te worden van journalisten
en medianaten, de huidige grossiers in publieke opinie en algemeen aanvoelen, zeg : de sofisten van onze samenleving, weerspiegelt de concurrentieslag
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aan het begin van de officiële geschiedenis van het vak : die tussen Socrates
en de sofisten van toen. Anders gezegd, dit is de vuurlinie waarin de wijsgeer
vanaf het begin thuis was en, naar mijn mening, ook in onze dagen thuis
hoort. Het historische, maar tegelijk zoveel meer dan historische voorbeeld
geeft bovendien aan dat die strijd niet zonder risico is, maar op hoog kwalitatief niveau gevoerd kan worden.

Het bestaan tot verhaal gedwongen

OVER HET WERK VAN
A.F.TH. VAN DER HEIJDEN
GRETA COLAERT

Waar was het toch ? We hebben het gemist. Vaag, maar toch. Het personage
was plotseling uit de roman verdwenen. Het verhaal ook trouwens. In de jaren '60-'70 scheen zich een nieuw soort roman aan te kondigen. In 1963
schreef Robbe-Grillet :
Le roman de personnages appartient bel et bien au passé, il caractérise une époque : celle qui marqua l'apogée de l'individu'.

Maar nu mag het weer : het verhaal is terug, het personage is springlevend.
En vaak, heel vaak, heet het gewoon ik. En zelfs al wordt het een 'hij' met
een naam, dan nog schemeren de contouren van de verteller door het personage heen. De schrijver vertelt over zichzelf. Hij is het hoofdpersonage,
zijn levensverhaal is de plot. Het autobiografische karakter van dit soort
schrijven wordt niet langer weggemoffeld. Fiction wordt faction.
En toch gaat het niet om wat er precies gebeurd is. Het gaat niet om 'de
historie'. De ik-ken zijn 'Elcker-ikken'. Hun levensverhaal legt de menselijke
conditie bloot. In De kunst van de roman bepaalt Milan Kundera de status
van de roman als volgt :
De roman onderzoekt niet de werkelijkheid, maar het bestaan. En het bestaan
is niet wat er gebeurd is, het bestaan is het veld van menselijke mogelijkheden,
van alles wat de mens kan worden, van alles waartoe hij in staat is (p. 38).

Bijna parallel daarmee verklaart A.F.Th (Adri) van der Heijden :
(Ik zie) die boeken van mij als een soort laboratoria waarin ik experimenteer hoe
ver ik kan gaan met mijn personages, hoever zij zelf kunnen gaan2.
*

Wie schrijft, brengt een wereld tot stand waarin met levens, met bewustzijnsvormen en met symbolen geëxperimenteerd wordt. En wie leest, leeft duizend levens. De kunst van de roman bestaat erin verder te komen dan 'de
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Heijden,

foto Querido

feiten'; 'wat er gebeurd is' te veranderen in 'de mogelijkheden van het bestaan'. Want wat er gebeurd is, moet tot verhaal gemaakt worden, wil het
enigszins samenhang vertonen. Wie een gebeurtenis wil vertellen moet verbanden leggen. Wie zich z'n leven herinnert, vertelt zichzelf een verhaal. De
samenhang, de relaties, de structuren en de lijnen zijn geesteskinderen van
de verteller. Zonder het vermogen om tot een verhaal te komen, zouden zowel de individuele herinnering als het collectief bewustzijn, versplinterd en
ongrijpbaar, los zweven in de ruimte van de menselijke geest.
De makers van verhalen, de story-tellers, zijn van een cultuur niet alleen
de stem. Zij zijn de verzinners van een samenhang. Zij zijn de bedenkers
van een zin.
VAN DER HEIJDENS RECONSTRUCTIE :
'WIJ ZIJN HET VERLEDEN ZELF'

A.F.Th. van der Heijden is de bedenker van zo'n 2.300 bladzijden lange zin.
De romancyclus De tandeloze tijd bevat tot nog toe een proloog en drie
dikke delen. De proloog heet De slag om de Blauwbrug. Dan volgen Vallende
ouders (deel 1), De gevarendriehoek (deel 2), deel 3 ontbreekt en deel 4 heet :
Advocaat van de hanen. Daarnaast verschenen Het leven uit een dag en De
sandwich. Vóór hij onder eigen naam publiceerde, was er nog (onder het
pseudoniem Patrizio Canaponi) Een gondel in de Herengracht en De draaideur.
Wie met Van der Heijdens werk in z'n geheel kennismaakt, is overweldigd.
Is dit niet teveel ? Zijn dit niet teveel woorden, woorden, woorden ? Bezeten
van de wil om het bestaan tot verhaal te dwingen, houdt Adri van der Heijden
niet op zijn herinneringen tot in de kleinste details te reconstrueren : 'Wij
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zijn het verleden zelf' (30), 'Je me souviens, donc je suis' (31), luidt het in
De gevarendriehoek. En dus verwoordt hij, verbindt hij, schuift hij met gebeurtenissen en mensen tot er een indrukwekkende ,fabel ontstaat, die groter
is dan de realiteit. Door het vertellen ontstaat het verhaal, enkel het verhaal
onthult betekenis.
Bovendien deelt hij met veel andere schrijvers een soort gefixeerdheid op
het lelijke, het kleine, de schaduwkant : 'Ik ga ervan uit dat je alles wat je
aan armzaligs en rottigs op je weg tegenkomt, en waar je niet omheen kunt,
achteraf moet omsmeden, omsmelten tot iets moois, dat tegelijkertijd – verhevigd – de herinnering aan de gruwel in zich bergt'. (Vallende ouders, 376)
In een interview met Rudie Kagie in Vrij Nederland (13/9/86) licht hij deze
uitspraak als volgt toe : 'Ik ben niet iemand die dingen alsnog gaat gladstrijken. Ik heb meer de neiging om de situaties waarin ik tekort ben geschoten in scherpe bewoordingen te stellen, waardoor ze in een schril daglicht
komen te staan. Misschien is dat wel de mooiste manier om je van alle schuld
te verlossen'. In de Haagse Post (11/2/84) zegt hij in een interview : 'Het leven
is sowieso synoniem met schaamte. Om zich bezig te houden, zoekt de mens
daar concrete dingen bij. Ik zie schaamte als één van de belangrijkste motoren die literatuur in gang zetten. Een kwestie van jezelf en de mensheid
goed praten. De schaamte wegwassen. Op zo'n manier dat de lezers hun
schaamte ook weggewassen krijgen'.
Daarmee zijn de grote lijnen uitgezet en de drijfveren van dit autobiografische schrijven blootgelegd. Het is een hachelijke onderneming, dit balanceren tussen de feiten en het verhaal. Tussen 'wat er gebeurd' is en 'de
mogelijkheden van het bestaan'. Overal gapen de valkuilen van het platte
realisme. Wat hebben wij te zoeken in 'het strontstrietje' in Geldrop (De gevarendriehoek, 42) waar de schrijver zijn jeugd sleet ? Wie wil er mét hem
belanden in de verveling van een uitzichtloos studentenbestaan in Nijmegen ? Er zijn in dit verband leuke anekdotes bekend over reisjes van lezers,
naar in de romans beschreven 'lokaties'.
Maar plat realisme is zeker niet wat Van der Heijden zelf wil : 'Ik heb
ook die opvatting : realisme, daar schiet je niets mee op. Een verheviging van
de werkelijkheid, een verheviging door extreme beelden, door de zaak te
overdrijven en hyperbolen te gebruiken : op die manier klop je de werkelijkheid op en verander je zodanig dat de realiteit een diepere waarheid prijsgeeft. Dat hoop je' (in De Waarheid, 13-2-84).
Wat ontdekt Adri van der Heijden over de mens, over zijn symbolen, zijn
relaties, zijn zelfbedrog en zijn frustraties ? Uit de collectieve ziel van de
mens diept hij archetypische thema's op : Vatersuche, agressie, seksualiteit. Hij
raakt het universele vermogen van de mens aan om tegelijkertijd te verlangen
naar herinnering, én naar vergetelheid. Symbolen zijn het mes (de kniep), de
schaar. En de drank. Wat Van der Heijden naar boven haalt, zijn niet 's mensen allermooiste aandriften. Exemplarische passages, samengesprokkeld uit
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de verschillende delen, illustreren hoe hij met deze toch wel zware stof omgaat.
VATERSUCHE
In De gevarendriehoek komt de vader van Albert Egberts op een dag dronken
thuis. Albert is de hoofdpersoon uit deel 1 en deel 2 van de romancyclus
De tandeloze tijd. In Advocaat van de hanen komt dezelfde Albert voor als
nevenpersonage. De dronkenschappen van vader Egberts zijn spectaculair.
Er is altijd wel een reden om te drinken. Eén keer is het de opmerking die
de Vriendelijke Leraar naast het opstel van vader Egberts had geschreven.
Alberts vader werkt namelijk bij Philips (Flipse) en hij wil door het volgen
van een schriftelijke cursus hogerop geraken. Bij de passage 'Als ik 's avonds
thuiskom, ontbijt ik eerst en dan zet ik de radio aan en ga de krant lezen,
die spel ik helemaal uit', had de Vriendelijke Leraar met rode pen geschreven : 'Ontbijten, mijnheer, doet men 's morgens'. Deze zin wordt door Alberts moeder gretig aangegrepen om manlief uit te lachen. Die zet het dus
op een drinken. Als hij 's avonds thuiskomt, vindt hij de boel gesloten. Met
een achtergelaten schildersladder probeert hij via een slaapkamerraam binnen te geraken. Hij kiest het raam van zijn zoon Albert. Op het moment dat
de ladder met een dreun tegen de ruit terecht komt, schrikt Albert wakker.
Omdat de ladder onhandig met de ene poot tegen het raamkozijn staat, terwijl de andere bij elke stap die Alberts vader op de ladder zet, tegen het
glas tikt, lijkt het voor Albert alsof een enorm monster uit het duister naar
hem opklimt. 'Niet bang zijn, jungske... Pappa staat hier op 'ne leer. Pappa
is z'n sluttel kwijt. Doe 't raam dan mooi effetjes open'. Het stelt Albert niet
gerust. Toch loert hij even tussen de gordijnen. Daar staat een man die weliswaar op zijn vader gelijkt, maar er tegelijk een slechte imitatie van lijkt
'Het gezicht van de man aan het raam zag groenig bleek, zijn mond stond
vertrokken, en hij had heel andere ogen. Zijn hoofd hing zo dicht bij het
raam, dat een condensvlek zijn neus wegnam. Juist doordat de kerel probeerde te glimlachen ontstond op zijn gezicht een gemene grijns'. Albert doet
een halfslachtige poging om zijn onherkenbare vader binnen te laten. Maar
aangezien de ramen naar buiten openzwaaien en de ladder tegen het raam
aanleunt in plaats van tegen het raamkozijn, zal hij zeker omvallen als Albert
de ramen openduwt. Albert durft het bevel van zijn vader noch te negeren,
noch ten uitvoer te brengen. Deze patstelling zal kenmerkend blijven voor
de verhouding tussen vader en zoon. 'Albert had nooit de moed voor of tegen
hem te kiezen. En de vader zou nooit begrijpen wat hij het kind aandeed
door zo uit de nacht zijn slaap binnen te klauteren. Drammend en dreinend
zou de man zijn leven lang op de derde sport van boven blijven staan' (101).
De Vatersuche, waarin drank en agressie een grote rol spelen, is uitdrukkelijk aanwezig in Vallende ouders en De gevarendriehoek.

314

STREVEN I JANUARI 1992

DE KNIEP

Agressie dan. Vlak na de scène met de ladder komt een hoofdstuk dat 'De
kniep' heet. De kniep is een groot knipmes dat uitgeklapt zo'n drieëneenhalve decimeter lang is en lichtelijk gekromd. Alberts vader heeft het gekregen van 'Flipse'. Hij moest het gebruiken om verfbussen open te krikken.
'Flauw waren ze niet, bij Flipse'. Het personeelsmes verandert van naam als
Alberts vader bezopen is. Dan roept hij om zijn 'kniep': 'De kniep goddoeme ! De kniep !', 'Moet ik er de kniep bijhalen ?', 'Ik zal 'r de kniep laten
voelen...! '
'De kniep... een woord in staat het mes een andere functie op te leggen.
Alleen al het uitspreken ervan haalde de gevaarlijke kanten van het mes naar
buiten' (103).
Het jongetje Albert weet dat vader in de nachten van zaterdag op zondag
dronken thuiskomt. Diep in de nacht komt er een tierend monster het tuinpad opgereden. Het sarren en dreigen kan beginnen. Albert kan elk geluid
thuisbrengen. Hij durft niet in te slapen. Meer zelfs, hij 'bezweert' de werkelijkheid door stokstijf, roerlozer dan een dode, in bed te liggen. 'Die gespannen bewegingloosheid was zijn enige verweer, zijn enige daad. Hij moest
erbij blijven, daar kwam het op aan. In zijn overspannenheid had Albert de
gewaarwording dat hij met zijn lichaam de bewegingen, verschuivingen, verhoudingen in huis dirigeerde... ze intoomde... ze temde' (121).
Geweld en het ondergaan van geweld zijn heel opvallend in het oeuvre
van Van der Heijden. Agressie is voor hem een zeer nadrukkelijk aanwezige
component in 'de mogelijkheden van het bestaan'.
DON JUAN

Het is dus niet verwonderlijk dat agressie ook een ingrediënt is van de seksualiteit. In De gevarendriehoek worden de seksuele spelletjes van de jongens
Flix en Albert beschreven. Eén keer halen ze een vuile streek uit met een
paard, een hengst. Dolgeworden ramt het paard een van de huisjes in de
straat. Het moet worden afgemaakt. De hele scène ademt geweld. In de hele
cyclus is seksualiteit met geweld verbonden.
Aanvankelijk is Albert impotent. Omdat het hele gebeuren herleid wordt
tot één idee, één handeling, de penetratie, begint Albert algauw te twijfelen
aan zijn bekwaamheid daartoe. Hij acht zijn geslacht daar niet toe in staat.
Hij vreest op een weerstand te stoten die hij niet zal kunnen doorbreken.
En zo gebeurt het. De eerste keer is een fiasco, de vele volgende keren ook.
Uiteindelijk raakt hij op een nogal ongewone manier van zijn impotentie verlost. In ruil voor de betaling van haar abortus verklaart Marike de Swart zich
bereid Albert te 'behandelen'.
In Vallende ouders zegt de verteller : 'Wie lange tijd niet bij machte was
"de bijslaap te voltrekken", zoals het bijbels heet, is voor zijn leven impotent.
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Seksuele onmacht kan alleen in schijn genezen' (45). Dat blijkt ook. Albert
Egberts wordt een minnaar zonder 'minne'. 'Don Juan heb ik altijd beschouwd als het oertype van de 'genezen' mannelijke onmacht, en alleen als
zodanig is hij voor mij genietbaar. Hij heeft iets over te doen : om zijn
schaamte uit te wissen. En omdat hij dit poetsen zo grondig aanpakt, wordt
hij tragisch in zijn dwangmatigheid' (Vallende ouders, 45). Ook in Advocaat
van de hanen, waar Ernst Quispel het eigenlijke hoofdpersonage is, is seksualiteit een kwestie van presteren, niet zelden met geweld en zelfs verkrachting verbonden. Thjum beschrijft zijn homoseksuele ervaring als volgt : 'Het
lijkt wel of je vecht, met dat ding in je hand. Zo snel mogelijk alles, de hele
wereld naar buiten werpen. Het is geen orgasme, maar een witgloeiend mes
dwars door je pens. Harakiri' (259).

Dit alles is maar een fractie van de thematiek die Van der Heijden aansnijdt.
Het lijkt wel alsof hij zich tot taak heeft gesteld niet alleen enkele 'mogelijkheden van het bestaan' te exploreren, maar alle. Dat is bijna teveel. Wat
Van der Heijden vertelt, wordt rijk gestoffeerd met 'historische' feiten, met
'controleerbare' gegevens en met 'herkenbare' lokaties. Hij is niet zuinig met
anekdotes en kijkt niet op het vertellen van één exemplarische gebeurtenis
minder of meer.
De stijl die hij hanteert, vloeit voort uit de associatieve werking van het
geheugen. Vaak associeert hij een gebeurtenis met een andere uit een andere
periode. Zo valt hij door de tijd heen en komt hij terecht in eerdere werelden : die van zijn ouders bijvoorbeeld, of van zijn voorouders. Toch is hij geen
geschiedschrijver. In alle verhalen blijft de diepste hartstocht van de schrijver
deze : ontdekkingsreiziger van het bestaan te zijn. Daartoe zijn menselijk bewustzijn en geheugen noodzakelijk.

DE ZIEL VAN DE FLES
Het menselijk bewustzijn is afhankelijk van het geheugen. Wie wel eens een
'gat' van een paar uren of dagen heeft gehad, kent maar al te goed het gevoel :
ik ben bestolen. De tijd die zich met geen enkel hulpmiddel laat terughalen,
lijkt 'niet geleefd'. Het vermogen zich een ik te voelen hangt samen met het
vermogen tot herinnering. We zijn wie we waren, we zijn de som van onze
herinneringen, we worden gevormd door de structuur van ons geheugen. Het
lijkt alsof Van der Heijdens bestaan afhangt van zijn vermogen om het te
vertellen.
Hoe vreemd is dan niet het bijna even sterke verlangen naar vergetelheid.
Het bewustzijn snakt naar vakantie. Er even niet zijn, even niet registreren.
De drank schakelt ons registreerapparaat op een efficiënte manier uit.
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In alle delen van De tandeloze tijd spelen drank en drugs een grote rol.
De verteller geeft in de hele cyclus talloze verklaringen voor de verslaving
van zijn figuren.
In 1980, wanneer Albert in Amsterdam is en, aan de heroïne verslaafd,
op rooftocht gaat met een schaar als breekijzer (De slag om de Blauwbrug)
is het de opstandigheid tegen de 'stilstand' die hem zover gebracht heeft.
Hij wil dat er iets gebeurt, dat er iets is wat de dagen in beweging zet. Heroïne
brengt hem al gauw in een rad van telkens terugkerende handelingen : inbreken, geld vinden, heroïne.
In Vallende ouders drinken Albert,Thjum en Flix regelmatig veel meer dan
goed voor ze is. De vader van Albert is een notoir dronkaard. Op een keer
valt hij met z'n brommer en sleurt in z'n val vrouw en kinderen mee. Vandaar
de titel. Albert zelf vraagt zich ontredderd en ziek van de drank van het afgelopen weekend, af 'waarom een mens het nodig (vond) om zich naar lichaam en ziel zo door en door te verzieken en te bevuilen en uit te putten
zonder er ooit van te leren' (122).
Het begin van Alberts drankzucht heeft te maken met de zoektocht naar
zijn vader. Om zijn vader, die door zijn dronkenschappen verandert in een
onbekende, te doorgronden, probeert hij in diens wereld te komen, die van
de drank. 'Om in zijn wereld door te dringen moest ik me laten zakken in
de fles, net zo lang tot ik op zijn ziel stuitte. Er was alleen een technisch
probleem : ik had nooit een drup alcohol gedronken. Mijn geheelonthouding
was altijd een passief verzet geweest tegen zijn drankzucht' (Vallende ouders,
387). Maar de poging mislukt van meet af aan. Albert komt geen stap dichter
bij zijn vader, integendeel : 'Tot op de ziel van de fles was ik gedaald... en
er heerste niets dan leegte, duisternis, eenzaamheid, verlamming, doodsangst... Je waadde er door modderdikke droesem, maar hij, hij was nergens
te bekennen' (Vallende ouders, 396). Toch gaat Albert door met drinken. Zijn
studie mislukt. De drinkgelagen van de weekends breiden zich uit tot ze elkaar ergens in het midden van de week raken. Albert 'verandert' in zijn vader. De rollen zijn omgekeerd. Het helpt helemaal niks dat hij van zo dichtbij
gezien heeft hoe zijn vader zijn leven verdeed. Hij doet hetzelfde. Hij ziet
geen mogelijkheid om zijn tijd zinvol te besteden. 'Gelukkig was er de alcohol
om ons af en toe het gevoel te geven dat er werveling in ons bestaan zat'
(Vallende ouders, 29). Albert trekt zelf de conclusie : 'Aan dergelijke toestanden ging in die jaren een groot deel van onze energie op. We hadden ook
in bed kunnen blijven liggen. Dat was eerlijker geweest' (Vallende ouders,
115).
Tegelijk ontwikkelt Albert zijn filosofie van het leven in de breedte. Het
komt erop neer dat een mens moet pogen elke minuut van zijn leven in zijn
volle diepte en breedte te beleven. Op die manier bereikt hij een soort eeuwigheid, aangezien elke minuut al zo vol is van ervaringen. Albert vergelijkt
deze manier van beleven met de wijze waarop een stervende vlak voor zijn
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dood nog even heel zijn leven aan zich voorbij ziet trekken. Als je altijd zo
zou kunnen leven, dan leefde je in het 'hiernumaals' (193).
Deze wens tot heel intens leven staat diametraal tegenover de vlucht in
de drank. Deze tegenstelling zal nog eens terugkomen in Advocaat van de
hanen. Daarin is Ernst Quispel de drinker. Hij treedt op als de advocaat van
de vader van Kiliaan Noppen. Kiliaan is in de politiecel gestorven. Oorzaak :
drugs, of politiegeweld ? Het verhaal draait om deze vragen. Maar ook, zelfs
nog meer, om Ernst Quispels drinkprobleem. Zelf noemt hij zich een kwartaaldrinker, een dipsomaan : hij drinkt in vlagen. Tussendoor raakt hij geen
druppel aan. Hij voelt zich verplicht om zeer aandachtig te leven. In die zin
is hij een illustratie van de filosofie van het leven in de breedte, zoals die
in Vallende ouders door Albert uiteengezet wordt : 'Als het leven iets volstrekt
eenmaligs en eindigs was – en dat was het – dan mocht de aandacht nooit
verslappen' (29).
Ernst zoekt de oorzaak van zijn drinken in deze 'geestelijke spankracht':
'de krankzinnige, zelfopgelegde dwang om niets van wat de wereld hem liet
zien aan zijn aandacht te laten ontsnappen, om vierentwintig uur per dag
met open geest en open zintuigen klaar te staan ten einde alles wat de werkelijkheid verspilde te laten binnenstromen, te vergaren. Duizend keer per
dag tegen jezelf zeggen : "Ik leef". "Nu"' (466).
Drinken is vakantie nemen van die werkelijkheid. Ernst Quispel ervaart
zijn jaarlijkse uitspatting als een beloning. Alle zwaarte valt dan van hem af.
Hij wordt euforisch. Deze euforie gaat aanvankelijk vooraf aan de drinkgelagen. De drank versterkt en verlengt de euforie alleen maar. Vol geestdrift,
verliefdheid op het leven, agressieve vrolijkheid en doodsverachting, stort
Ernst zich in het café-leven. De drank maakt hem eerst lucider, euforischer,
radder en scherper van tong, humoristischer, erudieter en strijdlustiger.
Maar na een tijd verdwijnt dit effect. Koning alcohol blijkt oppermachtig :
Erns t. is niet in staat om zijn dipsomanie onder controle te houden. Drinken
wordt drinken om te drinken. De euforie blijft uit. De werkelijkheid krijgt
ook in de nevels van de roes, niet meer de glans die Ernst Quispel ervan
eist. De vakantie mislukt...
Dit conflict tussen de eis om heel intens te leven, en het verlangen naar
vakantie van geheugen, bewustzijn en verantwoordelijkheid, leidt tot Ernst
Quispels ondergang.
'JE ME SOUVIENS, DONC JE SUIS'
Als ik ophou het geheugen van mijn bestaan te zijn, hou ik ook op met leven,
schijnt Van der Heijden te denken (Drinken is dan oefenen in 'ophouden
met leven', want drinken is ophouden met onthouden).
Van der Heijden deelt zijn passie met veel andere autobiografische of
daarmee verwante schrijvers. Het lijkt erop dat de jaren '80 en '90 de Ne-
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derlandse literatuurgeschiedenis in zullen gaan met een opvallende stapel
autobiografisch gekleurd werk : Tom Lanoye, Eric de Kuyper, Pol Hoste, Leo
Pleysier, August Willemsen, zelfs Hubert Lampo in zijn laatste werk, en nog
vele anderen.
Deze tijd is niet het personage-loze tijdperk geworden dat Robbe-Grillet
aankondigde. En wie zal zeggen waarom de auteur zichzelf tot personage
heeft gemaakt ?
Is het een ultiem 'wie schrijft, die blijft'?
NOTEN

1 Pour un nouveau roman, Gallimard, Paris, 1963.
2 Interview geciteerd in De Standaard van 6/7/91, K. Osstyn.

AANDACHT EN AANWEZIGHE ID
HUGO ROEFFAERS

Nog maar pas klonk er een pleidooi op voor een nieuwe dialoog tussen geloof
en wetenschap, of een astrofysicus houdt een bewogen betoog om de boedelscheiding te verdedigen l . In zijn recent essay Aandacht en aanwezigheid2
gaat Bodifée er blijkbaar van uit dat men . zich wel mag bedienen van de
wetenschappelijke ladder, maar dat men die, naar het voorbeeld van Wittgenstein, ten gepaste tijd moet afstoten. De taal van de wetenschap is een
analytische taal die het object ontleedt en tot algemene concepten herleidt.
Ze ontbindt in plaats van te verenigen ; ze beweegt zich aan de buitenkant
van de dingen en komt niet, ja, kan zelfs niet in aanraking komen met hun
binnenkant, met hun uniciteit. Vereniging en inleving maken echter de kern
uit van wat we religie noemen. Alleen de taal van de intuitie verenigt ons
met het object en vooral de muzikale taal, 'die het onderwerp waarover zij
spreekt niet buiten zichzelf aantreft, maar in zichzelf draagt' (p. 107).
Bodifée lijkt zich niet bewust te zijn van het feit dat hij het begrip 'taal'
in twee betekenissen aanwendt. Met de uitdrukking 'wetenschappelijke of
analytische taal' bedoelt hij in de eerste plaats de 'verwoording'; met 'intuïtieve en muzikale taal' een ingesteldheid tegenover de werkelijkheid. Wat
hij het euvel van de analytische taal noemt, is in, feite het bekende probleem
van het statuut van de 'universalia', het feit dat wij met een algemeen begrip,
boom b.v., heel wat onderling verschillende dingen benoemen. Maar, dat
probleem is inherent aan de taal zelf. Zoals Bodifée terecht opmerkt, bestaat
er geen privé-taal. Dat geldt ook voor de door hem genoemde intuïtieve en
muzikale taal, inzoverre ze de verwoording zijn van een intuïtief of muzikaal
inleven. Bodifée ontwijkt dit probleem door de term taal in deze twee gevallen figuurlijk aan te wenden. Het onderscheid tussen deze drie 'talen' ligt
niet op het vlak van de taal, maar heeft alles te maken met de ingesteldheid
van het subject. Voor die ingesteldheid gebruikt Bodifée de begrippen 'aandacht' en 'aanwezigheid'. Die aandacht kan volgens hem drie richtingen uitgaan : 'Zij kan op de materie gericht zijn, met de wetten en omstandigheden
waaraan die onderworpen is. Wetenschap en technologie zijn daarvan de
concrete produkten. De aandacht kan ook op de medemens gericht zijn met
diens vragen en behoeften. (...) Aandacht kan ook zelf het voorwerp van aan-
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dacht zijn. (...) De aandacht voor deze allesomvattende, alles scheppende
aandacht is de religieuze ervaring. Religie is de uitdrukking van het besef
dat alles wat bestaat gewild is, en daarom goed is' (pp. 11-12).
'Het besef dat alles wat bestaat gewild is', ontstaat volgens Bodifée uit
de constatatie dat we niet louter willekeur aantreffen in deze wereld : 'In
de niet-willekeur va n . de werkelijkheid herkent de bewuste mens. het gewilde
karakter van deze werkelijkheid' (p. 12). Daaruit besluit hij : 'Er schuilt een
opzettelijkheid in de structuur van de natuur die niet die van de mens is'
(p. 49). Hier lijkt de astrofysicus wel een duizelingwekkende salto mortale
uit te voeren die hem aan de zwaartekracht van de aarde ontheft en op een
metafysische hoogte doet belanden3. Ik kan niet ontkomen aan de indruk
dat Bodifée ons hier een variante biedt op het kosmologisch godsbewijs van
Thomas van Aquino. Natuurlijk ligt het niet in zijn bedoeling iets te 'bewijzen', hij wil alleen wegwijzers uitzetten die onze aandacht moeten richten
op dé aandacht. De orde in de schepping en vooral de ontsluiting van de
tijd in de 'open systemen', voeren ons volgens hem over de grenzen van tijd
en ruimte.
Twee opmerkingen. Is de orde in de natuur voorafgegeven of legt de mens
die orde op aan de werkelijkheid ? Is het niet de mens die de chaotische natuur omvormt tot een ordelijke kosmos ? Bodifée lijkt dit onderscheid wel
te merken, maar trekt er niet de nodige conclusies uit. Zo stelt hij dat de
Grieken met de euclidische meetkunde een 'realiteit van nooit gekende perfectie' schiepen (p. 34 ; curs. HR, zoals verder in alle citaten), om in de volgende paragrafen die realiteit een 'beeld' of een 'voorstelling' te noemen (p.
35, 36).
SCHOONHEID
De aandacht voor de transcendente Aandacht lijkt een esthetische ervaring
te zijn : 'Het schone', schreef Simone Weil, is iets waaraan men aandacht
geeft' (p. 37). Natuurlijk heeft Bodifée weet van de onafheid van de wereld
en dus van het kwaad dat er inherent aan is. Maar hij maakt geen onderscheid tussen het zgn. fysische kwaad (natuurrampen b.v.) dat te wijten is
aan de onafheid van deze wereld (in gelovige taal : 'het onvoltooid zijn van
de schepping', p. 51) en het morele kwaad, veroorzaakt door de mens zelf :
'De ervaring van het kwaad, die onvermijdelijk deel uitmaakt van het bewustzijn, kan slechts de constatatie zijn van het nog onvoltooide karakter van
de schepping' (p. 12).
'Het lijden in de wereld is het resultaat van gedachtenloosheid', schrijft
Bodifée (p. 47). Voorwaar een socratische opvatting (als ik weet wat goed
is, doe ik het ook), die echter dagelijks door miljoenen stervelingen wordt
tegengesproken. Allicht bedoelt hij niet 'gedachteloosheid, maar gebrek aan
aandacht voor een aanwezigheid bij mensen en dingen. Als hij dat bedoelt,
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dan is dit een voorbeeld van onverzorgd taalgebruik. En dat speelt Bodifée,
en vooral de lezer, wel eens meer parten. Een paar voorbeelden.
'In de mens komt een morele orde tot stand die zich verheft boven het
biologische bestaan. Naarmate die ontwikkeling zich voortzet wordt de wereld aandachtiger voor zichzelf' (p. 12). Hier wordt zonder overgang aan de
wereld een zelfbewustzijn toegedicht dat volgens de logica van de gedachtegang aan de mens toekomt. Ook maakt Bodifée geen onderscheid tussen
bewustzijn en zelfbewustzijn, zoals blijkt uit de wel erg manklopende verwoording in de volgende zin : 'De beelden, geluiden en andere indrukken
in het bewustzijn zijn geen door mij gegenereerde constructies want het bewustzijn zelf – dat het weten is wat in het eigen 'ik' gebeurt – is erdoor
verrast' (p. 20). In correct Nederlands : het zelfbewustzijn 'dat een weten is
van wat in het eigen "ik" gebeurt'.
In verband met dit zelfbewustzijn schrijft Bodifée nog : 'Wat zich in de
eigen gedachten aantrof, noemde zich "ik"' (p. 17). Een onpersoonlijk iets
(wat) verwerft m.a.w. ineens zelfbewustzijn. En wat betekent 'zich in de eigen
gedachten aantreffen'? Eenzelfde bezieling van een neutraal gebeuren verwoordt hij enkele regels verder aldus : 'Datgene wat is losgekoppeld van de
aarde en van mijn lichaam, wat met zijn wil, zijn gedachten en initiatieven
niet aan de uitwendige feiten gekoppeld is maar zelf feiten schept, ben ik' (p.
18). Een aandachtige lezer onderkent hier een spoor van het oude dualisme
(geest-materie of lichaam) en een instrumentele opvatting van het lichaam :
ik heb in plaats van ik ben mijn lichaam.
TAAL EN STIJL
Wittgenstein had er al voor gewaarschuwd dat veel filosofische problemen
te wijten zijn aan een zorgeloos omspringen met de taal. Een illustratie daarvan geeft het volgende citaat : 'Het is niet mogelijk de wereld op te vatten
als niets dan onverschillige stof, en niet als enkel een willend bewustzijn' (p.
29). Een dubbele ontkenning levert een bevestiging op en dus kunnen we
volgens deze zin de wereld opvatten als 'enkel een willend bewustzijn'. Maar
dat wil Bodifée juist ontkennen ! En wat bedoelt hij met de volgende zin :
'Zij (de wereld) bestaat objectief in de mate waarin ze onverschillig blijft voor
de wil, en subjectief in de mate waarin ze beseft en wilt' (p. 29)? Moet men
dan geen subject zijn (subjectief) om een onverschillige houding aan te nemen ?
Meer nog dan tegen de grammatica zondigt Bodifée tegen het stijlgenre.
Zo vermengt hij voortdurend figuurlijk met letterlijk taalgebruik. Zijn essay
staat bol van antropomorfismen en personificaties die niet metaforisch maar
letterlijk bedoeld zijn. Neem b.v. de eerste zin van het boek : 'Het heelal is
een ruimte vol nieuwsgierigheid naar zichzelf' (p. 9). En verder 'Zij (de buitenwereld) volgt eigen wetmatigheden en neemt eigen beslissingen' (p. 17).
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Toch merkt hij terecht op : 'De natuurkunde kent geen subjectiviteit toe aan
de objecten' (p. 24). M.a.w. deze personificaties zijn onze lezing van de werkelijkheid !
Bodifée ziet blijkbaar slechts graduele verschillen in het leven van respectievelijk anorganisch, plantaardig, dierlijk en menselijk leven. Toegepast op
de taal b.v. volgt daaruit dat wíj aan al die vormen van leven 'taal' moeten
toekennen en dat er dus geen wezenlijk verschil bestaat tussen de dierlijke
communicatiemiddelen en de menselijke taal. Een stelling die geen enkele
taalkundige nog zou onderschrijven !
In vele opzichten lijkt Bodifées kijk op de vormen van leven in deze wereld
Teilhardiaans. Zo b.v. als hij schrijft : 'Naarmate het leven groeit, wordt het
heelal zich in toenemende mate van zichzelf bewust' (p. 70), en 'De vage
grens tussen een louter chemische reactiviteit en een originele biologische
activiteit werd geleidelijk aan overschreden' (p. 72). Maar Teilhard had wel
aandacht voor de kwalitatieve sprong die het ontstaan van het menselijke
bewuste en zelfbewuste leven betekende in de evolutie. Al sluit Bodifée zich
hier soms bij aan, zijn figuurlijk taalgebruik moffelt die kwalitatieve sprong
nogal eens weg.
BEGRIJPENDE TAAL
Niet zonder reden richten mijn opmerkingen zich op Bodifées taalgebruik.
Aan die taal besteedt hij zelf een apart hoofdstuk : Begrijpende taal (pp. 81109). De titel alleen al doet de taalbewuste lezer op zijn hoede zijn. De uitdrukking 'begrijpende taal' roept immers het beeld op van een taal die de werkelijkheid wil 'grijpen' en in begrippen wil vastleggen. Welnu, dat is juist niet
de bedoeling van de auteur. Hij beoogt een taal die niet wil vastleggen in
begrippen maar die intuïtief en inlevend is. Maar, wat gezegd van zijn omschrijving van 'intuïtie'? Die bevat op zijn minst een contradictio in terminis :
'Intuïtie is een bereidheid tot begrijpen die geen gebruik maakt van vreemde
concepten maar het beschouwde zelf als een onherleidbaar concept opvat' (p.
97). Bodifée wordt wel erg veeleisend als hij schrijft : 'Intuïtief begrijpen (sic)
kan enkel door een volkomen vereniging. Dat vraagt een onvoorwaardelijke
openheid die toelaat (in correct Nederlands : mogelijk maakt, in staat stelt)
zonder te vervormen of te vereenvoudigen door de grenzen te dringen waarin
het eenzelvige (bedoeld wordt allicht niet het 'eentonige' of 'in zichzelf gekeerde' maar het 'unieke' en 'onvervangbare') zich insluit' (p. 98). Onkritisch
is Bodifée ook als hij voor zijn opvatting van intuïtie steun zoekt bij Dilthey's
'verstehen' of 'Einfiihlung' (p. 100). Deze 'psychologische hermeneutiek'
vindt in de huidige wetenschapsfilosofie nog maar weinig aanhangers. Wat
taalfilosofisch kant noch wal raakt is Bodifées opvatting dat de taal een middel is om gedachten a posteriori over te brengen of een inkleding ervan :
'Woorden zijn de eigenlijke elementen van de intuïtieve taal niet, maar
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slechts de middelen die men hanteert om gedachten over te brengen' (p.
102).
Verder dan de intuïtieve taal reikt volgens Bodifée de muzikale taal. Om
ons voor die taal gevoelig te maken gaat hij uit van de taal van het kunstwerk,
waarin vorm en inhoud samenvallen, of liever : 'De vorm is de enige inhoud
van een kunstwerk' (p. 104). Wat b.v. de literatuur betreft moeten we inderdaad zeggen dat 'hoe men het zegt bepalend is voor wat men zegt', maar daarmee gaat de inhoud nog niet als rook op in de vorm. Trouwens, ook Bodifée
kan dat niet volhouden. De lezer betrapt hem immers algauw op contradicties. Zo b.v. wanneer hij aandacht vraagt voor 'de esthetische en spirituele
waarden die in het werk te voorschijn komen' (p. 105), en verder beweert
dat de kunstenaar de thema's aantreft in de buitenwereld, 'de middelen ook,
maar de inhoud is origineel en ontstaat uit het authentieke scheppingsmoment' (p. 105).
Maar de muzikale taal doet afstand van die thema's ; zij is de taal 'die
het onderwerp waarover zij spreekt niet buiten zichzelf aantreft, maar in
zichzelf draagt' (p. 107). Wat is dat onderwerp ? Het is de muzikale inhoud
(!) en die wordt bepaald door de frequentieverhoudingen (p. 106), want 'Tijd
is haar (van de muziek) enige bestanddeel' (p. 106). Bodifée treft die muzikale taal niet alleen aan in de muziek, maar 'Ook in schilderijen en gedichten, in architectuur en beeldhouwkunst, overal waar de menselijke geest
aan de werkelijkheid iets toevoegt dat niet functioneel, niet nuttig en niet
eens begrijpelijk moet zijn, is muziek aanwezig. Een muzikale inhoud maakt
deel uit van elke menselijke realisatie waarin een inhoud gelegd wordt om
die inhoud zelf' (p. 107). Dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar alleen
in die menselijke realisaties 'waarin een inhoud gelegd wordt enkel om die
inhoud zelf' (p. 107). Vraag : waar is de vorm gebleven ? Maar goed, waarin
bestaat die inhoud ? Uit louter vorm ? Of, met de woorden van Bodifée, uit
'Orde ter wille van de orde, overvloed ter wille van de overvloed, eenvoud
ter wille van de eenvoud' (p. 107). Waaruit bestaat die orde, waaraan is er
overvloed en waarin ligt die eenvoud ? In niets anders dan zichzelf, antwoordt Bodifée, om dan meteen door te stoten tot het wezen van het schone :
'Wat zijn bestaansreden vindt in niets anders dan zichzelf, beantwoordt ongeveer aan wat een definitie van schoonheid kan zijn' (p. 108). 'Ongeveer'?
Wat 'kan' schoonheid nog meer verlangen ? 'Bonum, verum en pulchrum
convertuntur', schreef Thomas, maar volgens Bodifée moet aan de waarheid
nog schoonheid 'toegevoegd' worden (pp. 108-109).
Over schoonheid gesproken. Ik kan het niet laten in dat verband op de
talrijke 'schoonheidsfoutjes' te wijzen die dit essay ontsieren. Het zal de lezer
niet verwonderen dat ze met taal te maken hebben. Til ik te zwaar aan 'onwegneembare' consequenties, angst en ongeluk (p. 16, 45)? Hoe moet ik mij
een 'manier' voorstellen die 'gelegen' is in de ervaring dat ik belemmerd word
(p. 21)? De 'wil' is tot nader order nog altijd mannelijk (pp. 21, 23), de men-
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selijke persoon (p. 95) trouwens ook en 'doorheen' blijft ook voor Vlamingen
een bijwoord en geen voorzetsel (pp. 108, 115). Wat is een 'misinterpretatie'
(p. 24). Allicht houdt die het midden tussen een misvatting en een foutieve
interpretatie. Hoe moet ik mij bewegen 'binnen een omgeving' (p. 39) en
hoe 'manifesteert' iets zich 'binnen' een individu (p. 42)? 'Algemeen' staat
niet tegenover 'apart' maar tegenover particulier of singulier (p. 87). En wat
betekent : 'Deze werkwijze geeft de greep niet op de menselijke realiteit
zoals die van de fysica op de materie' (p. 91).
BESTEMMING
Mocht de lezer in de mening verkeren dat ik Bodifées boek gelezen heb als
een taalfilosofisch essay Over creativiteit in een onvoltooide wereld, dan nodig
ik hem/haar uit kennis te maken met het laatste hoofdstuk : Bestemming.
Hierin ontpopt de auteur zich als een denker die zich niet beperkt tot wat
zijn wetenschappelijk-analytisch verstand hem biedt. Een astrofysicus blijft
een mens en die mens stelt zich zinvragen, o.a. filosofische en theologische.
Het is allicht omdat dergelijke denkers een zeldzaamheid zijn dat Bodifées
boeken terecht zoveel aandacht krijgen.
God is dood, constateert Bodifée samen met Nietzsche. De democratie
heeft de monarch onttroond en in de wetenschap is God een onbruikbare
'hypothese' (liever dan 'gedachte', p. 114). Uit onze geseculariseerde westerse beschaving werd hij geruisloos verwijderd. Ik kan me weinig voorstellen
bij de beeldspraak 'weggeduwd in het decor' (p. 114); ik vermoed dat hij bedoelt 'naar de coulissen werd verwezen'.
Tot daar de grote schoonmaak. Maar geen nood : 'En toch blijft alles wat
in het verleden tot godsdienst aanleiding gaf, voortbestaan. De bronnen van
het christendom zijn niet opgedroogd' (p. 115). Die bronnen zijn 'de vreugde
om de orde van de wereld' en 'het besef dat die orde niet volkomen is en
om voltooiing vraagt' (p. 115). Is dat niet het bekende uitgangspunt van het
kosmologisch godsbewijs en van het bewijs op grond van de contingentie, 'de
wisselvalligheden van het lot' (p. 115)? Dat dit besef ook nu nog aanleiding
kan geven tot een religieus gevoel wil ik grif toegeven, maar het ligt niet aan
de basis van het christendom dat zijn oorsprong (bron) vindt in Gods openbaring in Jezus Christus4.
'De God die doorheen (!) deze betekenissen spreekt, is niet tot zwijgen
gebracht, maar werd eeuwenlang minder gehoord dan bestudeerd en gereduceerd' (pp. 115-116). Ook de theologie gaat hier niet vrijuit. Zij degradeerde zichzelf tot een psychologie van God (p. 116). Niet te verwonderen dat
hij als uniek wezen onherkenbaar werd. De theologie biedt ons hoogstens
nog een levenloze schets van God en stelt zich dan de 'even evident geworden
als zinloze vraag of deze God wel bestaat' (p. 118). Die vraag komt immers
neer op 'de vraag van iemand die naar een potloodschets van een menselijk
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gelaat kijkt en zich afvraagt of de wereld waarover de gelaatsuitdrukkingen
spreken, wel bestaat' (p. 118 ; waarom niet gewoon 'of dat gelaat in werkelijkheid wel bestaat'?).
Je zou verwachten dat Bodifée nu een pleidooi gaat houden voor de ervaring en de taal van de mystici. Met 'aandacht en aanwezigheid' raakt hij immers het hart van de mystieke ervaring. Of, als dit te hoog gegrepen is, dan
had hij de via negativa m.b.t. ons spreken over God kunnen exploreren. Hij
gooit het echter over een andere boeg : 'Het conflict tussen wetenschap en
geloof dat sinds de zeventiende eeuw het westerse denken verscheurt, vloeit
voort uit de elkaar ontlopende visies van een analytische en een intuïtieve
wereldbeschouwing. Wetenschap spreekt over een begrip door ontbinding
van de wereld, geloof over een begrip door vereniging met de wereld' (p.
119). Wat betekent 'spreken over een begrip'? Spreekt het geloof, spreekt
de theologie, althans volgens Bodifée, over een begrip ?
'Verbinding' is het centrale begrip in dit laatste hoofdstuk. Die verbinding
is slecht mogelijk dank zij aandacht : 'Naarmate iets tot meer aandacht in
staat is, verenigt het zich intensiever met God en is hij er duidelijker in herkenbaar' (p. 119). Die aandacht is geen passief ondergaan, maar een actief
en verantwoordelijk mee-doen en mee-scheppen : 'Besef van het goede door
goed te doen, en het kennen van orde door het actieve scheppen van orde,
leiden tot een kennis van de goddelijke realiteit' (p. 120). Een kennis? Het
is vooral in het ethische handelen en in het esthetische scheppen dat zich
de ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid voltrekt (p. 121). Toch geen
kennis dus !
Had Bodifée zijn oor meer te luisteren gelegd bij de mystici dan zou hij
zich minder in het vaarwater van een controversieel soort finalistisch en teleologisch denken bewegen. Zijn overwegingen bouwen verder op de al even
verrassende als verlokkelijk wetenschappelijke constatatie van de onomkeerbare, onvoorspelbare maar toch ordelijke processen in open systemen. Ook
lijkt hij nog steeds in de ban te zitten van het vooruitgangsgeloof dat sinds
de Verlichting onze cultuur heeft beheerst. Bodifée extrapoleert de vooruitgangsidee naar de sfeer van het menselijk denken (bewustzijn), handelen
(ethiek) en scheppen (esthetica), waarin hij vervolgens een 'bestemming'
afleest : 'Naarmate het bewustzijn groeit en de wil om het goede te realiseren
zich ontwikkelt, neemt het vermogen om de goddelijke aandacht te herkennen toe' (p. 120).
De mystici en ook de hedendaagse christelijke spiritualiteit zoeken God
echter meer aan de oorsprong dan aan het einde ; zij ervaren God eerder
als een bron dan als een eschatologisch sluitstuk. Of, om het met Bodifées
eigen woorden te zeggen, eerder als 'een creativiteit waarin de oorsprong
ligt van alles waarin de wereld zich van willekeur en zinloosheid onderscheidt' (p. 120). Jammer dat hij dit spoor niet grondiger heeft verkend. Dan
had hij m.i. ook meer aandacht opgebracht voor de stuwende kracht (de
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Geest) die werkzaam is in de wereld en, ja, ook in de kerken. Nu lijkt Bodifée
echter, ongewild, een handlanger te zijn van de door hem gediskrediteerde
theologie (of liever theodicee), die als wetenschap een rationele verheldering
wil bieden van de uiteindelijke 'bestemming' van het unieke verschijnsel dat
wij mens noemen.
De spirituele aspiraties van de wetenschapper Gerard Bodifée brengen
heel wat lezers ongetwijfeld weer in voeling met hun sluimerende religieuze
behoeften. Hij schrijft geseculariseerd over het geestelijke en spiritueel over
het profane. In dat hybride genre biedt hij ons een bewogen getuigenis.
NOTEN
1 Een pleidooi voor een nieuwe dialoog tussen wetenschap en geloof vindt de lezer in Jan Van der Veken,
Een kosmos om in te leven. Het nieuwe gesprek tussen kosmologie en geloof, DNB/Pelckmans, Kapellen /
Kok, Kampen, 1991. Voor een bespreking e rv an zie Henk Jans, Een kosmos om in te leven, in Streven,
mei 1991, pp. 743-745.
2 Gerard Bodifée, Aandacht een aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld, DNB/Pelckmans,
Kapellen, 1991.
3 Zie de kritische bespreking door Henk Jans van Bodifées boeken Het vreemde van de aarde en Ruimte
voor vrijheid in Streven, november 1989, pp. 128-142.
4 Zie in dit verband Louis van Bladel, Christelijk geloof en religiositeit, in Streven, maart 1991, pp. 483-494.
5 Zie Henk Jans, Ruimte voor vrijheid, in Streven, november 1989, pp. 134 e.v.

De renaissance van het constructivisme

LISSITZKY EN TATLIN
JAN MUYLLE

In de verzameling van het Van Abbemuseum in Eindhoven bevindt zich het
beroemde foto-zelfportret van El Lissitzky, De Constructeur, een fotomontage samengesteld uit zes opnamen (1924, afb. 1). Lissitzky kijkt ons frontaal
aan. Zijn rechteroog is volledig geïntegreerd in zijn handpalm. Tussen zijn
vingers zit een passer geklemd, waarvan de benen het middelpunt en de omtrek van een cirkel aanwijzen. Deze cirkel en de rechthoeken op het millimeterpapier tonen het vormenalfabet, het 'XYZ', of de abstracte basis van
het constructivisme. Ook opbouw en structuur van de fotomontage zelf berusten op constructieve principes. De camera en de fotografische procédés
vormen patronen die de distantie tot de zichtbare wereld manifest maken.
ABSTRACTIE EN TECHNOLOGIE
Het Russisch constructivisme kan op tweeërlei wijze worden omschreven.
Beide omschrijvingen zijn complementair. Ten eerste was het constructivisme een levenskrachtige postkubistische stroming die abstracte vormen wilde
verzoenen met nieuwe industrieel-technologische middelen. Abstractie en
technologie zouden een verbond moeten en kunnen aangaan. Lissitzky, die
zelf een opleiding als ingenieur-architect had genoten, verklaarde : 'De techniek heeft op de nieuwe kunstenaar invloed uitgeoefend. De actuele vormgeving wordt niet door de kunstenaar bepaald, maar door de architect, door
de ingenieur. De vitaliteit, de eenheid, de monumentaliteit, de exactheid en
de schoonheid van de machine vormen een uitdaging voor de kunstenaar'.
Vladimir Tatlin van zijn kant, opgeleid als schilder, bleef vooral een kunstenaar, een visionaire dromer die de ingenieur opriep zich ten dienste te
stellen van zijn artistiek kunnen. In het manifest Van Kunst tot Technologie
(1932) pleit hij voor het aanwenden van levende, organische vormen. 'Observatie van deze vormen hebben me doen besluiten dat de meest esthetische
vormen inderdaad ook de meest economische zijn'. De kunstenaar moet de
technologie en dus ook de ingenieur uitdagen met zijn alternatieve voorstellen. 'De schepping van de kunstenaar is kwalitatief onderscheiden van de
schepping van de ingenieur'. Lissitzky, de 'constructeur', daagt als ingenieur-
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1 Lissitzky, De Constructeur, fotomontage, 1924.

architect de kunstenaar, dat wil in deze context zeggen de schilder en de
beeldhouwer, uit. Tatlin daarentegen, de kunstenaar, daagt de ingenieur uit.
Eén ding is wel duidelijk, de technologie was richtinggevend voor beiden,
zowel voor de architect-ingenieur als voor de schilder.
IDEOLOGIE
Ten tweede was het constructivisme een diep doorleefde ideologie waarvan
de aanhangers overtuigd zochten naar nieuwe taken en opdrachten ten dienste van een revolutionaire sovjetmaatschappij. Lissitzky ontwierp vanuit deze
optiek o.a. Figurinenmappe. Sieg uber die Sonne (1923, afb 2). In deze futuristische opera (1913) verhalen de schilder-dichter Aleksej Kroetsjonych en
de schilder-componist Michail Matjoesjin van een prometheïsch gevecht tegen de zon die door de nieuwe mens gevangen wordt gezet en vervangen
door een nieuwe, door mensen gemaakte technologische energiebron. Op
het eerste blad toont Lissitzky vier van de negen elektromechanische poppen
– zij moesten de menselijke acteurs vervangen – temidden van een deel
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2 Figurinenmappe. Sieg uber die Sonne, 1923.

der toneelmachinerie. De 'Neuer' (De Nieuwe Mens) draagt een dubbel
hoofd met de sovjetster als teken van de nieuwe samenleving. Lissitzky
schrijft in het voorwoord tot de map : 'De zon als symbool van de oude wereldenergie wordt door de moderne mens van de hemel weggerukt ; hij
schept zich door de kracht van zijn technisch kunnen een eigen energiebron'.
Tatlin schrijft naar aanleiding van zijn Monument voor de Derde Internationale
(1919-20): 'Wat in 1917 gebeurde op sociaal vlak, was in ons vak al in 1914
doorgevoerd, toen we 'materiaal, volume en constructie' als principe vastlegden. (...) Zo wordt het mogelijk zuiver artistieke vormen met utilitaire
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3 Tatlin, Letatlin zonder zijden bekleding in de feestzaal van de club van De Vereniging van
Sovjetschrijvers, Moskou, 1932.

doeleinden te combineren. (...) De vruchten hiervan zijn modellen die leiden
tot ontdekkingen die bijdragen tot de creatie van een nieuwe wereld, en die
producers oproepen de vormen van het nieuwe leven rondom ons te controleren'.
DE CONSTRUCTEUR
Tatlin stelde uitdrukkelijk een kwalitatief onderscheid vast tussen het werk
van de ingenieur en dat van de kunstenaar : de ingenieur zou zijn werk moeten oriënteren op de inzichten van de kunstenaar. Ook Lissitzky constateerde
een onderscheid, zij het anderszins : de inventies van de ingenieur zouden
een uitdaging betekenen voor de kunstenaar. Laat ik een poging ondernemen om beide visies te toetsen aan enkele werken van beide kunstenaars.
In welke mate zijn Lissitzky's en Tatlins opinies terzake en relevant voor een
beter begrip van beiden en van het constructivisme in het algemeen ?
Nemen we Lissitzky's foto-zelfportret De Constructeur. Wat bij een aandachtig bekijken van dit zelfportret het meest imponeert, is de integratie van
rechteroog en handpalm. Het lijkt wel alsof Lissitzky met indringende blik
duidelijk wil maken dat zijn oog zijn hand leidt. Het oog, van oudsher het
hoogst gewaardeerde zintuig en bron van empirische kennis, stuurt de hand
van de ingenieur-kunstenaar. Of nog, het intellect dat de empirische gegevens die door het oog worden waargenomen verwerkt, dirigeert de manuele
arbeid. Constructivisme, het werk van 'de constructeur', zo lijkt Lissitzky te
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4 Da Vinci, ontwerptekening van een Ornithopter, ca. 1500.

willen verduidelijken, is het resultaat van rationeel overleg, van intelligente
planning.
Deze interpretatie sluit aan bij de ideologische overtuiging van de constructivisten dat zij de ontwikkeling bevorderden van een nieuwe, een volledig rationele gemeenschap met een nieuw, rationeel type mens. Deze interpretatie maakt het ons bovendien mogelijk het zelfportret te belichten tegen de achtergrond van ideeëngoed dat al meer dan vierhonderd jaar eerder
is geformuleerd. Sinds de Italiaanse vroeg-renaissance hebben beeldende
kunstenaars aan hun handen geestelijke en verstandelijke kwaliteiten toegekend. Het verlangen, conform de voorschriften van Alberti, toe te treden
tot de selecte kring van de beoefenaars van de vrije kunsten, de Artes Liberales, stimuleerde het aanzien van een universele vorming. Handenarbeid
diende vergeestelijkt te worden, indien de beeldende kunstenaars het met
succes tegen de stedelijke gildebepalingen wensten op te nemen. Vergeestelijking betekende tevens veredeling, hun arbeid zou gelijkgeschakeld worden met de arbeid van de van alle gildebepalingen vrijgestelde hofschilder.
Talloze anekdoten en uitlatingen kunnen dit proces toelichten. Da Vinci wilde dat de hand door oefening zo vaardig zou worden, dat ze ideeën, mentale
beelden, zou kunnen opnemen en omzetten. Transalpijnse kunstenaars hadden volgens een Italiaanse spreekwoordelijke uitdrukking 'il cervello nelle
mani', de hersenen in hun handen. Durer prees zijn hand als een 'docta manus'; de gevormde en geoefende hand wordt een geleerde hand. Van Goltzius werd gezegd dat hij gezegend was met een geleerde graveerstift, een
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kunstvaardige en gezegende hand : 'o erudita lima, o artifex manus, I Beata
Gallione Goltzy manus'.
Lissitzky's zelfportret geeft op constructivistische wijze gestalte aan de sedimentaire neerslag van dit oude renaissancistische gedachtengoed. Wellicht
zonder dat hij het zelf beseft is zijn fotomontage als het ware een constructivistische variant van eeuwenoude ideeën, ideeën die ook getuigenis hebben
afgelegd van het rotsvaste geloof in een nieuwe mens. De Vitruviaanse mens
in een constructivistische gedaante.

LETATLIN
Tatlin geloofde sterk in de mogelijkheid het bereik van de kunst uit te breiden. Hij geloofde vast in zijn persoonlijk kunnen. Meer nog dan Lissitzky
eiste hij voor zichzelf het recht op te dromen. De kunstenaar geniet het voorrecht een utopische droom te mogen ervaren en die vorm te mogen geven.
Zo ontwierp hij in de besloten omgeving van het Novodevichii-klooster in
Moskou, ver weg van de proletarische samenleving, de Letatlin (1928-32, afb.
3). Deze door mankracht aangedreven omithopter concipieerde hij als de
vliegfiets voor het volk, een nieuwe vorm van alledaags transport. Hij bestudeerde de vlucht van insekten en vogels, en bouwde met enkele medewerkers dit tuig uit voornamelijk natuurlijke materialen, hout, kurk, baleinen, wingerdranken, ongelooide huid, zijdedraad e.d. Natuurstudie leidde
Tatlin tot een reconstructie van de natuur in organische vormen. Hij wilde
iets onrealiseerbaars als een geldig alternatief voor de bestaande luchtvaartindustrie. Een vorm van alternatieve technologie. De Letatlin bezit daardoor
ook een uitzonderlijke symboolwaarde. Deze vliegfiets getuigt namelijk van
het verlangen de sociale omgeving, de praktische dingen te doordringen met
de geest van de kunstenaar die in contact blijft, die voeling houdt met universele waarden. De Letatlin is in gelijke mate kunst en technologie. Deze
omithopter humaniseert de technologie doordat het vooral een uiterst esthetisch object is.
Kan Lissitzky's zelfportret in verband worden gebracht met de renaissance, dan geldt dat ook voor Tatlins Letatlin. Iedereen kent Da Vinci's aantekeningen en plannen omtrent door mankracht voortgestuwde vliegtuigen
(afb. 4). Zoals Tatlin, die zich trouwens verdiepte in Da Vinci's ontwerpen,
baseerde Da Vinci zich op de studie van de vlucht der vogels. Natuurobservatie is de gemeenschappelijke noemer van de projecten van Da Vinci en
Tatlin. Beiden hebben de natuur op een mechanische manier geïnterpreteerd. Zo schrijft Da Vinci : 'De vogel is een machine die volgens mathematische wetten opereert. De mens bezit het vermogen deze machine in alle
bewegingen, maar minder krachtig na te maken". In de organische vogel projecteert Da Vinci een mathematisch werkende machine, het instrumentele
vogeltuig dat wacht op mankracht om op te stijgen. Tatlin bestudeerde vogels

LISSITZKY EN TATLIN

5 Panamarenko, Het mechanisme van de Meganeudon,
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met de bedoeling hun vliegmechanisme te reproduceren. De bijzondere betekenis van de Letatlin is weliswaar dat Tatlin zijn toestel heeft gebouwd op
een ogenblik dat ook in de Sovjetunie sinds geruime tijd een vliegtuigindustrie bestond. Het toestel heeft overigens nooit gevlogen. Daarom heeft het
zijn onirische kracht behouden – een dimensie die men ook aantreft in de
vliegobjecten van Panamarenko (afb. 5). Bovendien koppelde Tatlin zijn
droom aan de droom van een maatschappelijk project, een vliegfiets als
ideaal transportmiddel voor het volk.
Lissitzky en Tatlin hebben elk een persoonlijke kijk ontwikkeld op de taak
van de kunstenaar en de betekenis van kunst in de nieuwe maatschappij. In
deze zin zijn ze representatief voor diverse tendensen van het constructivisme. Lissitzky houdt vast aan de gedachte dat kunst zich oplost in het werk
van de ingenieur. Tatlin daarentegen wenst technologie te verrijken en ze
dichter bij de mens te brengen met een artistiek-esthetische zingeving. Toch
waren ze geestesgenoten. Dat mag blijken uit een notitie van Lissitzky. In
Wiel – Propeller en wat volgt (1923) lezen we : 'De vliegende mens bevindt
zich aan de grens – aan de grens van oude opvattingen. Een nieuwe energie
moet worden vrijgelaten (...). Nieuwe ontwerpen moeten de oude machine
vervangen, die alleen maar een imitatie is van de menselijke hand. Alleen
uitvindingen zullen ons voorwaarts sturen. Alleen uitvindingen zullen onze
ontwerpen bepalen. Zelfs voor revoluties moeten nieuwe vormen worden uitgevonden'. Hun idealen zijn in de kiem gesmoord, toen onder druk van het
stalinisme vanaf 1932 het sociaal realisme als officiële kunst van het sovjet-
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volk werd opgelegd. Prometheus en Icarus werden aan platvloerse regels gebonden. De renaissance van Lissitzky en Tatlin is postuum van aard en te
danken aan de glasnost-politiek van de voorbije jaren.
NOTEN
1 'L'uccello è strumento operante per legge matematica, it quale strumento è in potesta dell'omo poterlo
fare con tutti li sua moti, ma non con tanta potenzia'.
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OP GENENJACHT IN DE
NOORD-PERUAANSE ANDES
JOHAN VERSCHUEREN

In 1972 werd in Peru een grote landbouwhervorming doorgevoerd. De oude
grootgrondbezittingen, de haciendas, werden toen onteigend en verdeeld onder de landbouwbevolking. Er werden coöperaties opgericht. Maar al gauw
bleek dat er een grote behoefte was aan scholing en begeleiding van de campesinos in het beheer van hun ondernemingen. De eigenlijke ontvoogding
moest nog beginnen.
Daaraan wilde CIPCA, het Centro de Investigación y Promoción del Campesinado iets doen, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die in korte
tijd uitgroeide tot een van de grootste van haar soort in Latijns-Amerika.
Het centrum legt zich niet alleen toe op de directe begeleiding en scholing
van campesinos in hun dorpen, maar ook op socio-economische en antropologische studies. Zo kan het zijn doelstellingen voortdurend aanpassen aan
de snel veranderende maatschappelijke omstandigheden.
Het beschikt over een soepel werkende infrastructuur en professionele
multidisciplinaire teams en heeft al tal van projecten opgezet. Op aandringen
van de FAO, de wereldlandbouw- en voedselraad, richtte het Centro in 1987
een 'germoplasmabank' op, met de opdracht het behoud en de bescherming
van de veelheid en veelvormigheid van het natuurlijk genetisch plantenmateriaal van de regio, vooral van de voedingsgewassen. Met behulp van deze
'genetische voorraadkamer' zou men de voedingssituatie in de streek kunnen
verbeteren.
OP EXPEDITIE

Als botanicus werd ik in die 'germoplasmabank' tewerkgesteld. Ik zou de voedingsgewassen op onze proefvelden moeten beschrijven en selecteren. Ook zou
ik in de uitgestrekte regio, die zowel uit laagland (Costa) als hoogland (Sierra)
bestaat, op 'genenjacht' moeten trekken'.
Op een dag werd ik door een collega antropoloog van CIPCA uitgenodigd
om deel te nemen aan een reeks expedities in een van de afgelegen en onontsloten
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cuencas – valleicomplexen – in de noord-Peruaanse Andes. Voor een nieuw
project van het Centro was een veelzijdige studie van dit specifieke cuencasysteem
nodig. Er werd namelijk gezocht naar een nieuw Sierra-beleid. Ik zou de ecosystemen bestuderen. Deze zending zou ik laten samengaan met een zaadinzameling, een genenjacht dus, van de lokale voedingsgewassen, met het oog op onze
germoplasmabank.
Hoe kom je in contact met de plaatselijke bevolking in deze geïsoleerde Andesvalleien ? Deze mensen krijgen maar zelden onbekenden op bezoek. Na eeuwen van onderdrukking en uitbuiting door de grootgrondbezitters is de angst voor
vreemden en vooral voor blanken groot. Mijn gezel, zelf een serrano – hooglander – , loodst ons echter veilig door alle rituele kennismakingen heen, zodat
de argwaan snel omslaat in gemoedelijkheid en diepgemeende gastvrijheid. De
deuren van de lemen hutten gaan voor ons open, we eten bij de campesinos,
we slapen onder hetzelfde dak. Voor mij was het een sprong in de 'middeleeuwen',
en tevens een sprong in de wondere wereld van de Andes, die de Peruanen zelf
El Peru Profundo noemen.
Over de steile, stoffige helling brengt Cardemio, de twaalfjarige zoon van Don
Demesio Guamàn ons naar een van de kleine bevloeide akkers dicht bij de bergstroom. Het lijkt eerder op een bosschage dan op een akker. Alle mogelijke struikachtige en kruipende nutsplanten staan er kriskras door elkaar. We moeten er
ons een weg door banen. Pompoenen en verschillende soorten bonen slingeren
en kruipen tussen de frijol de palo – een houtige, meerjarige bonensoort –,
de bananenplanten, de maniok (die hier yuca' genoemd wordt) en de rietsuiker.
Iets analoogs hadden we ook al ontmoet in de marsakkers hoger in de bergen.
Daar is bevloeiing niet mogelijk. Bij het begin van regenseizoen wordt er mars
gezaaid in associatie met allerhande bovensoorten en komkommerachtigen. Cardemio is trots als hij merkt dat we bijzondere interesse aan de dag leggen voor
de landbouwgewassen : de trots van elke campesino.

ASSOCIATIELANDBOUW
In de Andes wordt nog steeds associatielandbouw bedreven. Het basisprincipe is simpel : op één akker worden verschillende verenigbare soorten geteeld. Die traditionele landbouw steekt schril af tegen de moderne intensieve
landbouw die vooral in de westerse wereld beoefend wordt en die we ook
grootschalig terugvinden in de vruchtbare kustvalleien in Peru.
Marktrendabel kun je die associatielandbouw niet noemen, maar hij biedt
heel wat voordelen. Hij onderhoudt en bevordert een complexe interne en
externe ecologische wisselwerking. Intern : binnen de akker zelf als antropogeen ecosysteem ; extern : tussen de akkers en de omgevende (semi-)natuurlijke ecosystemen. Er wordt bijgevolg niet bemest, en het gebruik van
pesticiden is al evenmin nodig. Marktrendabiliteit is echter niet het oogmerk
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van de meeste Andes-campesinos. Door het isolement en de afwezigheid van
een lokale markteconomie streven zij in de eerste plaats naar auto-sufficiëntie.

Groot is mijn verwondering als ik de verschillende planten op de akker van Don
Guamàn van dichterbij bestudeer. Elke soort is er vertegenwoordigd door een
veelzijdigheid van vormen. De genetische diversiteit binnen elke soort is er buitengewoon groot. Men spreekt van een brede genetische basis. Ik neem zaadstalen
van elke plant en noteer de belangrijkste morfologische kenmerken. De stalen zullen later grondig bestudeerd worden in onze 'germoplasmabank', die we ook gewoon 'zaadbank' noemen. Ze worden er bewaard in een speciale koele kamer,
zodat ze hun kiemkracht niet verliezen.
Het ecologisch succes van de traditionele associatielandbouw is niet uitsluitend te verklaren door de rijke ecologische wisselwerkingen. Landbouwgewassen met een brede genetische basis dragen er evenzeer toe bij.
Genetische diversiteit uit zich ondermeer in veelheid van vormen of in
fenologische en produktieve verschillen, maar uiteraard ook in ziekteresistentie en ecologische aangepastheid aan een bepaald milieu. Een ziekte of
een plaag zal zelden of nooit alle planten aantasten als het gewassen betreft
met voldoende genetische diversiteit. Genetische diversiteit is dus een
natuur lijke verdediging tegen uitwendige 'vijandige' factoren, biologische of
fysische. Als er daarenboven een rijke ecologische wisselwerking bestaat tussen de akkers en hun natuurlijke omgeving, dan zijn letale plagen om zo te
zeggen uitgesloten, en wordt de schade tot een minimum beperkt.
MODERNE INTENSIEVE LANDBOUW
De moderne intensieve landbouw met zijn kenmerkende monoculturen bedrijft landbouw met gewassen op smalle genetische basis. Die genetisch 'arme' gewassen zijn dus van nature kwetsbaarder voor uitwendige 'vijandige'
factoren. Van dit gevaar werden de rijke geïndustrialiseerde landen zich pas
bewust na het rampzalige maïsjaar 1971 in de VS. Een speciale onderzoekscommissie toonde toen aan hoe de Noordamerikaanse landbouw werd uitgebouwd op een zeer smalle genetische basis. Men had de landbouwgewassen dus breedschalig blootgesteld aan onvermijdelijke ziekten en plagen.
Na de succesvolle inzameling op de akker van Don Guamàn keren we terug naar
zijn lemen huisje. Bij een fles canazo, uit suikerriet gedestilleerde rum, keuvelen
we over koetjes en kalfjes. Don Guamàn stelt zijn hoop op de aanleg van een
weg die de cuenca op middellange termijn zal ontsluiten. Vaag vermoedt hij dat
het leven 'anders en beter' kan worden als het gebied ontsloten wordt. De handel
met lager gelegen stadjes zal toenemen, zodat ze geneesmiddelen en kerosene voor
hun lampen zullen kunnen kopen. Hij zou vooral ook voor zijn vele kinderen
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een betere toekomst willen. Velen van hen trokken al weg naar de kuststeden op
zoek naar een beter bestaan...
's Nachts proberen we te slapen. We liggen bij de kinderen in een hoekje van
het huis, op de grond. We worden geplaagd door vlooien. Na een heel stevig ontbijt, mote (gekookte mais) en kaas, ons bereid door de vrouw des huizes, vertrekken we naar het volgende gehucht, Silahua. Don Guamàn leent ons zijn ezel,
en Cardemio, zijn zoon, wijst ons de weg. Onze zadeltassen zitten al vol met tientallen stalen van de meest verscheiden landbouwgewassen : het hedendaagse
goud van de Inca's.

GENETISCHE GRONDSTOF
De mislukte maïsoogst in de VS had de aandacht gevestigd op het belang
van de genetische wereldvoorraad van de voedingsgewassen. De marktrendabele teelten bestaan namelijk uit veredelde variëteiten die men bekomt
door 'genetical engeneering' (selectie, hybridisatie,...). Ze zijn genetisch uniform en bij voorkeur stabiel. Met als gevolg dat zij niet langer in staat zijn
zich aan te passen aan veranderende klimatologische omstandigheden of aan
nieuwe plagen of ziekten. In de strijd tegen dit 'vijandige' milieu is men verplicht om gecreëerde variëteiten genetisch bij te werken, of om volledig nieuwe creaties te verzinnen. Dat is alleen maar mogelijk als men beschikt over
een brede basis van genetisch materiaal : de genetische grondstof. Die grondstof bevindt zich voornamelijk in enkele geprivilegieerde gebieden op aarde
die men de domesticatiecentra noemt. De belangrijkste daarvan zijn : het
Midden-Oosten, Noordoost China, Centraal-Amerika, en de Andes (Peru,
Bolivië).
De overgrote meerderheid van 's werelds voedingsgewassen ontstond er
op natuurlijke wijze en werd er gedomesticeerd om van daaruit verspreid te
worden over de hele wereld2. Het is overigens geen toeval dat uitgerekend
daar de grote beschavingen het licht zagen. Deze beschavingen zijn dan misschien wel verdwenen of verder geëvolueerd en geografisch verschoven, maar
hun semi-natuurlijke voedingsbronnen zijn er, als getuigen van een ver verleden, nog steeds terug te vinden. Het is opvallend dat deze antieke domesticatiecentra buiten het geografisch gebied van het geïndustrialiseerde Westen liggen.
Toen het Westen zich plotseling bewust was geworden van het gevaar van
de genetische armoede, reageerde het o.m. met de oprichting van het
CGIAR, Consultative Group on International Agricultural Research, een organisatie die verschillende landen, gespecialiseerde instituten en privé stichtingen omvat. Zij beoogt de inzameling – de genenjacht – en de bescherming van fytogenetische reserves.
In 1974 zette het CGIAR in de schoot van de FAO in Rome een nieuwe
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organisatie op : IBPGR, International Board for Plant Genetic Resources. Er
ontstond een internationaal netwerk van 'germoplasmabanken'; het IBPGR
coördineerde de samenwerking. Tegelijkertijd diende zij heel efficiënt de belangen van het CGIAR. Tot nu toe zijn er aldus ongeveer 420.000 zaadstalen
in banken opgeslagen, en deze worden ter beschikking gesteld van de 'genetical engeneering'. Een genetische schat, nu officieel erkend als 'patrimonium van de mensheid'. Intussen namen vele landen en privé-bedrijven hetzelfde initiatief en richtten hun eigen germoplasmabanken op.
Toen in het begin van de jaren '70 voor nieuw gecreëerde variëteiten octrooi kon worden aangevraagd (Plant Variety Protection Act, USA), raakten
ook grote chemische en petrochemische multinationals economisch geïnteresseerd3 . Zij investeerden massaal in de creatie en commercialisering van
nieuwe variëteiten. Die werden ook verkocht aan Derde Wereld-landen, inclusief aan die landen die beschikken over de natuurlijke genetische grondstof.

Het dorpshoofd van Silahua, Don Lisandro Carhuatocta, ontvangt ons buitengewoon hartelijk. Het gerucht van onze komst was ons al vooruitgelopen... Don
Lisandro en mijn expeditiegenoot kennen elkaar al langer. Bovendien geniet ons
instituut een goede reputatie bij de lokale bevolking. Don Lisandro heeft buiten
ons weten een vergadering belegd met de belangrijkste autoriteiten. Ze zouden
allen zaden van hun belangrijkste teelten meebrengen.
Gelukkig heb ik ook een kleine voorraad zaden uit onze 'germoplasmabank'
meegebracht. Ze zijn afkomstig uit andere Andes-cuencas. Een uitwisseling zal
dus mogelijk worden. De campesinos zullen die vreemde variëteiten graag uitproberen, ze willen over zoveel mogelijk verschillende variëteiten beschikken. Als
we hier later terugkomen zullen we samen de resultaten bespreken en onderzoeken.
Lekker warm in onze poncho's gehuld zetten we ons allen bij valavond rond
een kleine kerosene-lamp. De onvermijdelijke fles rum doet de ronde. De tongen
komen los. Er wordt gepraat over duizend en één dingen : de dorpsveten, de bevloeiingskanalen en de ruzies daaromtrent met naburige dorpen, de mislukte maisoogst in de lager gelegen gebieden waar er gebrek aan water was, de geslaagde
erwtenoogst in de hoger gelegen nevelbossen. Eerbiedig gewagen ze van de beschermende encanto del cerro, de geest van de berg. De materiële en de geestelijke wereld vormt voor deze mensen één hele realiteit.
Onder de indruk van wat er zich in deze ontmoeting afspeelt – ik besef dat
ik oog in oog sta met 'anderen' –, gaan we over tot de uitwisseling van zaaigoed.
Bij het schaarse licht wordt het met respect gemonsterd alsof het om een rijke
verzameling edelsteentjes gaat. Voor hen gaat het om het Leven en hun verbondenheid met Moeder Aarde, ik zie er het genie van duizenden jaren domesticatie
in gekristalliseerd. En mijn gedachten gaan uit naar nog onbekende mogelijkheden voor de toekomst.
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GENETISCHE EROSIE
De genetische wereldvoorraad werd door de FAO wel tot het patrimonium
van de mensheid uitgeroepen, maar dat patrimonium is technologisch vooral
toegankelijk voor het rijke Noorden. Dat beschikt namelijk over de knowhow, de nodige infrastructuur en het kapitaal om deze potentiële rijkdom
om te zetten in reële rijkdom.
De vrije markteconomie reikt tot het arme Zuiden. De 'campesino' die
zijn bedrijf afstelt op de vrije markt wordt er economisch afhankelijk van.
Dat heeft onder meer specifieke gevolgen voor het voortbestaan van de traditionele teelten.
De veredelde variëteiten (het resultaat van de genetical engeneering) spelen beter in op het vraag- en aanbodspel van de markt, waardoor zij de traditionele gewassen marginaliseren. Op middellange termijn worden de traditionele teelten zelfs met uitsterven bedreigd 4. Men spreekt van genetische
erosie.
In de plaats komen dus de verbeterde teelten. Die spelen in op de marktvraag en zijn economisch rendabel. Ze zijn echter ook zeer veeleisend. Ze
vergen een complexere landbouwtechniek en hebben steeds bemesting en
pesticiden nodig. Daarmee wordt ook het omgevend (semi-)natuurljk ecosysteem zwaar belast, zodat het ecologisch evenwicht onherroepelijk verstoord wordt.
Het wegvallen van de natuurlijke genetische grondstof brengt vreemd genoeg op zijn beurt de 'genetical engeneering' in het gedrang. Het tijdig opslaan van deze grondstof in 'germoplasmabanken' kan dan wel een gepast
antwoord vormen op dit gevaar, doch het kan nooit de volledige rijkdom van
een domesticatiecentrum vervangen. Een domesticatiecentrum is namelijk
een levend geheel waar de recombinatie en genetische diversificatie ongehinderd op natuurlijke wijze voortgaat.
De genetische erosie én de verloedering van omgevende ecosystemen bedreigen derhalve het voortbestaan van de domesticatiecentra. Het zal een
onherstelbaar verlies worden voor de mensheid aangezien het zijn tol zal heffen op 's werelds voedselvoorziening, die nu reeds afhankelijk is van 'genetical engeneering'.
BESLUIT
We staan dus voor complexe ethische problemen : De genetische grondstof
is meestal afkomstig uit het arme Zuiden, maar wordt ontgonnen en te gelde
gemaakt door het rijke Noorden. Als negatieve neveneffecten zien we de toenemende genetische erosie en het ontaarden van de domesticatiecentra (een
proces dat sinds de Groene Revolutie van de jaren zestig in een versnellingsproces is terechtgekomen).
De toenemende economische afhankelijkheid van de lokale landbouwbe-
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volking is een ander neveneffect dat vaak als negatief ervaren wordt vanwege
de kwetsbaarheid in de economisch zeer onstabiele Derde Wereld-landen.
Als ik een dag later met mijn genetische schatten terug naar de kust afzak, zit
ik vol vragen. Hoe kan deze potentiële rijkdom het beste ten goede komen aan
haar rechtstreekse erfgenamen en historische beschermheren ? Hoe kunnen we
het beste met hen naar een goede toekomst gaan, als straks de verhoopte ontsluiting van de cuenca een feit wordt ? En kunnen we de dreigende verloedering
van de cuenca tegenhouden, als morgen het economische spel van vraag en aanbod de eeuwenoude landbouwtechnieken ingrijpend zal wijzigen ?
NOTEN
1 De uitdrukking 'genenjacht' ontleen ik aan het werk van Calestous Juma, The Gene Hunters. Biotechnology and the Scramble for Seeds, Zed Books, London, 1989.
2 Met 'domesticatie' verstaat men het omvormingsproces van 'wilde nutsplanten' tot 'geteelde nutsplanten'. Dit proces begeleidde overal ter wereld de overgang van neolithische jagersgemeenschappen naar
agrarische gemeenschappen en ligt aan de oorsprong van de hedendaagse, verder 'geëvolueerde' landbouwgewassen. Die landbouwgewassen verschillen van hun 'wilde' voorouders onder meer door een toenemende afhankelijkheid aan de mens. Door de domesticatie en de daarmee gepaard gaande veredeling
verliezen ze vaak de eigenschap om zich op natuurlijke wijze in stand te houden. Ze moeten minstens
geoogst en gezaaid worden, en vereisen vaak een minimum aan onderhoud. Een 'domesticatiecentrum'
is een geografisch gebied op aarde waar een groot aantal wilde nutsplanten voorkwamen (of nog steeds
voorkomen), en die er gedomesticeerd werden. Voor de Andes is dat b.v. de aardappel, de tomaat, de
eierplant, de maïs (ook in Mexico), enkele bonensoorten, de katoen, enz...
3 In orde van belangrijkheid : Sandoz, Dekalb-Pfizer, Upjohn, Shell, ICI, Ciba-Geigy, Orsan,... (Bron :
ibid.)
4 Een mooi voorbeeld is de katoenteelt in het noorden van Peru (het laagland van het departement Piura,
Region Grau). De pre-colombiaanse katoenvariëteiten zijn er ondertussen uitgestorven ten koste van de
veredelde Tanguis- en Pima-variëteiten, die inspelen op de textielindustrie. De intensieve katoenteelt
marginaliseerde echter ook de traditionele voedingsgewassen, omdat ze de beste en de meeste gronden
voor zich opeiste. Zo ontstond er een voedseltekort in het departement, waardoor invoer noodzakelijk
is geworden.

ZESTIG JAAR WOORDENBOEK
VAN VERSCHUEREN
FRANS CLAES

De voorgeschiedenis van het woordenboek van Verschueren ligt in de taaltoestanden in Vlaanderen in het begin van deze eeuw. Toen de twaalfjarige
Jozef Verschueren in 1901 Grieks-Latijnse humaniora begon aan het SintJozefscollege in zijn vaderstad Turnhout, kreeg hij daar alleen in het Frans
onderwijs. In de huiselijke kring werd Turnhouts dialect gesproken, maar een
Franse krant gelezen, Le bien public. Ook in de provinciestad Turnhout was
het Frans de enige cultuurtaal.
Met taalstrijd wilde de jonge Verschueren zich niet inlaten. Hij was veeleer een boekenwurm, die juist door een Frans werk het meest geboeid werd,
de Petit Larousse Illustré. Dat was zijn lievelingsboek. Zoals een journalist
in de Gazet van Antwerpen bij zijn overlijden schreef : 'hij was verliefd op de
Kleine Larousse', hij ging ermee slapen en hij stond ermee op.
Toen Verschueren in 1907 in de jezuïetenorde trad, kwam hij in een volledig Franssprekend milieu. Toen bestond er immers nog maar één Belgische
jezuïetenprovincie, waarin ook aan Vlamingen het Frans als de enige cultuurtaal werd voorgehouden. In die omgeving werd de jonge jezuïet een overtuigd en strijdend Vlaming.
Toen Verschueren in de jaren 1914-1918 surveillant en leraar was in Antwerpen, vatte hij het plan op om, vooral ten behoeve van de collegeleerlingen, een Nederlandstalige tegenhanger te bezorgen van de Petit Larousse.
De louter taalkundige woordenboeken van Van Dale, Koenen en Kramers
waren niet zo aantrekkelijk voor de jeugd als de Petit Larousse Illustré met
zijn illustraties en encyclopedische informatie. De oudere Nederlandstalige
werken die woordenboek en encyclopedie combineerden, van Bal en Kuipers, stonden op een minder hoog peil en waren verouderd.
In 1919 vroeg en verkreeg Verschueren de toestemming om zijn theologische studies in Maastricht voort te zetten. Daar zag hij de vrije ontplooiing
van een Nederlandstalige cultuur, waartoe hij ook in Vlaanderen wilde ko-
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men. In die periode begon hij waarschijnlijk ook met de concrete uitwerking
van zijn plan om een Nederlands woordenboek met encyclopedische informatie uit te geven.
Eerst kreeg Verschueren echter nog een andere opdracht. In 1922 werd
hij leraar aardrijkskunde in Antwerpen, met slechts enkele uren les, maar
met de taak een Nederlandstalige atlas voor België samen te stellen. Toen
mochten immers in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen al enige vakken
in het Nederlands onderwezen worden, o.a. aardrijkskunde, maar de nodige
handboeken ontbraken. De Algemeene Atlas voor België van Verschueren verscheen in 1924.
Daarna kreeg Verschueren van zijn oversten nog geen gelegenheid om
aan zijn woordenboek door te werken. In 1925 kreeg hij een nieuwe aardrijkskundige opdracht. Hij werd voor zes maanden naar Rome geroepen om kaarten te tekenen van de missiegebieden van de jezuïeten over de hele wereld.
Toen hij daarmee klaar was, kreeg hij van zijn algemeen overste in Rome,
pater Ledochowski, toestemming om vrijgesteld te worden voor het werk aan
zijn woordenboek. Zo kon hij zich vanaf 1926 geheel aan dat grote werk wijden.
WERKWIJZE VAN VERSCHUEREN
Om aan zijn woordenboek te werken verhuisde Verschueren in 1926 naar
het Sint-Jan Berchmanscollege in het centrum van Brussel, waar hij tot zijn
overlijden in 1965 zou blijven wonen. Niet alleen om een principiële reden
wilde hij daar wonen – hij beschouwde Brussel als een strijdpost voor de
Nederlandse cultuur in België – , maar ook om een praktische reden : in bibliotheken en bij ambassades kon hij informatie en documentatie voor zijn
woordenboek verzamelen.
Al stond Le Petit Larousse Illustré model voor zijn woordenboek, als bronnen gebruikte Verschueren uitvoeriger werken : het grote Woordenboek der
Nederlandsche Taal, grote encyclopedieën, andere naslagwerken en, voor het
hedendaagse taalgebruik, kranten en tijdschriften. Hij vroeg ook raad en
kreeg medewerking, niet alleen van confraters. Op de eerste uitgave staan
de namen van L. Goemans, inspecteur bij het rijksonderwijs en secretaris
van de Vlaamse Academie, en van L. Brounts, atheneumleraar, op de zesde
en zevende uitgave die van W. Pée, hoogleraar in Gent. Met deze medewerkers, die slechts voor bepaalde onderdelen zorgden (Pée b.v. voor de fonetische aanduidingen bij de woorden) wilde Verschueren vooral de verspreiding van zijn woordenboek bij het rijksonderwijs bevorderen.
Verschueren verwerkte zelf alle informatie die hij verzamelde en schreef
de kopij voor zijn woordenboek op duizenden en duizenden velletjes, die hij
in bakken bewaarde. Hij hield streng de hand aan een consequent systeem,
met de nadruk op duidelijkheid, overzichtelijkheid en beknoptheid. Hij wilde
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ook dat alle woorden en alle eigennamen die in het woordenboek voorkwamen, zelf als trefwoord verklaard werden. Veel belang hechtte hij aan consequentie bij de verwijzingen.
Hoewel pater Verschueren alleen kerkelijke hogere studies gedaan had
– thomistische filosofie en theologie – slaagde hij erin allerlei wetenschappelijke gegevens beknopt en bevattelijk samen te vatten. Op taalkundig gebied gaf hij een eigen karakter aan zijn woordenboek door een overzichtelijke structuur van de woordbetekenissen. Hij rangschikte de betekenissen
naar hun semasiologisch verband, naar de eigenlijke of oneigenlijke, metaforische of metonymische, uitgebreide of beperkte betekenis. Dit vergemakkelijkt het opzoeken ten zeerste.
Verschueren volgde alle actuele gebeurtenissen en ook de levende taal
op de voet. Soms noteerde hij wel iets te voortvarend, zoals toen men hem,
voor de grap, zei dat de gebruiker van een roltrap een roltrappist genoemd
werd. Dit woord staat in de zevende uitgave van zijn woordenboek !
Dat Verschueren zijn persoonlijk stempel op zijn woordenboek drukte,
leidde soms wel tot subjectieve uitspraken. Berucht is b.v. de vervaarlijke afbeelding van een nozem in de zevende uitgave, met een even vervaarlijke
omschrijving in een 'kaderartikel': nozems zouden 'baldadigheden, inbraken
en zelfs moorden' plegen. Radicaal zegt hij ook, in zijn supplement van 1965,
dat de waarheid voor zigeuners niet bestaat omdat ze niet kunnen lezen en
schrijven en bijgevolg geen enkel houvast hebben. Zulke uitspraken zijn te
verklaren door het belang dat Verschueren aan cultuur in het algemeen
hechtte. Hij wilde de Vlamingen niet alleen taalcultuur, maar ook omgangsvormen en wellevendheid bijbrengen. Daarom nam hij, nog in de ingekorte
zevende uitgave, meer dan twee bladzijden Voorschriften der Wellevendheid
op en vroeg hij me uitdrukkelijk om die bladzijden nog in een volgende uitgave te behouden (wat ik niet gedaan heb), 'want ze zijn zo lomp tegenwoordig'.
Subjectief was Verschueren ook wanneer hij sommige personen niet in
zijn woordenboek wilde opnemen. Zo mocht kardinaal Mercier er niet in omdat hij gezegd had dat het Nederlands niet geschikt was als taal voor het hoger onderwijs, en kardinaal Van Roey en eerste-minister Lefèvre niet omdat
ze, als Vlamingen, niet genoeg voor hun taal gedaan hadden. Ik merk wel
op dat het hier over drie katholieke prominenten gaat en dat het vooroordeel
van Verschueren veeleer op het vlak van de taal dan op dat van de ideologie
lag. Met de boven al vermelde professor Pée, die een heel andere ideologie
was toegedaan dan de zijne, was hij overigens heel goed bevriend.
Zijn Vlaamse radicalisme bracht Verschueren ertoe in de eerste uitgave
van zijn woordenboek de vlag van Vlaanderen onder de landsvlaggen te
plaatsen. Hij was echter niet te fanatiek om met anderstalige vreemdelingen
(weliswaar niet bij officiële diensten) Frans te spreken en ook bereid om bij
zijn broer, pastoor in Waals-Brabant, parochiedienst te doen in het Frans.
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VAN DE EERSTE TOT DE ZEVENDE DRUK
Van de eerste uitgave van Verschuerens Modem Woordenboek verscheen het
eerste deel eind 1929. Dit deel draagt wel het jaartal 1930, maar nog in 1929
werd het besproken in Boekengids en onlangs heb ik een exemplaar gezien
waarin de koper als datum had geschreven 'december 1929'. De uitgeverij
Brepols had zich gehaast om dit deel al op de markt te brengen, maar het
duurde nog tot 1931 eer het tweede deel klaar was.
Op het Franstalige Brusselse college waar Verschueren woonde, was er
een negatieve reactie. Een van zijn huisgenoten-medebroeders ging zelfs zover dat hij een exemplaar van het eerste deel aan stukken scheurde en de
stukken van de voordeur door de gang tot aan de kamer van Verschueren
strooide (het verhaal dat een exemplaar door leerlingen op de speelplaats
van het college werd verbrand, is waarschijnlijk niet historisch).
In Nederland was de reactie gunstiger. Van een medebroeder die toen
in Nijmegen studeerde, heb ik gehoord dat de Nederlanders verstomd stonden dat zo'n Nederlands woordenboek in Vlaanderen uitgegeven kon worden. Later zou C.B. van Haeringen, lange jaren de 'nestor' van de neerlandistiek in Nederland, overigens schrijven dat dit woordenboek 'met recht een
Nederlandse "kleine Larousse" mag heten, maar zijn Franse tegenhanger
in uitvoering ver overtreft' (De Nieuwe Taalgids).
In 1936, 1937 en 1941 zagen nieuwe drukken van het Modem Woordenboek
het licht, telkens bijgewerkt en aangevuld met actuele gegevens en met nieuwe woorden. Om altijd zoveel mogelijk bij de tijd en actueel te blijven was
Verschueren echter al eerder begonnen met in zijn woordenboek achteraan
een bijvoegsel met aanvullingen en verbeteringen op te nemen, het eerst al
in het tweede deel van zijn eerste druk in 1931, toen deze gingen tot 30 juni
1931. Van dezelfde druk is ook een oplage bekend met 'aanvullingen en verbeteringen tot 30 juni 1933'. Vanaf 1936 heette dit bijvoegsel Cumulatief Bijvoegsel.
In 1941 verscheen naast het Modem Woordenboek ook een Modem Handwoordenboek, louter taalkundig, wel geïllustreerd, maar zonder encyclopedische informatie. Blijkbaar had dit niet veel succes, want het beleefde nooit
een tweede druk.
Na de invoering van een aantal nieuwe spellingregels in 1946-1947 was
een aanpassing van de spelling in het woordenboek nodig. Sinds 1947 werkte
echter een commissie aan verdere regels, o.a. voor de schrijfwijze van de bastaardwoorden en van de tussenklanken in samenstellingen. In de hoop de
nog te verwachten wijzigingen al te kunnen opnemen vroeg Verschueren aan
Prof. J.L. Pauwels, lid van de commissie, welke wijzigingen deze wenselijk
vond. Verschueren paste de spelling in zijn woordenboek aan die persoonlijke progressieve wensen van Pauwels aan, maar hij overschatte, zoals Pauwels me zelf gezegd heeft, diens invloed. Verschueren hoopte tevens met zijn
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woordenboek de commissie te kunnen beïnvloeden, maar hier overschatte
hij zijn eigen invloed.
Nadat de vijfde druk (1949-1950) van het woordenboek in Verschuerens
eigen progressieve spelling verschenen was, liet hij de volgende druk (1956)
aanpassen aan de spelling van de officiële woordenlijst van 1954. Hij liet dit
werk uitvoeren door Dr. A. Seeldraeyers s.j., die toen zijn assistent geworden
was. Deze kreeg echter de opdracht om alle verklaringen en uitleg te geven
bij de progressiefste vormen uit de woordenlijst. De voorkeurvormen werden
wel opgenomen, maar dan met een verwijzing naar de progressieve vormen.
Omdat de uitgeverij in 1958 concurrentie vreesde, kreeg Verschueren opdracht zijn woordenboek tot ongeveer twee derde van de omvang in te korten, zodat het goedkoper verkocht kon worden. Pater Seeldraeyers voerde
dit werk uit (ikzelf heb hem van 1958 tot 1960 in de vakantieperiodes geholpen), maar met tegenzin : aan iedereen raadde hij nog de oude uitgave
aan, omdat daar meer in stond. Deze zevende druk (1961), in één deel, werd
volledig aangepast aan de officiële spelling, dus met alle uitleg bij de voorkeurspelling. In een tabel vooraan gaf Verschueren echter nog altijd, koppig
als hij was, de regels voor zijn 'konsekwente progressieve spelling'.
Vóór zijn overlijden, op 25 november 1965, bezorgde Verschueren zelf nog
tweemaal, in 1963 en 1965, een Kumulatief (nu met k) Bijvoegsel op zijn woordenboek.
DE ACHTSTE DRUK, GRONDIG HERZIEN
Na het overlijden van pater Verschueren werd, begin 1966, onder leiding van
Dr. L. Brouwers s.j. een werkgroep gevormd voor de herziening van het Modern Woordenboek. De meeste leden van deze groep, die uit twaalf man bestond, waren jezuïeten en verscheidenen van hen doceerden aan de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius in Antwerpen. Ieder zou het deel van het
woordenboek dat op zijn vakgebied betrekking had, nazien en verbeteren.
Het grootste deel, het taalkundige, zou mijn deel worden, maar ik zou er
pas volop aan kunnen beginnen na de voltooiing van mijn proefschrift.
Pater Brouwers bracht in 1966 de hele tekst van het woordenboek, uitgave
1961, op systeemkaarten over door de artikelen uit het boek te knippen en
op kaarten te plakken. Samenhorende artikelen werden samengeplakt, zodat
er in totaal ongeveer 30.000 kaarten waren. Pater Seeldraeyers verdeelde
deze kaarten onder de wetenschappelijke medewerkers. Hij gaf aan ieder
de tekst van zijn vakgebied en zag zelf nog eens de hele tekst kritisch na.
De louter taalkundige kopij gaf hij aan mij toen ik in mei 1968 was klaargekomen met mijn dissertatie en de leiding van de redactie overnam. Toen
begon ik systematisch het hele woordenboek taalkundig na te zien en te bewerken. Sinds 1961 had ik overigens al een heel aantal noodzakelijke aanvullingen en verbeteringen genoteerd.
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Met de grondige herziening van deze uitgave werd ernaar gestreefd, zowel
encyclopedisch als taalkundig, objectieve en wetenschappelijke informatie te
geven. Subjectieve uitspraken van Verschueren, als b.v. de bovenvermelde
over nozems en zigeuners, heb ik weggelaten. Ook bij het opnemen van personen heb ik getracht objectieve normen te hanteren. Taalkundig kon ik het
evenmin eens zijn met Verschueren, wanneer hij in 1956 de afkorting Z.N.
niet alleen verklaart als Zuidnederlands, maar ook als zeg niet (bijvoegsel, p.
1). Volgens mij betekent deze afkorting niet dat de woorden minder goed
Nederlands zijn, ik constateer alleen het feit dat ze niet algemeen gebruikt
worden.
De herziening van het woordenboek nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien was. Toen de medewerkers de tekst van hun vakgebied
hadden ingeleverd, moest ik hun bijdragen nog taalkundig nazien, in overeenstemming brengen met de rest van het woordenboek en persklaar maken.
De kopij, die toen op naar schatting ca. 50.000 systeemkaarten stond, kon
ik, in verschillende gedeelten, van december 1974 tot mei 1976 aan de uitgever bezorgen. Om allerlei redenen moest de uitgave echter nog uitgesteld
worden, wat ook meebracht dat ik achteraf nog heel wat aanvullingen en verbeteringen moest opsturen. Nadat men in maart 1978 met het zetwerk (op
magneetband) begonnen was, verscheen het eerste deel van de achtste uitgave in mei en het tweede deel in oktober 1979.
Na deze geheel opnieuw bewerkte uitgave schreef B. Mesotten dat zowel
voor een verklarend woordenboek als voor een encyclopedie met allerhande
wetenschappelijke dingen 'een zekere traditie bijna onontbeerlijk' is. Hij had
'de indruk dat Verschueren de rijpe leeftijd heeft bereikt' (Knack, 2/12/1981).
Met de jaren was het woordenboek van Verschueren inderdaad uitgegroeid van een schoolboek voor collegeleerlingen tot een naslagwerk zowel
voor volwassenen als voor jongeren.
GROOT GEILLUSTREERD WOORDENBOEK
In een bijvoegsel achter in het tweede deel van de achtste uitgave werd al
een reeks aanvullingen en verbeteringen, met actuele gegevens tot midden
augustus 1979, opgenomen. Van toen af bleef ik de hele tijd aantekeningen
maken voor een nieuwe bijgewerkte uitgave. Verscheidene correspondenten
signaleerden ook onvermijdelijke vergissingen of tekorten in de tekst. Verwacht werd toen dat er na drie of vier jaar al een verbeterde en bijgewerkte
druk zou kunnen verschijnen.
Verscheidene wetenschappelijke medewerkers begonnen ook al in 1979
de gegevens voor hun vakgebied bij te werken. Vooral voor de exacte wetenschappen, de techniek en de computerwetenschap, waar de evolutie zo
snel gaat, was dit nodig. Ook de gegevens voor biologie en afrikanistiek werden opnieuw grondig gecontroleerd. Zelf noteerde ik voortdurend nieuwe
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woorden, betekenissen en wendingen. Net zoals de wetenschap staat de taal
immers niet stil.
Na intussen Het juiste woord nog te hebben bewerkt voor een nieuwe uitgave (die in 1988 verscheen) begon ik in 1984 de achtste uitgave van het
Modem Woordenboek systematisch te herzien, bij te werken en aan te vullen.
Geleidelijk schakelde ik nieuwe bijdragen van de wetenschappelijke medewerkers in de kopij in, en ook door verscheidene correspondenten gesuggereerde verbeteringen en aanvullingen. Om plaats te maken voor nieuwe gegevens moesten enige verouderde zaken, begrippen en woorden geschrapt
worden. Zo proberen we met de Verschueren bij de tijd te blijven, gericht
op de hedendaagse cultuur en wetenschap, met behoud toch van de historische achtergrond.
Waar het standpunt van Verschueren vroeger te 'flamingantisch' of te
'Grootnederlands' was, werd dit wat gematigd. Het woordenboek staat nu
meer in het perspectief van de ruimere cultuur en wetenschap, waarbij hoe
langer hoe meer de hele wereld betrokken raakt. Wel wordt nog altijd bijzondere aandacht aan de Nederlanden besteed, o.a. doordat zoveel mogelijk
namen van plaatsen en instellingen en ook van personen en begrippen uit
Nederland en België worden opgenomen. Het algemene criterium voor de
opneming in het woordenboek is de (vermoedelijke) blijvende waarde en het
historische belang. Hierin verschilt een encyclopedisch woordenboek van een
actualiteitenrubriek en van een jaarboek. Zowel op encyclopedisch als op
taalkundig gebied proberen we 'eendagsvliegen' te weren. Twijfelgevallen
blijven er echter altijd.
De bewerking van deze tekst was nog volledig handwerk. Aanvankelijk
hadden we alle toevoegingen op systeemkaarten geschreven. In 1984 bleek
het voor de uitgever praktisch nog niet uitvoerbaar te zijn over te schakelen
op het gebruik van de computer. Zo bezorgde ik hem in de eerste helft van
1990 een kopij die gedeeltelijk op systeemkaarten stond en gedeeltelijk op
vergrote bladen van de vorige druk, die aangevuld en verbeterd waren.
Omdat de magneetband met de tekst van de vorige uitgave niet meer
bruikbaar was, moest de hele kopij opnieuw ingetikt worden. Dit bracht meer
dan een jaar werk aan correctie van drukproeven mee. Nu werd wel de hele
tekst van het woordenboek, met 20 miljoen tekens, gedigitaliseerd en in een
database gestructureerd, wat het werk voor een volgende uitgave zal vergemakkelijken.
Dankzij deze nieuwe werkwijze konden medewerkers van de uitgeverij nu
ook tot vlak voor het drukken de laatste actuele gegevens nog aan de tekst
toevoegen, met verwerking van de belangrijkste ontwikkelingen tot 1 september 1991. Ook heeft de uitgeverij gezorgd voor een groot aantal nieuwe illustraties en een vernieuwde lay-out in een hedendaagse stijl, fraaier dan tevoren. Het formaat is groter, zodat het aantal bladzijden kon verminderen,
hoewel het woordenboek inhoudelijk uitvoeriger is geworden. In totaal telt
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het nu 2.304 bladzijden, ongeveer 150.000 trefwoorden en 4000 illustraties.
Het woordenboek heeft nu de nieuwe titel Groot geillustreerd Woordenboek
gekregen. Hoe paradoxaal het ook is, modem klinkt nu te archaïsch. Pater
Verschueren koos Modem Woordenboek als titel omdat hij zoveel mogelijk
bij de tijd wilde zijn. Om dezelfde reden is de titel nu veranderd. Ook wij
willen nu nog altijd bij de tijd zijn, hedendaags en actueel.
Pater Verschueren is een pionier geweest. Van zijn woordenboek werden
in zestig jaar tijd al een kwart miljoen exemplaren verkocht. In Vlaanderen
heeft het een belangrijke invloed uitgeoefend op de culturele bewustwording. Ook in Nederland verdient het, o.a. volgens het getuigenis van J. Renkema in het Woord Vooraf bij deze druk, ruimere bekendheid. Door zijn beknopte en overzichtelijke taalkundige en encyclopedische informatie is dit
woordenboek een waardevol werkinstrument voor het hele Nederlandstalige
cultuurgebied. De naam Verschueren is een begrip geworden. Met recht mogen we nu ook spreken van de Grote Verschueren2.
NOTEN
1 Dr. L. Brouwers. Het juiste woord, zesde, geheel herziene en vermeerderde druk, bewerkt door Dr.
F. Claes, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1988.
2 Verschueren. Groot geïllustreerd Woordenboek, negende uitgave, geheel opnieuw bewerkt onder redactie
van Dr. F. Claes s.j., Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1991.

WAT NU ?
JOHN VERHAAR

Een plezierige maar tijdrovende manier om eens goed in de war te raken
is zich af te vragen wat 'tijd' is. Het onderwerp is er niet een zoals 'de grondslagen' van dit of dat, of (nog moeilijker, maar levensvullend voor sommige
denkers) de 'mogelijkheidsvoorwaarden' van dit of dat. Met tijd hebben we
tenslotte allemaal te maken, al was het maar omdat we allemaal steeds tijd
te kort komen.
Maar hoe denk je over tijd ? Begin je met wat Aristoteles erover zegt ?
Moet je de relativiteitstheorie van Einstein erbij halen ? Als je met een raket
naar een ster in Andromeda gaat en meteen terug naar hier, met zo bijna
de lichtsnelheid, dan ben je bij je terugkeer hier wel wat ouder, maar je tweelingbroer is al een paar eeuwen dood. Moet je dan Heideggers Sein und Zeit
lezen ? (Iemand zei eens dat Heidegger lezen voor hem zoiets was als zwemmen door nat zand). Moet je de tijdsbeleving erbij halen (en dus verveling)?
Dat is aantrekkelijk, want niets is zo interessant als verveling. Sluit je je aan
bij hen die de tijd zien als iets dat alleen in ons hoofd bestaat ?
Filosofen hebben lijvige volumes geschreven over tijd. Ik las er eens zo
een, zwaar genoeg om een os te vellen, en weerstond moedig de acute temptaties die ik had om het boek opzij te leggen, vooral omdat de geleerde auteur
zo'n bekommerde toon aansloeg. Halverwege het werk kreeg ik weer vaste
grond onder de voeten : de schrijver onthulde dat tijd bestaat uit verleden,
nu, en toekomst. Daarna viel het weer tegen. Ik moest terugdenken aan een
ander boek dat ik eens las, over het 'geluk'. Na een woordenrijke inleiding
volgde hoofdstuk I, getiteld 'Het Probleem'. Maar geluk is natuurlijk niet
een probleem, tenzij voor hen die niet kunnen leven zonder te denken over
dingen die je alleen beleven kunt zonder erover te denken. Augustinus van
Hippo wist al dat dit geldt voor de tijd : hij schreef eens dat hij wel wist wat
tijd was, behalve als iemand het hem vroeg – dan wist hij het niet meer.
Willen weten wat tijd is, is zoiets als de liefde wiskundig formaliseren, of met
opzet spontaan zijn, of met een stopwatch een levensfase vastleggen, of volgens tijdschema in slaap vallen. 'Weet je wat tijd is ?' is zoiets als 'Slaap je ?'
– alleen een 'neen' is relevant.
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* * *

Wanneer is 'nu'? Is dat vandaag om zo en zo laat ? Logici (met wat zij 'indexicals' noemen) hebben zich gebogen over de waarheidswaarde van proposities met 'nu' erin. Linguïsten noemen 'nu' een 'deictisch' woord. De drie
deixis ankers in taalgebruik zijn 'ik', 'nu', en 'hier' – al het andere ('jij',
'toen', 'daar', etc.) zijn in die eerste persoon verankerd. Is dan het nu-moment wanneer ik 'nu' zeg ? Eigenlijk niet, want ik zeg pas iets als ik klaar
ben met het te zeggen, en dan is dat 'nu' voorbij. 'Nu' deelt in de mysteries
van het 'ik'. Als ik zeg 'Ik schrijf in mijn dagboek', dan slaat 'ik' op mezelf.
Maar als ik zeg 'Het "ik" is mijn wijsgerig thema', dan slaat 'ik' op iedereen.
Dat is een 'meta-ik'. Denken over het 'nu' is een meta-liefhebberij.
Maar (zegt iemand) dat 'meta-' kan toch reëel zijn ? We kunnen toch spreken over spreken (sommige taalkundigen doen helaas niets anders), en zelfs
denken over het denken (de verslaving van veel wijsgeren). Eh..., ja en neen.
Meta-praten en meta-denken veranderen het onderwerp. Als ik over appels
en peren praat dan gaat het over appels en peren, maar praten over praten
over appels en peren gaat over iets anders.
Beschouw het wijzen. Stel ik vestig uw aandacht op een boek op mijn plank
door ernaar te wijzen. U weet precies wat ik doe, en uw blik volgt de richting
van de wijsvinger van mijn rechterhand. Maar als ik dan de wijsvinger van
mijn linkerhand gebruik om te wijzen naar die van mijn rechter (terwijl die
naar het boek wijst), dan weet u niet meer wat ik doe. Er bestaat niet zoiets
als meta-wijzen. Taal is anders, maar meta-taal is toch een geduchte complicatie in de communicatie. Voor sommige onderwerpen is zij fataal. Hier
is een suggestie die ik u aanbeveel : sommige dingen zijn waar op voorwaarde
dat die waarheid niet geformuleerd wordt (Dat is niet hetzelfde als wat Wittgenstein eens over mystiek zei, maar het komt in de buurt).
* **

Mystici hebben altijd geweten dat het ware onwaar kan worden alleen al
doordat het uitgedrukt wordt. Ik stelde dit eens voor als discussiepunt in een
werkcollege filosofie. De studenten verdeelden zich (door lichaamstaal) vrijwel onmiddellijk in drie groepen : de verwarden, de militanten, en de empathici. De eersten keken wat hulpeloos en vergaten het punt op te schrijven ;
de militanten keken duidelijk verstoord en noteerden het punt, kennelijk op
mijn debetzijde ; de empathici glimlachten en schreven, duidelijk op mijn creditzijde. Een militante hand schoot op : 'Uw thesis schendt het principe van
contradictie'. Ik knikte : 'Absoluut'. Triomfantelijk : 'En dus valt uw thesis'.
Ik zei : 'Toch alleen maar als dat contradictieprincipe houdbaar is'. De an_dere militante handen zakten. Ik ging door : 'Dat contradictieprincipe, tussen
haakjes, wordt ook vaak het noncontradictieprincipe genoemd'. Sommige militanten glimlachten en schreven opnieuw – nu misschien op mijn credit-
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zijde. De empathici gingen er eens tevreden voor zitten. Ik sla de rest over
– we hielden pas een half uur te laat op, niemand had het gemerkt. De discussie verliep in een ongedeeld 'nu'.
Het geattrapeerde 'nu' bestaat niet. Het helpt niet om het niet te willen
attraperen, want als je het niet-willen wil, wil je iets (Er bestaat geen metawillen). Iets dergelijks gebeurt met het 'ik'. Als ik zeg 'Ik kom morgen', dan
slaat dat 'ik' op mij ; maar als ik praat over dat 'ik' dat dat zegt, dan gaat
het niet meer over mij, maar over een dubieuze wijsgerige conceptie. Des
te dubieuzer is dat 'ik' dat reflecteert op het 'ik' dat dit of dat zegt. De Britse
filosoof Gilbert Ryle noemde die zuiging van meta- (en meta-meta-) er een
die altijd vastzit op dat een-na-de-laatste. Kant zei dat het 'ik' altijd voorondersteld wordt, maar dat niets werkelijks eraan beantwoordt. Volgens
sommigen van zijn wijsgerige nageslacht is het toch wel iets : het vooronderstelde werd (bij de Duitse idealisten) iets 'hogers'. Freud kwam met het 'ik'
van zijn psychologische bouwsels potvast te zitten (o.a. omdat zijn Amerikaanse volgelingen er zo enthousiast over waren, en Freud had een ongeanalyseerde afkeer van Amerikanen). De Gestalttherapie van Frederick Perls
vond dat 'ik' een traumatiserend euvel (en hij ontdekte pas later dat het
boeddhisme dat al 25 eeuwen heeft benadrukt).
Het 'nu' heeft dezelfde onontkoombaarheid en tegelijk dezelfde bedrieglijkheid – maar alleen als je het wilt attraperen. Het afgesneden 'nu' is alleen
maar vrucht van een beschouwing erover – zoals het geluk alleen in een
meta-benadering een 'probleem' wordt. De bekende paradox van Bertrand
Russell ('Wat ik nu zeg is onwaar' – hetgeen alleen maar waar kan zijn als
het onwaar is) is eenzelfde schijnprobleem, aan de kaak gesteld door een
deictische analyse – maar Russell was daarmee onbekend.
* * *

Waarom worden schijnproblemen zo gemakkelijk voor echt aangezien ?
Misschien omdat ze wel op iets betrekking hebben, maar niet als 'probleem'. Maar dat gaat er in onze cephalocratische cultuur niet zo gemakkelijk in. Vandaar die (militante) opwerping over het schenden van dat (non-)
contradictieprincipe.
Dat principe heeft iets waars. Een politieagent kan in een rapport niet
aanvaardbaar schrijven dat X op tijd Y op plaats Z was en ook dat X dat
niet was. Zoiets schendt regels voor het soort discours waartoe politierapporten behoren. Maar het wijsgerige discours waarbinnen Aristoteles dat
principe beaamde heeft verschillende (onuitgesproken) vooronderstellingen,
een waarvan is : A is niet B en B is niet A ; of : dit is niet dat ; of : nu is niet
toen, of straks. Ja, die verschillen zijn er wel, maar ze functioneren binnen
een eenheid, en wijsgeren, in tegenstelling tot mystici, bouwen eenheid in
hun hoofd en dat hoofd belet dan de ervaring die eenheid te ontdekken. Mis-
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schien stoelt onze cultuur nog steeds op het Platonisme, maar het omgekeerde is misschien meer voor de hand liggend. In onze cultuur wordt het denken
eerst de representatie van de werkelijkheid, dan de verpakking ervan, dan
de inhoud, en uiteindelijk wordt dat denken die werkelijkheid zelf. Het is
ook deze cultuur die teweeg heeft gebracht wat ik 'bestuursplatonisme' zou
willen noemen : bureaucraten hebben wat zij moeten beheren als 'ideeën'
op hun bureau en die 'ideeën' worden dan werkelijker dan waar ze geacht
worden op te slaan. Dan kunnen er beslissingen vallen genomen in de schizoïede atmosfeer van bijziende zeloten.
Zelfs in onze spreektaal kan het beeld de plaats innemen van het afgebeelde. Men hoort een lief kind een 'plaatje' noemen, of het mooie vakantieoord een 'Ansichtkaart (zo mooi !)'. Een Amerikaan wees mij eens een
bergketen in de verte aan en jubelde 'What a backdrop !' – het uitzicht werd
een toneelcoulisse – en wij citeren nog steeds van Vondel 'De wereld is een
speeltoneel'. De celluloïdwereld in Amerika is ideaal, en dus ideëel, en vervangt aldus de werkelijkheid.
Vindt men zulke dingen al in de spreektaal, in de wetenschap kan het niet
op. Ik las laatst iets over de 'sociologie' van kleine boeren ergens in Kenya ;
de bedoeling zal wel zijn : de sociale verhoudingen in hun leven. Er is onder
die boeren natuurlijk evenmin 'sociologie' als er landbouw is in onze Sociale
Faculteiten.
In ons Westen heeft men nu geen 'geloofsproblemen', maar 'theologische
problemen' – elitistisch dus. Zo heb ik vele theologische boeken over de
kerk gezien, maar nog nooit een kerkelijk boek over theologie. Mijn planken
kreunen onder linguïstische boeken over taal, maar ik zoek nog naar een taalboek over linguïstiek. Im Westen nichts Neues.
* * *

Het 'nu' kan ondraaglijk zijn, en we noemen het dan 'verveling'. Maar verveling hoeft niet te vervelen, want weinig dingen zijn zo boeiend als verveling.
De aspecten ervan zijn legio. 'Er is niets', zei James Russell Lowell eens,
'dat we zozeer vrezen als alleen gelaten te worden met onze eigen "minds"'
– volgens hem maakt dat de addictie tot lezen (van wat dan ook) tot een
tirannieke gewoonte. Voor sommigen doet verveling de adrenaline stromen :
de onmiddellijke toevlucht tot televisie, bijvoorbeeld, zelfs al betekent dat
blootstelling aan slaapverwekkende praat door heren die eruit zien alsof hun
portefeuille zojuist gerold is ; of aan gegil door tieners tegen microfoons.
Verveling heeft te maken met gebrek aan contact met anderen. Voltaire
zei eens dat het geheim van iemand grondig te vervelen is hem alles te vertellen ; en een andere cynicus vond dat een vervelend iemand degene is die
praat wanneer je wil dat hij of zij luistert. La Rochefoucault zei dat wij graag
hen vergeven die ons vervelen maar nooit hen die wij vervelen. Een vervelend
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iemand, zei Bert Leston Taylor, is iemand die, gevraagd hoe het gaat, je dat
vertelt. Vervelende mensen zijn zij die geen onuitgedrukte gedachten hebben
– tenzij die mensen ons dierbaar zijn.
Verveling wordt geboren uit de egocentriciteit van het slachtoffer. Dat
slachtoffer is niet verveeld omdat verveling oninteressant is maar omdat hij
of zij iets anders wil – en wel nu. Verveling stoelt op impulsiviteit, op eenzaamheid, op vlucht weg van het nu, met luchtkastelen voor de toekomst,
en met die horror vacui die de verveelde verveeld maakt. Verveling is projectie.
'Wat nu ?' betekent vaak 'Wat straks ?'.

F OR U M
HOE WERKT EEN GEDICHT ?
Twintig jaar geleden analyseerde Hugo
Brems in De brekende sleutel een aantal
gedichten van moderne Nederlandse
dichters die op dit moment bijna allemaal gecanoniseerd zijn. In de verantwoording van die bundel die vooral voor
het onderwijs bedoeld was, viel op dat
Brems de lezer de centrale plaats gaf,
hoewel toen de methode van close reading in de puurste Merlyn-traditie algemeen beoefend werd. Weliswaar affirmeerde hij dat er geen poëzie buiten het
concrete gedicht om bestaat (het credo
van de tekst), maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat die poëtische tekst
door de lezer gerealiseerd moet worden
(het credo van de lezer).
De vraag : wat is poëzie ? stelt hij opnieuw in De dichter is een koe' . De
zekerheid die in De brekende sleutel tot
uiting kwam, namelijk dat een degelijke
analyse voor vele lezers de volle realisatie van de poëtische potenties van het
gedicht kan bewerken, is in De dichter is
een koe geëvolueerd tot de zekerheid
dat elk essay over de vraag wat poëzie
is, geen antwoord bevat, maar een nieuwe, andere en eventueel scherpere formulering van de vraag zelf. Tussen beide boeken liggen dan ook twee decennia waarin Brems onvermoeibaar gelezen, gedoceerd, gepubliceerd heeft (o.a.
Al wie omziet en De rentmeester van het
paradijs), wetenschappelijk onderzoek
verricht heeft (met o.m. de Kahiers over
de geschiedenis van de Vlaamse Poëzie
sinds 1945 als resultaat), poëzietentoon-

stellingen georganiseerd heeft (in 1988
in Leuven en in 1991 op de Antwerpse
boekenbeurs). De brekende sleutel uit
1972 was een handboek, De dichter is
een koe uit 1991 is een gedachtengang.
Het vertrekpunt van de gedachtengang
is de titel van een bekend gedicht van
Gerrit Achterberg uit zijn bundel 'Ei-

land der ziel' van 1939. Het kan gelezen
worden als een gedicht over het dichten
zelf want het bezit duidelijke metaforen : de dichter is een herkauwer, zijn
poëzie is voedzame melk voor de lezers
en de sloten die het beeld van de koe
weerspiegelen symboliseren het onderbewuste waaruit de dichter put. 'Ik geloof niet dat het zo werkt', schrijft
Brems echter. 'Beelden in gedichten
zijn niet verduidelijkend of inperkend.
Wanneer in een gedicht een beeld (de
koe) opduikt om over iets anders (de
dichter) wat te zeggen, dan gaan de betekenissen open' (p. 62). Brems citeert
ook J. Bernlef die de activiteit van de
dichter definieert als de vertaling van
het bekende in het onbekende. De criticus of commentator die de weg terug
bewandelt en ervan overtuigd is dat hij
voor de lezer een gids moet zijn die het
onbekende gebied nauwkeurig in kaart
brengt en bekend maakt, dwaalt. Poëzie
werkt zo niet. Ook niet de poëzie die de
vorm heeft van een definitie, zoals 'Ik
noem je bloemen etc.' van Jan Hanlo :
ik neem je : bloemen
ik noem je : merel in de vroegte
ik nocm je : mooi
ik noem je : narcissen in de nacht
waaroverheen de wind strijkt
nular mij toe

ik noem je : bloemen in de nacht
Bij zijn inspanning om de lezer het verschil uit te leggen tussen de informatie
die we in woordenboekdefinities over
de dingen krijgen en in poëtische definities heb ik mij afgevraagd waarom
Brems niet verwijst naar Dichtersbij
(1982) van Dirk de Geest die daar eenzelfde uitleg geeft aan de hand van hetzelfde gedicht van K. Schippers, 'De
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koe' (pp. 145-147). Anderzijds zijn definities in de logica en in de lexica niet
bedoeld om de dingen beter te leren
kennen, maar om ervoor te zorgen dat
de woordgebruikers zo precies mogelijk
dezelfde dingen met de gegeven waarden benoemen. Als we vanuit die visie
het gedicht van Jan Hanlo lezen, dan
constateren we dat de 'je' altijd maar
nieuwe benoemingen krijgt in een enumeratieve definitie die onbeperkt is
zoals 'etc' in de titel suggereert. Met
zo'n definitie kunnen we in de logica en
de zakelijke communicatie niets aanvangen. In het gedicht werkt ze wel, omdat daar geen precieze en ondubbelzinnige afspraken gemaakt warden over
hoe we 'je' nu eens en voor goed zullen
noemen. Gezocht wordt naar de essentie van 'je'. En die is onvatbaar. Per definitie. De bespreking van de vijfdelige
cyclus 'Water' van Rutger Kopland uit
Dankzij de dingen (1989) toont overtuigend aan dat de taal niet samenvalt met
het ding. 'Het opgeschreven water is afwezig water' schrijft Brems (p. 24).
Poëzie wil niet alleen definiëren op
haar eigen wijze als vertaling van het be-

kende in het onbekende, ze wil ook verhalen. Voor Brems staat het vast dat er
niet veel gedichten zijn, waarin niet
minstens een embryonaal verhaal aanwezig is. En inderdaad Mei van Gorter,
Awater van Nijhoff, Pornschlegel van
Dirk van Bastelaere, Susette van Erik
Spinoy zijn 'verhalen'. Maar de gebeurtenissen en personages in gedichten gehoorzamen niet aan de wetten waardoor ze in verhalen geregeerd worden.
Personages hebben daar een identiteit
en bewegen in een ruimte waarin vaststaat wat boven en onder is ; gebeurtenissen verlopen er chronologisch, geordend volgens een logica van oorzaak en
gevolg. Hoe werkt nu echter het verhaal
in het gedicht ? 'Het gedicht laat ons die
orde zien en haalt haar tegelijk onderuit : het personage verliest zijn identiteit
in de reflecties, boven wordt onder' (p.
37). Ter illustratie citeert Brems dan
een gedicht van Kees Ouwens waarin
een verhaal terzelfder tijd bevestigd en
ontkend wordt. Wat niet kan in de logica omdat het contradictorisch is, blijkt
uiterst werkzaam te zijn in dit gedicht :

In de laan

Ik liep in de laan met ccn doos eieren
en keek naar dc bomen maar
ik was niet alleen, inderdaad,
ik liep in de laan met een doos eieren.
Ik sprak : asfalt, sprak ik, asfalt,
gij draagt mij en mijn eieren,
gij zijt hard en zult het altijd blijven ;
en, hard, noch zacht, maar onhoorbaar, zeide het asfalt :
u, ncidc het asfalt, u liep in de laan met een doos eieren
maar van uw vlees zal niets heklijven
want, nochtans, u bent er niet en inderdaad,
ik liep niet in de laan en ik droeg geen eieren.

In een boek dat een gedachtengang bevat over hoe poëzie werkt, kunnen beschouwingen over intertekstualiteit niet

ontbreken, want gedichten werken met
verwijzingen naar elkaar. 'Weg' van Ad
Zuiderent, 'De moeder de vrouw ' van
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Martinus Nijhoff en 'Het water de
stank' van Gerrit Komrij tonen aan 'dat
iedere tekst eindeloos verknoopt is met
andere teksten' (p. 53). En Brems vergeet daarbij niet naar zichzelf te knipogen door op p. 66 het personage van 'de
landmeter', beschreven in het gelijknamige gedicht van Kopland, te benoemen als 'de rentmeester van het paradijs', de titel van zijn vorig boek over
poëzie.
Een altijd weerkerende vraag is die
naar de wijze waarop de poëtische vorm
werkt. Het gaat dan om de tegenstelling
tussen vorm en inhoud, het gedicht als
een artefact of als een daad, constructie
versus spontaneïteit, taal en expressie.
Brems stelt twee poëtica's tegenover
elkaar : de constructivistische en de
spontane. Voor de beoefenaars van het
eerste type staat de vorm centraal, extreem zelfs bij plezierdichters als Drs. P.
of -- maar die vermeldt Brems niet -entertainers als Hugo Matthysen, alias
Joe Roxy, auteur van volgend 'gedicht':

Tranen voor het regenwoud
0 mens ! gebruik toch uw verstand
En steek ! De jungle niet in brand !
0 mens ! 0 mens doe toch niet dom !
En kap ! De jungle toch niet om !'

Ook dichters die recentelijk opnieuw de
sonnetvorm gebruiken, zoals Jan Kuijper, die volgens T. van Deel de vorm
niet ironisch, maar au sérieux neemt,
hechten blijkbaar veel belang aan de
vorm en de traditie waarin zij zich inschakelen.
De tegenpool van die constructivistische poëtica wordt gevormd door de
spontane of geïnspireerde poëtica's van
b.v. de Vijftigers.
Consequent met zijn standpunt van
20 jaar geleden merkt Brems op dat er
nog een derde soort poëtica's zijn, die
van het toeval. gerealiseerd door de lezer.
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In zijn lezing uit 1986 in de serie 'De
Brandende Kwestie' heeft J. Bernlef
het over de lezer die verrast wil worden.
Hij pleit daarin ook voor een poëziekritiek en een poëzieonderwijs dat gedichten voor zichzelf laat spreken zodat de
vervoering in stand wordt gehouden, de
allereerste nog niet door het gezonde
verstand geanalyseerde indruk die het
gedicht op de lezer maakt. (cfr. J. Bernlef, Ontroeringen, p. 63).
Brems zit volledig op dezelfde golflengte als hij naar het einde toe van zijn
boek schrijft : 'Poëzielezers willen poëzie lezen en "verder geen plichten". Het
leven wil grote emoties en verder geen
gelul. Maar intussen moet in de poëzie
de illusie wel blijven bestaan dat er daar
wezenlijker dingen over het leven te
vernemen zijn dan in de alledaagse roerkelijkheid. Dat kan alleen maar door
tegelijk de échte werkelijkheid op afstand te houden' (p. 135).
Wie Brems' gedachtengang tot het
einde volgt zal constateren dat de vraag
'Hoe werkt een gedicht ?', op verschillende niveaus gesteld (klank, beeld,
vorm, taal, werkelijkheid), alleen met
paradoxen beantwoord wordt. 'Poëzie
sticht verwarring en brengt helderheid
in één en dezelfde beweging' (p. 139) is
er één van. Een andere paradox luidt
'het gedicht is een indringer in een geordende wereld. Het gedraagt zich onfatsoenlijk omdat het emoties en irrationaliteit binnenbrengt in het territorium
van het inzicht' (p. 143).
Wegens de helderheid van de argumentatie, de empathie waarmee de auteur poëzie leest, de afwijzing van dikdoenerig jargon, het zoeken naar verklaring zonder de pretentie hét licht te
willen zijn, is De dichter is een koe een
boek over poëzie dat mij zeer bevalt.
In zijn beschrijving van de manier
waarop poëzie werkt, vind ik het wel
een lacune dat Brems geen hoofdstuk
gewijd heeft aan het gedicht als bewerker van historisch besef. Zijdelings
spreekt hij wel over het belang van het
individuele geheugen en de herinne-
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ring, maar het collectieve geheugen –
de geschiedenis – laat hij vrijwel geheel
buiten beschouwing. Toch kan poëzie,
méér dan geschiedenisboeken, op een
directe wijze openbaren wat het betekent mens te zijn in een bepaald tijdsgewricht. J. Bernlef schrijft daarover in
'De transparante burger', het openingsessay van zijn bundel Ontroeringen3,
wanneer hij gedichten van Zbigniew
Herbert citeert. In een journalistieke
stijl, met zeer veel emotie tussen de regels, schrijft deze Poolse dichter over
het onverwisselbare van mensen en over
de poging van politieke systemen om de
onverwisselbaarheid van een individu te
offeren op het altaar van de Waarheid
of de Noodzakelijke Loop van de Geschiedenis (p. 13). En in zijn al vermelde lezing in 'De Brandende Kwestie' citeert Bernlef uit het essay 'Tradition
and the Individual Talent' van T.S.
Eliot om de telkens opnieuw in de ars
poëtica's opduikende discussies over
vorm of inhoud, experiment of traditie
te relativeren. Eliot beklemtoont de relatie tot de geschiedenis die een dichter
na zijn vijfentwintigste moet ontwikkelen wil hij voor de poëzie niet verloren
gaan. Dat noodzakelijke historisch besef definieert Eliot als volgt : '(...) the
historical sense involves a perception,
not only of the pastness of the past, but
of its presence ; the historical sense
compels a man to write not merely with
his own generation in his bones, but
with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and
within it the whole of the literature of
his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order' (geciteerd door Bernlef op p. 71).
Een gedachtengang, ook over poëzie,
moet op een bepaald moment stoppen.
In zijn voorwoord geeft Brems een aantal andere wegen aan waarin die nog
ontwikkeld kan worden. Dat hij dat
maar doet, want hij levert het bewijs dat
poëzie geen marginale bezigheid is
waarmee academici zich onledig houden.
❑ Joris Gerits

NOTEN

1 Hugo Brems, De dichter is een koe, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 180 pp.
2 Joe Roxy verzameld door Hugo Matthysen, Dedalus, Antwerpen, 1990, p. 34.
3 J. Bernlef, Ontroeringen, Querido, Amsterdam,
1991, 146 pp.

EEN ETHIEK VAN HET LEZEN
Sinds de ontdekking, twee jaar geleden,
van de controversiële oorlogsjournalistiek van de uit België afkomstige homme de lettres Paul de Man, is een ruimer
publiek zich bewust geworden van de
ethische dimensie van een discussie
over literatuur. De Man was immers
een van de belangrijkste theoretici van
het post-structuralisme. Het leek dus
wel aangewezen de ideologische fundamenten van dit produkt van de Franse
intellectuelen eens aan een grondige
evaluatie te onderwerpen. Nergens is
dit zo intelligent en overtuigend gedaan
als in Geert Lernouts The French Joyce,
een boek dat ondanks zijn gespecialiseerde titel de discussie ruim open
trekt. Waar traditionele critici van het
post-structuralisme vooral een afkeer
voelden voor het gebrek aan eerbied
voor de culturele traditie of gewoon al
voor het obscurantisme van deze teksten, opent Lernouts aanpak ruimere
perspectieven. Door nauwkeurig de historische, sociologische en geografische
kaart van de post-structuralistische activiteiten te tekenen, legt hij de politieke implicaties van de theorie en de leespraktijk van het post-structuralisme
bloot. Op grond daarvan formuleert hij
de principes voor een debat over de
ethiek van het lezen en stelt hij zijn eigen principes voor.
HET POST-MODERNE DISCOURS
Wat Lernout en de critici die hij bespreekt met elkaar gemeen hebben is
een verschuiving van de literaire tekst
naar de activiteit van het lezen zelf.
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Maar wat hen scheidt is belangrijker. In
The French Joyce, een lucide en provocerende studie van de kritische receptie
van James Joyce in Frankrijk vanaf de
jaren zestig, onderzoekt hij de invloed
die bepaalde literaire werken van Joyce
hebben op verschillende groepen van
lezers tegen de horizon van verwachtingen die in elk werk impliciet aanwezig
is. Het post-structuralisme dat de aandacht verlegt van de woorden op de pagina naar de interpretatieve daad is,
vreemd genoeg, niet geïnteresseerd in
wat de leespraktijk van anderen ons
over hun culturele vooroordelen kan leren. De post-structuralisten beschouwen hun eigen subjectieve en
creatieve respons op de literaire tekst
als dé actualisering van die tekst. De basis van de controverse tussen deze twee
benaderingen ligt in hun verschillende
opvatting van het wezen van literatuur
en van de verhouding tussen criticus en
tekst. Receptie-studie, waarvan The
French Joyce een uitstekend voorbeeld
is, werkt op basis van een nauwkeurige
studie van de verschillende reacties op
een literaire tekst en tracht de sociologische en filosofische achtergrond van
deze verschillende lecturen te ontdekken. Vanuit een post-structuralistisch
perspectief is literatuur niet langer het
slagveld waarop verschillende ideologische standpunten elkaar bekampen,
maar het ultieme wapen tegen alle
vijanden van het postmoderne. De literatuur is zich bewust van haar eigen fictionaliteit en ontsnapt zo aan de niet
langer aanvaardbare objectieve waarheidseis die van toepassing is op alle andere tekstsoorten. Literatuur staat immers open voor eindeloze interpretaties, en ontsnapt zo aan een totalitaire
beslagname of aan de teleologische limiet van de betekenis. Ongehinderd
door de beperkingen van de logica,
raakt literatuur datgene aan wat diep
onder of ver voorbij het bereik van het
gezond verstand ligt. Volgens deze
zienswijze is literatuur altijd en per definitie revolutionair, een tegengif tegen
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overheersing, controle en geweld. Daarom ligt de taak van de criticus niet alleen in het erkennen maar ook in het
imiteren van dit potentieel van de literatuur. Doet hij dit niet dan verraadt de
criticus de essentie van de literatuur
door het opnieuw binnenhalen van kennis die macht is, zoals dat in de traditionele literatuurbenaderingen het geval is. Het resultaat van deze visie is de
beruchte post-structuralistische schriftuur, oorspronkelijk afkomstig uit
Frankrijk maar nu alomtegenwoordig in
departementen humane wetenschappen en in literair-theoretische
tijdschriften aan weerskanten van de
Atlantische Oceaan. De impliciete politieke uitgangspunten van deze provocatieve benadering van teksten zijn heel
controversieel. De expliciete politieke
uitspraken richten zich meestal naar de
heersende winden zonder dat hierdoor
de fundamentele premissen van theorie
of praktijk aangetast worden. De poststructuralistische critici zijn niet langer
geïnteresseerd in de bedoelingen van de
auteur, in een duidelijke weergave van
hun visie of in argumentatie. Ze beschouwen literaire teksten alleen nog
als een aanleiding voor hun eigen creatieve doeleinden en als speeltuigjes die
steeds opnieuw kunnen worden aangepast aan de logica van een argumentatie
die niets met de tekst te maken heeft en
die zich perfect laat inpassen in de
meest esoterische schema's van de criticus. Lernouts The French Joyce is een
stoute aanval op dit soort lezer-criticus.
Het boek toont de steeds terugkerende
patronen en praktijken die zich achter
deze narcistische kolonisering van de literaire tekst verbergen. Zoals hij in het
boek toont, en zoals duidelijk blijkt uit
zijn beheersing van het materiaal, heeft
Lernout zelf in het post-structuralistische paradigma gewerkt. Hierdoor is hij
een zeldzame vogel : de meesten die
zich in het labyrint wagen blijven erin
steken, vaak alleen al omdat het zo
moeilijk was om erin te geraken. Lernout waagt zich in dit labyrint en komt

360

eruit met een verhaal, een kaart en een
perspectief.
ONTMASKERING
Het verhaal is spannend maar intellectueel veeleisend. Lernout laat de overeenkomsten zien tussen de sociologische, historische, filosofische, esthetische en politieke aspecten van zijn thema, iets wat eerder nog niet vaak gedaan is. Op die manier laat hij een verhelderend licht schijnen op wat
literatuur is en wat men met literatuur
kan doen. Zijn betoog beweegt zich tussen tongue-in-cheek anekdotes over de
Franse intellectuele goeroes, duidelijk
bedoeld om zijn aanval op hun zelf-mythologisering voor te bereiden, en
schijnbaar moeiteloze conceptualiseringen van de meest complexe literatuurtheoretische problemen. Ondanks een
onvoorstelbare hoeveelheid informatie
over namen, plaatsen en concepten, is
zijn blauwdruk duidelijk en is zijn perspectief een uitdaging voor vriend en
vij and.
Na een schets van de uitgangspunten
van zijn onderzoek en van de werktuigen die hij zal gebruiken in de vorm van
een discussie over het ontstaan van intellectuele paradigma's, onderzoekt
Lernout de prehistorie van zijn verhaal,
de receptie van het werk van Joyce vóór
1968, om dan zijn verhaal te beginnen
met een aanval op de zwaargewichten,
Jacques Derrida en Jacques Lacan. Hij
ontdoet hen van hun aura, ontmaskert
de kleine trucjes en de grote pretenties
in de praktijk en de theorie van hun lecturen. Hij verklaart de minachtende
houding van deze intellectuele supersterren en hun intimidatie van de universiteitscritici. Hij ziet de redenen voor
hun succes in Frankrijk en daarbuiten
in de verleiding van de massa-media en
de uitgeverijen, in de machtstructuren
van het universitair systeem en in de
wetten van de academische markt. Intellectuele macht groeit op dezelfde
mesthoop als andere soorten macht,
schijnt Lernout te zeggen, maar wan-

STREVEN I JANUARI 1992

neer zij de kans krijgt om het cultureel
patrimonium en de kritische leesgewoonten te domineren, moet er iets gedaan worden om haar invloed te beperken.
Het belang van dit boek gaat verder
dan de titel doet vermoeden. Na een illustratie van de onverdedigbare uitspattingen van de post-structuralistische
lecturen, zoekt Lernout de voorgeschiedenis van het post-structuralisme bij
Plato, de Duitse romantici en idealisten, en bij Heidegger. Verder levert hij
een grondige kritiek op de politieke en
ethische implicaties van deze literatuurbenadering. Het compleet gebrek aan
interesse van het post-structuralisme
voor de filologie heeft tot gevolg dat historische en verifieerbare feiten die een
overname van de realiteit door wie de
macht in handen heeft in de weg staat,
verdwijnen. De voorkeur voor het fragmentaire boven het systematische, zowel in de eigen schriftuur als in de teksten die post-structuralistische critici
verafgoden, impliceert een keuze voor
het verticale boven het horizontale. Die
keuze vindt men ook terug in de gnostische voorkeur voor het solitaire woord
– als een aanroeping van het Zijn, van
het Ondetermineerbare, of van het Onzegbare – boven de syntaxis, de manier
waarop woorden, mededelingen en
ideeën in logische sequenties worden
opgebouwd. Volgens Lernout weerspiegelt deze keuze voor de transcendentale
boven de communicatieve functie van
de taal een Platoons of anderszins religieus verlangen naar een mystiek Elders
dat in de plaats komt van een interesse
in de relaties tussen mensen. Een ander
romantisch aspect van het post-structuralisme vindt hij in de wil om geniaal en
origineel te zijn, ook al gaat dit ten koste
van de accuraatheid of zelfs maar de
waarschijnlijkheid van uitspraken. Verwijzend naar de historische avant-garde
en de vaak fascistische neigingen die
een aantal van haar vertegenwoordigers
vertonen, toont hij aan dat de arbitraire
zucht naar het nieuwe ook politiek reac-
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tionair kan zijn. In het laatste deel van
het boek schetst Lernout de post-structuralistische meesters als zelf-verkozen
priesters van een elitaire mystieke sekte.
Toch heeft Lernout geen heimwee
en hij wil niet gewoon terug naar de
goede oude tijd. Niet een terugkeer
naar het ideaal van de filologie om de
filologie, daarvoor lijdt dat ideaal te
zeer onder de ivoren-toren mentaliteit
van historicistische academici, maar
naar een filologie als verweer tegen
oude en nieuwe mythen. Lernout daagt
zijn post-structuralistische antagonisten
uit op hun eigen terrein door de idee
dat de vorm van de interpretatie zelf
ideologisch geladen is. Zijn medium
(genetische kritiek, respect voor de feiten, aandacht voor de socio-historische
context) is ook zijn boodschap : een engagement voor de verlichtingsidealen
die zouden moeten culmineren in autonomie, rationaliteit en objectiviteit.
Hiermee schaart hij zich, met Jurgen
Habermas, aan de kant van hen die geloven dat het project van de moderniteit
nog maar nauwelijks begonnen is.
ETHIEK EN IRRATIONALITEIT
Het komt mij echter voor dat Lernout
soms te weinig aandacht heeft voor de
belangrijkste argumenten van zijn tegenstrevers. Het is immers een feit dat
men niet kan ontsnappen aan vooringenomenheid en beïnvloeding ; dat iemands eigen ideeën, net als alle ideeën,
alleen maar perspectieven zijn die net
zo afhankelijk zijn van vroegere denkers
als die van het post-structuralisme.
Soms verwijt de pot de ketel dat hij
zwart is, zo b.v. geeft Lernout al te snel
zijn belangrijkste wapens af wanneer hij
de post-structuralisten verwijt dat ze geloven dat 'de naam van een autoriteit
(als Derrida) op zichzelf genoeg lijkt te
zijn om een einde aan een discussie te
maken' en vervolgens zijn eigen boek
afrondt met een citaat uit Kant, een
oproep 'om de eigen geestelijke vermogens te gebruiken zonder de hulp van
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anderen'. Wat is het verschil tussen
deze weigering om te laten deelnemen
aan het eigen denken en de solipsistische autoriteit van de post-structuralistische meesters ? Op die manier loopt
Lernout het gevaar dat de vijand via een
achterpoortje toch weer in het voor de
rest goed verdedigde fort binnendringt.
Ook als hij het post-structuralisme bekritiseert voor de steun aan methodologieën en posities die zij zelf willen deconstrueren, begeeft hij zich op dun ijs.
De kritiek op zelfbewuste anti-verlichtingsdenkers afbreken met een apodictische verklaring van Kant kan dan al
nuttig zijn om ons aan de tegenstanders
en het slagveld van het debat te herinneren, het brengt dat debat niet verder.
Tegen Lernouts verwijt aan het poststructuralisme dat het romantisch, idealistisch en irrationeel is, kan men inbrengen dat romantiek meer is dan de
pose van de asociale poète maudit; dat
idealisme, hoe gevaarlijk ook in de politiek, tegelijkertijd, zoals Jorge Louis
Borges heeft aangetoond, een verruiming kan zijn van de menselijk geest.
Tenslotte moet men ook beseffen dat de
irrationaliteit meer dan één vader en
meer dan één zoon heeft. Als een gezel
van al wat religieus is, lijkt het reactionair voor wie in de verlichting en verdacht voor wie in de democratie gelooft.
Toch zijn sommige vormen van irrationaliteit ook een weigering om zich aan
welk systeem dan ook aan te passen. Irrationaliteit kan in dat geval, meer dan
welke vorm van rationaliteit ook, het gevoel van vrijheid doen ontluiken en
energie losslaan zonder dewelke elke
cultuur veel armer zou zijn. Lernouts
ethische keuze laat de vernieuwende,
bevrijdende en creatieve impuls achter
de post-structuralistische activiteit buiten beschouwing en – hoezeer hij ook
gelijk kan hebben op het niveau van bewijslast en gezond verstand – hij promoveert een rigide vorm van denken die
voor velen verlammend werkt. Door
zijn nadruk op de invloed van Heidegger op de Franse maitres-à eenser, be-
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vestigt hij de mystificerende, autoritaire
en obscurantistische aspecten van het
post-structuralisme en veronachtzaamt
hij het speelse en vernieuwende Nietzscheaanse potentieel en de anarchistische – en mogelijk zelfs emancipatorische – geest van de vroeg-romantiek.
Ik zou deze tegenargumenten niet zo
scherp kunnen formuleren als Lernouts
wijze van argumenteren mij daartoe
niet had uitgenodigd. Op het einde van
zijn boek formuleert hij een opvatting
die wel heel onpopulair is in het huidige
intellectuele klimaat als hij beweert dat
'alleen een monistische positie echt democratisch kan zijn'. Hij argumenteert
tegen de eindeloze proliferatie van betekenissen en het gelijktijdig aanhangen
van contradictorische opinies, die zich
zo vaak verbergen achter het masker
van een democratische tolerantie. In de
plaats daarvan opteert hij voor het geduldig verzamelen van bewijsmateriaal,
het opbouwen van een reviseerbare en
verdedigbare argumentatie, het solide
onderbouwen van een positie. Hij toont
overduidelijk aan dat alleen zij die anderen in staat stellen hun gedachtengang en hun logica op de voet te volgen,
zichzelf openstellen voor betere argumenten. Hij laat zien dat op het gebied
van het denken alleen het transparante
en het negeerbare mogelijkheden creëren waarin een authentieke intersubjectiviteit, een wederzijdse verrijking en
uiteindelijk een echt ondogmatische
houding kunnen worden bereikt.
In Lernouts boek wordt duidelijk dat
de positie die men inneemt in deze controverse afhankelijk is van de definitie
van woorden zoals macht, autoriteit en
vrijheid. The French Joyce creëert een
nieuwe en verrijkende context voor
deze woorden en toont zo op overtuigende wijze aan dat het debat over het
lezen zijn eigen termen overschrijdt.
Vivian Liska

❑

Geert Lernout, The French Joyce, Ann Arbor,
University of Michigan Press, 1990, 279 pp.

DE WEG NAAR
DOCUMENTA IX
De slechtste lezers gedragen zich als plunderende soldaten : ze nemen wat ze kunnen gebruiken, bevuilen en saboteren de
rest en schelden op het geheel.
(Nietzsche)
De vierjaarlijkse Documenta-happening in het Duitse Kassel is een kunstfeest zonder weerga. Sinds de jaren '50
is het festival een unicum in de wereld
en valt het op door zijn duur (100 dagen !), zijn uitgestrektheid en zijn representativiteit voor de hedendaagse kunst.
De vorige edities blonken uit door de
minutieuze zorg en de lange voorbereiding die men aan het project had besteed. 'Documenta is voor de kunst zo
belangrijk als de Olympische Spelen
voor de atleten. Ze beslist over marktwaarde en trends', schreef een journalist van Der Spiegel over de tentoonstelling. Vanzelfsprekend wil iedere hedendaagse kunstenaar geselecteerd worden
voor Documenta. Centrale figuur bij de
selectie is de artistieke leider : hij is de
man die Documenta tot Documenta
maakt. De vorige artistieke leiders, o.a.
Harald Szeemann, Manfred Schneckenburger en Rudi Fuchs maakten van
de vorige edities (kunst)historische gebeurtenissen. De volgende editie (1992)
zal daar niet voor moeten onderdoen.
Reeds in 1989 werd de Vlaming Jan
Hoet, conservator van het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst, benoemd tot intendant van de negende
editie. Hoet heeft ontegensprekelijk
zijn sporen al verdiend in het kunstlandschap : zijn contacten met kunstgoden
als Josef Beuys, Mario Merz e.a. en zijn
prestigieuze projecten als Chambres
d'Amis (1986) – een project waarbij de
kunstliefhebbers particuliere huizen bezochten om daar hedendaagse kunst te
bekijken – , Ponton Temse (1990) –
een tentoonstelling die inspeelde op het
functioneren van plaatsen als een kerk,
een stadhuis, een station enz. in een gemeente, hier : het Oostvlaamse Schel-
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dedorp Temse – maakten hem wereldbekend.
Wie is Hoet ? Een 'windmaker', zoals
de Frankfurter Allgemeine hem noemde,
of een 'Mozes die water uit de rotsen
slaat'? Scherpe kritieken op zijn werk,
zijn persoon of de door hem geselecteerde kunstenaars zijn nooit uit de
lucht. Een recent verschenen boekje
van BRTN-producer en publicist Frans
Boenders gaf opnieuw aanleiding tot
een hetze tegen de Gentse 'wonderboy'.
De man lokt controversen uit.
Hoet heeft een voor Vlamingen zéér
ongewone verbale expressiekracht –
soms lijkt hij wel sneller te denken dan
hij kan spreken – en dat past helemaal
bij een hedendaagse kunst die het moet
hebben van cerebrale acrobatie en oeverloze debatten. Als voorbereiding op
het kunstfeest organiseerden Hoet en
zijn team in Weimar een 'marathondebat': 24 uur lang dia's kijken en praten
over kunst en kunstenaars. Waanzin ?
Hoet wil discussiëren. In Kassel wil hij
honderd dagen lang ter beschikking zijn
en elke dag twee uur met het publiek
van gedachten wisselen, 'al was het
maar om de kunst niet alleen te laten'.
Hoet heeft die reputatie al lang. Nauwelijks éénendertig jaar oud werd deze
tekenleraar in 1975 benoemd tot conservator van het gloednieuwe Gentse
Museum van Hedendaagse Kunst. Berucht werd hij toen hij het hele jaarlijkse
aankoopbudget van het museum
(100.000 BF.) over had voor een nepvliegtuig van de Antwerpenaar Panamarenko, waarvan iedereen wist dat het
toch niet kon vliegen. Hoet trok als missionaris door het Vlaamse land om elk
parochie- en wijkzaaltje tot de hedendaagse kunst te bekeren. Het was (is)
zijn heilige overtuiging dat (hedendaagse) kunst tot iedereen moet spreken.
Het Museum van Hedendaagse Kunst
werd een succes.
Recent verscheen er in drie talen –
en gesponsord door een grote Vlaamse
bank – een boekje van en voor (?!) Jan
Hoet dat de weg wil tonen naar Docu-
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menta IX2 . Het is een opstap. Hoet zelf
schrijft in het boekje een uitvoerig essay
getiteld Brief uit Couvin, een pro domo
waarin hij zijn visie op kunst en kunstmaken tracht te verduidelijken. Welke
vragen roept het bij de toeschouwer
op ?
Eerst een fundamentele vraag.
Hoet : 'Wat is kunst ? Ik weet het niet'
(p. 33). 'En daarom, schrijven sommige
journalisten, rommelt hij maar wat aan
met termen als appearances, maneuver,
displacement, intuitie. Om te verbergen
wat hij niet weet. Hoe dom en bangelijk
is dat ! Want met die begrippen probeer
ik niet te antwoorden op de vraag wat
kunst is, maar te achterhalen wat haar
vragen zijn, haar probleemstellingen,
haar plaats. De kunst zelf zal ons vertellen wie ze is. Niet ik. Ik kan alleen
maar een ticket voor de ontdekkingsreis
aanbieden' (p. 44).
Daarmee is al veel gezegd, maar
kunstwerken spreken niet met woorden. Hoet wel : 'Ik zal uw vragen niet
oplossen, ik zal u misschien niet eens
vooruit helpen, ik zal u zeker geen
waarheid verklappen. Ik zal u gewoon
op weg zetten. Op weg naar Documenta. De kunst en de kunstenaars zullen
mijn gezellen zijn. Het antwoord zal de
tentoonstelling zijn' (p. 31).
Het woord 'gezellen' is treffend.
Hoet neemt hier de gestalte aan van een
geestelijk leidsman. Toch wil hij geen
waarheid aanbieden : 'De waarheid is
een zaak van de godsdienst, voor zover
men gelooft. De waarheid is niet de
zaak van de kunst. Hoewel in ieder
kunstwerk een waarheid geborgen ligt'
(p. 32). En verder : 'De kunstenaar
heeft geen schrik om het materialisme
te hanteren, maar hij transcendeert het'
(p. 47). Kunst-beleven als de postmoderne religie bij uitstek ?, vraagt de lezer zich af. Hoet : 'Ik zou het liever zo
stellen : zou het niet kunnen dat kunst
de mensen tegenwoordig veel breder en
dieper laat participeren aan de problemen van vandaag dan de kerk ? Dat
kunst het ons vandaag mogelijk maakt
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veel scherper en adequater na te denken over de grote vraagstukken van
deze tijd ? En dat kunst vandaag veel
meer het onbekende in zich heeft dan
godsdienst ? (...) "Kunst is de nieuwe
religie", zegt Tom Wolfe. So what ?
God was het onbekende – vandaag ervaren we het onbekende in de kunst' (p.
57).
Kunnen we dan het onuitsprekelijke
mysterie van het goddelijke vandaag het
best in het kunstwerk ontdekken ?
Hoet : 'God is niet mysterieus voor de
gelovige, vandaar dat Hij ook mens geworden is. Bij kunst is het net andersom. Het werk wordt God' (p. 59).
Het esthetische als toegang tot het
numineuze ? En wat is dan esthetisch ?
Hoet : 'Ons gaat het niet meer om
schoonheid alleen, of om vernieuwing
alleen, zelfs niet om een eenduidige visie alleen. Wij hebben onszelf het pluralisme aangeleerd, de soepelheid om
tegelijk verschillende grondhoudingen
te kunnen waarderen en uit te testen.
Wie zegt : "U zult toch niet beweren dat
dit mooi is ?', is ofwel een argeloos kind
of krijgt de poort van de twintigste eeuw
niet open' (p. 41). Hier worden de schapen van de bokken gescheiden. Is de
kunst dan profetisch ? Hoet : 'Profetieën vormen trouwens nooit het voorwerp van kunst, zoals de kunst apocalyptische uitspraken altijd ook als profetische reflexen van de hand wijst. Je
moet een keuze maken op basis van hypotheses. Je moet dus rekening houden
met chaos en onvoorspelbaarheid. En in
die onvoorspelbaarheid moet Documenta klaarheid scheppen' (p. 53).
Chaos en onvoorspelbaarheid. Zijn
dat de duivels die de kunstreligie moet
bezweren ? Als Jan Hoet ons slechts
een ticket aanbiedt, wie zal er dan onze
gids zijn ? Hoet : 'Mijn sparring-partner
zal de angst zijn. De angst voor het verlies van idealen, de angst voor verlies
van menselijke waarden, de angst voor
het apocalyptische denken. Documenta
9 zal de wanhoop niet ontkennen. Maar
ik verwacht dat ze de wanhoop zal be-

zweren' (p. 60).
Het is geen nieuwigheid te zeggen en
te schrijven dat in de hedendaagse tijd
de functies van de godsdienst best kunnen worden overgenomen door de psychoanalyse en de kunst. Zo zou je kunnen stellen dat wat de Chzestokovahappening in augustus 1991 was voor
Europa's katholieke jeugd, DocumentaKassel '92 zal zijn voor Europa's kunstfreaks, met Jan Hoet in de rol van paus
Johannes-Paulus II.
U zoekt een toegangskaartje tot de
postmoderne religie ? U kunt bij Jan
Hoet terecht !
❑ Erik De Smet

NOTEN
1 Jan Van Hove, in De Standaard der Letteren,
19 oktober 1991.
2 Jan Hoet e.a., Jan Hoet. Op weg naar pocumenta, Kredietbank, Brussel, Davidsfonds, Leuven,
1991, 128 pp. Met bijdragen van Jan Hoet, Jan
Braet, Matthias Matussek, Nikolai B. Forstbauer en Hugo Claus.

SLACHTOFFERS, ONTKENNERS,
WETENSCHAPPERS EN KENNIS
OVER VOLKENMOORDEN
Eind 1990 ontstond er de nodige beroering toen bekend werd dat het hoofd
van de historische afdeling van het vermaarde onderzoekscentrum in
Auschwitz, Franciszek Piper, had berekend dat geen vier miljoen mensen waren omgekomen in Auschwitz, het aantal dat sinds het Neurenbergproces
(1946) in brede kringen werd aanvaard,
maar 'slechts' 1,1 a 1,5 miljoen, waaronder minstens één miljoen joden.
De opschudding werd niet veroorzaakt door dit onderzoeksresultaat of
door het bij implicatie relatief laag aantal niet-joodse slachtoffers (voornamelijk Polen, Russen en zigeuners) maar
door de verwijdering van een gedenksteen in Auschwitz waarop sprake was
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van vier miljoen slachtoffers. Bepaalde
joodse kringen reageerden fel en hadden het over 'cynische banalisering',
'belediging van de slachto ffers', 'bagatellisering van de gruwel', maar niemand ging op Pipers onderzoek in.
De cijfers van Piper waren voor historici van de judeocide niet echt nieuw.
Eén van de eerste specialisten, Gerald
Reitlinger, beraamde het aantal joodse
slachtoffers in Auschwitz al in 1953 op
790.000 à 840.000. Raul Hilberg l houdt
het sinds 1961 op 'meer dan een miljoen'. Andere gerenommeerde holocaustonderzoekers (Léon Poliakov,
Lucy Dawidowicz, Yehuda Bauer) hebben het over 2 tot 2,5 miljoen joodse
slachtoffers in Auschwitz. Geen van de
voormelde cijfers werd geschraagd door
bronverwijzing of controleerbare berekening. Georges Wellers deed dat begin
jaren tachtig wel. Volgens hem werd 1,4
miljoen joden naar Auschwitz gedeporteerd en 1,3 miljoen overleefde dat niet.
Pipers onderzoek naar het aantal
gedeporteerden en slachtoffers van
Auschwitz-Birkenau werd ondertussen
gepubliceerde. Piper corrigeert en
nuanceert de cijfers van Welters, maar
blijft in dezelfde orde van grootte. Belangrijker is vooral dat de berekening
dit keer werd gemaakt door een historicus van het onderzoekscentrum in Auschwitz, dat de resultaten gepubliceerd
werden door Yad Vashem, het gezaghebbend Isralisch herdenkings- en onderzoeksinstituut en, niet het minst, dat
meer duidelijkheid is gekomen wat betreft de verhouding tussen Poolse en
joodse slachtoffers, waar zoveel rond te
doen was (en is) bij de discussie over het
karmelietessenklooster in Auschwitz-I3.
Niet dat het touwtrekken om het symbolisch bezit van Auschwitz hiermee zal
beëindigd zijn. In Auschwitz kwamen 70
tot 75.000 niet-joodse Polen om. Maar
de groep van 1 miljoen joodse slachtoffers omvat 300.000 Poolse joden. En
Auschwitz werd, zoals Piper onderstreept, in 1940 opgericht voor internering en repressie van Polen, de systema-
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tische liquidering van joden begon er
pas in 1942. Auschwitz is ook voor het
Poolse volk een symbool voor zes jaar
Duitse bezetting en ellende.
De precieze omvang van de jodenuitroeiing is voor nog een andere politiekideologische strijd relevant, met name
de ontkenning van de holocaust, enerzijds door rechts-radicalen die hun politieke voorgangers wit proberen te wassen, anderzijds door antisemieten en
anti-zionisten die joden of de joodse
staat zwart maken.
Overschatting van het aantal joodse
slachtoffers moge psychologisch, historisch en politiek begrijpelijk zijn, overdreven cijfers zijn koren op de molen
van de ontkenners. Negationisten grijpen ze gretig aan om de ganse volkenmoord als overdreven voor te stellen.
Om dat te voorkomen schatte de eerder
genoemde Reitlinger het aantal joodse
slachtoffers zo laag mogelijk in.
Weerlegging van de ontkenners ligt
ook ten grondslag aan een lijvig boekdeel dat midden 1991 verscheen. In Dimension des Vólkerrnords 4 hebben een
aantal historici (overwegend Duitsers)
de krachten gebundeld om de omvang
van de jodenuitroeiing zo exact mogelijk
te berekenen.
Het boek bevat geen spectaculair
nieuwe cijfers maar geeft een nauwkeurig idee van de stand van onderzoek en
maakt de moeilijkheden duidelijk waarmee elk statistisch overzicht van de jodenuitroeiing te kampen heeft. Vele
slachtoffers werden nooit geregistreerd,
vele bronnen werden vernietigd en de
daders hanteerden een geheimtaal.
Daarnaast zijn er problemen van methodologische aard. Om dubbeltellingen te vermijden moet rekening gehouden worden met de emigratie van joden
ten gevolge van de anti-joodse maatregelen, met het feit dat sommige territoriale grenzen vóór, tijdens en na de oorlog verschillen. De zorgvuldige uiteenzetting van deze problematiek en van de
gevolgde methodes maakt het contrast
met het simplistisch negativisme van de
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ontkenners overduidelijk.
De geleidelijke escalatie van discriminatie tot uitroeiing en het verloop van
die uitroeiing vertonen vaak sterke regionale verschillen. Die worden belicht
in zeventien afzonderlijke studies, per
regio. Elke studie wordt voorafgegaan
door een bondig en helder overzicht van
de geschiedenis van het joodse bevolkingsdeel, haar immigratie, samenleving, integratie, assimilatie en discriminatie.
De exacte cijfers zal men nooit kennen, maar de orde van grootte kan zonder enige speculatie vastgesteld worden. Het nationaal-socialisme heeft de
moord op minimaal 5,29 miljoen, maximaal iets meer dan 6 miljoen joden op
zijn gewetens.
DETAILKRITIEK
Te betreuren valt dat in Dimension des
Vólkermords weinig of geen aandacht
gaat naar aantallen joden die werden
gered dank zij de solidariteit van nietjoden en, wezenlijker, dat niet meer
buitenlandse specialisten bij het onderzoek betrokken werden. Had men Franciszek Piper of diens geruchtmakend
onderzoek geraadpleegd dan had men
geweten dat niet alle maar, naar schatting, de helft van de één miljoen joden
die in Auschwitz werden vermoord
werd vergast. Het weinige dat over de
deportatie van de joden uit België wordt
gezegd staat versnipperd in het stuk
over Frankrijk, Breendonk (waar joden
gevangen zaten vóór de Dossin-kazerne
als doorgangskamp werd in gebruik genomen) wordt niet eens vernoemd, Mechelen wordt een klein dorp genoemd
en, belangrijker, er werd geen gebruik
gemaakt van het recentste onderzoek
en cijfermateriaal van de specialist terzake, Maxime Steinberg6.
In de inleiding stelt Wolfgang Benz
ten onrechte dat nu aangetoond zou zijn
dat de Endlösung niet het indirect gevolg was van deels onvoorspelbare ontwikkelingen maar dat ze van in het begin werd nagestreefd. Het document
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waarop hij zich baseert is wel van december 1940, een half jaar of meer vóór
de fatale knoop werd doorgehakt, en
daarin wordt gewag gemaakt van circa
5,8 miljoen joden die uit het 'Europees
economisch territorium van het Duitse
volk' verwijderd moeten worden, maar
'Umsiedlung' is toch iets anders dan uitroeiing. Mogelijk bedoelt Benz dat het
om een eufemisme gaat maar dat moet
hij dan ook aantonen. Dat lijkt wel onbegonnen werk, gezien de vele indicaties dat de beslissing om het Europese
jodendom uit te roeien ten vroegste halverwege 1941 viel.
Maar dit alles is niet meer dan detailkritiek. Dimension des Volkermords is
een uitstekend gedocumenteerd naslagwerk, met vele verwijzingen naar de vakliteratuur, een onmisbare aanvulling op
het basiswerk van Hilberg.
DE IRONIE VAN DE GESCHIEDENIS
De wetenschappelijke evaluatie van het
aantal joodse slachtoffers werd grotendeels gemotiveerd door de minimalisering en ontkenning van de jodenuitroeiing. De auteurs van Dimension des
Vólkermords willen het gras voor de voeten van de apologeten van het nationaal-socialisme wegmaaien. Ze de
mond snoeren zal niet lukken, een van
hun geliefkoosde methodes bestaat uit
het hardnekkig herhalen van kwakkels
die al lang weerlegd werden.
We hebben hier een mooi voorbeeld
van het soms merkwaardige verloop van
de geschiedschrijving (en de wetenschap). De ironie wil dat de ontkenners
er indirect voor zorgen dat zoveel bekend wordt over wat ze ontkennen.
Zonder het negationisme zou doorgedreven kritisch onderzoek naar het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog lang
op zich hebben laten wachten. Er bestond een consensus over de in totaal
zes miljoen, over de vier miljoen in
Auschwitz, de berekening was bijzonder
moeilijk en bepaalde overtuigingen en
gevoeligheden in joodse kringen werden beter niet over het hoofd gezien.
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Deze stroomversnelling in het onderzoek is evenwel geen verdienste van de
ontkenners. Ten eerste omdat ze dat zeker niet nastreefden. Ten tweede omdat, zoals ik elders uiteengezet heb', de
aandacht die sinds de tweede helft van
de jaren zeventig naar de ontkenners
gaat alles te maken heeft met het gestegen politiek en ideologisch belang van
de holocaust. De judeocide werd van
het begin af aan ontkend maar tot voor
kort ging men daar schouderophalend
aan voorbij. Het belang van de ontkenning, de noodzaak van haar weerlegging, vloeien voort uit de gestegen waarde van de holocaust. Dit soort factoren
verklaart dat momenteel bij vergelijking
minder geweten is over de niet-joodse
slachtoffers van het nationaal-socialisme (de zigeuners in de exterminatiekampen ; politieke gevangenen, homoseksuelen en 'asocialen' in de concentratiekampen) en over andere volkenmoorden.

❑ Gie Van Den Berghe

NOTEN
1 The Destruction of the European Jews (nu ook
in een betaalbare, opnieuw geactualiseerde
Duitse versie), zie Streven, december 1989, pp.
225-234.
2 Franciszek Piper, Estimating the Number of Deportees to and Victims of the Auschwitz-Birkenau
Camp, in Yad Vashem Studies, Vol. XXI, Jerusalem, 1991, pp. 49-103.
3 Zie daarover Wladyslaw Bartoszewski, The
Convent at Auschwitz, George Braziller, 1990.
4 Wolfgang Benz (Hrg.), Dimension des Vólkermords. Die Zahl der judischen Opfer des Nationalsozialismus, Oldenbourg, Munchen, 1991, 584
pp., DM. 68.
5 Duitsland 160.000, Oostenrijk 65.459, Luxemburg 1.200, Frankrijk 76.134, België 28.518,
Nederland 102.000, Denemarken 116, Noorwegen 758, Italië 6.513, Griekenland 59.185, Joegoslavië 60.000, Hongarije 550.000, Tsjechoslovakije 143.000, Roemenië 211.214, Polen
2.700.000, Rusland 2.100.000, Albanië 591 (gedeporteerden), Bulgarije 11.393 (gedeporteerden). Alle joodse slachtoffers van het nationaalsocialisme werden meegeteld, ook zij die (in
Duitsland, Oostenrijk, Polen en de Sovjetunie)
omkwamen vóór het begin van de planmatige jodenuitroeiing.
6 Vervat in Les yeux du témoin et le regard du
borgne, in Bijdragen, Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, nr. 12 (1989), pp. 31-83.
7 In De uitbuiting van de Holocaust, Houtekiet,
Antwerpen / Baarn, 1990.

B O E K E N
FILOSOFIE
RICHARD RORTY
Richard Rorty is voor de Streven-lezer al
lang geen onbekende meer (zie R. Laermans, Moderne kritiek en postmoderne retoriek
in Streven, februari 1987, pp. 409-417 en
maart 1987, pp. 505-514 ; zie ook P. Pekelharing, Richard Rorty. De spiegel als hindernis in
Streven, april 1989, pp. 614-627). Met deze
vertaling van drie essays van Richard Rorty
zorgt uitgeverij Boom Meppel voor een eerste kennismaking met zijn denken in het
Nederlands. Voorafgaand aan deze essays is
er een korte, heldere inleiding, waarin de
grote lijnen in het denken van Rorty (vanaf
The Linguistic Turn (1967) over zijn hoofdwerk Philosophy and the Mirror of Nature
(1982) tot en met Contingency, Irony and Solidarity (1989)) worden aangewezen. Rorty's
ideeëngoed, dat zich gaandeweg verlegd
heeft van strikte taalfilosofie naar het domein van de politieke theorie en de cultuurfilosofie, is van meet af aan controversieel
geweest. Door sommigen geprezen als één
van de meest stimulerende wijsgeren van
deze eeuw, wordt hij door anderen wat onheus gekwalificeerd als 'relativist', 'anti-filosoof of 'neo-conservatief . Het interessante
van deze bundel, zo heet het in de inleiding,
is dat Rorty hier uitvoerig op die verwijten
ingaat.
Rorty doet dat ook, maar slaagt er, mijns
inziens, niet in die (al dan niet terechte) aantijgingen te weerleggen. Zo lijkt de discussie
die hij met Putnam met betrekking tot het
waarheidsbegrip aangaat (pp. 27-29) meer
op een dovemansgesprek dan op een eigenlijke confrontatie. De drie essays – zoals
steeds bij Rorty helder en mooi geschreven
– geven eigenlijk niet meer dan nog eens
een verduidelijking van zijn wijsgerige opvatting : de filosofie stoelt niet op diepe wijsgerige inzichten, maar is verbonden met een
(ironisch) besef van de contingentie van al
onze vocabulaires, van onze persoonlijkheid
en van onze cultuur. Slechts door een 'ongefundeerd' streven naar solidariteit kan de
westerse democratie het best worden verdedigd.

Twee opmerkingen. In het derde essay
voert Rorty een herinterpretatie door van
het werk van John Rawls om hem op die manier tot een vertegenwoordiger van het pragmatisme te maken. Het is dan ook wat bevreemdend om op p. 32 te lezen over datgene
'wat traditionele kantiaanse liberalen als
Rawls in het pragmatisme afstoot'. In een
voetnoot bij het tweede essay over de moraalfilosofische betekenis van Freud verwijst
Rorty naar een tekst van Kundera (p. 75,
noot 39). Dat citaat komt echter niet uit De
roman en Europa, maar wel uit De afgewezen
erfenis van Cervantes. ❑ Guido Vanheeswijck
Richard Rorty, Solidariteit of objectiviteit. Drie filosofische essays, Boom, Meppel/Amsterdam,
1990, 115 pp., BF. 530.

RICOEUR
De Franse filosoof Ricoeur stelt in zijn recentste boek de vraag naar de persoonsidentiteit. De menselijke persoon kan niet abstract omschreven worden. Een beschrijvende analyse van het spreken en het handelen
toont de mens als subject van de taal en de
actie. De Engelse analytische wijsbegeerte is
hierbij een belangrijke inspiratiebron. De
mens is niet alleen de onveranderlijke drager
van woord en daad. De identiteit krijgt haar
gestalte door de tijd heen. Het verhaal biedt
de mogelijkheid om de verscheidene levensgebeurtenissen als een eenheid te
beschouwen. Pas na het beschrijvende en het
narratieve moment in de reflectie, brengt Ricoeur de ethische opgave van de mens ter
sprake. De vraag is hoe het goede leven bereikt kan worden. Het goede leven is pas mogelijk in de relatie met de andere mens en
binnen rechtvaardige structuren. Met deze
drievoudige aanpak – beschrijvend, narratief en ethisch – wil Ricoeur een antwoord
geven op de vragen wie er spreekt, wie er
handelt, wie er functioneert als personage in
de verhalen en wiens daden er als goed en/of
plichtmatig kunnen beoordeeld worden. In
een laatste beweging plaatst de auteur zijn
reflectie in een ontologisch kader.
Voor filosofen, theologen en ethici biedt
dit helder geschreven en goed gecomponeerde werk een rijkdom aan kwalitatief hoogstaand denkwerk. Ricoeur heeft het geduld
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om traag te denken. Dit uit zich in een grote
aandacht voor het analytische moment in het
denken. In zijn ethische reflectie, het kroonstuk van het boek, brengt hij de belangrijkste
ethische denkrichtingen ter sprake. Tenslotte slaagt hij erin het vele materiaal te integreren in een eigen visie. Het Franse postmodernisme en deconstructionisme is de
grote afwezige in het hermeneutische denken van Ricoeur. Nochtans reikt deze hedendaagse denkrichting belangrijke problemen
aan in verband met de persoonsidentiteit.
❑ Luc Anckaert
Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil,
Paris, 1990, 425 pp., FF. 160.

BESPIEGELINGEN

OVER LEVENSWIJSHEID
In 1851 krijgt de oude Schopenhauer met
veel moeite zijn korte filosofische verhandelingen, de Parerga en Paralipomena, gepubliceerd. Een onderdeel daarvan vormen de
Aphorismen zur Lebensweisheit, waarmee hij
uiteindelijk de erkenning zou krijgen waarnaar hij zijn leven lang had uitgekeken. Die
aforismen zijn nu in een – trouwens uitstekende – Nederlandse vertaling van Hans
Driessen verschenen.
In zijn inleiding wijst Schopenhauer op de
tegenstelling tussen zijn opus magnum Die
Welt als Wille und Vorstellung, waarin hij het
bestaan als zinloos beschouwt en de 'ontkenning van de wil' predikt en deze aforismen
die van de 'aangepaste benaderingswijze' (p.
9) uitgaan dat het bestaan een zekere waarde
heeft. De aforismen zijn dan ook bedoeld als
een 'filosofie voor de wereld'; zijn metafysisch-ethisch hoofdwerk is daarentegen gericht op de door de genade begiftigde 'heilige'. Vanuit de ad hoc-hypothese dat er voor
de doorsnee-mens een zekere mate van geluk is weggelegd, gaat Schopenhauer na waar
de mens dat geluk dan moet zoeken. Hij onderscheidt drie pijlers van menselijk geluk :
'wat iemand is' (zijn persoonlijkheid in de
breedste zin van het woord), 'wat iemand
heeft' (zijn materiële rijkdom) en 'wat iemand voorstelt' (zijn aanzien bij anderen).
Die drie pijlers zijn niet alle even stevig. Met
name aanzien en bezit zijn volstrekt onzekere elementen en daarom het minst geschikt
om zijn geluk op te bouwen. Het komt er dan
ook op aan zijn persoonlijkheid, 'wat men is'
uit te bouwen ; het geluk, zo luidt de boodschap, vindt men enkel in zichzelf.
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Bespiegelingen over levenswijsheid is allereerst het werk van een taalvirtuoos, een briljant en erudiet schrijver (Schopenhauer
doorspekt dit werk met talloze citaten uit de
hele wereldliteratuur), die met een spits-ironische pen en in altijd even concrete bewoordingen zijn bespiegelingen over de menselijke soort etaleert. Daarenboven is het een
produkt van een bij uitstek tragisch denker.
Zoals Hans Driessen in zijn nawoord aanduidt, weerspiegelt die tragische gespletenheid zich in de tegenstelling tussen het metafysisch-ethisch standpunt van zijn hoofdwerk enerzijds en de pragmatische levenswijsheid die in deze aforismen wordt aangeprezen. De ethische grondhouding die Schopenhauer uit het wezen van de werkelijkheid
afleidde kon hij in het dagelijkse leven niet
volhouden. Daarom ook dat hij in de aforismen de zoektocht naar het geluk negatief
omschrijft als het besteden van al je energie
aan het vermijden van ongeluk. En dezelfde
Schopenhauer die in zijn aforismen met veel
overtuiging de relativiteit van 'wat iemand
voorstelt' aantoont, laat, wanneer hij hoort
dat zijn werk nu wel wordt verkocht, alle tijdschriften, zowel filosofische vakbladen als
damesbladen, natrekken om maar geen enkel woord te missen dat over hem geschreven
wordt. ❑ Guido Vanheeswijck
Arthur Schopenhauer, Bespiegelingen over
levenswijsheid, vertaling, noten en nawoord van
Hans Driessen, Wereldbibliotheek, Amsterdam
/ DNB/Pelckmans, Kapellen, 254 pp., BF. 625.

HEDENDAAGSE FILOSOFIE
'De hedendaagse filosofie bevindt zich in een
fase van uitwisseling en veelvormigheid', aldus de samenstellers van deze filosofische
staalkaart. Meer dan honderd filosofen worden hier opgevoerd, netjes ingebed in een
korte levensschets, in hun oeuvre, in de receptie van hun denken en in secundaire literatuur. Heidegger en Wittgenstein zetten
de lijnen uit. Zij zijn de bakens waarop het
hedendaagse westerse denken zich in alle
verscheidenheid blijkt te richten. De Einfuhrung biedt een netwerk van relaties dat de
'familiegelijkenissen' tussen de besproken filosofen blootlegt. Hierin worden ook twee filosofen ten tonele gevoerd, Husserl en Frege, die niet in de monografieën voorkomen,
ofschoon ze de peetvaders zijn van de twee
voornaamste stromingen in de hedendaagse
westerse filosofie : de fenomenologische en
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de analytische. Dit naslagwerk besteedt ook
ruim aandacht aan nieuwe filosofische denkrichtingen zoals b.v. het grondslagenonderzoek i.v.m. de positieve wetenschappen en de
economie ; de problematiek van de artificiële
intelligentie, rechtsfilosofie en politieke filosofie, e.a. Kortom, dit boek biedt niet alleen
een handig maar tevens een zeer exhaustief
overzicht van 'Philosophinnen und Philosophen' die toonaangevend zijn in de hedendaagse westerse filosofie. De ruime kring van
medewerkers (-sters) staat ervoor borg dat
de individuele toonaard van elke denker
(man én vrouw) tot zijn recht komt.
❑ Hugo Roeffaers
J. Nida-Rumelin (Hrsg.), Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen von Adorno bis Wright,
Króner, Stuttgart, 1991, 659 pp., DM. 42.

GODSDIENST
GOD VINDEN IN ALLE DINGEN
Bill Barry heeft talrijke publikaties op zijn
naam waarin hij op een gelukkige manier zijn
deskundigheid op het gebied van theologie,
psychologie en spiritualiteit weet te combineren. In zijn nieuwste boek heeft hij een
reeks lezingen over de actualiteit van de
Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola gebundeld, welke hij onlangs gehouden
heeft voor docenten en studenten van Boston College (USA). Doordat de auteur geen
theorieën uiteenzet, maar reflecteert op de
geleefde religieuze ervaring, vormt het een
uitstekende inleiding op de ignatiaanse spiritualiteit. Hij schrijft in een frisse stijl en gebruikt soms verrassend nieuwe beelden.
Boeiend is bovendien dat elk hoofdstuk besluit met enkele vragen, die zowel voor persoonlijk gebed als voor discussie geëigend
zijn. ❑ Paul Begheyn
William A. Bar ry , Finding God in All Things. A
Companion to the Spiritual Exercises of St. Ignatius, Ave Maria Press, Notre Dame (Indiana),
1991, 140 pp., $ 5.95.

BIJBELSE ARCHEOLOGIE
IN JORDANIE
Het land 'aan de overkant van de Jordaan',
het antieke Transjordanië met de bijbelse
streken Ammon, Moab en Edom, is pas in de

afgelopen dertig jaar intensief archeologisch
onderzocht. Dit met een grote hoeveelheid
kaarten, tekeningen en een apart fotokatern
voorzien boek – het eerste deel in een nieuwe serie (afgekort SBAZ) – gaat er prat op
de archeologie en de geschiedenis van het
antieke Jordanië in een alomvattende studie
te presenteren. Zij wil daarmee een hiaat opvullen, omdat de bijbelse archeologie en geschiedenis nagenoeg uitsluitend is geconcentreerd op het huidige Israël en het gebied ten
westen van de Jordaan. Men krijgt een bijzonder leesbaar boek in handen, dat ondubbelzinnig aantoont dat de speurtocht naar
het oude Israël en zijn geschiedenis niet bij
dat kleine riviertje, de Jordaan, ophoudt,
maar ook aan gene zijde zijn sporen heeft
achtergelaten. Sommige gedeelten uit dit interessante boek kunnen ook als reisgids goede diensten bewijzen, met name waar het de
stad Petra betreft.
De auteur sluit zijn studie af ongeveer ten
tijde van het Nieuwe Testament. Daaruit zou
men – overigens volkomen ten onrechte –
de conclusie kunnen trekken dat er daarna
niets archeologisch meer te melden zou zijn.
Het tegendeel is waar : tot aan de overwinning van de islam in 632 n.C. is er ook in het
Oostjordaanse nog veel (christelijke) activiteit geweest !
Bij de chronologie die de auteur hanteert
nog even dit : hij volgt de zgn. vroege patriarchendatering, waarin Abraham omstreeks
2165 v.C. wordt geboren. Dit is de tijdrekening die de bijbelse gegevens op de voet
volgt, hetgeen goed past binnen het referentiekader van deze uitgever. Het lijkt mij goed
u er op te attenderen dat er ook andere
chronologieën in omloop zijn. Voor de rest
blijft het een aantrekkelijk boek.
❑ Panc Beentjes
Udo Worschech, Das Land Jenseits des Jordan.
Biblische Archdologie in Jordanien (in de reeks
Studien zur biblischen Archdologie und
Zeitgeschichte, Band 1), R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal, 1991, 240 pp. + fotokatern, DM.
29,80.

JOTA
Met een bewonderenswaardige creativiteit
weet de redactie van Jota telkens weer met
themanummers te komen die een goede wegwijzer kunnen betekenen voor catecheten,
pastores, leerhuisfunctionarissen e.d. De
formule van dit pocketboek-tijdschrift is namelijk dat bijbelteksten exegetisch worden
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toegelicht met het oog op catechese en liturgie. Het zijn dan ook altijd deze drie rubrieken die men in elke aflevering terugvindt,
meestal met het accent iets meer op catechese dan op liturgie. Maar juist in deze laatstgenoemde rubriek vindt men doorgaans erg
imponerende composities of uitwerkingen
voor liturgieviering.
Met name de twee laatst verschenen
deeltjes hebben mij erg geboeid. Het nummer over de duivel (nr. 9), omdat het een bijna weggestopt onderwerp is dat in onze moderne tijd zelden nog ter sprake zal komen.
Niet alleen de exegetische inleidingen, maar
ook de catechetische en liturgische uitwerkingen ervan leggen onvermoede horizonten
bloot. 'Wie leidt wie ?' (nr. 10) is gewijd aan
gemeenschappen en hun voorgangers. Bij
leiden en begeleiden past kritiek over en
weer. De exegetische toelichting van prof.
Johan Lust over Ezechiël 34 is bijzonder aan
te bevelen ; ze komt in de catechese weer
ruim aan bod. In laatstgenoemde rubriek ook
een bijdrage van Elisabeth Schussler-Fiorenza over 'patriarchale structuren en het
apostelschap van gelijken'. In de liturgische
rubriek wordt aandacht besteed aan een
steeds belangrijker wordend vraagstuk : de
zending/presentatie van pastorale vrijwillig(st)ers. Afleveringen dus om zeker eens ter
hand te nemen. Voor wie zich niet onmiddellijk op een hele jaargang wil vastleggen : elk
nummer is ook los verkrijgbaar (f 15 / BF.
Panc Beentjes
300).

❑

Hebben en niet-hebben (Jota 7); Vreemdelingen en
buitenstaanders (Jota 8); De ene duivel is de andere niet (Jota 9); Wie leidt wie ? (Jota 10), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 7 Vlaamse Bijbelstichting, Leuven, 1990-1991. Abonnement per
jaar (4 nummers): , f 50 / BF. 990 (studenten : f
40 I BF. 790).

MESSIAANSE VERWACHTINGEN
TEN TIJDE VAN JEZUS
Van de derde eeuw v.C. tot de tweede eeuw
n.C. maakte het jodendom vele veranderingen door, zowel in religieus en cultureel opzicht door de invloed van het Hellenisme als
in sociaal en politiek opzicht door de Syrische en Romeinse bezettingen en de vele opstanden tegen deze overheersers. Juist in
deze periode ontstonden er eindtijdverwachtingen waarin vaak een 'messias' of eindtijdbevrijder centraal stond. Dit boek – een Nederlandse bewerking en samenvatting van
het in december 1989 aan de Freie Univer-
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sitt Berlin bij Peter Schafer verdedigd
proefschrift Der Gesalbte und sein Volk – wil
een overzicht bieden van de messiaanse verwachtingen en bewegingen ten tijde van Jezus, zonder daarbij overigens het geloof centraal te stellen dat Jezus de Messias zou zijn.
Deze studie geeft beschrijvingen van en onderzoekt die geschriften die representatief
zijn voor de messiaanse verwachtingen en bewegingen in de tijd tot aan de ondergang van
de joodse staat (135 n.C.). Bij het lezen van
al die geschriften is het de auteur steeds om
één en dezelfde vraag te doen : in hoeverre
zijn de messiaanse verwachtingen te begrijpen en te verklaren binnen hun historische
context. Af en toe had ik gehoopt dat de
schrijver zich wat nauwlettender zou uitspreken. Bijvoorbeeld de farizeeërs aanduiden
met 'ijveraars' (p. 30) komt vreemd over ;
men gaat dan onmiddellijk aan de zeloten
denken.
Na een imponerend overzicht komt de auteur tot de conclusie dat er een veel grotere
verscheidenheid aan 'messiasbeelden' in omloop is geweest dan wij meestal denken. Een
aantal overzichtelijke schema's toont dit
onomstotelijk aan.
Na lezing van dit zwaar gedocumenteerde
werk is men in elk geval gewaarschuwd om
zich voortaan zeer genuanceerd uit te drukken over de kwestie 'Jezus is de Messias'.
Aangezien Oegema zich niet met het geloofsaspect in die uitspraak bezighoudt, zou men
daarvoor terecht kunnen bij een aantal studies die vrij recent in ons taalgebied zijn gepubliceerd : C.J. den Heyer, De Messiaanse
Weg 1-3 (Kampen, 1983, 1986, 1991), Lucas
Grollenberg, Onverwachte Messias (Baarn.
1987) en M. de Jonge, Jezus als Messias (Boxtel/Brugge, 1990) – en ook alle in dit tijdPanc Beentjes
schrift zijn besproken.

❑

Gerbern S. Oegema, De messiaanse verwachtingen ten tijde van Jezus. Een inleiding in de messiaanse verwachtingen en bewegingen gedurende de
hellenistisch-romeinse tijd, Ten Have, Baarn, BF.
790 (verspreiding in België: Westland, Schoten).

MENS & MAATSCHAPPIJ
OVER DE MUUR
Joost Niembller is een niet onverdienstelijk
Nederlands prozaïst die zich, zoals velen in
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deze periode, op de woelige gebeurtenissen
in Duitsland heeft gestort. In Over de Muur
publiceert hij 30 interviews met 36 (soms
vroegere) bewoners van de ex-DDR. De
meeste gesprekken zijn opgenomen in september 1990. De gesprekspartners zijn geen
dwarsdoorsnede van de bevolking maar behoren dikwijls tot de kringen van vooraanstaande kunstenaars en vrije beroepen. De
gespreksvorm is niet behouden, maar herwerkt tot een reeks monologen die 'levensverhalen' worden genoemd.
Niemóller benadrukt de 'wijde geschakeerdheid' (p. 8) die in de vroegere DDR
bestond en die leidde tot zeer gevarieerde
reacties op de vereniging van Duitsland. Zijn
gesprekken leverden in elk geval een bont caleidoscopisch beeld op van gedragingen en
meningen. Sommige gesprekspartners waren
al uitgeweken, anderen ageerden al jaren tegen de staat, velen behoorden tot de grijze
zwijgende meerderheid ; een laatste groep
had zich met de communistische staat verbonden. Er zijn wel gemeenschappelijke
kenmerken : men is blij dat het met de DDR
is afgelopen maar ook bezorgd en onzeker
om wat de toekomst brengt. Men voelt zich
vrij maar kan het begrip vrijheid niet concreet invullen. Er is ressentiment tegen de
Westduitsers ; men weet dat men hoe dan
ook 'anders' is dan zij ; men vindt dat het
vroeger soms nog niet zo slecht was. Opvallend is het opportunisme van de geïnterviewden : iedereen heeft het tot op zekere hoogte
op een akkoordje met de macht gegooid (hoe
kon het ook anders ?) en tegelijk pleit bijna
iedereen zich vrij van schuld.
In dit boek ontbreekt elke distantie : het
is snel samengesteld en bericht op een erg directe wijze over een verwarrende tijd met
verwarde en geschokte mensen. Met de overvloed van getuigenissen biedt het een veelheid van meningen en gebeurtenissen die elkaar dikwijls tegenspreken. Het is geen historisch werk, want elke vorm van synthese
ontbreekt, maar voor de toekomst zal het een
schatkamer zijn vol anekdotische feitjes en
weetjes over een tot in het uiterste gereglementeerde maatschappijvorm die nu onherroepelijk voorbij is. Voor de lezer van nu
biedt het een sfeerbeeld van het bestaan in
een staat die voor een buitenstaander grotendeels onvatbaar was (een cliché, maar
toch juist : je moet er geweest zijn om er iets
van aan te voelen), maar beslist geen bevredigend geheel : daarvoor is het te verwarrend, te oppervlakkig, te tegenstrijdig. Het
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biedt snelle, vluchtige informatie van journalistiek niveau. De echte betekenis van de
DDR zal geleidelijk door de historici moeten
Jaak De Maere
worden onthuld.

❑

Joost Nierroller, Over de Muur. Oostduitse
levensverhalen, Bert Bakker, Amsterdam, 1991,
336 pp., BF. 695.

ALLOCHTONEN
Er is de laatste jaren al enorm veel geschreven over de problematiek van gastarbeiders,
vluchtelingen, asielzoekers, illegalen, kortom
allochtonen in het algemeen. Aan de stroom
publikaties ontbrak evenwel nog één ding :
een- goed bruikbaar handboek voor het hoger
onderwijs. Daaraan trachtte Siep van der
Werf, docent aan de Algemene Hogeschool
Amsterdam, te verhelpen : hij schreef voor
studenten uit het HBO (Hoger Beroepsonderwijs) een inleiding op de problematiek
van de allochtonen. Allochtonen : een
inleiding is een compact boekje geworden dat
op velerlei vragen een antwoord wil bieden.
Komen aan bod : het minderhedenbeleid in
Nederland, geschiedenis, cultuur en godsdienst van de voornaamste allochtonenpopulaties, rechtspositie, arbeids- en onderwijssituaties en gezondheidszorg (een nuttig
hoofdstukje voor toekomstige artsen en paramedici). Het boekje eindigt met een uiteenzetting over discriminatie en racisme. De
slotregels bevatten een boodschap die geldt
voor iedere maatschappij die met allochtonen wordt geconfronteerd : 'Hoe gek het
voor sommigen ook klinkt, een kritische
doorlichting onder autochtonen van de eigen
geschiedenis en van de eigen socialisatie (...)
is een voorwaarde voor multicultureel samenleven'.
Aan het eind van ieder hoofdstuk volgen
vragen en opdrachten die op het onderwijs
zijn afgestemd. Een initiatief dat navolging
verdient.
Erik De Smet

❑

Siep van der Werf, Allochtonen : een inleiding,
Coutinho, Muiderberg, 1991, 188 pp.

GESCHIEDENIS
HET BOEK VAN DE HOVELING
Er zijn boeken die de collectieve visie van het
nageslacht op een bepaalde tijd en een be-
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paalde maatschappij doorslaggevend bepalen, ook wanneer de tijdgenoten het boek in
kwestie niet op zijn volle waarde hebben geschat. Voor de 16e eeuw geldt dat voor Il
principe van Machiavelli en voor Il libro del
Cortegiano van Castiglione. Het boek over de
hoveling verscheen in 1528 en werd in 1662
voor het eerst in het Nederlands vertaald ;
463 jaar later is het blijkbaar nog steeds interessant, want er verscheen zonet een nieuwe Nederlandse uitgave.
Castiglione wilde in zijn werk niet de reële
hoveling beschrijven maar de ideale hoveling
vereeuwigen. Hij geeft geen saaie opsomming van deugden en gebreken, maar concretiseert en dramatiseert zijn ideaal. Hij
brengt (reële) personages samen aan het hof
van Urbino, en laat hen onder leiding van de
hertogin praten over de ideale levensstijl ; zo
sluit het boek aan bij de klassieke traditie van
de literaire gesprekken. Het resultaat is een
interessante combinatie van roddel, retoriek,
karaktertekening (in beschrijving en in actie), verhaal en reflectie. Castiglione was een
onderlegd epicus : deugden en gebreken gaf
hij in personages en anekdotes gestalte, voor
en tegen worden gedragen door debaters die
geloven in hun zaak, de twistgesprekken zijn
zeer handig opgebouwd, het vertelkader
wordt gebruikt als welkome onderbreking of
als auctorieel correctiemiddel.
Castiglione's werk is hoe dan ook gedateerd. Eigenlijk was het dat al in de eigen
tijd : het ideaal dat de lezer wordt voorgehouden, heeft weinig te maken met de verwachtingen van de renaissance. Het is een
gestileerd beeld dat in geen enkele periode
aan de realiteit beantwoordde. De dikwijls
hoogdravende stijl met zijn referenties aan
klassieke auteurs, de lange uiteenzettingen
en het gemoraliseer maken het boek voor de
moderne lezer tot een harde noot om te kraken. Sommige stellingen zijn voor ons vanzelfsprekend : dat ook de vrouw kwaliteiten
heeft hoeft in de 20e eeuw niet meer bewezen te worden. De vereiste deugden zijn betwistbaar : de dienstbaarheid t.o.v. de vorst
zou nu als vleierij worden uitgelegd, het
uiterlijk wordt overbeklemtoond ten nadele
van de echte deugden, en het ideaal van de
gematigdheid en de gulden middenweg stuit
moderne romantische zielen tegen de borst.
Toch is deze nieuwe vertaling een aanwinst : het boek is een cultuurhistorisch monument, en de confrontatie met een (zij het
geïdealiseerd) waardenpatroon is voor onze

tijd een uitdaging en een bron van bezinning.
❑ Jaak De Maere
Baldassar Castiglione, Het boek van de hoveling,
vertaling Anton Haakman, Contact, Amsterdam, 1991, 312 pp.

HET EINDE VAN DE HOLOCAUST
Dit boek over de bevrijding van nazi-kampen
bevat een uittreksel uit een van de meest
hartbrekende ooggetuigeverslagen die ik ken
(over Bergen-Belsen, zonder bronvermelding), daarnaast veel cijfermateriaal en gegevens die ook elders te vinden zijn (zij het verspreid), een bruikbare bibliografie en een interessante maar niet beargumenteerde stelling over de gevolgen die de bevrijding van
de kampen had op de visie op het joodse lot
en de beoordeling van oorlogsmisdaden.
De uitgangsidee en de uitwerking van het
boek zijn minder interessant. De auteur
schrijft in feite niet over het einde van de holocaust maar over de bevrijding van concentratiekampen door Amerikanen en Engelsen. Bridgman weet wel dat de feitelijke judeocide al eind 1944 was stopgezet, maar hij
wenst daar geen rekening mee te houden. Hij
is er namelijk van overtuigd dat het de bedoeling was alle Europese joden uit te roeien
en dat blijkt volgens hem onder meer uit het
Himmler-bevel dat geen (joodse) gevangene
levend in handen van de vijand mocht vallen.
Dit vaak geciteerd maar nooit aangetoond
bevel neemt hij kritiekloos over, zonder concrete bronverwijzing. Dan somt hij ongewild
de vele uitzonderingen op de regel op, de velen die ondanks alles overleefden, maar verklaart niet hoe dat mogelijk was. Het ware
verdienstelijker geweest de bronnen kritisch
te benaderen en nu eindelijk eens systematisch te onderzoeken hoeveel en welke categorieën van gevangenen wel of niet massaal
uitgeroeid werden in de laatste oorlogsmaand.
Flossenburg, een van de ergste en grootste
nazi-kampen, wordt zelfs niet één keer vermeld ; de dodenmarsen worden besproken
noch bestudeerd. Storend zijn ook de proAmerikaanse en anti-Russische bevliegingen
van de auteur, de onjuistheden en tikfouten
in het boek. ❑ Gie Van Den Berghe
Jon Bridgman, The End of the Holocaust. The Liberation of the Camps, Batsford, London, 1990,
158 pp.

STREVEN I JANUARI 1992

374

IN HET TEKEN VAN DE VERZOENING
In een van zijn vorige publikaties, De geniale
mislukking van de middeleeuwen (DNB,
1985), trachtte Bauer aan te tonen dat het
onbegrip tussen Abélard en Bernardus van
Clairvaux een stempel heeft gedrukt op het
verdere verloop van de westerse beschaving.
Hun tijdgebonden confrontatie zag hij als de
uitdrukking van een problematiek die de
grenzen van de 12e eeuw overstijgt en vandaag weer in het centrum van de belangstelling staat : de tegenstelling tussen geloof en
rede. Het wederzijds onbegrip tussen beide
'geniale' figuren – de mysticus en de rationalistische wijsgeer – leidde tot de 'mislukking' van het middeleeuwse mens- en wereldbeeld. Zij stonden immers aan de wieg
van de onstuitbare opgang van de moderne
rede, die niet langer werd gehinderd door
een afhankelijkheid van een 'transcendente'
realiteit. De overgang die Bauer maakte van
een middeleeuwse naar een hedendaagse
problematiek vond ik wat willekeurig. Waarom was juist de 12e eeuw zo centraal en bijvoorbeeld niet de 14e eeuw, de periode bij
uitstek waar de relatie geloof-rede wordt ondervraagd ? En waarom uitgerekend die
twee figuren ?
In het teken van de verzoening kan je als een
soort vervolg op dit boek beschouwen. Bauer
verplaatst zich ditmaal in de leef-en denkwereld van Petrus Venerabilis, de laatste grote
abt van Cluny en om vele redenen een tussenfiguur tussen Bernardus en Abélard. Ook
nu heeft Bauer de bedoeling om de actuele
betekenis van het denken en aanvoelen van
Petrus Venerabilis te onderstrepen. Door de
manier waarop hij zijn onderwerp uitwerkt,
slaagt hij m.i. deze keer veel beter in zijn opzet.
Bauer kiest voor wat hij een geschieduitbeelding (p. 10) van zijn personage noemt. Hij
laat Petrus een brief schrijven aan de komende generaties waarin hij niet alleen zijn visie
op de gebeurtenissen van de 12e eeuw kan
uiteen zetten, maar tevens zijn eigen gevoelswereld kan beschrijven. De eerbied voor de
historische context is in dit boek voluit aanwezig. Maar door in plaats van een wetenschappelijke autobiografie voor een geschieduitbeelding te kiezen, kan Bauer de mens Petrus meer in reliëf plaatsen. Aldus geeft hij
diens tijdgebonden confrontatie de allure
mee van een tijdeloze strijd met de condition
humaine en krijgen de 12e eeuwse problemen (bestaat er een rechtvaardige oorlog ?
welke opdracht heeft de kerk ? verhouding

christendom-islam ?) een actueel karakter.
Petrus Venerabilis wordt zo een 'tijdgenoot'.
Op die manier is dit een meeslepend boek
geworden over een inspirerende maar in de
geschiedenisboeken wat vergeten figuur. Iemand die tussen de twee grote geesten van
de 12e eeuw, Bernardus en Abélard, zich
ontpopt als de kampioen van de verdraagzaamheid en de tolerantie. Met de woorden
van Etienne Gilson : de 'uitvinder van de
barmhartigheid'. Dit enthousiast geschreven
boek verdient een even enthousiaste lezer.
Eén schoonheidsfoutje : op p. 143 lezen
we in de brief van Petrus, die in 1156 stierf,
dat Heloïse in de Paracletus verbleef tot aan
haar dood in 1164. ❑ Guido Vanheeswijck
Raoul Bauer, In het teken van de verzoening. Brief
van Petrus Venerabilis, abt van Cluny, een tijdgenoot uit de twaalfde eeuw, Lannoo, Tielt, 1991,
175 pp., BF. 895.

LITERATUUR
AMEN EN UIT
Er zijn tijdschriften waar tijdschriftenmakers
(terecht) jaloers op mogen zijn. Yang is er zo
eentje. Dit Vlaamse literaire kwartaaltijdschrift blinkt bij iedere aflevering uit door
haar vindingrijkheid. Een team van ervaren
schrijvers en vormgevers slaagt erin een produkt af te leveren dat iedere lezer naar adem
doet snakken. Het recentste Yang-nummer
(27e jaargang, 1991/2-3) heeft als thema
'kerkhoven'. De lezer krijgt niet alleen enkele essays over literatuur voorgeschoteld (van
de hand van o.a. L. Devoldere, D. De Schutter, J.P. Den Haerynck e.a.), maar ook poëtische verhalen (o.a. van Sarah Kirsch, zie
ook L. Abicht, Sarah Kirsch. Het grote verhaal
zit in de kleine details, in Streven, mei 1991, p.
698) en prachtige foto's van kerkhoven en
graven over de hele wereld.
Het thema van dit Yang-nummer kan de
modale lezer misschien wat luguber in de
oren klinken, maar het staat niet los van onze
eigen (postmoderne) cultuur. Zo blijkt er de
laatste jaren een vernieuwde interesse te
bestaan voor de zgn. 'zwarte romantiek'.
Herhaalt zich het decadente, elegische gevoel van de late 18e eeuw en de 19e eeuw ?
De vele kerkhofwandelingen, 'triestige' films
en dichtbundels als Spinoy's Kerkhofbloesems
lijken erop te duiden. Maar beweren, zoals
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in de stèle (necrologisch woord voor inleiding) van dit nummer, dat het lijkt alsof er
een einde is gekomen aan de verdringing van
dood, zoals die door de historicus Ariès
wordt waargenomen in de 20e eeuw, lijkt mij
iets te voorbarig. We zien wel over honderd
jaar. ❑ Erik De Smet
Yang, themanummer Kerkhoven, 27e jaargang,
1991/2-3, BF. 350 / f 19.
LEXICON VAN LITERAIRE TERMEN
In mijn recensie van de derde druk van dit
lexicon schreef ik 'Het komt mij voor dat dit
lexicon nu wel zijn definitieve vorm heeft gevonden en goed op weg is een "klassieker"
te worden in ons taalgebied' (Streven, juli
1987, p. 955). Wat de vorm betreft wijkt deze
'vijfde volledig herziene druk' slechts door
zijn formaat, lay-out en kaft af van de vorige.
Inhoudelijk werd het lexicon echter nogmaals verrijkt zodat dit naslagwerk meteen
'een handboek voor literatuurstudie' wordt
(p. 3). Het lexicon werd aangevuld met etymologische verklaringen en, wat de bibliografie betreft, bij de tijd gebracht. Een willekeurige vergelijking tussen de twee laatste
edities van een aantal lemmata levert o.a. de
volgende winst op. Onder de letter A : academie en ab ovo ; onder B : bibliofilie, bibliotheek, boek, brochure; onder M : morfologie en
mystiek; onder R : rebus, recreationele
taalkunde, rei, repertoire, rijmwoordenboek, ritmische typografie, runen; onder V : een waterval van versvormen, van versus columnares tot
versus serpentini, en verder vertaals en vertaalstudie, vertaalwetenschap.
Als er uit deze opsomming een trend valt
af te lezen dan zou ik die de aandacht noemen voor de logistieke onderbouw van het literaire bedrijf. Hoe ook, wie zich wenst te informeren over de huidige stand van de literatuurwetenschap en haar aansluiting bij de
traditie, hoeft niet langer zijn/haar toevlucht
te nemen tot de zgn. standaardwerken in een
andere taal. Waren de vorige edities nog
meelopers dan is deze vijfde druk ongetwijfeld een voorloper. ❑ Hugo Roeffaers
H. Van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen,
Wolters, Leuven, 1991, 464 pp., BF. 995 (vóór
112/92: BF. 895).
HEDENDAAGSE NEDERLANDSTALIGE
PROZASCHRIJVERS
De Vlaams-Nederlandse 'Stichting Ons Erfdeel' heeft een dubbel doel : het bevorderen
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van de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden en het uitwisselen van
informatie ; het bekendmaken in het buitenland van de Nederlandse cultuur zoals die
leeft in België en Nederland. Zo stond te lezen op de uitnodiging voor de presentatie
van de bloemlezing Hedendaagse Nederlandstalige Prozaschrijvers op 1 oktober 1991 in
Den Haag. Voor de inleiding en de samenstelling ervan had de Stichting een beroep
gedaan op twee hoogleraren : Jaap Goedegebuure van de KUB (Tilburg) en Anne Marie
Musschoot van de UG (Gent).
In de inleiding wordt duidelijk gemaakt
dat het verhalend proza uit Nederland en
Vlaanderen als een geheel wordt gepresenteerd omdat de gemeenschappelijke taal de
bindende factor is. Helemaal aan het eind
van de inleiding worden ook twee bladzijden
besteed aan Surinaamse en Antilliaanse auteurs. Hoewel in de bibliografie Ton Anbeek
bovenaan staat met twee titels, delen de samenstellers van deze bloemlezing duidelijk
niet diens eng-Noordnederlandse visie op de
naoorlogse literatuur. Als vertrekpunt voor
het overzicht is 1945 gekozen omdat na de
oorlog een nieuw elan in politiek en cultuur
zichtbaar werd. Naar de vorm gelijkt de inleiding van Goedegebuure-Musschoot op het
overzicht dat Hugo Bousset in Grenzen verleggen gepresenteerd heeft : na een beknopt
aangeven van de trends worden vervolgens
een aantal auteursprofielen uitgewerkt. Opmerkelijk is dat de karakteristiek 'postmodernistisch' zowat aan alle behandelde auteurs toegekend wordt : aan Ivo Michiels wegens zijn spel met de werkelijkheidsillusie (p.
29), aan Cees Nooteboom wegens zijn scepticisme, eclecticisme en relativisme (p. 34),
aan Gerrit Krol wegens zijn doorkruising van
de grenzen tussen literatuur en wetenschap,
tussen lyriek en logica, en tussen verhaal, essay en gedicht (p. 35), aan Jeroen Brouwers
omdat de vraag naar het werkelijkheidsgehalte in zijn oeuvre zinloos is (p. 40), aan
Walter van den Broeck die aansluiting vindt
bij de meerstemmige en veelgelaagde postmodernistische roman (p. 41), aan Stefan
Hertmans wegens zijn open vormgeving en
relativerend eclecticisme (p. 47).
Een aantal van die aspecten die de samenstellers typisch postmodernistisch noemen
zijn ook moeiteloos aan te wijzen in het oeuvre van Hugo Claus, Willem Brakman, Hella
Haasse, W.F. Hermans, H. Mulisch. Op welke hedendaagse belangrijke auteur is die
term eigenlijk niet van toepassing ?
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Over de keuze van de fragmenten in de
bloemlezing kan eindeloos gediscussieerd
worden : waarom Hertmans wel en Pleysier
niet, waarom geen fragment van Bernlef of
Brakman maar wel een van Kellendonk, enz.
Van de bloemlezing verscheen gelijktijdig
een Franse, Duitse en Engelse editie die ook
een bibliografie bevat van de vertaalde werken van de 15 auteurs die opgenomen zijn.
Jozef Deleu en de Stichting Ons Erfdeel verdienen alle waardering voor dit initiatief om
de Nederlandse literatuur een grotere bekendheid in Europa te geven.
Joris Gerits

❑

Jaap Goedegebuure & Anne Marie Musschoot,
Hedendaagse Nederlandstalige prozaschrijvers,
Stichting Ons Erfdeel vzw, Rekkem, 1991, 126
pp., BF. 600 / f 36.

SPECTATORIALE GESCHRIFTEN
Dit vlot geschreven en keurig verzorgd boekje biedt een uitstekende inleiding tot een literair genre dat voor de 18e eeuw bijzonder
karakteristiek is : het spectatoriale weekblad.
Ontstaan in Engeland met The Taller (17091711) en The Spectator (1711-1712) van Addison en Steele, werd het vrij vlug in heel Europa populair, en vond het in Nederland
vooral een ijverige promotor in de persoon
van Justus van Effen (De Hollandsche Spectator, 1731-1735).
De voornaamste reden van dit opmerkelijk succes lag in de nieuwe schrijftrant en de
oorspronkelijke formule : in elke aflevering
hield een anoniem blijvende beschouwer of
spectator een moraliserend vertoog over een
onderwerp of vraagpunt dat met name de
ontwikkelde, verlichte burger ter harte ging.
Aldus werden o.m. problemen in verband
met de opvoeding, de positie van de vrouw,
het kerkelijk leven, orthodoxie en tolerantie,
de vrijzinnigheid aan de orde gesteld, en men
mag zeggen dat de spectators in belangrijke
mate het ideeëngoed van de Verlichting mee
hebben helpen verspreiden. Anders dan in
het traditionele geleerdentijdschrift gebeurde dit echter niet op een droge, zoutloze manier, maar luchtig improviserend, tussen
ernst en scherts in, waarbij ook de lezer werd
aangespoord om per brief bij te dragen tot
debat of discussie, zodat tussen auteur en publiek vaak een vertrouwensrelatie ontstond.
In Nederland kende het spectatoriale
genre een opvallende bloei tot circa 1780.
Daarna verloor het door de opkomst van de
zedenkundige karakterroman, die er een

aantal functies van overnam, alsook door de
toenemende politisering van de eigen bijdragen aan de vooravond van de Franse Revolutie, gaandeweg aan invloed en betekenis.
Dit belet evenwel niet dat het, alleen al
kwantitatief, een goede graadmeter vormt
voor het 18e eeuws beschavingspeil van een
bepaald land of volksgemeenschap : telt b.v.
Nederland zeventig oorspronkelijke spectators, Vlaanderen bezit er slechts zeven, een
verhouding van een tot tien dus die alle commentaar overbodig maakt en nog maar eens
de enorme culturele kloof onderstreept tussen Noord en Zuid vóór de kortstondige vereniging onder Willem I.
Alle aspecten die voor een beter begrip
van de spectatoriale geschriften van belang
zijn, als auteur en lezer, maatschappelijke en
ideologische achtergronden, literaire uitdrukkingsvormen enz. worden door Buijnsters klaar en bevattelijk gepresenteerd, en
met een aantal treffende citaten uit Nederlandse spectators opgefleurd. Een 'onderzoeksperspectief sluit samen met een bibliografisch gedeelte het voortreffelijk geheel af.
Een zoveelste degelijke publikatie van de
beste kenner van de 18e eeuw die ons taalKarel Wauters
gebied momenteel rijk is.

❑

P.J. Buijnsters, Spectato riale geschriften, HES
Uitgevers, Utrecht, 1991, 102 pp., 4 ill., f 22,50.

DE ANDERE LA FONTAINE
Jan van den Berg, die vorig jaar een Complete
editie van de Fabels van La Fontaine bezorgde, vertaalde nu ook de twee eerste bandjes
van diens Contes et nouvelles en vers. In beide
gevallen waagde Jean de la Fontaine (162195) zich aan dezelfde krachttoer grote literatuur te maken met het triviaalste materiaal
dat zijn tijd ter beschikking stelde. Fabels
waren typisch schoolliteratuur, korte pretentieloze stukjes van Aesopus en Phaedrus die
geschikte vingeroefeningen leken voor aankomende latinisten ; eens volleerd zag men
er niet meer naar om. De Contes hadden
zelfs geen pedagogische adelbrieven : ze gingen terug op erotische anekdotes die iedereen sinds de middeleeuwen kende, maar die
evident niet bij de schone letteren hoorden.
De Fabels werden sinds de zeventiende
eeuw al herhaaldelijk in het Nederlands vertaald. De Contes klonken daar te gewaagd
voor : de voorliggende vertaling is, na drie
eeuwen, een primeur. Nu ze intussen bijna
braaf overkomen, wordt het minder gênant
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met zoveel woorden neer te schrijven dat ze
literair toch niet de klasse halen van La Fontaines bekendste bundel. De eigenzinnige
schoolverhaaltjes werden een complete
tijdsspiegel, waarin alle gedachtegoed van de
zeventiende eeuw op een onverwachte manier aan bod komt ; de aangebrande anekdotes zitten hopeloos vast aan hun zoveel engere thema. Men moet trouwens al heel weinig literatuurgeschiedenis kennen om in
sommige stekelige opmerkingen terloops een
stuk sociale kritiek te ontdekken : voor zijn
geile monniken of rechters hoefde La Fontaine niet om zich heen te kijken want ook
die stonden even uitvoerig als stereotiep in
zijn bronnen. Zijn directe Umwelt liet zo te
zien maar één herkenbaar spoor na : La Fontaine heeft het opvallend dikwijls over geld.
Gesjacher met de liefde is in dit soort verhalen gebruikelijk ; de transacties, die in de
middeleeuwse verhalen dikwijls letterlijk
koehandeltjes waren, verlopen hier altijd in
klinkende munt – en dat heeft allicht te maken met een analoge verschuiving in het dagelijkse leven. In de 'proto-kapitalistische'
zeventiende eeuw moeten directe ruil en betaling in natura het steeds meer afleggen tegen regelingen in geld.
Het is, hoe veelzeggend ook, een detail,
hoogstens één steekkaart voor Fernand
Braudel of Simon Shama. De literaire waarde van de bundel ligt in een accentverschuiving : de doorgaans voorspelbare intriges
worden hier minder belangrijk dan het vertellen zelf. De verhalen zitten vol opzichtig
in de verf gezette onwaarschijnlijkheden en
dito afwijkingen van hun bronnen ; zorgvuldig voorbereide scenes worden er soms uitdagend vlug afgehaspeld. La Fontaine vergast zijn lezer daarmee op een spektakel van
vrijgevochten fantasie : de Berijmde vertellingen en verhalen brengen geen zedeles, ze zijn
niet nobel geschreven, zijn zelfs geen hooggestemde Ode an die Freude, maar een ode
aan het plezier, waarbij de primair-erotische
pret bijna een alibi wordt voor de lust van het
vertellen. Zodat de hele onderneming haaks
staat op de zware ernst die men met het
Franse classicisme pleegt te associëren.
De vertaler kon zich uiteraard minder
vrijheden permitteren. Jan van den Berg
nam er net genoeg om de tekst direct Nederlands te doen klinken ; dat sommige schuine
suggesties openhartiger verwoord werden
heeft wel te maken met de vrijmoediger opstelling van onze twintigste eeuw. Mijn enige
bezwaar zou zijn dat de vertalingen steevast

langer uitvallen dan hun origineel. Verwonderlijk is dat uiteraard niet : wie een oorspronkelijke tekst schrijft, geeft spontaan de
voorkeur aan wat in zijn taal het vlotst te zeggen valt ; de vertaler moet parafraseren. Met
dat al ontlenen de Contes een goed deel van
hun charme aan hun snelle ritme ; de dingen
zijn er altijd beklonken en verwoord voor de
lezer zelfs maar de kans heeft om vragen te
stellen. Wie La Fontaine vertaalt, mag zichzelf nooit laten babbelen.
❑ Paul Pelckmans
La Fontaine, Berijmde vertellingen en verhalen,
vert. Jan van den Berg, Manteau, AntwerpenAmsterdam, 1991, 160 pp. BF. 595, f 29,90.

CELA
Op het feest van de heilige Camilo, 18 juli,
kwam in 1936 een groep Spaanse legerofficieren in opstand tegen de republikeinse
regering. Het had een snelle coup moeten
worden, maar het werd een oorlog die drie
jaar duurde. Nobelprijswinnaar Camilo José
Cela behoort tot een generatie wier leven
door de Burgeroorlog getekend werd, en hij
heeft de gevolgen daarvan vele malen in zijn
werk gethematiseerd. Op de meest indrukwekkende wijze gebeurde dat in De bijenkorf,
dat drie dagen in het Madrid van 1943 beschrijft : een bonte stoet van taferelen en
passages, waarin niet alleen de eigenheid van
de grootstad, maar ook het minne morele leven van het naoorlogse Spanje scherp in het
licht werd gesteld.
In 1969, voegde hij aan dit boek een tweede luik toe. Opnieuw beschrijft hij het leven
in Madrid als een bonte caleidoscoop, maar
nu aan de vooravond van de staatsgreep, en
met nog grotere stilistische radicaliteit. De
breuklijnen van beschrijving en impressie liggen niet langer tussen de verschillende fragmenten, maar zijn doorgetrokken tot op het
niveau van de zin. Beschrijvingen van straattaferelen gaan halverwege over in reclameboodschappen, politieberichten in straatdialogen, mijmeringen van een bordeelganger in
weerberichten – op een wijze die sterk
schatplichtig is aan de 'monologue intérieur'
van het modernisme.
De echo van Joyce is duidelijk aanwezig,
maar dan blijkt Cela toch weer een stuk minder radicaal dan zijn voorbeeld. Want zijn
zinnen mogen dan associatief zijn en van de
een in de ander overlopen, uiteindelijk blijken ze vrijwel steeds keurig afgerond en zelfs
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'en bloc' door een punt gescheiden. Stilistisch vernieuwend is De nacht van San Camilo dan ook nauwelijks, maar als morele vertelling is het boek er niet minder indrukwekkend om. 'Moreel' met een sardonische ondertoon : Cela maakt zich zelden illusies over
hetgeen mensen beweegt, en net als in De
Bijenkorf zijn het vooral de meest primaire
behoeften, genoegens en verlangens die het
menselijk theater bestieren.
Daarmee geeft hij geen andere boodschap
af dan hij in De bijenkorf al had gedaan. Dat
De nacht van San Camilo desondanks geen
overbodig boek is, is vooral te danken aan
het weergaloze taalvermogen van de schrijver, dat door Ton Ceelen op knappe wijze in
het Nederlands werd omgezet. ❑ Ger Groot
Camilo José Cela, De nacht van San Camilo,
vert. Ton Ceelen, Meulenhoff, Amsterdam,
1991, 373 pp., f 49,50.

GREIMAS
De Amsterdamse hoogleraar Sorin Alexandrescu en zijn Leuvense collega Herman Parret starten dit najaar een nieuwe reeks, Semiotisch perspectief, die ze inzetten met een
bundel vertalingen uit Greimas. De samenstellers opteerden voor een bloemlezing :
één volledig boek zou een momentopname
blijven. Een Nederlands Verzameld werk zal
er wel nooit komen omdat wie de volledige
Greimas wil doormaken, dat allicht ex professo doet en dus naar de grondtekst zal grijpen. Voor studenten literatuurwetenschap is
de bundel alleszins een buitenkans : de tekstkeuze, de vertaling en de inleidingen zijn het
werk van vooraanstaande Greimasspecialisten, die het hoe dan ook moeilijke origineel
zo toegankelijk mogelijk maakten.
Gemakkelijke lectuur kon het uiteraard
niet worden. Greimas zoekt naar formaliseerbare dieptestructuren, die zich per definitie aan elke concrete ervaring of rechtstreekse herkenning onttrekken. Tegenstanders beweren graag dat dit soort speculaties
fataal een abstracte mist ingaat ; de samenstellers verkozen dus ook de nodige concrete
toepassingen op te nemen. We hebben b.v.
recht op een commentaar bij een novelle van
Maupassant, die bij spontane lectuur lijkt
uiteen te vallen in stukjes naturalistische beschrijving en actie-paragrafen die het 'eigenlijke verhaal' vormen. Via zijn 'actantiële'
analyse weet Greimas aannemelijk te maken
dat ook de schijnbaar overbodige beschrij-
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vingen de intrige op hun onverwachte manier
doen opschieten. De methode blijkt ook
bruikbaar buiten de fictieliteratuur : een inleiding van de bekende antropoloog Georges
Dumézil blijkt verrassend ingebed in een
narratieve structuur.
Het laatste essay uit de bundel is nog meer
onverwacht. Met De l'imperfection (1987)
wordt de semiotiek een semio-esthetiek –
en zelfs een soort levenswijsheid. Uitgaande
van teksten van Rilke, Tournier, Calvino
geeft Greimas een pleidooi weg voor een levenskunst die de existentiële vervlakking tegengaat door zich open te stellen voor telkens breekbare en verschillende schoonheidsmomenten. 'Een zo "geschoffeld" leven
(denk aan de Japanse tuinier die elke morgen de stenen en het zand van zijn tuin iets
anders schikt) zou met "bijna niets" voor het
haast onwaarneembaar onverwachte kunnen
zorgen en zo een nieuwe dag kunnen aankondigen. (...) Op zand bouwen, is dat niet
de verwachting levendig houden van het onverwachte ?' (p. 225). De suggestie klinkt onmiskenbaar en bijna modieus 'postmodern';
de lezer van de bundel kan zelf uitmaken of
ze ook logisch voortvloeit uit de zoveel technischer klinkende gedachten in Greimas
vroegere publikaties. ❑ Paul Pelckmans
Algirdas Julien Greimas, De betekenis als verhaal. Semiotische opstellen (vertaald en ingeleid
door William van Belle, Paul Claes, Dirk de
Geest en Herman Parret), John Benjamins, Amsterdam, 1991, 245 pp. f 49,75.

DEUTSCHER ROMANFUHRER
Een honderdtal verschillende medewerkers
bezorgden inhoudssamenvattingen van ca.
350 Duitstalige romans vanaf de 16e eeuw tot
heden. Wie een eerste informatie verlangt of
snel zijn geheugen wil opfrissen, vindt voor
elk werk een concrete schets van het verloop
van de handeling, aangevuld met gegevens
over de uiterlijke structuur, het jaar van de
eerste publikatie en/of uitgave, een paar studies over de roman en de levensdata van de
auteur. Enkele cijfers en verhoudingen : de
16e eeuw (zonder evenwel de volksromans
als Uilenspiegel, Dr. Faustus e.a.) tot en met
de 19e eeuw is goed voor ongeveer een derde
van het geheel. Uitschieters zijn hier Goethe
met 4 romans, Jean Paul (5), Raabe (7) en
Fontane (9). Uit de 20e eeuw, die tot 1980
loopt (dus geen Nadolny, Ransmayr of Suskind), worden 230 romans van 130 auteurs

379

BOEKEN

besproken. Twee derde van hen zijn slechts
met één werk vertegenwoordigd. Koplopers
zijn hier H. Boll, A. Ddblin, P. Handke, A.
Schmidt en M. Walser (5), G. Grass, H. Hesse en Heinrich Mann (6) en Thomas Mann
(8).
Een uniform reeksverband legt ruimtelijke beperkingen op en dwingt tot een keuze.
Dat deze niet eenvoudig is en vanaf een bepaald ogenblik willekeurig wordt, heeft gevolgen voor de bruikbaarheid. Men vindt niet
steeds wat men meent te mogen vinden. Dat
kunnen de selectiecriteria van de uitgeefster
(de literair-historische betekenis van de roman ; volledigheid inzake romantypes ; van
de belangrijkste auteurs zeker de verschillende scheppingsperiodes) niet voorkomen.
Voor de 19e eeuw is er een genreprobleem
en een gemis aan consequentie. In principe
werden geen novellen of verhalen opgenomen. Meestal is dit ook zo, maar van Kleist,
Ebner-Eschenbach en Storm, die in deze
band eigenlijk niet thuishoren, vinden we
toch een of twee novellen. Waarom van Eichendorff naast Ahnung und Gegenwart ook
de novelle Taugenichts opnemen, maar niet
iets gelijkaardigs doen bij Keller of Marike ?
Voor de 20e eeuw rijzen er andere vragen :
waarom van produktieve auteurs als Jurek
Becker, G. Wohmann, Kempowski, Gerold
Spth, A. Muschg enz. net die ene roman en
geen andere ? Waarom van auteurs als Ernst
Ringer, U. Johnson en Robert Walser wel 2
of 3 romans, maar net niet alle ? En als men
auteurs opneemt zoals Vicky Baum (Grand
Hotel), Remarque (Im Westen nichts Neues)
en Plievier (Stalingrad), waarom dan niet ook
Kirst (08115) of Simmel ? Kortom, voor informatie over de onbetwiste canon van de Duitse romanliteratuur komt men zeker aan zijn
trekken, maar daarbuiten moet men voor de
20e eeuw wat geluk hebben en blijft het, om
met Max von der Gran te spreken, Stellenweise Glatteis (niet opgenomen).
Armand De Loecker

❑

Imma Klemm (Hrsg.), Deutscher Roman fithrer,
Kroner, Stuttgart, 1991, p. 527 + XIII, DM. 38.

een dogma vormde lijkt definitief achter ons
te liggen. De rol en aanwezigheid van derden, tussen het werk en de kunstenaar wordt
door niemand meer betwist. Deze invloed
van derden in de schepping, distributie en
consumptie van kunst is het voorwerp van de
artikelen in deze bundel. Het enorme terrein
wordt benaderd met instrumenten uit verschillende vakdisciplines : kunstsociologie en
-geschiedenis, geschiedenis van cultuur en
instituties, sociologie en politieke wetenschappen. De enorme uitgebreidheid van het
veld, het gebrek aan historische beperking en
de verscheidenheid van invalshoeken verklaren de diversiteit van de acht bijdragen. In
het eerste artikel wijst Van der Woude op
een kwantitatieve kunstgeschiedenis en
tracht hij met behulp van een rekenmodel de
schilderijenproduktie gedurende de Republiek te achterhalen. Helaas vormen de resultaten slechts grove benaderingen en zijn
de conclusies te algemeen. Schwartz, Ke rn
-persnAdichemgandiperod
kunstproduktie, de samenstelling van collecties, het mecenaat en de kunstpolitiek. Post
analyseert het mecenaat en de moderne
kunstproduktie vanuit particulier en overheidsinitiatief. Zijn artikel, het meest theoretische van alle, gaat echter gebukt onder
een zwaar begrippenapparaat dat het zicht
op de vluchtigheid van de werkelijkheid beneemt : de verschillende verbindingen tussen
instituties en de wijze waarop zij optreden,
de veelvoudige functies van de kunst, enz.
Het artikel van Donia, tenslotte, behoort
eerder tot de kunstgeschiedenis in strikte zin
dan tot het nog onontgonnen veld dat deze
bundel heeft trachten te betreden. Zoals de
schrijvers zelf al aangeven, vormt deze bundel slechts een eerste, onzekere stap op weg
naar meer systematische en degelijker onderzoekingen, waarnaar men met verlangen
kan uitzien.
Charo Crego

❑

J.C. Dagevos (red.), Kunstzaken. Particulier ini-

tiatief en overheidsbeleid in de wereld van de beeldende kunst, Kok Agora, Kampen, 299 pp., f
34,90.

TILROE, DE BLAUWE GITAAR

KUNST
KUNSTZAKEN
De tijd van immanente en formalistische studies waarin de autonomie van het kunstwerk

Het is niet gemakkelijk zich met een juist
oordeel te bewegen door het dichte netwerk
van stijlen, stromingen en modes die de
kunstwereld van vandaag bepalen. Nog
moeilijker is het deze kunst als zodanig te begrijpen, te schiften en te interpreteren. Anna
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Tilroe draagt daarvoor in deze bundel artikelen, die grotendeels tussen 1985 en 1989 in
De Volkskrant verschenen zijn, enkele ideeën
en suggesties aan.
Het is geen toeval dat het boek vrijwel begint met de bespreking van een tentoonstelling over Duchamp en de avant-garde sinds
1950. Juist Duchamp heeft immers binnen de
klassieke avant-garde het veld geopend
waarop de conceptuele kunst, de pop art en
de jonge postmodernen hebben ingehaakt.
Er loopt een onbetwistbare lijn van Duchamp naar Warhol of Beuys, naar Koons of
McCollum hoe verschillend hun resultaten
ook zijn. In haar artikelen weet Tilroe deze
verbanden en verschillen duidelijk aan te geven : tegenover de ontmythologisering van de
kunst van Duchamp het aura en de mystificatie van Beuys of Warhol ; tegenover de relativering van het kunstobject en het kunstteken het cynisme van een produktie van objecten en tekens die zich met vrucht aanbiedt
aan de consumptiemaatschappij van de postmoderne kunstenaars. Het interview met Jeff
Koons, wiens charlatanerie grenst aan de hilariteit, laat in dat opzicht niets aan duidelijkheid te wensen over.
Maar daarnaast bestaat er altijd nog een
stroming die de schilderkunst beschouwt als
uitdrukking en onthulling van de innerlijke
ervaring, van gevoelens en passies. In haar
artikelen over Bacon, Freud en Rainer verbergt Tilroe haar voorkeur voor deze richting
niet. Moeilijk te plaatsen is een schilder als
Richter, gezien de variëteit in stijlen en de
diversiteit van probleemstellingen die hij
hanteert. In zijn conceptie van de schilderkun-st als morele act is hij verwantmet de expressionisten, maar zijn gebruik van mechanische middelen als de fotografie brengt hem
eerder in het gezelschap van de conceptuelen, terwijl hij in zijn abstracte werk worstelt
met een van de grote problemen van de 20e
eeuwse schilderkunst : figuratie versus abstractie. Waar zij zich met dat laatste bezig
houdt, vooral in het werk van Stella en
Struycken, gaat Tilroe het moeilijke probleem van de betekenis niet uit de weg.
Daarnaast bevat de bundel artikelen over
o.a. Panamarenko, Ger van Elk, Moore,
Schnabel en Haacke. Het is echter niet in de
eerste plaats het – op zich reeds bewonderenswaardige – brede spectrum van behandelde kunstenaars die deze bundel zo interessant maakt, noch het – op zich soms betwistbare – oordeel van de auteur, maar het
feit dat zij in de behandeling daarvan de gro-
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te vragen heeft weten op te roepen waardoor
de kunst van de 20e eeuw bewogen wordt.
Charo Crego

❑

A. Tilroe, De blauwe gitaar, Querido, Amsterdam, 1990, 192 pp., BF. 798.

VARIA
JAN BROKKEN MET MUSICI
In de eerste helft van de jaren tachtig schreef
Jan Brokken voor het weekblad Haagsche
Post een reeks portretten van musici, voornamelijk van Nederlandse bodem : Vera
Beths, Anner Bijlsma, Bernard Haitink, Elly
Ameling, Rian de Waal, Wout Oosterkamp
en Emmy Verhey. Uit het buitenland kwamen Youri Egorov, Pierre-Alain Volondat
(op dat moment op het hoogtepunt van zijn
vluchtige roem), Katia en Marielle Labèque
en Ivo Pogorelich. Het werden schitterende
verhalen, waarin de genterviewde musici met
ongefilterde hartstocht en tegelijk ontwapenende nuchterheid vertelden over hun relatie en leven met de muziek. Brokken schreef
het geheel op verbluffend suggestieve wijze
op, de genres van rapportage en interview
met elkaar vermengend. Vaak sympathiek,
soms antipathiek, ongecompliceerd of redelijk geschift – hebben al deze musici de totale bezetenheid met hun metier gemeen.
Elk woord waarmee deze voorbeeldige portretten verder worden omschreven, zou afbreuk doen aan- het unieke resultaat dat deze
elf artikelen vertegenwoordigen. Ze zijn verplichte lectuur voor iedereen die de (klassieke) muziek ter harte gaat en een van de onbetwistbare hoogtepunten van de recente
muziekjournalistiek. ❑ Ger Groot
Jan Brokken. Met musici, Arbeiderspers, Amsterdam, 1988, 227 pp., BF. 698.

DE SCHAAL VAN RICHTER
EN ANDERE GETALLEN
Ons leven wordt beheerst door getallen,
waarvan we soms wel, maar vaak niet het fijne weten. Wat is de ratio achter onze schoenmaat, welke wonderlijke kronkels gaan er
schuil achter de getallenreeksen op treinwagons, kredietkaarten, postcodes of voedingsmiddelen ? Op dit alles tracht dit boekje een

alle dagen van 1 2. 30 tot 18 u. - 's maandags gesloten

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

Koepoortbrug 4, 2000 Antwerp en, tel. 03/234 35 12

Mary Blocksma & Hans van Maanen, De schaal
van Richter en andere getallen, Bert Bakker, Amsterdam, 1991, 283 pp., BF. 495.
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antwoord te geven. Het werd oorspronkelijk
geschreven voor een Amerikaans publiek,
maar door wetenschapsjournalist Hans van
Maanen ingrijpend bewerkt én aangevuld
voor de Nederlandse markt. Van Maanen
schreef eerder informatieve en luchtige
boekjes als De wet van... en Kleine encyclopedie van misverstanden (vrucht van artikelenreeksen in de Haarlemse Courant), en in die
lijn is ook het huidige boekje opgezet. Je
kunt er kriskras in bladeren, dus het is ideale
reislectuur. Je kunt het ook als naslagwerk
gebruiken, zodat je er ook bij thuiskomst en
bij latere gelegenheden van perplexiteit nog
iets aan hebt. Informatief en onderhoudend :
een boekje voor iedereen. El Ger Groot

een unieke collectie boeken over architectuur, kun st, poëzie, literatuur in een uniekkader
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GOD OF GOUD ?
Gustavo Gutiérrez over Bartolomé de Las Casas
RENILDE VOS

In zijn boek Dios 0 el oro werpt de bekende bevrijdingstheoloog Gustavo Gutiérrez een licht
op de theologie van Fray Bartolomé de las Casas, de dominicaan die al kort na de `ontdekking'
of `verovering' van Amerika, radicaal voor de Indio's koos en die keuze ook theologisch onderbouwde. De vraag in hoeverre Las Casas een wegbereider was voor de huidige bevrijdingstheologie maakt deze studie uiterst relevant voor een geloofsreflectie vandaag.

399

DE OPSTANDING VAN DE INDIANEN
In Bolivië, Guatemala en Ecuador
CHRISTIAN RUDEL

In het noorden van Latijns-Amerika hebben de Indianen zich verenigd en sinds 1990 laten ze
duidelijk hun stem horen om aan te klagen dat ze naar de rand van de samenleving verdrongen
blijven. Zij eisen bescherming van hun woongebied en hun levenswijze en steun voor hun culturele eigenheid.

408

ECONOMISCHE ETHIEK EN EUROPESE EENWORDING
JEF VAN GERWEN

De vrije markteconomie vormt, willens nillens, de hoeksteen van de Europese eenwording. Maar
zijn we het ook eens over de ethische kwaliteiten en de grenzen van dit economische mechanisme '?

416 HONDERD JAAR PAR LAGERKVIST
VIKTOR CLAES
N.a.v. de honderdste verjaardag van de geboorte van deze Zweedse auteur en Nobelprijswinnaar
(1951) wordt de vraag gesteld naar de betekenis van zijn werk voor onze tijd. Samen met zijn
strijd tegen verdrukking en geweld in onze maatschappij heeft Lagerkvists geloof in de tere
krachten van het leven en zijn zoektocht naar het goddelijke in het leven zelf, nog niets aan
actualiteit ingeboet.

426

ASTRONOMIE VERSUS ASTROLOGIE
FLOR BERTIAU

De invloed die uitgaat van de planeten en de sterren op de mens is, onafhankelijk van de aard
van deze invloed (aantrekkingskracht, magnetisme, warmte, etc.), zo klein dat men enkel in het
geval van de zon en maan van een echte invloed kan spreken en dan nog slechts t.o.v. de vorm
van de aarde en het magnetisch veld rond de aarde. Twee verschijnselen die astrologisch onbelangrijk zijn. Beroep doen op astrologie is vluchten voor de eigen verantwoordelijkheid.
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435 ISENHEIM REVISITED
Functie en betekenis van een vroeg-16e eeuws retabel
ERIK DE SMET
In 1516 voltooide de Duitse schilder Matthis Grunewald (Gothart Nithart) in Colmar zijn Isenheim-retabel. Recent verschenen in de Verenigde Staten twee opgemerkte studies over de oorspronkelijke functie en betekenis van dit kunstwerk uit de vroege 16e eeuw.

446 HET KAPITALISME IN DE ENCYCLIEK
CENTESIMUS ANN US
LEON H. JANSSEN
Honderd jaar (Centesimus Annus) na het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum vraagt
de Poolse paus, diep onder de indruk van het gebeuren in Oost-Europa, zich af of het kapitalisme het model kan/moet zijn voor Oost en Zuid. Zijn antwoord geeft aanleiding tot gejuich,
vooral in Amerika, en teleurstelling, in de ontwikkelingslanden.
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Gustavo Gutiérrez over Bartolomé de Las Casas

GOD OF GOUD ?
RENILDE VOS

Het nieuwe jaar, 1992. wordt een feestjaar, zeggen ze : we herdenken de 'ontdekking' van Amerika ! Maar je kunt het ook anders bekijken, vanuit de onderkant of de keerzijde van de geschiedenis. Dan herdenken we de 500e verjaardag van de verovering en het begin van de eeuwenlange verdrukking van
het Amerikaanse continent. Hoe dan ook, wat gebeurde daar toen, 500 jaar
geleden, en vooral hoe werd daarover gedacht en getheologiseerd ? Aan deze
laatste vraag wijdde de bekende Peruaanse bevrijdingstheoloog Gustavo Gutierrez onder de titel Dios o el oro en las Indias siglo XVI een boekje dat de
vier eerste hoofdstukken van een groter, later uit te geven werk bevat 1 . Gutierrez wil een licht werpen op de theologie van Fray Bartolomé de Las Casas
(1484-1566), de dominicanerpater die, tegen de Spaanse veroveraars in, resoluut voor de Indio's koos en die keuze theologisch onderbouwde. Gutierrez
situeert de theologie van Las Casas in de toenmalige theologische context.
En zo wordt zijn boekje een studie van het theologisch verleden die uiterst
relevant is voor een geloofsreflectie vandaag.

DE VADER VAN DE BEVRIJDINGSTHEOLOGIE
De auteur van deze studie hoeft hier nauwelijks te worden voorgesteld. Trouwe lezers van dit tijdschrift herinneren zich allicht zijn artikel Bevrijdingstheologie, maatschappij-analyse en klassenstrijd, dat hier in juni 1985 verscheen. En in de vele artikelen die Streven in de loop der jaren aan deze Latijns- en Centraalamerikaanse theologie gewijd heeft, viel bijna telkens weer
zijn naam. Zijn Teología de la liberación (1971) is zonder meer een basis- en
standaardwerk. Niet voor niets wordt hij wel eens 'de vader van de bevrijdingstheologie' genoemd. Hij was het die, in een lezing in Chimbote, Peru,
Hacia una teologia de la liberación, de term lanceerde. Dat was in 1968.
Na zijn Theologie van de bevrijding (Ned. vert. Ten Have, Baarn, 1974) verschenen van zijn hand nog tal van andere grote studies.
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Enkele titels :
La fuerza historica de los pobres. Sel ccián de trabajos, Lima, 1979.
El Dias de la vida, Lima, 1982.
Reber en su proplo por En el itinerario espiritual de tin pueblo, Lima, 1983.
Hablar de Dios desde el sufrimiento del mocente. Una reflexion sobre el libro de
Job, Lima, 1986.
La Verdad loss hard libres. Confrontaciones, Lima, 1986.
Een paar van deze werken zijn in het Nederlands vertaald :
Drinken uit de eigen bron. De geestelijke reis van een volk, Kok/Altiora,
Kampen/ Averbode, 1988.
Gerechtigheid om niet. Reflecties op het boek Job, Ten Have, Baarn, 1987.

Al behandelen ze vaak verschillende thema's en al is er misschien wel een
inhoudelijke en methodologische evolutie in waar te nemen 2, de meeste van
de daarin ontwikkelde inzichten waren m.i., althans in de kiem, reeds aanwezig in Theologie van de bevrijding en in artikelen uit dezelfde periode. Enkele daarvan vat ik hier samen in vier punten.
1. Typerend voor de bevrijdingstheologie is haar verankering in de praxis.
Klassiek geworden is Gutiérrez' definitie : de bevrijdingstheologie is 'een kritische reflectie vanuit en op de praxis in het licht van het geloof'. Doel van
de reflectie is de praxis tot meer authenticiteit te brengen. De praktijk wordt
in die optiek het uitgangspunt, het object en de eindbestemming van de theologie. In Gutiérrez' woorden : de praxis is de 'eerste act', de theologie de
daaropvolgende tweede.
2. De prioriteit van de praxis kan pas dan als de significante verandering
in het theologisch denken gekwalificeerd worden als die praxis in het juiste
perspectief geplaatst wordt. Dat perspectief is de 'keerzijde of onderkant van
de geschiedenis' (el reverso de la historia). Deze socio-politieke positiebepaling karakteriseert de methode van de bevrijdingstheologie. De theologie,
zegt Gutiérrez, moet geformuleerd worden vanuit de wereld van de armen.
Het ontstaan van die wereld noemt hij de rechtstreekse keerzijde (el reverso)
van de ontwikkelingen in de kapitalistische wereld. In Latijns-Amerika is de
'gelovige niet-mens' de prioritaire gesprekspartner van de theologie. Als we
aan theologie willen doen, dan moet dat gebeuren vanuit het partijdige, subversieve en conflictueuze engagement met en voor deze 'niet-mensen'.
3. De socio-politieke positiebepaling van de bevrijdingstheologie zegt
uiteraard ook iets over de subjecten van die theologie. De bevrijdingstheologic moet, aldus Gutiérrez, in de eerste plaats de uitdrukking zijn van het
theologisch zelfverstaan van de armen zelf. Deze 'tot nu toe afwezigen in
de geschiedenis' kiezen voor het leven en eisen daarom het recht op om zelf
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te denken en te spreken. Zij zijn ten diepste gelovig en hebben dus het recht
het geloof vanuit hun positie te herdenken. Deze aspiraties van het volk moeten in de theologie hun uitdrukking vinden.
4. De praxis van waaruit de theologie vertrekt, is voor Gutiérrez, tenslotte,
van meet af aan de belichaming van een nieuwe spirituele levensstijl. Van
in zijn eerste werken legt hij er de nadruk op dat het engagement in de bevrijdingsstrijd tot een diepgaande spirituele ervaring, tot een 'ontmoeting
met de Heer' leidt. De 'gratuite ervaring van het kindschap Gods' (contemplatie) ligt volgens Gutiérrez aan elk actief engagement ten grondslag. In het
licht van Gutiérrez' definitie van de bevrijdingstheologie heeft dit belangrijke
methodologische consequenties. Logischerwijze volgt eruit dat de 'eerste act'
actie én contemplatie omvat. Een bijkomende consequentie is dat de spiritualiteit de kern wordt van de bevrijdingstheologische methode. De reflectie
op het mysterie van God kan zich, aldus Gutiérrez, maar voltrekken vanuit
de navolging, actie en contemplatie ineen. De methode van de bevrijdingstheologie bestaat m.a.w. 'in het bewandelen, niet in het bedenken van de
weg van Jezus Christus'. Een inzicht dat Gutiérrez kernachtig samenvat in
zijn adagium 'Onze methode is onze spiritualiteit'.
LAS CASAS EN ZIJN MEDESTANDERS
Bartolomé de Las Casas, geboren in Sevilla in 14844, was de zoon van een
reisgezel van Christoffel Columbus. In 1502 trok hij naar la Espanola, het
huidige Santo Domingo en Haïti. In 1507 werd hij tot priester gewijd in
Rome. Even later keerde hij terug naar de Nieuwe Wereld, ditmaal naar
Cuba, waar hij een encomienda toegewezen kreeg. Als encomendero had hij
het recht arbeid en belasting te eisen van de Indianen in zijn gebied én de
plicht ze te evangeliseren. Door bijbellezing komt hij tot 'bekering'. Hij doet
afstand van zijn privileges (1514) en treedt toe tot de orde van de dominicanen (1522). Voortaan is hij Fray Bartolomé de Las Casas en wordt hij de
radicale voorvechter van de rechten van de Indianen. In een polemisch geschift Brevissima relación de la destrucción de las Indias (1543, gedrukt in
1552), klaagt hij de misbruiken van de Spaanse veroveraars aan. In 1544
wordt hij bisschop van Chiapa (Mexico). Ontgoocheld door het mislukken
van zijn inspanningen ten gunste van de Indianen, keert hij in 1547 naar
Spanje terug. Hij werkt nog mee aan de Nieuwe Wetten, die het lot van de
Indianen moeten verbeteren. En hij blijft schrijven. Een van zijn belangrijkste werken is een Historia general de las Indias (pas in 1875 gedrukt), over
de koloniserings- en missiegeschiedenis van Latijns-Amerika. In 1566 sterft
hij in Madrid.
Las Casas' keuze en positiebepaling waren in de context van de 16e eeuw
lang niet evident. Maar hij stond met zijn ideeën toch ook niet alleen. Zijn
theologisch denken zit op hetzelfde spoor als dat van een groep dominicanen
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1 Tekening van J. de Winghe (gravure : Th. De Bry) ter illustratie bij Las Casas' pamflet Narratio regionum
Indicarum per Hispanos quosdam devastatarum verissima..., Frankfurt, 1598.

die in het begin van de 16e eeuw in Latijns-Amerika arriveerde. Hun prediking zou een rol spelen in zijn 'profetische roeping'.
In december 1510, een kleine 20 jaar na de 'ontdekking' van de Nieuwe
Wereld, vestigen deze dominicanen zich op La Espanola. Pedro de Córdoba
is hun leider. Zij komen oog in oog te staan met de mensonterende uitbuiting
door de Europese 'ontdekkers'. De Indio's worden behandeld als 'nutteloze
dieren' (Gutiérrez, p. 27). Aan de rijkdom van de Europeanen kleeft bloed.
Gechoqueerd door de oppressie en door de 'christianisering' waaronder de
uitbuiting zich vermomt, zetten zij in een preek hun theologische visie, in
hun ogen niets anders dan de 'evangelische waarheid' (p. 29) uiteen.
Zij trekken scherp van leer tegen de wreedheden van de Spanjaarden. Dezen bevinden zich noch min noch meer in 'staat van doodzonde'. In scherpe
bewoordingen richten zij zich tot de Spanjaarden : 'Zeg op, met welk recht
houden jullie de Indio's in zo'n wrede en verschrikkelijke slavernij ? (...)
Waarom houden jullie hen zo onderdrukt en putten hen uit, zonder hen te
eten te geven en hen te genezen van de ziekten die ze oplopen door het overdreven vele werk dat jullie hen opleggen ? Waarom laten jullie hen sterven,
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ja vermoorden jullie hen, om iedere dag goud te delven ?' (p. 29). De Indio's
zijn geen 'dieren', de Indio's zijn mensen ! Zij hebben fundamentele rechten.
Deze humanistische optie verbinden de dominicanen met de eis van het
evangelie : 'Moeten jullie de Indio's niet liefhebben zoals jezelf ?' (p. 30). Zij
zijn onze naasten, zij zijn de armen die wij bij voorkeur moeten liefhebben.
Die evangelische visie vormt het hart van hun theologie. En als de Spaanse
veroveraars nog heil willen vinden, dan zullen zij in de eerste plaats naar
die 'evangelische waarheid' moeten leven. Verlossing (salvación) is alleen
mogelijk als niet alleen de Indio's worden bekeerd, maar als vooral de Spanjaarden zelf tot inkeer komen.
Als zij hij monde van Antonio de Montesinos, één van de groep, hun preek
publiek maken, steekt er een storm van protest op. Dit is een ongehoorde,
nieuwe leer ! Zelfs hun provinciaal-overste, Alonso de Loaysa, houdt hun
voor dat 'het aanklagen van de uitbuiting van de Indio's en het in twijfel trekken van het recht om te verdrukken niets van doen heeft met de verlossing
in Jezus Christus' (p. 37). Maar zij gaan door op de ingeslagen weg. Meer
nog : om hun verdediging van de Indio's te kunnen verdiepen, begeven zij
zich a.h.w. op het pad van de sociale analyse en proberen zij de oorzaken
van de uitbuiting te doorgronden. Het sociale systeem dat met de conquista
ingevoerd wordt, miskent het recht op leven van de Indio's en steunt op destructie en moord. Drijfveer is de hebzuchtige begeerte naar goud, die de veroveraars zozeer verblindt dat het recht op leven van de Indio's er voor moet
wijken.
Uitgaande van deze analyse stellen de dominicanen enkele concrete maatregelen voor. De Indio's moeten vrijgelaten worden. Geestelijk ( s in hun ziel')
zullen zij daarbij misschien niets winnen, maar ze zullen tenminste hun leven
kunnen redden, en dat is beter dan alles te verliezen (p. 46). Zij zullen misschien niet meer gekerstend worden, maar ook dat is niet zo erg : het is beter
dat de Indio's worden vrijgelaten dan dat de naam van Jezus Christus wordt
besmeurd. 'Het is erger het geloof niet waar te maken dan het niet te kennen'
(p.47).

LAS CASAS EN ZIJN TEGENSTANDERS
Bartolomé de Las Casas treedt in het spoor van deze dominicanen. In naam
van het geloof veroordelen zij de verovering en kolonisatie van Latijns-Amerika. Maar in naam van hetzelfde geloof wordt de kolonisatie door anderen
gelegitimeerd. Voor hij de positie en de theologie van Las Casas uiteenzet,
bespreekt Gutiérrez die legitimerende theologie. Hij doet dat o.m. aan de
hand van een geschrift dat jaren na de dood van Las Casas verscheen, maar
openlijk tegen diens controversiële, maar nog altijd invloedrijke ideeën gericht was, het zgn. Parecer de Yucay.
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2 Hoe de bewoners van de Caraïben het vlees van hun vijanden braden en opeten. Uit Jean Mocquet de
Meaux, Voyages en Afrique, Asie, Indes orientales et occidentales, Paris, 1617.

Het was een soort memorandum, opgesteld dd. 16 maart 1571 in Yucay,
een plaats in de buurt van Cuzco, Peru, en circuleerde eerst anoniem. Later
bleek het, in opdracht van de toenmalige onderkoning van Peru, Francisco
de Toledo, geschreven te zijn door diens neef, de dominicaan Garcia de Toledo. De tekst adviseert de onderkoning welke maatregelen hij kan nemen
om de invloed van de geschriften van Las Casas tegen te gaan. Maar van
belang voor Gutiérrez (en voor ons) is vooral dat hij verschillende, ook theologische argumenten aanvoert om de Spaanse overheersing te rechtvaardigen. Zo kunnen uit deze tekst en uit andere werken waartoe de onderkoning
opdracht gaf, aspecten van de ten tijde van Las Casas geldende legitimerende
theologie worden afgeleid.
Las Casas stelde bijvoorbeeld dat niet de Spaanse maar wel de Inca-heerschappij aanspraak kon maken op legitimiteit. En hij betwistte de idee dat
de Indio's opnieuw in afgoderij zouden vervallen als de Spanjaarden de Nieu-

GOD OF GOUD ?

393

we Wereld zouden verlaten. Het Parecer gaat daartegen in. Het legitimeert
de Spaanse overheersing in de eerste plaats vanuit de stelling dat de Incaheerschappij gebaseerd is op tirannie en geweld. Deze 'politieke' legitimering wordt onder inspiratie van F. de Toledo door een subtiele nuancering
van een zekere Sarmiento de Gamboa uitgewerkt tot een ethisch argument.
In zijn Historia Indica betoogt deze raadgever van de onderkoning dat de
Inca's er mensonterende zeden en praktijken op nahouden, ook op godsdienstig vlak (afb. 2). Als de Spanjaarden daaraan een einde kunnen maken,
beoefenen zij in feite (de ethische plicht van) de naastenliefde en voorkomen
zij algeheel moreel verval. Het 'hogere goed' van het 'herstel van de morele
orde' rechtvaardigt oorlog en geweld. Deze ethische argumentatie, zo commentarieert Gutiérrez, getuigt van een enorme hypocrisie (en, zo kan men
toevoegen, van een grote westerse arrogantie). De vraag is immers of de geweldplegingen van hen die pretenderen de morele orde te komen herstellen,
zelf ethisch te rechtvaardigen zijn.
Deze politiek-ethische rechtvaardiging wordt in het geschrift van Yucay
theologisch uitgediept. De Spaanse overheersing wordt in Gods heilplan ingepast. Spaans-Amerika werd door God aan de Spaanse koningen gegeven
in ruil voor wat zij voor God en geloof gedaan hadden door Spanje op de
Moren te heroveren. God en de Spaanse koningen wisselen dus a.h.w. onderling gebieden uit. In die optiek wordt de Inca-heerschappij zelfs een
onderdeel van het goddelijk scenario. God had namelijk voorzien dat de
Spanjaarden naar Amerika zouden komen. Daarom had hij er nooit legitieme heersers toegestaan. De bestaande Inca-heerschappijen waren niettemin
bijzonder nuttig : zij hadden de verschillende volkeren al in één volk samengebracht en dat vergemakkelijkte de christianiseringsopdracht die de Spanjaarden zichzelf toedachten, in aanzienlijke mate.
In het ruilproces tussen God en Spanje speelt goud een belangrijke rol.
Het goud dat de Spanjaarden hier vinden, maakt het 'huwelijk' tussen de
'vulgaire en dicht bij de dieren staande Indio's' en Jezus Christus en zijn
boodschap mogelijk. Dat maakt Garcia de Toledo duidelijk aan de hand van
een bedenkelijke parabel. Een aantrekkelijke dochter kun je financieel gemakkelijk aan de man brengen, maar als je met een lelijke dochter zit, beschik je best over een aanzienlijke bruidschat om nog een huwelijkskandidaat
te lokken. Alleen goud kon evangeliserende Spanjaarden nog naar hier lokken. Het goud werd zo het medium en de garantie voor de kerstening en
de verlossing van de Indio's. Zonder goud geen God, geen evangelie, geen
verlossing, dat is de kern van Toledo's theologie. Wie, zoals Las Casas, de
Spaanse heerschappij teniet wil doen en de goudzoekende Spaanse overheersers naar huis wil sturen, levert de Indio's opnieuw onherroepelijk over
aan de afgoderij. Een eurocentristische en choquerende visie, die getuigt van
een enorme depreciatie van het Indiaanse volk en de kern zelf van de bijbelse
boodschap verkracht.
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LAS CASAS' THEOLOGIE
Bartolomé de Las Casas is niet van meet af aan zo'n radicaal voorvechter
van de Indio's geweest. Aanvankelijk was hij een, naar hij zelf beweert, goed
en menselijk encomendero. In wat Gutiérrez zijn 'profetische roeping' noemt,
hebben verschillende factoren een rol gespeeld. Niet alleen was er de prediking van Antonio de Montesinos. Ook het feit dat hem op een bepaald
ogenblik de absolutie geweigerd werd (misschien door Pedro de Córdoba)
omdat hij de religieuze aspecten van zijn taak als encomendero had veronachtzaamd, moet van invloed geweest zijn. Maar doorslaggevend was zijn lezing van een bijbeltekst, Jezus Sirach, 34 :21-27.
Als iemand offert van onrechtmatig verkregen goed, dan is dat offer bezoedeld.
(...) Iemand die de zoon afslacht onder de ogen van zijn vader : dat is degene die
een offer brengt van het goed van de armen. Van bedelaarsbrood moeten de armen leven. Wie het hun ontrooft, vergrijpt zich aan hun bloed. Wie het levensonderhoud van zijn naaste wegneemt, is zijn moordenaar, en wie een dagloner
van zijn loon berooft, is een man die bloed vergiet.

Dat was een tekst die van toepassing was op de situatie van de Indio's en
op zijn eigen praktijk als encomendero. En dat besef leidde tot een diepgaande bekering met belangrijke consequenties. Uitgaande van de idee dat wat
men predikt zich ook in praktische daden moet vertalen, distantieert Las Casas zich van het heersende sociale systeem en geeft zijn encomienda en zijn
privileges op. Dat was geen gemakkelijke keuze, want nu moest hij zijn Indio's achterlaten in de handen van andere, minder gewetensvolle encomendero's. De preek waarin hij zijn beslissing motiveert, wordt op onbegrip en
verbazing onthaald.
Las Casas werkt zijn profetische roeping vervolgens meer inhoudelijk uit.
In het spoor van zijn medebroeders dominicanen verbindt hij 'goud' met 'destructie en dood'. Niet ter wille van het evangelie, maar om het goud kwamen
de Spanjaarden naar Latijns-Amerika. Hun hebzucht inspireerde een maatschappelijk systeem dat alleen maar op het eigenbelang en de verrijking van
enkelen is gericht. De 'voortijdige en onrechtvaardige dood van de Indio's'
(pp. 150-151) en de vernietiging van hun cultuur horen tot de logica van het
systeem. Voor hebzucht is geen enkele prijs – en toch zeker niet het leven
van de minderwaardige Indio's -- te hoog.
Hij plaatst zijn veroordeling van het ingevoerde maatschappelijke systeem
in theologisch-profetisch perspectief. De hebzucht van de Spaanse veroveraars 'is afgoderij' (p. 156). Zoals een inheems opperhoofd zei : 'De God van
de Spanjaarden is het goud'. Ter wille van het goud zaaien zij dood en verderf, laten zij het bloed van onschuldigen vloeien, behandelen zij de Indio's
als minder dan beesten. Wie zich zo gedraagt, gaat in tegen wat de God van
het leven wil : het zoeken van gerechtigheid, het helpen van verdrukten, het
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verdedigen van het leven... Wie zich zo gedraagt, gelooft niet in de ware God,
maar 'brengt offers ter ere van Baal, de afgod die hen onderwerpt en bezit
van hen neemt. Met andere woorden : verlangen om te overheersen en zich
te verrijken in een nooit te verzadigen hebzucht is afgoderij' (pp. 156-157).
De schande is dat die idolatrie zich als de ware godsdienst vermomt. Las
Casas rekent het tot zijn taak deze idolatrie profetisch te ontmaskeren.
Centraal in Las Casas' theologie staat de idee van de onverzoenbaarheid
tussen geloof/godsdienst en rijkdom/goud. De zoektocht naar goud neemt
de Spanjaarden zozeer in beslag dat zij de Indio's nog alleen maar als middelen gebruiken om hun doel te bereiken. Dat is, roept Las Casas, radicaal
in strijd met het evangelie. En hij staaft deze visie met een christologisch
motief : 'Christus is niet naar de wereld gekomen om te sterven voor goud ;
hij heeft geleden om mensen te verlossen' (p. 161). De bewering van Garcia
de Toledo in het Parecer de Yucay dat het goud een bemiddelende rol zou
spelen in de verlossing van de Indio's, is voor Las Casas dan ook een ware
blasfemie. Niet het zoeken naar goud, maar het doen van gerechtigheid is
de noodzakelijke voorwaarde om heil te verwerven. Concreet pleit Las Casas
voor de opheffing van de encomienda'c en de teruggave van de rijkdom die
de Spanjaarden van de Indio's hebben gestolen. (Garcia de Toledo dacht
daar anders over : het goud, de rijkdom en uiteindelijk heel Amerika waren
'voorwerpen zonder eigenaar' en dus eigendom van de Spaanse koning, pp.
124-129). 'Geven zij', aldus Las Casas, 'die (rijkdom) niet terug en tonen zij
geen berouw over hun zonde – hun doodzonde, zegt Las Casas – dan kunnen zij nooit verlost worden' (p. 125). Daarnaast wil hij, zoals zijn medestanders dominicanen, dat de Indio's uit de handen van de christenen gehaald en in vrijheid gesteld worden. Dat ze dan misschien niet gechristianiseerd worden, is geen probleem. In het spoor van Irenaeus' adagium, 'Gloria Dei vivens homo', schrijft hij : 'De glorie van God is niet de gedoopte
en ter dood veroordeelde Indio, maar wel de levende, zelfs nog heidense Indio'.
Tenslotte steunt Las Casas zijn verdediging van de Indio's op de visie dat
in hen Jezus Christus zelf lijdt. De Indio's zijn de armen over wie de bijbel
spreekt, de onderdrukten die in naam van het geloof in de God van het leven
aan hun recht moeten komen. Maar hij gaat nog verder : in een van de meest
centrale teksten in zijn werk identificeert hij de Indio's met Christus zelf.
In de Historia general de las Indias legt hij door middel van een verhaal uit
waarom hij via een financiële transactie de situatie van de Indio's trachtte
te verbeteren. Als je Christus ziet lijden, zo is de teneur van het verhaal, dan
doe je alles wat in je vermogen ligt om hem te bevrijden, zelfs als je daar
geld voor moet geven. Dat, stelt Las Casas, is precies wat ik heb gedaan.
Want in de Indio's heb ik Christus zelf telkens weer gegeseld gezien (pp.
169-170). Deze identificatie, die hij ook uitwerkt in een commentaar op Mt
25 :31-46. vormt uiteindelijk het fundament van zijn theologie.
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BEVRIJDINGSTHEOLOGIE AVANT LA LETTRE ?
Keren we nu terug naar Gutiérrez. Het wekt misschien verwondering dat een
bevrijdingstheoloog zich aan een historische studie als deze wijdt. Gutiérrez'
aandacht voor Bartolomé de Las Casas, die eerder al in tal van zijn artikelen
haar neerslag vond, heeft nochtans een bijzonder belang. Machthebbers, zo
stelt Gutiérrez, hebben van oudsher de gewoonte de geschiedenis in hun
perspectief en met het oog op hun belangen te herschrijven. Dat was het
precies wat Francisco de Toledo in 1572 op zijn manier deed (93-94). Zo
proberen zij elke poging tot verzet in de kiem te smoren. Met het oog op
bevrijding is het daarom noodzakelijk dat ook de geschiedenis van opponenten zichtbaar wordt gemaakt en dat wordt aangetoond dat er ook in het verleden verzet en inzet voor bevrijding is geweest. Dat is Gutiérrez' bedoeling
met deze studie van de theologie van Las Casas.
Het ligt dan ook bijna voor de hand dat er tussen pogingen uit het verleden
(Las Casas) en het heden (Gutiérrez) om vanuit het verzet en het bevrijdend
engagement te theologiseren, inhoudelijke parallellen te vinden zijn. Schetsmatig duid ik er enkele van aan.
1. Las Casas' profetische roeping voltrekt zich doordat hij vanuit de realiteit tot een herlezing van bepaalde schriftteksten komt, een relecture die
op haar beurt tot een andere houding tegenover, een andere kijk op de realiteit leidt. Deze wederzijdse belichting van schrift en realiteit vindt men ook
in de theologie van Gutiérrez. Volgens Gutiérrez hoort het, zoals bekend,
tot de taak – noem het de ideologiekritische taak – van de theologie de
evangelische boodschap te herinterpreteren vanuit het engagement in de bevrijdingsstrijd. Die herlezing werpt vervolgens een nieuw licht op de maatschappelijke realiteit en geeft aldus impulsen voor een vernieuwd engagement.
Vanaf het ogenblik dat Las Casas tot een nieuwe kijk op de realiteit komt,
breekt hij met het maatschappelijke systeem waarvan hij deel uitmaakt en
stapt hij eruit. Het inzicht dat theorie en praktijk, prediking en navolging,
gelovig woord en daad moeten samengaan, staat ook bij Gutiérrez centraal.
Opmerkelijk is ook dat voor beiden de bekering een grote mate van radicaliteit vereist. Gutiérrez beschrijft de bekering graag als het inslaan van 'de
weg van de ander, van de naaste, in het bijzonder die van de arme in wie
we de Heer ontmoeten' (cfr. La Verdad los hard libres, p. 15 en 81). De consequentie hiervan is dat de eigen levenswereld grondig verandert. Wie in de
wereld van de armen, de Indio's, binnengaat, breekt met haar eigen sociale
contacten, zijn eigen culturele kader en denkcategorieën. De bekering, zo
stelt Gutiérrez en zo blijkt uit Las Casas' leven, grijpt de mens aan in al zijn
dimensies. Met hun nadruk op de praktische radicaliteit gaan overigens zowel Las Casas als Gutiérrez in tegen een al te spiritualistische opvatting van
evangelisering en spiritualiteit.
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2. Een tweede overeenkomst tussen Las Casas en Gutiérrez betreft hun
aandacht voor wat we 'sociale analyse' – in welke rudimentaire vorm dan
ook – zouden noemen. Zowel Las Casas als Gutiérrez willen de onderdrukkende mechanismen kennen van de realiteit waarin ze leven. Beiden, Gutiérrez vooral in zijn latere werken, analyseren de werkelijkheid in termen
van 'leven en dood'. De werkelijkheid waarin zij respectievelijk leefden en
leven vertoont ongetwijfeld overeenkomsten. Las Casas werkte in de context
van de veroveringen en de daarmee gepaard gaande uitbuiting en destructie.
Gutiérrez schrijft tegen de achtergrond van de socio-economische situatie
in Peru, de verdrukking en moord op onschuldige burgers, o.a. als gevolg
van de acties van het 'Lichtend Pad'. Las Casas was getuige, Gutiérrez is
nu getuige van het 'voortijdig en onrechtvaardig sterven van Indio's', een omschrijving die in Gutiérrez' werken vaak terugkeert en die hij klaarblijkelijk
uit Las Casas' beschrijving van de maatschappelijke realiteit van de 16e eeuw
heeft gehaald.
In de bevrijdingstheologie tekent zich al een tijdje een tendens af die een
louter economische benadering van de armoede wil ruilen voor een waarin
ook aan culturele elementen aandacht wordt besteed. Gutiérrez is van deze
evolutie een voorbeeld. Ook Las Casas was in zijn tijd reeds begaan met de
Indiaanse cultuur en verontrust door haar teloorgang.
3. Las Casas plaatst zijn veroordeling van het maatschappelijke systeem
in bijbels-profetisch perspectief. Ook Gutiérrez interpreteert datgene wat er
op maatschappelijk vlak gebeurt, vaak met de bijbel in de hand (zonder dat
dat overigens tot fundamentalisme aanleiding geeft). Zijn visie op de idolatrie lijkt zo uit Las Casas' theologie gegrepen. In El Dios de la vida bijvoorbeeld schetst hij in bewoordingen van gelijke aard een even scherp contrast tussen de God van het leven en de afgoderij. Het is overigens betekenisvol – en het wijst in zekere zin opnieuw op gelijkenissen tussen de sociale
context van de 16e eeuw en die van de 20e eeuw – dat zowel Las Casas
als Gutiérrez de term idolatrie en niet 'atheïsme' gebruiken als zij spreken
van hen die in de ban zijn van goud of geld.
4. De theologie van Las Casas culmineert in de identificatie van Christus
met de Indio's. Vanuit deze optiek wordt wat men voor de Indio doet van
doorslaggevend belang voor de eigen verlossing. Het standpunt van de Indio's wordt vervolgens ook het vertrek- en gezichtspunt om aan sociale analyse, aan theologie, aan prediking enz. te doen. Ook hier weer vallen de overeenkomsten op. Binnentreden in de wereld van de arme Indio's (meer en
meer gezien als een sociaal-culturele en niet louter als een sociaal-economische entiteit), theologie bedrijven vanuit hun perspectief, Jezus Christus
identificeren met de onderdrukte Indianen, vaak in dezelfde termen als die
Las Casas gebruikt : het staat ook allemaal centraal in Gutiérrez' theologie.
Toch mogen we de overeenkomsten niet te ver doortrekken. Las Casas'
intuïties doen 'bevrijdingstheologisch' aan. Maar in een brief aan Mgr. Leo-
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nidas Proáno (Ecuador), waarmee Gutiérrez Dios o el oro afsluit, waarschuwt
hij ervoor niet te vlug parallellen te trekken tussen de huidige situatie en
de verleden tijd, en Las Casas en zijn medebroeders meteen bevrijdingstheologen te noemen. De kloof tussen het verleden en het heden, tussen de sociale en theologische context van toen en nu is te groot om tot simplistische
identificaties over te gaan. Het getuigt bovendien van een zekere arrogantie
wanneer we stellingnamen uit het verleden zonder meer in onze eigen categorieën proberen in te passen. Hoe dan ook, de overeenkomsten tussen
Las Casas' theologie en de manier waarop Gutiérrez zelf het bevrijdingstheologisch project omschrijft, zijn opvallend. We kunnen het perspectief dus
misschien omdraaien : menig bevrijdingstheoloog, en in het bijzonder Gutiérrez zelf, heeft in Las Casas een wegbereider en voorloper herkend. Want
net als de bevrijdingstheologen nu heeft Las Casas in zijn tijd een aan welbepaalde belangen gebonden theologie uitgewerkt, vanuit de overtuiging dat
het evangelie zelf hierom vraagt. In een van zijn werken, La fuerza historica
de los pobres (p. 362), geeft Gutiérrez trouwens zelf aan dat Las Casas inderdaad een theologie 'vanuit de onderkant van de geschiedenis' opgebouwd
heeft en dat hij zo de bakens heeft uitgezet voor de ontwikkeling van een
bevrijdingstheologie.
NOTEN
1 G. Gutiérrez, Dios o el oro en las Indias siglo XVI, 3e ed., Lima, 1990.
2 Zie b.v. J. Van Nieuwenhove, Bronnen van bevrijding. Varianten in de theologie van Gustavo Gutierrez
(Kerk en Theologie in Context, 12), Kampen, 1991.
3 J. Sobrino, El conocimiento teológico en la teologla europea y latinoamericana, in E. Ruiz-Maldonado
(red.), Liberación y cautiverio, Mexico, 1976, 177-207, p. 194. Zie ook J. Sobrino, Bevrijdingstheologie en
Europese theologie, in Streven, februari en maart 1985, pp. 395-406 en 506-514.
4 Niet in 1474 zoals tot voor kort werd gedacht. Cfr. Gutiérrez, p. 137.

In Bolivië, Guatemala en Ecuador

DE OPSTANDING
VAN DE INDIANEN
CHRISTIAN RUDEL

'Entre jefes, non podemos enganarnos ! Wij, stamhoofden, mogen elkaar niet
bedriegen !' Zo begon Tomas Ticuasi, de hoofdman van enkele duizenden
Indianen uit het Boliviaanse Amazonewoud, het onderhoud dat hij uiteindelijk had kunnen afdwingen van de Boliviaanse president Jaime Paz Zamora
en een aantal van zijn ministers. Zo wou hij de slechte behandeling van zijn
volk voor het grote publiek aanklagen.
BOLIVIE
In 1986 verleende de toenmalige president van Bolivië, Victor Paz Estenssoro, grote concessies voor bosontginning. Algauw haalden de bosbouwbedrijven de kostbaarste bomen weg uit het Amazonewoud, en verwoestten
daarbij uitgestrekte bossen die vanouds het woongebied zijn van een aantal
Indiaanse 'volkeren'. Die beseften onmiddellijk welk doodsgevaar hen bedreigde : wat verderop naar het zuidoosten, in de richting van Santa Cruz,
werden de Ayoreo-Indianen verdreven uit de gebieden die ze sinds mensenheugenis bewoonden. Zij werden in de loop van de jaren 1970 paria's en
stadsbedelaars die snel uitsterven.
In 1987 werd een Confederatie gevormd van de Autochtone Volkeren van
Oost-Bolivië, 35 etnische groepen, onder wie de Chimanen, Movima's, Guarani's, Yucareres, Mocetenes en Yuqui's. Haar programma : de voorvaderlijke grond weer in bezit nemen en het recht vrijwaren om in en van het bos
te leven. Toen een eerste reeks acties niets opleverden, besloot de Confederatie in 1991 een voettocht te organiseren 'voor het recht op de geërfde
gronden en de eigen waardigheid'. Die tocht zou dwars door Bolivië, tot in
La Paz, het protest en de eisen van de Amazone-Indianen laten horen.
Tweeëndertig dagen stapten de 800 deelnemers, mannen, vrouwen en kinderen, 700 kilometer ver vanuit Trinidad, hoofdstad van de provincie Beni,
naar La Paz. Het was een afmattende reis : eerst de subtropische hitte en
dan de vrieskou van het hooggebergte. Maar niets kon de Indianen nog tegenhouden, geen guur klimaat, geen erbarmelijke wegen, geen pogingen van
de overheid um de tocht te stoppen.
Een minister verkondigde dat 'soortgelijke eisen al eerder onderzocht wa-
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ren en dat eraan tegemoetgekomen was door de landhervorming van 1953'.
IJdele woorden, oordeelden de leiders van de Indianen. 'Wij willen doeltreffende maatregelen, zeiden ze, geen woorden die zullen vergeten zijn, zogauw
wij weer in onze bossen zijn'. De mars ging verder.
Toen de Indianen bijna in het zicht van de hoofdstad waren, kwamen president Paz Zamora en veertien van zijn zestien ministers hen tegemoet. In
Yolosa, 90 kilometer ten noorden van La Paz, begon het gesprek.
Als verzoenend gebaar zegde de president de Indianen meteen restitutie
toe van twee gebieden ; maar voor het derde kon daar geen sprake van zijn :
de 14.700 km2 woud van de Chimanen in het zuidoosten van de provincie
Beni, in 1985 voor 'onbeperkte tijd' in ontginning gegeven, bleven toegewezen aan de zes uitbatende maatschappijen. Stamhoofd Tomas Ticuasi, die
zo fier het gesprek had ingezet, deelde mee dat de deelnemers aan de mars
'geen halve maatregelen konden aanvaarden'. De Indianen trokken verder
naar de hoofdstad waar hun een enthousiast onthaal wachtte. Het volk van
La Paz zag in deze mensen uit het woud ongetwijfeld lotgenoten.
De stevigste steun kregen ze van de katholieke kerk. Bij de dankmis in
de kathedraal waren veel bisschoppen aanwezig. Voor het eerst werd gebeden in de talen van het woud. Mgr. Luiz Sainz Hinojosa, aartsbisschop van
La Paz, verklaarde in zijn homilie : 'Ik bewonder de Indianen en ik steun
ze, want ze komen Pachamama, de Moederaarde weer opeisen, waarin we
de afstraling en het spoor van de Schepper vinden... Vervloekt alwie ecologische aanslagen plegen, die de longen van de schepping uitrukken, de aarde uitbuiten en haar vruchten en schoonheid wegroven van Gods kinderen'.
Uiteindelijk kregen de Indianen voldoening ; de drie gebieden die ze
opeisten kregen ze toegewezen ; drie bosbouwbedrijven werden eruit gezet
en de andere moesten zich onderwerpen aan nieuwe, strengere voorschriften
ter bescherming van het milieu. Volgens de Boliviaanse wet moet een bosbouwbedrijf binnen de 120 dagen na het verwerven van een concessie een
omstandig rapport indienen over de directe en indirecte weerslag van zijn
activiteiten op het milieu en het sociale leven. Na de goedkeuring ervan volgt
een exploitatievergunning voor tien tot twintig jaar. Toen de Indianen hun
tocht naar La Paz ondernamen was er slechts één bedrijf in orde met de wettelijke voorschriften.
EEN NIEUWE WEG VOOR GUATEMALA
De Indianen in Guatemala, die afstammen van de Maya's, hebben niet op
het jaar 1990 gewacht om te laten merken dat ze bestaan en hun recht op
zelfbeschikking op te eisen. Maar omdat er in dat jaar presidentsverkiezingen
waren vonden ze het een geschikt moment om actie te voeren. De autochtone
volkeren richtten het 'Forum van het Mayavolk en de presidentskandidaten'
in, iets wat enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. Alle kandidaten wer-
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den uitgenodigd om hun programma te komen verdedigen. Velen van hen
kwamen niet opdagen, maar op het Forum grepen de Indianen de kans om
duidelijk te maken dat ze niet weg te denken zijn uit het leven van het land,
dat ze een belangrijke bijdrage leveren in de economie, maar dat ze ook
voortdurend naar de rand van de samenleving geduwd worden. Zij vertegenwoordigen 50% van de bevolking van Guatemala en 44% van de beroepsbevolking. Zij leveren 98% van de tarwe, 40% van de maïs, 30% van de bonen, 25% van de rijst, enz. Maar hoe zeer zij gemarginaliseerd zijn blijkt uit
de volgende cijfers : 63% van de analfabeten zijn Indianen, maar slechts 10%
van de leerlingen van het middelbaar onderwijs en 5% van de studenten.
Op het Forum stelden ze voor wat het nieuwe Guatemala moest worden :
een samenleving in broederlijkheid en solidariteit. De staat moet het pluralisme van volkeren en culturen erkennen. Op die basis vragen de Indianen
1. zelfbeschikkingsrecht ; 2. vrijwaring van hun recht op eigen gronden ; 3.
een politieke en administratieve hervorming met kiesdistricten volgens de
etnische streken, gewaarborgde vertegenwoordiging in alle staatsorganen,
aanwerving van ambtenaren uit alle etnieën, een nieuwe structuur van het
leger met Indiaanse officieren, demilitarisering van de samenleving ; 4. opnieuw invoeren van de Indiaanse rechtspraak ; 5. bijzondere steun voor de
cultuur en de dialecten die de basis zijn van de Maya-identiteit, officiële erkenning van meer dan twintig dialecten, bicultureel onderwijs, tweetalige onderwijzers, aandacht in de lessen geschiedenis voor Maya-ambachten en
-wijsheid, een Maya-universiteit, een academie voor Maya-talen, een instituut om de bedreigde talen te redden, radioprogramma's en publikaties in
de Indiaanse talen.
Het Forum maakte voor de Indiaanse leiders duidelijk dat geen van de
kandidaten voor het presidentschap van de republiek een programma had
dat ook maar enigszins tegemoetkwam aan de noden en aspiraties van de
Indiaanse bevolking ; er was hooguit sprake van enkele hervormingen. Zonder samenwerking met de Indiaanse organisaties kan er geen sprake zijn van
een vernieuwing van de samenleving. Maar het leger – dat achter de façade
van een zwak burgerlijk bewind de echte macht is in het land – heeft jarenlang die organisaties vervolgd, beroofd van hun leiders, gedecimeerd in
zijn 'antisubversieve' campagnes en het wil ze nog steeds niet erkennen. De
Indianen zijn er echter eens temeer niet voor teruggeschrokken grote risico's
te nemen tegenover dit leger en een rechtvaardiger en humaner samenleving
op te eisen.
DE

OPSTANDING

VAN HET

VOLK UIT

DE BERGEN

In Guatemala en Bolivië traden de Indianen kordaat en in massa op, maar
machtiger nog was in mei 1990 het levantamiento van de Indianen van Ecuador. Levantamiento wordt gebruikelijk vertaald door opstand. Maar verder
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zal blijken dat de Indianen van Ecuador alleen op vreedzame en beheerste
wijze geageerd hebben voor sociale rechtvaardigheid. Mensen stonden op,
se levantaron, bewust van hun slechte levensomstandigheden ; om die te keren gingen ze over tot de actie. De media hebben er in Europa niet over
bericht, hoewel honderdduizenden Indiaanse boeren uit hun koude paramos
afdaalden, uit de hoge, minder vruchtbare streken waar ze al sinds de komst
van de Spanjaarden naar verdreven zijn. Zeer beheerst hielden ze tientallen
steden uren lang bezet met hun optochten. Nooit eerder was zo'n mensenzee
in kleurige poncho's gezien in de straten van Ecuadors 'Europese' wijken.
Nooit eerder hadden de mensen van de stad verschrikt meegemaakt hoe onder hun raam het Indiaanse volk bijeengestroomd was, dat immense, onbekende, vergeten, gemarginaliseerde volk.
Het levantamiento was helemaal geen brutaal oproer, vanuit een plotse
opwelling van woede. Het was lang en zorgvuldig gepland, gegroeid uit eeuwen uitbuiting en vernedering. De aanleiding was de sloomheid en de onwil
van de overheid om de geschillen over de landbouwgrond op te lossen. Begin
1990 waren er volgens de Indiaanse organisaties 72 rechtszaken over landbouwgronden in behandeling, waarbij grootgrondbezitters tegenover Indiaanse gemeenschappen stonden. Sommige ervan sleepten al jaren aan,
zonder dat een uitspraak op komst leek. Maar de grond is voor de Indiaan
niet alleen een kosmische en religieuze realiteit ; hij is een kwestie van leven
of dood. De landhervorming van 1964-1973 is vlug dood gebloed door het
verzet van de bezittende klasse. In 1974 was 47,9% van de bebouwde grond
in handen van de eigenaars van hacienda's van meer dan 100 hectare ; de
66,7% eigenaars met minder dan 5 hectare beschikken allen samen over niet
meer dan 6,4% van de bebouwde grond. Omstreeks 1985 besloegen de eigendommen van meer dan 100 hectare nog slechts 34% van de bebouwde
grond en die van 20 tot 100 hectare nog 30%. Maar voor de kleine boeren
was de toestand nog nauwelijks veranderd. In de hogere streken is de demografische druk toegenomen, want landbouwersgezinnen zijn altijd groot.
Nu leven 3 miljoen mensen op de kleine bedrijven en slechts 200.000 op de
zes maal uitgestrekter grote hacienda's. Door de opdeling onder de kinderen
vervallen de kleine bedrijven tot niet levensvatbare lapjes grond. De uitwijking naar de steden is tijdelijk een uitweg geweest, maar de migranten, die
van ongeschoolde arbeid moesten bestaan, werden het eerst getroffen door
de economische crisis. Met het levantamiento wilden de Indianen in de eerste
plaats het bewind wijzen op de ernst van het probleem van de landbouwgrond
en hoe dringend er een oplossing voor moet komen ; en verder eraan herinneren dat de wet aan de zijde staat van de Indiaanse boer. Artikel 42 van
de wet op de grond luidt : 'Alle grond heeft een sociale functie' en 'Waar
er sterke demografische druk heerst zal de grond – bebouwd of niet bebouwd – verdeeld worden'. Artikel 51 van de grondwet stelt : 'Hamsteren
van grond is verboden'.

DE OPSTANDING VAN DE INDIANEN

40.3

500 JAAR INDIAANS VERZET
Een van de slogans was : 1992 sin hacienda en Ecuador, geen grootgrondbezit
meer in 1992. Maar de Indiaanse eisen reikten verder dan rechtvaardige verdeling van de grond, die overigens vaak verward wordt met de restitutie aan
de gemeenschappen van de grond die hun vroeger ontnomen werd. De organisaties die tot het levantamiento hadden opgeroepen – o.m. het CONAIE, confederatie van de autochtone naties van Ecuador – wilden dat de
gemeenschappen steun zouden krijgen, materieel én cultureel, om te overleven, plus waarborgen voor de volgende generaties. Met de woorden van
Cristobal Tapuy, een Indiaan uit het Amazonegebied : 'Wij hebben recht op
eigen grond. Wij moeten de bestaansmiddelen die de natuur ons geeft, vrijwaren tegen onverantwoorde uitbating... Wij moeten voorkomen dat ze alleen deze generatie ten goede komen. Wij moeten de volgende generaties
een toekomst bezorgen. Daarom maken wij aanspraak op eigen grond'.
De volgende eisen werden aan de regering voorgelegd : 1. restitutie van
de gronden die oorspronkelijk van de Indianen waren ; 1 erkenning door
de wet van de autochtone grondgebieden ; 3. een oplossing voor de watervoorziening (bevloeiing, drinkwater, bescherming tegen vervuiling); 4. infrastructuurwerken en nutsvoorzieningen voor de Indiaanse gemeenschappen
(wegen, elektriciteit, dispensaria, enz.); 5. vaste prijzen voor de industriële
basisprodukten ; 6. erkenning van het Quechua als officiële taal ; 7. meer
tweetalig onderwijs ; 8. erkenning door de wet van de traditionele Indiaanse
geneeskunde en financiering door de staat van de uitoefening ervan ; 9. uitwijzing van het Noord-Amerikaanse linguïstische instituut voor de verspreiding van de bijbel in de volkstalen, beticht van 'praktijken die de eenheid
binnen de Indiaanse families verbreken'; 10. schadeloosstelling voor vernielingen op de Indiaanse landerijen door de petroleummaatschappijen ;11. inschrijving van het plurinationaal karakter van Ecuador in het eerste artikel
van de grondwet.
Overigens was het levantamiento een onderdeel van de bredere actie van
het CONAIE '500 jaar Indiaans verzet', ter gelegenheid van de officiële viering door Spanje en de Latijnsamerikaanse landen van de 500e verjaardag
van de ontdekking van Amerika. Wie aandachtig een documentje las van niet
racer dan 25 pagina's, uitgegeven in april 1988, wist duidelijk wat de organisatie voorhad. 'In de eerste plaats een bewustmaking van wat 500 jaar
Europese bezetting betekent voor het Amerika van nu'. Het zou een 'politieke reactie zijn van het Indiaanse volk op 500 jaar uitbuiting, koloniale
en neo-koloniale onderdrukking en alle vormen van etnische en culturele
overheersing, veroorzaakt door het kapitalisme'. De opzet was 'een nationale
bundeling van de krachten, ter verdediging van het recht op zelfbeschikking
en territoriale soevereiniteit van de Indiaanse volkeren, tegen kolonisatie en
imperialistische invloeden, voor de erkenning van het pluri-etnisch karakter
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van onze samenleving'... CONAIE beloofde ook 'een machtige politieke manifestatie, om te bewijzen dat de Indiaanse organisaties de massa in beweging
kunnen brengen en strijd voeren'. De doelstellingen van '500 jaar Indiaans
verzet' waren bekend twee jaar vóór het levantamientol.
De datum voor de eigenlijke grote actie was trouwens twee maanden vooraf vastgelegd. Maar niemand, zeker niemand van de bewindslieden in Ecuador had de aankondiging ernstig genomen. Toen op het einde van mei 1990
een delegatie van wel duizend Indianen, mannen en vrouwen, naar Quito
kwam, weigerde de president van de republiek hen te ontvangen. Zij vonden
geen gehoor, hoewel ze toch 72 dorpen vertegenwoordigden waar al jaren
lang uitzichtloze processen aansleepten over de eigendom van de grond.
Omwille van dit flagrant misprijzen bezetten 200 Indianen onmiddellijk
de kerk van Santo Domingo in het oude Quito – een symbool van de eerste
jaren van de kolonisatie. En toen het zwijgen van de bewindslieden bleef
voortduren, gingen enkele dagen later drie mannen en acht vrouwen, allemaal boeren, in hongerstaking. In de namiddag van 6 juni hielden ze ermee
op : de regering liet weten bereid te zijn tot een gesprek. Eén van de doelstellingen was bereikt ; het probleem van de Indianen was in de openbaarheid gebracht door een eensgezind optreden van de volksorganisaties.
EEN GOED GEPLAND LEVANTAMIENTO
Door het levantamiento wilden de Indianen aan de halfbloeden en de blanken laten zien welke sociale en economische macht zij zijn. Het moest een
waarschuwing zijn, tastbaar gemaakt door massale bijeenkomsten van Indiaanse boeren en door het stopzetten van de bevoorrading van de markt
in de steden. Die markt puilt gewoonlijk uit van de produkten uit de Sierra,
want de boerderijen van minder dan 20 hectare – 85,3% van het aantal landbouwbedrijven, maar niet meer dan 18,4% van de bebouwbare grond – leveren 97% van de kolen, 92% van de uien, 80% van de tarwe, 77% van de
maïs... Opdat de bevoorrading zeker zou uitvallen, waren enkele 'voorzorgen' genomen : in één nacht werden alle wegen versperd door kuilen, omgehakte bomen of grondverschuivingen. Het leger zou er nauwelijks door opgehouden zijn als het op Indianenjacht was uitgetrokken. Toch was de
'operatie versperring' een groot succes : dagen achter elkaar viel de verbinding tussen de Indiaanse gebieden in de Sierra en de hoofdstad praktisch
volledig uit.
Hoe kort het levantamiento ook duurde (nauwelijks een week), zijn boodschap werd gehoord : wij, de armen, de vernederden, verwezen naar de marge van de samenleving, wij beschikken over een deel van de macht en het
leven in dit land ! Toen de eerste verbazing en schrik voorbij waren, verbroederden heel wat mestiezen en blanken met het Indiaanse volk en steunden
soms zijn eisen.
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STEUN VAN EEN DEEL VAN DE KATHOLIEKE KERK
Bij de eersten om steun te verlenen was het gedeelte van de kerk dat zich
sinds Vaticanum II, Medellin en Puebla ondubbelzinnig inzet voor de armen
en dat trouwens al lang de Indiaanse zaak genegen is. Veel bisschoppen in
Ecuador zijn conservatief, een aantal van hen zijn lid van Opus Dei of zijn
deze beweging genegen. Ook zijn sinds enkele jaren fundamentalistische en
integristische sekten sterker geworden en hebben zich kunnen vestigen bij
de Indianen, zij het in mindere mate dan in andere Zuid-Amerikaanse landen. Het is anderzijds voldoende bekend hoe Mgr. Leonidas Proano, bisschop van Riobamba van 1954 tot 1985 o.m. zijn eigen landhervorming doorvoerde : hij schonk aan de Indiaanse gemeenschappen alle gronden die het
bisdom bezat. Zijn tegenstanders noemden hem de 'Indiaanse bisschop' en
hij kreeg het aan de stok met de overheden. Maar zijn doorzettingsvermogen
en de vele initiatieven die hij nam om de Indiaan zijn waardigheid en zelfstandigheid terug te geven, hebben vrucht gedragen : zij lagen zeker aan de
basis van de huidige massale beweging voor vreedzaam protest. Mgr. Proano
heeft een deel van de katholieke kerk ertoe gebracht mee op te komen voor
de Indianen en de armen.
Zijn opvolger, Mgr. Victor Corral, en de pastorale werkers van zijn diocees
hebben zich van bij het begin van het levantamiento openlijk aan de zijde
van de Indianen geschaard. Zij verklaarden : 'Wij zijn blij dat de Indiaanse
boerenbeweging stand houdt en nu voor de eerste keer eensgezind een actie
voert om de machten van de dood te overwinnen en de Moederaarde te bevrijden, met allen die haar bewonen'. Verder gaf deze verklaring een goed
overzicht van de oorzaken van het levantamiento: '... weinig landbouwgrond,
geen enkele begeleiding van de produktiemethoden, discriminatie en onrecht bij de distributie van de produkten. Dat alles heeft de emigratie en
de wanhoop in de hand gewerkt en de gezinnen de hoop ontnomen op wat
meer welzijn. De bureaucratisering is hand over hand toegenomen, de magere toelagen worden alleen aan de steden en hoofdplaatsen van de kantons
toegewezen, de beleidsmensen houden toespraken vol beloften, maar hebben nog geen enkele eerlijke dialoog gevoerd met de boeren.
BEHEERST EN VREEDZAAM
De beheerste, vreedzame, maar toch resolute manier waarop de boeren hun
levantamiento uitgevoerd hebben, heeft hun weer wat sympathie bezorgd.
Hier en daar is het wel eens uit de hand gelopen : handtastelijkheden, brutaal
wakker schudden van eigenaars in hacienda's. Maar het is nooit zo erg geweest als de grote bezitters het voorstelden. Niemand was gewapend bij de
samenkomsten, optochten of andere acties. Er werd geen geweld gebruikt
tegen de 'vijand', het leger, dat van bij het begin van het levantamiento naar
plaatsen gestuurd werd waar spanningen werden verwacht. Het leger heeft
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één dode en een aantal gewonden op zijn geweten. De boeren echter toonden heel veel begrip voor de soldaten, trouwens meestal rasgenoten. Op verscheidene plaatsen 'arresteerden' de Indianen soldaten en politiemensen. Zij
legden hun de acties uit, discuteerden en lieten hen weer gaan. Alle soldaten
getuigden dat ze goed werden behandeld. Op de meetings werd altijd weer
herhaald dat de Indianen zich Ecuadorianen voelen en alleen verlangen dat
de staat hun rechten eerbiedigt en alvast erkent dat er in het land meerdere
naties en culturen zijn.
Zo kon dan een dialoog beginnen tussen de regering en de Indiaanse leiders, waarbij de aartsbisschop van Quito en de bisschop van Riobamba als
bemiddelaars optraden. Maar de gesprekken werden algauw afgebroken,
waarschijnlijk onder de druk van het leger dat zelf veel grond bezit en dat
het spookbeeld opriep van een verdeeld en verbrokkeld, machteloos Ecuador.
De regering heeft, na het afbreken van de dialoog, meermaals geweld gebruikt (met name in november 1990) om Indianen te verdrijven van het land
dat ze bezet hadden en om de boerenorganisaties in de Indiaanse gebieden
te terroriseren en te beroven van hun leiders. In diezelfde periode heeft de
katholieke kerk een financiële transactie gestart die 10 miljoen dollar moet
opbrengen, te besteden aan de aankoop van grond voor Indianen, verbetering van de landbouwtechnieken en projecten van gezondheidszorg en
onderwijs.
EEN BEWUST VOLK, EEN GEINFORMEERD PUBLIEK
De beweging van de Indianen blijkt niet meer te stuiten. In dit opzicht is
het levantamiento in Ecuador heel belangrijk : het is gesproten uit een proces
dat al tientallen jaren geleden is ingezet : de langzame, maar ononderbroken
groei naar eenheid van de organisaties, het veilig stellen van overgeërfde
waarden, de vernieuwde waardering voor de volkstalen. De geschiedenis van
Latijns-Amerika is vol Indianenopstanden, meestal zorgvuldig verzwegen,
zelfs ontkend door de officiële geschiedschrijving. Het waren veelal lokale
opstanden, geïsoleerd, niet gecoördineerd, en daarom vlug onderdrukt, in
bloed gesmoord. Ze laaiden telkens weer op, maar waren tot mislukking gedoemd door de overmacht van de militairen in dienst van de bevoorrechte
klasse en haar gevestigde orde. Maar nu treden de Indiaanse volkeren uit
hun eeuwenlange afzondering. Hun cordillera's zijn niet langer grenzen in
deze tijd van de radio en van handelaars en marskramers die zich op alle
wegen wagen. Stilaan ontdekken de gemeenschappen hoe ze samen geschiedenis gemaakt hebben, ook al bewaren zij slechts flarden herinnering daaraan. Zij ontdekken ook hoe ze in dezelfde erbarmelijke situatie leven, dezelfde problemen hebben. Zij vormen groepen, verenigingen, zelfs politieke
partijen ; denk maar aan de partij die voor het eerst in Bolivië in 1979 een
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Indiaanse kandidaat voor het presidentschap voordroeg. De Indianen gaan
beseffen dat zij met velen zijn (de meerderheid of een sterke minderheid
in verscheidene landen) en dat zij een flink deel van de economie in handen
hebben. Zij hebben zich nog niet bekwaamd in het politieke spel, maar hun
wil om hervormingen door te voeren wordt krachtiger, hun zelfvertrouwen
groeit, hun stem is duidelijker te horen. Niet langer meer de stem van de
onderdanigheid en de berusting die eeuwen lang hun middel waren om te
overleven. Hun stem klinkt misschien wat oubollig voor het Westen dat oordeelt over waarden die het niet begrijpt of niet wil begrijpen. Maar ze klinkt
helder en ondubbelzinnig.
De boodschap van het levantamient© in Ecuador is eenvoudig, duidelijk,
overtuigend. Kort samengevat : 'Mestiezen en blanken, mensen uit de rijke
klasse, dank zij ons, die gij met misprijzen Indio's noemt, kunt gij leven en
eten. Het is altijd zo geweest, maar nu pas beseffen wij het en kunnen wij
het u bewijzen. Terwijl gij, op de grond die van onze vaderen gestolen is,
aan niets anders denkt dan aan steeds meer geld bijeen garen, terwijl gij allerhande pollutie veroorzaakt, blijven wij, volgzame kinderen van de eeuwige
Pachamama, in voeling met de elementaire levensstroom en verbouwen voor
iedereen het onmisbare voedsel. Als wij niet langer uw markten en steden
willen bevoorraden... dan zouden wij op de koude hoogten waar gij ons naar
verdreven hebt, verder leven zoals wij het al eeuwen doen. Maar gij ? Het
is tijd om weer wijs te zijn en, allen gelijk voor de wet, een wereld op te bouwen in rechtvaardigheid en broederlijkheid'.
Maakt deze boodschap van verzoening een kans ? Het Indiaanse probleem is niet meer weg te cijferen. Het is een publieke zaak geworden, dank
zij de vakbonden, de volksbeweging, de basisgemeenschappen. Maar de
oplossing is blijkbaar nog niet voor morgen. Er is sterke tegenstand. Dit bleek
b.v. in Ecuador toen de grootgrondbezitters bijna bereikten dat het leger ingreep, toen zij de Indianen beschuldigden van separatisme en aankondigden
dat ze privé-milities zouden vormen. De Indiaanse beweging is ook van binnen uit bedreigd. In Ecuador is zij onverschrokken en eensgezind opgetreden
en heeft zij duidelijk gemaakt geen afscheuring te willen, wel een rechtvaardige autonomie. Maar het idee van het herstel van een onafhankelijk Incarijk, dat sommigen verdedigen, kan veld winnen, vooral als onbegrip en vijandigheid de beweging tot radicalere standpunten zouden dwingen. Als dat het
streefdoel wordt komen de Indianen opnieuw buiten de samenleving te
staan.
NOTEN
1 Ze waren (in Franse vertaling) te lezen in het nummer 1412 van D LA.L., Parijs, 13 juli 1989.
2 De volledige tekst in verschenen in D.IA.L., Parijs, nr. 1151, 12 juli 1990.
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Het is altijd gevaarlijk, zich te laten verleiden door de magie van de getallen
of data : 1789, de Franse Revolutie ; 1948, de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens ; 1992, de vijfhonderdste verjaardag van de ontdekking
of de verovering van Amerika... en de voltooiing van de Europese eenheidsmarkt.
Symbolische data zijn simplismen. Ze voeden de illusie dat grondige maatschappelijke omwentelingen plotseling ontstaan, terwijl ze in feite de vrucht
zijn van een lange voorgeschiedenis, daarna vaak het voorwerp van terugval
en regressie. De geschiedenis van de Europese eenwording is een sprekend
voorbeeld van zo'n geleidelijk en wisselvallig maatschappelijk proces. Het
pad van haar evolutie is afgebakend door veel illustere mijlpalen, maar de
weg die van de ene naar de andere leidde was vaak bochtig en onzeker.
Anderzijds hebben de evenementen van de laatste jaren ons geleerd dat
stroomversnellingen in de geschiedenis mogelijk zijn, dat ze zelfs de geoefende waarnemer onverhoeds overvallen. De ineenstorting van het Oostblok,
de hereniging van Duitsland, de hervorming van de Sovjetunie, kortom, het
verdwijnen van het communisme in Europa, niet alleen als ideologie, maar
vooral ook als politieke en economische macht, het is een ware aardverschuiving. Vergeten we niet, bijvoorbeeld, dat sinds het ontstaan van de industriële maatschappij de strijdlijnen van het politieke en economische leven getrokken werden tussen het kamp van het liberale kapitalisme en dat van het
al dan niet communistisch georiënteerde socialisme. Ook wie niet direct tot
een van deze twee kampen wenste te behoren, diende zich te definiëren als
gematigd alternatief ten opzichte van de twee polen. Dat is af te lezen uit
honderd jaar sociale leer van de kerk, en uit de geschiedenis van de christendemocratische gedachte en de sociale bewegingen. Eén van deze polen
valt nu weg, zodat het spectrum als het ware beperkt wordt tot de variaties
van een min of meer sociaal bewogen kapitalisme, een min of meer gecorrigeerde markteconomie.
Dat is een grondige koerswijziging, die sommigen ertoe verleidt, weer te
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simplistisch volgens mij, te gaan spreken van het einde van de ideologieën.
Ideologieën, conflicterende maatschappijprogramma's zullen er altijd zijn,
zolang de mensheid verdeeld is over verschillende culturen en belangengroepen. Niet zozeer het einde van de ideologieën is nu aan de orde, als wel een
tijd van bezinning over alle maatschappijprogramma's, ook die van de sociale
markteconomie, ook die van het oude Vrije Westen, dat nu gelukkig zijn vrijheidsmonopolie kwijt is. Waar staan we ? En vooral, waarvoor staan we ?
Welke waarden huldigt ons maatschappijproject ?
Vandaar het urgente belang dat de geschiedenis van dit ogenblik verleent
aan het thema dat ik in dit essay mag inleiden : economische ethiek en Europese eenwording. Ik wil met u nadenken over de fundamentele ethische kwaliteiten van het geldende maatschappijproject.
EUROPA ALS EENHEIDSMARKT
Om te beginnen moeten we even stilstaan bij het feit dat de Europese eenheid zich vooral afspeelt op het gebied van de economische markt. Zoals we
weten is dit voor een groot deel het gevolg van historische omstandigheden.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben verschillende projecten van internationale samenwerking het daglicht gezien :
- Het Europa van de verdediging van de mensenrechten, dat zijn institutionele vorm kreeg in de Raad van Europa en in het Hof van Straatsburg.
- Het Europa van de Gemeenschap voor Kolen en Staal, die gegrondvest
werd op de positieve visie van wat men later een vredeseconomie zou noemen : een project waarin de vroegere vijanden zich verenigen tot cooperanten, en dat juist in die essentiële industriële sector die vroeger steeds tot oorlogsproduktie had gediend.
- Ook plannen voor een politiek en militair Europa hebben in de jaren
vijftig velen beziggehouden, maar stuitten op de toenmalige veto's van de
nationale machten, of op het politiek realisme van de Koude Oorlog.
Het is het Europa van de Gemeenschappelijke Markt, dat sinds de oprichting van de EEG in 1957 gaandeweg het voortouw heeft genomen. Het plan
namelijk om via afschaffing van douanebarrières en het scheppen van één
grote economische ruimte, de welvaart van alle betrokken volkeren te verhogen, en via die weg de basis te leggen voor Europese samenwerking op
andere terreinen, van politiek en sociaal beleid tot technologisch onderzoek
en cultuur. De creatie van de Gemeenschappelijke Markt dus als middel en
voorbode van een meer substantiële eenheid.
Ik zou me op dit ogenblik niet bij hen willen voegen die de dominantie
van het Europa van de Gemeenschappelijke Markt betreuren. Het is nogal
gemakkelijk om te betreuren wat Europa niet onmiddellijk geworden is en
te wijzen op de dimensies die niet voldoende aan bod zijn gekomen : het sociale Europa, of het ecologische Europa, of het Europa van de burgers en
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de parlementaire democratie, of dat van de culturele en educatieve ontwikkeling. Deze dimensies werden later, en secundair ten opzichte van de markt,
ontwikkeld. Daarover verder meer. Maar ik zou hier eerst de positieve ethische kwaliteiten onderstrepen, die in het project van de gemeenschappelijke
markt aanwezig zijn, en die vaak onderbelicht blijven.
Die ethische kwaliteiten zijn er inderdaad. Zowel de ideologische tegenstanders van de vrije markt als haar aanhangers bezondigen zich niet zelden
aan het euvel dat zij de markt als een a-moreel, neutraal mechanisme voorstellen, alsof het om een proces ging dat zich zonder menselijke interventie
of discipline afspeelt : een reeks van fluctuerende evenwichten tussen vraag
en aanbod, uitgedrukt door de maat van de prijzen, die als het ware de automatische uitdrukking vormen van de gemeenschappelijke waarde van de goederen. Enkele populaire, uit hun verband gerukte citaten van Adam Smith
over de onzichtbare hand en over het eigenbelang van de economische actoren als overheersend motief tot optimaliserend handelen hebben tot dit
a-morele beeld bijgedragen. Niets is nochtans minder juist.
Om te beginnen verschijnt de markteconomie historisch als een moreel
goed, als een bevrijding uit het vroegere protectionisme en de corporatieve
controles van steden en gemeenten, heren en gilden. In onze gewesten bijvoorbeeld erkende het decreet d'Allarde van 1791, tegen de oude privileges
in, de vrijheid van handel en van ondernemen voor alle burgers zonder
onderscheid, met als enige voorwaarde dat de openbare veiligheid en orde
gerespecteerd worden. Dat is een moreel pluspunt. De Europese wetgeving
doet, tweehonderd jaar later, in zekere zin hetzelfde op transnationaal vlak :
vrij verkeer van goederen, werknemers, kapitalen en diensten. Gelijke kansen voor alle EG-leden om overal onder gelijke voorwaarden economische
initiatieven te ontwikkelen. Deze veralgemening van het vrije verkeer vormt
op zichzelf een moreel goed.
Ten tweede veronderstelt de markt, om efficiënt te functioneren, dat de
deelnemers een aantal morele waarden in acht nemen : trouw aan het gegeven woord, respect voor klant en concurrent, nastreven van wederzijds
voordeel tussen de contractpartners, leveren van correcte informatie en aanvaarden van aansprakelijkheid voor produktgebreken. Dat zijn allemaal morele attitudes zonder welke de markt niet efficiënt kan werken, attitudes die
Adam Smith al thuisbracht onder de noemer van sympathie voor de medeactoren in het economische leven. Maar dat wordt gewoonlijk niet geciteerd.
De institutionele bescherming van de vrije markt veronderstelt bovendien
een uitgebreid net van zelfregulaties (zoals bedrijfscodes, sectoriële codes)
en van wetten om de markt tegen misbruiken te beveiligen. Ook op dit vlak
vervult de EG een eminent ethische taak. De anti-kartelwetgeving, bijvoorbeeld, gebaseerd op de artikelen 85 en 86 van het Verdrag van Rome, moeten
ervoor waken dat de vrije mededinging, een van de centrale elementen van
elke markt, gevrijwaard blijft, en dit tegen de spontane economische druk
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in van schaalvergroting, van steeds groeiende bedrijfsconcentraties en van
oligopolie-vorming. In die zin vervullen zowel het Hof van Luxemburg als
de betrokken Commissaris van de Commissie, Leon Brittan, een onvervangbare rol, die niet louter technisch-economisch, maar ook ethisch te verstaan
is. Veel ondernemers die de vrije markt wel met de mond beleiden, zijn immers al te graag bereid om over te gaan tot onderhandse prijsafspraken, kartelvorming of afbakening van een vast marktaandeel, wanneer dit tot hun
onmiddellijk voordeel strekt. De EG vervult deze rol van bewaker van de
marktethiek beter dan veel nationale overheden. Ook dat is een praktisch
moreel pluspunt.
Ten derde maakt het marktmechanisme het mogelijk dat een onbeperkt
aantal deelnemers op gedecentraliseerde wijze aan de economie participeert.
De markt bewerkstelligt op economisch vlak wat de democratie vermag op
politiek vlak : maximale spreiding van deelname aan de sturing van de produktie en de consumptie, door de installatie van een systeem van wisselende
evenwichten, waarop elke koper of verkoper van een goed of dienst zijn reële
invloed uitoefent. Een systeem dat op zichzelf superieur is aan elke vorm
van een centraal gestuurde economie. Ook dat is een moreel pluspunt, omdat
het niet alleen gaat om een technisch efficiënt instrument, maar om een
spreiding van macht, een spreiding van kansen tot deelname via de markt.
Opdat dit systeem van maximale spreiding goed zou functioneren, is het echter wel noodzakelijk dat een aantal belangrijke randvoorwaarden vervuld
wordt. En met de garantie van deze randvoorwaarden stuiten we op de grenzen van de markt, en meteen op een reeks nieuwe opgaven voor het Europese
beleid, die verder gaan dan de loutere marktbewaking.
GRENZEN VAN DE MARKT
Ik heb de ethische kwaliteiten van de markt in drie punten samengevat. Ook
haar grenzen of randvoorwaarden zal ik onder drie aspecten behandelen, er
zijn er allicht meer.
1. De sociale bescherming van de burgers. Niet alle burgers zijn koopkrachtig
genoeg om hun vraag op de markt effectief uit te drukken, of beschikken
over de gepaste kwalificaties om aan het economisch leven actief deel te nemen. De markt kan goederen en diensten alleen maar op een bevredigende
wijze over de burgers verdelen als op alle vlakken, van onderwijs tot inkomen,
van beroepsvorming tot winstdeling, aan een spreidingsbeleid gewerkt wordt,
waardoor de economische krachten maximaal onder de gehele bevolking gespreid worden en steeds weer opnieuw gespreid. Op zichzelf zorgt de markt
niet voor een verdeling of herverdeling van de economische macht. Dat is
een primordiale taak van de publieke overheid. Op dit terrein krijgt de EG
tot nu toe echter slechts een secundaire rol toegewezen. De Gemeenschap
beschikt onder meer over de zogenaamde structuurfondsen, zoals het Sociaal
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Fonds en het Regionaal Fonds, waarmee zij de regionale welvaartsverschillen binnen de Gemeenschap tracht bij te sturen en de creatie van werkgelegenheid ondersteunt ; zij ondersteunt programma's van beroepsvorming en
onderwijsvernieuwing, van armoedebestrijding en emancipatie ; en zij heeft
binnen de strikte perken die het Verdrag haar stelt een originele rol gespeeld
in de ontwikkeling van een Europese arbeidswetgeving. Maar in het geheel
genomen blijft het sociaal beleid, van sociale zekerheid tot arbeid, van professionele vorming tot ondernemingsbeleid, tot de exclusieve bevoegdheid
van de nationale staten behoren. Daarvoor zijn ook veel positiefs te zeggen.
Men moet niet alle beleidsmaatregelen op het Europese vlak centraliseren.
De vrees is echter reëel dat de nationale staten, met hun verschillende sociale
wetgevingen, die geen van alle transnationale reikwijdte bezitten, niet bij
machte zullen zijn om op de eenheidsmarkt nieuwe sociale misbruiken te
voorkomen. Ook het uitblijven van richtlijnen betreffende de weinige sociale
materies waarover de Gemeenschap wel een mandaat heeft om zich uit te
spreken, is een veeg teken.
De richtlijn over de participatie van werknemers in de Europese onderneming is een goed voorbeeld van dit gebrek. Aan de ene kant is het te begrijpen dat een Europees sociaal beleid terzake rekening dient te houden
met de verschillende nationale stelsels van medezeggenschap en niet zonder
meer een uniform Europees stelsel kan opleggen. Maar anderzijds vormt het
gebrek aan enig model van werknemersparticipatie op Europees vlak, en dat
nu al meer dan twintig jaar, een nijpend tekort. Vergeten we niet dat stelsels
van werknemersparticipatie, in welke vorm dan ook, van winstdeling en van
medebeheer, even zovele stappen vormen tot spreiding van economische
macht en tot deelname aan het economisch initiatief. Op zichzelf zijn systemen van medezeggenschap dus marktbevestigend en marktverbeterend, in
die zin dat ook zij de macht tot ondernemen decentraliseren en over een
groter aantal deelnemers spreiden. Men hoeft-er niet uitsluitend mechanismen in te herkennen die de mobiliteit van bedrijven en hun snelheid van
besluitvorming zouden vertragen. Het is dan ook te betreuren dat de EG
op het gebied van de convergentie van het sociale beleid tussen de lidstaten
geen belangrijker rol vervult dan ze tot nu toe gedaan heeft.
Anderzijds moet men ook de schaduwzijden herkennen van het Europese
beleid, onder meer op het ene terrein waar de EG wel een lange staat van
dienst kan voorleggen, namelijk in de landbouwpolitiek. Het beleid van prijsondersteuning van landbouwprodukten mag mede ingegeven zijn door een
sociaal motief, namelijk het ondersteunen van het inkomen van de Europese
landbouwers. Toch valt niet te ontkennen dat dit beleid op lange termijn
marktontwrichtend gewerkt heeft en tot een onrechtmatige behandeling van
de landbouwers uit de Derde Wereld leidt, zowel door de exportsubsidies
van EG-produkten als door importbarrières. Het lijkt mij in de gegeven omstandigheden rechtmatiger, het beleid van prijsprotectionisme in de Euro-
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pese landbouw te verlaten, en de EG-landbouwers via andere inkomens-ondersteunende maatregelen te helpen. Ik weet dat ik me hiermee op riskant
terrein begeef, maar ook een moralist moet zich op het concrete beleidsvlak
durven begeven. In elk geval geldt als een algemene regel, dat men bij marktcorrigerende maatregelen, genomen in naam van de distributieve rechtvaardigheid, de werking van het marktmechanisme zelf in de mate van het mogelijke ongemoeid dient te laten. Het EG-landbouwbeleid is daarvan geen goed
voorbeeld geweest.
2. Een tweede randvoorwaarde die met het marktmechanisme onvoldoende rekening houdt, is die van het juist inschatten en het goed beheer van publieke goederen. Met publieke goederen bedoelen we goederen waarvan het
gebruik niet opdeelbaar is tussen verschillende individuele verbruikers, zoals
nationale defensie en rechtszekerheid, volksgezondheid en onderwijs, gezonde lucht en zuiver water. Beperken we ons voor de duidelijkheid even tot
de ecologische goederen, hoewel de problematiek ruimer is. Het volstaat
niet, zoals velen denken, dat we, om deze goederen te vrijwaren, de volledige
kosten voor hun kwaliteitsbehoud, voor lucht- en waterzuivering, in de prijs
incalculeren en dus de vervuiler laten betalen. Dat zou binnen de marktlogica nog wel te verteren zijn. Voor het beheer van goederen zoals onze rivieren en onze atmosfeer is het echter nodig dat we ons niet alleen op het
standpunt plaatsen van de huidige verbruiker en producent maar ook op dat
van de toekomstige generaties. Met andere woorden, we moeten de mentaliteit verlaten van 'het zal onze tijd wel duren', om te komen tot een beleid
van duurzaamheid. Dat perspectief kan de markt niet garanderen. De marktprijs is alleen maar de uitdrukking van de actuele preferenties van de huidige
generaties, en de zogenaamde theorie van de economische rationaliteit kan
niet garanderen dat onder de preferenties van de huidige actoren de zorg
voor het behoud van de aarde een hoge prioriteit zal krijgen. De klassieke
economische theorie zegt trouwens helemaal niets over de preferenties van
de actoren op de markt. Die zijn immers 'autonoom'. Als de economische
rationaliteit al iets zegt over de toekomst, dan alleen dat de huidige actoren
geneigd zullen zijn om kosten die in het verre verschiet liggen systematisch
te onderschatten, omdat zij ze niet onmiddellijk hoeven te betalen. Hier ontmoeten we een tweede grens van de markt. Voor het behoud van publieke
goederen, zoals natuurlijke bronnen, is het absoluut noodzakelijk dat een
gecoördineerd publiek beleid de lange-termijndoeleinden veiligstelt. Dit
dient op Europees vlak te gebeuren, telkens als het om grensoverschrijdende
goederen gaat, zoals o.m. lucht en water. De Gemeenschap is begonnen om
op dit terrein de nodige initiatieven te ontwikkelen, maar is bij lange na nog
niet opgewassen tegen het gewicht van deze taak. En de tijd dringt.
3. Deze bedenkingen over ecologie en sociaal beleid voeren ons tot een
derde en laatste overweging over de begrenzing van de vrije markt. Het wordt
namelijk duidelijk dat Europa, juist om zich economisch te ontwikkelen, iets
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meer nodig heeft dan alleen maar het stimuleren van het vrij verkeer dat
de vrucht is van de bestaande, gegeven preferenties. Nodig is een oriëntatie
van de preferenties zelf, in de richting van een concept van algemeen welzijn,
van een gemeenschappelijk goed, dat de toekomstige generaties, en alle burgers, ook de niet actieven en de niet koopkrachtigen omvat. Nodig is een
concept van de economie als goed beheer van het gemeenschappelijke huishouden, en niet alleen als stimulator van welvaartsgroei en rijkdom, zonder
nader onderscheid. Zonder dit inhoudelijke streefdoel, dat de markt overstijgt, is Europa ten dode opgeschreven. Hiermee raken we aan de culturele
wortels, zowel van de economie, als van ons continent. Ik vat in enkele principes samen waaruit dit gemeenschappelijk goed bestaat. U kunt er een soort
geloofsbelijdenis in zien, een soort charter van het Europese streven, dat
onze economische initiatieven dient te oriënteren.
1. De fundamentele waardigheid van elke mens. Een mens mag nooit gereduceerd worden tot nutsobject, tot middel voor andermans gebruik, omdat
wij in elke mens een uniek wezen, een eindwaarde op zich erkennen. Dit
principe leidt tot de garantie van fundamentele rechten, zowel politieke als
economische rechten (recht op inkomen, voeding, huisvesting, onderwijs, arbeid, enz.). Europa dient gebouwd te worden op het geloof dat elke mens
meetelt, als een unieke waarde op zich. Wij menen natuurlijk als Europeanen
dat deze rechten reeds voldoende verdedigd worden door onze nationale en
Europese wetgeving. Laat me er dan aan herinneren, dat we bijvoorbeeld
gemakkelijk geneigd zijn asielzoekers en economische vluchtelingen rechtsbescherming te ontzeggen. De behandeling van de Albanese migrantenstroom door de Italiaanse overheden deze zomer was niet conform aan de
eisen van de mensenrechten. En de rechten op inkomen en op arbeid zijn
voor vele miljoenen Europeanen nog steeds niet gegarandeerd.
2. Arbeid als participatie-waarde. Markteconomisch geredeneerd is het zogenaamde recht op arbeid onzin. Arbeid heeft alleen maar instrumentele
waarde, als middel tot realisatie van een aantal behoeftebevredigende produkten. Als men de waarde van de arbeid en de grootte van de tewerkstelling
marktextern gaat bepalen, ontwricht men het marktevenwicht. Maar ethisch
gezien kan arbeid niet herleid worden tot een louter middel, maar vormt het
een doel, een waarde op zichzelf. Het is via hun arbeid dat veel mensen de
kans krijgen om een persoonlijke bijdrage te leveren aan het maatschappelijk
leven, om zichzelf te realiseren en om door hun omgeving gewaardeerd te
worden. Voor velen die niet over een groot vermogen beschikken qua kapitaal, kennis of grondbezit, is arbeid de enige vorm van deelname. Men moet
er dus naar blijven streven om de economische orde zo te organiseren dat
allen volgens hun mogelijkheden in staat zijn te arbeiden. Een toestand van
volledige werkgelegenheid is onbereikbaar, maar een beleid dat zo volledig
mogelijke werkgelegenheid nastreeft en dat de arbeidskwaliteit en het medezeggenschap bevordert, blijft een ethische prioriteit.
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3. De universele bestemming van de goederen. De Europese cultuur is een
cultuur van de vrijheid, en een cultuur waarin de bescherming van het persoonlijk initiatief en van de particuliere eigendom hoog staan aangeschreven.
Maar deze vrijheden kunnen niet absoluut gelden, als enige en laatste norm.
De goederen van deze aarde moeten genietbaar en toegankelijk blijven voor
alle mensen op aarde, ook voor de toekomstige generaties. Daarom moet
het eigendomsrecht in die zin verruimd worden, dat privé-eigenaars telkens
verplicht zijn voor de sociale en ecologische effecten van hun vruchtgebruik
de volle verantwoordelijkheid te dragen. Dit laatste geldt inzonderheid voor
het gebruik van de natuur. Ook het natuurlijk milieu kan niet gereduceerd
worden tot een louter individueel verbruiksobject. Water en lucht, bossen
en gronden maken deel uit van het Europese cultuurpatrimonium waarvoor
de gemeenschap collectief de zorg en de bescherming op zich neemt. Europa,
met zijn dichte bevolking, is als één grote tuin, waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijk zijn.
4. Het erkennen van grenzen aan de eigen macht. Politieke leiders uit de
recente revolutie in Centraal-Europa, zoals Vaclav Havel en Tadeusz Mazowiecki, hebben ons eraan herinnerd dat politieke, maar ook economische
machtsuitoefening niet alleen naar de eigen grootheid mag refereren, maar
schatplichtig dient te blijven aan de werkelijkheid die ons overstijgt. Anders
wordt de machtsuitoefening totalitair, mens-dodend, niets ontziend. Een gemeenschap kan de totalitaire verleiding alleen vermijden als ze zichzelf kan
relativeren, haar eigen grenzen erkennen en zich dienstbaar maken voor de
andere-dan-zichzelf. In de christelijke traditie krijgt deze werkelijkheid de
naam van God, in de humanistische visie die van de universele mensheid.
Voor het goed van Europa is het niet nodig dat wij tot dezelfde godsdienst
of levensbeschouwing behoren. Het is zelfs typisch Europees dat wij dat niet
meer doen. Maar het is wel noodzakelijk dat wij, in de praktijk en niet alleen
in woorden, in iets meer dan onszelf geloven, opdat wij inderdaad in Europa
niet louter een middel zouden zien tot eigen verrijking, tot dominantie over
de rest van de wereld, tot eigenwaan. In die zin behoort het tot het Europese
algemeen welzijn dat wij bereid zijn ten dienste te staan van de anderen, de
niet-Europeanen, en van de werkelijkheid die ons te boven gaat.
Ik besluit. Als Europeanen en als actieve deelnemers aan het economische
leven staan we op een keerpunt. We worden uitgedaagd tot het uitbouwen
van een grote sociaal en ecologisch gecorrigeerde markt. Dat vereist niet alleen een kennis van de markt, maar ook een visie op het welzijn van onze
samenleving en van onze planeet die de markt overstijgt. Het is in die context
dat wij doceren en studeren, dat wij ons oefenen in handelswetenschap, in
de kennis van dit grote economische netwerk. Ik hoop dat in deze omstandigheden niemand nog zal durven zeggen dat we 'maar' handel studeren, alsof dat iets minderwaardigs was.

HONDERD JAAR
PAR LAGERKVIST
VIKTOR CLAES

In Zweden werd vorig jaar de dichter, proza- en toneelschrijver Par Lagerkvist (1891-1974) herdacht met publikaties, artikelen in kranten en tijdschriften, toneelopvoeringen en interviews voor radio en televisie en enkele herdenkingsplechtigheden. Zo werd er aan de Hogeschool in het Zuidzweedse
stadje Vaxj6 waar hij op 23 mei 1891 geboren was, een symposium gehouden
met o.a. een debat over de betekenis van zijn werk voor onze tijd.
Buiten Zweden, althans buiten Scandinavië, is deze herdenking haast ongemerkt voorbijgegaan. In het Nederlandse taalgebied is het de laatste vijfentwintig jaar vrijwel stil geweest rond de Nobelprijswinnaar van 1951. In
1962 verscheen nog een vertaling van De dood van Ahasverus, maar de volgende twee delen van De pelgrim (Pilgrim pá havet, 1962, en Det heliga landet,
1964) en zijn laatste roman Mariamne (1967) zijn niet meer in het Nederlands
uitgegeven. Wel is nog één werk De beul in 1969 herdrukt, maar blijkbaar
zonder veel succes.
Toch was er in Vlaanderen zeventig jaar geleden al een artikel over Par
Lagerkvist verschenen. In de eerste jaargang van het tijdschrift van Joris van
Severen en Achilles Mussche, Ter Waarheid, stond in het nummer van mei
1921 onder de rubriek Scandinavische landen een opstel waarin Lagerkvist
werd voorgesteld als iemand die de lijn van het moderne toneel, dat met
Strindberg begonnen was, doortrok. De auteur S.V.N. – ik heb nooit kunnen achterhalen wie achter deze initialen schuilgaat, maar ik heb me wel afgevraagd of het niet Van Severen zelf was, die veel bewondering had voor
Ibsen en ooit contact gehad heeft met Johannes Jorgensen – S.V.N. dus
vermeldt de dichtbundel Angst uit het jaar 1916, waarmee Lagerkvist in Zweden bekend geraakte en spreekt dan uitvoeriger over de vier eenakters die
in 1918 en 1919 verschenen waren onder de titels Den svára stunden (Het
moeilijke ogenblik; in het artikel van S.V.N. staat 'Het zwarte uur' – klaarblijkelijk een drukfout voor 'Het zware uur') en Himlens hemlighet (Het geheim van de hemel – dit laatste in de verzamelbundel Kaos). In Scandinavië
vestigde Par Lagerkvist met deze korte stukken zijn naam als expressionistisch dramaturg die op expressieve wijze de zinloosheid van het bestaan uitbeeldde.
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Jammer genoeg is het artikeltje van S.V.N. een alleenstaand feit gebleven.
Tot vertalingen of opvoeringen van het werk van de latere Nobelprijswinnaar
is het niet gekomen. De receptiegeschiedenis van dit oeuvre concentreert
zich rond twee kernen. De eerste is zijn strijd voor de menselijke vrijheid
en zijn verzet tegen het nazisme. De tweede is de ononderbroken zoektocht
naar het raadselachtige geheim van het goddelijke in het leven, van de aanwezigheid van god in de mens en van het mogelijke bestaan van God buiten
de mens.
DE STRIJD VOOR DE MENSELIJKE VRIJHEID
In 1933, het jaar van Hitlers Machtubernahme, schreef en publiceerde Par
Lagerkvist het verhaal B6deln (De beult ), dat uit twee delen bestaat. In het
eerste deel bevinden we ons in een middeleeuwse kroeg. We horen verhalen
vol bijgeloof en wreedheid in verband met het werk en de persoon van de
beul. De hele tijd zit de beul zelf stilzwijgend aan een tafel apart, gevreesd
en geschuwd door de aanwezigen. Haast onmerkbaar gaat het toneel over
in het tweede deel dat zich in 1933 afspeelt met rechtstreekse zinspelingen
op de oorlogspropaganda en de rassenleer van Nazi-Duitsland (maar ook op
het racisme in Amerika). De mensen vrezen de beul niet meer, ze vinden
het een eer hem in hun midden te hebben. De brutale stemming – waarbij
oorlog en moorden om zo te zeggen als het hoogste ideaal worden beschouwd
– stijgt tot een hoogtepunt wanneer een van de negers van het jazzorkest
het aandurft om in aanwezigheid van blanken een boterham te eten. De blanken nemen hun revolver en beginnen de negers neer te knallen. Dan staat
de beul op en neemt het woord. Hij gaat gebukt onder de schuld van de wereld. Zoals Christus draagt hij de last van alle zonden, van de misdaden der
mensheid, maar hij zal nooit door de dood van deze last bevrijd worden. In
1934 werd deze novelle tot drama bewerkt en met succes opgevoerd in Noorwegen en Zweden, later ook in andere landen. In 1935 werd de prozatekst
in het Nederlands vertaald. De beul bleef tot na de Tweede Wereldoorlog
het enige werk van Par Lagerkvist dat in onze taal beschikbaar was.
In 1933 had Lagerkvist een reis gemaakt naar Palestina en Griekenland.
Op de terugweg door Italië en Duitsland had hij met groeiende ongerustheid
de opmars van het fascisme en nazisme kunnen gadeslaan. Het jaar daarop
verwerkt hij deze reisindrukken tot een manifest, een geloofsbelijdenis in de
westerse beschaving : 'Ik geloof in de mens en in de zegevierende, bevrijdende krachten van het grote heerlijke dat we cultuur noemen. (...) Ik zal vechten tegen al wat het menselijk leven verminkt en beperkt'.
Het boek waarin deze beschouwingen in 1934 gepubliceerd worden, heet
Den knutna naven (De gebalde vuist). In Jeruzalem voelt hij afkeer van het
verwarrende labyrint van godsdiensten en leerstelsels, hij walgt van het
triomferende klokgelui, de zwaaiende wierookvaten en het glanzende ornaat
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van de priesters in de schemerige, benauwde heiligdommen. In de nog ongerepte natuur van Galilea ontdekt hij een andere zijde van het Heilige Land.
Daar opent zich een perspectief op de wijde ruimte van de eeuwigheid. Hij
kan er aanvoelen hoe Jezus de leer van de christelijke liefde verkondigde.
Hij vindt er de zuivere, nog onbedorven bron van het christendom terug. Die
liefde is echter niet eigen aan het christendom, maar aan het menselijk hart :
'Het christendom zal eens verdwijnen als elke andere godsdienst'. De leer
van de liefde daarentegen, die met het wezen van de mens zelf verbonden
is, zal nooit vergaan. Par Lagerkvist gelooft immers in de mens, niet in God.
Op de Acropolis, 'de heilige berg van het Westen', kan hij pas volledig
vrij ademen. Het Parthenon en het Erechtheum zijn uitingen van de menselijke geest, die hem licht en vrijheid schenken. Toen Ernest Renan in 1865
de Acropolis bezocht, sprak hij er een gebed uit, het bekende Prière que je
fis sur l'Acropole quand je fus arrivé a en comprendre la parfaite beauté. Renans
gebed begon met de uitroep '0 Beauté', maar Par Lagerkvist beweert dat
men in onze tijd op de Acropolis 'niet meer de Schoonheid mag komen zoeken' omdat 'de tempels op de heilige berg van het Westen gebarsten' zijn
zoals onze eigen geest en heel onze westerse cultuur. Hij bidt ook niet, want
hij heeft 'niemand om tot te bidden'. 'Als er ergens een God zou zijn', zou
hij hem danken 'omdat hij de mens zo'n groot en heerlijk lot gegeven heeft,
het heerlijkste van allemaal. En danken omdat ik mocht geboren worden in
een cultuur die meer dan elke andere voor menselijkheid gestreden heeft'.
Ook de volgende jaren spreekt Par Lagerkvist zijn geloof uit in de menselijke geest. Hij zingt de lof van de liefdevolle toewijding en de trouwe
plichtsvervulling van het kleine, bescheiden individu. Hij is ervan overtuigd
dat de tere krachten van het leven, de liefde en de medemenselijkheid eeuwig
leven zullen worden toebedeeld, ook al schijnen militarisme en dictatuur,
beknotting van het vrije denken en gewelddadige massificatie in Europa de
bovenhand te halen.
Deze aandacht voor al wat de liefde en de rechtvaardigheid in de samenleving bedreigt, leidt – na een hele reeks gedichten en essays, toneelstukken
en verhalen die de menselijke vrijheid verheerlijken – tot een artistiek hoogtepunt in de historische roman Dvrgen (De dwerg, 1944). De dwerg verzinnebeeldt het kwaad. Hij verafschuwt de goede elementen van het leven en
triomfeert wanneer hij dood en vernieling mag zaaien, b.v. als hij in de oorlog
de gewonden mag afmaken of aan het renaissancehof van zijn heer vergiftigde wijn in de bekers van de gasten mag gieten.
DE ZOEKTOCHT NAAR HET GODDELIJKE
Even sterk als de strijd tegen kwaad en geweld heeft de geloofsproblematiek
de belangstelling voor het oeuvre van Par Lagerkvist in ons taalgebied bepaald. Met name na het verschijnen van de roman Barabbas (1950) kreeg
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men oog voor de onafgebroken speurtocht naar de betekenis van god en eeuwigheid in zijn werk.
Als kind groeide Per op in een diep gelovig gezin. Zijn ouders waren afkomstig van het platteland, een tiental kilometer ten westen van Vaxjó. Ook
toen ze in de stad woonden, bleven ze het contact met hun geboortestreek
bewaren. Van nieuwmodische of vooruitstrevende invloeden wisten ze zich
efficiënt af te schermen. De enige boeken die ze in huis hadden, waren de
bijbel, het kerkelijk gezangboek en de bijbelverklaringen (postille) van Johann Arndt. Andere literatuur werd als zondig beschouwd en dus streng geweerd. Helemaal in de geest van zijn ouders en grootouders schrijft de veertienjarige Per een korte oproep in de krant van zijn geboortestad e, een waarschuwing om de vrede onder de schooljeugd te bewaren. De vijandschap die
er bestaat tussen leerlingen van de lagere en middelbare school vergelijkt
hij met 'de voor Zweden zo verderfelijke klassenhaat'. Jongens die daaronder
te lijden hebben, zullen ook gemakkelijk 'het slachtoffer worden van het verderfelijke socialisme'.
Uit zijn dagboek blijkt dat het volgende jaar – in 1906 – de eerste sporen
van religieuze twijfel merkbaar worden. In het schooljaar 1907-1908 geeft het
darwinisme de beslissende stoot tot zijn breuk met het christendom. Van de
politiek conservatieve houding waarin hij van huis uit was opgegroeid, evolueert hij naar een revolutionaire overtuiging. Samen met enkele andere
scholieren richt hij een socialistische kring op. Ook op het gebied van de spelling uit zich zijn progressiviteit : zijn voornaam (vroeger zoals in de twee vorige alinea's 'Per' gespeld) schrijft hij vanaf het einde van 1907 'Par' en het
jaar daarna verandert hij het traditiegetrouwe 'Lagerqvist' in 'Lagerkvist'.
Ofschoon Par Lagerkvist zich in zijn eerste gedichten en verhalen, die hij
in socialistische tijdschriften publiceert, duidelijk als atheïst manifesteert,
vindt men al vrij spoedig religieuze klanken in zijn werk. In Motiv (Motieven,
1914) staan b.v. Gebeden tot God (vier korte teksten) en tweemaal een Hymne
tot de eeuwiger. De religiositeit is hier echter van literaire aard, een expressionistische schreeuw in de lege ruimte :
Heer, hoor mijn geschreeuw !
Mijn gebed zijn geen vleiende woorden.
Mijn gebed zijn geen hoog geheven handen.
Mijn gebed is een gebrul dat kwijlt uit mijn mond.

Ook in toneelstukken als Sista manskan (De laatste mens, 1917) en Den osynlige (De onzichtbare, 1923) komen aanroepingen en smeekgebeden voor om
de nood en de wanhoop van het volk te illustreren. Dat de auteur hiervoor
zijn toevlucht neemt tot religieus taalgebruik is niet alleen door zijn vertrouwdheid met de bijbel en met liturgische formules te verklaren.
Als we zijn literaire programmabrochure uit 1913 Ordkonst och bildkonst

420

STREVEN I FEBRUARI 1992

(Woordkunst en beeldende kunst) ter hand nemen, valt het op dat hij als voorbeelden die tot vernieuwing van de moderne letterkunde kunnen bijdragen,
vaak oude godsdienstige teksten noemt zoals de bijbel, middeleeuwse Latijnse hymnen, het Egyptische dodenboek, de Rigveda, de Avesta, de koran3.
Tegenover de psychologische uitrafeling van gevoelens en de belangstelling
voor het ziekelijk decadente in de moderne literatuur plaatst hij de rechtlijnige eenvoud en het strenge stijlgevoel van deze oude religieuze werken
– of zoals hij het zelf uitdrukt :
Als we het literaire studiemateriaal onderzoeken, dat hierboven vermeld is, dan
constateren we dat de inhoud ervan overwegend godsdienstig is, dikwijls worden
we verwezen naar religieuze oorkonden van een of andere soort. Het bouwmateriaal dat deze kunst zelfs voor haar heerlijkste scheppingen gebruikt, zijn eenvoudige gedachten, ongecompliceerde gevoelens tegenover de eeuwige machten
van het leven, verdriet en vreugde, eerbied, liefde en haat, uitdrukkingen van het
algemeen menselijke dat zich boven het individuele verheft.

Dat hij aan zijn programmageschrift Woordkunst en beeldende kunst de ondertitel Over de decadentie van de moderne letterkunde – over de vitaliteit van
de moderne kunst meegaf, bewijst dat hij in het kubisme en in andere moderne kunststromingen die afkeer van naturalisme en psychologische ontleding en die eerbied voor de eeuwige krachten van het leven terugvindt, die
hij in de literatuur nog mist. Ook al is de teneur van zijn werk tot 1919 nog
nihilistisch, toch zal de oriëntatie naar het eeuwige en het absolute zijn verdere ontwikkeling bepalen.
Een volstrekt nihilisme kenmerkt de eerste periode van zijn werk. Hij negeert het bestaan van een transcendente God en wijst het hiernamaals af
als een illusie. Het leven dat met de dood eindigt, vervult hem met wanhoop.
In zijn autobiografische roman Gast hos verkligheten (Gast bij de werkelijkheid4, 1925) tracht Lagerkvist aan te tonen hoe hij van de godsdienstige beklemming thuis bevrijd werd door 'de nieuwe leer' – het darwinisme – 'die
schoon schip maakte met God en alle hoop, die het leven open en ruw toonde
in al zijn naaktheid, in heel zijn stelselmatige zinloosheid'. Zoals het existentialisme van b.v. Sartre of Heidegger vindt hij in de angst en de leegte
van dit 'Sein zum Tode' het authentieke bestaan.
In het derde deel van de reeds genoemde verzamelbundel Kaos (1919),
een afdeling lyriek met de veelzeggende titel I stdllet for tro (In plaats van
geloof), klinkt een positiever geluid. Een bijna pantheïstisch natuurgevoel en
een ervaring van veiligheid en eeuwigheid in de liefde brengen een nieuwe
dimensie in zijn leven en zijn werk. Dit leidt in de jaren twintig tot het geloof
in de menselijke geest, waar ik het hierboven al over had. Dit geloof herinnert
enigszins aan bepaalde trekken uit God the Invisible King van H.G. Wells dat
Lagerkvist in deze tijd moet hebben leren kennen 5 . In dit essay had Wells
zijn vrij vage ideeën uiteengezet over 'God the Redeemer', die hij ook 'the
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Inmost God' of 'God of the heart' noemde en die uit het leven groeit. Hij
plaatst hem uitdrukkelijk tegenover 'God the Creator' waarin hij niet gelooft.
Ook Par Lagerkvist ontkent het bestaan van een transcendente God en toont
aan dat het goddelijke in de mens ontstaat uit het goede dat hij in het leven
verwezenlijkt, uit de gewone dagelijkse plichtsvervulling, uit de liefde en de
rechtvaardigheid. In het essay Det besegrade livet (Het overwonnen leven, 1927)
drukt hij dit als volgt uit :
Hij geloofde niet aan God. Maar aan het goddelijke in de mens had hij nooit kunnen twijfelen. (...) Wanneer wij hem (de immanente god) ten volle waardig worden, dan zal hij komen. Niet van buiten, maar uit onszelf. (...) Aan een scheppende
God kon hij niet geloven, hij kon zich geen wezen denken waaraan dit leven zijn
ontstaan te danken had (...; maar) dat het goddelijke had kunnen voortkomen uit
de strijd tegen de zinloosheid en de verschrikkelijke dwang van het leven, dat kon
zijn hart vatten.

Dit geloof in de menselijke geest is zo sterk dat de auteur overtuigd is dat
het goddelijke dat door het edele streven van de mens tot stand komt, eeuwig
zal blijven bestaan. Over een persoonlijk voortbestaan spreekt hij zich hier
niet uit, maar in het verhaal Det eviga leendet (De eeuwige glimlach, 1920),
waar hij het geloof in een God-Verlosser die de mensen na hun dood bij
zich zou opnemen, wilde ontmaskeren, schreef hij
Vouwde mijn moeder in het uur van haar dood haar handen niet samen en geloofde, geloofde – en deed ook de jouwe zo niet, en de jouwe, en de jouwe ! In
alle tijden ! En toen werden ze bedrogen ! Werden slechts aarde.

De eeuwige waarden, die de mens in zijn leven verwezenlijkt heeft, vergelijkt
hij in Het overwonnen leven met prachtige sieraden die het bederf 6 trotseren
en 'uit kracht van hun eigen goddelijke licht' eeuwig blijven bestaan :
Zoals men een koningsgraf vindt, en van de machtige blijft niets meer over, niets
van zijn stoffelijk overschot, maar de sieraden die hij gedragen heeft, liggen onaangeroerd, zij die tonen wie hij was, dat hij een koning was. Zo zouden de sieraden
die wij gedragen hebben, onvergankelijk blijven bestaan, ofschoon wij niet meer
bestonden, en tonen dat wij de Mens waren. Hij die verlangde en zocht, hij die
kon beminnen, die kon geloven. Hij die de stralenglans der Rechtvaardigheid om
zijn voorhoofd droeg, het heilige vuur van de Liefde in zijn borst, hij in wiens hart
het goddelijke licht ontstoken werd, dat nooit meer kan uitdoven.

Het persoonlijkst klinkt dit eeuwigheidsgeloof in de poëzie van Par Lagerkvist. Een voorbeeld uit Sang och strid (Zang en strijd, 1940):
0 zonsopgang in 't eeuwig leven,
o morgen over sterrenzee,
o dag waar jullie niets van weten
die 't aardse graf als 't einde zien.
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Wat is ons leven, die korte stonde,
bij 't leven waar de ziel toe hoort ;
van tijd bevrijd wordt zij ontbonden en
raakt de hemel in haar vlucht.
Gij sterrendag, dra komt op lichte schreden
het uur dat ik voor 't eerst u zie,
'k verdwijn in 't licht van eeuwigheden
dat mij als dageraad ontbiedt.

Na het programmageschrift Woordkunst en beeldende kunst is het niet te verwonderen dat we in de lyriek van Par Lagerkvist veel elementen terugvinden,
die aan de kerkelijke, religieuze taal ontleend zijn. Ik heb hierboven al een
fragment geciteerd van een prozagedicht uit Motieven. In zijn eerste, expressionistische dichtbundel /ingest (Angst, 1916) primeert nog meer de rauwe
schreeuw van ontzetting voor de dood. De poëzie die hij van 1919 tot 1942
publiceert, bevat daarentegen veel verzen die kenmerken van het kerklied
vertonen : godsdienstige termen en beelden, een soms naïef aandoend rijm
met typische stoplappen en een vaste strofenbouw. Alles wordt echter op
de mens betrokken en krijgt dus een immanente betekenis. Nog iets anders
valt in het oog : een uitgesproken dualisme. Ofschoon Par Lagerkvist met
het ouderlijk huis en de gelovige traditie van zijn voorouders gebroken heeft,
hangt hij emotioneel vast aan die wereld. Alhoewel hij het christelijk geloof
verworpen heeft en het bestaan van een transcendente God loochent, grijpt
hij voortdurend terug naar de gevoelssfeer van dat geloof. Al is hij een overtuigd atheïst, toch schrijft hij geregeld pantheïstische poëzie. Deze paradox
drukte de auteur uit in het bekende citaat uit De gebalde vuist: 'Ik ben een
gelovige zonder geloof, een religieus atheïst'.
Uit deze gespletenheid wordt een nieuwe problematiek geboren. Is de uiteindelijke oplossing van het levensraadsel wel alleen uit het menselijk hart
te verklaren ? Bestaat er ondanks alles niet een transcendente God ? Met
het verschijnen van de roman Barabbas (1950) begint een nieuwe periode
in zijn werk, waarin hij de mens als verklaring van het goddelijke in het leven
in twijfel trekt. Barabbas, de boosdoener in wiens plaats Jezus gekruisigd
werd, is na diens kruisdood een ander mens geworden. Hij kan niet geloven
in de wonderen die over Jezus Christus verteld worden, maar wordt toch onweerstaanbaar door hem aangetrokken. Hij is tegelijk agnosticus en Godzoeker. Het duidelijkst komt die houding tot uitdrukking in de dichtbundel
Aftonland (Avondland, 1953) met meestal (voor ongeveer negen tiende) rijmloze poëzie zonder vaste strofenbouw en veel oudtestamentische beelden.
Wat de lezer als hoofdindruk bijblijft, is de sobere, oprecht persoonlijke zeggingskracht van de dichter. Een goed voorbeeld van het samengaan van godservaring en agnosticisme is het gedicht over de speerwerper. Het woord 'god'
komt er niet in voor (wel in de drie gedichten die eraan voorafgaan), maar
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het is overduidelijk dat de speerwerper de god (God ?) is, die de dichter niet
kan (wil ?) erkennen en die hem tegelijk toch in zijn bestaan verontrust.
De speer is geworpen en keert nooit terug.
Gloeiend zal haar heilige boog
het donker doorklieven.
Weggeslingerd is ze voorgoed
met haar laaiende spits
en nog niet geboren mensenharten zullen worden doorboord.
Weggeslingerd is de speer voor altijd.

Van wie is de hand die de speer heeft geslingerd,
wie is de speerwerper ?
Iemand moet ze hebben gegooid
en aan de kracht te zien moet het een machtige hand zijn geweest.
Wie heeft van zijn geest de speerspits door het duister geslingerd,
wie is de speerwerper ?
Ik, de doorboorde. ik ben het die vraagt.

Draai je om en tracht hem te ontdekken.
Draai je om, jij die niet van voren door zijn speer werd getroffen,
jij die tijdens de vlucht werd doorboord,
de vlucht weg van hem.
Waarom spreek je van een speerwerper ?
Je geloofde zelfs niet aan de speer voor ze je trof,
je zag nooit haar heilige boog in het donker.
Je geloofde niet in dat waarvoor je vluchtte
en de speerspits verraste je hart als een weerlicht.
De speerwerper kent niemand.
Maar zijn vuur ken je.
Waarom is dat niet genoeg voor jou ?
Waarom kijk je ver weg
als zijn speerspits brandt in je hart ?

De zelfverzekerdheid waarmee de auteur vroeger zijn atheïsme beleed, heeft
plaats gemaakt voor onrust en zelfonderzoek. Natuurlijk mag men hem daarom nog geen christen of gelovige noemen, zoals dat in de jaren vijftig zowel
in Zweden als in Nederland gebeurd is. In Barabbas stelt hij immers de ver-
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rijzenis voor als een menselijke inbeelding en in Sibyllan (De sibylle 7, 1957)
ontmythologiseert hij de hemelvaart. Een geopenbaarde godsdienst en dogma's zijn voor hem nog altijd produkten van de menselijke verbeelding, maar
het verschil met vroeger is dat hij nu achter al die uitingen van het verlangen
naar eeuwigheid toch een werkelijkheid vermoedt die onafhankelijk is van
het menselijke streven :
Achter de goden, achter al wat de wereld van het heilige vervalst en verruwt, achter alle vertekende goddelijke wezens en alle misbaksels van de menselijke verbeelding, moet er iets ongehoords bestaan dat onbereikbaar is voor ons. Achter
al dat heilige afval moet het heilige zelf zijn, ondanks alles. (De dood van Ahas-

vents)

DE BETEKENIS VAN LAGERKVIST VANDAAG
Het debat op het symposium in Vaxjó over de betekenis van Par Lagerkvist
vandaag, honderd jaar na zijn geboorte, spitste zich vooral toe op zijn strijd
tegen het geweld, zijn belang als expressionistisch vernieuwer van het toneel
en – niet te verwonderen in zijn geboortestad – zijn autobiografisch werk
en zijn gevoelsmatige verankering in zijn geboortestreek, ook al is hij er na
zijn vertrek in 1910 bijna nooit meer teruggekeerd. Toch zou het me niet
verwonderen wanneer in de toekomst juist Lagerkvists zoektocht naar god
als zijn belangrijkste bijdrage zou worden beschouwd. Deze zoektocht, getekend door twijfel én geloof, zo gedreven verwoord in zijn oeuvre, is uitgegroeid tot een hoogtepunt – ook wat de literaire waarde betreft – in de
laatst vermelde werken.
Een belangrijk symbool voor deze zoektocht is de wandelaar. Op de eerste
plaats is de wandelaar de dichter zelf die in de woestijn zijn tent verlaat en
'zijn tocht voortzet in de stilte van de nacht, begeleid door raadselachtige
sterren'. Maar ook god kan als een wandelaar worden voorgesteld zoals in
dit gedicht :
Toevallig als een klaproos, als de vouw in de kleren van een wandelaar,
een onbekend wandelaar
met een onbekend doel.
Wie ben ik ?
Als het buigen van een grashalm in de wind.
Wanneer hij zich weer opricht, is er niets gebeurd,
helemaal niets.
Maar wie is hij, de wandelaar ?
Hij die niet toevallig is als ik.
Ik vraag. Maar hoe zou hij het me kunnen uitleggen ?
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Onbegrijpelijk is mij alles
onder een hemel volgeschreven met sterren.

Een zoektocht zonder einde dus ? In ieder geval een openstaan voor het geheim van de eeuwigheid, het mysterie van god. De noodzaak om te blijven
zoeken spreekt ook uit het kortste gedicht van Avondland, dat tegelijk een
gebed is tegen alle zelfgenoegzaamheid :
Dat de onrust van mijn hart nooit mag wijken.
Dat ik nooit vrede mag vinden.
Dat ik me nooit met het leven mag verzoenen, ook niet met de dood.
Dat mijn weg oneindig mag zijn, met een onbekend doel.

NOTEN
1 De Nederlandse vertaling van deze novelle of korte roman verscheen in 1935, eerst in De Stem, het
tijdschrift van Dirk Coster, daarna als boek in de Stem-serie, nr. 10.
2 In Smálandsposten van 10/10/1905.
3 Opvallend is dat haast al deze voorbeelden (en nog andere) ontleend zijn aan het grote werk van de
bekende Zweedse theoloog Nathan Sbderblom Frkmmande religionsurkunder i urval och ófverskttning, 3
dln., Stockholm, 1908 (Vreemde godsdienstoorkonden uitgekozen en vertaald, met medewerking van een
tiental specialisten en met een uitvoerige inleiding van Nathan S6derblom).
4 In het Nederlands vertaald onder de titel Vreemdeling in deze wereld, 1950.
5 Zie mijn artikel De invloed van Wells' 'God the Invisible King' op het werk van Par Lagerkvist, in Studia
Germanica Gandensia VII, 1965, pp. 287-297.
6 Elders trotseert het goddelijke, eeuwige, dat de mens na zijn dood overleeft, zelfs het vuur. In het gedicht
Engáng i evigheten okdnd sitter (uit de bundel Genius, 1937) ziet hij 'eens in de eeuwigheid' een onbekende
god in de as van de vergane levensgloed roeren. Hij vindt er iets dat het vuur heeft doorstaan en daardoor
eeuwig leven gekregen heeft. Wat eens een kostbaar, edel sieraad was, glinstert nog in de duisternis.
7 In het Nederlands vertaald als De priesteres van Delphi, 1957.

ASTRONOMIE VERSUS
ASTROLOGIE
FLOR BERTIAU

Wat tot amper vijf jaar geleden nog hoogst uitzonderlijk was, overkomt ons
astronomen de jongste tijd geregeld : in alle ernst vraagt men ons op de man
af wat wij, als levenslange beoefenaars van de sterrenkunde, denken van de
astrologische 'verklaringen' die in steeds bredere, ook voor intellectueel
doorgaande kringen een groeiende belangstelling schijnen te genieten.
Bij wijze van inleiding op het onderwerp – het verband tussen astronomie
en astrologie – : hoe ontstond het gebruik de sterrenkunde 'astronomie' te
noemen en niet astrologie ? Veel wetenschappen dragen een naam die eindigt op 'logie' zoals o.a. filologie en biologie, terwijl andere op 'nomie' eindigen, zoals economie en agronomie. De benaming 'astonomie' voor sterrenkunde en 'astrologie' voor sterrenwichelarij werden beide reeds in de oudheid
gebruikt, b.v. bij Cicero en Seneca.
Isidorus van Sevilla (6e eeuw) wijst op het verschil tussen beide namen.
Hij schrijft over 'astronomia' als over een wetenschap, terwijl hij 'astrologia'
een 'superstitia' (een bijgeloof) noemt.
Tot in de 17e eeuw beoefenen sterrenkundigen beide disciplines. Na het
baanbrekend werk van Copernicus, Galilei, Kepler en vooral van Newton was
het voorgoed duidelijk dat de beweging van de hemellichamen in exacte (mathematisch formuleerbare) wetten gevat kon worden, binnen een systeem
van coherente axiomatische beginselen dat voor empirische verificatie vatbaar was. De sterrenkundigen zagen zich genoopt hun activiteiten alleen tot
astronomie te beperken d.i. het bepalen van de wetten van de sterren (astrum
= ster) en aan de astrologische praktijken te verzaken. Onder astronomie
verstaan wij sindsdien een tegelijk empirisch verifieerbare en verregaand
exacte (streng mathematisch geformuleerde) wetenschap, die tot doel heeft
de fysische wetten (nomos = wet) op het spoor te komen van de beweging,
het ontstaan en de evolutie van de hemellichamen. Voor de astronoom is
de astrologie geen wetenschap maar een pseudo-wetenschap die, weliswaar
gebruik maakt van kennis ontleend aan de astronomie (zoals de positie van
de maan, de planeten en enkele sterren) om het menselijk gebeuren op aarde
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te voorspellen. In dit geval suggereert -logie (van legein = lezen) dat de
astroloog de menselijke toekomst in de stand van de hemellichamen 'leest'.
Om het verband tussen astronomie en astrologie – met name de nu eens
aanwijsbare en dan weer volstrekt onwaarschijnlijke en fictieve invloed van
hemellichamen op de aarde – te begrijpen, zetten wij hier een aantal relevante astronomische feiten op een rijtje, met bijzondere aandacht voor de
grootte-orde van afstanden en massa's in de besproken fenomenen. En, aangezien de astrologie uitsluitend individuele, met hun (eigen) naam benoemde hemellichamen (planeten, sterren, sterrenbeelden...) viseert, noteren ook
wij in de rest van ons betoog de voornaamste acteurs van het gebeuren, nl.
de Zon, de Aarde en de (aardse) Maan – tegen de gebruikelijke schrijfwijze
in – eveneens met een hoofdletter.
HET ZONNESTELSEL : REALITEIT EN FICTIE
Zonnestelsel noemen wij dat gedeelte van de kosmische ruimte waarin de
Zon, de Planeten met hun Manen, de Kometen en de Kleine Planeten of
asteroïden zich bevinden. De diameter van deze, in feite sterk afgevlakte
ruimte bedraagt tweemaal 7.500 miljoen km : de verst verwijderde planeet
Pluto draait rond de Zon op 7.500 miljoen km. Nog verder daar vandaan
bewegen miljoenen kometen zich in de zo geheten Oortgordel. Enkele daarvan zien wij ieder jaar in de nabijheid van de Zon en de Aarde verschijnen.
De kern van een komeet is vrij klein, van de orde van 10 tot 30 km en bestaat
uit een conglomeraat van ijs en rots. De ijle staart ontwikkelt zich onder invloed van de verhitting door de Zon. Een komeet heeft minstens 80 jaar nodig om vanuit de Oortgordel de nabijheid van de Zon te bereiken.
Alle planeten, de Aarde en de Zon draaien in dezelfde zin om de as van
de Zon, tegen de wijzers van de klok in, gezien vanuit het noorden (de richting van de Poolster). Het zonnestelsel en al wat het bevat is ontstaan –
en bestaat nog steeds – uit een enorme draaikolk van materie. Het grootste
gedeelte van deze materie, meer dan 330.000 maal de massa l van de Aarde,
is in de kern van de draaikolk gevallen en vormde er de Zon, die de nodige
druk en temperatuur ontwikkelde om een ster te worden : d.w.z. dat ze enorme hoeveelheden warmte uitstraalt. Kernenergie, de omzetting van waterstof
in helium die energie vrij maakt, is de bron van de zonnewarmte... en van
het leven op Aarde. Mocht de in twee seconden in alle richtingen uitgestraalde energie niet in de ruimte verloren gaan maar geheel door de Aarde
opgevangen worden, dan zou het water van de oceanen onmiddellijk verdampen. Het oppervlak van de Zon heeft een constante temperatuur van 5.600°.
In het inwendige van de Zon bedraagt de temperatuur minstens 15 miljoen
graden. Omdat de massa van de Zon zo groot is, ontploft zij niet (vindt er
geen implosie plaats). De Zon is even oud als de Aarde en het zonnestelsel
zelf : 4.600 miljoen jaar. Ze heeft voldoende waterstof om nog 4 miljard jaar

428

STREVEN / FEBRUARI 1992

onverminderd te stralen.
Vergeleken met de Zon zijn de planeten zeer klein : hun gezamenlijke
massa bedraagt 450 maal de massa van de Aarde en slechts 1/738ste van de
massa van de Zon. Jupiter, de grootste planeet, is 318 maal massiever dan
de Aarde en 1.038 maal minder massief dan de Zon. Jupiter bevindt zich
op 780 miljoen km van de Zon, meer dan vijf maal de afstand Aarde-Zon.
De door de planeten uitgestraalde warmte is bijna uitsluitend afkomstig van
de ontvangen zonnestraling : het licht van een planeet is weerkaatst zonnelicht. Dat geldt ook voor de aardse Maan ; 'aardse' want de meeste planeten
hebben ook manen. Aan de niet verlichte kant is de Maan ijskoud (-100°C);
aan de verlichte kant loopt de temperatuur op tot 100°C. De massa van de
Maan is vrij klein : 1/81ste van de massa van de Aarde. De maanschijf is kleiner dan het oppervlak van Europa. De grotere massa van de Aarde houdt
de kleinere Maan in een elliptische baan op ongeveer 384.000 km van de
Aarde. Een lichtstraal, weerkaatst door de spiegels die door Amerikanen en
Russen op de Maan zijn neergezet, heeft ongeveer 1 seconde nodig om naar
de Aarde terug te keren. Men kan zeggen dat de Maan zich op één 'lichtseconde' van de Aarde bevindt. De Zon bevindt zich op 150 miljoen km, zegge 500 lichtseconden of ongeveer 8 lichtminuten van de Aarde. Vindt er op
de Zon een uitbarsting plaats, dan duurt het 8 minuten vooraleer radiocommunicaties of scheepskompassen op Aarde erdoor verstoord worden.
Iedere planeet ontstond in de grote draaikolk van het zonnestelsel als de
kern van een kleinere draaikolk. En, zoals in het geval van de Zon neemt
ook de massa van planeten en manen nog toe door materie die erop neerstort. Op de Aarde inslaande brokken materie heten vanouds 'vallende sterren'. Een vallende ster is gewoonlijk niet meer dan enkele gram zwaar. De
lichtste gassen, vnl. waterstof, verdampen uit de atmosfeer 2 van de planeten.
De Maan heeft geen atmosfeer, terwijl Mars een ijle atmosfeer heeft behouden.
Omdat de draaikolk van het zonnestelsel alleen in een min of meer plat
vlak kan bestaan, cirkelen alle planeten ongeveer in hetzelfde platte vlak :
de Ecliptica. Dat vlak ligt nagenoeg vast in de ruimte : wij zien de ecliptica
op het hemelgewelf geprojecteerd als een grote cirkel, de zo geheten Dierenriem, waarop de Zon, de Maan en de Planeten zich verplaatsen. Met het
blote oog, zonder telescoop dus, kan men vijf planeten langs de ecliptica zien
bewegen : Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, en natuurlijk ook
de Zon en de Maan. In feite nemen wij enkel hun projectie op de ecliptica
waar. Als we daar dus twee planeten in elkaars 'onmiddellijke omgeving' zien
voorbijschuiven, dienen wij te bedenken dat de afstand tussen beide ook dan
nog altijd verschillende tientallen miljoenen km bedraagt. De 'ontmoeting'
van twee planeten tijdens een zo geheten conjunctie is een optische illusie.
De andere drie planeten, Uranus, Neptunus en Pluto staan te ver af en
zijn te zwak lichtend om zonder telescoop waargenomen te worden : het licht
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MENS EN M A A N
O p mens, d i e r e n en planten oefenen de wisselende maangestaltcn geen
andere invloed uit dan op levenloze dingen als rotsen... Bij volle m a a n
is het zichtbaar o p p e r v l a k van de m a a n bijzonder h e l d e r doordat z o n ,
aarde en maan z i c h dan op een rechte lijn b e v i n d e n en geen enkele
van de t i e n d u i z e n d e n maankraters in dat geval een schaduw heeft. M e n
mag bovendien niet vergeten dat de zo geheten schijngestalten van de
m a a n dezelfde zijn over heel het a a r d o p p e r v l a k : als de m a a n in B e l g i ë
vol is, dan is ze dat eveneens i n S i b e r i ë of C a n a d a . D o e t zich bij volle
m a a n een belangrijke gebeurtenis voor — zoals b.v. de geboorte van
een k i n d - dan wordt die gebeurtenis daar vaak mee in v e r b a n d gebracht. Statistisch o n d e r z o e k heeft evenwel bewezen dat het aantal geboorten bij volle maan volstrekt n o r m a a l is, wat v r o e d v r o u w e n ook mogen beweren... D i t soort 'astrologisch' volksgeloof - dat geboorten abn o r m a a l veel v o o r k o m e n bij volle maan - is derhalve v o l k o m e n ongegrond.

v a n P l u t o b.v. is m e e r d a n 10.000 m a a l te z w a k o m m e t h e t b l o t e o o g z i c h t b a a r
te zijn. D e z e p l a n e t e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k pas i n 1781, 1846 e n 1930 ontdekt.
E r z i j n s l e c h t s t w e e h e m e l l i c h a m e n i n het z o n n e s t e l s e l , de Z o n e n d e
M a a n d i e d e A a r d e — a a n w i j s b a a r e n i n a a n z i e n l i j k e m a t e — w e r k e l i j k beïnv l o e d e n : d e Z o n d o o r h a a r grote m a s s a e n ( w a r m t e ) s t r a l i n g , d e M a a n d o o r
h a a r z e e r n a b i j e m a s s a . D a t Z o n e n M a a n e v e n g r o o t z i j n ( l i j k e n ) is e e n optische i l l u s i e : d e d i a m e t e r v a n de Z o n b e d r a a g t o n g e v e e r 700.000 k m , d i e
v a n de M a a n 3.500 k m . B e v o n d de A a r d e z i c h n i e t o p 150 m i l j o e n k m v a n
de Z o n m a a r b . v . o p 100 m i l j o e n k m , d a n z o u d e t e m p e r a t u u r o p de A a r d e
m i n s t e n s 3 0 0 ° C b e d r a g e n . O m d i e r e d e n is V e n u s n i e t g e s c h i k t o m er m e t
e e n r a k e t o p te l a n d e n : d e t e m p e r a t u u r b e d r a a g t e r m i n s t e n s 2 0 0 ° C . M a r s ,
die 1,5 m a a l v e r d e r v a n d e Z o n v e r w i j d e r d is d a n d e A a r d e , is n i e t te k o u d
v o o r d e m e n s : v a n d a a r d a t m e n b e m a n d e l a n d i n g e n o p M a r s v o o r de volgende d e c e n n i a ernstig overweegt. A l l e andere p l a n e t e n zijn o m diverse
r e d e n e n o n g e s c h i k t v o o r d e m e n s : o . m . o m d a t het h a r t v a n g e e n e n k e l e m e n s
sterk g e n o e g is o m o p d e r m a t e z w a r e p l a n e t e n n o g n o r m a a l te f u n c t i o n e r e n .
D e m a s s a v a n J u p i t e r is 3 1 8 m a a l g r o t e r d a n d i e v a n d e a a r d e , de m a s s a v a n
S a t u r n u s 95 m a a l . O p d e M a a n is het d a n w e e r i d e a a l v o o r h a r t l i j d e r s : h e t
hart m o e t e r z e s m a a l m i n d e r h a r d w e r k e n d a n o p A a r d e . D e a s t r o n a u t e n
k o n d e n e r m e t h u n t o p z w a r e p a k k e n h o o g s p r i n g e n e n zes m a a l g r o t e r e gewichten heffen.
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Naast de planeten en manen zijn er nog miljarden kleinere vormloze blokken en blokjes die in de interplanetaire ruimte rond de Zon slingeren. Soms
botsen ze tegen elkaar en vallen op de Zon of een planeet. Sommige vormen
met verloop van tijd een tamelijk stabiele ring om een van de grote planeten,
zoals dat met name om Saturnus het geval is. De interplanetaire ruimte is
nochtans erg leeg : vooralsnog werd nog nooit een kunstmatige satelliet of
een raket door een stuk asteroïde getroffen.
Het is de zwaartekracht van de massa's die het zonnestelsel samenhoudt.
Newton ontdekte en 'definieerde' deze kracht. Galileï en Kepler vonden (via
waarneming en meting) de wetten ervan. De Maan is het enige hemellichaam
dat, samen met de Zon, het oppervlak van de Aarde merkbaar beïnvloedt.
Dat verschijnsel noemen we de getijden: ebbe en vloed. De invloed van beide
hemellichamen is van dezelfde grootte-orde : de vervorming, door de Zon
veroorzaakt, is ongeveer gelijk aan 2/3 van de vervorming die de Maan veroorzaakt. Springtij doet zich voor bij Nieuwe en Volle Maan, waar beide vervormingen elkaar versterken. De Zon is wel 2.700.000 maal massiever dan
de Maan, maar de Maan staat 387 maal dichter bij de Aarde dan de Zon.
Tijdens het Eerste en Laatste Kwartier neutraliseren beide vervormingen elkaar min of meer.
GALAXIE EN STERRENBEELDEN : REALITEIT EN FICTIE
Mag het zonnestelsel ons enorm groot lijken, het is uiterst klein vergeleken
met een andere draaikolk, waarvan het een miniem onderdeel is : de Galaxie
of, geprojecteerd op het hemelgewelf, de ons vertrouwde Melkweg. In België
en Nederland is de Melkweg schier onzichtbaar geworden ten gevolge van
de zware lichtbezoedeling van de hemel3.
Onze Galaxie – 'onze' want er zijn er vele in de kosmos – bestaat uit
ten minste 100 miljard maal de massa van de Zon. Individueel kunnen sterren
sterk van elkaar verschillen, zowel in grootte als in massa en in helderheid.
De grootste sterren zoals b.v. Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion hebben
een diameter die groter is dan de aardbaan om de Zon. Andere daarentegen
zijn zeer klein zoals de Witte Dwergen die massiever zijn dan de Aarde maar
een diameter hebben van slechts enkele tientallen km. Onze Zon is een gewone dwerg, een soort ster die in de Galaxie veel voorkomt. Of andere Dwergen ook de kern van een planetenstelsel vormen is best mogelijk, maar dat
blijft voorlopig een nog onopgelost probleem. Misschien zal de Hubble telescoop of de VLT 4 maal 8 meter telescoop van de ESO daarover uitsluitsel
kunnen geven4.
Van de miljarden sterren van de Galaxie zijn er slechts zo'n 5.000 die men
met het blote oog kan waarnemen. Zij bevinden zich op zeer verschillende
afstanden en, twee sterren die even ver van de aarde verwijderd zijn kunnen
toch zeer sterk in helderheid verschillen (zelfs met een factor van 10.000).
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De reeds vermelde reuzester Betelgeuze bevindt zich op 270 lichtjaar 5 van de
Aarde, terwijl de afstand tot de helderste ster aan de noordelijke hemel, Sirius in de Grote Hond, slechts 8,7 lichtjaar bedraagt.
Om de helderste en derhalve meest opvallende sterren individueel te markeren hebben in de loop der tijden Grieken zowel als Chinezen en Arabieren
er namen aan gegeven. Die zijn op zichzelf niets meer dan een etiket, tenzij
men geloof hecht aan de mythologische verhalen die er vaak mee verbonden
werden. Men gaf ook namen aan losse 'groepen' of 'figuren' van sterren :
die zogenaamde sterrenbeelden zeggen ons niets omtrent de aard van de daartoe behorende sterren noch omtrent hun (eventuele en hoogst problematische) onderlinge samenhang. De sterrenbeelden zijn overigens niet stabiel :
ze veranderen van vorm, omdat iedere ster in de Galaxie zich met grote snelheid beweegt.
De Zon zelf beweegt zich in de richting van de ster Wega in de Lier met
een snelheid van 19,7 km per sec. De sterren van eenzelfde sterrenbeeld bevinden zich in feite op zeer verschillende afstanden van de Aarde. De twee
helderste sterren van het sterrenbeeld, de Tweelingen, worden Castor en Pollux genoemd : Pollux is 32 lichtjaar van ons verwijderd en Castor 44 lichtjaar.
Er kan onmogelijk een (relevant) fysisch verband bestaan tussen twee sterren
die ten minste 12 lichtjaar van elkaar verwijderd zijn.
Alle sterren bevinden zich op dermate grote, 'astronomische' afstanden
van de Aarde dat zij zelfs in de grootste telescopen (zoals die van Palomar)
slechts als lichtende punten verschijnen. Hun massa, diameter, temperatuur
en scheikundige samenstelling kennen wij slechts dank zij de analyse van hun
spectrum. Sterren en planeten kan men wel met het blote oog onderscheiden : planeten twinkelen nooit, sterren doen dat wel. In een telescoop verschijnen de planeten als kleine ronde schijfjes, de sterren blijven altijd puntvormig.
Buiten het zonnestelsel bevindt de dichtsbije ster Alpha Centauri zich op
een afstand van 4,3 lichtjaar : dat betekent een afstand van
4,3 x 60 x 60 x 24 x 365 x 300.000 km of ongeveer 40.000.000.000.000 km (4
gevolgd door 13 nullen !). Een astronaut die daar naartoe zou reizen aan een
snelheid van 20 km per seconde doet er 63.400 jaar over. Het is klaar dat
zijn vrouw daartegen bezwaar zal hebben.
Zoveel moet intussen duidelijk geworden zijn : de uitzonderlijk grote afstanden van planeten en sterren – om het even tot welk sterrenbeeld zij
behoren – maken het volstrekt onredelijk en/of onmogelijk dat hun massa,
licht, warmte of magnetisme enige invloed op de Aarde kunnen uitoefenen.
De wet van Newton die zegt dat de aantrekkingskracht afneemt met het kwadraat van de afstand, is eveneens op die andere verschijnselen toepasselijk.
De (eventuele) invloed van Alpha Centauri is derhalve omgekeerd evenredig
niet met het getal 4 (km) gevolgd door 13 nullen maar wél met het getal 16
gevolgd door 26 nullen. Over dergelijke afstanden niet alleen enige maar een
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diep ingrijpende invloed aannemen op het menselijk gebeuren, heeft niets
meer met wetenschap en astronomie te maken, maar met het merkwaardig
soort 'geloof, of juister bijgeloof, dat astrologie heet.
Een belangrijke beperking schijnen astrologen niet eens te beseffen : iedere invloed of straling die uitgaat van een ster of planeet plant zich voort
met de lichtsnelheid. Het licht van de sterren in het sterrenbeeld Orion heeft
verschillende honderden jaren nodig om ons te bereiken. De hemelkoepel
die we nu zien behoort dus tot een verleden.
ASTROLOGIE VERSUS... MOLECULAIRE BIOLOGIE
Astrologie is wellicht zo oud als de mensheid. Mensen hebben altijd al verlangd om een verklaring te vinden voor hun succes en hun falen, voor hun
onzekere toekomst en vooral voor beproevingen die hen plotseling (schijnbaar zonder oorzaak) overvallen. Als iemand hun nu de stand van de planeten en sterren kan aanwijzen als de oorzaak van hun levens- of noodlot,
dan heeft die uitleg iets bevrijdends : voor het menselijk gebeuren is dan niet
langer de mens verantwoordelijk, maar uitsluitend de kosmos. Daarom bloeide de astrologie vooral bij lui die veel te verliezen hadden, koningen (pausen !) en welgestelden... tot in de 17e eeuw. De astrologie gaf zich zelf de
allures van een wetenschap (door o.m. gebruik te maken van echte en steeds
nauwkeuriger astronomische kennis) maar slaagde er nooit in om oorzakelijke verbanden tussen de 'hemelfiguren' (als oorzaak) en menselijk levensverloop (als gevolg) aan te tonen.
Zodra Galilei, Kepler en Newton in de 16e, 17e eeuw de wetten van de
gravitatie (de aantrekkingskracht die bestaat tussen twee of meerdere massa's) als de fundamentele wet van de sterrenkunde hadden ontdekt, hielden
de astronomen op aan astrologie te geloven of er zich onledig mee te houden.
Niemand minder dan Kepler geeft in zijn correspondentie toe dat men met
astronomie niet rijk wordt, terwijl men met astrologie uitstekend zijn kost
kan verdienen. Dat is nog steeds het geval. Om astroloog te worden volstaat
het een goed psycholoog te zijn, met behoorlijk wat mensenkennis. Een
astroloog is iemand die er verstand van heeft het vertrouwen van de mensen
te winnen en te raden wat de ander wenst te horen. De tabellen met de exacte
positie van planeten en sterren kan elke astroloog zonder enige moeite ontlenen aan het werk van de astronomen. Met wat fantasie kan hij figuren op
de hemelkaart tekenen (even 'willekeurig' als de oude sterrenbeelden) en
daar de meest buitenissige conclusies uit afleiden.
Aan geen enkele universiteit bestaat er een leerstoel voor astrologie en
geen enkel lid van de Union Internationale d'Astronomie, die 6.000 leden telt,
gelooft aan of beoefent de astrologie. De astronomen behoren nochtans tot
alle levensbeschouwelijke groepen : er zijn christen-gelovigen en atheïsten
bij, joden en moslims. Met astrologie wil men daar gewoon niets te maken
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hebben. Op hun internationale congressen hebben de astronomen herhaaldelijk gezocht naar middelen om de pseudowetenschap van de astrologie te
bestrijden. Men kwam echter tot de conclusie dat het onbegonnen werk was,
omdat men met een geloof te maken heeft, waar wetenschappelijke argumenten geen vat op hebben. De astrologie is niet uit te roeien : mundus vult decipi,
mensen willen bedrogen worden.
Intussen zijn in onze 20e eeuw andere wetenschappen en met name de
moleculaire biologie wél ver gevorderd in de ontdekking en kennis van aantoonbare, materiële oorzaken of determinismen, die verregaand de 'toekomst' van elk volwassen menselijk individu – ten goede en ten kwade –
bepalen. De ontdekking van de chromosomen en genen in de menselijke cel,
de ontrafeling van de structuur van de DNA-molecule en de werking van
de genetische code... bieden blijkbaar de sleutels voor een verklaring van de
groei van elk menselijk embryo tot een nieuwgeboren individu met zijn aparte hoedanigheden én gebreken. Met de dag blijkt alsmaar duidelijker dat fysico-chemische processen op dit niveau in hoofdzaak de lichamelijke en karakteriële problemen van de mens-in-wording zullen bepalen. De astrologen
willen dit niet zien, wensen die verworven kennis te ignoreren en blijven erbij
dat de precieze stand van levenloze massa's, op fantastische afstand van de
Aarde, op het even precieze moment van de geboorte van een mens, de doorslaggevende factor is die de verdere levensloop van dit individu bepaalt en
vastlegt !
De astrologen van de middeleeuwen achtten niet het ogenblik van de geboorte maar het ogenblik van de conceptie van groot belang, wat ten minste
logischer was. Al wat het geboren kind omgeeft, het bed, de wanden van de
kamer, het gebouw, een nabije kerk en noem maar op... heeft voor de
astroloog niet het geringste belang, ofschoon al deze 'massa's' een veel grotere invloed op de boorling uitoefenen dan de zich op welhaast oneindige
afstanden bevindende sterren en planeten. De astroloog schijnt bovendien
te vergeten dat de voor hem zo belangrijke sterrenbeelden, langzaam maar
zeker, van vorm en van plaats veranderen. Het sterrenbeeld van de Ram b.v.
correspondeert hoegenaamd niet meer met de plaats die het in de Oudheid
innam en waarop de astrologen van toen hun 'verklaringen' steunden. En
dan hebben we het nog niet eens gehad over de eveneens aantoonbare invloeden – ten goede of ten kwade – waaraan niet alleen de boorling maar
ook de bevruchte eicel en het groeiende embryo kunnen blootstaan vanwege
desgevallend in de omgeving aanwezige (al dan niet kunstmatige) radioactieve stralingen.
Het is best mogelijk dat sommige astrologen in hun pseudo-wetenschap
geloven. Maar doorgaans zijn het alleen pientere lui die de goedgelovigheid
van hun raadplegers weten uit te buiten en er goed aan verdienen. Is astrologie dan gevaarlijk ? Het gevaar is niet dat men er zich mee bezig houdt
(bij wijze van spel). Het eigenlijke gevaar bestaat hierin, dat mensen ertoe
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gebracht worden beslissingen na te laten die ze hadden moeten nemen.
Astrologisch fatalisme kan de ondergang van de mens of van menselijke gemeenschappen tot gevolg hebben. Het is niet met uitspraken als 'Het staat
in de sterren geschreven' of 'Het is de wil van Allah' dat men de Aidsepidemie of de wateren van de Ganges tegenhoudt.
NOTEN
1 In de natuurkunde en de astronomie verstaat men, na Newton, onder massa van een fysisch object
de weerstand die dit object biedt tegen elke verandering van zijn bewegingstoestand. Massa mag niet
verward worden met gewicht: gewicht slaat op de (aantrekkings)kracht, door een welbepaalde massa (in
het bijzonder die van de Aarde als geheel) op een ander lichaam uitgeoefend. Een astronaut die op aarde
60 kg weegt, weegt op de maan veel minder, al blijft zijn massa dezelfde. Om op de maan op zijn hakken
(om de eigen lichaamsas) rond te draaien moet hij dezelfde inspanning doen als op aarde.
2Atmosfeer of dampkring: alle planeten die zwaar genoeg zijn en niet te fel door de Zon verwarmd worden
bezitten een atmosfeer. De gassen die uit het binnenste van een planeet ontsnappen vormen een dampkring rond de planeet. Manen zijn doorgaans te licht om een dampkring vast te houden.
3 Lichtbezoedeling is een vorm van luchtbezoedeling tengevolge van te overvloedig (uiteraard kunstmatig)
strooilicht in de hemel. België is het land met de sterkste lichtbezoedeling.
4 De Amerikaanse Hubble telescoop is tot nog toe de grootste telescoop die in de ruimte rond de aarde
cirkelt. Eenmaal dat men de technische fouten van de Hubbletelescoop verbeterd zal hebben zal de kwaliteit van zijn waarnemingen die van alle andere telescopen overtreffen. De VLT of Very Large Telescope
van de ESO (European Southern Obse rv ato ry ) is een 4 maal 8 meter telescoop met een effectieve diameter van 16 m die in Europa gebouwd wordt en in een koepel op 2.800 m hoogte in Chili gemonteerd
zal worden. Hij zal driemaal verder in het heelal kunnen doordringen dan tot nog toe mogelijk was met
de Palomar telescoop. De ESO is een multinationale organisatie die aan de westerse Europese sterrenwachten de mogelijkheid biedt telescopen in Chili te bouwen en te gebruiken.
5 Lichtjaar: een in de astronomie veel gebruikte lengte-eenheid of afstandsmaat. Een lichtjaar is de afstand die het licht in vacuo aflegt op één jaar (365 dagen) met zijn bekende snelheid van ongeveer 300.000
km per seconde.

Functie en betekenis van een vroeg -16e eeuws retabel

ISENHEIM REVISITED
ERIK DE SMET

In 1794 werden in Frankrijk en in de door Frankrijk bezette gebieden kloosters, abdijen en kerken gesloten. De revolutionaire overheid had commissies
opgericht om kerkelijke goederen te nationaliseren, te verkopen of te liquideren. In het Elzassisch stadje Colmar sloten de officiële commissarissen zo
het Antonietenklooster Isenheim. De inboedel van het klooster werd grotendeels verkocht en in enkele jaren tijd was het eeuwenoude gebouw met
de grond gelijk gemaakt. Onmiddellijk na de sluiting hadden officianten het
altaarstuk van de kerk, een 16e eeuws werk van de Duitse schilder Matthis
Grunewald, gedemonteerd en overgebracht naar de openbare bibliotheek
van de stad. De commissie suggereerde de overheid dit meesterwerk van religieuze kunst te bewaren en voor het publiek ten toon te stellen. Het duurde
evenwel tot het midden van de 19e eeuw vooraleer het altaarstuk van Isenheim opnieuw werd 'ontdekt' en in het stedelijk museum Unterlinden te Colmar opgesteld. De visionaire expressiekracht van het werk intrigeerde academici, kunstcritici en schrijvers dermate dat de literatuur over het retabel
en zijn mysterieuze schilder haast onoverzichtelijk is geworden. Het werk
werd een inspiratiebron voor moderne kunstenaars en auteurs, zoals J.K.
Huysmans, Max Beckmann, Pablo Picasso, Walter Benjamin, Paul Hindemith... Los van de vele artistieke interpretaties, bleef de vraag bestaan naar
de oorspronkelijke functie en de betekenis van het retabel.
Recent verschenen er in de Verenigde Staten – waar men vaak meer interesse lijkt te hebben voor de oude Europese cultuur dan in Europa – twee
werken die die vraag trachten te beantwoorden : The Devil at Isenheim van
Dr. Ruth Mellinkoff, een kunsthistorica uit Los Angeles en The Isenheim Altarpiece. God's Medicine and the Painter's Vision van Andrée Hayum, docente
kunstgeschiedenis aan de Fordham-University l . Deze studies kregen onverwacht veel aandacht. Er verschenen talloze recensies en prestigieuze bladen
als The New York Review of Books, The New York Times, Burlington Magazine...
namen reacties van academici en publicisten in hun kolommen op. Beide auteurs verwerken de bestaande literatuur over het Isenheimaltaar en voegen
er een eigen originele interpretatie aan toe. Mellinkoff bouwt haar redenering op de veronderstelling dat de schilder een groot aantal populair-reli-
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1 Matthis Grunewald, Isenheimaltaar, gesloten. Alle illustraties komen uit A. Hayum, o.c.

gieuze denkbeelden wou illustreren. Hayum gaat bij haar analyse niet meteen uit van de persoon van de kunstenaar. Ze besteedt vooral aandacht aan
de artistieke traditie waarin het retabel thuishoort en aan zijn sociaal-culturele genese. Wie die schilder was en hoe hij te werk ging zijn volgens haar
vragen die ondergeschikt zijn aan het appel dat van het kunstwerk uitging
(en nog uitgaat) en aan de receptie door de toeschouwers.

GRUNEWALD
De figuur van de schilder bleef lange tijd in duisternis gehuld. In de 17e eeuw
schreef men het werk ten onrechte toe aan Albrecht Durer. Pas in 1675 kreeg
de schepper van het Isenheimaltaar een naam : Matthis Grunewald, evenwel
ook ten onrechte, want Grunewald was slechts een 'etiket' dat men op andere
schilderijen van deze schilder had gekleefd. Historisch onderzoek in onze
eeuw bracht de mens achter de kunstenaar aan het licht. Zijn ware naam
was Matthis Gothart Nithart, vermoedelijk geboren in Würzburg tussen 1475
en 1480 en gestorven te Halle (Duitsland) in 1528. De historische bronnen
vertellen zeer weinig over zijn leven. Wij weten dat hij als schilder werkte
voor een aantal Duitse kerkvorsten en dat hij ook bedrijvig was als designer
en architect. Hij ontwierp watermolens en waterkrachtinstallaties, fabriceerde verf en zeep. Hij was, zo mogen we veronderstellen, zoals die andere re-
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2 Matthis Grunewald, Isenheimaltaar, met voorste luiken open.

3 Matthis Grunewald, Isenheimaltaar, nu ook de achterste luiken open.
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naissancekunstenaars Leonardo en Michelangelo, een homo universalis.
In 1509 gaf Guido Guersi, preceptor van het Antonietenklooster Isenheim, aan deze Gothart Nithart de opdracht het onvoltooide altaarstuk van
de kloosterkerk af te werken. De schilder werkte aan die opdracht van 1508
tot 1516. Aan een oorspronkelijk houten schrijn van de Elzassische houtsnijder Nicolas Haguenauer hechtte hij een tiental beschilderde panelen
vast. Op het einde van de 18e eeuw werd dit ensemble gedemonteerd en werden de schilderijen afzonderlijk tentoongesteld.
Met de panelen dicht toont het altaarstuk de Kruisiging van Grunewald :
een zieltogende Christus met open mond en verkrampte handen hangt aan
twee gebogen houten latten (afb. 1). Maria, Johannes en Maria Magdalena
staan in kleiner formaat links van het kruis afgebeeld. Rechts staat de figuur
van Johannes De Doper. Aan dit centrale paneel hangen twee panelen met
heiligenafbeeldingen, die van Sebastiaan (links) en van Antonius Abt
(rechts). Onderaan, op de predella (het onderstuk), bevindt zich een Lamentatio, een bewening van de dode Christus. Het kruisigingstafereel werd middendoor geopend – Christus werd letterlijk gehalveerd – en laat vier taferelen zien : de boodschap aan Maria, een engelenconcert, een Madonna
met kind en een verrezen Christus in een onwezenlijk albasten licht (afb.
2). Het middenpaneel kon weerom geopend worden en dan kwam het houtsnijwerk van Haguenauer tevoorschijn dat Augustinus, Hiëronymus en Antonius Abt afbeeldt (afb. 3). Daarnaast tenslotte hangen twee grote geschilderde taferelen : de bekoring van de H. Antonius door een horde duivels en
monsters (rechts) en een ontmoeting van de H. Antonius met de H. Paulus
de Heremiet (links).
Dit retabel, d.w.z. het houtsnijwerk mét alle beschilderde panelen, bevond
zich op het hoofdaltaar van de kerk en had daardoor een liturgische functie :
de verschillende panelen werden geopend naargelang het liturgische feest.
Maar, het Isenheimaltaar had nog een andere – meer verhulde – functie.
Wie die wil kennen, moet terug naar het oude Isenheim.
PESTILENTIA IGNIS
Isenheim was een vestiging van de Antonieten, een orde van mannelijke religieuzen, in de Middeleeuwen één van de belangrijkste hospitaalorden. Die
hospitaalcontext is, volgens Hayum, één van de sleutels om Grunewalds werk
te verstaan. De twee op de zijvleugels afgebeelde heiligen, Sebastiaan en Antonius, werden aangeroepen als bescherming tegen ziekten. Sebastiaan tegen
de pest en andere epidemische ziekten, Antonius meer specifiek tegen de
pestilentia ignis of het Antoniusvuur. Het klooster van Isenheim had zich vanaf de 15e eeuw toegelegd op de verzorging van patiënten die leden aan het
Antoniusvuur. De Bekoring van Antonius toont op de voorgrond een merkwaardige demonische figuur (afb. 4) met een opgezwollen buik, rood uitge-
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4 Matthis Grunewald, Isenheimaltaar, Bekoring van Antonius, demon (detail).

slagen ledematen en verdorde armen : de kenmerken van de gevreesde ziekte2. Niet alleen de Antoniustaferelen verwijzen naar deze ziekte, ook nog
andere details op het schilderij. De vele afbeeldingen van geneeskrachtige
planten en medische instrumenten zijn directe of indirecte verwijzingen naar
de hospitaalfunctie van het klooster. In Isenheim gebeurde, zo blijkt uit de
bronnen, de diagnose van het Antoniusvuur in de kerk van het klooster. Het
Isenheimretabel, zo luidt dan Hayums hypothese, was een onderdeel van het
genezingsprogramma van het hospitaal.
Verrassend is haar hypothese niet : heiligenverering behoorde in de 15e16e eeuw samen met de artsenijkunst tot de courante geneesmethodes. Niet
als aanvulling of laatste toevlucht, maar als een evenwaardige methode. Aan
het klooster waren professionele artsen verbonden, die de toen gebruikelijke
medische handelingen op de patiënten toepasten : kruidendrankjes, compressen, wondzalven en amputaties. Zoals in andere middeleeuwse hospitalen werd het dagritme van patiënten en verplegers bepaald door de gebedstijden. Van de patiënten werd verwacht dat zij tijdens de officies van
de geestelijken in de kerk aanwezig waren en deze tijd vulden met het opzeggen van Onze Vaders en Ave Maria's. Tijdens de gebedsdiensten zagen
de zieken dan hoe het enorme altaarstuk, dat zich in het koor van de monniken bevond, geopend en gesloten werd. Wanneer de patiënten bij de communie het altaar naderden werden zij geconfronteerd met de demonische
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figuur van het Antoniustafereel die zich op ooghoogte bevond. Grunewald
combineerde in deze figuur afschuw en pathos, gruwelijkheid en hulpeloosheid. De aan Antoniusvuur lijdende demon laat zijn hoofd achterover vallen
en steekt, zoekend naar steun, krampachtig zijn arm uit. Volgens Hayum
heeft dit een theologische betekenis : dit tafereel zou een echo zijn van de
Ars Moriendi, een laat-middeleeuws populair boekengenre over de 'kunst van
het sterven'. Ziekten beschouwde men als de bekoring bij uitstek die de religieuze draagkracht van het individu uittestte. Zalig waren zij die deze bekoringen konden trotseren. Grunewalds tafereel was in die zin een poging
om het religieuze moreel van de aftakelende zieken te ondersteunen.
Hayum ziet in het schilderij nog andere verwijzingen naar het Antoniusvuur. Het Isenheimhospitaal had een residerende chirurg in dienst die zich
toelegde op de amputatie van armen en benen. De ziekte veroorzaakte nl.
gangreen (wondkoorts) op de ledematen van de patiënten. Ook op het altaarstuk is de amputatietechniek merkbaar. De predella van het altaarstuk
– de Lamentatio van de dode Christus – schuift open onder diens knieën
(afb. 5). Christus verliest zijn benen en wordt – voor de zieke toeschouwer
– een mee-lijdende geamputeerde. Naast het kruis staat de geïsoleerde figuur van Johannes de Doper. Deze profetische figuur staat vlak voor een
enorme waterplas : water als reinigende en genezende natuurkracht. Water
verwijst ook naar het sacrament van het doopsel – de bevrijding van de erfzonde – en naar de in de Elzas nog steeds gekende vorm van hydrotherapie
met minerale baden.
De gesloten luiken van het altaarstuk vertellen van een onvermijdelijke
dood en vreselijke ziekten, maar laten de toeschouwer tegelijk tekens van
troost en hoop ontdekken. De boodschap is de belofte, niet alleen van genezing, maar ook van verlossing uit de dood. Grunewald openbaart in zijn
expressieve beelden dat wat zich voorbij de grens van de dood bevindt. In
één magische beweging ziet de toeschouwer hoe het gewonde en gebroken
lichaam van Christus op het middenpaneel verrijst in een albasten licht. Voor
de lijdenden van Isenheim was er nog hoop.
DE VOORAVOND VAN DE REFORMATIE
Nauwelijks enkele jaren na de voltooiing van het altaar werden de belangrijkste kerkschatten uit de kerken van Straatsburg en Basel verwijderd uit
angst voor het protestantse iconoclasme. De beschuldiging van idolatrie (zie
het bijbels beeldenverbod) aan het adres van de katholieke goegemeente
kwam niet enkel uit Lutherse hoek maar ook van rechtgeaarde katholieke
denkers en kunstenaars. Zij beriepen zich op het gezag van paus Gregorius
de Grote (± 600) die verklaard had dat religieuze voorstellingen als doel
hadden de ongeletterden het geloof te verkondigen en hen te helpen te volharden in vroomheid. Kunst is geen voorwerp van verering, maar van cate-
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chisatie. Houtsnijder Tilman Riemenschneider ( ± 1500) benadrukte in zijn
monochrome altaarstukken de narratieve componenten. Grunewald verwerkte het narratieve in zijn kleurenschakeringen.
Hayum stelt zich in haar boek de vraag hoe die laat-middeleeuwse theologische gegevens precies in 'beeld' werden gebracht. Die 'verbeelding' zit
volgens haar verborgen in heel wat details, gaande van symbolische voorstellingen als de kelk met het bloed van het lam (de eucharistie) tot combinaties van verschillende taferelen als de madonna met kind parallel met
de wenende moeder onder het kruis.
Op het moment dat het altaarstuk voltooid was ( ± 1515) werden in
Noordwest-Europa gekende heiligenlevens (zoals de Legenda Aurea) en Jezuslevens van manuscript in drukwerk omgezet. Daarmee ging een beweging
gepaard van het devotionele beeld naar de devotionele lectuur. De verspreiding van vroomheidsliteratuur als Thomas a Kempis' Imitatio Christi (de Navolging van Christus) en de Lutherse promotie van het individuele bijbellezen maken hiervan deel uit. Het Isenheimaltaar draagt sporen van die evolutie. Recht tegenover de lijdende demon van het Antoniustafereel in de
rechter onderhoek van het retabel (en dus leesbaar voor de voorbijganger)
staat 'Ubi eras ihesu bone, ubi eras ? Quare non affuisti ut sanares vulnera
mea ?' ('Waar was je, goede Jezus, waar was je ? Waarom was je er niet om
mijn wonden te helen ?'), een echo van Jezus' laatste woorden. Grunewald
plaatst visuele en verbale expressiemiddelen naast elkaar. Hij richt zich tot
verschillende groepen : via een expressieve beeldentaal tot de ongeletterde
gelovige, via ingewikkelde associaties van motieven en beelden tot de meer
geletterde toeschouwer.
RELIGIEUZE ASSOCIATIES
Eén van de merkwaardigste associatieve figuren op het schilderwerk is die
van Johannes de Doper op het kruisigingstafereel. Schijnbaar is zijn verschijning een chronologische vergissing – hij was op het moment van de kruisdood al terechtgesteld – , maar het gaat hier, althans volgens A. Hayum, om
een complexe metafoor. Johannes wijst met zijn wijsvinger naar Christus'
kruis en houdt in zijn rechterhand een opengeslagen boek. In vergelijking
met de andere personages op het tafereel staat hij er beheerst en waardig
bij. Voor de christenen staat hij op een keerpunt in de tijd : hij sluit het Oude
Verbond af en kondigt het Nieuwe aan. Grunewald schreef naast de figuur
van de Doper diens woorden uit het evangelie 'Illum oportet crescere me
autem minui' (Hij moet groter worden maar ik kleiner) 3 . Augustinus bracht
deze transformatie van groter en kleiner worden in verband met de bijzondere verhouding tussen de (traditionele) geboortedag van de Doper (24 juni)
en Jezus' geboortedag 6 maanden later. Op deze twee data begint respectievelijk de vermindering en de vermeerdering van het aantal uren daglicht.
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5 Matthis Grunewald, Isenheimaltaar, Kruisiging.
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Het gesloten paneel (met de Doper) is in duisternis gehuld, het middenpaneel (met de verrezen Christus) is vol schitterend licht. Hayum ziet in de
figuur van de Doper een verwijzing naar het sacrament van het doopsel en
de verlossing uit de erfzonde. In de katholieke theologie hing het doopsel
nauw samen met het laatste oordeel, de uiteindelijke verlossing of verdoemenis van de ziel. Het doopsel is in de middeleeuwse opvatting, een magisch
defensiesysteem tegen de verleidende krachten van de duivel, die in zijn
meest monstrueuze gedaante op het paneel van de Bekoring van Antonius
verschijnt. Maar het dopen gebeurt in de liturgie niet alleen met water maar
ook door het woord. Het gesproken en geschreven woord is uitdrukkelijk op
het altaarstuk aanwezig : Antonius en Paulus voeren een geestelijk gesprek,
op het visitatietafereel ligt een boek opengeslagen, Johannes houdt een
opengeslagen boek in de hand. De Doper staat immers ook voor de predikant, die met het gezag van zijn woorden het geloof verkondigt. Wanneer
we Grunewalds werk vergelijken met de laat-middeleeuwse predikatieboeken, dan valt een gelijkaardige narratieve structuur op. De schilder nodigt
de toeschouwer niet alleen uit om het mysterie van het geloof te 'zien', maar
ook om het te 'aanhoren'.
Ruth Mellinkoff interpreteert de verschillende associatieve beelden en
motieven op een andere manier. Haar thesis is dat het altaarstuk een groot
aantal populair-religieuze denkbeelden uit de middeleeuwen weergeeft. Die
denkbeelden waren eenvoudig en gemakkelijk te verstaan. Ze leest in het
schilderij de steeds aanwezige spanning tussen het Goede en het Kwade, tussen het goddelijke en de duivel. De duistere nacht, de verschrikkelijke demonen, een gevederde engel en het varkentje aan Antonius' voeten zijn voorstellingen van het kwade. Ook voor haar is het Isenheimretabel een genezingsmiddel ; niet voor het Antoniusvuur, maar voor de zonde.
Hoewel de benaderingen van Mellinkoff en Hayum aanzienlijk van elkaar
verschillen, zijn beide auteurs het eens over de oorspronkelijke functie van
het retabel : een kunstwerk dat aanwezig wou zijn bij mensen die in hun tijd
en cultuur worstelden met de vragen van leven en dood.
Voor ons, toeschouwers uit de 20e eeuw, luidt de vraag allicht niet meer
'Wat moeten wij met de oorspronkelijke betekenis van het altaarstuk ?', maar
'Hoe recipiëren wij dit meesterwerk nu'? De oorspronkelijke functie en betekenis zijn vergleden in de tijd. Wij houden slechts de 'naakte' afbeelding
over, zoals de 12e eeuwse Cluniacenser monnik Bernard van Morlay het zo
treffend verwoordde :
Nunc ubi Marius atque Fabricius inscius auri ?
Mors ubi nobilis et memorabilis actio Pauli ?
Diva philippica vox ubi coelica nunc Ciceronis ?
Pax ubi civibus atque rebellibus ira Catonis ?
Nunc ubi Regulus ? aut ubi Romulus, aut ubi Remus ?
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
(...)
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Waar is nu Marius, en Fabricius die het goud niet kende ?
Waar is de edele dood en de heugelijke daad van Paulus ?
De goddelijke philippica en de hemelse stem van Cicero ?
Waar is Cato's vrede voor de burgers en zijn woede voor rebellen ?
Waar is Regulus nu ? En waar Romulus ? En waar Remus ?
De roos van weleer bestaat als naam, de naakte namen houden wij over.
(...)
Van het (religieuze)
ken over.

wereldbeeld van weleer houden wij (slechts)

kunstwer-

NOTEN
1 Andrée Hayum, The Isenheim Altarpiece. God's Medicine and the Painter's Vision, Princeton University
Press, Princeton. New-Yersey, 1989, 200 pp., $ 30.
Ruth Mellinkoff, The Devil at Isenheim. Reflections of Popular Belief in Grunewald's Altarpiece, University
of California Press, 109 pp., $ 40. Zie ook : Willibald Sauerlander, Mysteries of a Masterpiece, in New York
Review of Books. May 1991, pp. 40-42 en R. Mellinkoff, Beat the devil, in New York Review of Books, September 1991, p. 77.
2 In Grunewalds tijd was de oorzaak van het Antoniusvuur nog onbekend. Pas in 1597 ontdekten artsen
dat de ziekte het gevolg was van een vergiftiging door slecht koren, het zgn. moederkoren.
3 Joh. 3,30.

HET KAPITALISME
IN DE ENCYCLIEK
CENTESIMUS ANNUS
LEON H. JANSSEN

Toen Leo XIII in 1891 zijn encycliek Rerum Novarum (RN) deed verschijnen,
werd hij door velen als een profeet begroet en door anderen als socialist gebrandmerkt. Ook de encycliek Centesimus Annus (CA) werd op gemengde
gevoelens onthaald'. Om twee uitersten te noemen : Michael Novak, de verdediger bij uitstek van het kapitalisme, sprak van 'a splendid encyclical', terwijl Harvey Cox (de auteur van De stad van de mens) zo boos werd dat hij
hoopte dat deze encycliek ter herdenking van honderd jaar Rerum Novarum
tevens de laatste encycliek zou zijne.
De verklaring van enthousiasme of boosheid is blijkbaar gelegen in de gesteltenis van de lezer. Als de encycliek zegt wat men ook altijd heeft voorgestaan is het een 'splendid encyclical', als ze tegen de eigen overtuiging ingaat wordt men boos. De zaak ligt echter wat ingewikkelder, omdat niet altijd
duidelijk is waar de paus voor en waar hij tegen is. Zo konden sommige conservatieven in 1891 hun kalmte bewaren omdat zij het pleidooi van Leo XIII
voor vrije organisaties van arbeiders interpreteerden als herstel van de oude,
gilde-achtige corporaties. Ook nu kan men zich afvragen of het enthousiasme
van Novak en vele anderen over de toewending van Johannes-Paulus II tot
het kapitalisme niet berust op een selectieve lezing van CA.
KAPITALISME : MODEL VOOR OOST EN ZUID ?
Het is een feit dat in geen van de voorafgaande encyclieken zoveel en in zo
positieve zin over het kapitalisme is geschreven als in CA. De meest opvallende passage is CA, nr. 42. We moeten hierbij wel voor ogen houden dat
de kern van de encycliek en de sleutel voor het verstaan ervan het hoofdstuk
drie is, waarin de paus onder de titel 'Het jaar 1989', naar algemeen erkend
wordt, een briljante analyse geeft van het ineenstorten van het communisme.
In het volgende hoofdstuk komt de paus hierop terug en vraagt hij zich af
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of het kapitalisme het model moet zijn voor de wederopbouw van de landen
in het Oosten en voor de ontwikkelingslanden.
Kan men, terugkerend naar de beginvraag, soms zeggen dat na het echec van het
communisme het kapitalisme het winnende maatschappelijke systeem is en dat
de inspanningen van de landen die proberen hun economie en hun maatschappij
weer op te bouwen, daarop gericht moeten zijn ? Is dit soms het model dat men
moet voorstellen aan de landen van de Derde Wereld die de weg zoeken van de
echte economische en burgerlijke vooruitgang ?
CA, nr. 42(1).

Het is niet de eerste keer dat in de encycliek over dit onderwerp gesproken
wordt : in CA, nr. 35 wordt gezegd 'Men heeft gezien hoe onaanvaardbaar
de bewering is dat de nederlaag van het zogenaamde reële socialisme het
kapitalisme als enig model van economische organisatie overlaat'. En verderop : 'Op hun beurt lopen de westelijke landen het gevaar dat zij in deze
ineenstorting eenzijdig de overwinning van het eigen economische systeem
zien en daarom niet zorgen voor het aanbrengen van de nodige correcties
daarin. En de landen van de Derde Wereld bevinden zich meer dan ooit in
de dramatische situatie van de onderontwikkeling die iedere dag verergert'
(CA, nr. 56).
Na deze citaten is het wel duidelijk. dat een eenvoudig 'ja' op de gestelde
vraag niet mogelijk is. De encycliek zegt zelf dat het antwoord uiteraard complex is. Het antwoord is : ja, mits..., waarbij het 'ja' tot 'nee' kan worden als
niet aan de gestelde voorwaarde voldaan is. Het is moeilijk om beide dingen
tegelijk te zeggen. De tekst van de encycliek haalt de beide elementen uit
elkaar, wat m.i. tot een ongelukkige formulering leidt.
Het tweeledige antwoord op de vraag of het kapitalisme het model moet
zijn voor de wederopbouw van de landen in het Oosten en voor de ontwikkelingslanden luidt dan :
Het antwoord is natuurlijk complex. Als men met 'kapitalisme' een economisch
systeem aanduidt dat (1) de fundamentele en positieve rol erkent van de onderneming, (2) van de markt, (3) van de privé-eigendom en (4) van de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor de produktiemiddelen, (5) van de vrije menselijke creativiteit op economisch gebied, dan is het antwoord zeker positief, al
zou men misschien geschikter van 'economie van de onderneming' of van 'markteconomie' of eenvoudig van 'vrije economie' kunnen spreken. (CA, nr. 42(2); de
nummering is toegevoegd)
Maar als men met 'kapitalisme' een systeem bedoelt waarin de vrijheid in de sector
van de economie niet geplaatst is in een stevig juridisch kader, dat haar ten dienste
van de integrale menselijke vrijheid stelt en haar beschouwt als een afzonderlijke
dimensie van deze vrijheid, waarvan het centrum ethisch en godsdienstig is, dan
is het antwoord beslist negatief. (CA, nr. 42(3))

De eerste zin (CA, nr. 42(2)) is helder, de vijf kenmerken van het kapitalisme
zijn direct herkenbaar en de bevestiging is massief : het antwoord is zeker
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positief. Daarentegen is de tweede zin (CA, nr. 42(3)) ingewikkeld en moeilijk te begrijpen, geschreven als hij is in het jargon van de encyclieken. Ik
vrees dan ook dat de eerste zin (zoals al gebeurd is) triomfantelijk geciteerd
zal worden als de bevestiging van het kapitalisme. Maar die zin, zoals hij er
staat, is onjuist. Immers ook het 'wilde kapitalisme' (CA, nr. 8) uit de tijd
van Leo XIII en het kapitalisme zoals het ook nu nog in de ontwikkelingslanden voorkomt, vertoont de vijf kenmerken of, zo men wil de vijf
vrijheden, maar het is duidelijk dat zulk een kapitalisme niet de oplossing
is voor Oost-Europa of voor de ontwikkelingslanden. Men kan wél zeggen
dat een aanvaardbaar kapitalisme de vijf kenmerken vertoont, maar daaruit
volgt niet dat een economisch stelsel met die vijf kenmerken ook aanvaardbaar is.
Afgezien van de m.i. ongelukkige formulering is het wel duidelijk wat de
paus zeggen wil : om werkelijk goed en geschikt te zijn voor Oost-Europa
en de ontwikkelingslanden moeten de vrijheden van het kapitalisme ingebed
worden in een juridisch kader, dat deze richt 'op de menselijke vrijheid in
zijn totaliteit, die in zijn kern ethisch en religieus is'.
In de laatste alinea van deze paragraaf (CA, nr. 42(4)) keert de paus zich
af van het ideale kapitalisme naar de harde werkelijkheid of, naar analogie
van het 'reële socialisme' (CA, nr. 12), naar het 'reële kapitalisme'.
De marxistische oplossing is mislukt, maar er blijven in de wereld verschijnselen
van marginalisering en van uitbuiting, speciaal in de Derde Wereld, alsmede verschijnselen van menselijke vervreemding, speciaal in de meest ontwikkelde landen,
waartegen de Kerk haar stem krachtig verheft. Vele menigten leven nog steeds
in situaties van grote materiële en morele ellende. De ineenstorting van het communistische systeem in vele landen verwijdert zeker een obstakel voor het aanpakken van deze problemen op geschikte en realistische wijze, maar volstaat niet
om ze op te lossen. Er bestaat zelfs het risico dat zich een radicale ideologie van
het kapitalistische type verspreidt die zelfs weigert rekening te houden met die
problemen, omdat zij iedere poging om ze aan te pakken van te voren tot mislukking gedoemd acht en de oplossing ervan blindelings toevertrouwt aan de vrije
ontwikkeling van de krachten van de markt.
CA, nr. 42(4)

GEJUICH EN TELEURSTELLING
De reacties op deze paragraaf van de encycliek zijn zeer verschillend : 'The
Pope affirms the "New Capitalism"' kopte Wall Street Journal (4 mei 1991).
En Michael Novak juichte : 'But this new encyclical makes clear beyond a
shadow of doubt that the Pope endorses the "business economy", the "market economy" or simply "the free economy" as the goal he now proposes
for formerly Communist and Third World societies'3.
Anderen passen de woorden van de encycliek toe op het bestaande kapitalisme in het Westen : 'Als met kapitalisme is bedoeld wat het Westen
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op zijn best verstaat onder kapitalisme, een tripartiet stelsel waarin democratische politiek en een levendige cultuur de vrije markt disciplineert en matigt dan is dat het systeem dat de paus met aandrang aanbeveelt voor de nieuwe democratieën en de Derde Wereld, omdat het waarschijnlijk het meest
in staat is om een menselijke vrijheid in stand te houden die werkelijk bevrijdend is4.
In Duitsland noemt men het gemengde stelsel dat enerzijds gebaseerd is
op het marktmechanisme, anderzijds op sociale en economische wetgeving
'soziale Marktwirtschaft'. Franz Furger is van mening dat, hoewel de ter m.
in de encycliek niet voorkomt, het begrip toch voortdurende impliciet aanwezig is5.
Heel anders is de reactie van mensen in de ontwikkelingslanden. Zij zijn
teleurgesteld door het overdreven optimisme van de encycliek ten aanzien
van het kapitalisme. In die landen wordt men immers nog al te zeer geconfronteerd met de hardvochtigheid en de tekortkomingen van het kapitalisme
om gecharmeerd te kunnen zijn door de idealistische omschrijving van dit
stelsel in CA. De Colombiaanse socioloog Sergio Bernal zei daarvan : 'Het
gaat om een kapitalisme uit de handboeken dat in de historische realiteit
niet bestaat noch ooit bestaan heeft', en vervolgens beschrijft hij het bestaande kapitalisme met citaten uit CA6)
Men kan zich de teleurstelling en zelfs de verbazing van mensen in de
ontwikkelingslanden voorstellen, temeer als men bedenkt, dat in 'hun' encycliek, Populorum Progressio, het kapitalistisch stelsel heftig bekritiseerd
werd (PP, nr. 26 en 70). Toch is hun reactie niet helemaal terecht. Want
het abstracte kapitalisme vertoont vele concrete verschijningsvormen, waarvan sommige verwerpelijk zijn, andere in de loop van de tijd zich ontwikkeld
hebben tot meer menselijkheid. De kritiek van Populorum Progressio richt
zich met name tegen het 'ongebreidelde liberalisme' in het kapitalisme, zoals
dat bestond in de tijd van Leo XIII en nu nog voorkomt in ontwikkelingslanden (CA, nr. 8). Maar, althans in Europa (al wordt dat er niet bij
gezegd), is een 'nieuw kapitalisme' (CA, nr. 40) ontstaan waarin de sociale
wetgeving en andere tegenwicht scheppende krachten een meer menswaardig kapitalisme hebben voortgebracht.
De moeilijkheid met het kapitalisme in de ontwikkelingslanden is juist dat
een machteloze staat (de 'soft state' van Myrdal) niet in staat is om het 'wilde
kapitalisme' te temmen. Ook al zijn er in sommige ontwikkelingslanden
prachtige sociale wetten tot stand gekomen, de zwakke overheid is niet in
staat om die wetten uit te voeren. Hetzelfde geldt \voor de overige 'countervailing powers' (Galbraith), b.v. de vakverenigingen, in een zwak georganiseerde maatschappij.
Een andere reden voor de ontwikkelingslanden om niet enthousiast te zijn
over het kapitalisme is dat in de landen van het Noorden het kapitalisme
intern wel gebreideld is, maar dat op internationaal vlak en met name tegen-
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over de ontwikkelingslanden internationale wetgeving niet mogelijk is terwijl
andere wijzen van ordening, b.v. door verdragen, afspraken en gedragscodes,
maar zeer langzaam vorderen. De encycliek zegt hierover : 'Men moet de
barrières en de monopolies afbreken die vele landen aan de rand van ontwikkeling laten staan en aan allen, individuen en naties de basiscondities verzekeren die hun toestaan deel te nemen aan de ontwikkeling. Dit vraagt programmatische en verantwoorde inspanningen van heel de internationale gemeenschap' (CA, nr. 35).
Om terug te komen op het gejuich van de voorstanders van het kapitalisme : gezien de traditie in de sociale leer van de kerk, van Leo XIII tot Johannes-Paulus II, is het zeer onwaarschijnlijk dat de kerk concrete modellen
van ontwikkeling of voor inrichting van de maatschappij aanbiedt. Leo XIII
stelde al in het begin van Rerum Novarum dat het niet 'de taak van de sociale
leer van de Kerk is om economische technieken aan te reiken, maar om de
principes in het licht te stellen waarmee volgens recht en billijkheid de (sociale) kwestie opgelost moet worden' (RN, nr. 8). En Johannes-Paulus II
zegt, onmiddellijk na de door ons besproken paragraaf 42 : 'De Kerk heeft
geen modellen aan te bieden' (CA, nr. 43).
Wat de sociale leer van de Kerk dan wél is wordt uitvoerig beschreven
in Sollicitudo Rerum Socialium van 1988 (SRS, nr. 41) en wordt kort samengevat in CA, nr. 5 : 'een corpus (doctrinae) dat haar in staat stelt de sociale
werkelijkheid te analyseren, zich erover uit te spreken en richtlijnen aan te
geven voor een juiste oplossing van de problemen die eruit voortvloeien'.
In het licht van deze omschrijving van de sociale leer van de kerk moet
men ook de paragraaf over het kapitalisme lezen. Het gaat niet, althans niet
op de eerste plaats, om een economische beoordeling van dit stelsel, maar
om een beoordeling in het licht van de 'fundamentele roeping van de mens
volgens het evangelie'.
KAPITALISME EN VRIJHEID
Voor Johannes-Paulus II is vrijheid een van de voornaamste kenmerken van
echte menselijkheid. Als mede-opsteller van Gaudium et Spes, het belangrijke document van Vaticanum II, was kardinaal Woytila sterk geïnteresseerd
in de vrijheid van de mens. In zijn geschriften als paus komt het onderwerp
voortdurend terug, maar nergens zo frequent als in CA (Het woord 'vrijheid'
en afleidingen daarvan komen 84 keer voor).
Zoals ik al eerder gezegd heb, is het derde hoofdstuk, 'Het jaar 1989', de
sleutel tot deze encycliek. De paus is gefascineerd door het vreedzame proces
van bevrijding uit de onderdrukking in Oost-Europa. Voor de Poolse paus
was de beslissende factor die de veranderingen op gang heeft gebracht de
schending van de rechten van de arbeiders. Een tweede oorzaak was de ondoelmatigheid van het systeem. Hiervan zegt de paus, en het is typisch voor
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zijn morele benadering van ook economische problemen, dat dit niet zozeer
gezien moet worden als een technisch probleem, maar eerder als een schending van de rechten van de mens op initiatief, eigendom en vrijheid op het
terrein van de economie (CA, nr. 24).
Filosoferend over deze vrijheid zegt de paus : 'Het is niet alleen vanuit
ethisch gezichtspunt ongeoorloofd de natuur van de mens, die geschapen is
voor de vrijheid, te miskennen, maar het is ook praktisch onmogelijk. Waar
de maatschappij georganiseerd wordt met willekeurige inperking of zelfs onderdrukking van de ruimte waarin de vrijheid wettig uitgeoefend wordt, is
het gevolg dat het maatschappelijk leven geleidelijk in ontbinding raakt en
uiteenvalt' (CA, nr. 25).
In deze opvatting over de economische vrijheid vinden we de sleutel tot
de vijf kenmerken of de vijf vrijheden, genoemd in CA, nr. 42. Zij zijn méér
dan de vijf ordeningsprincipes van de economische orde zoals men die in
de economische handboeken vindt. Zij hebben steeds een ethische bijbetekenis als specifieke uitdrukking van de menselijke vrijheid op economisch
gebied.
Zo wordt van de ondernemingsgewijze produktie gezegd dat deze 'positieve aspecten heeft, waarvan de wortel de vrijheid van de mens is, die zich
op economisch gebied uitdrukt zoals op vele andere gebieden' (CA, nr. 32).
In verband met de onderneming valt op te merken dat nooit eerder in de
encyclieken zo positief gesproken wordt over de winst : 'De Kerk erkent de
rechtmatige functie van de winst als graadmeter van de goede loop van het
bedrijf'' (CA, nr. 35). Maar... de winst is niet de enige aanwijzing voor de
toestand van het bedrijf.
Ondernemerschap wordt hoog geprezen. Het zien van behoeften (het gat
in de markt !), het combineren van produktiefactoren, het organiseren van
het produktieproces, het nemen van risico, dat alles is een onvervangbare
bijdrage in de behoeftevoorziening van de mensen. 'In dit proces spelen belangrijke deugden een rol zoals de vlijt, de arbeidzaamheid, de voorzichtigheid bij het nemen van redelijke risico's, de betrouwbaarheid en de trouw
in de interpersoonlijke betrekkingen, de sterkte bij het uitvoeren van moeilijke en pijnlijke beslissingen, die echter nodig zijn voor het gezamenlijke
werk van het bedrijf en om het hoofd te bieden aan de eventuele tegenslagen'
(CA, nr. 32).
Van de vrije markt wordt gezegd dat deze 'het meest doelmatige werktuig
is om de hulpbronnen aan te wenden en op doeltreffende wijze te beantwoorden aan de behoeften' (CA, nr. 34). Dat 'aanwenden van de hulpbronnen' ofwel investeren (vrijheid nr. 4) wordt mede bepaald door ethische normen : 'ook de keuze om liever op de ene plaats te investeren dan op de andere, liever in de ene produktiesector dan in de andere is steeds een morele
en culturele keuze' (CA, nr. 36). Het ethische en ordenende karakter van
de privaat eigendom werd in vrijwel alle sociale encyclieken onderstreept en
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hoeft hier niet meer behandeld te worden.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de encycliek het kapitalisme prijst
omdat dit stelsel gestalte geeft aan de vrijheid van de mens op economisch
gebied. Deze vrijheid wordt allereerst gezien als een morele categorie.
Maar, zoals het onderdrukken van de vrijheid berust op een verkeerde
antropologie (CA, nr. 13), een valse opvatting van 'de waarheid aangaande
de mens', zo is ook de ongebreidelde vrijheid in strijd met de ware aard van
de mens. De persoonlijke vrijheid vindt haar grenzen in het respecteren van
de vrijheid van anderen, of, zoals CA, nr. 42 zegt, zij moet in dienst staan
van de integrale menselijke vrijheid. Het recht op vrijheid sluit de plicht in
om er een verantwoord gebruik van te maken (CA, nr. 42).
Deze grenzen aan de vrijheid gesteld, moeten niet alleen tot uitdrukking
worden gebracht in het persoonlijke leven, maar moeten ook geïnstitutionaliseerd worden in de economische en sociale orde. Dat is wat de paus bedoelt in CA, nr. 42 met : 'een stevig juridisch kader dat de economische vrijheid in dienst stelt van de integrale menselijke vrijheid'.
PAUS EN KAPITALISME
Kan men nu zeggen dat de paus gekozen heeft voor het kapitalisme ? Als
men daaronder verstaat dat de kerk het kapitalisme of zelfs het 'nieuwe kapitalisme' aanbiedt als haar model voor de inrichting van de economie en
de maatschappij, dan is het antwoord negatief. De kerk biedt geen modellen
aan. Als men eronder verstaat dat de paus grote waardering toont voor vele
positieve elementen in het 'nieuwe kapitalisme', dan is het antwoord bevestigend. Maar... dit is een momentopname, een voorlopige synthese van de dialectische spanning tussen collectivisme en liberalisme, en geen definitieve
stellingname. Jean Yves Calvez schrijft terecht : 'De Kerk heeft steeds getracht het evenwicht te bewaren tussen collectivisme en liberalisme en is daar
goed in geslaagd. Hierdoor komt het dat soms wordt bijgestuurd in de richting van het collectivisme (Leo's pleidooi voor sociale wetgeving), soms in
de richting van het liberalisme (Johannes-Paulus' pleidooi voor een markteconomie en zijn waarschuwing voor de gevaren van de welfare state)'8.
Het zal afhangen van de ontwikkeling in het 'nieuwe kapitalisme' of een
volgende paus weer zal bijsturen in de richting van het collectivisme. Bovendien, het 'bestaande' kapitalisme schiet nog steeds erg tekort al was het alleen vanwege het voortbestaan van de bittere armoede in de Derde en Vierde
Wereld.
In het citaat van J.Y. Calvez was sprake van de kritiek van de paus op
de welvaartsstaat. De laatste tijd is in Europa, in Nederland nog meer dan
in België, de welvaartsstaat onder kritiek gekomen. Het gaat hierbij niet om
het principe dat de staat 'op meer adequate wijze antwoord (moet) geven
op de vele noden en behoeften en om vormen van mensonwaardige armoede
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te bestrijden' (CA, nr. 48). De kritiek is vooral dat het onbetaalbaar is geworden.
De kritiek van de encycliek grijpt veel dieper en is veel principiëler. Het
gaat om een 'inadequate opvatting' over de eigen taken van de staat. De paus
doet een beroep op het subsidiariteitsbeginsel van Quadragesimo Anno: 'een
maatschappelijk verband op hoger niveau moet zich niet mengen in het leven
binnen een verband op lager niveau en dit niet van zijn bevoegdheden beroven' (CA, nr. 48). Daar ligt blijkbaar de pijn voor de paus, dat de verzorgingsstaat de activiteiten van de particuliere organisaties en verbanden ondermijnt. Dat hij daarbij ook denkt aan de kerkelijke organisaties blijkt uit
de volgende paragraaf, die over dit onderwerp gaat.
Een aanval gestoeld op zulk een abstract principe zou niet erg overtuigend
geweest zijn, omdat het subsidiariteitsbeginsel ook inhoudt dat een hoger orgaan moet ingrijpen als het lagere tekortschiet. Maar de kritiek van de encycliek is juist dat de staat het niet beter doet dan de particulieren : 'door
direct in te grijpen en aan de maatschappij haar verantwoordelijkheid te ontnemen veroorzaakt de verzorgingsstaat het verlies van menselijke krachten
(energie) en de overdreven vermeerdering van de overheidsapparaten, welke
meer beheerst worden door bureaucratische logica dan door de zorg om de
gebruikers te dienen, met een enorme groei van de uitgaven ' (CA, nr. 48).
Dit negatieve beeld van de overheidszorg, dat toch wel een beetje tekort
doet aan de toewijding van vele sociale werkers en werksters, wordt dan vergeleken met het ideaalbeeld van de helper die dicht bij de behoeftige staat
en hem dus veel beter kan helpen.
Ik denk dat het laatste woord over de welvaartsstaat en 'de zorgzame samenleving' nog niet gesproken is.
NOTFN
1 De integrale tekst van Centesimus Annus is verkrijgbaar bij Licap, Guimardstraat 1, B-1040 Brussel en
bij Kerkelijke Documentatie, SRKK, Biltstraat 122, Postbus 13049, NL-3507 LA Utrecht.
2 America, 14/9/91, p. 133.
3 The Washington Post, 14/5/91. Paus Johannes-Paulus II bedacht de nieuwe namen voor het kapitalisme,
die Novak noemt, om tot uitdrukking te brengen dat het kapitaal niet de allesbeheersende factor in het
stelsel is of moet zijn. Zie o.a. CA, nr. 35.
4 American Purpose, May-June 1991, p. 37.
5 Franz Furger, 'Het jaar 1989', sleutel voor het lezen van de nieuwe encycliek, in J.M. Schasching e.a., Tenet
en cuenta lo noble, lo justo, lo verdadero, Valencia, 1991.
6 Zie behalve de reeds genoemde frases in CA, nr. 42(4) de paragraaf 33, die een felle aanklacht is van
de situatie in de ontwikkelingslanden.
7 In PP(26) en RSP(37) werd nog zeer negatief over de winst gesproken, maar dan ging het wel over
'de winst als de voornaamste drijfveer tot economische ontwikkeling' of, streven naar winst 'tot elke prijs'.
8 J.Y. Calvez, La 'Rerum Novarum' e i problemi sociali oggi in Civilta Cattolica, 1991 II, pp. 30-36.
9 De Nederlandse vertaling 'verzorgingsstaat' is wel correct, maar men mist toch het enigszins prioratieve
element van het Italiaanse 'qualificato come "Stato assistenziale"' of het Engelse 'dubbed the "Social
Assistance State"'.
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HET MINISTERIE
VAN LITERATUUR
O n d e r die titel trokken de dichters Herman de Coninck, L e o n a r d Nolens en
E d d y van V l i e t i n november en december 1991 naar grote Vlaamse steden om
er over p o ë z i e te spreken en hun laatste
bundel aan het grote publiek voor te
stellen: Enkelvoud ( H . de Coninck),
Liefdes verklaringen ( L . Nolens), De toekomstige dief ( E . van V l i e t ) .
Ministers zijn staatsdienaars die een
grote macht uitoefenen en daar soms
onder bezwijken. D e dienaars worden
marhtQWplliiQtplinaF'n

Willen
dichters
daarmee geassocieerd
worden ? O f zijn zij
ministers i n de gelaïciseerde, maar toch
ook nog numineuze
betekenis van Verbi
divini ministri': bedienaren van het goddelijk w o o r d ? Bezwijken ook zij daaronder
en worden zij dan
soms woordwellustelingen,
sjoemelaars
met leven en dood,
liefde en haat, waarheid en leugen ? E e n
antwoord kan i n hun
bundels zelf gevonden
worden.
L e o n a r d Nolens
heeft i n een gedicht
met de titel 'Burgerlijk
bestaansminimum' het programma
van zijn oppositiepartij bekend gemaakt.
'Ni Marx N i Jésus'
was indertijd de titel
van een veel besproken boek van Jean

pn

'cinpmplaars'

Francois R e v e l en Nolens voegt er in zijn
gedicht nog een aantal afwijzingen aan
t o e : geen freudianisme, geen geweldloosheid, geen sentimentaliteit.
De
scholastieke transcendentale
doeleinden
— waarheid, goedheid,
schoonheid — worden door de dichter
hier, vandaag, i n deze tijd niet nagestreefd. H i j is geen doorbraakkandidaat,
hij beoogt geen senaatszetel, hij w i l alleen maar een nederige stoel om te overleven, degelijk, proper, zwierig en... met
ambachtelijke trots!

Burgerlijk bestaansminimum
Het is vandaag geen waarheid die ik zoek,
Geen Nazareensc visser die mijn dood afpakt.
Geen Weense dokter die mijn penis spreekles geeft,
Geen Trierse filosoof die op de bank mijn volmacht heeft.
Vandaag is het geen goedheid die ik zoek,
Geen Gandhi, kaal en mager, woord tot op het been,
En geen Thérèse de Lisieux. (Wat zei dat kleintje weer?
'Hard moet ik U voelen, anders is er chaos,
Hard en doodvermoeiend, anders ben ik niet gerust.')
Geen goedheid, nee, verdomd, ik weet wat goedheid is.
Goedheid is een stinkend bed, een meisjesstem
Van zestig jaar, een fluimend propje vlees
In kussens van formol, een bibberende muizepoot
Waar ik van at. en die mij niet bekomt.
Vandaag is het geen schoonheid die ik zoek.
Schoonheid spreekt vanzelf als ik mijn handen opendoe
In het ivoor van mijn lievelingsakkoord, zeven vingers,
A, kleine terts, uit de nocturnes van Chopin,
Die teringlijder aan zijn Plcyel in Nohant.
Nee, het ware en het goede en het schone zijn vandaag
Een broodwinning voor ingenieurs, therapeuten
en artiesten.
Maar ik, ik ben een dichter.
En op mijn nederige stoel, met mijn ambachtelijke trots
Zoek ik een degelijke, propere en zwierige manier
Om hier, vandaag, in deze tijd, alsnog te overleven.
(Liefdes verklaringen, p. 21)
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levend en dood, slapend en wakend,
jong en oud: want het eerste is na verandering het andere, en het andere
weer na verandering het eerste'. In de
intieme relatie tot de geliefde is die wet
niet van kracht, meent de dichter Eddy
van Vliet. Dan geldt alleen maar zomer,
leven, eenheid. 'Tot in de uiterste hoeken van juli liet / je lichaam mij in het
ongelijk van Heracleitos geloven' (p.
26). Overweldigend is dan ook de ervaring dat na de scheiding van de geliefde
niets meer gemeenschappelijks is, al is de
stad overstelpt door
Party
plekken 'Vol gemeenHet weerzien na jaren. De honden geborsteld,
schappelijke / voetde veten vergeten, de zonen in hel spoor
stappen, vol gemeenvan de vader. Het vergelijken van gewicht:
schappelijk
lachen
aan buik, aan geld, aan plicht.
(p. 39). Maar die
De laatkomers worden niet vroeger verwacht.
heeft de geliefde door
Zij die de mooiste was, strooit foto's
haar vertrek de dich\an haar dochters in het rond, en niemand
ter ontnomen. Wat
is verrast als de dichter naar de naam vraagt
blijft is afwezigheid,
van de dame die zijn grote jeugdliefde was.
een beeld, louter reaDe lachers hebben het weer over condooms, het roken
liteit op het netvlies.
is zo goed als verboden, en wie nu niet vooruitloopt op
Opnieuw
manifeseen Verenigd Europa is verloren. De kolen in de barbecue
teert zich Heracleitos'
zijn gloeiend rood. Aan oorzaken van kanker geen gebrek.
ongelijk: 'Weg naar
De peanuts gaan rond, de whisky verricht zijn wonderen
omhoog naar omlaag
en uit de wonden van het spek sijpelt het vet.
één
en
dezelfde'
Als adressen op de laatste vakantiedag worden
schreef de Griekse fide namen van doden uitgewisseld. Hij aan wie iemand
losoof, en de echo
net iets wou vragen, blijkt al begraven.
daarvan bij Van Vliet
{De toekomstige dief, p. 54)
klinkt als volgt: 'De
weg stroomde van de
heuvel. Wij dreven. /
Zwaartekracht behoorde tot ons vroeEen achttal gedichten uit de tweede cygere leven, / waarin wij vrede hadden
clus van De toekomstige diefis apart vermet het bestaande / en toekomst nagelschenen in een bibliofiele uitgave met
vast in de huiskamer hing' (p. 28). In De
de titel 'Het ongelijk van Heracleitos'.
toekomstige dief is er geen weg naar omTerwijl Nolens zich in het boven gecihoog meer, geen toekomst, alleen nog
teerde gedicht afzet tegen gevestigde fide vraag uit het slotgedicht van de bunlosofen van Plato tot Marx, noemt Van
del : 'Moet ik kiezen / voor de onbeVliet expliciet de filosoof uit Efese, die
weeglijkheid
die
mij
uiteindelijk
de bijnaam 'de duistere' had, en die in
wacht
?'
(p.
59).
zijn aforismen de eenheid der tegengeOok Van Vliet heeft in zijn nieuwste
bundel een gedicht over het burgerlijk
bestaan. In tegenstelling tot Nolens beschrijft het geen ideologisch minimaal
houvast, maar een maximaal consumptief standpunt, dat een nulpunt blijkt.
'Party' laat op ironisch-betrokken wijze
de reductie, de verkleining zien 'van
mens tot men' (Nolens gebruikt deze
woordspeling in zijn bundel op p. 14, en
ze illustreert treffend wat Van Vliet observeert).

1

stelden en het volgens een vaste wet in
elkaar overgaan van de tegenstellingen
poneerde als een verklaring voor alles,
zoals in volgend fragment: 'hetzelfde is

De boodschap van de dichters Nolens en Van Vliet is duidelijk geen blijde
boodschap. Van hun jeugd blijven voornamelijk de kwetsuren over als gevolg
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van de scheuren in het gezin : tussen de
moeder en de vader, tussen de moeder
en de zoon, de zoon en de vader. In hun
liefdes overweegt de dreiging, het gemis
en het verlangen. Het verweer daartegen in hun poëzie uit zich in vele imperatieven.
'Lees me helemaal of lees me niet'
smeekt Nolens, en : 'Hou me vast, geduld', 'wék me', 'Kom dan, en breng ze
mee, je hel / En mijn gedichten', 'Wees
niet bang', 'Heb geduld. Schrijf me veel.
Bel niet'. Minder talrijk maar even uitgesproken staan ze bij Van Vliet die de
poes, duidelijk een substituut, naar zijn
kamer lokt (p. 22), de geliefde bezweert
te slapen (p. 23), zijn geheugen het zwijgen oplegt (p. 51), zijn vader vraagt zich
eindelijk bloot te geven (p. 55), de dood
welkom heet (p. 57).
De eerste betekenis van 'imperare' is
bevelen, de tweede luidt : beheersen.
De imperatieven van Nolens en Van
Vliet actueren voornamelijk die tweede
betekenis. Hun poëzie maakt hun poging
zichtbaar zichzelf te
beheersen, zich staande te houden en aan
hun leven méér dan
een verbeeld en alleen in woorden bestaand evenwicht te
geven.
Deze ministers van literatuur hebben het
moeilijk om zich waar
te maken, ze komen
daar voor uit en verbergen hun waarheid
niet achter schermen
van vage en nietszeggende verklaringen
zoals de 'echte' politici. Als Nolens zijn
bundel 'Liefdes verklaringen' noemt
dan maakt hij door de titel al duidelijk
dat dichten behalve verbinden ook
scheiden is. Door de componenten van
het compositum 'liefdesverklaringen' te
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scheiden wordt de lezer erop attent gemaakt dat liefdes en hun verklaringen
niet identiek zijn met liefdesverklaringen. En toch kan liefde niet bestaan
zonder besef van liefde zoals Ellen
Warmond heeft geschreven in 'Warmte,
een woonplaats', waarvan ik de aanvang
citeer :

Liefde en het besef
van liefde daartussen bouwen
mensen een warmende woonplaats
Het derde lid van het ministerie van literatuur is Herman de Coninck. Hij zou
het best de portefeuille van economische zaken van de poëzie beheren. In
zijn essays en in zijn gedichten pleit hij
immers voortdurend voor versobering
en afslanking van de taal, terwijl de reflectie over Hebben en Zijn er als een
constant thema in voorkomt. In zijn
bundel Enkelvoud verschijnt het als
volgt :

De lezer zal vanaf de openingsregel
merken, dat ook De Coninck de imperatieven niet kan missen. Er wordt nogal wat bevolen door de drie ministers
van literatuur ! En na Marx en Heraclei-
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tos maakt Hegel nu zijn opwachting in
het gedicht van De Coninck dat zijn
structuur ontleent aan het schema : these – Heb mij nodig. Kun mij niet missen (r. 1); antithese – Heb mij niet nodig. Kun mij missen
(r. 14); synthese –
Kun mij dan missen
maar doe het niet (r.
18).
Ook het verdriet
dat men heeft en het
geluk dat er is wordt
gaandeweg in het gedicht tot een homogene legering versmolten. 'Heb verdriet', zo luidt het in de tweede regel ;
'er is geluk', keihard zelfs, staat er in de
vijfde en elfde regel. In de voorlaatste
regel gebeurt de amalgamatie van beide : 'Dan is geluk verdriet'. Tussendoor
speelt De Coninck in de derde strofe
nog met 'avoir vingt ans' en 'twintig jaar
zijn': hij krijgt van hebben en zijn blijkbaar niet genoeg, hoewel ik die derde
strofe op de slotregel na best kan missen.
Er zijn nogal wat overeenkomsten
aan te wijzen tussen de thema's van Nolens, Van Vliet en De Coninck. Dat kan
haast niet anders, want poëzie heeft het
nu eenmaal altijd over de dichter in het
spanningsveld van leven en dood, verleden en toekomst, verlies en winst, liefde
en haat. Er zijn ook duidelijke verschillen die stilistisch gedefinieerd kunnen
worden. Nolens houdt van verplechtigende beknopte bijzinnen, van baldadige uitspraken die van een nog net bedwongen razernij getuigen, van aansporingen zoals de oude profeten die indertijd tot het volk richtten, van vergelijkingen zoals in de psalmen, van retoriek.
Van Vliet ironiseert, relativeert, observeert, analyseert, verbijt, maar gebruikt
een register dat het parlando achter
zich laat en de taal duidelijk op een hoger niveau tilt. De Coninck schaaft,
transponeert, schikt en herschikt, werkt
naar een vraag of een pointe toe, wikt
en weegt, manipuleert de realiteit zodat
ze voller en schraler wordt tegelijker-

tijd, hij melkt de ambiguïteiten en speelt
met klanken en betekenissen.
Zonder deze troika, zonder deze ministers van literatuur gaat de zon ook iedere dag op en onder, maar :

❑ Joris Gerits
Herman de Coninck, Enkelvoud, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 51 pp.
Leonard Nolens, Liefdes verklaringen, Querido,
Amsterdam, 1990, 56 pp., BF 450.
Eddy van Vliet, De toekomstige dief, De Bezige
Bij, Amsterdam, 1991, 62 pp., BF 490.

BEHOEFTE AAN
KOSMOLOGEN ?
Onlangs omschreef Herman De Dijn in
treffende bewoordingen de ironische,
quasi-esthetische levenshouding van vele
hedendaagse intellectuelen : 'Dit ironisch individualisme is gevoelig voor gesofisticeerde culturele, zedelijke en
(eventueel zelfs) religieuze waarden
maar deze lijken slechts de noodzakelijke opsmuk van een anders leeg en zinloos leven. Het juiste besef van de toevalligheid van wat ons aanspreekt, van
de kwetsbaarheid van alle waarden, is
hier totaal losgekoppeld van de diepgang en de ernst van de echte waardenbeleving, die zich uit in houdingen als
trouw, gelatenheid en nederigheid' 1.
Op de vraag hoe die gevoeligheid voor
waarden dan wel kan worden gestimuleerd, is zijn (negatief) antwoord al even
ondubbelzinnig : 'Indien er een uitweg
is, kan hij moeilijk bestaan in oppervlakkigheden als nieuwe wereldbeelden of
kosmologieën. Hij zal moeten bestaan
in diepwortelende, gemeenschappelijke
houdingen en waardenbelevingen.
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Waar kunnen die vandaan komen tenzij
van de ondanks alles nog levende brokstukken van verhoudingen tot Transcendentie, bevrucht door de Geest (van
het Lot) die waait waar hij wil ? Dit zou
betekenen dat er nood is, niet zozeer
aan filosofen of kosmologen, maar aan
priesters en profeten'.
Een dergelijke visie stoelt op de erkenning van de onherroepelijke scheiding tussen rationele reflectie en waardenbeleving en op het besef van de contingentie van elk menselijk project. Ze
is tevens ingegeven door het failliet van
de verlichtingsidealen en de vaststelling
van een gefragmenteerde hedendaagse
cultuur. Eenzelfde aanvoelen fungeert
als uitgangspunt voor Leo Apostel en
Jan Van der Veken, de eindredacteurs
van wat zijzelf een 'consensus-paper' (p.
10) noemen, voor een projectomschrijving met de titel Wereldbeelden. Van

fragmentering naar integratie'.
De hier aangeboden tekst is een eerste initiatief van de VZW Worldviews4.
Die werd in 1990 te Antwerpen opgericht als een interdisciplinaire werkgroep : natuur- en menswetenschappers, vertegenwoordigers uit de zuivere
en de toegepaste wetenschappen, wetenschapsmensen en filosofen, gelovigen en ongelovigen maken er deel van
uit. Wat hen bindt is de idee dat 'integrerend wetenschappelijk onderzoek
over vakoverschrijdende onderwerpen
moet worden bevorderd' (p. 7). Wereld-

beelden. Van fragmentering tot integratie
is opgevat als een beginselverklaring, als
een oproep tot interdisciplinaire arbeid.
De tekst bevat twee delen. In het eerste,
meest uitvoerige gedeelte (pp. 13-64)
wordt het begrip 'wereldbeeld' verhelderd. Daarin wordt een antwoord gegeven op vragen als : wat is een wereldbeeld ? Hoe kan het worden geconstrueerd ? Waarom is het nodig ? Het
tweede gedeelte (pp. 65-84) doet een
aantal suggesties om daadwerkelijk aan
de slag te gaan.
De auteurs kennen de postmoderne
kritiek op de mogelijkheid van een
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alomvattend project als de constructie
van een wereldbeeld. Ook voor hen behoren 'de pluralisering van onze cultuur, de uitdieping van wetenschap en
kunst door specialisten, de specialisatie
in de wetenschappen tot de verworvenheden van onze cultuur' (p. 18). Vandaar ook de voortdurende beklemtoning van het voorlopige karakter van
elke wereldbeeldconstructie, van de
principiële onbereikbaarheid van een
alleenzaligmakend en afgewerkt beeld
van de totaliteit (pp. 9 ; 19 ; 28 ; 48-49).
Bij herhaling leggen zij er echter de nadruk op dat die vaststelling van de fragmentering eerder vertrekpunt dan eindpunt is en dat de erkenning van de principiële onvolkomenheid van elke wereldbeeldenconstructie de noodzaak
van een evolutie naar integratie niet uitsluit. De Worldviews-groep kiest voor
wat zij een derde weg noemt, die het
midden houdt tussen 'de volledige intellectuele versnippering waarin we nu leven en "het totale, unieke en duurzame
systeem"' (p. 52). Die derde weg vertrekt van de hypothese dat verschillende, soms elkaar overlappende en altijd
voorlopige wereldbeelden kunnen worden geconstrueerd, die elk diverse aspecten van dezelfde werkelijkheid belichten en tot een coherent geheel kunnen worden samengebracht. Het project van een wereldbeeldenconstructie
moet hoe dan ook open blijven voor verschillende interpretaties van de ene werkelijkheid.
'Werkelijkheid' is in deze tekst inderdaad een sleutelbegrip. Met het construeren van wereldbeelden willen de
auteurs uiteindelijk de werkelijkheid als
geheel zo goed mogelijk in kaart brengen. Toch sluit die stellingname geen
naïef realisme in. Apostel en Van der
Veken delen het wantrouwen tegenover
de opvatting van een strikte correspondentie tussen werkelijkheid en denken
en willen de inbreng van het kennend
subject integraal valoriseren. 'Toch is
het niet zondermeer mogelijk de eigenschappen van de wereld uit de eigen-
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schappen van het subject af te leiden.
(...) Einstein zegde dat de werkelijkheid
op de meeste van onze vragen "neen"
antwoordt, en soms "misschien". Daaruit blijkt dat de mens noch als individu,
noch als groep zijn wereld constitueert,
maar ook vindt' (p. 44). Er zijn aspecten
van de werkelijkheid die wij niet beheersen, maar die zich eerder aandienen als een gegeven dat zich aan ons opdringt. Het epistemologisch standpunt
dat zij hanteren definiëren ze daarom
als een vorm van kritisch realisme: wereldbeelden zijn geen kopieën van de
werkelijkheid, maar fungeren als metaforen die ons in staat stellen om een globaal beeld van de werkelijkheid te ontwerpen door zoveel mogelijk elementen
van onze ervaring te integreren.
Wat heeft een dergelijke kritisch-realistische benadering van de werkelijkheid nog te maken met een existentiële
waardenbeleving ? Hoe kan men vanuit
die visie de scheidingslijn tussen feit en
waarde overschrijden ? En daarmee samenhangend : kan een rationele benadering ooit recht laten wedervaren aan
de kwetsbaarheid inherent aan elke
waardenbeleving ? Ook in dit verband
gaan de auteurs de problemen niet uit
de weg. In het algemeen stellen zij dat
de vooruitgang van feitelijke kennis verhelderend kan werken voor de waardenproblematiek : zo zou het begrip
rechtvaardigheid abstract blijven, indien het de feiten die de sociologie of
criminologie aandragen verwaarloost.
Voor hun uiteindelijke verantwoording
doen Apostel en Van der Veken opnieuw beroep op het begrip werkelijkheid: 'Dat er alleen kennis kan zijn voor
een kennend subject, doet ons de werkelijkheid daarom nog niet als louter
subjectieve constructie verklaren.In dezelfde zin kunnen wij zeggen dat alle
waardenbeleving in zekere mate subjectief is, omdat er alleen voor een waardenbelevend subject waarden kunnen
zijn. Maar hieruit volgt niet dat men om
het even wat waardevol kan vinden. Of
men nu aan bepaalde waarden de voor-

459

keur geeft, en waarden als objectief of
subjectief interpreteert, toch blijft de
vraag onverminderd bestaan : kan er
vanuit het standpunt van de waarden
iets gezegd worden over de wereld
waarin wij leven of over de werkelijkheid als geheel ? Dat is in feite de zinvraag : wat geeft ons bestaan in deze wereld waarde ?' (p. 38).
In dezelfde lijn situeert zich hun pleidooi voor 'de dialoog der taalspelen'.
De erkenning van de eigen betekenisen geldigheidscriteria van afzonderlijke
taalspelen hoeft niet haaks te staan op
de poging om grensoverschrijdend te
spreken. Het wereldbeeldenproject
pleit veeleer voor de mogelijkheid van
communicatie tussen de verschillende
taalspelen dan voor een waterdichte
compartimentering.
HET STATUUT VAN DE WIJSGERIGE
RATIONALITEIT
Met deze 'consensus-tekst' leggen de
auteurs geen kant en klaar uitgewerkt
wereldbeeld voor. Wel willen ze wijzen
op het belang en de hoogdringendheid
van een vakoverschrijdend onderzoek
dat in een wereldbeeldenconstructie
moet uitmonden. Daarmee zoeken zij
uitdrukkelijk aansluiting bij de metafysische traditie van de westerse wijsbegeerte (ook al wordt de term 'metafysica' nergens gebruikt), waarin de aandacht voor het grotere geheel altijd
prioritair is geweest.
Hun projectomschrijving is in die zin
verhelderend dat ze op een doorgaans
zeer genuanceerde manier de mogelijkheden en de moeilijkheden van een wereldbeeldenconstructie aanwijst. Zo
lijkt het me voor de eerlijke en niet
vooringenomen lezer van dit 'consensus-paper' onmogelijk om nog langer te
spreken over het monolithisch eenheidsdenken van holisten, die slechts
heimwee cultiveren naar een verloren
eenheidsvisie zonder rekening te houden met de hedendaagse situatie van de
cultuur. Al te vaak worden discussies
tussen 'postmodernen' en 'holisten' (in
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deze context kan je misschien beter
spreken van 'deconstructionisten' en
'constructionisten) in die termen gevoerd. Apostel en Van der Veken wijzen echter bij herhaling op de principiële onbereikbaarheid en ongewenstheid
van een pasklare eenheidsvisie.
Toch kunnen bepaalde passages aanleiding geven tot misverstanden. Zo
plaatsen de auteurs zich met deze uitspraak uitdrukkelijk in het verlengde
van de Verlichting : 'Het is eerder onze
overtuiging dat het ideaal van een redelijke, bevrijde mensheid niet is voorbijgestreefd, maar integendeel niet voldoende is verwezenlijkt. Dat een voldragen wetenschap van mens, natuur en
maatschappij ons zou voorlichten bij
onze ethische en politieke keuzen, is
geen illusie die tot mislukking is gedoemd, maar blijft ook in de toekomst
een na te streven ideaal' (p. 27). Ook al
wijzen zij op het onderscheid tussen hun
wereldbeeldenconstructie en het eenheidsdenken van de Wiener Kreis in de
jaren '30, of van de Algemene Systeemtheorie in de jaren '60 (p. 9), het (logische) onderscheid wordt m.i. te weinig
geëxpliciteerd. Waarom gingen zij niet
dieper in op het kritisch-evaluatieve
vermogen van een wereldbeeldenconstructie ten opzichte van de aanspraken
van de positieve wetenschappen ?
Daarenboven blijft het belang van
het theoretisch denken voor de gevoeligheid voor waarden onderbelicht. Er
wordt wel verwezen naar de esthetische
en emotionele impact van het wereldbeeld, maar in vergelijking met het cognitieve gehalte ervan is dit aspect zeer
schetsmatig uitgewerkt. Illustratief in
dit verband is de reserve waarmee over
de rol van de kunstenaar wordt gesproken : 'Wellicht (mijn cursivering) is het
ook de taak van de kunstenaars grensverleggend te zijn en nieuwe mogelijkheden af te tasten' (p. 46). Indien de auteurs een wereldbeeld willen construeren dat recht doet aan alle menselijke
ervaringsvormen, dan zal de kunst daarin, naast de natuur- en mensweten-
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schappen, een prominente plaats moeten innemen.
Eenzelfde aversie, als verwoord door
Herman De Dijn, voor een gebrek aan
diepgang en ernst van de echte waardenbeleving bij vele intellectuelen van
vandaag spreekt ook uit deze Worldviews-tekst. Dat Apostel en Van der Veken een ander alternatief voorstellen
dan dat van De Dijn, heeft alles te maken met een verschillende opvatting over
rationaliteit en filosofie. In de opvatting
van De Dijn (die in sterke mate schatplichtig is aan Wittgenstein en Rorty)
dient wijsgerige reflectie allereerst de
grenzen van de wetenschappelijke rationaliteit aan te wijzen. Alleen dan kan
ruimte worden gecreëerd voor de diverse vormen van niet-cognitief spreken
(ethisch-religieus...), die als zodanig
aan het bereik van de cognitief-wetenschappelijke rationaliteit ontsnappen.
Het uitgangspunt van Apostel en Van
der Veken daarentegen is dat de wijsgerige reflectie, opgevat als het onderzoek van de verschillende domeinen van
de menselijke ervaring, naast een afgrenzende tevens een verbindende functie heeft. Het concept van rationaliteit
dat zij hanteren is dan ook breder dan
het rationaliteitsconcept dat in de positieve en exacte wetenschappen wordt
gehanteerd. Het is daarom niet toevallig dat, hoezeer zij de bijdragen van
Wittgenstein en Rorty ook valoriseren,
zij hun uiteindelijke stellingname toch
afwijzen : 'Het wereldbeeldenproject
ligt eerder in de lijn van degenen die
naar eenheid zoeken (A.N. Whitehead,
M. Bunge) en die pleiten voor de mogelijkheid van communicatie tussen de
verschillende taalspelen (J. Habermas)
dan van degenen die pleiten voor een
waterdichte afscheiding van de verschillende vormen van discours (L. Wittgenstein, R. Rorty). Natuurlijk is grensoverschrijding van het ene domein naar
het andere riskant : uiterste voorzichtigheid is geboden ; voor het gevaar van
ongerechtvaardigde veralgemening zullen we ons voortdurend moeten hoe-
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den. Maar de totale versnippering van
weten, actie en emotie heeft nog grotere
nadelen' (p. 10).
Natuurlijk zal dit 'consensus-paper'
niet iedereen kunnen overtuigen. Maar,
door zijn genuanceerde stellingname en
zijn gevoeligheid voor de grenzen en de
mogelijkheden van de wijsgerige rationaliteit worden de uitgangspunten voor
een discussie wel klaarder omlijnd dan
doorgaans het geval is. Ook in de opvatting van Apostel en Van der Veken hebben 'profeten' het laatste woord. Maar
filosofen kunnen ons allicht helpen de
ware van de valse profeten te onderscheiden.
0 Guido Vanheeswijck

NOTEN
1 H. De Dijn, Postmodernismen : de vlag en de lading in Kultuurleven, oktober 1991, p. 23.
2 H. De Dijn, o.c., p. 25.
3 L. Apostel, J. Van der Veken, Wereldbeelden.
Van fragmentering naar integratie, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1991, 84 pp.
4 De stichtende leden naast Leo Apostel en Jan
Van der Veken zijn Bart De Moor, Staf Hellemans, Ron Lesthaege, Hubert Van Belle, Roger
Van Geen en Jaak Van Landschoot.

DE WARE REMBRANDT
Driehonderdtwintig duizend bezoekers
werden geregistreerd op de tentoonstelling Rembrandt, de meester en zijn werkplaats, die van 12 september tot 10 november 1991 gehouden werd in het Altes Museum te Berlijn. Inmiddels is
deze collectie schilderijen, tekeningen
en etsen te zien in het Amsterdamse
Rijksmuseum tot 1 maart, waarna zij zal
verhuizen naar de National Gallery in
Londen (26 maart-14 mei). In samenstelling verschillen de tentoonstellingen
enigszins van elkaar. Op de laatste grote
Rembrandt-tentoonstelling in Nederland in 1969 kwam liefst een half miljoen mensen kijken. Het valt te verwachten dat dit maal de belangstelling
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eveneens overweldigend zal zijn, ondanks het feit dat men toegangskaarten
voor entree in bepaalde tijdsblokken
dient te bezitten, en kuddegewijs moet
schuifelen langs de kunstwerken, waarvan vele zich achter dik glas bevinden.
Aanleiding voor deze tentoonstelling
is niet de viering van de zoveelste geboorte- of sterfdag van Rembrandt
(1606-1669), zoals in 1956 en 1969,
maar de behoefte van het Rembrandt
Research Project om het publiek kennis
te laten maken met de stand van hun
onderzoek. Dit project van vijf Amsterdamse kunsthistorici, gestart in 1967 en
naar verwachting voltooid in 2006,
beoogt onder meer met natuurwetenschappelijk onderzoek harde bewijzen
te leveren op basis waarvan echte van
onechte Rembrandts gescheiden kunnen worden. Tot nu toe zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek
naar de schilderijen uit de periode
1625-1642, dat menig museum en particuliere collectie voor onthutsende ontdekkingen met desastreuze financiële
gevolgen heeft geplaatst. Beroemde
'Rembrandts' blijken niet langer het
werk van de meester zelf te zijn, zoals
De Poolse ruiter in de Frick Collection te
New York, Saul en David in het Haagse
Mauritshuis, De man met de gouden
helm in Berlijn, en elf van de twaalf
Rembrandts in de Wallace Collection te
Londen. Waren er in het begin van deze
eeuw nog 988 aan Rembrandt toegeschreven schilderijen, thans is dat aantal gedaald tot ongeveer driehonderd.
Het Rembrandt Research Project moet
nog 120 doeken op hun echtheid toetsen, waarbij een onlangs ontdekt probleem is, dat zestig procent van de
handtekeningen vals blijkt.
De tentoonstelling in Amsterdam
bevat een vijftig schilderijen van Rembrandt – voor een belangrijk deel geleverd door de drie exposerende musea
zelf – , aan de hand waarvan de ontwikkeling van de meester afgelezen kan
worden, naast een dertigtal werken van
zijn leerlingen. Bovendien zijn er veer-
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tig tekeningen en veertig etsen van de
meester te zien, eveneens vergezeld van
werk van leerlingen. Waren er in 1956
101 schilderijen te zien, in 1969 waren
dat er slechts 23, thans 49. De catalogus
van 1991 voert nog twee statieportretten op van Marten Soolmans en Oopjen
Coppit uit 1634, maar deze zijn niet tentoongesteld, hetgeen jammer is, omdat
het mansportret model heeft gestaan
voor de Napolitaanse drenkelingen in
Peter Greenaway's recente film Prospero's Books. Vergelijking van de drie tentoonstellingen toont aan dat er in 19911992 liefst 29 schilderijen worden geëxposeerd die niet te zien waren in 1956
en/of 1969. Daaronder bevinden zich
schitterende werken als Een biddende
oude vrouw als Rembrandts moeder, ca.
1629/30, uit Salzburg (cat.nr. 6), Portret
van een drieëntachtig-jarige vrouw, 1634,
uit Londen (cat.nr. 19), De prediking van
Johannes de Doper, ca. 1634/35, uit Berlijn (cat.nr. 20), De vaandeldrager, 1636,
uit Parijs (cat.nr. 26), het Dubbelportret

van de doopsgezinde leraar Cornelis
Claesz. Anslo en zijn vrouw Aeltje Gerritsdr. Schouten, 1641, uit Berlijn (cat.nr.
33), het Portret van Agatha Bas, 1641, uit
de collectie van de Engelse koningin
(cat.nr. 35), voor het eerst sinds 1814
weer verenigd met zijn pendant, de Man
in wapenrusting, 1655, uit Glasgow
(cat.nr. 43), en het Zelfportret, 1665(?),
uit Kenwood (cat.nr. 49).
De selectie van schilderijen op de
huidige tentoonstelling maakt het mogelijk om de ontwikkeling van Rembrandt op de voet te volgen. De toelichtende tekstborden, maar vooral de deskundige beschrijvingen in de catalogus
helpen om het eigene van de meester op
het spoor te komen, en oog te hebben
voor de soms veelzeggende details met
hun symbolische betekenis. Ook wordt
duidelijk hoe Rembrandt beeldmateriaal en composities 'leende' van anderen, om hen vervolgens te eren door letterlijke overname of te overtroeven
door een eigen wending aan het origineel te geven. Hij was daartoe in staat
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door de grote collectie grafiek van binnen- en buitenlandse kunstenaars, die
hij in de loop der jaren verzamelde. Zo
leende hij van Willem Buytewech via
een prent van Jan van de Velde materiaal om het interieur te stofferen van
Tobias en Anna met het bokje uit 1626
(cat.nr. 1), van Gerrit van Honthorst de
lichteffecten voor zijn De rijkaard uit de
gelijkenis van de rijke dwaas uit 1627
(cat.nr. 2), van Albrecht Altdorfer de
compositie voor zijn Kruisoprichting uit
ca. 1633 (cat.nr. 13), en van Titiaan de
pose voor zijn Zelfportret uit 1640
(cat.nr. 32). Maar ook aan zijn leermeester Pieter Lastman had hij aanvankelijk veel te danken, niet alleen wat betreft compositie en thematiek, maar ook
ten aanzien van schildertechniek en
kleurenpalet. De 'vroege' Rembrandt
lijkt nauwelijks te passen in de alom bestaande opvatting over diens werk, als
zou het hoofdzakelijk of alleen maar in
rode en bruine tinten gehouden zijn.
Wie Rembrandts werk uit zijn Leidse
jaren voor het eerst ontdekt, kan zich
evenzeer van slag voelen als degene die
het plafond van de Michelangelo's Sixtijnse kapel terugziet na de schoonmaak.
De ontwikkeling van Rembrandts
schildertechniek kan onder meer gevolgd worden aan de hand van zijn
weergave van materie. Op het vroegst
geëxposeerde stuk, het reeds genoemde
Tobias en Anna met het bokje uit 1626,
komt een gevlochten rieten mand voor,
die met grote precisie door Rembrandt
is weergegeven. Op een doek van omstreeks acht jaar later, De heilige familie
(cat.nr. 14), staat een rieten wiegemand
afgebeeld. Nu is de schilderwijze veel
minder angstvallig, terwijl de werkelijkheid evenzeer goed getroffen is ; de
structuur van het vlechtwerk is nu in
veel grovere lijnen neergezet. Weer vijf
jaar later, op het Stilleven met twee dode
pauwen en een meisje (cat.nr. 30) is de
gevlochten mand nog 'expressionistischer' geschilderd ; het lijkt alsof de
meester niet meer hoeft te bewijzen hoe
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goed hij vlechtwerk van riet weet uit te
drukken. De fijnschilder-techniek, die
Rembrandt bij Lastman leerde, zal hij
gedurende zijn hele leven blijven gebruiken, vaak om deze te laten contrasteren met de in brede vegen en streken
weergegeven kledingpartijen of achtergronden. Dat is bijvoorbeeld schitterend te zien in de weergave van het oosterse mes en de messchede op Het offer
van Abraham uit 1635 (cat.nr. 21), het
borstsieraad van Een man in oosterse
kleding uit ca. 1639 (cat.nr. 28), en de
helm van De man in wapenrusting uit
1655 (cat.nr. 43).
Een opvallend kenmerk van Rembrandts meesterschap is dat hij niet alleen bij historiestukken en bijbelse of
mythologische taferelen, maar ook bij
portretten zoveel leven weet te suggereren door de beweging als het ware voor
een seconde stil te zetten. Ieder moment kan het leven en de beweging
weer terugkeren. Daarmee overstijgt hij
de indruk van de tableaux vivants, die
de schuttersstukken door zijn tijdgenoten zozeer karakteriseren. Doen de
vroegste werken van Rembrandt nogal
statisch en geposeerd aan, vanaf zijn
aankomst in Amsterdam in 1632 komt
daar verandering in. Het Portret van een
zittende jonge vrouw uit 1632 (cat.nr. 10)
– een van de vijftig portretten die
Rembrandt in de eerste vijftig maanden
in Amsterdam schilderde – wekt de
suggestie alsof zij op het punt staat om
op te staan, door de manier waarop zij
zich met haar linkerhand afzet van de
armlegger van de stoel. Een dergelijke
beweging komt ook voor op De
staalmeesters uit 1662 (cat.nr. 48), waar
Volckert Jansz van zijn stoel opstaat, en
daarmee beweging brengt in het ogenschijnlijk statische geheel. Op het doek
met Diana badend met haar nimfen en de
verhalen van Actaeon en Callisto, ca.
1634 (cat.nr. 16), spat het water van de
badende naakte vrouwen op verschillende plaatsen op, en is er een sterke
suggestieve weergave van een wadende
nimf op de linker voorgrond, die haast
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het doek lijkt te verlaten. Rembrandt
hééft iets met water trouwens, zoals
blijkt uit zijn Badende vrouw uit 1654
(cat.nr. 40), bij wie men de beweging
van het koude water haast horen én
voelen kan. Op Het offer van Abraham
uit 1635 (cat.nr. 21) kan het mes, dat de
engel uit Abrahams hand heeft gestoten, ieder ogenblik op de grond vallen.
Het naakte jongetje op De roof van Ganymedes uit hetzelfde jaar (cat.nr. 24)
begint van schrik te plassen, als hij door
de in een adelaar veranderde Jupiter
wordt weggeroofd. Zelden is zo suggestief de samenhang tussen spreken en
luisteren weergegeven als op het reeds
genoemd Dubbelportret van Anslo en zijn
vrouw (cat.nr. 33); de stem van de predikant hangt als het ware in de lucht.
Een ander geraffineerd element in
Rembrandts schilderkunst is het spel
van licht en donker. Op dit punt staat
hij niet alleen, en is hij een van de velen
die in Nederland in de traditie van Caravaggio gewerkt heeft. Maar het spel
met verborgen en 'vreemde' lichtbronnen is fascinerend, zoals bij De kunstenaar in zijn atelier uit ca. 1629 (cat.nr. 3),
waar van het immense doek op de schildersezel een welhaast betoverende
gloed uitstraalt naar de enigszins onthutst en verloren kijkende jonge kunstenaar. Op De apostel Paulus aan zijn
schrijftafel uit dezelfde periode (cat.nr.
5) verspreidt het op tafel liggende opengeslagen boek (bijbel ?) een gelige
gloed, en bij Flora uit ca. 1654/55
(cat.nr. 41) lijkt de lichtbron voort te komen uit de met bloemen gevulde voorschoot van de godin. Waar de voorstellingen vanuit zichzelf weinig kleur te
bieden hebben, zorgt Rembrandt voor
lichtende elementen door de heldere
weergave van kant, kraag, strik of zakdoek – hoe treffend is in dit opzicht De
staalmeesters in oude glorie hersteld,
sinds kortgeleden de vergeelde vernis
werd verwijderd ! – , of door oorbellen,
kettingen en andere juwelen van glimlichtjes te voorzien, zoals bij het Portret
van Maurits Huygens uit 1632 (cat.nr.
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11), bij de Vrouw in de deuropening uit
1656/57 (cat.nr. 45), of bij het niet geëxposeerde, maar wonderschone Portret
van Hendrickje Stoffels met haar pareloorbellen uit 1654 (Parijs, Musée du
Louvre).
Waar in recente publikaties nauwelijks over gesproken wordt, is de manier
waarop Rembrandt erin geslaagd is de
bijbelse boodschap 'menselijk' weer te
geven. In zijn kunst neemt hij Gods
menswording serieus, zoals Caravaggio
dat vóór hem deed, die bijvoorbeeld in
de sterk realistische weergave van Maria – een enigszins dikbuikige vrouw in
rode jurk ligt slordig 'gedrapeerd' op
een bed – op zijn Sterfbed van Maria uit
ca. 1606 (Parijs, Musée du Louvre) de
monniken zozeer schokte dat zij het
kunstwerk afwezen. Net als bij Caravaggio heeft bij Rembrandt het verhevene
en bovennatuurlijke plaats gemaakt
voor het aardse en alledaagse, zoals
blijkt uit zijn Heilige familie, ca. 1634
(cat.nr. 14), waarop een boerse, blozende vrouw zojuist haar kind gezoogd
heeft, dat voldaan tegen haar borst in
slaap gevallen is ; een typisch Rembrandtesk detail is de druppel melk die
nog aan de tepel van de moeder hangt.
Kort tevoren schilderde Rembrandt De
kruisoprichting (cat.nr. 13), waarop hij
zichzelf in het hart van het schilderij
heeft afgebeeld aan de voeten van de
gekruisigde Jezus, om aan te geven hoezeer hij zichzelf betrokken wist bij en
mede verantwoordelijk voelde voor de
dood van Jezus. In Rembrandts optie
raken de goddelijke en menselijke dimensie elkaar.
De waardering voor Rembrandt
heeft in de loop der eeuwen toppen en
dalen gekend. De belangrijkste Engelse
kunstcriticus van de 19e eeuw John
Ruskin kwalificeert Rembrandt als 'een
druilerige, sombere schilder'. Zijn Zwitserse collega Jacob Burckhardt vond
Rembrandts composities onhandig en
diens proporties verkeerd, en de Amerikaanse kunsthistoricus Bernhard Berenson had een grondige afschuw van
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Rembrandt s . Daartegenover staat de
aanhoudende stroom van vermeende
'Rembrandts' die werden ontdekt, en
de astronomische bedragen die voor
zijn werk moesten en moeten worden
neergeteld. Een onderneming als die
van het Rembrandt Research Project
noodt – hoe Hollands ! – kijkers en
kopers tot nuchterheid en realiteitszin.
Bij de tentoonstelling is een tweedelige catalogus' uitgegeven, die in formaat en omvang die van 1956 en 1969
verre overtreft. In het deel over de schilderijen zijn uitstekende bijdragen opgenomen van Ernst van de Wetering over
Rembrandts schilderwijze en over het
natuurwetenschappelijk onderzoek, van
A.Th. van Deursen over het leven van
Rembrandt als Amsterdamse burgerman, van S.A.C. Dudok van Heel over
het veranderend schildersportret van
Rembrandt, van Josua Bruyn over de
functie en produktie van Rembrandts
werkplaats, en van Jeroen Boomgaard
en Robert W. Scheller over de ontwikkeling van de Rembrandt-waardering.
In het tweede deel zijn studies opgenomen van Peter Schatborn over Rembrandt als tekenaar, en van Holm Bevers over Rembrandt als etser. De kwaliteit van de zwart-wit- en kleuren-afbeeldingen is over het algemeen uitstekend, al blijken sommige zwart-wit-afbeeldingen een merkwaardig grijs en
mat waas over zich te hebben (I, afb. 86,
101, 102, 114, 132-134, 147). Als afbeelding in deel I op p. 180 (afb. 20d) is in
tegenstelling tot het bijschrift geen
röntgenfoto, maar een gewone zwartwit-afbeelding opgenomen. Zeer storend is het hinderlijk groot aantal druken afbrekingsfouten, en de lelijke Engelse regelval in de typografie van de
teksten bij de catalogusnummers. Dat
zou bij een dergelijk 'visitekaartje' niet
mogen voorkomen. Maar gelukkig heeft
het Rijksmuseum voor deze uitgave niet
meer aangeklopt bij de vormgevers van
de Staatsuitgeverij, die in 1986 verantwoordelijk waren voor de typografisch
irritante catalogi van Kunst voor de beel-
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1 H. W. van Os, Rembrandt was het ook waard om
te worden gehaat, in NRC Handelsblad, 5/12/1991
(redevoering gehouden bij de opening van de
Rembrandt-tentoonstelling).
2 Christopher Brown, Jan Kelen & Pieter van
Thiel, Rembrandt: De Meester & zijn Werkplaats.
Schilderijen; Holm Bevers, Peter Schatborn &
Barbara Welzel, Rembrandt: De Meester & zijn
Werkplaats. Tekeningen & Etsen, Rijksmuseum,
Amsterdam / Zwolle, Waanders, 1991, resp. 396
en 288 pp., per deel ƒ 65, 2 delen samen ƒ119.
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denstorm. Begrijpelijk, maar spijtig is
dat tijdens de tentoonstelling haast uitsluitend kunstkaarten gekocht kunnen
worden van de 'Rembrandts' die zich in
het Amsterdamse Rijksmuseum bevinden. Graag had ik mijn collectie 'Rembrandts', die ik als elfjarige begon bij
het bezoek aan de Rembrandt-tentoonstelling van 1956 en die nu een vierhonderd verschillende kaarten uit de hele
wereld bevat, verder uitgebreid.
• Paul Begheyn
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B O E K E N
FIL4S4FIE
FILOSOFIE IN AFRIKA
Het is ook onder Afrikaanse filosofen lang
een omstreden kwestie geweest of er wel zoiets als een specifiek Afrikaanse filosofie
bestaat. De Rotterdamse hoogleraar Heinz
Kimmerle breekt in dit boek een lans voor
het geheel eigen denken van zwart-Afrika
dat, meent hij, ten volle de naam 'filosofie'
verdient. Hij inventariseert daarvan de verschillende stromingen, auteurs en belangrijkste werken, maar geeft ook praktische informatie over de wijze waarop de filosofiestudie
in diverse landen is georganiseerd. Het boek
werd geschreven na een aantal reizen door
het continent – het verslag hiervan vindt de
lezer in de tussenliggende hoofdstukken.
Of het Afrikaanse denken werkelijk zo
veelbelovend is als Kimmerle meent, laat
zich aan dit boek nog moeilijk aflezen. Zo
wijst Kimmerle wel op de impliciete wijsgerige reflectie in de traditionele wijsheidsspreuken of op de specifieke ethiek die de
Afrikaanse gemeenschappen kennen, maar
dat deze werkelijk een volwassen filosofie in
zich dragen blijkt niet overtuigend. Kimmerle heeft zich in zijn boek overigens niet alleen
tegen westers scepticisme te weer te stellen.
Ook de Afrikaanse filosofiebeoefening zelf
blijkt zich vaak liever op het Noordatlantisch
denken te oriënteren dan op de eigen traditie.
Daarmee bevindt Kimmerle zich in een
paradoxale positie. Zijn oproep aan de Afrikanen om zich van het Europese denken te
ontvoogden, kan gemakkelijk gelezen worden (en is dat inmiddels ook al) als een hernieuwde poging tot Europees paternalisme.
Die kritiek op Kimmerle lijkt me niet terecht. Sterker, via een hernieuwde paradoxale wending vervalt ze veeleer zelf in de fout
die ze aanwijst. Zolang men weigert voluit
met Afrikaanse filosofen in debat te gaan, en
hun eventueel op hun keuzen te kritiseren,
neemt men de Afrikaanse filosofie niet werkelijk serieus en bevestigt men – ongewild
– haar mindere status. ❑ Ger Groot
Heinz Kimmerle, Philosophie in Afrika - Afrikanische Philosophie, Campus Verlag, Frankfurt,
1991, 245 pp., f 47,60.

ANSELMUS VAN CANTERBURY
Anselmus is het beroemdst geworden om zijn
filosofisch traktaat de Proslogion, waarin hij
zijn 'ontologisch godsbewijs' leverde, en als
theoloog om zijn op latere leeftijd geschreven Cur deus homo, waarin hij langs rationele
weg de onontkoombaarheid van de menswording Gods aantoont. Het eerste werkje
werd een aantal jaren geleden door Carlos
Steel reeds in de Dixit-reeks vertaald en gepresenteerd. De Groningse specialist Vanderjagt maakt in het nu verschenen deeltje
een meer specifiek wijsgerig werk van Anselmus voor het Nederlandse publiek toegankelijk. Over waarheid ontstond waarschijnlijk
kort voor 1090, in het verlengde van zijn
onderwijs voor het trivium. Het werd voorafgegaan door een verhandeling over het begrip 'taalgeleerde' – vooral over de vraag in
welke verhouding woord en werkelijkheid
tegenover elkaar staan – en gevolgd door
een traktaat over de keuzevrijheid en over de
val van de duivel. Samen met de twee laatste
maakt Over waarheid deel uit van de zogenaamde Tres tractatus. Deze vertaling opent
het korte reeksje waarin zij alle drie in het
Nederlands zullen worden uitgebracht. Vanderjagt heeft het boekje voorzien van een uitvoerige biografische inleiding en een heldere
uiteenzetting van de problematiek van Over
waarheid, dat niet alleen op de waarheid van
proposities ingaat, maar ook ingaat op de
waarheid van de wil (de ware wil is wat men
behoort te doen) en van de dingen (hun
waarheid is hun zijnsgrond). Daarin speelt
het theologisch denkkader waarin Anselmus
onvermijdelijk dacht uiteraard een heftig
woordje mee, en in zijn latere werk zal hij
dan ook op deze vroegere, 'methodologische'
werken teruggrijpen. Vanderjagt zorgde voor
een goed leesbare vertaling, waaraan – anders dan in andere deeltjes van deze reeks –
de oorspronkelijke tekst is toegevoegd.
❑ Ger Groot
Anselmus van Canterbury, Over waarheid, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Arjo Vander-

jagt, Kok Agora, Kampen, 1990, 160 pp., f 27,50.

HET BESEF
Cornelis Verhoeven is in de Lage Landen
geen onbekende, zelfs voor wie zich op vei-
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lige afstand met filosofie inlaat. Deze bekendheid dankt hij ongetwijfeld ook aan zijn
toegankelijke wijze van schrijven. Zijn wijsgerige essays bewijzen dat het trage, voorzichtige denken en lezen van de filosofie niet
met noodzaak hoeft te resulteren in academische geschriften 'die als een droge keutel
bijeengekreund worden' (dixit Verhoeven in
Trouw, 26/10/1991).

weerbarstige werkelijkheid koloniseert met
'problematieken', 'methodologieën' en 'systematieken' (p. 32). Van gekreun gesproken... ❑ Geert Van Eekert

Verhoevens eerbied voor de rijkdom en
zeggingskracht van de dagdagelijkse taal ligt
aan de basis van zijn meest recente publikatie. Daarin wordt met name aandacht besteed aan het grote aantal woorden voor denken en zeggen dat de omgangstaal rijk is.
Wat Verhoeven hierbij fascineert, is vooreerst de symboliek en metaforiek die vergroeid is met de herkomst en/of gebruik van
woorden als het besef (dat 'daagt'), peinzen
(pensare betekent wegen), begrijpen, snappen, vaststellen, uitleggen, verklaren... En
verder wordt ook gespeurd naar het constructief aandeel van het denkende of sprekende subject (in woorden als bedenken,
speculeren, uitvinden overduidelijk aanwezig). Het 'besef' van de aanwezigheid van
dergelijke constructivistische elementen
speelt volgens de auteur een belangrijke rol
bij de woordkeuze. Er is m.a.w. een verborgen retoriek werkzaam in de omgangstaal :
het subject tracht zich achter het resultaat
van zijn denken te verbergen door dit resultaat te presenteren als een evidentie die zonder meer in de werkelijkheid aangetroffen
kan worden. Vandaar dat ideeën meestal bij
ons 'opkomen', dat wij ervaringen 'opdoen',
invallen 'krijgen', terwijl conclusies zich dan
weer doorgaans 'opdringen'.

GODSDIENST

Verder dan het scherpen van de aandacht
van de lezer voor deze componenten van de
omgangstaal reikt de bedoeling van dit alles
behalve 'stellige' boekje niet. En toch, zo hier
en daar verdwijnen de aanhalingstekens. De
aandacht van Verhoeven verschuift sporadisch 'zu den Sachen selbst' waarnaar al die
woorden voor denken en spreken verwijzen.
De auteur heeft het dan over het dwingende
en verplichtende karakter van het spreken
t.o.v. het denken (p. 106), over het dialogale
karakter van het spreken t.o.v. het denken
(p. 106), over het dialogale karakter van de
innerlijke monoloog (p. 113-114), of over het
onzegbare dat, 'eenmaal als categorie erkend, een niet te stuiten stroom van uitspraken uitlokt' (p.121). En terloops wijst hij het
loos verbalisme van het academische taalgebruik terecht, waar het de alsnog onbekende,

Cornelis Verhoeven, Het besef Woorden voor
denken en zeggen, Ambo, Baarn, 1991, 184 pp.

DON CUPITT
Wie een beetje vertrouwd is met het werk
van deze postmoderne godsdienstfilosoof uit
Cambridge zal zich niet onmiddellijk door de
uitdagende inhoud van dit nieuwe boek laten
afschrikken. Interessant bij Cupitt zijn de
vragen die hij stelt, ook al is het mogelijk dat
de lezer zich niet verzoent met de antwoorden die gegeven worden. Het kan inderdaad
schokken dat Jezus wordt gezien als een verhalen-katalyserende anomalie of talisman
(pp. 106-108). Lezers, die vertrouwd zijn met
de verwijzingen van Jezus in de evangelies
naar zijn Vader, zullen de wenkbrauwen
fronsen met de raad God op te geven en zich
tevreden te stellen met Christus (p. 133). De
kern van Cupitts betoog is zijn overtuiging
dat leven, tijd, verlangen, maar ook wetenschap, ethische houdingen, filosofie en religie taalprodukten zijn die ontstaan uit het
vertellen van verhalen : 'verhalen scheppen
en produceren leven, en bevredigen op die
manier het paradoxe, nog niet tot rijpheid
gekomen reikhalzen naar bestaan van het leven' (p. 50). De gevolgen van zo'n opvatting
zijn radicaal : het heeft nog weinig zin om van
Waarheid of van zelfbewustzijn te spreken,
filosofisch realisme dat een werkelijkheid
buiten of onafhankelijk van de talige mens
stelt is contradictorisch, ervaring wordt een
wankel begrip, doelstellingen en resultaten
van de geschiedenis moeten gerelativeerd
worden,... Kortom : een veilig wereldbeeld
staat op instorten en de volle omvang van de
uitdaging aan theologen in een postmoderne
wereld wordt duidelijk. De antwoorden die
Cupitt zelf geeft, een spelende en ironische
levenshouding die het verlangen naar transcendentie enkel als een noodzakelijke dynamiek ziet, voldoen niet. Maar daar schijnt hij
zich in een ultieme zelfironie ook van bewust
te zijn. ❑ Jacques Haers
Don Cupitt, What is a Stort ?, SCM Press, London, 162 pp., £ 8,95.
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VEEL LIEFDE HEBT U ONS BEWEZEN
De titel van deze bundel opstellen is afgeleid
van de tweede zegenspreuk die voorafgaat
aan het eigenlijke 'Hoor Israël' (Deut. 6,5),
een van de meest belangrijke gebeden uit het
joodse leven : het ochtend- en middaggebed.
Aan het begin van het boek vinden we een
vertaling van dit Sjema-gebed, gevolgd door
een tweetal passages uit Sifré
Deuteronomium, een rabbijnse uitleg op dit
vijfde boek van Mozes. Ik vind het ronduit
een gemiste kans dat de tekst van het Sjema
niet eerst in haar geheel op een eenvoudige
manier wordt becommentarieerd, maar dat
in een aantal artikelen telkens een klein fragment van het gebed, en dan nog vanuit een
heel bepaalde invalshoek, wordt toegelicht.
Hoe interessant deze bijdragen van rabbijn
Aschkenasy's leerlingen stuk voor stuk ook
zijn, een bijdrage die zich rechtstreeks met
het totale gebed had beziggehouden zou de
bundel nog veel belangwekkender hebben
gemaakt. ❑ Panc Beentjes
José de Kwaadsteniet & Niek de Wilde (red.),
Veel liefde hebt u ons bewezen. Een commentaar
bij het Sjema Israël, B. Folkertsma Stichting voor
Talmudica, Hilversum, 1990, 91 pp., f 19,50
(excl. verzendkosten ; besteladres : Publivorm,
Voorburg).

JODENDOM EN VROEG CHRISTENDOM
In de Studiosorum Novi Testamenti Conventus
zijn ongeveer zeventig onderzoekers uit
Nederland en Vlaanderen verenigd die zich
met de wetenschappelijke bestudering van
het Nieuwe Testament bezighouden. Bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van dit
gezelschap in 1991 is een bundel samengesteld waarin zij hun werk eens aan een breder publiek willen presenteren. Het gekozen
thema is van fundamenteel belang voor het
gesprek over de relatie tussen jodendom en
christendom. Dat het christendom uit het jodendom is voortgekomen is inmiddels wel
gemeengoed geworden. Het kan echter leiden tot oppervlakkige en aanvechtbare conclusies, wanneer men niet tegelijk ook rekening houdt met het feit dat christenen zich
direct ook van de andere joden hebben onderscheiden. Het is dus zaak heel precies na
te gaan waarin de volgelingen van Jezus
trouw bleven aan joodse tradities en opvattingen, en waarin zij een eigen weg gingen.
Deze m.i. bijzonder geslaagde bundel belicht
een aantal belangrijke aspecten van de rela-
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tie tussen christenen en joden in de vroegste
periode, vanaf Jezus zelf tot in de tweede
eeuw. Het moge duidelijk zijn dat dit boek
geen eenvoudige lectuur biedt ; de zaak waar
het om gaat vraagt juist om een voortdurend
genuanceerd standpunt. En daar zijn alle auteurs heel goed in geslaagd. Met het oog op
de doelgroep is afgezien van voetnoten ; de
bibliografie aan het einde van elke bijdrage
maakt voldoende duidelijk met wie de betreffende schrijver in gesprek of discussie is.
Een bundel die zelfs mensen met een redelijk tot goede kennis van het Nieuwe Testament nog veel kan leren.
Twee kleine kanttekeningen tot besluit :
In de bijdrage van J.S. Vos over de Galatenbrief mis ik heel opvallend het proefschrift
van Joop Smit, Opbouw en gedachtengang van
de brief aan de Galaten, Nijmegen, 1986. Ook
had naar mijn gevoel hier en daar de lay-out
(m.n. bij de langere bijbelcitaten) wat beter
gekund. ❑ Panc Beentjes
T. Baarda, H.J. de Jonge, M.J.J. Menken (red.),
Jodendom en vroeg christendom : continuiteit en
discontinuiteit, Kok Kampen, 1991, 191 pp., f
46,50.

HET CHRISTENDOM :
EEN JOODSE RELIGIE
David Flusser behoeft geen nadere introductie. Hij geldt als de bekendste hedendaagse
joodse onderzoeker van het leven van Jezus.
In de inleiding op dit boek zegt hij uitdrukkelijk dat onderhavig boek niet is bedoeld als
een bijdrage tot de joods-christelijke dialoog.
Het gaat hem om wat hij de 'Hebreeuwse
waarheid' in het Nieuwe Testament noemt.
Daarbij gaat het niet alleen om louter exegese van moeilijke passages in dat NT, 'maar
het is even belangrijk dat de "Hebreeuwse
waarheid" in het Nieuwe Testament ook kan
werken als een kracht die tot een nieuwe bezinning in de dogmatiek, in de geloofsleer,
kan leiden' (p. 8). Wanneer christenen bijvoorbeeld in het kader van de drieëenheid
over de Heilige Geest spreken, moeten zij
weten hoe men hem ook buiten het christendom in de levende traditie van het jodendom
heeft verstaan. Binnen dit kader krijgt de lezer(es) een aantal boeiende, maar niet samenhangende, kleine opstellen aangeboden.
Als voorbeelden noem ik 'Maria en Israël'
(pp. 17-30) en 'Het Onze vader - een joods
gebed' (pp. 56-65). Een mijns inziens cruciale rol speelt het hoofdstuk 'Paulus' worste-
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ling om Israël' (pp. 89-152), waarin de dertiende apostel niet zozeer wordt geschetst als
de stichter van het christendom – steeds
meer exegeten verlaten thans dit standpunt
– , maar als een rechtgeaard jood die worstelt met de identiteitscrisis die Jezus hem
aandoet. Ik vraag mij overigens wel af of de
connectie die Flusser meent te mogen vaststellen tussen Paulus en de Essenen van
Qumran (bij de Dode Zee) niet te erg is aangedikt. Zo stelt Flusser dat bij Paulus hele
passages zijn te vinden 'die afkomstig zijn uit
het Esseense gedachtengoed' (p. 123), waarbij even later echter wordt meegedeeld dat
Paulus de Esseense opvattingen indirect (!)
van zijn christelijke voorgangers heeft geleerd
(p. 128). Ook Flussers opvatting dat het
evangelie van Markus láát gedateerd dient te
worden is een ongetwijfeld controversieel
punt uit dit boek. Een en ander is uiteraard
absoluut geen reden deze publikatie ongelezen te laten. Ze helpt ons om Jezus en de
vroege kerk te zien tegen een historisch verantwoorde joodse achtergrond.
❑ Panc Beentjes
David Flusser, Het christendom. Een joodse religie, Ten Have, Baarn, 1991, 170 pp., BF 595 (verspreiding voor België: Westland, Schoten).

VOOR EN NA DE ZONDVLOED
De bijbelse verhalen over de ark van Noach
en de toren van Babel behoren tot de elementaire bijbelse gegevens die nog steeds gemeengoed zijn. Deze teksten van Genesis
5-11 worden doorgaans gelezen en uitgelegd
binnen het kader van een soort algemeen
menselijke oertraditie, die dan met het verschijnen van Abram in Genesis 12 wordt toegespitst op Israël. In dit boek doen Deurloo
en Zuurmond, beiden als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, een
poging om deze hoofdstukken te verstaan
binnen het geheel van het boek Genesis dat
van meet af aan gericht is op het tevoorschijn
treden van Israël. In die opzet zijn zij ten volle geslaagd. Keer op keer, perikope na perikope wordt duidelijk dat reeds in al deze
vroege verhalen wordt gepreludeerd op Israël temidden van de volken.
Er zijn echter een aantal zaken te noemen
die deze publikatie hoogstwaarschijnlijk niet
zal doen belanden bij het brede publiek dat
de auteurs ongetwijfeld voor ogen hebben
gehad. Ten aanzien van het eerste deel
('Exegese', pp. 15-90) is bij de analyse van

Genesis 5-11 mijns inziens wel érg veel ruimte besteed aan de structuur van de verhalen,
met als gevolg dat bepaalde tekstgedeelten
überhaupt niet aan een nadere exegese worden onderworpen. Nogal pikant vind ik daarbij dat het verhaal van de zondvloed zelf (met
name Genesis 7) wél op zijn structuur wordt
bekeken, maar daarna niet op zijn nadere inhoudelijke en literaire invulling. Opmerkelijk is ook dat op plaatsen waar het cruciale
thema 'verbond' opduikt nergens door Deurloo ook maar iets wordt opgemerkt over de
heftige discussies die dit bijbels kernwoord in
de laatste 25 jaar over zich heen heeft zien
komen. Nu blijft dit begrip verbond teren op
de dogmatische status die het ooit heeft gekregen, maar die niet meer beantwoordt aan
de exegetische werkelijkheid.
Het tweede deel van deze publikatie
('Exegesegeschiedenis', pp. 91-196) is, naar
het mij wil voorkomen, echt voor de fijnproevers. Slechts met grote volharding zal de lezer de vrij technische literatuur uit de oudste
tradities (van Plato tot Origenes) in zich kunnen opnemen, daarbij in elk geval niet geholpen door een vriendelijke lay-out. Bovendien
suggereert het in de ondertitel voorkomende
enkelvoud ('oudste traditie') teveel dat er
één aangroeiende, homogene overlevering
en uitleggeschiedenis heeft plaatsgevonden,
iets waarvan absoluut geen sprake is. Helaas
is er tenslotte bij het vervaardigen van het register van geciteerde teksten iets misgegaan,
zodat men dit belangrijke instrumentarium
ook niet optimaal kan raadplegen.
❑ Panc Beentjes
Karel Deurloo en Rochus Zuurmond, De dagen
van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift
en oudste traditie, Ten Have, Baa rn 1991, 276
pp., f 34,50 (verspreiding in België: Westland,
Schoten).

OPGRAVINGEN IN JERUZALEM
De eerste echte opgraving die in Jeruzalem
werd uitgevoerd dateert uit 1863 en staat op
naam van de Fransman P. de Saulcy die
mooie objecten verzamelde voor het Louvre.
Omstreeks dezelfde tijd werden er zowel in
Engeland als in Duitsland wetenschappelijke
verenigingen opgericht die zich ten doel stelden nauwgezet en systematisch de archeologie, geologie, gewoonten en gebruiken van
het heilig land te onderzoeken, ter illustratie
van de bijbel. Sedertdien zien we een bonte
rij archeologen in Jeruzalem aan het graven.
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Tussen 1945 en 1960 liggen de opgravingen
stil. Toen echter, als gevolg van de Zesdaagse
Oorlog van 1967 Oost-Jeruzalem werd geannexeerd, begonnen er de echt grootschalige
archeologische werkzaamheden, die een ongelooflijk boeiende geschiedenis van de stad
blootleggen.
In een met veel zorg samengesteld boekje
geven twee Nederlandse archeologen, die
zelf herhaaldelijk aan veldwerk-expedities
hebben deelgenomen, een goed overzicht
van het tot nu toe gevonden materiaal, de
problemen die het oproept of de oplossingen
die het aandraagt voor belangrijke feitenkennis over de heilige stad. De schrijfsters hebben ernaar gestreefd de bouwgeschiedenis
van Jeruzalem zo te beschrijven, dat er een
samenhangend beeld is ontstaan van de achtereenvolgende perioden, vanaf de vroege
bronstijd (ca. 3100 v.C.) tot aan de Byzantijnse periode (324-638 n.C.). Het boek is met
werkelijk uitstekende tekeningen en foto's
een lust voor het oog. Wie naar Jeruzalem
gaat moet dit boekje in elk geval bij de handbagage steken. Er is één klein facet dat ik
node heb gemist. Naast het register van
plaatsnamen en (bijbelse) personen had naar
mijn oordeel een register van archeologen zeker niet mogen ontbreken.
Panc Beentjes

❑

Hanna Blok en Margreet Steiner, De onderste
steen boven. Opgravingen in Jeruzalem, Kok,
Kampen, 1991, 154 pp., f 37,50.

PSYCHOLOGIE
FREUD DRAAGBAAR
Voor wie de 20e eeuw wil kennen en bestuderen is de figuur en het werk van Sigmund
Freud onontkoombaar. Hoewel Freuds
denkbeelden grotendeels zijn opgenomen in
de moderne beschaving, is zijn werk zelf
eigenlijk niet gekend, laat staan gelezen. Peter Gay, eminent Freudkenner en auteur van
een alom geprezen biografie over de Weense
meester, stelde in The Freud Reader een selectie samen van representatieve teksten, die
zijn gehele loopbaan beslaat, van zijn eerste
case-studies over zijn grote theoretische verhandelingen tot zijn latere godsdienst- en beschavingskritieken. De draagbare Freud is een
Nederlandse bewerking van dit boek. De
keuze van teksten is betwistbaar, maar geeft
een goed beeld van een denker die naast

wegbereider van de moderne psychologie en
psychiatrie vooral invloed op ons uitoefent
als humanist en filosoof.
Het boek opent met een verhandeling uit
1901, Over de dromen, een 'popularisatie' van
zijn theorie over dromen zoals hij die had uiteengezet in de Traumdeutung. Een tweede
tekst is Een kinderherinnering van Leonardo
da Vinci uit 1910, een in de loop der jaren
zwaar betwist artikel, maar een schoolvoorbeeld van de psychoanalytische biografie.
Dan volgt een korte tekst over Groepspsychologie en Ego-analyse en een bijzondere Autobiografische Studie uit 1924. Drie bekende
teksten sluiten de bundel af : De toekomst van
een illusie (1927), Het onbehagen in de cultuur
(1930) en één van zijn laatste teksten : de lezing Over een wereldbeschouwing(1933).
Heel wat van Freuds theorieën, gedachten
en veronderstellingen zijn meer dan 50 jaar
na zijn dood ontegensprekelijk voorbijgestreefd. De vraag is : 'hoe moeten wij nu
tegenover zijn werk staan'? In zijn inleiding
op de bundel schrijft Gay : '(...) velen hebben
het veel rustgevender gevonden gedeelten
van dat denken in zich op te nemen in geruststellend gepopulariseerde vorm, of te
vertrouwen op de twijfelachtige wijsheid van
algemene gesprekken. Freud was er enigszins trots op dat hij de slaap van de mensheid
had verstoord, en de mensheid heeft daarop
gereageerd door hem te trivialiseren, af te
zwakken, of redenen te vinden (...) om hem
geheel te negeren' (p. 8). Dit boekje negeert
alvast niet zijn betekenis voor de westerse
cultuur. ❑ Erik De Smet
De draagbare Freud, ingeleid door Peter Gay,

Prometheus, Amsterdam, 1991, 307 pp., f 29,90,
BF. 595.

GE `9^^^^^'E^IiS
DACHAUER HEFTE
Sinds eind 1985 verschijnt eens per jaar een
nummer van de Dachauer Hefte, een tijdschrift in boekvorm (200 à 250 pp., DM 22)
dat zijns gelijke niet kent in West-Europa.
De naam van het eerste staatsconcentratiekamp in nazi-Duitsland in de titel mag u niet
misleiden. Het tijdschrift beperkt zich geenszins tot regionale geschiedenis, het is een
internationaal wetenschappelijk discussieplatform gericht op documentatie en bestu-
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dering van geschiedenis en gevolgen van
nazi-ve rvolging en nazi-kampen. Dachau
staat in de titel omdat de reeks geleid wordt
door Barbara Distel, de energieke directrice
van de Gedenkstutte Dachau (het museum in
het vroegere concentratiekamp) en Wolfgang Benz, een gerenommeerd onderzoeker
van het Institut fur Zeitgeschichte in München
(Dachau ligt op 20 km van deze stad).
Het eerste nummer van de reeks, met de
bevrijding als thema, behandelt de bevrijding
van Dachau, reacties daarop, het beheer van
het bevrijde kamp door het internationaal
gevangenen comité, het dagboek van de Belg
Arthur Haulot en een interessant maar betwistbaar artikel over het bevel dat Himmler
in april 1945 zou hebben gegeven om op de
valreep alle KZ-gevangenen uit te roeien.
In het tweede nummer staat de slavenarbeid van de gevangenen, de economische exploitatie, centraal. Veel aandacht gaat naar
vrijwel onbekende buitencommando's, opgericht in de directe nabijheid van grote Duitse
bedrijven. In het derde nummer worden vervolging, internering en verzet van vrouwen
belicht. Ook hier artikelen van historici en
getuigenissen van overlevenden, onder meer
over enkele vroege vrouwenkampen (vanaf
1933). In nummer vier van de reeks wordt de
geneeskunde in de nazi-staat aan de orde gesteld : de vergassing door artsen van meer
dan zeventigduizend psychiatrische patiënten, geneeskundige experimenten, de Dachau-plantage voor geneeskrachtige kruiden,
gedwongen abortus voor vreemdelingen en
bestrijding van alcoholisme door opsluiting
in een concentratiekamp. Nummer 5 is gewijd aan (in Duitsland) 'vergeten kampen':
kampen in Nederland, Roemenië, Griekenland, Frankrijk, Litouwen, Letland en Estland ; 'heropvoedings'kampen. Vooral de
artikelen over KZ Gross-Rosen en over vervolging en uitroeiing van zigeuners zijn van
hoogstaande kwaliteit. Een informatief maar
weinig diepgaand artikel over Breendonk
wordt aangevuld met een aangrijpende tekst
van de voormalige 'Breendonker' Jean Améry over foltering, een uittreksel uit zijn onvolprezen Jenseits von Schuld und Siihne.
In december 1990 verscheen het voorlopig
laatste deel. Herinnering en afweer van het
nazi-verleden worden aan de orde gesteld.
Verschillende aspecten worden geduid en
geanalyseerd : het spraakgebruik van Duitse
politici, een soort seismograaf voor de moeilijkheid en de noodzaak van de herinnering ;
de evolutie van betekenis en symboliek van
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herdenkingstekens en -activiteiten ; de cornplexe relaties in de triade Duitsers-jodenbevrijders/bezetters (de Amerikanen) en de
evolutie van die relaties ; het moeizame bestaan van joden en de joodse gemeenschap
in Duitsland.
Door vertaling en bundeling van een deel
van de artikelen in het Dachau Review (1988
en 1990) werd dit belangrijke 'tijdschrift'
voor nog meer geïnteresseerden toegankelijk
gemaakt. El Gie Van Den Berghe
Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager (1985-1990), Verlag Dachauer Hefte, Alte
R6merstrasse 75, 8060 Dachau.

HOLOCAUSTDOCUMENTEN
Bundels met documenten over de jodenuitroeiing zijn niet nieuw. De meeste zijn evenwel onvindbaar geworden, onbetaalbaar of te
omvangrijk (b.v. John Mendelsohn, The Holocaust. Selected Documents, 1982 en, recenter, The Holocaust Encyclopaedia). De bundel samengesteld door Peter Longerich vult
een lacune aan. De geschriften van de met
uitvoering van de judeocide belaste eenheden en de getuigenissen van daders en slachtoffers werden in de mate van het mogelijke
gekopieerd naar de originele bronnen. Ongeveer een derde van het materiaal werd
nooit eerder gepubliceerd.
De documenten zijn in een aantal hoofdstukken geordend : de periode van omschakeling van emigratiedwang naar Endlösung
(1938-1941), voorbereiding en organisatie
van de Endlösung, de Einsatzgruppen in de
Sovjetunie, het lot van de joden in Duitsland,
de judeocide in Polen en in de rest van Europa, de vernietigingskampen, verzets- en
hulpacties, kennis en apathie bij de toeschouwers. Elk hoofdstuk wordt bondig ingeleid.
De bundel omvat ook een thematische bibliografie, een personenregister en een inleiding over de historische achtergronden : de
evolutie van joodsvijandigheid tot modern
antisemitisme, antisemitisme in de Weimarrepubliek en de ontwikkeling van de 'jodenpolitiek' van de NSDAP.
Gie Van Den Berghe

❑

Peter Longerich (red.), Die Ermordung der Europdischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 1941-1945, Piper, MunchenZurich, 1989, 478 pp., DM 26,80.
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REPORTAGES UIT NEDERLAND
De bundel Reportages uit Nederland is een
verzameling ooggetuigenverslagen uit 2000
jaar geschiedenis. Geert Mak maakte uit een
enorme vloed literatuur en archiefmateriaal
een selectie op puur journalistieke gronden.
De lezer mag dan ook geen wetenschappelijke bronnenuitgave verwachten, maar
(slechts) een journalistiek boek dat een
breed publiek wil onderhouden. Zo'n keuze
is altijd willekeurig. Waarom een ooggetuigeverslag van gebeurtenis A en niet van
gebeurtenis B ? Heel wat fragmenten (vaak
slechts enkele regels lang) zijn stukjes levensechte geschiedenis : Lodewijk van Velthem
beschrijft de moord op Floris V, Willem Bontekoe vertelt over een scheepsbrand, prinses
Wilhelmina wordt in 1787 aangehouden te
Goejanverwellesluis enz. Een aantal fragmenten zijn sterk emotioneel geladen. Het
menselijk lijden komt in al zijn facetten ruim
aan bod : honger, kou, dood, bloedig geweld,
verkrachting, angst...
Sommige stukjes zijn echte literatuur :
Lieve Joris' schets van het leven van Turkse
jongeren of Nicolaas Beets beschrijving van
een 19e eeuwse huwelijksvoltrekking.
Toch kunnen er in de kantlijn van dit boek
een aantal vragen gesteld worden. Waarom
voortdurend transcripties afdrukken zonder
de oorspronkelijke (Middelnederlandse)
tekst ? Wat zijn de grenzen van Nederland ?
(B.v. wat is de plaats van de executie van Egmond en Hoorne in Brussel in 1568 ? Waarom zo weinig aandacht aan de middeleeuwen
(er zijn genoeg boeiende reportages uit dit
tijdvak overgeleverd)? En waarom zoveel
aandacht aan de Tweede Wereldoorlog ?
Erik De Smet

❑

Geert Mak, Reportages uit Nederland. De geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen,
Prometheus, Amsterdam, 1991, 438 pp., BF 735.

L1TERATUUR
EEN FEEST VAN KLEIN VERDRIET
Na de verhalenbundel De macht van het getal
(1988) en de korte liefdesroman Haastig
oponthoud (1989) publiceerde Joris Tulkens
( 0 1944) in het najaar opnieuw een verhalenbundel, waardoor hij zich meer en meer als
verhalenschrijver lijkt te profileren. Het le-

ven, een feest groepeert vijf kortverhalen, de
meeste reeds verschenen in Vlaamse tijdschriften als Appel, Dietsche Warande &
Belfort en Kreatief. De ironische titel is een
waarschuwende knipoog naar de lezer, die
best zelf een ironische afstand bewaart bij
deze erg herkenbare maar vrij tragische
'tranches de vie'.
Vooral het eerste verhaal Firmin, och Firmin toch, waarmee Tulkens de mythe van de
bejaarden-thuiszorg doorprikt, is ontluisterend. Jeannine heeft de verzorging van haar
zieke, demente moeder op zich genomen,
maar deze maakt het haar niet gemakkelijk.
Zij is onzindelijk, weigert te eten en – wat
het allemaal nog verergert – ook te spreken.
Met haar communiceren kan Jeannine alleen door zinnen uit de Latijnse begrafenismis te reciteren, waarop haar moeder telkens
met Latijnse frasen repliceert. Tegen haar
zoon Firmin, daarentegen, gedraagt de bejaarde vrouw zich allervriendelijkst. Ten einde raad en moegetergd laat Jeannine op een
nacht haar moeder op het toilet creperen,
terwijl zijzelf bewegingloos aan de keukentafel blijft zitten. Later, tijdens de begrafenismis die natuurlijk in het Latijn wordt opgedragen, overdenkt ze haar belevenissen van
de laatste tijd, die haar deze daad deden stellen. In haar herinnering ontrollen de gebeurtenissen zich echter niet lineair-chronologisch, maar fragmentarisch, associatief en op
verschillende tijdsniveaus. Firmin, och Firmin
toch is een van Tulkens' beste kortverhalen,
meeslepend verteld in een sobere, beheerste
taal en bovendien knap gestructureerd, misschien minder 'intelligent' gemaakt (d.i. filosofisch gegrondvest) maar tegelijk minder
gekunsteld dan sommige verhalen uit zijn
eerste bundel. De vier overige verhalen zijn
van een vergelijkbare textuur als Firmin och
Firmin toch, met dien verstande weliswaar
dat ze in de ik-vorm zijn gesteld, terwijl Firmin het enige hij/zij-verhaal is.
Hoewel de verhalen uit Het leven, een feest
verspreid werden gepubliceerd en zeker niet
als een geheel opgevat, valt het toch niet zo
moeilijk in de bundel een thematische eenheid aan te wijzen. Hetzelfde kunnen we zeggen van De macht van het getal, waar Joris
Tulkens zich overwegend bewoog op de
breuklijn tussen schijn en wezen. In zijn jongste publikatie bekeert hij zich echter geheel
tot de werkelijkheid. Het zijn verhalen over
familiedrama's, kleinere en grotere, en over
relationele kortsluitingen die hiervan de oorzaak zijn. De auteur verplaatst zich elke keer
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in de huid van de verliezer : van een weduwe
die gelooft dat haar man nog leeft en zich het
slachtoffer van een komplot waant (Washington Intriges), van een oude man die door zijn
kinderen wordt gepluimd (De afrekening),
van een machteloze vader die voor het eerst
zijn zoon slaat en zich de klappen herinnert
die hij zelf heeft gekregen (Bril af !) en van
een zoon die met zijn vader een zenuwoorlog
voert (Vader komt altijd terug).
Meesmuilend mag Joris Tulkens het leven
dan al een feest noemen, zijn aandacht gaat
toch vooral naar de kater die na het feest
komt, naar de achterliggende tragiek, maar
hij doet dat niet volledig humorloos. Als een
zelfrelativerend mechanisme zit de humor
ingebouwd in De afrekening
'rekening en Vader komt altijd terug. Dit laatste verhaal werd door Ikon
verfilmd voor de reeks Oog in oog (Nederland 3). Er bestaat blijkbaar nogal wat mediabelangstelling voor de verhalen van Tulkens, want ook het titelverhaal uit De macht
van het getal werd door BRTN opgenomen in
de reeks Made in Vlaanderen. Maar is die omweg via de televisie niet de kortste afstand
naar een breed lezerspubliek ?
❑ Jos Van Thienen
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lijke geschiedenis. En hoewel de vorm van de
vertelling best wel origineel genoemd kan
worden, zijn er – ook ondanks het feit dat
de schrijver zich in een 'Verantwoording' uitdrukkelijk tegen een aantal zaken heeft ingedekt – naar mijn oordeel twee facetten
die zijn zaak geen goed doen. Ten eerste is
daar het zo karakteristieke, maar absoluut
foutieve beeld dat weer van de farizeeën
wordt geschilderd. Teveel volgt men de nogal
tendentieuze inkleuring van de evangelisten,
te weinig is men er zich ten onzent van bewust dat het juist de farizeeën zijn geweest
die (de tradities van) het jodendom voor de
ondergang hebben behoed. Daarnaast wordt
men als lezer van deze roman voortdurend
geconfronteerd met een sterk negatief Paulusbeeld ; en dat juist in een tijd dat er in
kringen van nieuw-testamentici belangrijke
ontdekkingen zijn en worden gedaan die
deze dertiende apostel een veel positievere
plaats toedichten dan de meesten van ons altijd hebben geleerd.
❑ Panc Beentjes
Kees Glimmerveen, Judas, De Prom, Baarn,
1991, 287 pp., f 32,50 (voor België: Westland,
Schoten).

Joris Tulkens, Het leven, een feest, Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 1991, 117 pp.
BATHSEBA
JUDAS
Judas, de apostel die volgens de traditie van
de vier evangelisten Jezus ter kruisiging heeft
overgeleverd aan de autoriteiten, is al vrij
vroeg in de christelijke overlevering onderwerp geworden van een aantal interessante
varianten op de zienswijze van de officiële
evangelies.
In deze debuutroman van de filosoof
Glimmerveen is een wel heel fraai plot geconstrueerd rondom de activiteiten van Judas en de kruisiging op Golgotha, een afloop
die ik uiteraard niet onthul.
De roman speelt zich af op het eiland Kreta in het jaar 73 n.C., waar de evangelist Lukas tot zijn niet geringe verbazing een oude
grijsaard als buurman aantreft die Judas de
apostel blijkt te zijn. Na lange omzwervingen
door de halve antieke wereld is Judas hier
neergestreken, maar kan nog steeds geen
rust vinden. In lange gesprekken met de arts
Lukas weet hij allengs met zijn enerverend
verleden in het reine te komen.
De roman plaatst ons terug in een bewogen periode van de joodse en vroeg-christe-

In deze roman vertelt een van de belangrijkste Zweedse auteurs van dit moment het verhaal van koning David en diens liefde voor
de beeldschone Bathseba. Het boek wordt
gekenmerkt door een meeslepende verteltechniek en een indringende psychologische
typering van de personages. Hoewel het verhaal geacht wordt zich vele, vele eeuwen geleden af te spelen, is het ontegenzeggelijk
tegelijk een afdruk van onze hedendaagse samenleving. Eén zaak houdt mij na lezing van
deze boeiende roman speciaal bezig : gaat
het verhaal nu over Bathseba, de vrouw van
legeroverste Uria, of over koning David die,
geportretteerd als een lafhartige bruut, een
twijfelaar is die zich verschuilt achter geweld,
hetwelk hij meent te kunnen legitimeren
vanuit zijn opmerkelijke relatie met de God
van Israël, die in deze roman op een wel heel
aparte wijze gestalte heeft gekregen. Zonder
twijfel een meeslepend boek, waarbij men
zich niet moet blindstaren op de titel. Deze
roman gaat over veel meer.
Panc Beentjes

❑

Torgny Lindgren, Bathseba, De Bezige Bij, Amsterdam, 1991, 273 pp. (verspreiding in België:
Kritak, Leuven, BF 690).
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DE ECHO VAN DE RAAF
Guido van Heulendonk is op dit ogenblik
een van de knapste vertellers in Vlaanderen.
Hij kan een spanningsboog creëren die de
aandacht van de lezer blijft trekken tot aan
de ontknoping. Details, schijnbaar terloops
vermeld, krijgen dan hun volledige en vaak
verrassende betekenis. De auteur speelt met
dubbelingen en spiegelingen. Vreemde gebeurtenissen worden verklaard zonder hun
fascinatie te verliezen. Literatuur functioneert als het sturend principe van de realiteit, vandaar de motto's, ontleend aan Poe,
Wilde, Achterberg e.a. die elk verhaal voorafgaan en ook uitspraken van personages dat
literatuur meer leven bevat dan het leven
zelf. Literatuur is leven onder een vergrootglas (p. 141). De meeste verhalen verschenen
eerder in Het Nieuw Wereldtijdschrift, De Gids
en De Brakke Hond. De echo van de raaf eindigt met een verhaal De appel van Flaubert
dat door zijn omvang (90 pp.) veeleer een novelle genoemd kan worden. Iemand zit in de
gevangenis te wachten en met het procédé
dat Martellus Emants in Een nagelaten
bekentenis al gebruikt heeft, wordt de lezer
voorbereid op een retrospectief biechtverhaal dat de reden van het verblijf van de 'ik'
in de gevangenis zal verklaren. De lezer
wordt in die waan gelaten tot enkele bladzijden voor het slot. Want dan blijkt dat de ikfiguur als psychiater in de ontmoetingsruimte zit te wachten op zijn cliënt, een arts die
zijn vrouw vermoord heeft. Met die vermoorde vrouw, Gwenny, is de psychiater echter
ook ooit één keer naar bed geweest en ze is
hem nadien daarmee blijven chanteren.
De reden van zijn eenmalig vreemdgaan
was een daad van vergelding voor de ontrouw
waarvan hij zijn eigen vrouw Emily verdacht.
Die verdenking steunde op een brief, een
stuk vertaling uit Flauberts Emma Bovary,
die hij had gevonden in een exemplaar dat
door zijn vrouw uit de bibliotheek was ontleend. Door het gebruik in de vertaling van
de koosnaam van Emily, nl. 'appeltje', die hij
voor haar bedacht en die op de plaats stond
van Emma in het origineel, was hij ervan
overtuigd dat het een brief was door een minnaar aan zijn vrouw gericht. Hij gaat op zoek
naar de minnaar, die echter alleen in zijn
hoofd blijkt te bestaan. Appeltje had niets
met Emily vandoen maar alles met een pas
gekochte Apple Macintosh waarop de bibliothecaris de vervangfunctie had geoefend
door uit een fragment van de vertaling van
Emma Bovary alle Emma's te laten omzetten
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in appeltje. Ondertussen heeft de verdenking zich echter zo in het hoofd van het
hoofdpersonage vastgezet dat de ravage niet
meer te overzien is. Dat hoofdpersonage is
een geïmmigreerde Siciliaan die Carbovari
(Charles Bovary !) heet, zijn vrouw Emily is
assistente van een prof Franse literatuur en
de buurman met wie hij gaat joggen heet
Léon. Aan duidelijke intertekstuele verwijzingen geen gebrek dus. Toch zal wie De appel van Flaubert gelezen heeft moeiteloos
constateren dat mijn poging tot samenvatting
veel te grof is om de subtiliteit van de verweving van Flauberts tekst in Van Heulendonks verhaal weer te geven. Wie de plot van
Het zwart uit de mond van Madame Bovary
van Willem Brakman wil resumeren zou met
eenzelfde euvel geconfronteerd worden.
Door de groteske en vindingrijke wijze waarmee Van Heulendonk de gebeurtenissen in
het verhaal grillig maar geenszins willekeurig
stuurt, vertoont hij trouwens verwantschap
met Brakman.
In enkele afsluitende bladzijden met de titel 'Echo's' en een motto uit de Metamorfosen van Ovidius worden afbeeldingen getoond van werk van o.a. René Magritte, Edyard Munch, Leo Copers, Gustave van de
Woestijne en Fred Bervoets. Het zijn a.h.w.
voetnoten bij deze verhalen, picturale bronvermeldingen, heuristische aanduidingen
voor een grondiger analyse van het macabere
in Van Heulendonks vertelkunst. Maar die
hoeven het leesplezier dat in hoge mate aanwezig is geenszins te bederven. ❑ Joris Gerits
Guido van Heulendonk, De echo van de raaf,
Kritak, Leuven, 1991, 217 pp., BF 595 / f 29,50.

DE VOETBALOORLOG
'Zij die de geschiedenis schrijven besteden te
veel aandacht aan de zogenaamde geruchtmakende ogenblikken, terwijl ze de periodes
van stilte te weinig onderzoeken. Dit is een
gevolg van het ontbreken van het soort onfeilbare intuïtie die elke moeder heeft, wanneer ze hoort dat het in de kinderkamer plotseling stil is geworden'. Dit is een citaat uit
een recent uitgegeven bundel reportages van
de Poolse journalist Ryszard Kapuscinski, De
voetbaloorlog. Kapuscinski blijkt de gave te
hebben om op belangrijke momenten in een
welbepaald land aan te landen en dan getuige te zijn van staatsgrepen, revoluties en net
uitgebroken burgeroorlogen. In het Nederlands taalgebied werd hij bekend door zijn
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reportageboeken over de laatste dagen van
de Sjah van Iran en van Haile Selassie, keizer
van Ethiopië. De voetbaloorlog is een verzameling herschreven reportages over de 'Derde Wereld' uit de jaren zestig en zeventig.
Het titelverhaal vertelt over de bloedige oorlog tussen Honduras en El Salvador in 1969,
die uitbrak na een voetbalwedstrijd. De journalist is getuige van de Kongo-crisis, ontmoet
Lumumba en Mulele, maakt de staatsgreep
tegen Ben Bella in Algerije mee, beleeft
avonturen in Tanzania, Nigeria, de Ogaden,
enz. Steeds weer maakt zijn observatievermogen en zijn scherpe pen de reportage tot
een 'smakelijk' stuk hedendaagse geschiedschrijving. Tussen de reportages door schrijft
Kapuscinski in een 'concept voor een nooit
geschreven boek' beschouwingen over zijn
leven als reizende toeschouwer. Die toeschouwer blijkt machteloos te staan tegenover het bestaan : 'Vandaag is de wereld
groot en oneindig en ze wordt steeds reusachtiger, en waarlijk : een kameel zal eerder
door het oog van de naald gaan dan dat wij
alles wat te zamen ons bestaan vormt, het
bestaan van een paar miljard mensen, zullen
kennen, doorvoelen en begrijpen' (p. 252).
Li Erik De Smet
Ryszard Kapuscinski, De voetbaloorlog, Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 253 pp., BF 799.

LEO PLEYSIER
Af en toe gebeurt het dat de leesduur en de
verhaalde tijd van een boek even lang zijn.
Dat is het geval met De kast dat men op anderhalf uur kan lezen, de duur van een voetbalmatch. Een voetbalavond op de TV is
voor Greet de aanleiding om haar broer –
de ik-figuur – op te bellen. Het wordt een
lange babbel met de antieke hoekkast die ze
van hun ouders geërfd heeft als centraal,
maar niet als enig onderwerp. De ik-figuur
vervult in het telefoongesprek bijna uitsluitend een contactfunctie : hij bevestigt voortdurend dat hij nog luistert, zodat Greet haar
woordenstroom verder kan laten vloeien. In
een mengeling van directe en Erlebte Rede,
van monoloog en geciteerde dialogen met en
van anderen, krijgt de lezer het verhaal van
de kast te horen : hoe ze geërfd is, wie de gegadigden waren, wat er allemaal in de laden
ligt. De kast is méér dan een meubel, ze is
een archief dat de geur, de stemmen, de
beelden bewaart van een familie, 'van thuis
vroeger op de boerderij. Van toen we nog sa-

men waren met z'n allen' (p. 86). Greet
spreekt een soort algemeen Kempens en de
syntaxis probeert zo dicht mogelijk bij de gesproken taal te blijven met haar herhalingen,
redundanties, interjecties, ellipsen, hiaten,
gedachtensprongen, vraagtekens en uitroepen.
Het gezin waarvan Greet in haar telefonade het doopceel licht bestaat uit drie meisjes en drie jongens. De verhoudingen binnen
het gezin en de rollen die de broers en zussen
blijven spelen, ook nadat ze de boerderij van
de ouders hebben verlaten, worden duidelijk
op de familiebijeenkomst waar de ouderlijke
bezittingen na de dood van de moeder verdeeld worden. De oudste broer neemt vanzelfsprekend het initiatief en manipuleert de
verdeling ; de jongste zus Annemie is het
zwart schaap omdat ze zich niet stoort aan
de burgerlijke conventies, een broer die in
Afrika verblijft zal genoegen moeten nemen
met een paar fauteuils die toch niemand wil,
een zwager protesteert fel omdat naar de
mening van de aangetrouwden niet gevraagd
wordt en gaat kwaad weg. De gesprekken en
conflicten op dat soort familiereünies zijn
erg voorspelbaar. De kast gebruikt clichés,
maar het blijft boeiende lectuur.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met de
taal van Pleysier, die méér suggereert dan
wat er reëel te lezen valt : onder het gewauwel gaapt een valkuil, maar de relativerende
korte opmerkingen van de ik-figuur zorgen
ervoor dat de lezer er niet intrapt. De gruwel
van de middelmatigheid wordt draaglijk door
het samenhorigheidsgevoel, de gedeelde herinnering. Zonder overgang speelt Greet met
haar broer het spelletje filmsterrenplaatjes
raden uit hun kindertijd. En meteen klikt het
dan weer tussen broer en zus. Hoewel ze zelf
truttig en bekrompen overkomt zet Greet de
mensen over wie ze praat toch maar mooi in
hun hemd. Het proza van Pleysier in De kast
beweegt zich op de rand van het triviale, banale en stereotiepe, maar gaat er net nooit
over.

Wat houdt mensen samen ? Waarin bestaat de zgn. familieband ? Hoe noodzakelijk
zijn herinneringen ? Waarom zijn meubels
méér dan bergkasten ? Daarover schrijft Leo
Pleysier met een heel eigen stem, een
Vlaamse stem, een menselijke stem.
❑ Joris Gerits

Leo Pleysier, De kast, De Bezige Bij, Amsterdam, 1991, 106 pp., BF 390.
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GUIDO GEZELLE. DEEL 8
Elf jaar na de verschijning van het eerste deel
heeft J. Boets met gemengde gevoelens,
waarbij dankbaarheid overweegt omdat hij
het karwei heeft kunnen afmaken, het achtste deel bezorgd van Gezelles verzameld
dichtwerk, het vierde deel van zijn nagelaten
dichtwerk. J. Boets heeft zelf beklemtoond
dat hem bij deze uitgave altijd vier bedoelingen voor ogen hebben gestaan : betrouwbaarheid, controleerbaarheid, verstaanbaarheid en volledigheid. Zijn eerste intentie
heeft meegebracht dat het commentaar bij
de eerste vier delen, die het dichtwerk in Gezelles eigen versie bevatten, grondig verschilt
van dat van de laatste vier delen nagelaten
gedichten, waar voor bijna 1000 gedichten
tussen verscheidene versies de meest verantwoorde gekozen moest worden. Dit achtste
deel bevat dan ook een zwarte lijst van gedichten (pp. 337-352) die uit dit verzameld
dichtwerk geweerd zijn omdat zij – ten onrechte – aan Gezelle toegeschreven zijn of
omdat zij op grond van een geheel van criteria er niet in thuishoren. De volledigheid
verklaart de bundeling – voor het eerst –
van de gedichten die Gezelle in het Frans,
Engels, Italiaans en Duits geschreven heeft,
maar ze heeft niet geleid tot de opname van
alle politieke of journalistieke rijmende teksten van Gezelle. In de 'Terugblik op het verzameld dichtwerk' verantwoordt J. Boets die
weglating overtuigend door erop te wijzen
dat deze politieke en journalistieke gedichten weinig of niets met poëzie van doen hebben. Dat belet niet dat zij, evenals Gezelles
proza, zijn briefwisseling en zijn talrijke
spreuken, niet zouden misstaan in een andersoortige publikatie. Want met het verzameld dichtwerk, beschikt noch de liefhebber
noch de wetenschapper over het verzameld
werk van Gezelle als gemakkelijk toegankelijke bron voor de kennis van de 19e eeuwse
geschiedenis, cultuur, politiek, mentaliteit.
Het inleidend essay van K. Vangenechten,
auteur van het Nederlands-Latijns Lexicon,
ongetwijfeld door velen gebruikt die de Latijn-Griekse humaniorastudies gedaan hebben, stelt vanuit een persoonlijke betrokkenheid nog eens de vraag naar wie Gezelle geweest is. Geen mysticus, maar een priester
die zijn geloof in alles liet meespelen, een leraar die van zijn jongens hield, een dichter
van religieuze maar niet van specifieke priesterlijke poëzie, een man doordrongen van
liefde voor de mens en voor God. '(...) in het
Vlaanderen der negentiende eeuw was Ge-
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zelle de bronnenvinder, de levenwekker, de
volksvriend én de manende profeet. Zijn
werk was voor het leven van dit achtergestelde, verwaarloosde, misprezen volk een dageraad, een middagzon, een regenboog, een
sterrenhemel' (p. 23). Dit citaat vol woordvuurwerk is uitermate geschikt om het afsluiten van zo'n belangrijke onderneming als de
publikatie van Gezelles verzameld dichtwerk
te vieren. ❑ Joris Gerits
Jozef Boets (red.), Guido Gezelle. Verzameld
dichtwerk. Deel 8, DNB/Uitgeverij Pelckmans,
Kapellen, 1991, 439 pp., BF 1290.

OP BELOFTE VAN PROFIJT
De Middelnederlandse letterkunde is als een
oude kast vol fijne kostbaarheden. Helaas
staat die kast ergens op een vergeten zolderkamertje en weten slechts enkele 'huishoudsters' wat er zich allemaal in bevindt.
Natuurlijk kent iedereen wel een paar titels
zoals Reinaert de Vos of misschien wel Hadewijchs Strofische Gedichten, maar samen met
Egidius, waer bestu bleben blijft het daar
meestal wel bij. Gelukkig zijn er 'huishoudsters' – zoals Herman Pleij, hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de universiteit van Amsterdam – die een passie hebben
om een paar onbekende kostbaarheden uit
de kast en uit de vergetelheid te halen.
Bij uitgeverij Prometheus verscheen er
onder zijn leiding een bundel wetenschappelijke essays – het resultaat van een wetenschappelijke werkgroep –van 15 medioneerlandici, een historicus en kunsthistoricus
over de stadsliteratuur in de middeleeuwen.
De onderliggende vraag is of het mogelijk en
zinvol is om een specifieke stadsliteratuur te
onderscheiden in de Middelnederlandse letterkunde. In een lijvige (50 blz. lange) inleiding op de artikelen die een Middelnederlands auteur of werk behandelen tracht Herman Pleij met deze vraag af te rekenen. Hij
reageert o.a. tegen de visie van Van Mierlo
die veertig jaar geleden meende dat er geen
sprake kon zijn van 'standsbevlogenheid' in
de vroege letterkunde. 'Elke stand had toch
niet haar eigen dichters, de geestelijke letterkunde is bedoeld voor alle standen (...), ridderromans komen ook bij de burgerij voor'.
Pleij onderscheidt wel een specifieke burgerliteratuur, maar de ontwikkeling ervan is pas
in de 15e eeuw echt zichtbaar (dat is betrekkelijk laat want reeds vanaf de 13e eeuw hadden heel wat steden een eigen identiteit). Hij
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onderkent in de verschillende werken een
behoefte aan profijt die een teken is van de
burgermoraal. De laatmiddeleeuwse literatuur kan tegelijkertijd verstrooiend én geestelijk-belerend zijn. Het profijtbeginsel
stuurde niet alleen het zakenleven, maar ook
de vroomheid en de taal. In het ideologisch
spreken ligt de grondslag van de groei van
een gemeenschappelijke identiteit voor die
groepen (adel, geestelijken, ambachtslieden...) die samen de stad vormden. De zeventien bijdragen (waaronder enkele boeiende kennismakingen met de sprookspreker
Willem van Hildegaersberch en het Gruuthuseliedboek) getuigen van de enorme rijkdom
van die ontluikende literatuur. De moeite
waard, hoewel allicht meer voer voor specialisten dan voor het grote publiek.
ri Erik De Smet
Herman Pleij, e.a., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Prometheus, Amsterdam. 1991, 442 pp.

EINDELIJK THUIS
Henri Nouwen is in het Nederlandse taalgebied een bekend geestelijk auteur. Al jaren
publiceert uitgeverij Lannoo vertalingen én
origineel werk van deze Nederlandse, maar
in Toronto wonende, priester. Voor wie de
figuur niet kent : Nouwen is van opleiding
pastoraalpsycholoog en was werkzaam als
docent aan een aantal prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Na een innerlijke
zoektocht besloot hij in 1986 in een Ark-gemeenschap te wonen -- een gemeenschapsvorm waar valide mensen samenleven met
mentaal-gehandicapten op basis van het
evangelie.
Nouwens nieuwste boek heeft alles te maken met die zoektocht die hem tot de Arkgemeenschap bracht en met zijn manier van
leven in die gemeenschap. Vertrekpunt van
dit mooi uitgegeven boek is een poster met
één van de laatste schilderijen van Rembrandt : De Terugkeer Van De Verloren Zoon.
Nouwen bemediteert de afgebeelde figuren
op dit schilderij. Wie is de Verloren Zoon ?
Zijn wij niet allemaal verloren zonen die
naar het vaderhuis terugkeren ? Of is de centrale figuur de afzijdige oudste zoon ? En zijn
wij dan geen oudste zonen die met wrok en
weerbarstigheid naar de vreugde van anderen kijken ? Nouwens meditaties eindigen bij
de vader. Hij is de centrale figuur van Rem-
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brandts werk en in zekere zin een (innerlijk)
zelfportret van de schilder in zijn laatste jaren, na een leven van lijden en ontgoocheling. Nouwen meent dat het schilderij beter
De Barmhartige Vader zou heten, want de
barmhartigheid van die vader is de essentie
van het schilderwerk.
Dat Nouwen misschien iets te ver gaat in
het 'recupereren' van het schilderij voor zijn
geestelijk exposé, neemt de lezer er graag bij,
want het is hoe dan ook een heerlijk werkje
over een heerlijk kunstwerk.
❑ Erik De Smet
Henri Nouwen, Eindelijk Thuis. Gedachten bij
Rembrandts 'Terugkeer van de Verloren Zoon',
Lannoo, Tielt, 1991, 159 pp.. BF 750.
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HANS KUNG OVER HET JODENDOM
Vocatus atque non vocatus, deus aderit
LUDO ABICHT

Na zijn studies over de kerk, het christendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme
publiceert de Tubinger theoloog Hans Kung een monumentaal werk over het jodendom als eerste van de drie grote monotheïstische godsdiensten. Kung bestudeert het jodendom vanaf het
allereerste begin tot aan de vooravond van de moeizaam op gang geraakte vredesconferentie
over het Midden-Oosten...

491

CULTUUR TUSSEN `HIER' EN `GINDER'
Over het Vlaamse provincialisme
RUDI LAERMANS

Op de culturele wereldkaart oogt Vlaanderen als een kleine provincie. Wie hier, `bij ons', ook
maar een beetje geeft om filosofie, beeldende kunst, architectuur of theater en dans, vertoeft
geestelijk meestal in, of moet lijfelijk zo nodig naar het Grote Buitenland. Met het verschil in
kwaliteit, tussen hier en ginder kun je op twee verschillende manieren omgaan : je kunt `hier'
boven `ginder' blijven prefereren, of je kunt `hier' imiteren of parafraseren wat `ginder' gebeurt.
In beide gevallen blijft Vlaanderen een culturele provincie. Maar het verblijf in de provincie
veroordeelt niet iedereen tot een provinciale mentaliteit.
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LATIJNS-AMERIKA IN DE `NIEUWE WERELDORDE'
XABIER GOROSTIAGA

De veranderingen in Oost-Europa en de blokvorming rond de Verenigde Staten, die zich sinds
de Golfoorlog geroepen voelen om een nieuwe wereldorde te vestigen, duwen het Zuiden nog
dieper in de economische crisis. Met name aan Latijns-Amerika worden hervormingen opgedrongen om de VS een ruimere markt te bezorgen waardoor zij hun eigen crisis kunnen oplossen.

517

GEOFFREY HILL : LACRIMAE AMANTIS
Hedendaagse poëzie in het spoor van de religieuze traditie
HUGO ROEFFAERS

In zijn bundel Tenebrae (1978) inspireert Geoffrey Hill (°1932) zich op de literair-religieuze
traditie, met name de Engelse en de Spaanse. In het gedicht Lacrimae Amantis hertaalt hij een
religieus sonnet van Lope De Vega (1562-1635). Een vergelijkende lezing biedt ons een scherp
beeld van een hedendaags religieus aanvoelen.
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OEKRAÏNE ONAFHANKELIJK
`Nee, wij zijn geen Russen'
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ROBERT HOTZ
Met het uiteenvallen van de Sovjetunie en de oprichting van het Gemenebest van onafhankelijke
staten (het zgn. GOS), herondekt de internationale gemeenschap het bestaan van Oekraïne
naast het van oudsher dominerende Rusland. Maar wie kent de Oekraïense cultuur en zal het
Oekraïense nationalisme het vreedzame samenleven binnen haar staatsgrenzen kunnen garanderen ?

GROTESKE KOPPEN NAAR LEONARDO DA VINCI

535

JAN MUYLLE
De interpretatie van 16e eeuwse groteske koppen naar Da Vinci voert ons tot een speurtocht
door de kunsttheorie en -kritiek van de vroeg-renaissance tot en met de 19e eeuw. Het kunsthistorisch onderzoek treedt zo in een vruchtbare dialoog met deze vormen van kunstliteratuur.

IRONIE EN LIBERALISME

547

JOHN W.M. VERHAAR
De Amerikaanse filosoof Richard Rorty noemt het postmoderne besef van relativiteit `ironie.
De `ironist' is zich bewust van de contingentie van zijn leven en van alles wat dat leven bepaalt.
Voor hem zijn zowel subject als object in rook opgegaan, daarom houdt hij zich bezig met alles
wat zich daar tussen bevindt : cultuur, kunst... maar vooral : taal.
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Vocatus atque non vocatus, deus aderit

HANS KUNG
OVER HET JODENDOM
LUDO ABICHT

Na zijn studies over de kerk, het christendom, de islam, het boeddhisme en
het hindoeïsme (van 1957 tot 1990) publiceerde de Tubinger theoloog Hans
Ming in 1991 een monumentaal werk over het jodendom als eerste van de
drie grote monotheïstische godsdiensten. In de reeks 'Die religiose Situation
der Zeit' zijn verder nog een boek over het christendom en een over de islam
gepland onder het programmatische motto : 'Geen vrede tussen de naties
zonder vrede tussen de godsdiensten. Geen vrede tussen de godsdiensten
zonder dialoog tussen de godsdiensten. Geen dialoog tussen de godsdiensten
zonder fundamenteel onderzoek binnen de godsdiensten'.
Deze wil tot dialoog blijkt echter niet alleen uit de opzet van de reeks :
in bijna elk hoofdstuk van dit eerste werk worden krachtlijnen getrokken
naar, vergelijkingen gemaakt met en, vooral, kritische vragen gesteld aan het
christendom en de islam die nu eenmaal mede de erfenis van de joodse traditie beheren. Toch wordt hier met klem geprotesteerd tegen een oudere
christelijke (en islamitische) arrogantie, die dit jodendom (en later ook
christendom) als achterhaald beschouwden na de openbaring van Jezus of
Mohammed. Ming bestudeert het jodendom vanaf het allereerste begin tot
aan de vooravond van de moeizaam op gang geraakte vredesconferentie over
het Midden-Oosten in het najaar van 1991, omdat hij ervan overtuigd is dat
het jodendom veel meer is dan een voorbereidende fase voor de eruit voortgekomen andere godsdiensten. De interactie tussen de drie monotheïstische
godsdiensten beperkt zich echter niet tot de gemeenschappelijke wortels in
het 'Oude Testament' (als we deze voor de joden beledigende term nog mogen gebruiken). Ook na de komst van Jezus (en Mohammed) hebben de drie
godsdiensten elkaars invloed ondergaan, zowel in negatieve als in positieve
zin. Al deze elementen dragen niet alleen bij tot een beter begrip van het
historische en hedendaagse jodendom, maar vormen de enig zinvolle grondslag waarop een werkelijke dialoog kan worden ondernomen. En dat een dergelijke dialoog vandaag, nu de drie godsdiensten zich in de crisis van het modernisme bevinden en van binnenuit door een terugkeer naar een intolerante
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orthodoxie bedreigd worden, hoognodig is, hoeft hier niet te worden geargumenteerd. Of die dialoog dan ook echt tot een 'vrede tussen de godsdiensten' zal leiden en vandaar tot vrede tussen de naties, is een aantrekkelijke
hypothese, meer een uitdrukking van hoop dan een bewijsbare stelling. De
alternatieven zijn echter zo angstaanjagend, dat ons geen echte keuze wordt
gelaten en we Kiing het krediet moeten geven waar hij om vraagt.
EEN GESCHIEDENIS VAN PARADIGMA'S
Om de ontwikkeling van het jodendom sinds de 12e eeuw v.C. duidelijk te
maken, gebruikt Kung het paradigma-model van Thomas S. Kuhn (The Structure of Scientific Revolutions, 1962): een paradigma is dan 'een hele constellatie van overtuigingen, waarden, methoden enz. die gedeeld worden door
de leden van een gegeven gemeenschap'. In de geschiedenis van het jodendom onderscheidt Kung zes achtereenvolgende paradigma's die telkens opnieuw gestalte geven aan de ene centrale waarheid die 'het jodendom' ondanks alles heeft samengehouden. De 'permanente geloofssubstantie' gaat
uit van de boodschap, dat Jahwe de God is van Israël, en Israël het volk van
Jahwe. Dat God zich definitief aan zijn volk geopenbaard heeft bij de bevrijding uit Egypte en de gebeurtenissen op de berg Sinai. Dat er (opnieuw)
een verbond werd gesloten tussen Jahwe en Israël (de geboden en verboden,
de beloften van God). Dat de 'belofte van land' wezenlijk deel uitmaakt van
dit verbond, dit contract tussen God en zijn volk. (Hier zien we al hoe dicht
Ming de vroegste manifestaties van het jodendom verbindt met de actuele
problematiek van de staat Israël en de joodse diaspora. Hij zal daar trouwens
regelmatig op terugkomen).
1. Het stammen-paradigma uit de periode voor de staatsvorming
Op grond van de meest recente archeologische onderzoekingen kunnen
we in ieder geval zeggen dat maar een gedeelte van het latere joodse volk
met het geloof in Jahwe van Egypte naar Kanaän gekomen is. Verder, dat
er zowel een vermenging heeft plaatsgevonden van de oorspronkelijke Kanaánitische El-religie met de 'Hebreeuwse' verering van Jahwe, als een duidelijke scheiding tussen de monotheïsten (rechtgelovigen) en de traditionele
polytheïsten uit de regio (heidenen). In de 12e en de 11e eeuw gaat het om
een losse federatie van patriarchale stammen (Sippen, grote families) die
hun ene God vereerden in verscheidene Jahwé-heiligdommen (heilige plaatsen van hun voorgangers ?), priesters hadden en charismatische 'redders' (de
rechters) en die zich met elkaar verbonden voelden als behorend tot 'Israël',
het volk van Jahwe.
2. Het rijksparadigma uit de koningstijd (van 1000 tot 685 v. C.)
Een verandering van paradigma's is altijd het resultaat van een crisis. In
dit geval gaat het zowel om een maatschappelijke als een religieuze crisis :
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door het sedentair worden van de nomadenstammen ontstond ook de behoefte aan een hechtere structuur, die trouwens geïnspireerd werd door het
voorbeeld van de hen omringende stammen en volkeren. Een staatsverband
onder een sterke leider (koning) zou het hen mogelijk maken zich beter tegen
de vijanden te verdedigen. Dit koningschap moest echter ook de uitdrukking
zijn van de wil van Jahwe : de koning zou een gezalfde des Heren zijn en
trouw blijven aan het verbond tussen God en zijn volk. Onder koning David
krijgt Israël dan zijn definitieve staatsvorm :
- een stevig verenigd land onder de koning ;
- de veroverde stad Jeruzalem als religieus en politiek centrum van Israël ;
- een sterk leger, een goed georganiseerde administratie en een priesterkaste
die in het staatsapparaat geïntegreerd was ;
- een nationale identiteit binnen de goed beschermde grenzen van een machtig rijk.
Is het een wonder dat dit staatsmodel de leiders van het politieke zionisme
diep zal inspireren en vandaag meer dan ooit een ideologische en mobiliserende rol speelt ?
Een ander belangrijk aspect van dit rijksparadigma, dat ook vandaag relevant kan zijn, is de oorspronkelijke functie van de profeten : ze corrigeerden de gangbare geschiedvervalsing van hun tijdgenoten en legden opnieuw
de nadruk op de heilsgeschiedenis, ze stonden kritisch tegenover de godsdienst van de priesters met hun mechanistisch vertrouwen in teksten, offers
en rituelen, en ze veroordeelden keer op keer het onrecht dat door de koningen en de machtigen jood en niet-jood werd aangedaan. Daarenboven,
of wellicht juist daarom, waren ze ook wars van het triomfantelijke nationalisme van hun omgeving en verkondigden ze een toekomstig tijdperk van
vrede tussen de volkeren.
En men moet geen volgeling van Max Weber zijn om te begrijpen waarom
de drie monotheïstische godsdiensten er later voor gezorgd hebben deze profeten zoveel mogelijk te ontwapenen (KUng : 'domestizieren') en ze tot louter
godsdienstige, kleurrijk poëtische en ietwat geëxalteerde figuren te reduceren.
3. Het theocratie-paradigma van de periode na de terugkeer uit de ballingschap
(van 538 v. C. tot de vernietiging van de tweede tempel in het jaar 70 en de ondergang van Jeruzalem in 135)
In de plaats van de politieke macht van de koningen komen nu de tempel
en de tempelhiërarchie van de heilige stad Jeruzalem en, daarmee verbonden, de heilige geschriften, die nu pas echt als 'wet' (torah) worden geïnterpreteerd. In de plaats van een monarchische staat komt de theocratische
(door de bijbel en de priesters geleide) gemeente. Vandaar dat de naam 'Israël' niet meer op een staat duidt, maar op een religieuze gemeenschap. Achteraf gezien lijkt het wel alsof de geschiedenis de joden op een langdurige
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fase van nieuwe beproevingen aan het voorbereiden is, want het zal uitgerekend deze 'boekreligie' zijn die het jodendom in de diaspora bijna tweeduizend jaar lang zal samenhouden. Deze boekreligie werkt ook de liturgie
uit, die tot vandaag geldig zal blijven en die tegelijkertijd de eenheid van de
gemeente zal versterken én de profetische impulsen zal begraven onder 'legalisme, ritualisme en klerikalisme'. Uit teksten als Job en Kohelet weten we
dat deze versterking en verenging niet zo vanzelfsprekend en vlot tot stand
zijn gekomen als men lang gedacht heeft. Mede door de confrontatie met
het hellenisme en de ongelukkige poging van de Makkabeeërs om een fundamentalistische joodse staat op te richten groeit in de le eeuw v.C. het apocalyptische gevoel. Ming legt hier een direct verband tussen deze apocalyptiek, het nu officieel aanvaarde geloof in de individuele verrijzenis uit de
dood en de verschuiving van het traditionele aardse Messiasbeeld (een 'zoon
van David') naar de verwachting van een door God zelf gezonden hemelse
Redder en Rechter die men merkwaardig genoeg 'de Mensenzoon' noemde.
Het is dus niet helemaal verrassend dat Jezus van Nazareth, die in deze periode geboren wordt, aan de verwachtingen van een groot gedeelte van de
joden, zal beantwoorden.
4. Het rabbijns-synagogale paradigma van de joodse middeleeuwen (van de vernietiging van Jeruzalem in 135 tot de Verlichting en de Verklaring van de Mensenrechten in 1789)
Na de teloorgang van het koninkrijk en de tempel, na de verspreiding over
het Midden-Oosten en de Romeinse wereld bleven slechts de bijbel en de
schriftgeleerden over. Deze rabbijnen, de opvolgers van de oude farizeeërs,
verzamelden de joden in de 'synagogen', waar de torah de verlorengegane
Ark van het Verbond had vervangen. In de plaats van de offers en de eredienst in de tempel komen nu de studie van de heilige schrift, het gebed en
de goede werken, een voorbeeld dat zal nagevolgd worden door het christendom, de islam (en de vrijmetselarij). Dit rabbijns-synagogaal paradigma,
dat met zekerheid rond 600 volledig uitgebouwd was, bepaalt nog altijd het
jodendom. Pogingen om dit 'model' terug te voeren tot de tijd van Mozes
werden door geen enkele archeologische vondst bevestigd. We moeten dus
aannemen dat we hier te maken hebben met een aanpassingsformule aan
de nieuwe situatie van het jodendom, geworteld in de priesterlijk-theocratische traditie, zoals die zich tussen 538 v.C. en het einde van de tweede tempel ontwikkeld heeft.
In deze 'middeleeuwen' ontstonden ook de twee reeksen van geschriften
die in de joodse traditie werden opgenomen, de talmoed (bijbelcommentaar)
en de kabbala (de joodse mystiek).
Vooral in de joodse mystiek is de wisselwerking met de christelijke en de
islamitische mystiek onmiskenbaar, net zoals de praktijk van de joodse bijbelcommentaar een blijvende stempel zal drukken op de christelijke exegese.
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Dit zijn belangrijke elementen in de voorzichtig aangevatte dialoog tussen
deze drie godsdiensten, en daar is het Ming ondanks alle fascinatie met zijn
onderwerp tenslotte om te doen.
Het is ook een feit dat de ballingschap zo lang geduurd heeft en in bepaalde gevallen zo succesrijk geweest is ('de geschiedenis van de diaspora
is niet uitsluitend een geschiedenis van antisemitisme en vervolgingen geweest') dat het niet hoeft te verwonderen, dat 'vandaag de overgrote meerderheid van de joden het leven in de diaspora verkiest boven een terugkeer
naar Palestina' (p. 183). Ook dit feit mag in de huidige discussie over de staat
Israël en het zionisme niet verzwegen worden.
Ming besteedt hier nochtans terecht veel plaats aan het 'antijudaïsme' van
de christelijke kerken, dat het latere antisemitisme mogelijk gemaakt heeft.
Niet om de huidige christenen te culpabiliseren, maar om te kunnen verklaren hoe het later 'zo ver is kunnen komen'. Het is een beschamende geschiedenis van bijzonder on-christelijk gedrag vanwege kerkvaders en pausen,
katholieken en protestanten, bisschoppen en gelovigen, heiligen en ketters.
Ming is gelukkig evenwichtig genoeg om de symbiose tussen joden en moslims in Spanje en Noord-Afrika niet, als contrast met de houding van de
christenen, als een paradijselijke toestand voor te stellen. Maar ook hij kan
ondanks alle caveats niet loochenen dat de periode van de moors-joodse samenleving inderdaad de 'gouden eeuw' van de joodse cultuur geworden is
en wellicht, op langere termijn, als historische referentie kan dienen voor
echte vredesonderhandelingen in Israël-Palestina.
5. Het assimilatie-paradigma van de moderniteit (van de Verlichting tot de holocaust en de oprichting van de joodse staat)
Binnen dit paradigma valt de geschiedenis van de politieke, economische,
culturele en sociale emancipatie van de joden, die begint met de Amerikaanse revolutie in 1776. Dat dit succesverhaal vanaf het begin van de 19e eeuw
gepaard gaat met een toenemend niet-religieus antisemitisme is voldoende
bekend. Nieuw is voor de niet gespecialiseerde lezer wellicht de interne geschiedenis van de opsplitsing van het jodendom (in Europa en Noord-Amerika) in orthodoxen, conservatieven en liberaal-gereformeerden, die elk een
bepaalde positie innemen tegenover de integratie en assimilatie in de nietjoodse wereld. Na de opheffing van de juridische en/of materiële getto's stonden de joden voor de moeilijke keuze tussen isolatie en assimilatie. Vandaag,
bijna een halve eeuw na de Holocaust, kunnen we ons nog moeilijk in de
mentaliteit van de joden uit de 19e eeuw verplaatsen. En toch is het belangrijk, te begrijpen waarom deze assimilatie voor de meeste joden mislukt is.
Ming stelt dat de wezenlijke substantie van 'het jodendom' zelfs voor nietgelovige joden het verbond blijft tussen Jahwe en zijn volk, een bewustzijn
dat door de totale assimilatie verloren dreigde te gaan en dat daarom al in
de 18e eeuw met kracht (en dans) door de chassidim van Polen en Rusland
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bevestigd werd. De Holocaust, die hij bespreekt vanuit het perspectief van
de zopas gevoerde Historikerstreit – en waar hij zich aan de zijde van Jurgen
Habermas schaart – , schijnt de tegenstanders van de assimilatie en in het
bijzonder de zionisten gelijk te hebben gegeven.
Het tweede deel van zijn studie – Die Herausforderungen der Gegenwart
– wijdt Ming trouwens bijna helemaal aan de ontwikkeling van het antisemitisme, de reactie hierop van het zionisme en het daaruit ontstane Palestijnse nationalisme. Ook de houding van de kerken in het algemeen en
de Duitse kerken in het bijzonder pakt hij ongenadig aan, waarbij hij teruggaat naar de oorspronkelijke misverstanden en conflicten tussen het officiële
jodendom en de eerste christelijke gemeenten (de overgang van jodenchristenen naar heidenen-christenen met alle gevolgen vandien). Hij toont
aan dat het versagen van de kerken veel diepere oorzaken heeft dan het opportunisme, de lafheid of zelfs het racisme van een of andere kerkvorst of
theoloog. Maar zelfs hier geeft hij geen zwart-wit beeld van de geschiedenis,
want ook joden hebben zich vaak onverzoenlijk en intolerant opgesteld. Dergelijke passages, die men zelden in geschriften van Duitsers en christenen
aantreft, verhogen de overtuigingskracht van dit boek.
6. Het postmoderne paradigma ?
Het vraagteken komt van de Kung zelf. Hij vraagt zich af hoe het jodendom, en de godsdienst in het algemeen de crisis van het modernisme en de
Verlichting te boven kunnen komen en hoe een 'postmodern' paradigma er
dan kan uitzien. Om te beginnen blijven verschillende van de oude
paradigma's naast en vaak tegen elkaar bestaan : ultra-orthodoxie tegenover
joods agnosticisme of atheïsme, voorstanders van de dialoog met de PLO als
legitieme vertegenwoordiging van de Palestijnen tegenover de vaak openlijk
racistische hardliners, uiterst traditionele chassidim tegenover joden die bewust in en met hun wereld leven. Het nieuwe paradigma zal met al deze tegenstellingen rekening moeten houden. Zonder de substantie van het jodendom prijs te geven, zal het de dialoog moeten aangaan met de andere godsdiensten en naties en rekening moeten houden met de interne verschillen
binnen het jodendom zelf (extern en intern pluralisme).
Voorbeelden : Hoe moet het nu met de toepassing van de Wet ? Kan men
inderdaad de strengste interpretatie ervan verdedigen, ook waar die volledig
ingaat tegen de elementaire mensenrechten van bijvoorbeeld de onechtelijke
kinderen (momsers)? Zijn de geboden er voor de mensen (de joden) of zijn
de mensen er voor de geboden, zoals bepaalde orthodoxe rabbijnen beweren ? Is elke aanpassing of herinterpretatie meteen een verraad aan de geest
van de wet ? Kung pleit hier voor een moeilijk te bereiken evenwicht tussen
de trouw aan de geest van de wet en de behoeften van de bevolking. Hij kan
daarbij een beroep doen op een aantal gezaghebbende rabbijnen en joodse

HANS KUNG OVER HET JODENDOM

489

theologen, terwijl er een wellicht groter aantal klaar staat om zijn redelijke
voorstellen te veroordelen.
ISRAËL-PALESTINA :
EEN REALUTOPISCHE VREDESVISIE
Een dialoog kan alleen maar zinvol zijn wanneer men de echte problemen
niet uit de weg gaat. De dialoog tussen joden en christenen, zoals die vandaag
officieel gevoerd wordt, heeft iets surrealistisch : beide gesprekspartners
(vooral de christenen) zoeken ijverig naar de gemeenschappelijke bronnen
van hun geloofsovertuigingen, beide gesprekspartners (vooral de joden) herhalen tot in den treure hoe verschrikkelijk het antijudaïsme en het antisemitisme geweest zijn en hoeveel latente en openlijke jodenhaat er nog overal
kan worden gevonden. Door de herhaling van deze thema's worden ze zo
langzamerhand een ritueel, waarbij beide gesprekspartners (joden en christenen) er alles voor doen om toch maar niet over het Palestijnse vraagstuk
te praten, want dat betekent meteen ook het einde van de zo piëteitsvol aangevatte dialoog.
Is Kiing nu plotseling een zionist, omdat hij het bestaansrecht van Israël
verdedigt ? Is hij een antisemiet, omdat hij het onrecht aanklaagt dat de Palestijnen wordt aangedaan en voor hun recht op een autonome staat op eigen
(beperkt) grondgebied pleit ? Is überhaupt iemand die kritiek uitbrengt op
de politiek van Israël automatisch een antisemiet ?
Dit zijn uiteraard retorische vragen met reële en daarom nooit onschuldige antwoorden. Op grond van zijn uiterst evenwichtige kennis van de hele
geschiedenis en spiritualiteit van het jodendom, en van zijn gedetailleerde
besprekingen van de antijoodse trekken binnen zijn eigen christendom
schrijft Ming een van de meest overtuigende teksten over het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk die ik de laatste jaren gelezen heb (Juden, Muslims und
die Zukunft des Staates Israël, pp. 627-702), in ieder geval aanbevolen lectuur
voor alle leden van de vele joods-christelijke gespreksgroepen.
Niet alleen gaat hij uitvoerig in op het zionistische ideaal (dat in geen geval
als 'racistisch' kan worden afgedaan) en neemt hij evengoed een kritische
positie in tegenover bepaalde uitingen van het Palestijnse nationalisme, maar
hij bouwt zijn hele betoog voor tolerantie en mensenrechten op zuiver joodse
morele grond : wat de Israëlische regeringen de Palestijnen aandoen, is niet
alleen onrechtvaardig, het is ook antijoods. Hij gaat geen enkel argument
uit de weg (de bijbel, de geschiedenis, de veiligheid, de onbetrouwbaarheid
van de Arabieren, de onduidelijkheid van de juridische teksten over grondbezit, enzovoort), maar blijft bij zijn ethisch (bijbels)-politieke vredesvisie die
hijzelf, in navolging van zijn ex-collega en vriend Ernst Bloch 'realutopisch'
noemt. Daarin kunnen zowel de problemen van Israël-Palestina als die van
Jeruzalem en, heel specifiek, de Tempelberg op middellange termijn worden
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opgelost. Zijn voorstellen zijn haalbaar, indien er een mentaliteitsverandering tot stand kan komen, waarbij de angst en het wantrouwen verdwijnen
en er plaats vrijkomt voor een nieuwe 'wereldethiek' die hij al in zijn vorig
werk (Projekt Weltethos, 1990) als antwoord op de gevaarlijke 'New World
Order' had voorgesteld.
Zijn ideeën worden gedeeld door (voorlopig) een handvol joodse, ook Israëlische en Palestijnse filosofen, theologen en auteurs. Ze zijn 'real', omdat
ze, gegeven die mentaliteitsverandering, uitvoerbaar zijn ; ze zijn 'utopisch',
omdat die verandering tot nog toe niet plaatsgevonden heeft, integendeel.
Meer kan een theoloog waarschijnlijk niet doen, en wie kan met zekerheid
beweren, dat zulke uiteenzettingen en voorstellen daarom nutteloos moeten
blijven ?
Hans Kung, Das Judentum, Piper, Munchen/Zurich, 1991, 909 pp.

Over het Vlaamse provincialisme

CULTUUR TUSSEN
'HIER' EN 'GINDER'
RUDI LAERMANS

De grote schrijver creëert alleen
vanuit zijn eigen realiteit — in die mate
dat hij achteraf zijn eigen werk
niet meer kan verdragen
F. Nietzsche

I
In de eerste helft van de jaren vijftig deed ergens in de Antwerpse Lange
Lozanastraat op een kleine, armoedig gemeubileerde kamer een adolescent
een voor zijn latere leven beslissende ontdekking : de Vlaamse literatuur was
de wereldliteratuur niet. De jeugdige veellezer had op afraden van zijn godsdienstleraar aan het flamingante Sint-Lievenscollege Walschap gelezen,
volgde via de parochiebibliotheek of 'boekerij' de nieuwste Nederlandstalige
uitgaven, en bleef door het Nieuw Vlaams Tijdschrift op de hoogte van de
recente ontwikkelingen binnen de Vlaamse literatuur. Lampo, Brulez, Van
Aken,... het waren voor hem vaak met bewondering uitgesproken namen.
Maar algauw bekoelde zijn adolescente liefde voor de jongste lichting van
Vlaamse prozaïsten. Vele jaren later schreef hij :
Dit oorspronkelijk Vlaamse letterkundige landschap vond ik meer en meer onbenullig : ik leerde in hetzelfde tijdvak ook Lautréamont, Breton en Bataille kennen, ik las Rimbaud, Kafka, Mauriac, Camus, Dostojevski, Wells, Jonger, Gracq,
Bernanos, Sartre.

De ondertussen jongvolwassen geworden adolescent veranderde zijn mening
over de Vlaamse literatuur niet meteen toen hij het Antwerpse college voor
de Leuvense universiteit verruilde :
Wij lazen Blanchot, Beckett, Char en Ponge, betreurden het dat er geen Vlaamse

l'Express (de Nouvel Obs bestond nog niet) was, en we bestudeerden Hegel, Marx,
Merleau-Ponty en Stendhal. Antwerpen en de Vlaamse letterkunde leken ons een
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typisch provinciale bedoening, ver beneden het waardige peil waarop wij ons
meenden te begeven.

Georges Adé, de schrijver van deze regels, zou tot een niet onbelangrijke
Vlaamse literator en essayist-criticus uitgroeien. Wat de jonge Adé verbijsterde en de volwassen Adé soms met enige verbittering, vaker met superieure
ironische gelatenheid vaststelt, is de al te zichtbare kloof tussen het lage peil
van de gelauwerde Vlaamse pennevruchten en het hoge niveau van de gecanoniseerde Franse, Engelse, Amerikaanse of Duitse literatuur. Het inheemse literaire landschap leek in zijn ogen nog alleen maar een los-vaste
verzameling van vale letterplantjes die wel wilden maar niet konden gedijen
in de nabijheid van de robuuste, dichtbebladerde uitheemse flora. Dat is wellicht een overbekende ervaring voor iedereen die in Vlaanderen een meer
dan schoolse belangstelling heeft voor literatuur of voor kunst-en-cultuur in
het algemeen. Wie hier, 'bij ons', ook maar een beetje geeft om filosofie,
beeldende kunst, cultuurtheorie, architectuur of theater-en-dans, vertoeft
met zijn verstand, vaak ook met zijn hart, meestal elders – in het Parijs van
Breton of Aragon, in het Frankfurt van Adorno of Habermas, of in het New
York van Cunningham en Childs. 'Bildung', het ontwikkelen van de eigen
subjectieve cultuur aan de hand van de bestaande objectieve cultuur, is voor
een Vlaming haast onvermijdelijk synoniem met 'ontworteling' en vooral 'ontheemding'. En steeds komt dan het altijd onverwachte moment dat je na een
verhit gesprek of het stille doorbladeren van een krant plots moet vaststellen
dat je Vlaanderen 'achter je gelaten hebt', niet letterlijk maar wel figuurlijk
hebt verlaten. Je leeft en werkt feitelijk wel hier, maar verblijft in werkelijkheid voortdurend in cultureel 'eldersland'. Wat van daar tot hier doordringt, heeft bijna altijd een kwalitatieve meerwaarde in vergelijking met de
vele romans, schilderijen, dansvoorstellingen, gedachtenspinsels, overpeinzingen en mijmeringen die in Vlaanderen het culturele daglicht zien. Gemeten aan gindse maatstaven is veel van de Vlaamse cultuurproduktie 'een
typisch provinciale bedoening', 'ver beneden het waardige peil' waarop je je
moet begeven als je kunst-en-cultuur echt au sérieux neemt.

II
Het is al vaak gezegd en minstens even vaak betreurd : Vlaanderen oogt op
de culturele wereldkaart als een kleine provincie, nauwelijks een voorschoot
groot. Dat heeft minder te maken met de lage mondiale status van de Nederlandse taal, en veel meer met de afwezigheid van een culturele metropool
met voldoende uitstraling en, vooral, erkennings- of 'consecratiemacht'. Er
werden en worden hier regelmatig dans- of theatervoorstellingen, schilderijen, sculpturen of boeken voortgebracht die zonder meer wereldkwaliteit
bezitten. Maar dat kunnen de weinige geïnformeerde kosmopolitische geesten die de binnenlandse cultuurproduktie nog steeds volgen hier wel dénken,
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hun lovende gedachten of waarderende studies vinden elders nauwelijks gehoor en weerklank, laat staan een instemmend publiek. Vlaamse kunstenaars
hebben buitenlandse 'consecratiecentra' nodig om internationale faam te
verwerven. Zonder New York waren Anne Teresa De Keersmaeker of Wim
Vandekeybus wellicht nog altijd 'Belgische beloften', en zonder Kassel zou
Jan Hoet nog altijd voor een wat zonderlinge keienverzamelaar doorgaan.
Zelfs onze enkele goede theatergezelschappen hebben het Nederlandse buitenland nodig om in het Vlaamse binnenland op meer dan beschaafde welwillendheid te mogen rekenen. Het handvol interessante naoorlogse Vlaamse prozaïsten verging én vergaat het in de regel niet anders.
Vlaanderen is niet alleen in feite een culturele provincie. Deze kleine regio wordt ook zo 'aangevoeld' door wie er leeft en werkt, zelfs in de paar
plaatsen die de status van meer-dan-provinciestad claimen, zoals Antwerpen
of Gent. Wie hier bijvoorbeeld een tijdlang tamelijk intensief het theateren-dans-aanbod volgt en tussendoor ook nog het inheemse filosofische en
literaire landschap aandoet, die kent algauw 'de harde kern' der Vlaamse
kosmopolieten. Steeds weer zie je dezelfde gezichten verschijnen in de enkele instellingen die je de bovenmaatse buitenlandse dans- en theatercultuur
te zien geven, en je zo gelukkig een beetje laten sparen op je culturele reisen verblijfskosten. De Antwerpse Singel, de Brusselse Beursschouwburg, het
Leuvense Stuc, de Gentse Vooruit..., je ziet er altijd weer hetzelfde handvol
mensen (Dat weer-zien van almaar dezelfde gezichten mondt meer dan eens
uit in onbehagen, lichte ontstemdheid, en vooral benauwdheid : 'ons kent
ons', maar we zijn nimmer aan elkaar voorgesteld). Soms verdwijnt hier en
daar een bekend gezicht, af en toe komt een nieuwkomer het mobiele gezelschap van 'veelkijkers' aanvullen. Maar de groep blijft te klein om tot een
heuse scène uit te groeien. En vooral leeft ze te veel over heel Vlaanderen
verspreid om een stimulerend intellectueel en artistiek klimaat te kunnen
suggereren. De afwezigheid van een culturele metropool, zelfs van een
Vlaamse culturele hoofdstad, maakt dat de reeds kleine 'kritische massa' hier
niet verdicht op één enkele plek. Vlaanderen heeft gewoon geen cultureel
centrum, geen centrale plaats waar het geroezemoes van snelle geruchten
en de polyfonie van lovende stemmen, afwijzende meningen en originele gedachten de auteurs, schilders of denkers voortdurend uitdaagt of ontmoedigt, stimuleert of bekritiseert. Vlaanderen kent wel degelijk scènes en
'klankkasten', maar die brengen weinig meer dan verzuilde veto's voort, en
af en toe een langgerekte jammerklacht over 'het bestaande gebrek aan cultuur' of over 'de teloorgang van het Vlaamse volksleven'. Een grootsteeds
gedachtenleven is toch wel iets anders.
Toch veroordeelt het al dan niet gedwongen verblijf in 'de Vlaamse provincie' niet onvermijdelijk tot een provinciale mentaliteit. Aan de culturele
kloof tussen 'hier' en 'ginds', tussen Antwerpen, Glabbeek of Hasselt, en Parijs, New York, of – vooruit dan maar – Amsterdam, kun je weinig of niets
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veranderen. Het zij zo, en in de onmiddellijke toekomst zal het ook wel zo
blijven. Maar provincialisme heeft met dit zo-zijn weinig van doen, en al
evenmin met een 'overdreven gehechtheid aan, of voorliefde voor, de zeden,
gewoonten en belangen van de eigen provincie' (dixit Van Dale), noch met
bekrompenheid, zelfgenoegzaamheid, misplaatste trots, kortzichtigheid,
'niet-beter-(willen)-weten', of 'smaldenkendheid'. Dat mentale provincialisme is de meeste culturele Parijzenaars ook niet vreemd, en verschilt in niets
van het dédain waarmee de artistieke beginnelingen van de New Yorkse East
Village neerkijken op de meer geslaagde kunstenaars van West of Greenwich
Village. Net als in andere kleine cultuurgebieden heeft het inheemse provincialisme een eigensoortige Januskop. In Vlaanderen neemt het dominante
culturele provincialisme de dubbele gedaante aan van twee welbepaalde wijzen van omgang met het weten, het besef 'dat Vlaanderen de wereld niet is'.
Wie 'niet beter weet', is gewoon onwetend ; wie daarentegen wél weet heeft
van het verschil tussen hier en ginds, buitenlandse centra en binnenlandse
periferie, kan daar op uiteenlopende manieren op reageren. Het 'typisch
Vlaamse provincialisme' heeft te maken met twee zulke tegengestelde reacties, twee radicaal verschillende vormen van omgaan met het verschil, ook
in kwaliteit, tussen binnen- en buitenlandse cultuur. Het eerste soort van provincialisme prefereert 'hier' boven 'ginder', het tweede imiteert of parafraseert 'hier' wat 'ginder' gebeurt. In beide gevallen blijft Vlaanderen wat het
is : een culturele provincie.

III
In het eerste deel van zijn boek De grote boodschap (Antwerpen, Pink Editions & Productions, 1977) beschrijft Georges Adé de burleske lotgevallen
van een Antwerps gelegenheidsgezelschap dat De bacchanten van Euripides
wil 'actualiseren' zoals dat heet. Hoofdpersoon Raymond Rubbens, 'die heimelijk filmmaker had willen worden', droomt van een geruchtmakende opvoering a la Yale School of Drama, met weinig rock 'n' roll, een beetje drugs
en veel, veel seks ; Frans Wielemans, een onbeduidend collegeleraar, ziet in
de onderneming 'een laatste kans om zijn extra-professionele activiteiten te
institutionaliseren'. Fernand Thienpondt, 'de zoon van een socialistische onderwijzer', heeft via 'de connecties van zijn vader... de post van eerst aanwezend decorontwerper in de stadsschouwburg' veroverd en hoopt nu eens
een toneelscène vol fallussen te mogen maken. Bij de bespreking van hun
plannen laten de drie protagonisten allerlei buitenlandse namen vallen. Namen uit de wereld van de film : Peckinpah, Kazan, Miller, Bergman, Resnais ;
namen van gerenommeerde filosofen : Sartre, Theilhard de Chardin, Nietzsche, Bataille, Eliade, Benjamin ; namen, uiteraard, van illustere theatermakers : Living Theatre, Jean-Marie Patte en Ariane Mnouchkine, Bread and
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Puppet, Grotowski, Nitzsch, Richard Schechner, Artaud en Cocteau. Al die
'grote namen', die even zovele geëerde voorbeelden zijn, doen echter steeds
weer de vraag rijzen 'of het allemaal wel de moeite waard is'. Wie zich in
'de provincie' spiegelt aan wat daarbuiten gebeurt, loopt immers het risico
zichzelf nog nauwelijks in het spiegelbeeld te herkennen.
De opvoering gaat uiteindelijk niet door. Plaatselijke notabelen hebben
vernomen dat er een vrouwelijke striptease in voor zou komen. Herrie in de
gemeenteraad, het wordt algauw een politieke kwestie-van-groot-belang.
Ceuppens, de schepen van cultuur, 'onlangs benoemd tot voorzitter van de
Westeuropese Unie van de Kunstcritici omdat hij in het begin van zijn administratieve carrière kolommetjes had gevuld in Onze Vereniging, het orgaan
van het nationaal verbond van het kroostrijk gezin, over de zonnebloemen
van Van Gogh, de spreekwoorden van Brueghel en de bosgezichten van Van
Genesen' – Ceuppens is niet zo maar een onwetende en zelfgenoegzame
'cultuurbarbaar'. Hij weet ook wel dat 'een beetje bloot' zo onderhand tot
de progressieve theatrale geplogenheden behoort. Maar '(dat is) toch geen
reden voor ons om dat zo maar over te nemen', zegt hij in de gemeenteraad.
En tegen Rubbens : 'Ja, dat stuk van u, daar, over Bacchus, of hoe was het
ook weer, het is misschien niet zo slecht dat het niet wordt vertoond, ge weet
nooit, de mensen zijn toch zo bekrompen, ge staat ervan verbaasd hoe vlug
ge bijvoorbeeld de oudersverenigingen tegen u krijgt. En daarmee hebt u niet
direct te maken, nietwaar, maar wij wel, wij moeten daar rekening mee houden, wij zijn dat onszelf, ja onszelf, dat is het wel, verplicht'. Vader Thienpondt had zijn zoon-decorbouwer al gezegd : 'Het is serieus, weet ge. Ge
moet dat niet zo licht oppakken. Ik weet ook wel dat het belachelijk, bekrompen en onnozel is, maar de mensen zijn zo... rap op hun teen getrapt. En
als ge dan even ('efkens') nadenkt waarover het eigenlijk gaat, hé, die Rubbens, met zijn troep, dan vraagt ge u wel af, is het niet, of het allemaal wel
de moeite waard is'. Dat het allemaal niet de moeite loont, vindt ten slotte
ook Rubbens zelf. Tijdens een korte ontmoeting met schepen Ceuppens verkwanselt hij zijn beste intenties en stoutste dromen voor een gesubsidieerd
studiereisje naar Polen.

Iv
Elke kleine of grote Vlaamse stad heeft haar beide soorten van provincialen
– haar Rubbensen en haar meestal talrijker Ceuppensen of Thienpondts.
Beide groepen hebben weet van het culturele verschil tussen 'hier' en 'ginder', maar ze doen er zeer verschillende dingen mee. De plaatselijke notabelen a la Ceuppens willen dat de gindse cultuur in een onbestemd 'eldersland' blijft. Ze beroepen zich daarvoor op 'de harde feiten', 'de Vlaamse werkelijkheid'. Vlaanderen is Parijs niet, wat ginder gewoon is, gaat hier voor
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extravagant door, en tussen Antwerpen en New York, nietwaar, ligt toch de
Atlantische Oceaan en acht uur verblijf in een benepen vliegtuigstoel. In werkelijkheid is het gewichtig klinkende argument van 'de Vlaamsche werkelijkheid' haast altijd een dooddoener, een lege huls die vooral de eigen posities
en groepsbelangen, het persoonlijk aanzien en de individuele macht tegen
mogelijke indringers moet beveiligen. Het 'hier' moet en mag niet veranderen omdat men dank zij het status quo is wat men is : een graag geziene
ambtsdrager, een populaire notabele, een alom geëerde gast-met-macht.
'Men weet wel beter', maar dat weten wordt nooit vertaald in moedige daden.
De logica van het excuus fundeert in Vlaanderen niet alleen een zeker
bewust cultureel cynisme, een 'tegen beter weten in' verdedigen van 'dat wat
is' (dat overigens soms melancholie wordt, bijwijlen zelfs verbittering over
het eigen gebrek aan culturele moed : men (her)leze de dagboeken van Ernest Claes of de verspreide opstellen van menig Vlaams cultuurdrager). Eenzelfde wijze van denken en doen kenmerkt ook het spreken en schrijven van
de vele volksverheffers die Vlaanderen rijk is. De eeuwige inleider tot het
werk van Habermas of Derrida, de populariserende exegeet van Schonberg
of Cage, de programmator of organisator die zelf volop fijnproeft van de
voorstellingen van Blauwe Maandag C° of De Tijd maar zijn eigen publiek
uit consideratie jaar na jaar op het Mechels Miniatuurtheater vergast, de vlijtige schrijfster van literaire recensies of gedreven theaterkronieken, de door
het vele rondtrekken vermoeid ogende academicus die zijn nachtelijke bedlectuur van buitenlandse denkers avond na avond in bevattelijke 'binnenlanderstaal' omzet : allemaal weten en kunnen ze vaak veel meer dan ze feitelijk
laten uitschijnen. Maar ze beogen allereerst de ontwikkeling van 'de Vlaamse
provincie', in de hoop zo alsnog een publiek te kunnen vormen voor de lange
modernistische roman, de korte traditionele gedichtenbundel, de uitvoerige
studie die ze later hopen te schrijven, of voor het hoog-culturele danstheater
dat ze 'binnen enkele jaren' dromen te programmeren. Het uitstel verandert
ten slotte in afstel – 'want Vlaanderen is nog niet rijp' voor de al lang gekoesterde prozaïsche volzinnen, een serieuze filosofische krachtmeting met
het postmoderne denken, of een door Francis Bacon geïnspireerde choreografie. De cynische notabele beseft dat Vlaanderen de wereld niet is, en doet
zijn best om het gindse wereldspook buiten de lokale grenzen te houden ;
de goedmenende verlichter deelt dat besef, en loopt zich letterlijk het vuur
uit de sloffen – of de pen – om hetgeen in veraf gelegen steden en metropolen werd of wordt opgeschreven in verstaanbaar Vlaams om te zetten.
Beide delen eenzelfde kijk op Vlaanderen : de inheemse cultuur stelt weinig
voor, de uitheemse literatuur en kunsten zijn hier nauwelijks bekend. De notabele besluit daaruit 'dat er hier niks valt te beginnen', de verlichter-voorlichter concludeert integendeel dat alles nog moet beginnen. In beide gevallen is 'dat wat is', het veronderstelde Vlaamse provincialisme, een pasklaar
excuus om niet dat te doen wat men in goed geweten zou moeten doen.
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V

In elke kleine of grote Vlaamse stad lopen behalve veel Ceuppensen ook enkele Rubbensen rond. Zij koesteren cultureel 'eldersland' als een verwerkelijkte droom, als een utopie, een heus luilekkerland voor avantgardistische
schilders of dichters, vernieuwende denkers of theatermakers, en ronddolende bohémiens zoals zijzelf. Avond na avond verklaren zij in het plaatselijke artiestencafé de oorlog aan provincialistisch Vlaanderen en haar notabelen. In Parijs, New York, Berlijn en vooral Amsterdam, dat ze om de zoveel
tijd bezoeken, zouden ze ongetwijfeld tot historische meesterwerken komen.
Maar hier, in Vlaanderen, ach, ge weet wel, hier heeft niemand serieus verstand van kunst of filosofie, hier is hard en vernieuwend werken verspilde
moeite. De weinige Rubbensen die alsnog aan de slag gaan, imiteren meestal
op een tamelijk doorzichtige manier de laatste culturele trend of de nieuwste
artistieke mode die uit een van de buitenlandse metropolen is overgewaaid.
Het is de bekende reflex van 'zoiets wil ik ook maken' – 'iets in de trant'
van Kiefer, Perec, Wooster Group, Derrida, Koolhaas, of Bausch. Vaak kent
men het werk van de te imiteren meesters niet al te best, maar zo'n halve
kennis kan in eigen kring meestal moeiteloos voor hele eruditie doorgaan.
Ondertussen blijft het gonzen van geruchten over geweigerde subsidies, politiek-culturele combines, en te verwachten, meestal ook verhoopte censuur.
'Het (is) allemaal zo karakteristiek provinciaal dat het uiteindelijk helemaal niet meer vertederend is', aldus Adé in zijn essay Hoe literair is Antwerpen ?, verschenen in het België-nummer van De Gids, november 1987,
waarin hij ook terugblikt op zijn culturele jeugd- en ontwikkelingsjaren. Want
in 'het reservaat voor de "kulturellen"' komt 'de verbeelding alleen maar op
uitgaansavonden aan de macht'. Die verbeelding draait in de regel rond de
fantasie om 'hier', 'bij ons', op Madurodam-formaat een min of meer provocerende imitatie weg te geven van wat 'ginds', in het land van culturele
oorsprong, alweer voor passé doorgaat. Vandaag in Vlaanderen doen wat
gisteren groots was in New York, Parijs of – nogmaals – Amsterdam, geldt
in de ogen van de Vlaamse Rubbensen als het summum van artistiek of intellectueel avantgardisme. Het zij zo – maar het is een houding die onder
het mom van anti-provincialisme net zo provincialistisch moet heten als de
door eigenbelang gevoede behoudsgezindheid van de verachte plaatselijke
notabelen. Noch zij die 'het bekrompen Vlaanderen' als excuus inroepen
voor het eigen doen (de volksopvoeders) of laten (de notabele cynici), noch
zij die de binnenlandse goegemeente willen provoceren door buitenlandse
voorbeelden te imiteren, werken mét de spanning tussen 'hier' en 'ginds'. Het
culturele en kwalitatieve verschil tussen Vlaanderen en 'de rest van de westerse wereld' lost op in ofwel een keuze pro een verondersteld Vlaanderen
en contra elke vorm van in- of uitheemse nieuwlichterij, ofwel een keuze pro
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een vermeend want meestal erg verdund 'eldersland' en tegen de bestaande
Vlaamse verhoudingen, ja zelfs tegen Vlaanderen zonder meer.
VI
'De Vlaamse provincie' en de daarbinnen welig tierende provincialismen vormen niet meteen een levensgroot probleem voor wie hier receptief in kunsten-cultuur liefhebbert. Het volstaat zich zowel figuurlijk als letterlijk te oefenen in de kunst van het verplaatsen. Figuurlijk : je leest in een Hasseltse rijwoning Italiaanse romans of Franse filosofische essays, beluistert in een Ieperse villa composities van Stockhausen, en vertoeft zo voortdurend in een
louter ideëel, vaag en onbestemd soort van Buitenland. Letterlijk : je moet
veelvuldig reizen in binnen- en buitenland om alsnog deze tentoonstelling
of gene theatervoorstelling te kunnen bekijken, je hebt daarbij meer dan eens
met dwarsbomende trein- of busverbindingen af te rekenen, en dient ondertussen gedurig te sjoemelen met de rode cijfers op je bank- of postrekening.
De interesse is er, net als 'de wil tot cultuur'. Je zou soms alleen wensen
dat het openbare vervoer zich wat inschikkelijker zou opstellen tegenover
culturele reizigers die na elven nog van Gent naar Landen willen terugsporen
(een goed verkeersbeleid is de hoeksteen van elk gedegen cultuurbeleid).
Maar met deze en andere ongemakken valt ten slotte wel te leven. Wie hier
in cultuur belangstelt, raakt al snel bedreven in de kunsten van het middernachtelijke liften, het bij elkaar telefoneren van buitenlandse slaapplaatsen,
en het ontbijten-met-wallen-onder-de-ogen. In het altijd vertekende retroperspectief verleent de gedane moeite trouwens een bijgewoonde opvoering
of concert soms een aparte charme : de inspanning vooraf verhoogde de
spanning tijdens het kijken of het luisteren.
Het culturele verschil tussen 'hier' en 'ginder', 'Vlaanderenland' en 'eldersland', is haast uitsluitend een nijpende kwestie voor wie hier actief met
cultuur bezig is – voor schrijvers, schilders, denkers, tentoonstellingsmakers,
en andere cultuurproducenten. Kunnen zij eigenlijk wel op een niet-provincialistische wijze omgaan met de cultureel-artistieke kloof tussen 'het kleine
Vlaanderen' en 'het grote Parijs' (of New York etcetera). Kun je als Vlaams
cultuurproducent überhaupt aan de voorgegeven verhoudingen ontsnappen ? Of moet je soms toch, al dan niet met tegenzin, in de voetsporen treden
van een ondertussen niet gering aantal academici, en Leuven, Gent of Brussel verruilen voor een meer stimulerend werkklimaat in een van de vele 'elderslanden'? Aan het slot van zijn essay Hoe literair is Antwerpen ? memoreert
Adé:
de lange gesprekken met Suzanne Lilar en Maurice Gilliams (die), hoe ongelijksoortig ook, mij een intensiteit van hun streven hebben doen ervaren die ik zelden
in het Antwerpse geestesleven mocht ontmoeten. Je moet van de verwachting blij-
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ven leven dat een stad als de mijne ondanks de oppervlakkigheid van een noodlottig beperkt cultureel leven enkele mensen herbergt die de moed kunnen blijven
opbrengen een werk van unieke betekenis tot stand te brengen.

Volgens Adé slaagden Lilar en Gilliams daarin, onder meer omdat zij in Antwerpen op een on-Antwerpse manier vaak over Antwerpse figuren, toestanden en gebeurtenissen schreven.
Ik betreur het dat zowel het filosofisch oeuvre van Suzanne Lilar als het literaire
werk van Maurice Gilliams eigenlijk buiten de culturele kringen van de stad Antwerpen zijn ontstaan.

Maar, 'Kon het anders ? Horen geniale auteurs niet thuis in veel ruimere
tradities, zoals, bijvoorbeeld, de Westeuropese dimensie ?'
Waar Adé met deze paar trefzekere kanttekeningen in feite op doelt, is
een heel eigenzinnige, tevens in meerdere opzichten ongemakkelijke omgang
met het verschil tussen 'hier' en 'ginder' – tussen de wezenlijk, ja onontkoombaar provinciale plek waar men leeft en werkt, en de internationale cultuur van heden en verleden die het eigen esthetische geweten richt. Lilar
en Gilliams imiteerden geen buitenlandse voorbeelden, hoe goed ze die vaak
ook kenden en hoezeer ze die soms ook bewonderden. Veeleer 'fusioneerden' zij persoonlijke, direct of indirect met Antwerpen verbonden ervaringen, met elders gecanoniseerde voorstellingen van 'goede literatuur'. Zij weigerden 'af te schrijven', zij wensten zich integendeel 'in te schrijven' in een
groter geheel, een ruimere literaire context. Zij schreven met materiaal van
'hier' alsof ze 'ginder' zouden worden gelezen. Aldus bewandelden zij de omgekeerde weg van de talloze 'anti-provincialistische provincialen' à la Rubbens, die ergens in het Vlaamse binnenland hardop dromen van een klein
buitenland.
VII
Lilar en Gilliams – en wie soms nog in de 20e eeuwse Vlaamse literatuur ?
Zeker ook Paul Van Ostaijen en Louis-Paul Boon (Adé noemt daarnaast
onder meer Ivo Michiels, Claude Krijgelmans en René Gysen). Van Ostaijen
bekeek zijn provinciale Antwerpen met de ogen van een dadaïstisch-kubistische Berlijnse Parijzenaar. Aan kleine Antwerpse uitstalramen, zakdoekgrote kroegen of van 'tingeltangels' voorziene danstentjes wist hij een poëtische 'essence' te onttrekken die naast de sterkst geconcentreerde New
Yorkse stadslyriek mag staan. Boon slaagde er zelfs in over het meest dorpse
Vlaanderen te schrijven alsof het een onwaarschijnlijke verzameling exotische curiosa betrof. In zijn oeuvre ontvlamt de traditie van de 'Heimatroman'
aan haar tegendeel, het 'typisch grootsteedse' literaire modernisme van Céline, Dos Passos of Dóblin. Daardoor veranderen zowel het 'hier' als het 'ginder', zowel de buitenlandse voorbeelden als de binnenlandse voorstellingen
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van Vlaanderen. Wat eerder in een aantrekkelijk 'eldersland', meestal een
metropool, aan literaire vernieuwingen bij elkaar werd geschreven, bezigde
Boon ter 'beschrijving' van het meest banale Vlaanderen. Dat dwong hem
tot aanpassingen van de geïmporteerde schrijftechnieken, zoals de collage
en de montage, het directe auteurscommentaar, 'stream-of-consciousnesswriting', enz. Tegelijk rijst uit Boons werk een ander Vlaanderen op dan de
gezellige provincie waarin het mondvolte zwijgen voor goud doorgaat. De ingezette middelen 'fragmenteren' de vigerende voorstellingen van 'de provincie Vlaanderen' en haar brave bewoners. Ze vervreemden en ontvreemden,
ze maken datgene eigenaardig wat men voor het meest eigene van Vlaanderen aanzag. Boon lezen is als het ware synoniem met ter plekke 'deterritorialiseren', ter plaatste 'ontheemden': het vertrouwde Vlaanderen verandert tijdens het lezen in een vreemd, ja bizar dorpje. Doordat Boon de inheemse werkelijkheid met uitheemse middelen beschrijft, met aan 'eldersland' ontleende – niet : geïmiteerde – literaire gedachten, stijlmiddelen, retorische kunstgrepen, en compositorische technieken, neemt het 'hier' de gedaante aan van een welhaast aantrekkelijk 'ginder'.
De actieve transformatie van 'hier' in 'ginder' – en vice versa – kenmerkt
ook de beste doeken van Vlaamse schilders als Spilliaert, Permeke, of Ensor.
Ook zij imiteerden hun buitenlandse voorbeelden niet klakkeloos. Zij speelden niet voor modernist, zij parafraseerden niet in late kroeguren grootsteedse gedragingen of gedachten. Veeleer werkten zij met 'Vlaams materiaal' binnen een grotere context, overeenkomstig elders geproduceerde en geconsacreerde voorstellingen van 'interessante schilderkunst'. Dat was en is verre
van gemakkelijk. Een Antwerpse winkelstraat of een Aalsterse fabriekswijk
laten zich nu eenmaal niet zo gemakkelijk 'vergrootsteedsen'. Hun 'kleinheid' is weerbarstig tegen elke poging tot literaire of picturale uitvergroting,
hun reële schaal verzet zich tegen het gebruik van een grotere ideële maatstaf. Maar juist de poging om uit een 'typisch Vlaamse boer' of een 'typische
Antwerpenaar' meer dan alleen maar 'couleur locale' te halen, om aan het
lokale een boven-lokale, tevens boventijdelijke betekenis te geven, maakt het
genie uit van alle belangrijke hedendaagse Vlaamse cultuurproducenten.
Ook Gilliams, Spilliaert, Boon of Van Ostaijen 'ontwortelden' mentaal,
soms ook daadwerkelijk – maar zelfs dan namen ze de eigen 'roots' nog mee.
En ook zij 'deden alsof – maar op een niet-imiterende wijze. Wat alle waarlijk interessante Vlaamse kunst-en-cultuur karakteriseert, is een hoogst specifieke simulatie : 'hier' doen alsof men 'ginder' is, en dus ook zichzelf gedurig
van de leugen-om-culturele-bestwil overtuigen dat het 'beschrevene' hic et
nunc als geschrevene, geschilderde of gedanste élders gelezen, gezien, en
vooral gekeurd zal worden. De wrange leugen verandert slechts in zeer zeldzame gevallen in een zoete waarheid. Men lijdt in feite aan zelfoverschatting,
en weet dat gewoonlijk zelf het beste. Cultuurproduktief omgaan met een
brokje Antwerpen, een stukje Oostende of een fragmentje Aalst alsof het
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eindprodukt in Berlijn of Parijs zal worden beoordeeld, getuigt dan ook van
euvele culturele moed. Het is een hopeloze gooi doen naar het waarschijnlijk
onhaalbare – in de verhoopte waarschijnlijkheid zo alsnog 'een werk van
unieke betekenis tot stand te brengen' binnen het eigen Vlaamse culturele landschap. 'Hier' werken alsof men alleen 'ginder' door de beste keurtroepen zal
worden gefêteerd of genegeerd, vergt een grote hardnekkigheid, een fikse
dosis koppigheid, en vooral een hoge mate van 'culturele eenzelvigheid'. Men
moet het eigen werk voortdurend met algemene buitenlandse maatstaven
meten, en ondertussen een concrete verhouding opbouwen, zo nodig ook onderhouden, met een al te vlug juichend of alleen maar beleefd knikkend binnenlands publiek. Wij zouden ons daarom eigenlijk geregeld moeten verbazen over het relatief grote aantal culturele volhouders dat Vlaanderen deze
eeuw heeft gekend. Twintig á dertig namen lijken weinig. Ze vormen te samen ook lang geen voldoende groot fonds opdat er zo iets als een modernVlaamse traditie zou kunnen ontstaan. Maar alle psychologische en sociale
randvoorwaarden voor het alhier maken van 'interessant werk' in acht genomen, mag het handvol bekende Vlaamse namen misschien wel zeer veel
heten.

VIII
In de laatste zinnen van zijn essay Hoe literair is Antwerpen ? drukt Georges
Adé de hoop uit 'dat het Antwerpen ooit mogelijk zal zijn de Vlaamse letterkunde uit haar historisch gedetermineerde provincialisme te bevrijden.
Een beslissende stap in die richting zullen we zetten wanneer we nu al de
niet zo talrijken die in die richting werken, daadwerkelijk herkennen en erkennen'. Wat valt daar nog aan toe te voegen, tenzij misschien de volgende
troostende gedachte van de diplomatische globetrotter Paul Morand : 'De
liefde kost veel tijd ; daarom bloeit ze beter in de provincie'.

LATIJNS-AMERIKA IN DE
'NIEUWE WERELDORDE'
XABIER GOROSTIAGA

Snelle, fundamentele veranderingen over de hele wereld maken de jaren
1990 tot een keerpunt. De 20e eeuw ging laat van start, in 1914, met een
confrontatie tussen kapitalisme en socialisme ; ze eindigde vroeg in 1989, met
het neerhalen van de Berlijnse Muur en het einde van de koude oorlog. De
21e eeuw begint met een confrontatie tussen Noord en Zuid, tussen kapitaal
en arbeid. Ofschoon die al een tijd aan de gang is, treedt ze nu in een nieuwe
fase, met een nieuw soort parameters.
1992 is een symbolisch jaar al valt er geen ontdekking van Amerika te vieren : dit werelddeel had al een eigen identiteit en beschaving toen de Spanjaarden er aankwamen. In 1492 werd er iets ontdekt, natuurlijk. Maar het
was niet Amerika. Wat er ontdekt werd, was de universele geschiedenis, de
wereld als één groot geheel. In 1992 ontdekt de mensheid dat ze één ondeelbaar geheel is, in één gemeenschappelijke woning, met één gemeenschappelijke toekomst. Een revolutie in techniek, informatie, sociaal verkeer
en vervoer bepaalt die toekomst, maar ook een groeiend besef dat er een
collectieve zelfmoord dreigt omdat we niet aanvaarden dat onze planeet begrensd is.
1992 is een symbool maar ook een uitdaging voor Latijns-Amerika dat
zichzelf verder moet ontdekken en opbouwen, uit zijn 500 jaar verborgen leven treden en de diepe economische en politieke crisis van vandaag te boven
komen. Dit alles terwijl we getuigen zijn van de massale uittocht van het
Koerdische volk, de ecologische rampen in Bangladesj, de burgeroorlog in
Joegoslavië en het uiteenvallen van de Sovjetunie. Dat Afrika sterft is nog
het grootste van de menselijke drama's. Intussen spreekt men lichtzinnig van
'het einde van de geschiedenis' en 'de nieuwe wereldorde'.
In het eerste deel van dit essay zal ik de structurele oorzaken aanduiden
van de wereldwijde verschuivingen van het kapitaal en van de nieuwe wereldorde die naar aanleiding van de Golfoorlog afgekondigd is. In het tweede
deel schets ik de weerslag van die veranderingen op Latijns-Amerika en de
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Caraiben en van het Plan Bush op de beide Amerika's, in het licht van de
trilaterale megamarkt en de recessie in de VS. Het laatste deel beschrijft enkele kenmerken van de dialectische spanning tussen de toenemende democratisering en de economische onderdrukking, die samen mee de oorzaak
zijn van de stuurloosheid en de politieke moeheid die we, zowel bij links als
bij rechts, over heel Latijns-Amerika aantreffen.

STRUCTURELE VERANDERINGEN
Paul Kennedy beweert terecht dat er nooit eerder zo'n massa kapitaal vergaard is in zo'n klein aantal landen en in zo weinig handen. De landen van
de Groep van Zeven, met hun 800 miljoen inwoners, beschikken over meer
technologische, economische, informatieve en militaire macht dan de rest
van de wereld, een vier miljard mensen in Azië, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Deze concentratie van kapitaal is het gevolg van de nieuwe
technologische revolutie : de aangroei van de kapitaalmassa komt steeds minder van de arbeid en de verwerking van grondstoffen en steeds meer van het
opstapelen van technologie, vrucht van steeds meer wetenschap. De concentratie van technologische kennis creëert een sterker monopolie dan enige andere vorm van kapitaal.
De hoeveelheid grondstof per produkt krimpt : 33% in Japan over de laatste twintig jaar. Voor de industriële produkten afzonderlijk is de daling nog
veel scherper : van 1965 tot 1976 0,6% per jaar, na 1980 3% per jaar. De
weerslag van deze 'de-materialisering' van de produkten blijkt het duidelijkst
uit de daling van de prijs voor de 33 bijzonderste grondstoffen. Dit zijn juist
de uitvoerprodukten van het Zuiden. En de prijsdaling is in de laatste jaren
nog versneld.
Door automatisatie en robotten is ook de arbeid steeds minder waard in
verhouding tot het kapitaal, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Samen
leiden die twee ontwikkelingen tot het voortdurend verder ontwaarden van
de troeven waarover de landen van het Zuiden beschikten voor hun produktie en buitenlandse handel.
Intussen zijn produktie, financiering en handel steeds meer internationaal
georganiseerd ; voor de eerste keer in de geschiedenis kan een echte wereldmarkt ontstaan. De domeinen waar, tegen het einde van de eeuw, de concentratie op wereldschaal nog kan toenemen – ruimte, zee, energie – zijn
volledig in handen van economische, technologische en militaire grootmachten. Dit zal leiden tot een nog grotere asymmetrie tussen Noord en Zuid.
Door de ontwikkeling van telecommunicatie, transport en informatica
ontstonden nieuwe vormen van beheer waardoor het gemakkelijker werd om
nog grotere fusies van kapitaal en technologie door te voeren. Het privé-zakenleven van Latijns-Amerika en het hele Zuiden is meer en meer in handen
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van het centraal beheerde kapitaal, dat zijn eigen wetten stelt. Iedere nationale economie, privé en openbaar, is in toenemende mate marginaal, de mindere van de internationale industrie ; zij verliest haar contact met de binnenlandse markt en met het leven van de verpauperde massa.
De ontwikkelingslanden, 75% van de wereldbevolking, beschikken over
nauwelijks 10% van 's werelds bruto binnenlands produkt. Tien jaar geleden
was dit nog 23%. Hun aandeel in de investeringen van buitenlands kapitaal
is in die periode gevallen van 25,2% tot 16,9%. Dit is bijzonder erg, omdat
in diezelfde periode een netto geldoverdracht van het Zuiden naar het Noorden plaatsvond van tien maal het Marshallplan. Voor Latijns-Amerika bedroegen volgens een rapport van het SELA (Latijnsamerikaanse Economische Gemeenschap) de lasten van de leningen 80% meer dan het totale bedrag van wat het buitenland er investeerde. Als we ook nog rekenen met het
Latijnsamerikaans kapitaal in het Noorden (zowat 160 miljard VS-dollar) en
de terugloop van de handel, dan is wat Latijns-Amerika in de jaren 1980 verloor aan financiële middelen en produktie te vergelijken met de zwaarste uitbuiting van de koloniale jaren.
De tegenstelling van twee polen in de wereld – een vloedgolf van kapitaal
in het Noorden tegenover de arbeid in het Zuiden – is nooit zo groot geweest, zelfs niet in de koloniale tijd. Gezien vanuit het Zuiden is dit de essentie van de structurele veranderingen op het einde van deze eeuw. Wat
men de 'afrikanisering' van Latijns-Amerika noemt is een objectief feit. In
de jaren 80 zakte het aandeel van Latijns-Amerika in de internationale markt
van 7% tot 4%; in 1980 ging nog 12,3% van alle rechtstreekse buitenlandse
investeringen naar Latijns-Amerika, in 1989 was dit teruggelopen tot 5,8%;
op dit punt ging Latijns-Amerika het ergste achteruit van alle werelddelen,
erger nog dan Afrika met zijn val van 2,4% naar 1,9%. Geen wonder dat
de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Latijns-Amerika
toegeeft dat in die tien jaar het aantal armen in Latijns-Amerika opliep van
112 tot 184 miljoen.

WERELDWIJDE POLITIEKE VERANDERINGEN
Vier elementen lijken mij tekenend voor de politieke situatie van de jaren
90 :
1. De diepe crisis in Oost-Europa. Die heeft een grote weerslag overal ter
wereld. Met het einde van de koude oorlog is er een nieuw tijdperk ingetreden. Gezien vanuit de Derde Wereld zijn de gevolgen zeer complex. In
Latijns-Amerika vraagt men zich af of er in het Oostblok wel ooit een socialisme bestaan heeft in de zin van een sociaal, economisch en politiek alternatief voor het kapitalisme. Men meent dat het socialistisch alternatief
in de Sovjetunie de periode van de sovjets, in 1923-1924, niet heeft overleefd.
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Daarna is de USSR een militair alternatief voor het nazi-regime geweest en
na Duitslands nederlaag een militair alternatief voor de dreigende kernoorlog. De meeste Oosteuropese landen bouwden nooit een eigen inlands socialisme uit maar wel een opgedrongen defensieve alliantie. De nefaste invloed van dit militaristische en etatistische socialisme was rampzalig voor Latijns-Amerika. Import van dogmatisme, autoritair beleid en etatisme uit het
Oosteuropese experiment infecteerde alle communistische partijen en vrijwel geheel Latijns-Amerikaans links. Toch heeft het Socialistische Blok een
soort tegenwicht gevormd dat een geopolitieke ruimte openhield en een achterhoedegevecht leverde voor hervormingen in het Zuiden.
Met de ineenstorting van Oost-Europa verdwijnen een paradigma én een
economisch en geopolitiek tegenwicht. Wellicht komt er nu ruimte, ideologisch en praktisch, voor nieuwe experimenten in een wereld die conflicten
wil oplossen door onderhandelen en met behulp van internationaal recht.
Het 'echte' of 'staats'-socialisme dat het feodalisme omverwierp en een
belangrijke industriële infrastructuur kon uitbouwen, is voorgoed ten onder
gegaan in de confrontatie met de technologische revolutie en de consumptiemaatschappij. Maar de politieke oorzaak van deze ondergang is de crisis
van de democratie. In de Oostbloklanden zou de 'begoocheling van het Westen' vlug kunnen omslaan in het spookbeeld van een markt die geen sociale
verworvenheden eerbiedigt en niet omziet naar de sociale en culturele gevolgen of de nationale eigenheid. Het grootste deel van Oost-Europa gaat
snel de Latijnsamerikaanse weg op ; het kan gemakkelijk herleid worden tot
leverancier van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten in dienst van de
verdere ontwikkeling van West-Europa en het hele Noorden. De USSR staan
misschien nog grotere moeilijkheden te wachten nu de federatie volledig uiteengevallen is en er een populistisch fascisme dreigt.
In de komende jaren zal Oost-Europa zo zeer de politici en het kapitaal
van Europa in beslag nemen dat het Zuiden noch politiek noch economisch
de nodige aandacht zal krijgen. Wel zou, na al de veranderingen, een geheel
nieuwe invloed van Oost-Europa kunnen uitgaan op het Zuiden. Een direct
contact tussen het Zuiden en het vroegere Oostblok, dat door zijn crisis vernieuwd is, zou over de grenzen heen een bron van creativiteit en wederzijdse
bevruchting kunnen zijn. Daartoe zullen beide gebieden nog tal van problemen moeten oplossen en uit hun isolatie moeten breken.
2. Het verenigd Europa. Het nieuwe Europa, waarin Duitsland sinds zijn
eenmaking een overwicht vormt, heeft een verschuiving teweeggebracht in
de internationale machtsverhoudingen. Van Jalta tot Malta, van februari
1945 tot december 1989, in minder dan een halve eeuw, heeft de wereld veranderingen ondergaan die vroeger vele eeuwen zouden hebben in beslag genomen. Het zijn ideologische, politieke, economische en – voor het eerst
in de geschiedenis – ook ecologische veranderingen. Een verenigd Europa
kan een wereldcentrum worden van produktie, financiering en handel, sa-
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men met Japan en de landen van de Stille Zuidzee. Hierdoor zouden de VS
uiterst kwetsbaar worden. De wereld kan in nieuwe 'invloedssferen' verdeeld
geraken. De landen van het Zuiden kunnen misschien hun voordeel doen
met nieuwe barsten in het systeem en met de opduikende tegenstellingen.
3. De opkomst van het blok van de Stille Zuidzee. In dit laatste decennium
van de eeuw komen Japan en Zuidoost-Azië op als een blok met uitzonderlijke industriële, financiële en technologische macht. Maar de economische
reus Japan is een politieke dwerg : zijn invloed op de buitenlandse politiek
is heel zwak. Voor Latijns-Amerika en het hele Zuiden hoort Japan door
zijn geschiedenis, cultuur, ras en godsdienst, evenwel niet bij het Noorden.
Japanners zijn niet blank, westers of christelijk. Maar de structurele krachten
op de wereldmarkt en de instellingen van de Groep van Zeven zuigen Japan
in de sfeer van het Noorden. Zo groeit de vloedgolf nog aan van het Noorden
tegen het Zuiden, van het kapitaal tegen de arbeid.
4. De VS verliezen hun economische hegemonie. Dit fenomeen valt in de
tijd wel samen met de vorige drie, maar het heeft duidelijk eigen economische wortels. De VS zijn er niet in geslaagd het nadelig saldo van hun rijksmiddelen en hun handelsbalans te keren. Zij gaan ook gebukt onder een gigantisch militair budget. Zij neigden ertoe de laatste tien jaar de groei te
financieren met een steil oplopende schuld ; dit maakte van hun land –
waarvan de valuta ooit fungeerden als internationale reserve – 's werelds
diepst in de schulden verzande natie. Het zal hun zeer moeilijk vallen een
recessie af te wenden, tenzij er jaarlijks meer dan 100 miljard dollar netto
binnenstroomt. Nu zij niet langer gelijke tred kunnen houden in technologie
en produktiviteit zal hun politieke hegemonie moeilijk stand houden, tenzij
ze hun hele militaire en ideologische macht inzetten.
Binnen de groep van de drie wereldmachten – Europa, Stille Zuidzee
en VS – heerst de Groep van Zeven die een aantal wereldorganisaties controleert (IMF en Wereldbank). De Verenigde Naties van hun kant, geremd
door haar financiële afhankelijkheid en door het vetorecht van de grote economische machten in de Veiligheidsraad, zijn nog gevormd naar het stramien
dat uit de koude oorlog stamt, en de meerderheid van de lidstaten hebben
er niet de inspraak die hun rechtens en volgens de democratische beginselen
toekomt.
Het Zuiden is meer dan ooit bedreigd door de alliantie van geo-economische belangen van de landen van de Groep van Zeven. Deze landen hebben geen oog voor de culturele en religieuze eigenheid van de vele volkeren
van het Zuiden, die meer en meer wegzinken in armoede en marginaliteit.
Wat het Noorden als oplossing voorstelt is integratie in de 'cultuur van de
markt', met vrije handel en vrij verkeer van kapitaal en privatiseringen die
de staat een deel van zijn autonomie ontnemen. Dit in de overtuiging dat
het marktmechanisme de armoede zal keren en politieke en democratische
stabiliteit bewerken in een meer één geworden wereld.
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EEN CRISIS VAN DE BESCHAVING
Vijfhonderd jaar geleden was voor het eerst de hele geografische en historische wereld gekend. In 1992 blijkt hij één ondeelbaar, maar dramatisch verdeeld geheel. Het drieledige Noorden heeft voor zichzelf alle mogelijke vormen van macht vergaard. Er is geen tegenwicht meer tegen het Westen. Dit
versterkt nog de polarisatie en de asymmetrische verdeling in de wereld : in
het Noorden weinig mensen en veel goederen en in het Zuiden veel mensen
en weinig goederen. Dit is de spil van de huidige crisis. Met de termen
'Noord' en 'Zuid' stellen we de wereldproblemen zeker te simplistisch voor ;
maar ze tonen wel de heersende contradicties.
In de huidige omstandigheden is het samenlevingsmodel van het Noorden
– zijn idee over ontwikkeling en zijn levensstijl – niet zonder meer geschikt
voor de rest van de wereld, want het brengt het milieu in gevaar en kan niet
voldoende mensen opnemen. Bovendien zit het vol structurele contradicties.
Eén ervan is dat het Noorden een onbegrensde groei van de rijkdom nastreeft – à meer kapitaal, technologie en macht – en die groei ontzegt aan
de meerderheid van de mensen in het Zuiden die graag willen overleven en
een levensstandaard genieten die tot vrede en democratie leidt.
Is het niet tekenend dat net op het ogenblik waarop sprake is van 'het
einde van de geschiedenis' en de triomf van het kapitalisme, de Wereldbank,
in haar rapport over de ontwikkeling in de wereld (1990) 'armoede het dringendste probleem' noemt van dit decennium. Dat een miljard mensen in de
wereld geen jaarinkomen halen van 370 dollar is niet alleen een schande,
het is niet houdbaar. Het is niet alleen een schrijnende onrechtvaardigheid,
maar wijst ook op een gebrek aan waarden en oriëntaties voor de mensheid.
Het is m.a.w. een beschavingscrisis. De wereldwijde samenleving is in deze
omstandigheden niet langer veilig. Democratie is niet haalbaar voor de meerderheid van de wereldbevolking en dit maakt meer en meer landen onbestuurbaar. Samuel Huntington, de ideoloog van de Trilaterale Commissie in
de jaren 1970, vond de toenemende vraag naar democratie in de Derde Wereld een gevaar : wil het Noorden zijn huidige voorrechten bewaren dan moeten de democratische ontwikkelingen in het Zuiden dringend 'in goede banen geleid' worden. Wat wij de 'verdunde democratie' van Latijns-Amerika
zouden noemen is een structureel, niet een tijdelijk gevolg van het feit dat
democratie onmogelijk kan ontstaan op een zwakke materiële basis.
Om de situatie goed te praten poogt men nu de confrontatie tussen Noord
en Zuid ideologisch in te kleuren : het Zuiden is de nieuwe vijand, nu het
'Rijk van het kwaad' zijn macht kwijt is. Het Zuiden wordt afgeschilderd als
het hol van de misdaad, een gevaarlijk gebied voor mensen uit het Noorden.
Verdovende middelen, immigratie, politieke onrust, plaatselijke conflicten,
stammen in deze voorstelling allemaal uit het Zuiden. De objectieve kloof
tussen het Noorden en het Zuiden wordt nog verbreed door deze subjectieve
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ideologie, die diepe racistische wortels heeft. In plaats van de oorzaken van
de crisis bloot te leggen, ziet deze ideologie alleen de gevolgen en legt ze
daar de schuld.
LATIJNS-AMERIKA : OOGST VAN DE JAREN 80
In het zgn. 'verloren decennium' – 1980-90 – nam de concurrentiekracht
van Latijns-Amerika beduidend af. Minder buitenlandse handel, minder binnenlandse investeringen, extreem gebrek aan kapitaal en investeringen –
zowel industrieel als sociaal – zijn enkele tekenen van een ernstige, structurele, economische achteruitgang. Het grootste deel van het continent is gewoon niet meer aantrekkelijk voor investeerders. Ook politiek telt het, sinds
het conflict in het Midden-Oosten en de desintegratie van de Sovjetunie,
minder mee.
Het 'verloren decennium' valt samen met en is ten dele de oorzaak van
de 'explosie van de Latijnsamerikaanse democratie' in de jaren 80. Decennia
van strijd tegen oligarchieën, dictators, militarisme vonden hun uitweg in
deze revolutie van de burgers.
De jaren 80 zijn getekend door deze complexe dialectiek van de economische crisis en de opstanding van het volk. De democratische mondigheid
van een meerderheid die zich organiseerde en naar buiten trad vormde een
nieuw type burgers die hun deel opeisen in de economie, de politiek, de godsdienst en de cultuur. Toch is dit nog maar een pril begin, intussen creëert
de onbestuurbaarheid een samenleving van bedelaars en delinquenten die
elk voor zich en ten allen prijze zoeken te overleven. Deze losse massa is
een belangrijke uitdaging voor alternatieve projecten in Latijns-Amerika.
Het is een groep die gemakkelijk vatbaar is voor de utopieën van sekten, voor
verslaving allerhande en die in de ban geraakt van ultra-linkse bewegingen
die geen echt alternatieve en concrete projecten hebben.
SCHULD, NEO-LIBERALE HERVORMINGEN
EN DE POLITIEK VAN BUSH
De aanslepende schuldcrisis, de structurele hervormingen die men nu doorvoert en het nieuwe plan Bush tonen duidelijk hoe men het Latijnsamerikaanse kapitalisme herstructureert en weer inschakelt in de kapitalistische
wereldmarkt. Latijns-Amerika krijgt zijn plaats in de 'nieuwe wereldorde' die
Bush en Baker aangekondigd hebben op het hoogtepunt van de Golfoorlog.
Voor het congres beweerde Bush dat 'er geen alternatieven bestaan voor het
Amerikaanse (sic) wereldleiderschap'. Minister van Buitenlandse Zaken Baker zei : 'Wij alleen schieten over. Wij zijn de enige natie die de politieke
wil heeft en over de militaire en economische middelen beschikt om de wetteloosheid te bedwingen die in bepaalde gebieden van de wereld heerst. De
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wereld is een gevaarlijke plaats geworden en er is iemand nodig die een wereldwijde greep heeft. Wij zijn de enige overblijvende supermacht'.
Schulden hebben, als instrument om geld uit Latijns-Amerika te pompen,
de plaats ingenomen van de directe investeringen uit de jaren 70. Zowel de
staat als de particuliere ondernemingen komen in vreemde handen en worden schatplichtig. De Latijnsamerikaanse landen die afzonderlijk onderhandelden voor een herschikking van de schuld, bereikten geen billijk akkoord,
ondanks verscheidene pogingen om een moratorium af te kondigen voor de
terugbetalingen.
De gezaghebbende analyse van de SELA (april 1991) stelt : 'Het voorstel
van Bush voor de beide Amerika's behelst geen strategie voor de ontwikkeling van het gebied, maar is veeleer een mechanisme om de lopende economische hervormingen te versnellen. De bijzonderste elementen hiervan
worden gepropageerd door multilaterale financiële instellingen, gesteund
door de regering van de VS. Het ligt in de lijn van de economische belangen
en concrete strategieën van de VS'. SELA stelt voor te zoeken naar maatregelen waar beide partijen voordeel bij hebben, in het raam van hun gemeenschappelijke belangen, zodat er een geloofwaardige samenwerking ontstaat. Dit veronderstelt dat spelregels worden vastgelegd en criteria voor een
verdrag met de VS.
Wij menen dat het plan Bush ontstaan is omdat de economie van de VS,
met haar diepe recessie en gebrek aan internationaal concurrentievermogen,
nood heeft aan een macro-economische herstructurering. De VS hebben een
nieuwe megamarkt nodig in hun hemisfeer om van daaruit op te tornen tegen
(1) een verenigd Europa en zijn nieuwe economische en politieke invloedssfeer in Oost-Europa, en (2) de megamarkt van Japan en de landen van de
Stille Zuidzee.
In een markt die zich uitstrekt van Alaska tot Patagonië zouden de VS
de kosten van hun herstructurering kunnen delen met Canada en LatijnsAmerika. Dat zou hun tegelijk een steviger onderhandelingspositie verschaffen in de (Gatt-)gesprekken over de wereldhandel. Mochten hier geen nieuwe afspraken uit voortkomen, dan moeten de VS een bredere basis zien uit
te bouwen voor hun concurrentievermogen, zodat ze bilaterale en multilaterale overeenkomsten kunnen sluiten met Europa en Japan.
Aan schuld, handel en investeringen – de drie pijlers van het plan Bush
– zijn strenge voorwaarden verbonden ; dat heeft president Bush meer dan
eens duidelijk laten horen. Het document van de SELA stelt : 'Aan alle schikkingen over de schuld wordt de voorwaarde verbonden van begeleidende
economische hervormingen'. Wij verwachten dat die voorwaarde ook zal gesteld worden voor handelscontracten en investeringen. Nu al laat men de
marktmechanismen niet spelen voor de verlaging van de schuld : bij officiële
onderhandelingen weigeren de financiële instellingen de veel lagere rentevoeten van de secundaire markt toe te passen. In dezelfde lijn zullen de VS,
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wanneer ze in Latijns-Amerika investeren, hun voorwaarden stellen m.b.t.
de schuld en geen wederkerigheid aanvaarden ; er zal b.v. nooit een vrij verkeer van arbeidskrachten tussen de VS en Latijns-Amerika komen, zelfs niet
in Mexico.
Het plan Bush is dus bedoeld om de belangen van de VS veilig te stellen :
hun strategische positie, hun bevoorrading (vooral petroleum), hun concurrentievermogen. In één kort decennium vervielen de Verenigde Staten van
's werelds grootste internationale geldschieter tot de grootste schuldenaar ;
de kosten van hun schuld verdubbelden bijna en de spaargelden van het land
zijn gehalveerd. Dit schiep een bijzonder onstabiele toestand. De VS kunnen
onmogelijk nog langer 25% van 's werelds energie verbruiken (voor de helft
ingevoerd). Zij kunnen hun accijns op benzine niet langer op één zesde houden van wat Japan, Duitsland, Italië en Frankrijk aanrekenen. Als de VS
die accijns optrokken tot op het peil van hun concurrenten, zouden zij 180
miljard dollar meer inkomen hebben. Hun verkwisting van energie verklaart
hun militair optreden in de Perzische Golf. Ondanks deze subsidie op de
energie daalde in 1988 de produktiviteit in de VS, gemeten in BNP per hoofd,
tot op de vierde plaats in de rij van de 22 meest geïndustrialiseerde landen.
Houdt deze tendens aan dan zullen de VS tegen 2030 terugvallen op de 13e
plaats.
De militaire uitgaven van de VS, berekend in procenten van het BNP, bedragen vier maal meer dan die van andere geïndustrialiseerde landen ; de
niet militaire uitgaven, met inbegrip van infrastructuur en sociale voorzieningen, liggen 45% lager. Zo'n hoog militair budget financieren en twee derden van alle fondsen besteden aan hoog gespecialiseerde militaire technologie, maakt dat de concurrentiekloof voor de burgerlijke technologie nog
groter wordt.
Voor Latijns-Amerika zijn de recessie en de beschreven wanverhoudingen
in een belangrijke buurmarkt, een destabiliserende economische factor. Wie
denkt dat het plan Bush de groei en de stabiliteit in Latijns-Amerika kan
bevorderen, moet zijn oordeel herzien in het licht van de crisis waarin de
VS nu verkeren. Hun militair monopolie tegenover een veelheid van economische blokken waarborgt geen stabiliteit. Terecht zegt Paul Kennedy dat
staten die verzwakken graag de wapens opnemen om hun economische onmacht te compenseren.
MOGELIJKE ANTWOORDEN OP HET PLAN BUSH
Op het Plan Bush zijn er m.i. drie mogelijke antwoorden :
1. Betere voorwaarden bedingen bij de VS om de asymmetrie weg te werken. Dit antwoord gaat er van uit dat het plan Bush voor Latijns-Amerika
de enige uitweg is uit de economische impasse.
2. De samenwerking tussen de Latijnsamerikaanse landen opdrijven door
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gemeenschappelijke markten te vormen (Mercosur, Andespact, CentraalAmerika-Caraiben, met een bijzonder akkoord met Mexico, Columbia en
Venezuela) waarin men elkaar zo aanvult dat er een tegenwicht ontstaat tegen de markten van de VS en Canada.
3. Een alternatieve visie en planning ontwerpen voor Latijns-Amerika met
als streefdoel de oorzaken van de economische crisis oplossen en een materiële basis scheppen voor het behoud en de uitgroei van de participerende
democratie. Dit alternatief is ingegeven door een visie op de samenleving
die 'het goed van de meerderheid' beoogt en de historische uitbuiting van
arbeid, milieu en soevereiniteit wil uitbannen.
Dit derde alternatief impliceert enkele strategische prioriteiten :
1. Een methode ontwerpen opdat de grote massa, die nauwelijks kan overleven, zichzelf zou redden o.a. door gebruik te maken van een aangepaste
technologie, gebaseerd op de eeuwenlange traditie van het volk.
2. Stevig investeren in menselijk kapitaal ; de armen omscholen tot produktieve krachten opdat ze hun armoede te boven komen. Adam Smith zou
dit – in klassieke termen – de rijkdom van de natie hebben genoemd.
3. Van de lokale produkten de economische basis maken voor de grote
meerderheid, ze integreren in de binnenlandse markt en er subregionale projecten voor ontwikkelen ; dit moet een autarkie verzekeren voor de voeding
en mogelijkheden creëren voor de export.
4. Selectief aansluiten bij de internationale markt ; niet alles ineens opengooien. Dit is heel belangrijk zolang er niet meer symmetrie en concurrentievermogen zijn.
5. Een aangepast beleid ontwerpen voor de niet-geregistreerde sector in
de stad en op het land en een binnenlandse markt creëren met voldoende
vraag om de landbouw en de ambachtelijke produktie te industrialiseren.
Neemt men de niet-geregistreerde sector niet op in de nationale economie
dan blijft deze elitair en volkomen afhankelijk van haar buitenlandse tegenspelers.
6. De staat – dat dubbelzinnig en aanvankelijk onmisbaar instituut –
meer en meer overbodig maken bij de overgang naar een bestuur door het
volk. De macht van de staat zou men moeten verdelen over de volksorganisaties. Laat de staat een sociaal kader zijn dat die opkomende organisaties
steunt en ze een stevigere onderhandelingspositie bezorgt in de regio en
internationaal.
7. De volksorganisaties moeten internationaal samenwerken, want ook het
kapitaal werkt over alle grenzen heen. De internationalisatie zal nationaal,
regionaal en internationaal, de markt democratischer maken.
8. De internationale instellingen democratiseren, met name het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Ontwikkelingsbank. Dit is
het beste middel om de internationale verhoudingen rechtvaardig te maken.
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Deze instellingen zijn net als de Verenigde Naties ontstaan in de koude oorlog, ze dienen de belangen van het Noorden. Het internationaal netwerk van
de Niet-Gouvernementele Organisaties zou de representatie van het Zuiden
kunnen bevorderen.
TUSSEN STAAT EN VOLKSDEMOCRATIE
De meeste Latijnsamerikaanse landen zijn in de jaren 90 van regime veranderd. Ze zijn de oligarchische, dictatoriale en militaire systemen ontgroeid. De demilitarisering is zowat overal aan de gang, zelfs in gebieden
met zware conflicten, zoals Centraal-Amerika. Onder de druk van de volksorganisaties heeft het autoritaire of militaire bestuur de weg vrijgegeven voor
democratische beleidsvormen met verkiezingen, zij het op beperkte schaal
en onder toezicht. Niettemin blijft er de erfenis van de jaren 80 : de stagnatie
in een asymmetrische wereldeconomie en de afhankelijkheid van de internationale markt die de groei en de ontwikkeling niet aanzwengelen.
Heel beknopt wil ik hier enkele aspecten aanduiden van de dialectische
spanning tussen staat en volksdemocratie.
Fiscale crisis en desintegratie van de staat. Schuld, hervormingsplannen en
algemene economische recessie hebben het vermogen van de staat om regelend op te treden verzwakt en in veel landen (o.m. Peru, Argentinië, Haïti
en Panama) volkomen te niet gedaan. Op economisch vlak is de staat niet
meer promotor en handhaver van de orde, maar veeleer factor van ontregeling.
Het opkomen van nieuwe volksbewegingen. Die ontstaan door de toenemende verarming, de sociale polarisatie en de verzwakking van de traditionele
politieke partijen, zowel rechtse als linkse. De strijd om te overleven bracht
de mensen uit de niet geregistreerde sector en de boerenbevolking ertoe zich
anders te organiseren. Noch de staat noch de politieke partijen bieden kanalen voor deze sociale acties.
De groeiende verstandhouding binnen een nieuw Latijnsamerikaans links. In
veel opzichten keert dit links terug tot de historische visie die een aantal Latijnsamerikaanse landen gemeen hadden op het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, toen zij de theorie toepasten op de situatie in eigen
land (MartI, Mariátegui, Haya de la Torre, Sandino, Zapata, Recabarren,
enz.). Dit nieuwe links is zeker aangeslagen door de crisis van het socialisme
in het Oosten en door het verzanden ervan in Latijns-Amerika. Maar bij alle
verwarring en aanvankelijke ontmoediging is er nu toch weer een sterke creatieve stroming die de problemen en de noden herdenkt in een nieuw historisch kader en zo de weg effent voor een zogenaamd 'socialisme van de
meerderheid', een 'creools socialisme', een 'socialisme van de Derde Wereld', allemaal pogingen om een socialisme te vinden dat bij de volksmaatschappij aansluit.
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Een nieuwe democratische cultuur, methode, stijl en politiek. Het is de eerste
keer dat links de democratie in zijn vaandel heeft geschreven. Het doel is
een democratie waar iedereen actief aan meedoet, op alle niveaus van de
samenleving, met eerbiediging van de autonomie van iedere organisatie, zonder dat nog van boven naar beneden gedicteerd wordt en zonder de vroegere
ideologische starheid.
Een nieuwe politieke taal. 'Verboden te verbieden' was de leuze van Lula
op het PT-congres in Brazilië. 'De president in de oppositie' was Aristides
slogan. Een nieuwe taal, waaraan ook een nieuwe pedagogie beantwoordt
die rekening houdt met het ritme waarmee het volk bewust wordt en groeit.
De politieke taal van links wordt afgewezen, evenals de oligarchische taal
die Vargas Llosa (Peru) gebruikte in zijn campagne.
Hier past een vermelding van de massale invasie van de evangelische fundamentalistische beweging in Latijns-Amerika. De 'sekten' verplichten ons
de bevrijdingstheologie en de pedagogie en praktijk van de basisgemeenschappen te evalueren tegen de achtergrond van een volksreligiositeit die een
politiek wingewest is voor rechts. Zeker, de fondsen voor deze bewegingen
komen uit de VS en de CIA heeft ze geïnfiltreerd. Maar intussen is de volksreligiositeit, waarin de cultuur en het bewustzijn van de verpauperde massa
tot uitdrukking komen, nooit voldoende ernstig genomen door de bevrijdingstheologie. Haar theologische betoog was uiterst abstract, theoretisch en
gepolitiseerd. En, zij gunde de mensen, uitgeput door de strijd om te overleven, niet voldoende kans om te vieren, te feesten, te vergeten, spontaan
mee te doen.
Nieuwe, niet uitsluitend economische eisen. Die zijn ingegeven door een
nieuwe kijk op de samenleving, nieuwe waarden, een nieuwe beschaving. Ze
komen in hoofdzaak van de groepen die niet eerder geschiedenis gemaakt
hebben : de vrouwen, de autochtone volkeren, de jeugd. En uit een groeiend
besef van de toenemende ecologische crisis. De eisen van de vrouwen en van
verschillende etnische groepen, zowel als de vraag om bescherming van het
milieu klinken het radicaalst revolutionair en over alle grenzen heen. Het
technologische en neo-liberale paradigma heeft geen verweer tegen deze eisen ; en traditioneel links heeft ze lange tijd afgewezen of er zich niet druk
over gemaakt.
Nieuwe samenwerking, nieuwe bondgenootschappen. De langdurige crisis
leidde tot nooit eerder geziene toenaderingen tussen bepaalde sectoren van
de samenleving. Concertación, op het eerste gezicht een middengroep, een
derde weg, is in feite een onduidelijke, vlottende beweging. Het is een verzamelnaam voor ontmoediging en verwarring, maar ook voor verzuchtingen
en eisen die niet zijn ingelost, noch door de politici van rechts, noch door
die van links. Het is geen derde weg die rechts en links afwijst ; het is een
poging om een consensus te vinden, een gemeenschappelijke noemer om een
nationaal project op te bouwen, met een overwicht van de volksmassa.
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De economische concertación, die in de meeste Latijnsamerikaanse landen voorkomt, heeft de ideologie en zelfs de politieke opties op middellange
termijn opgegeven, op zoek naar stabiliteit en zekerheid. 'Politiek is de kunst
van het mogelijke' zei een van de meer lucide moderne denkers. Politiek in
de jaren 1990 moet die kunst verstaan, opdat ze de waarden en de principes
niet zou verraden maar ze veeleer uitdiepen en uitzuiveren om ze toe te passen op de nieuwe situaties.
Onderhandelingen en allianties als politieke krachten. Na tientallen jaren
ideologisch gepolariseerde allianties is het conflict tussen Oost en West bijgelegd en is een nieuwe 'cultuur van vrede en verdraagzaamheid' ingeluid.
Onderhandelingen en allianties zijn nu de bijzonderste instrumenten om de
vijand tot bondgenoot te maken, om het pluralisme in de samenleving te benutten. De ideologische alliantie die de wereld verdeelde liet een leemte achter in de waarden die we nodig hebben om een nieuwe wereldorde te creëren.
Echte eenwording van de wereld kan maar door gemeenschappelijke waarden te bundelen tot een beschaving van de 21e eeuw. Het is een bundeling
van gemeenschappelijke stoffelijke belangen in het zicht van wat ons allen
bedreigt (ecologische crisis, veiligheid en ontwapening, regionale conflicten,
enz.). Zonder zo'n bondgenootschap zal een politieke macht ons een toekomst opdringen naar precies die modellen die ons tot de huidige beschavingscrisis gebracht hebben.
DE AGENDA

VOOR

HET

VOLK

IN DE

JAREN

90

De jaren 90 zijn holderdebolder ingezet met de nederlaag van de sandinisten,
het uiteenvallen van het socialisme in Oost-Europa, nog meer onenigheid
in het Zuiden ten gevolge van de Golfcrisis, een aanhoudend gebrek aan samenhang in het optreden van de niet gebonden landen. De Pax Americana
is een nederlaag voor de 'vervloekten der aarde' en creëert een nieuw trilateralisme onder toezicht van de Groep van Zeven. De VS zijn hun Viëtnam-syndroom te boven gekomen door de overwinning in de Perzische Golf.
De toch al sterke band tussen de economische, politieke en ideologische
krachten in de VS is er nog door verstevigd. Het verbond van de drie grote
lobbies van de VS rond de Golfcrisis (petroleum, militairen en verdedigers
van Israël) is sterker dan het verbond dat nieuw rechts met Reagan aan de
macht bracht. De ideologische basis van de Trumandoctrine uit de jaren 40
en de doctrine voor de buitenlandse politiek van de Nationale Veiligheidsraad uit de jaren 50, zijn ook versterkt door de overwinning in de Golf. Er
is zelfs sprake van het vormen van een speciaal bondgenootschap van de VS
met Japan, het 'Ameripon' van Brzezinski.
Terzelfdertijd vallen de internationale tegenwichten weg : in de eerste
plaats in het Oosten, maar ook in de groep van de niet gebonden landen
en in de internationale instellingen. Dit laatste geldt bepaald voor de Ver-
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enigde Naties die omzeggens verlamd werden door het vetorecht van de vijf
grote machten van de koude oorlog.
Gezien vanuit de landen van het Zuiden is deze lawine een gevaar zoals
het fascisme in het Europa van de jaren 30. Om die dreiging te keren zal
er een breed bondgenootschap nodig zijn binnen ieder land én internationaal, tussen mensen die beseffen dat onze beschavingscrisis zowel het Noorden als het Zuiden treft.
We moeten ook nodig de theorie van het wereldsocialisme herdenken of,
beter, niet-kapitalistische alternatieven internationaal bundelen. Al zo lang
is er gedebatteerd over het socialisme-in-één-land ; nu is opnieuw gebleken
dat dit geen levenskans heeft. Lenin besefte het al in het begin van de eeuw,
toen het socialisme zich niet over Europa uitbreidde. Als er geen wereldwijd
project komt voor hervormingen en bundeling van de krachten, zal ieder alternatief project in één land mislukken of veel te veel kosten.
Sociaal bewogen groepen over de hele wereld sturen tal van oproepen uit
via politieke en religieuze fora, via vakbonden en NGO's en nu vinden ze
elkaar voor het eerst internationaal. Zo zijn er b.v. het Japans-Aziatische
Volksplan 21, dat honderden organisaties in Japan en de Stille Zuidzee groepeert ; het Derde-Wereld-Net ; het Forum voor de Economie van het Volk,
dat velen in het Noorden en het Zuiden betrekt bij het onderzoek naar economische systemen ter vervanging van het neo-liberale.
De NGO's, het Zuiden, politieke partijen rond het project 'socialisme van
de toekomst', waaronder voor het eerst diverse tendensen uit Europees links
(communisten, trotzkisten, socialisten), vinden elkaar in een 'casa comun van
het socialisme', dat ontstaan is bij een ontmoeting van Mikhaïl Gorbatsjov,
Willy Brandt en Ernest Mandel, bijeengebracht door de Poolse filosoof
Adam Schaft. Deze groep probeert de historische geschillen binnen links ter
zijde te schuiven en een 'oecumenisch humanisme' te creëren. Hij heeft niet
veel meer dan een paar bescheiden ideeën geopperd over het Zuiden. Maar
deze voorbeelden wijzen duidelijk op een groeiende tendens om internationaal te werken rond niet-kapitalistische alternatieven, met als hoofdbekommernis het goed van de grote massa.
Hoe dan ook, er is in de wereld geen plaats meer voor revoluties 'tegen';
'pro'-projecten hebben we nodig. Anti-imperialisme en niet-kapitalisme
moeten herdacht worden als deel van de wereldwijde veranderingen en ook
binnen een cultuur van vrede en democratie waar aan elke vorm van imperialisme het recht van bestaan ontkend wordt. Er is een internationaal actieplan voor de jaren 90 nodig, dat tegen een brede achtergrond (liefst ook
met de medewerking van hele sectoren van het Noorden) gemeenschappelijke, haalbare voorstellen formuleert. Dit veronderstelt dat men in LatijnsAmerika alles wat in actiegroepen onder het volk leeft, land per land begint
bijeen te brengen en op elkaar af te stemmen.
Op de vergadering van de Latijnsamerikaanse politieke partijen in Wenen
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is voorgesteld dat de Wereldconferentie van de Verenigde Naties (gepland
in juli 1992 in Brazilië) en de Conferentie over Handel en Ontwikkeling
(UNCTAD, februari 1992 in Columbia) zouden dienen als platforms voor
alternatieve wereldomvattende projecten vanwege vele landen en talloze
volksorganisaties in alle werelddelen.
Onze houding moet creatief zijn ; geen 'verklaringen zonder concrete
voorstellen'. Alternatief denken en oordelen is een moeizaam proces. Maar,
als denkprocessen geen moeite vergen is er iets mis met de ideeën en, belangrijker nog, met de alternatieven. Alternatief politiek denken is moeilijk
in een tijd van technologisch totalitarisme, dat geen toekomstverwachtingen
toelaat die niet zijn parameters volgen. De beschavingscrisis is echter geen
abstract begrip maar een realiteit die smeekt om een nieuwe historische synthese. Is het romantisch te geloven dat in 1992, 500 jaar na het begin van
de universele geschiedenis en de raciale, culturele en historische syntheses
in Latijns-Amerika, het gunstige ogenblik aangebroken is om dit proces te
starten ?
Dit is een verko rt e versie van de toespraak van Xabier Gorostiaga, voorzitter van de Coordinación Regional di Investigación Economico e Social (CRIES), het Regionaal Centrum voor Economisch en Sociaal
Onderzoek, op de conferentie van het Latijnsamerikaans Sociologisch Genootschap in Havana, mei 1991.

Hedendaagse poëzie in het spoor van de religieuze traditie

GEOFFREY HILL :
LACRIMAE AMANTIS
HUGO ROEFFAERS

Het lezen van een literaire tekst verschilt vooral hierin van het lezen van andere teksten dat in het literaire leesproces zowel de tekst als de lezer meer
dan gewone aandacht krijgen. Het lezen van met name poëzie kent een dubbele beweging, een soort tweevoudige inhaalbeweging. We stellen vragen aan
de tekst én we laten ons door de tekst ondervragen. We leren m.a.w. iets
over de tekst en tegelijk iets van de tekst over onszelf.
Lezen heeft namelijk alles te maken met luisteren. Nu is luisteren niet
alleen een passief, receptief gebeuren dat eigenlijk niet meer is dan een mechanisch registreren. Luisteren betekent ook altijd dat je je actief inlaat met
wat er gezegd wordt of geschreven staat. Dat je een boodschap ontvangt en
er tegelijk op antwoordt. Die twee momenten van het luisteren naar een tekst
zitten in elkaar verweven. Je kunt ze niet scheiden, hoogstens onderscheiden.
Het eerste moment heeft prioriteit op het tweede, de tekst is er nu eenmaal
al voordat de lezer aan zijn leesoefening begint. Anderzijds is ook de lezer
er al voor hij aan het lezen van die bepaalde tekst begint. Maar die virtuele
aanwezigheid wordt slechts geactualiseerd in het concrete leesproces. Het
lezen van poëzie is een dialectisch proces. Lezen is een reis ondernemen naar
een onbekend land. Elke reis bestaat uit een heenreis en een terugreis. Bij
het lezen reizen we door een literair landschap om daarna verrijkt naar huis
terug te keren. De reis naar en de verkenning van een gedicht en ook nog
een deel van de terugreis kunnen we samen en onder begeleiding afleggen.
Maar het thuiskomen en het verwerken van de reisindrukken is een persoonlijke opgave. Als begeleider kan ik daarom de lezer alleen maar inwijden in
de tekst en hem hoogstens een paar suggesties doen voor een persoonlijke
verwerking van zijn leeservaring.
Als we een literaire tekst verkennen, een gedicht bijvoorbeeld, merken
we al meteen dat hij geen losse zwerfsteen is. Hij hoort thuis in een constellatie van teksten. Nemen we bijvoorbeeld het gedicht Lacrimae Amantis
van Geoffrey Hill. Een sonnet dat deel uitmaakt van een sequens van zeven
sonnetten, die op hun beurt ingebed liggen in vier andere sequensen, die sa-
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men de bundel Tenebrae (1978) vormen.
Twee onbekende namen duiken hier op. De naam van een dichter, die
op de flaptekst van de bundel alleen geïdentificeerd wordt als de auteur van
het prozagedicht Mercian Hymns waarin hij een soort kruisbestuiving verwekt
tussen heden en verleden, tussen het United Kingdom en het vroegmiddeleeuwse Mercia. De dichter heeft het blijkbaar niet nodig geacht zich nog
anders dan als dichter kenbaar te maken, we zullen onze nieuwsgierigheid
dus best bedwingen. Biografische informatie doet hier blijkbaar niet ter
zake2.
Hetzelfde geldt echter niet voor Tenebrae, de titel van de bundel. Een titel
is als de deur van een woning. Die roept al meteen een beeld op van wat
er binnenshuis te verwachten valt. Als een deur bij een huis, zo hoort een
titel bij een gedicht. Hij roept verwachtingen op en opent een perspectief.
Zoals een deur opent een titel naar buiten en naar binnen. Dit geldt trouwens ook voor het huis zelf. Dat heeft namelijk een binnen- én een buitenkant. Ook een gedicht heeft een 'Umwelt' en een 'innere Welt'.
De taalkunde leert ons dat we pas een inzicht in het taalgebeuren verwerven als we de taal zowel synchronisch als diachronisch bekijken. Als het
gaat om een literaire tekst, is het niet voldoende zijn oppervlaktelaag te bestuderen. We moeten ook peilen naar de geologische onderlagen. Die bepalen uiteindelijk het uitzicht van de bovenlaag. Maar hoe diep moet ik als
literaire bodemkundige graven om een inzicht te krijgen in de samenstelling
van de bovenlaag ? Anders gezegd, hoe diep moet ik mijn heipalen in de
grond drijven opdat mijn literair bouwsel, mijn lectuur en interpretatie, stand
zou houden ? Zoals aannemers weten, hangt dit niet alleen af van de bodemgesteldheid maar ook van de aard van het bouwwerk : welke draagkracht
heeft mijn bouwsel nodig ? Nu heeft een gedicht, zoals de naam zelf zegt,
voldoende 'dichtheid' om niet meteen te desintegreren. Het pretendeert
zichzelf staande te houden en is eerlijk genoeg om ons te zeggen wat het
als fundamenten, als steigers en stutten nodig heeft. Een gedicht zegt m.a.w.
zelf waar het steun van buiten behoeft. Het bevat een aantal verwijzingen,
wegwijzers naar zijn Umwelt of context. Hoe ruim moet ik die context, die
Umwelt verkennen ? Dat is moeilijk vooraf te bepalen. Maar als vuistregel
geldt dat de centripetale kracht altijd groter moet zijn dan de centrifugale.
Wij mogen ons m.a.w. niet buiten het magnetisch veld van het gedicht zelf
begeven. Wat wij als buiten-poëtische informatie opdoen, moet dan ook onmiddellijk opnieuw geïnvesteerd worden in en getoetst aan het gedicht. Zo
vraagt het gedicht Lacrimae Amantis ons aandacht te besteden aan de sequens Lacrimae waarin het thuishoort en aan de bundel Tenebrae waarin die
sequens is opgenomen.
Tenebrae (duisternis) roept een liturgische context op. De term verwijst
naar de kerkdienst van de Goede Week, de vigiliën of nachtwaken van Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag en met name naar de weeklach-
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ten van de profeet Jeremiah. Die weeklachten komen uit de mond van de
Dienaar van Jahwe die zich verlaten voelt en afgewezen door zijn volk. Opvallend is dat zowel de titel van de bundel als die van de sequens en van
vier sonnetten uit die sequens in het Latijn gesteld zijn. Dat doet ongetwijfeld
anachronistisch aan. De Latijnse liturgie roept inderdaad een voltooid verleden tijd op. Die afstand schept een vervreemdingseffect waarop heel wat
lezers misschien al meteen afknappen. Maar poëzie lezen is geen vrijblijvende bezigheid. Het veronderstelt een engagement. Als lezers moeten wij bereid zijn de band met dit verleden te herstellen ; ons door het verleden te
laten aanspreken.
Komen we nu tot de titel van de sequens : Lacrimae or Seven tears figured
in seven passionate Pavans. Een pavane, zegt de Larousse, is 'een statige,
waardige dans in tweedelige maat, die vooral beoefend werd in de Renaissance in Italië, Frankrijk en Spanje. Het woord verwijst ook naar de muziek
die bij deze dans hoort'. De titel is inderdaad ontleend aan een muzikale
compositie van John Dowland uit 1604. De term 'pavane' komt waarschijnlijk
van het Latijnse 'pavo' (pauw), vandaar de connotatie : statig, waardig, stijlvol. Deze informatie werpt licht op de gedichten die we onder deze titel aantreffen. Het zijn allemaal sonnetten. Het sonnet is een van origine renaissance-versvorm (Petrarca). Het vertoont een opvallende formele structuur
of 'figure', o.a. een tweedeling die octaaf en sextet van elkaar onderscheidt
als in een tweedelige maat. Als we daarbij weten dat de pavane door een
paar of paren werd uitgevoerd waarbij jongen en meisje in wijken en toenaderen een soort spiegeldans opvoeren, krijgen we meteen een verwijzing
naar de twee protagonisten uit deze sonnetten van Hill en naar hun verhouding tot elkaar.
De titel Lacrimae refereert verder aan een literaire stroming die Engeland
via Spanje en Italië bereikte op het einde van de 16e eeuw, de zgn. Tear literature. De jezuïet, dichter en essayist Robert Southwell introduceerde dit
genre in Engeland. Het motto van de sequens is trouwens aan hem ontleend :
'Passions I allow and loves I approve, onely I would wish that men would
alter their object and better their intent'. Het is een citaat uit een devotioneel
geschrift met als titel Mary Magdalen's Funeral Tears uit 1591. In de Engelse
literatuur staat Robert Southwell bekend als de grootste religieuze dichter
uit de Elizabethaanse tijd. Zijn gedichten zijn meditatief en beschouwend.
De geestelijke toonaard bloeit a.h.w. open op de humus van de zintuiglijke
impressies en sensuele aandoeningen. Zoals het daarnet aangehaalde citaat
duidelijk maakt, worden de aardse gevoelens en passies niet afgezworen
maar veeleer 'aufgehoben'. Southwells gedichten zijn meditaties in miniatuur. In die meditaties volgde hij de methode van Ignatius van Loyola, de
stichter van de jezuïeten. Die had in zijn Geestelijke Oefeningen een stijl van
contempleren en mediteren ontworpen waarbij de zintuigen, het gevoel, de
wil en het verstand werden gemonsterd. Een beschouwing moest uitgaan van
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een visuele, dramatische enscenering (compositio loci) waarbij men zichzelf
een plaats en rol moest toekennen in het gebeuren ; vervolgens moest men
de drie vermogens – geheugen, wil en verstand – op dit gebeuren laten
inwerken, om tenslotte over te gaan tot een gesprek of samenspraak (colloquium): 'zoals een vriend spreekt met een vriend'. Wie Hills sonnetten leest
zal er dit stramien in herkennen.
Voor alle duidelijkheid wil ik er nog op wijzen dat de zgn. Tear literature
niets te maken heeft met het opwekken van goedkope emoties of sentimentaliteit. Die zeggen immers veel meer over je eigen labiele gevoelsleven dan
over je vermogen om je in te leven in de gemoedsgesteltenis van een ander.
In de Tear literature gaat het juist om dit inlevingsvermogen, en dus om het
uittreden uit je eigen narcistisch gevoelsleven en het intreden in het gevoel
van een ander3.
Nemen we nu het gedicht Lacrimae Amantis. Vier andere sonnetten van
de cyclus Lacrimae dragen een soortgelijke titel : Lacrimae Verae (oprechte
tranen), Lacrimae Coactae (geforceerde tranen), Lacrimae Antiquae Novae
(Oude nieuwe tranen). Terwijl de adjectieven in die titels informatie bieden
over de aard van de tranen of droefenis, verwijst de titel Lacrimae Amantis
veeleer naar de gemoedsgesteltenis van de persoon zelf, de minnaar. Wij
hebben blijkbaar te maken met een liefdesgedicht. De genitief 'amantis' kan
echter zowel een subjectsgenitief zijn (tranen van de minnaar) als een objectsgenitief (tranen voor, omwille van de minnaar). Beide betekenissen spelen mee in het gedicht. Ofschoon we in het licht van de andere titels, die
telkens de gemoedsgesteltenis van de minnaar beschrijven, een voorkeur
moeten geven aan de subjectsgenitief.
LACHRIMAE AMANTIS

4

What is there in my heart that you should sue
so fiercely for its love ? What kind of care
brings you as though a stranger to my door
through the long night and in the icy dew

8

seeking the heart that will not harbour you,
that keeps itself religiously secure ?
At this dark solstice filled with frost and fire
your passion's ancient wounds must bleed anew.

11

So many nights the angel of my house
has fed such urgent comfort through a dream,
whispered 'your lord is coming, he is close'

14

that I have drowned half-faithful for a time
bathed in pure tones of promise and remorse :
'tomorrow I shall wake to welcome him'.
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LACRIMAE AMANTIS

4

Wat is er in mijn hart dat gij zo fel
naar zijn liefde dingt ? Wat voor zorg
brengt u als een vreemdeling aan mijn deur
door de lange nacht en de ijzige dauw

8

op zoek naar een hart dat u niet wil bergen,
dat zichzelf in vroomheid veilig houdt ?
Bij deze duistere zonnewende vol vorst en vuur
moeten de oude wonden van uw passie opnieuw gaan bloeden.

11

Zovele nachten heeft de engel mijn huis
hoognodige troost geschonken in een droom,
luisterend 'uw heer komt, hij is nabij'

14

dat ik half-gelovend sluimerde voor een tijd
verzonken in heldere klanken van belofte en spijt :
morgen zal ik waken en hem welkom heten'.

Dat dit liefdesgedicht een religieus gedicht is, blijkt uit de identiteit van de
geliefde : 'uw heer komt, hij is nabij' (r. 11), de echo van een vers uit de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze bruidsmeisjes : 'Daar is de bruidegom !
Trekt hem tegemoet' (Mat. 25,6). Het hele sonnet is trouwens dooraderd
met bijbelse toespelingen. In r.1-2 bijvoorbeeld horen we een vers uit psalm
8 : 'Wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat ; het mensenkind dat Gij
hem aanziet' (Ps. 8,5). In r. 14 enkele verzen uit het Boek Job : 'Waarom
een mens laten groeien, met zoveel zorg omringen en hem elke morgen opzoeken ?' (Job 7,17-18). Het centrale beeld van de deur, de setting of enscenering van het gedicht, is trouwens een poëtische variant op het bekende
vers uit de Apocalyps : 'Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem
hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem
houden en hij met Mij' (Apoc. 3,20).
Niet alleen bijbelse beelden schragen dit gedicht. Zoals Hill zelf aangeeft
in zijn Acknowledgements, is dit gedicht een vrije vertaling van een sonnet
van Lope de Vega, sonnet 18 namelijk uit diens Rimas Sacras (1614) 4. Laten
we daarom Hills gedicht lezen tegen de achtergrond van deze brontekst.
RIMAS SACRAS XVIII

4

c, Qué tengo yo que mi amistad procuras ?
i Qué interés se te sigue, Jesus mío,
que a mi puerta, cubierto de rock),
pasas las noches del invierno escuras ?

8

i0h, cuánto fueron mis entranas duras
pues no te abri! iQué extrano desvarío
si de mi ingratitud el yelo frío
secó las llagas de tus plantas puras !
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11

iCuántas veces el angel me decía :
'iAlma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor hamar podia !'

14

iY cuánta(s), hermosura soberana :
'Mariana le abriremos', respondía,
para lo mismo responder mariana !
RIMAS SACRAS XVIII

4

Wat heb ik dat jij mij jouw vriendschap biedt ?
Wat baat het jou, mijn Jezus,
aan mijn deur, gehuld in dauw,
donkere, winterse nachten te doorstaan ?

8

Ach ! Hoe verhard was mijn binnenste
want ik deed niet open ! Hoe vreemd en ongerijmd
dat mijn ijzig koude ondank
de wonden verhardde op jouw zuivere voeten !

11

Hoe vaak heeft de engel mij gezegd :
'Ziel, vertoon je nu aan het raam,
je zal merken met welke aandrang liefde roept'!

14

En, hoe vaak, opperste schoonheid,
antwoordde ik : 'Morgen zullen wij u opendoen',
hetzelfde herhalend elke morgen !

Beide gedichten zijn sonnetten. Beide verlopen ook in de vorm van een monoloog. De Heer antwoordt nooit rechtstreeks, maar via een bemiddelaar,
een boodschapper, een 'angel'. Zowel bij Lope de Vega als bij Hill is de Heer
de ongewenste, storende gast en het ik de ongastvrije gastheer. Het centrale
beeld is telkens de deur. Die blijft gesloten, de drempel wordt niet overschreden. Het tafereel (compositio loci) speelt zich dan ook af vóór de deur. Beide
gedichten lopen uit op een uitstel, een herhaalde verschuiving naar het eeuwige 'morgen'. Er is m.a.w. geen sprake van een ontmoeting. Het ik blijft
op een veilige afstand. Het herkent de andere slechts als 'opperste (d.i. onbereikbare) schoonheid' (Rimas Sacras XVIII, r. 13) of, als een afstandelijke
derde, een 'hem' (Lacrimae Amantis, r. 14). Opvallend is dat Lope de Vega
veel aandacht heeft voor visuele details (r. 3-4) en uiterlijke gedragingen (r.
10). De lezer moet de innerlijke gemoedsgesteltenis van de twee protagonisten aflezen van hun uiterlijk gedrag.
In tegenstelling tot Rimas Sacras XVIII geeft Lacrimae Amantis geen terugblik op een gebeuren uit het verleden. De werkwoorden staan hier in de
tegenwoordige tijd. Het innerlijke zowel als het uiterlijke gebeuren speelt
zich voor onze ogen af, in het hier en nu. Opvallender nog is dat Hill veel
meer aandacht besteedt aan de innerlijke gemoedsgesteltenis van het 'ik' én
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van de Heer. Zo b.v. in de openingsverzen. Lope de Vega : 'Wat heb ik ?',
'Wat baat het je ?'; Hill : 'Wat is er in mijn hart?', 'Wat voor zorg ?'. Hill dringt
m.a.w. door tot het gevoelsleven van de Heer en van het ik. Dit getuigt van
een inlevingsvermogen, een scherp aanvoelen van zijn eigen gemoedsgesteltenis (de subjectsgenitief : amantis) én van de bron van zijn gevoelens (amantis als objectsgenitief). Lope de Vega heeft vooral aandacht voor de houding
en het gedrag van de Heer, die afwijzend beantwoord worden. Nog duidelijker blijkt dit invoelen in de tweede strofe, waarin Hill tot de kern van de
mislukte ontmoeting doordringt : het hart 'dat zich in vroomheid veilig houdt'
(r. 6). Tevens heeft hij oog voor de weerslag van die weigering tot overgave
op de andere, die doorstaat opnieuw zijn lijden (r. 8). Hill brengt inderdaad
geen verslag uit over een gebeuren, maar laat dit gebeuren zich voor onze
ogen afspelen. De aandacht voor en de analyse van het innerlijke zet zich
door tot het einde van het gedicht. Tot in de laatste terzine wordt de innerlijke houding van de ik-figuur ontleed : het ik is 'half-gelovend' (r. 12),
'verzonken in gevoelens van belofte en spijt' (r. 13).
Het is deze hang naar zelfanalyse, deze preoccupatie met het ik en zijn
gevoelswereld, die dit klassieke gedicht m.i. zo hedendaags doet klinken. De
hedendaagse westerse mens is een scherpe analyticus van zijn gemoedsleven.
Daarin is hij een kind van zijn tijd en met name een erfgenaam van Freud
en de psychoanalyse. Ga ik te ver als ik deze Freudiaanse erfenis ook weerspiegeld zie in het beeld van de droom (r. 10)? Ofschoon dit natuurlijk ook
een bijbels beeld is. De hedendaagse mens treft slechts vage sporen en onduidelijke signalen van het transcendente aan ; slechts de 'rumour of angels',
zou de socioloog Peter Berger zeggen. Daaraan kan hij nauwelijks geloof
hechten : hij is 'half-gelovend' (r. 12) schrijft Hill. Hij is meer begaan met
zijn eigen gevoelswereld dan met het antwoord op het appel ; meer met de
reverberaties van het transcendente in zijn eigen gemoed dan met het transcendente zelf. De subjectsgenitief is in het gedicht dan ook meer geprononceerd dan de objectsgenitief.
Passionate Intelligence, zo luidt de titel van een recente publikatie over de
poëzie van Geoffrey Hill5. Die titel geeft ook het waarmerk aan van Lacrimae
Amantis. Dit gedicht is een op alle niveaus, formeel en inhoudelijk, verstandelijk gestuurde analyse van de religieuze ervaring van een hedendaags dichter. Of, beter gezegd, van de onmogelijkheid antwoord te geven op een religieus appel. De uitnodiging wordt in dit sonnet namelijk versmoord in de
tegenstrijdige gevoelens van het subject. De uitnodiging bereikt de gast trouwens slechts onrechtstreeks via een bemiddelaar. Het antwoord, lijkt het gedicht te zeggen, is dan ook niet dwingend. Het wordt trouwens niet gericht
tot een aanwezige 'gij', maar tot een afstandelijke 'hij': 'morgen zal ik waken
en hem welkom heten' (r. 14). Veelzeggend is ook de imitatieve stijl van dit
sonnet. Hill richt zich immers naar een traditioneel model. Het is alsof de
dichter om zijn religieuze ervaring te verwoorden niet langer op zijn eigen
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poëtische inspiratie, noch op de eigentijdse tekenen en signalen van het
transcendente vertrouwt. Hij is naar zijn eigen woorden een 'belated witness'
die voor zijn getuigenis aangewezen is op de religieuze traditie. Of dat verleden nog voldoende aanknopingspunten biedt met het heden om een herkenning en duiding van een hedendaags aanvoelen uit te lokken, is een vraag
die de lezer van Lacrimae Amantis voor zichzelf zal moeten beantwoorden.
NOTEN

1 Geoffrey Hill, Tenebrae, André Deutsch, London, 1978.
2 Zie Hugo Roeffaers, Geoffrey Hill. De taal van het gemis, in Streven, februari 1983, pp. 406-421, en in
Engels Kwintet, Acco, Leuven, 1986, pp. 43-62.
3 Louis L. Martz, The Poetry of Meditation. A Study in English Religious Literature of the Seventeenth Century,
Yale University Press, New Haven, 1954.
4 Lope de Vega, Rimas Sacras, in Poesías Liricas, Colleccièn Austral, Espasa-Calipe, Madrid, 1942, p.
77.
5 E.M. Knottenbelt, Passionate Intelligence : The Poetry of Geoffrey Hill, Costerus, New Series, vol. 77,
Rodopi, Atlanta GA, 1990.

'Nee, wij zijn geen Russen'

OEKRAINE ONAFHANKELIJK
ROBERT HOTZ

Wat voor mensen zijn dat, die daar voorbijrijden ? – Ze komen van heel ver weg,
uit de streek van Orlovsk. Het zijn Russen, ze komen uit Rusland. – Zijn wij dan
geen Russen ? – a Nee, wij zijn geen Russen. – Wie zijn wij dan, vader ? – Ach,
wie zal het zeggen ? Wij zijn simpele mensen, jongen... chochols, die het land bewerken, zeg maar boeren... Wij waren vroeger Kozakken, ja...l.

Wie kent eigenlijk Oekraïne ? Het was nochtans al sinds 1922 een autonome
republiek in de voormalige USSR, 603.700 km2 groot, 9 maal de oppervlakte
van de Benelux. Niemand gaf blijkbaar wat om de eigen nationale identiteit
van de Oekraïners, ofschoon ze — al was het maar voor de schijn — een
afgevaardigde hadden in de VN. Al even onbekend is in het Westen dat Oekraïne zijn eigen geschiedenis heeft, een eigen taal en cultuur en een bijzonder schrift binnen het Cyrillisch alfabet. Maar nu is door het uiteenvallen
van de centrale Sovjetstaat de aandacht ook op Oekraïne gericht.
Nadat de Opperste Sovjet van de Oekraïense SSR reeds op 16 juli 1990
Oekraïne als staat soeverein had verklaard, riep het Oekraïense parlement
op 24 augustus 1991 in Kiëv met een overweldigende meerderheid de onafhankelijkheid van Oekraïne uit. Deze beslissing werd dan nog op 1 december
1991 door het volk goedgekeurd in een referendum. Hopelijk hebben de inwoners van Oekraïne nu eindelijk de zelfstandigheid verworven die ze zo lang
moesten missen.
DE ROESJ ROND KIEV
Van ouds lag dit land open voor vijandelijke invallen door zijn wijde steppen
en zijn stromen. Er zijn zo maar eventjes 22.000 grote en kleine rivieren die
als levensaders het land doorkruisen. De grootste is de Dnejpr, met zijn lengte van 2.285 km de langste stroom van Europa na de Wolga en de Donau.
Hij is meer dan 2.000 km bevaarbaar en met zijn machtige stuwdammen een
belangrijke producent van energie. Al van ouds waren de stromen van Oekraïne, met hun geringe verval, ideale handelswegen tussen Scandinavië en
Byzantium. Om die reden ook bouwden de Noormannen in de 9e eeuw versterkte plaatsen langs deze handelsweg. Die sloten onderling verdragen, zo-
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dat de eerste staatsinstelling van de Oostslaven ontstond : het rijk van de
Roesj rond Kiëv.
Later wekte Oekraïne, met zijn rijke landbouw in het gebied van de zwarte
aarde en zijn vele bodemschatten, de hebzucht van zijn machtiger buren. Zo
hadden Oekraïners 750 jaar lang geen eigen staat, behalve voor een periode
van 6 jaar in de 17e eeuw en een van 3 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Ze
waren als volk zo goed als vergeten. En dan te weten dat er ongeveer 50 miljoen Oekraïners zijn, waarvan er 37 miljoen in Oekraïne zelf leven, 77% van
het totaal aantal inwoners (de rest, ongeveer 17%, zijn Russen).
Het is wel tekenend dat reeds de eerste Oostslavische staatsinstelling in
het gebied van Oekraïne, de zgn. Roesj rond Kiev, in de 9e eeuw door vikingvorsten werd opgericht en bestuurd. In de 12e eeuw zijn de steppengebieden ontvolkt door de invallen van Aziatische nomaden. Een groot deel
van de bewoners vluchtte naar de wouden van het noordoosten, waar ook
het centraal bestuur van de Roesj rond Kiëv gevestigd werd. Anderen trokken zich terug in het westen, in het gebied van Wolhynië en Galicië. Omdat
daar de vorstendommen aan Polen grensden, dook in de 12e-13e eeuw voor
de eerste keer de naam Oekraïne, d.i. grensland, op in de documenten.
Toen in 1240 de Roesj rond Kiëv (waaruit later ook het Moskouse Rijk
ontstond) onder de voet gelopen werd door de horden van de Mongolen en
Tataren, volgde de ene vreemde overheersing op de andere. Eerst de Tataren. Omstreeks 1350 kwamen de Polen opzetten in Wolhynië en Galicië,
terwijl Litouwen de rest van Oekraïne veroverde, met inbegrip van Kiëv.
Door de aanhechting van Litouwen bij Polen in 1567 kwam een groot gedeelte van Oekraïne onder het gezag van de Poolse koningen die al vlug de
Oekraïense steden lieten bevolken door Poolse en joodse immigranten. Het
was een oude, beproefde methode van kolonisering. De oorspronkelijke boerenbevolking kwam in verzet, vooral toen de Poolse koningen, in het zog van
de contrareformatie, pogingen deden om de orthodoxe inwoners te uniëren
met de katholieke kerk. Een meerderheid van de Oekraïense kerkelijke leiders stemde in 1595-96 in met de uniëring en Rome stond de Oekraïners
toe hun Byzantijnse riten en gebruiken te bewaren. De Kozakken echter
bleven hun overgeërfde orthodoxe confessie trouw ; zij braken met de Poolse
kroon en dat leidde tot een bloedige oorlog. De Kozakken waren vechtersbazen : boeren die de lijfeigenschap ontvlucht waren en avonturiers. Zij vestigden zich in de moeilijk toegankelijke laaglanden langs de Dnejpr, een
soort niemandsland tussen Tataren en Polen. Op de drempel van de moderne tijd werden zij een sociale en politieke macht, die een grote invloed
zou uitoefenen op de geschiedenis. Zij hadden van hun Tataarse vijanden
geleerd en waren bijzonder wilde en bekwame ruiters geworden. Maar toen
de Kozakkenhoofdman Bohdan Sjmelnizki in 1648 een onafhankelijke staat
oprichtte, liep het al na zes jaar verkeerd. Het bijstandsverdrag dat hij in
1654 sloot met de toenmalige tsaar, werd tegen de bedoeling in de basis van
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de Moskouse expansie naar het westen en heel Oekraïne werd bij Rusland
gevoegd. De Russen wilden geen onafhankelijk Oekraïne. Zij veroverden de
oostelijke oever van de Dnejpr, Kiëv inbegrepen, sloegen de opstanden van
de Kozakken neer en lieten het gebied op de westelijke oever als wingewest
aan Polen. De tsaren verstonden de kunst de Kozakken aan zich te binden :
zij maakten van hen een geprivilegieerd politiekorps dat ingezet werd tegen
binnenlandse beroe ring. De communistische Sovjets ontbonden uiteindelijk
de regimenten Kozakken en onderdrukten op hun beurt alle streven naar
onafhankelijkheid. Intussen was het gebied ten westen van de Dnejpr op het
einde van de 18e eeuw, bij de verdeling van Polen, door de tsaren ingepalmd.
Alleen Galicië en Boekovina kwamen in 1772 bij het Habsburgse Rijk dat
de Oekraïners overigens veel beter behandelde dan de Russische heersers
ooit hadden gedaan.
Toen het rijk van de tsaren en de Donaumonarchie verdwenen, probeerden de Oekraïners tevergeefs een eigen staat te stichten. Al na drie jaar was
de droom voorbij. In plaats van verenigd, werd Oekraïne nog meer versnipperd. Vroeger tsaristisch Oekraïne werd al in 1919 door de bolsjevistische
tegenregering in Charkov uitgeroepen tot Socialistische Sovjetrepubliek en
na de overwinning van het Rode Leger in 1922 ingelijfd bij de USSR. Het
Oostenrijkse Oost-Galicië werd Pools en Tsjechoslowakije annexeerde de
vroegere Hongaarse Karpaten-Oekraïne. Pas door het pact van Stalin met
Hitler en als gevolg van de Tweede Wereldoorlog konden de Sovjets tenslotte
ook de gebieden van westelijk Oekraïne definitief bij de Oekraïense SSR
voegen, en meteen ook bij de Sovjetunie. Zo werd dan Oekraïne voor de eerste maal – zij het niet tot vreugde van de betrokkenen – tenminste formeel
een politieke eenheid.
EEN CULTURELE SMELTKROES
Ondanks alles hadden de Oekraïners natuurlijk ook het voordeel van de culturele inbreng van de vreemde veroveraars. Oekraïne was lange tijd een ontmoetingsplaats van culturen. Van huize uit orthodox en behorend tot de
Griekse wereld, gingen zij door de inlijving bij Polen en Litouwen tot Centraal-Europa behoren en richtten zo hun blik naar het Westen. Op het einde
van de 16e eeuw leidde ook de uniëring met Rome daartoe, al deden de Russen die invloed grotendeels teniet in de daarop volgende periode. Anderzijds
richtten de Kozakken zich vaak sterk naar de Tataarse levenswijze. Dit blijkt
uit afbeeldingen uit de 19e eeuw en uit veel volksgebruiken. Sporen van de
cultuur van het oostelijke jodendom zijn terug te vinden in de Oekraïense
literatuur en humor. In de laatste drie eeuwen is de Russische invloed overwegend geweest, maar die raakte alleen de buitenkant van de volksaard en
kon ze helemaal niet teniet doen. Er zijn natuurlijk wel duidelijke sporen
gebleven. Onder het tsarendom is de Oekraïense cultuur bewust onderdrukt
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en werd de taal (verkeerdelijk) als een Russisch dialect gebrandmerkt. De
communisten hebben na de overwinning van de oktoberrevolutie een tijd de
Oekraïense cultuur weer laten opbloeien. Maar Stalin voerde een onmenselijke repressie omdat hij schrik had voor een groeiend nationalisme van
Oekraïners, die, na de Russen, de machtigste waren van de honderd en meer
nationaliteiten in de Sovjetunie. Pas onder Nikita Chroesjtsjov kreeg de Oekraïense cultuur weer wat ruimte om te ademen, maar onder Leonid Brezjnev werd ze weer hard tegengewerkt.
Veel Oekraïners zijn onder de Russische overheersing zeker vervreemd
geraakt van hun eigen cultureel erfgoed. Zij moesten het Russische onderwijs volgen en voor een hogere opleiding was uiteraard een perfecte kennis
van het Russisch vereist. Daarbij leerden zij nauwelijks nog iets over hun
nationale geschiedenis. Geen wonder dat het Oekraïense volk moeilijk zijn
eigen identiteit vond en die naar buiten kon laten zien. Al lange tijd wordt
– niet alleen in het Westen – al wat Oekraïens is 'Russisch' genoemd, zelfs
zo'n typisch Oekraïense volksdansen als de hoppak of de kazatsjok.
Zo leeft er nu natuurlijk in Oekraïne een sterke inhaalbehoefte. Die komt
– nu er gelegenheid toe is – tot uiting in een vaak bruisend nationalisme
dat in het Westen wat onbegrijpelijk lijkt. Voor meer dan één Oekraïner is
al wat Russisch is symbool van politieke, culturele en economische achterstelling en van 'het kwaad' zonder meer. Met name het Russisch communisme wordt zo gezien. Ook wel terecht. De burgeroorlog waarin de bolsjevieken zegevierden had Oekraïne al veel bloedvergieten gekost. Bijna 30
miljoen slachtoffers vielen in het begin van de jaren dertig door de terreur
waarmee Stalin het verzet tegen de collectivisering brak. Ook in de Tweede
Wereldoorlog had Oekraïne veel te lijden. Experts schatten dat van 1930 tot
194515 miljoen Oekraïners omkwamen door hongersnood en oorlogsgeweld.
Intussen is de bevolking ook nog getroffen door de kernramp van Tsjernobyl
waarvan de gevolgen nog niet gekend zijn.
Ten tijde van de Tsaren was Oekraïne de graanzolder van het Russische
Rijk. Maar de meeste mensen op het platteland waren arm. Velen weken
omstreeks de eeuwwisseling uit, vooral naar Canada en de VS. Buiten Polezië en de Woudkarpaten is er weinig bos in Oekraïne. Daarom zijn de woningen op de steppen van oudsher uit leem gebouwd, met blauwe vensterramen. Dat, en de populieren langs de straten, tekenen het landelijke dorpsbeeld. De eindeloze ruimte geeft het Oekraïense landschap zijn eigen charme ; het maakt een lieflijke, bekoorlijke indruk. Hetzelfde karakter heeft de
Oekraïense muziek met haar rijkdom aan vormen uit de volkswijsjes. Poolse,
Slowaakse, Hongaarse en Roemeense invloeden zijn er in terug te vinden,
naast Tataarse, joodse en Russische. Oost en West ontmoeten er elkaar.
Dit geldt ook in het algemeen voor de Oekraïense mentaliteit. Daarin verschilt zij juist van de Russische. Dit is vooral het geval in de gebieden van
de West-Oekraïne (Galicië en Lodomerië) die in 1772, bij de eerste verdeling
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van Polen, onder de Donaumonarchie kwamen. Hier kon de eigen Oekraïense aard veel beter bewaard blijven dan onder het Russische bewind in OostOekraïne. Wanneer westers cultuurgoed overgenomen werd, gebeurde dat
niet onder dwang. Toen na de Eerste Wereldoorlog gebiedsdelen bij Polen
en Tsjechoslowakije aangehecht werden, konden Oekraïners daar – buiten
het bereik van het communistisch bewind – beter hun cultuur bewaren. De
Grieks-katholieke kerk van Byzantijnse ritus die daar nog actief is (nu heet
ze Oekraïens-katholieke kerk) droeg daar zeer veel toe bij. Deze met Rome
geunieerde kerk bleef zorg dragen voor het volkskarakter. Een opvallend
voorbeeld zijn de typische houten huizen en vooral de kerken. Het dak ervan
vormt een piramide en de binnenruimte is bijzonder gezellig. Veel van deze
oude architectuur is jammer genoeg in de laatste decennia moedwillig vernield.
Hoeveel verschillende gezagsregimes West-Oekraïne gekend heeft, blijkt
uit de verschillende namen van de Oost-Galicische hoofdstad. In het Oekraïens Lviv, voor de Polen Lwow, voor de Oostenrijkers Leopol of Lemberg
en voor de Russen Lvov. Achter iedere naam schuilt een stuk geschiedenis
en ellende. Het was voor Oekraïners in Oost-Galicië (met de hoofdstad Lviv)
en voor Oekraïners in de Karpaten (met de provinciestad Oezjgorod) een
zware slag toen ze als gevolg van het pact tussen Stalin en Hitler door de
Sovjetunie geannexeerd werden. Want de Sovjet-communisten stelden uiteraard dadelijk alles in het werk om ook de culturele autonomie van WestOekraïne te breken.
DE KERKEN
Nadat in de herfst van 1944 het gebied definitief door de Sovjets bezet was,
werd in 1946 de Oekraïens-katholieke kerk baldadig vervolgd en gedwongen
bij het patriarchaat van Moskou aan te sluiten. Maar de communisten konden niet beletten dat deze met Rome geunieerde kerk ondergronds voortleefde en het trefpunt werd van de nationale weerstand.
Na veertig jaar catacombenbestaan is die kerk weer uit haar as verrezen
en trekt ze velen aan. Ook veel orthodoxe gemeenten hebben zich losgemaakt van het patriarchaat van Moskou en zich verenigd in een zelfstandige
Oekraïense orthodoxe kerk met een eigen patriarch. Er zijn dus nu in Oekraïne, naast alle andere confessies, drie kerken van de Oekraïens-Byzantijnse ritus. Tussen die kerken, die zich alle drie Oekraïens noemen, is algauw
een onvermijdelijk conflict ontstaan over de cultusgebouwen en de kerkelijke
bezittingen die destijds door de Sovjet-communisten in beslag waren genomen. Dit is een bron van verdeeldheid onder de Oekraïners. Wat de zaak
nog neteliger maakt, is het bestaan van nog andere confessies die soms nationale minderheden groeperen. Zo zijn b.v. de leden van de katholieke kerk
van Latijnse ritus in hoofdzaak Polen ; vooral in West-Oekraïne vormen die
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een niet te verwaarlozen nationale minderheid die eveneens haar rechten
opeist. En dat geeft dan weer wrijvingen tussen de katholieken van beide
ritussen.
Men moet niet denken dat de verdrukking de christenen dichter bij elkaar
gebracht heeft. Integendeel ! Nauwelijks is de druk weggevallen of verschillende christelijke confessies zitten elkaar in de haren. Tot hun verdediging
moet wel gezegd worden dat zij eerst weer zichzelf moeten vinden voor ze
aan oecumene toe zijn.
Dezelfde verdeeldheid is er ook op politiek vlak. Iedereen roept wel om
onafhankelijkheid, democratie en economische hervormingen, maar hoe die
uitgewerkt moeten worden, daarover liggen de meningen ver uiteen. Er is
immers geen democratische traditie en ervaring. Dan hoeft het ook niet te
verbazen dat er talloze politieke verenigingen ontstaan zijn, waarvan de programma's lang niet allemaal een realistische visie vertolken. Velen eisen ook
een afrekening met de communisten van wie nog een groot aantal – als onmisbare 'geschoolde' krachten – in belangrijke functies verder werken. En
dat heeft rampzalige gevolgen, vooral op economisch vlak.
ONAFHANKELIJKHEID
Op zich wenst men de Oekraïners, na zoveel eeuwen vreemde overheersing,
de onafhankelijkheid zeker toe. De rijkdom van het land maakt ze beslist
ook economisch leefbaar. Maar juist die rijkdom schept ook economische afhankelijkheid. Dit komt door de positie van Oekraïne in het geheel van de
voormalige USSR. Hoewel Oekraïne slechts 2,7% van de totale oppervlakte
van de Unie besloeg, woonde er 18% van de Unie-bevolking, ongeveer 52
miljoen mensen. Dat hoeft niet te verbazen, want de produktiviteit was in
Oekraïne naar Sovjetnormen zeer hoog. Van de hele landbouwproduktie van
de Unie kwam er 46% uit Oekraïne, van de steenkool 25% en van de elektriciteit 17%. Door reusachtige industriële complexen te bouwen hadden de
Sovjets van het vroegere zuiver agrarisch gebied een industriezone gemaakt.
Toch is er nog zoveel landbouw bewaard dat Oekraïne voor een groot deel
in eigen behoeften zou kunnen voorzien. Op industrieel gebied kan ze dat
echter nauwelijks vanwege de nauwe banden met de andere republieken ;
de buren beslissen niet alleen over de toelevering maar ook over de export.
De Oekraïense produkten kunnen immers nauwelijks concurreren op de wereldmarkt. Alleen voor de grondstoffen zijn kopers te vinden.
Oekraïners hebben er zich terecht telkens weer over beklaagd dat veel
produkten die zij zelf massaal verbouwden, niet te vinden waren op hun eigen
markten, maar over andere republieken verdeeld werden. Maar als die produkten het land niet uit gaan, wat zal het gevolg zijn voor de streken die
daar altijd op konden rekenen ? Het is geen loze vraag of dan geen nieuwe
politieke hebzucht gewekt wordt, die tenslotte in het nadeel van Oekraïne
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zou werken.
Conservatieve communisten, partijchef Sjtsjerbitskii van Oekraïne op kop,
hadden tot in 1989, met alle middelen waarover ze beschikten, de hervormingen van Gorbatsjov tegengewerkt. De top in het Kremlin liet begaan :
als de Oekraïense Republiek, die zo belangrijk is voor de Unie, maar rustig
bleef, als de opgelegde quota maar geleverd werden. Het waren tenslotte de
stakingen van de zomer 1989 in de grote steenkoolgebieden die de conservatieve leiders in Oekraïne én in Moskou in moeilijkheden brachten. In mei
1989 hebben een aantal oppositiegroepen in West-Oekraïne zich verenigd
in een nationale Oekraïense beweging onder de naam ROECH. Ondanks
pesterijen en vervolging door de overheid werd ze voortdurend sterker en
in september 1989 was ze tot een stevige volksbeweging uitgegroeid, waarbij
ook Oekraïense communisten aansloten. Het succes van ROECH was geen
toeval : haar woordvoerders bepleitten niet alleen de nationale soevereiniteit, maar ook de belangen van de minderheden en de vrijheid van het individu. Nationaal en sociaal pluralisme is nog altijd haar uitgesproken doel.
Sjtsjerbitskii, een creatuur van Leonid Brezjnev, vocht tevergeefs terug. Toen
een betoging in Lviv uiteen geknuppeld werd, was zijn lot bezegeld. Gorbatsjov liet einde september 1989 de onpopulaire partijchef vallen en verving
hem door een technocraat.
Gorbatsjov kon helemaal niet vermoeden dat hij met de val van Sjtsjerbitskii een politieke dijkbreuk veroorzaakte, die in Oekraïne tot een echte
nationale euforie leidde en een totaal nieuwe situatie schiep. Een uiterlijk
teken daarvan was het verdwijnen van de rode vlaggen en het opduiken van
de oude Oekraïense symbolen, de blauwgele vlag die de steppe en de hemel
uitbeeldt en de eerbiedwaardig oude gouden drietand, de Trizoeb, op blauwe
achtergrond, die al in het wapen prijkte van Vladimir de Grote en andere
Roesj-vorsten uit Kiëv en trouwens reeds als machtssymbool voorkwam in
de voorchristelijke tijd. Vooral in West-Oekraïne moesten de communisten
al bij de eerste vrije verkiezingen zware verliezen incasseren. Michaël Gorbatsjov heeft zich daarover nog in de lente van 1990 zeer boos uitgelaten,
wat hem extra veel sympathie gekost heeft in Oekraïne.
Het valt best te begrijpen dat de mannen van het Kremlin heel andere
ideeën hadden dan de Oekraïense politici, vanwege de grote economische
betekenis van Oekraïne voor de overige republieken van de voormalige
Sovjetunie. Niet alleen de Russen vrezen dat hun republieken het zonder
de leveringen uit Oekraïne zouden moeten stellen. Tot nog toe kon men de
Oekraïners dwingen. Maar in de toekomst zal dit hopelijk grondig veranderen.
Er zijn niet alleen economische maar ook historische bindingen tussen
Rusland en Oekraïne. De Roesj van Kiëv is immers de oorsprong van de
Russische staat. En men denkt nu in Oekraïne weer met trots terug aan de
vroegere grootheid. Nu mag men weer luidop zeggen dat Kiëv de moeder
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is van de steden in het Oost-Slavische gebied en meteen de bakermat van
de Oost-Slavische christianisering. Vorst Vladimir van Kiëv heeft in 988 het
christendom van Griekse signatuur tot staatsgodsdienst uitgeroepen ; zo zijn
de Oost-Slaven tot de wereld van de Griekse cultuur gaan behoren. Dit had
dan weer als gevolg dat Oekraïne niet alleen politiek, maar ook cultureel
en religieus een grensland werd, waar in de loop der eeuwen de Griekse en
Latijnse cultuur, orthodoxen, katholieken en protestanten elkaar (niet altijd
even vriendelijk) ontmoetten. Ze schiepen niet alleen bewonderenswaardige
vormen van symbiose ; er werden ook wonden geslagen die nog steeds niet
geheeld zijn.
Na de ononderbroken overheersing door de buurlanden is men in Oekraïne allicht niet gebrand op al te hechte banden met de Oost-buren ; er tekent
zich trouwens ook binnen het nieuwe Gemenebest van Onafhankelijke Staten (het zgn. GOS) al duidelijk een nieuwe Russische hegemonie af. Oekraïne wil de Sovjettroepen wegsturen, een eigen beperkt leger oprichten, een
atoomvrij gebied worden, maar niet alle atoomwapens in Rusland laten opslaan. Om ook economisch minder afhankelijk te zijn is een eigen munt gepland. Hiervoor zijn al voorbereidende besprekingen gevoerd met een Canadese firma. Binnenkort zou de roebel vervangen worden door de eerbiedwaardig oude grivna (rijksdaalder). Om te voorkomen dat burgers van andere
republieken naar believen inkopen doen in Oekraïne, wordt als overgangsmaatregel geëist dat bij de betaling in roebel ook een aantal aankoopbonnen
gevoegd worden. Dit maakt het toch al moeilijke kopen niet makkelijker, te
meer daar een hele reeks produkten gerantsoeneerd zijn en alleen tegen de
nodige bonnen te verkrijgen. Nu al is de bevoorrading heel gebrekkig en nog
voor de winter om is, dreigt er een ernstig tekort aan veel zaken.
Er is wel een zwarte markt, waarop men nu zowat alles kan vinden, vaak
zelfs heel verrassende dingen. Maar de meeste mensen zijn nauwelijks in
staat de zwarte prijs te betalen. Zij hebben al genoeg te stellen met de galopperende inflatie. De roebel is in de laatste drie jaar op 1/25e van zijn waarde gevallen. Zes dollar zijn op dit ogenblik de tegenwaarde van een gemiddeld maandsalaris van 300 roebel. Gepensioneerden moeten met 200 roebel
rond komen. Iedereen zoekt dan ook een bijverdienste om wat roebels (en
nog liever harde deviezen) in de wacht te slepen. Voor de uitverkoop van
cultureel waardevolle goederen staat de deur naar het buitenland wijd open.
En de criminaliteit stijgt met sprongen.
Het zal niet gemakkelijk zijn om een toekomst in echte onafhankelijkheid
op te bouwen. Oekraïners waren zoveel als een minderheid in de voormalige
Sovjetstaat ; nu zij in eigen land een politieke meerderheid zijn mogen zij
zich niet laten meeslepen door hun nieuw gewonnen zelfbewustheid en de
eigen minderheden, met name de Russen, achterstellen. De bekoring daartoe is groot. Dat een Oekraïense in een winkel een Russin afwijst met 'Ik
verkoop niet aan Russen' is een teken aan de wand. Als die houding alge-
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meen wordt, kunnen de Russen in de Russische Republiek in de verleiding
komen (zoals de Serven) hun volksgenoten te hulp te snellen. Van Kiëv reist
men nog vlot en vrij comfortabel het binnenland in. Dan merkt men dat de
treinstellen door de vroegere DDR geleverd zijn. En men vraagt zich af waar
de Oekraïners vervangstukken zullen vinden voor die stellen. Zullen zij nog
voorradig zijn in de fabriek ? Bestaat die nog ? En waar moeten de harde
deviezen verdiend worden die de fabriek ervoor zal vragen ? Deviezen worden nog altijd in Moskou beheerd. Dit is een treffend voorbeeld van de problemen waar de hele Oekraïense industrie voor staat. Want zij kan niet zonder het buitenland en heeft dringend behoefte aan vernieuwingen.
Op alle vlakken gaan de ambtelijke diensten nog te werk alsof de aangekondigde – en naar men beweert ook al doorgevoerde – economische
hervormingen een soort science fiction-verhalen zijn. En al die tijd is bijna
iedereen bang op eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen. Alles
moet een of ander collectieve zegen krijgen. 'Zeker niet opvallen' is blijkbaar
ook nog overal de leuze. Op alle hoeken en straten zijn er politieke demonstraties. Men zwaait er met emblemen van de Oekraïense onafhankelijkheid
en soms zelfs van het Oekraïense verzetsleger (dat tot 1950, onder de leiding
van Stepan Bandera, een bittere guerrilla voerde tegen de communisten).
Toch houden velen zich nog gedeisd.
Alleen wanneer het om religieuze belangen gaat lijkt men elke terughouding op te geven. Zo b.v. belegerden een aantal met Rome geunieerden enerzijds en orthodoxen anderzijds de kathedraal van Oezjgorod aan de Tsjechische grens. Beide confessies maken er aanspraak op. Een sterke politiemacht
moest ze uit elkaar houden. Militante orthodoxen sloegen een tentenkamp
op voor het stadhuis en protesteerden met boze opschriften tegen het stadsbestuur en de geunieerden. Het stadsbestuur heeft intussen de kathedraal
aan de geunieerden overgedragen.
Een soortgelijke actie speelde zich in Kiëv af voor de Sofiakathedraal uit
de 1 le eeuw. Daar waren het echter de autocefalen die de kerk belegerden.
Het gebouw moest uiteindelijk zelfs voor toeristen gesloten worden. Nadat
een deel van de grottenkloosters, de Petjerskaia Lavra, aan de Oekraïensorthodoxe kerk van het patriarchaat van Moskou overgedragen was, wilden
de autocefale Oekraïense orthodoxen dat hun minstens de Sofiakathedraal
als patriarchaatskerk gelaten werd ; dat leidde dan weer tot protest van de
andere orthodoxen. Bij al dit getwist krijgt men overigens de indruk dat vaak
politieke tegenstellingen schuil gaan achter de religieuze. Want iedere confessie heeft weer haar eigen innerlijke spanningen. De vermenging van politiek en godsdienst schept een onzalig emotioneel klimaat en een licht ontvlambare situatie ; zij speelt in de kaart van de krachten die Oekraïne willen
destabiliseren. Men hoort dan ook telkens opnieuw de verdenking uitspreken
dat deze twisten van buitenaf aangestookt worden. Misschien is de verdenking terecht.
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Deze twisten staan in feite haaks op het verleden. Want juist West-Oekraïne, het vroegere Galicië en Karpaten-Oekraïne waren ooit de smeltkroes
van allerhande volkeren en confessies. Ook een groot aantal joden, die in
de Tweede Wereldoorlog bijna volledig door de nazi's uitgeroeid zijn, hoorden daarbij samen met hun jiddische cultuur. En veel steden, zoals Lviv,
Oezjgorod en Tsjernihiv waren vroeger beroemd omdat er mensen van de
meest uiteenlopende volkeren vreedzaam bijeen woonden en uitmuntten
door hun talenkennis, een duidelijk bewijs dat zij de cultuur van de anderen
niet alleen tolereerden maar assimileerden.
Vandaag moet men – 0 ironie ! – het Litsjakiv kerkhof in Lviv bezoeken
(het dateert uit 1759 en is een van de oudste van Europa) om nog eens uitdrukkelijk te ervaren dat hier volkeren en confessies vreedzaam samenleefden die elkaar in hun pluralisme wederzijds verrijkten. Hier liggen ze allen
in vrede bijeen : Oekraïense patriotten naast aanzienlijke Polen, Oostenrijkers, Hongaren, Russen en Armeniërs, gelovigen van uiteenlopende confessies en ongelovigen, ook communistische notabelen, die alle – positief of
negatief – mee de geschiedenis hebben gemaakt. En men gaat dromen hoe
mooi het zou zijn als alle inwoners van de Oekraïense republiek in dit rijk
en lieflijk land net zo rustig met elkaar overweg konden.
NOTEN

1 Alexandr Dovsjenko, Verzauberter Strom Desna, in A.-H. Horbatsch (red.), Blauer November, Wolfgang
Rothe Verlag, Heidelberg, 1959, p. 163.
2 Zie Robert Hotz, Het Moskouse Patriarchaat en de Geunieerden, in Streven, oktober 1988, pp. 22-26.

GROTESKE KOPPEN
NAAR LEONARDO DA VINCI
JAN MUYLLE

Veel van Leonardo's zogenaamde karikaturen zijn niet noodzakelijk vervormingen van
de werkelijkheid. (...) Wat ons wellicht fantastisch en grotesk lijkt, is niet zozeer hun
voorkomen als zodanig, maar hun aanwezigheid temidden van tekeningen van een rejftft met visies van schoonheid ' .
naissance-kunstenaar wiens naam voor ons verbonden bli
Veel van (Leonardo's) zogenaamde karikaturen zijn veel realistischer dan we geneigd

zijn te denken. In een humanitaire cultuur sluiten we instinctief onze ogen voor zulke
griezels. Psychiatrische instellingen, geneeskundige zorgen en valse tanden hebben hun
aantal doen afnemen'.

SNAAKSE TRONIES
Hans Liefrinck (ca. 1518-1573) was een Antwerpse houtsnijder-graveur en
uitgever van prenten. Zijn zelfs onder specialisten beperkte reputatie dankt
hij aan enkele satirische prenten, zijn samenwerking met Christoffel Plantijn
en een tweede staat (of druk) van Pieter Bruegels ontwerpen De Vette Keuken
en De Magere Keuken. Hij publiceerde o.m. op twee vellen, vier nauwelijks
bekende kopergravuren, wellicht van zijn hand. Die tonen elk twee aan twee
gegroepeerde groteske koppen. Op het eerste blad bovenaan een man en
een vrouw in profiel, onderaan twee oude vrouwen in driekwart naar elkaar
toegewend (afb. 1). Op het tweede blad bovenaan een oude vrouw die een
snaarinstrument vasthoudt waarop vermeld staat 'soye' (een schertsnaam ?),
en een magere man in profiel. Onderaan twee manshoofden, een ervan een
Moor (afb. 2). Elke gravure is gesigneerd : 'liefrinck' of 'liefrinck exc.'. Een
jaartal ontbreekt.
Deze prenten worden sporadisch vermeld in de vakliteratuur, en dan nog
uitsluitend in de beperkte literatuur over Liefrinck zelf3 . Ik geloof dat hun
belang deze terloopse vermeldingen verre overstijgt.
Ten eerste, waar komen ze vandaan ? Liefrinck blijkt – dat is bekend –
sommige groteske koppen aan tekeningen van of naar Leonardo da Vinci
te hebben ontleend (afb. 3 en 4) 4 . Verder vertonen ze soms – en dit is ner-
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gens gesignaleerd – sterke overeenkomsten met enkele groteske koppen van
Quinten Metsijs (1465-1530), van wie we weten dat hij schatplichtig was aan
Da Vinci (afb. 5) 5, en met een prent van Liefrincks befaamde collega-uitgever Hieronymus Cock (ca. 1510-1570) (afb. 6). Ook deze prent is gedrukt
naar een tekening van of naar Da Vinci6.
Ten tweede verdient de iconografie, met name de vraag hoe dit soort tronies zo verspreid kon raken, enige aandacht. De tronies van Metsijs, Cock
en Liefrinck laten namelijk zien hoe snel Da Vinci's voorbeelden – de meester overleed op 2 mei 1519 in Amboise – door Zuidnederlandse meesters,
allemaal werkzaam in Antwerpen, in hun artistieke traditie werden opgenomen. Om dat te verklaren, wijs ik op de verwantschap met de noordelijke
voorstellingstraditie van 'Morescas', satirisch getinte voorstellingen van wilde
meidansen die ook in Italië geliefd waren. 'Moor' en 'moreske' zijn etymologisch verwant. Is het toeval dat Liefrinck een Moor voorstelt ?
Tenslotte rest er de vraag naar de betekenis van deze en soortgelijke groteske hoofden. Het is tekenend voor een hardnekkig kunsthistorisch paradigma, dat de merkwaardige bijschriften onderaan de gravures van Liefrinck
(afb. 1 en 2) helemaal geen belangstelling hebben gewekt. Hetzelfde geldt
trouwens voor het onderschrift bij de gravure van Cock (afb. 6). Deze epigrammen bieden ons nochtans een houvast voor een interpretatie. Ze stellen
ons in staat ons aan een genregebonden en dus contextuele betekenisomschrijving te wagen.
In de cartouche van Liefrincks eerste blad lezen we :
Sordida, deformis sic est coniuncta marito.
Foemina, quo quaerat quisque sibi similem.
De vuile en lelijke vrouw gelijkt op haar geliefde.
Daarom zoekt iedereen een evenbeeld van zichzelf.

Liefrincks tweede onderschrift – heeft hij deze teksten zelf opgesteld ? –
luidt :
Deformes, bone spectator, ne despice vultus.
Sic natura homines sic variare solet.
Waarde kijker, veracht deze misvormde gezichten niet.
Zo verandert de natuur gewoonlijk de mensen.

Wat leren ons deze puntige verzen ? Om te beginnen, dat deze tronies gewaardeerd werden om hun lelijkheid en misvorming. Dat gold ook, mogen
we aannemen, voor andere soortgelijke tekeningen, prenten en schilderijen.
Het epigram onderaan Cocks prent luidt immers :
Al ben ick leelyck, ick ben sier plesant
Wilt ghij wel doen houet u aen mijnen kant.
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4 Da Vinci, Grotesk Hoofd, ca. 1490-91 (Windsor
Castle, Royal Library, Londen).
3 Da Vinci, Groteske Hoofden, ca. 1490-91 (Windsor
Castle, Royal Library, Londen).

5 Metsijs, De Oude Vrouw, voor 1530 (National Gallery, London).

6 Cock naar Da Vinci, Groteske Hoofden, voor 1570.
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Die onderschriften passen bovendien volkomen in de toenmalige, mede door
het humanisme ingegeven opvattingen over het komische. Wie lelijk en misvormd is, is lachwekkend. 'Turpitudo' en 'deformitas' waren, samen met 'novitas' en 'admiratio', althans volgens Cicero's omschrijving, essentiële componenten van de komedie. En dat Liefrinck een humanistisch gevormd publiek beoogde, blijkt uit zijn gebruik van het Latijn.
Een satirische didactisch-moraliserende betekenis kan evenmin worden
miskend. Ook dat beantwoordt aan de toen gangbare denkbeelden over het
komische. Cock en Liefrinck, ook Metsijs, zoals verder zal blijken, waarschuwen voor de gevolgen van dwaze verliefdheid : 'Iedereen mint zijns gelijke'
en 'Doe wel en blijf aan mijn zijde'. Zij brengen het toen in de Nederlanden
wijd verspreide thema 'De Ongelijke Liefde' in beeld. Ik geloof dat dit thema,
meer nog dan de moresken, de snelle verspreiding van Da Vinci's tekeningen
in de Nederlanden mogelijk heeft gemaakt. Zijn tekeningen leenden zich ongewild tot gepaste modellen voor het thema van 'De Ongelijke Liefde'.
Tot in de 17e eeuw bleef de beleving van het lelijke en het misvormde
in een komisch-satirische context levendig. Jacob Sandrart betitelde zijn serie groteske hoofden bondig als 'variae monstruosae figurae' (1654). In 1642
waren 'aerdige boeren en boerinnen' op naam van Bruegel en Adriaen Brouwer op de markt gebracht'. In 1658 verscheen een reeks 'snaeckse Tronjen',
toegeschreven aan Bruegel. De titel van deze editie bevestigt de didactischmoraliserende strekking van de groteske hoofden 8. Hetzelfde jaar beschreef
de schilder Alexander van Fornenbergh uitvoeriger groteske koppen of
snaakse tronies in zijn Metsijs-biografie (1658):
Van hem sijn oock eenighe ouw-bollighe Monstreuse Tronyen te sien, Mans en
Vrouwen, waer-van daer twee waren, by d'Heer Borgher-meester Smidts tot Aelst.
Oock tot Brussel eenighe Bedelaers naer 't leven, schijnende aen-dachtelijck te
lesen, met Pater-nosters in de handt9.
Verder schrijft Van Fornenbergh over een kleine voorstelling van De Ongelijke Liefde, het iconografisch thema dat ook Cock en Liefrinck behandelden :
Ick, Nebbe van hem ghehadt een borst-stucksken, Tronien soo groot als 't leven,
wesende eenen ouden Verliefden, die (met een grenickende wesen) een jongh
Meysken een ghesloten ghevulde borse met Geldt laet sien, welck hy seer sorghvuldigh tusschen beyd' sijn handen bewaert, ende schijnt te rugh te trecken, wijl
het Meysken de snoeren ghevat heeft met de eene handt, ende met d'ander hem
omhelsende, schijnt natuerlijck te lacchen. Hier saghmen de eygentlijcke inwendighe Passien, der weer-sijdsche begeerlijckheydt, uyt-wendigh inde Tronyen spelen (...)10
Deze passages verduidelijken hoe snaakse tronies – sommige auteurs spreken van bootsige, oubollige of monsterlijke tronies – in al hun lelijkheid werden ervaren als natuurlijk. Van Fornenbergh bestempelt ze als 'naar 't leven'
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of 'zo groot als 't leven'. Ook wijst hij op de geslaagde expressie en fysionomie : de inwendige passies zijn van de tronies af te lezen. Het gegrinnik
en de lach zijn natuurlijk weergegeven. Natuurgetrouwheid gold eveneens
als een wezenlijk kenmerk van het komische.
KARAKTERISTIEK - GROTESK - KARIKATURAAL
De appreciatie van snaakse tronies stemt overeen met de toenmalige waardering voor genrevoorstellingen. De lage en komische modus van genre-iconografie maakte dat zeker al sinds ca. 1550 genrevoorstellingen in tegenstelling tot historiestukken als lachwekkend werden ervaren. Ook de in genrevoorstellingen voorkomende boertige tronies zijn zelfs nog in de 18e eeuw
geprezen om hun natuurlijk en daarom lachwekkend, kortom komisch uiterlijk. Zo lezen we in het vierde deel van de kunstenaarsbiografieën van de
schilder Jacob Campo Weyerman (1769) over de tronies in de genrestukken
van Egbert van Heemskerck :
Dikmaals konterfyte hy zyn eigen Tronie, by behulp van een stuk Spiegel-glas vastgeheght op zyn Palet. Zyn beelden zyn fraai getekent, en de Troniën aardig gekarakteriseert (...)11
Over Daniel Boon schrijft Weyerman :
Alle de tronien van die persoonaadgien waaren zo oubollig, zo byster kluchtig,
en zo uitdermaate vreemt gekarakteriseert, dat de Engelschen (Engelse kopers)
dachten te barsten door 't lagchen12.
Waarom dan toch worden deze snaakse tronies heden ten dage grotesk genoemd ? Omdat, geloof ik, grotesken – ik gebruik de term in de letterlijke
betekenis – beoordeeld werden met dezelfde normen en waarden als genrevoorstellingen, met dezelfde normen en waarden als snaakse tronies. Zo
leest men in Karel van Manders Schilder-Boeck (1604) over een landman die
grotesken schilderde :
Dan wasser noch een Boer, oft die buyten woonde op eenigh Casteel, die uytnemende was in grotissen, makende daer 't te pas quam in de Veldekens, alderley
aerdicheyt van Zee-Goddinnekens, en Mannekens onder malcanderen, met Monsterkens, en duysent aerdicheden, welcke hem voor de handt al uyt den Pinceel
vielen : desghelijcx dede hy die dinghen ten eersten met der Pen, en so cluchtigh
door malcanderen, in spelen, worstelen, en vechten, dat het grootlijcx was te verwondered'.
De ontwikkeling van het substantief 'groteske' naar het groteske als een artistiek-esthetische categorie met een oneigenlijke betekenis heeft ertoe geleid dat genrestukken al ca. 1670 als grotesk werden bestempeld. In de bewerking van Van Manders Schilder-Boeck schrijft ene Jacobus de Jongh nagenoeg een eeuw later (1764) in deze zin over grotesken en het groteske :
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't schijnt zelfs, dat alle opgegraven beeldwerk, vaten enz. der oudheid nageschilderd zijnde, dien naam metter tijd gekregen hebben, ja eindelijk alle schilder- of
beeldwerk, dat zonder orde of evenredigheid gesteld of bij den anderen gevoegt
is, ook zulken, die den beschouwer door hunne potzige verbeeldingen tot lachen
verwekken14

Genrestukken en snaakse tronies zijn volgens deze omschrijving inderdaad
grotesk. Weyerman prees de tronies van Van Heemskerck en Boon nog als
treffende karakters die de voorgestelde personages typeren : hun karakteristieken zijn natuurgetrouw weergegeven. De categorie van het groteske
daarentegen creëerde de ruimte om genrevoorstellingen en tronies te associëren met de meer fantasierijke categorie van het karikaturale : karikaturen
stellen nu eenmaal kenmerkende eigenschappen op een overdreven of gechargeerde wijze voor. Echte karikaturen doen de natuur geweld aan. In
1787 definieerde de schilder Roeland Van Eynden karikaturen – overigens
niet toevallig samen met omschrijvingen van de kunsttermen bambochades,
het komieke en het burleske – als volgt :
Caricatura (Charges de têtes) – iets wat gecarrigeerd, vergroot of overdreven is,
inzonderheid aangezichten of figuren ; de gelijkenis blijft, maar de voornaamste
partyen in 't hartstogtelyke, boertige, of verschrikkelyke, sterker uitgedrukt zyn,
als zig die natuurlyk vertoonen15.

Van Eynden noemt o.m. prenten naar Da Vinci – denk aan de prenten van
Cock en Liefrinck – en 'naïeve karikaturen' van Van Heemskerck. Door
de verschuiving van karakteristiek naar grotesk valt het licht te begrijpen dat
William Hogarth in zijn prent Characters and Caricaturas (1743) (afb. 7) een
grotesk hoofd naar Da Vinci opnam onder de rubriek karikaturen en niet
onder de rubriek karakters16.
Deze betekenisverschuiving van het karakteristieke over het groteske naar
het karikaturale zet me ertoe aan mijn stelling dat snaakse tronies een getrouwe imitatie van de natuur zijn en geen groteske produkten van fantasierijke kunstenaars, nader te adstrueren.

VARIETAS
Groteske koppen of snaakse tronies zijn geen karikaturen in de strikte betekenis van het woord. Zij werden aanvankelijk wel degelijk opgevat en gewaardeerd als 'tronies naar het leven'. Leon Battista Alberti had al in De
Pictura (1435) gepleit voor een directe natuurobservatie, omdat de natuur
de kunstenaar een grote variëteit aan mensen laat zien. Natuurwaarneming
helpt de schilder te ontsnappen aan stereotypen :
Je zult mensen zien met een vooruitspringende en gekromde neus ; anderen bezitten wijd geopende en gekrulde neusgaten, als van apen ; nog anderen bezitten
hanglippen, terwijl sommigen begenadigd zijn met kleine, magere lippen. Laat de
schilder dit alles onderzoeken'.

GROTESKE KOPPEN NAAR 1,EONARDO DA VINCI

543

z er .s tret • DOve 4øv,*,
A

.44:4;p9.
. .osist
1:4 --WON A. 4,1414

rigpfootesiebo eV:r t974,4s* Ki1.4114.71RIAGE
Aviit4ereevieryeake Reer4.11.004; ##;reer hoer,. .
ira.

61‘,44.4v ...440.4%,woo 44,:vmp 440.* #11.- kg; 4;w ft:4416444
" 4
z

,•

hi0/7
'

7 Hogarth, Characters and Caricaturas, 1743.

544

STREVEN I MAART 1992

Da Vinci heeft deze aanbeveling ter harte genomen. Hij ontwikkelde een
mnemotechnisch hulpmiddel voor het tekenen van portretprofielen na een
korte, snelle waarneming. De schrijver en boekhandelaar Willem Goeree
vermeldde de ingrediënten van deze methode nog op het einde van de 17e
eeuw :
Het is seker, en wy onderstellen 't ook als een gemeene Waarheyd, dat de meeste
veranderlijkheyd der Tronien slegts bestaat in vier opmerkelijke Partyen of gedeelten die een Tronie uytmaken : Namelijk in het Voor-Hoofd, de Neus, de Mond
met de Kin : Welke Partyen, wanneerse op zy gesien werden, de opmerkelijkste
en kenbaarste Trekken uyt leveren ; En kanmen de generale Klomp des Hoofds,
op zijde, agter en boven, als de vijfde tot de vorige Formen seer wel toe voegen18.

Da Vinci blijkt volgens Giorgio Vasari en Giovanni Paolo Lomazzo inderdaad de onmiddellijke observatie van vreemde hoofden zo te hebben beheerst, dat hij wat hij 'naar 't leven' had gezien, thuis 'uit de geest' kon nabootsen19 . Van Mander schrijft hierover in navolging van Vasari :
Hem behaeghden soo seer eenige bootsige tronien, met hayr oft baerden, oft so
andersins in 't leven, dat hy sulcke Luyden gantsche dagen nae liep, en dese soo
vast in zijnen sin stelde, dat hy se t'huys so natuerlijck maeckte, al ofse tegenwoordich by hem hadden geweest24.

De arts Petrus Camper zou aan het einde van de 18e eeuw nog voor een
gehoor van beeldende kunstenaars verkondigen :
De schilder Da Vinci vermaakte zich eveneens, getuige zijn persoonlijke uitlatingen, met het tekenen van lachende gezichten. Iedereen weet dat in die tijd karikaturen erg in trek waren, en dat ze nu uiteindelijk afschuw opwekken 1.

Voor Da Vinci was de natuur een leermeesteres en een rivale. 'Memoria'
daarentegen was het nevenprodukt van persoonlijke observatie.
Keren we terug naar de onderschriften van Cocks en Liefrincks prenten.
Zij getuigen van de boven genoemde didactisch-moraliserende bekommernis, een bekommernis die Da Vinci vreemd was. Bovendien spreken zij in
navolging van Alberti en Da Vinci de overtuiging uit dat de natuur, leermeesteres en rivale van de kunstenaar, zichzelf varieert. In deze zin is de natuur
onovertroffen. Bijgevolg moet de kunstenaar haar observeren en navolgen.
Hij moet de natuur liefhebben. 'Natura' laat hem immers de nodige 'varietas'
zien, ook het lelijke en het misvormde. Zo schendt de natuur zelf de grondslagen van elke idealiserende imitatietheorie en wettigt ze de werkwijze van
Da Vinci, Metsijs, Cock en Liefrinck.
Deze benadering geeft de prenten van Liefrinck en Cock, naast een didactisch-moraliserende betekenis met een satirische inslag, ook een kunsttheoretische betekenis. Parafraserend kunnen we stellen dat de epigrammatische stellingen 'Iedereen houdt van zijn gelijke' en 'Wil je goed doen, blijf
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dan aan mijn zijde' als volgt mogen worden begrepen : de kunstenaar die de
lelijke en misvormde mens minacht, kijkt geringschattend neer op de variëteit van de natuur en dus ook op zichzelf. Zo betrappen deze prenten iedere
zelfingenomen kunstenaar op zijn eigendunk. De natuur zet hem, ook de kijker, aan tot bescheidenheid.
Geen wonder dat uitgerekend de groteske koppen van Da Vinci in de loop
van de 18e eeuw zijn aangegrepen om het klassieke schoonheidsideaal te helpen doorbreken. Als karikaturen in de oneigenlijke zin vormden ze een sterk
argument in de sfeer van het komische en in het licht van een complexer
wordende genreproblematiek het zoeken naar nieuwe voorstellingsmogelijkheden van de menselijke figuur te wettigen tot een beeldtaal los van de geidealiseerde natuur22.
Ter afronding nog een opmerking. Charles Baudelaire wist, toen hij kritisch het specialisme van de karikaturen besprak, de groteske koppen van
Da Vinci naar waarde te schatten :
Alle kunstenaars kennen de karikaturen van Leonardo da Vinci, echte portretten.
Afzichtelijk en kil ontbreekt het deze karikaturen niet aan wreedheid, maar ze
ontberen de komiek ; geen vrijheid, geen ongedwongenheid. De grote kunstenaar
amuseerde zich niet toen hij ze tekende. Hij heeft ze gemaakt als geleerde, .als
meetkundige, als professor in de natuurhistorie. Hij wachtte zich ervoor de geringste wrat, het kleinste haartje te vergeten. Kortom, misschien had hij niet de
pretentie karikaturen te maken. Hij heeft om zich heen excentrieke types van lelijkheid gezocht en hij heeft ze gekopieerde.

Deze kunstkritische interpretatie van Baudelaire wordt bevestigd door het
kunsthistorisch onderzoek.
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IRONIE EN LIBERALISME
JOHN VERHAAR

Een eeuw geleden was de 'dood van God' de boodschap van Nietzsche. Onze
tijd, die van het 'postmodernisme', verkondigt de 'dood van de mens'. Denksystemen die werken met 'object' versus 'subject' zijn aan het verdwijnen –
met name is er geen 'subject' meer, het 'ego' als identiteitssymbool is ten
grave gedragen. Met de deconstructie hebben teksten hun auteurs verloren.
De relatie tussen spreektaal (primair) en schrijftaal (afgeleid) is in de deconstructie omgekeerd : schrijven is (in onze cultuur) primair : les livres font
les livres. Teksten worden gerefereerd aan eerdere teksten, en veranderingen
in denkpatronen worden gezien als veranderingen in vocabulaires. Filosofische 'bewijzen' zijn korte (of lange) aanduidingen van circulariteit binnen
de woordenschat, die op zijn beurt weer uit eerdere vocabulaires is ontstaan.
Het postmodernisme lijkt uitzichtloos : wat is er nog, wijsgerig, te 'redden'
van die 'waarden' die wij allen gemeen zouden willen hebben ? Ik heb (zo
wordt men geacht te begrijpen) geen taal van mijzelf, want mijn taal (en denken) stoelt op een voorafgaande taal die niet van mij was. En wat voor taal
geldt, geldt voor denken : is er wel denken zonder taal ?
De Amerikaanse filosoof Richard Rorty, die zich al enige jaren met deze
thema's bezighoudt, noemt dit besef van relativiteit 'ironie'. De 'ironist' is
zich bewust van de contingentie van zijn leven en van alles wat dat leven bepaalt. Niets is noodzakelijk zoals het is. Er is geen uiteindelijke basis voor
wat dan ook, en 'grondslagenonderzoek' is louter de apologia van het vigerende vocabulaire voor zichzelf. Deconstructie is het aan de kaak stellen van
de verborgen bronnen van die apologie. Voor de ironist zijn er zeker wel
noodzakelijke dingen, maar niet als steunend op rationele denksystemen, zeker niet op metafysiek ; wat de mensheid behoeft en bezighoudt, verschijnt
nu in films, TV programma's en literatuur – vooral de roman. Waarheden
die algemeen beaamd worden stoelen op pragmatiek, niet op filosofie. Filosofie is een cultuurprodukt van het Westen.
Ironisten zijn niet noodzakelijk pragmatici van uiteindelijke doelstellingen
en idealen. Dat zijn wat Rorty noemt de 'liberals'. Liberalen zijn zij wier
hoogste sociale prioriteit is de verdediging van mensenrechten en van de vrijheid van meningsuiting, en bovenal het bestrijden van wreedheid, vernede-
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ring van mensen, en van verlies van menselijke waardigheid door toedoen
van andere mensen.
Voor Rorty is de ideale postmoderne mens de liberale ironist. Niet de
ironist die tegen het liberalisme in wil, zoals Michel Foucault met zijn voorstaan van gewelddadige revolutie (niet slechts tegen tirannen maar tegen het
anonieme 'systeem' in zelfs democratische maatschappijen); en ook niet de
liberaal (zoals Jurgen Habermas), die een metafysische fundering wil uitdragen voor de ethiek van de fundamentele rechten van de mens – liberalisme
wordt verzwakt, niet versterkt, door rationele funderingen die niemand nodig
heeft en die verdelend werken.
* * *

Als er geen subject en object meer zijn, dan is het niet verrassend te zien
dat ironisten van onze tijd zich bezighouden met wat daar tussen is – en
dat is veel : cultuur, kunst, psychologische praktijken van lichamelijk welzijn,
body language, gestalt-benaderingen van mensen ; maar vooral : taal.
Voorzover de filosofie zich met die 'tussen-gegevens' bezighoudt, bevinden die zich op een niveau tussen die oude en verlaten thema's van subject
en object – ik noem het een 'mezzanino'-filosofie ; wat overblijft in het postmodernisme. Tegen het vrij algemene pessimisme over wat overblijft wil ik
voorstellen dat deze mezzanino-filosofie een waardige vervangster is van de
oude metafysica, zowel Kantiaans als pre-Kantiaans. Het lijkt onnodig die
'dood van de mens' te zien als een degeneratie, zelfs als die 'dood' gezien
wordt (ten onrechte, denk ik) als het te verwachten (en te betreuren) uiteindelijke resultaat van de 'dood van God' een eeuw geleden. Het 19e eeuwse
atheïsme kwam toch alleen een namaakgod te na, en het schijnbare 'a-humanisme' van de postmodernen verzet zich misschien alleen tegen een achterhaald mensbeeld. Mij komen verschillende overwegingen in gedachten (of
in mijn vocabulaire) die binnen de grenzen van veel traditionele filosofie niet
te vinden zijn.
Het oude mensbeeld, van Plato tot eerder deze eeuw, was een mens van
een gemeenschap – of dit nu de Griekse polis was onder het alwetende beleid van de koning-wijsgeer, of een Kerk (in sociologische zin), of de Staat,
althans die van de Verlichte Vorsten waarvan Europese democratieën van
vandaag nog veel weg hebben. Een gemeenschap is verbonden door waarden
aan allen gemeen. Zo gezien is een gemeenschap harmonisch, althans intern
– als men tenminste even de miserie vergeet van dissidenten. Een gemeenschap kan niet ironisch zijn, en als daar liberalisme in voorkomt wordt dat
een zaak van doctrine. De keerzijde van interne harmonie is het potentieel
voor conflict met andere, andersgezinde, gemeenschappen – misschien zijn
wel de meeste oorlogen daartoe te herleiden.
De postmodernistische mens is de mens die leeft in een pluralistische
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maatschappij. Een geordende maatschappij, hopelijk, en met een ordening
die het mogelijk moet maken voor ongelijk-gezinden om met elkaar in vrede
te leven. Dat kan alleen op dat mezzanino-vlak, waarin we elkaar leren verstaan zelfs waar we het niet eens kunnen zijn – met als grondvorm dat we
het erover eens kunnen zijn dat we het niet eens hoeven zijn. Die mens leeft
met sensitiviteit voor andere vocabulaires, en wordt dus onvermijdelijk de
nominalist en scepticus die schuilt in elke ironist. Als we in het openbare
leven niets meer gemeen hebben dan de taal, dan zullen wij uitgedaagd worden andere 'talen' te leren als alternatieve vocabulaires, zoals wij voor de
groeiende internationale communicatie ook andere talen willen leren in linguïstische zin.
Zoals sensitiviteit voor andere vocabulaires de openheid is die voor de
postmoderne mens een eerste prioriteit wordt, zo wordt de nieuwe pluralistische hoffelijkheid die van de procedure. Men behoeft maatschappelijke
regels zoals men in een democratische staat wetten behoeft. Zoals een democratische staat ideaal door wetten en niet door mensen wordt geregeerd
(met politici die geïnspireerd zijn door het ideaal anderen niet ongevraagd
te inspireren), zo wordt de pluralistische omgang ideaal door procedurele
hoffelijkheid en niet door onuitgenodigde predikers van waarden.
* * *

In de oudere gemeenschappen waren privé-waarden die van de gemeenschap, met voor dissidenten altijd het gevaar beschuldigd te worden van
'denk-delicten'. In een moderne democratie is er een strikt onderscheid tussen 'privé' en 'publiek'. Wat voor oudere gemeenschappen gold, geldt nu
voor die nieuwe gemeenschappen van vrije dwarsverbanden. Zelfs ironisten
kunnen privé hun ideologietjes hebben, zoals Foucault die had met zijn
ideeën van gewelddadige revolutie. Ook liberalen kunnen hun metafysische
systeempjes hebben, ook al leiden die nergens toe. In een vrije maatschappij
behoort het tot de onvervreemdbare rechten van iedereen om dingen te denken en zeggen die nergens toe leiden.
Misschien is die 'secularisatie', in religieuze gemeenschappen zo constant
betreurd, niets anders dan een onontkoombaar gevolg van pluralisatie. Het
was zo'n pluralisatie die van de filosofie aanvankelijk een illegitieme dochter
van de theologie maakte ; en die later de theologen (en bekommerde kerkvorsten) ertoe brachten om aan die dochter uit te besteden wat noodzakelijk
werd geacht en toch buiten het gezichtsveld van de theologie bleek te liggen :
zoals (voornamelijk) die 'bewijzen' voor het 'bestaan van God'. (Volgens een
recente studie van Michael Buckley kreeg Descartes zo het Godsbewijs aan
zichzelf en geestverwanten uitbesteed).
***
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Deconstructie schijnt wel toenemend een deel te worden van procedurele
hoffelijkheid, ook al is noch deconstructie noch die hoffelijkheid al volop
aanwezig in het gangbare vocabulaire. Deconstructie is procedureel hoffelijk
indien zij de respectvolle dis-assemblage is van een contra-liberale constructie. In Amerika worden academische decanen misschien terecht gemeten
naar hun 'deconstructief' vermogen, in het doorvoeren van een policy in een
poly-logisch ontzien van de tegenstander, of van het slachtoffer van bestuursdaden. Politieke compromissen zijn zo vaak herformuleringen van eerdere
voorstellen, overeenkomend met het vocabulaire van de aarzelaars. In de
Europese Gemeenschap worden Euro-sceptici nu binnen gehaald met herformuleringen van eerdere standpunten. Veel deconstructie redt het gezicht
van de eerdere tegenstander – een hoge vorm van hoffelijkheid. Men moet
een liberaal ironist zijn om politieke vrede te houden en te bevorderen.
* * *

In de politiek van de lage landen is zulk een vernieuwing misschien nog niet
aanvaard. Al enige tijd spreekt minister-president Lubbers bij gelegenheid
over het 'egoïsme', en gebrek aan 'ethiek', van de 'burger'; maar zulke morele
beschouwingen zijn politiek gesproken het begin van het einde. Regeerders
zijn er niet voor om iets aan de 'ethiek' van de 'burger' te doen ; zo'n cryptotheocratie kunnen we missen. Nu het verbond tussen troon en altaar eindelijk voorbij is, heeft hopelijk niemand een 'geseculariseerde' versie daarvan
nodig. Wat van een regeringsleider verwacht mag worden is het doen van
stappen die ertoe leiden dat 'openbaar' niet meer 'onder de overheid' hoeft
te betekenen, en 'particulier' niet meer wat men zelf wil doen minus dingen
als zwartrijden, frauderen in uitkering en belastingontduiking. Deze vormen
van asociaal gedrag verschillen van echte criminaliteit hierin dat de bron van
dit gedrag de alomtegenwoordige bevoogding is door een 'daddy-knows-best'
ambtenarenapparaat, en van de anonimisering van dingen die de 'burgers'
grotendeels zelf zouden kunnen doen maar die nu door dat apparaat het
perspectief van ontvoogding zien verdwijnen – misschien voor altijd.
Ik las onlangs een inspirerende vergelijking. In de landen die nu de communistische dictatuur van zich hebben afgeschud, vindt men de markteconomie moeilijk, om de voor de hand liggende reden : men heeft het nooit
gedaan. Zo ook weten wij in West-Europa nauwelijks hoe we sociaal vruchtbaar kunnen zijn, omdat zovele vormen van het helpen van anderen al van
staatswege geregeld zijn, met alle nadelen daarvan voor een groeiend vrijwilligerscorps aan de kantlijn – dit alles in een vocabulaire-mutatie waarin
'openbaar' is gaan betekenen 'onder verantwoordelijkheid van de overheid'.
Wat bij ons (en waarschijnlijk elders) een eerste urgentie is geworden, is een
verandering van het staatsbestel, zodanig dat de aanzienlijke 'particuliere'
talenten van die 'burgers' een 'openbare' relevantie geeft, bevrijd van de me-
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tastase van het ambtelijk apparaat. Als slechts één voorbeeld noem ik het
'onderwijs'-perspectief. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe leercentra (nu helaas vrijwel alleen in de sclerotische vorm van 'scholen') eruit zouden zien als de overheid zich daarmee slechts minimaal bemoeide, met het
geld van de belastingbetaler, in immens mindere mate en met immens grotere effectiviteit, ten nutte gemaakt als steun voor wat de mensen kunnen
doen zonder de ongedeconstrueerde praat van de broodheer in Zoetermeer.
* * *

Soms denk ik dat Augustinus weer modern wordt. Zoals hij in De civitate
Dei laat zien, moest hij weinig van de Staat hebben. Dat had zijn reden in
de verwording van het Romeinse rijk, maar Augustinus ziet het in wijder verband, zoals blijkt uit zijn leer over de 'erfzonde' (een term die van hem stamt,
en die nog steeds zijn plaats heeft in het theologische vocabulair). Zoals
iedereen weet was de seksuele libido voor Augustinus een hoofdpunt in die
erfzonde. Maar hij had een tweede punt, aanzienlijk minder bekend en voor
hem niet minder belangrijk in zijn uitleg van 's mensen geneigdheid tot het
kwade : de neiging, vrijwel universeel in ons mensen, om invloed uit te oefenen op het leven van anderen – en de Staat was voor hem daarvan misschien
het duidelijkste voorbeeld. Dit commentaar geldt onverminderd na anderhalf millennium, alle geavanceerde democratieën ten spijt.
Misschien is dat mezzanino-denken een vorm van ascese, die altijd nodig
is geweest en die nu, in een pluralistische maatschappij, onmisbaar is voor
het bewaren van de vrede. Het postmodernisme heeft een immens potentieel
voor de toekomst. Het kan voor het eerst een weg openen voor de christelijke
kerken om zich totaal te gaan wijden, in vrijheid en onderscheiding van de
vele geesten werkzaam in deze postmoderne era, aan dat Rijk Gods waarin
de laatsten de eersten zijn, en waarin de zaligsprekingen nieuwe perspectieven krijgen.

F O R U M

POEZIE EN OBESITAS
Honderd jaar geleden schreef C.J. Kievit het jongensboek Uit het leven van Dik
Trom. Ik herinner mij nog de kleur en
de geur van het papier van het exemplaar dat ik indertijd uit de bibliotheek
ontleend had, maar ik was totaal vergeten dat Dik Trom inderdaad ook dik
was. Dat schoot mij toevallig weer te
binnen toen ik in de NRC van 14/12/91
een boek besproken zag met de titel Dik
ontevreden... De verdere titel maakte
wel onmiddellijk duidelijk dat het hier
geen vervolg van de Dik Trom-serie betrof, maar een actueel onderwerp : 'Hoe
de Nederlandse vrouw over haar eigen
lichaam denkt'. Uit de recensie bleek
dat de schrijfster van Dik ontevreden,
Annette Heffels, op basis van een grote
enquête via het weekblad Margriet een
inventarisatie gemaakt had van het getob van vrouwen met hun lijf en hun lijn.
De recensente, heen Montijn, vond het
boek schokkend en deprimerend omdat
blijkt hoe veel energie – in de zin van
geestkracht, denkkracht, plezier in het
leven – van hoe veel vrouwen verspild
wordt aan een nutteloze obsessie.
In zijn encyclopedie van het gevoel,
Humeuren & temperamenten, heeft Gerrit Komrij een lemma gewijd aan 'onmatigheid' dat als volgt begint : 'Onmatigheid is volgens Van Dale een teveel. Je
bent onmatig droef, je drinkt of eet onmatig, je kunt onmatig lachen. Het is altijd boven de maat. Maar het simpele,
ontkennende prefix 'on-' zou natuurlijk
zowel boven als beneden de maat kunnen betekenen, en zo is het dat ik het
woord graag zou willen verstaan' (p.

112). De eetstoornissen in Dik ontevreden gaan inderdaad beide kanten op : te
veel en te weinig, boulimia en anorexia
nervosa, kwalen die volgens Ileen Montijn floreren bij hun maatschappelijke
en geneeskundige erkening.
Daarbij mag nu ook de poëtische erkenning gevoegd worden sinds Luuk
Gruwez zijn bundel Dikke mensen gepubliceerd heeft. In een essay in De
Vlaamse Gids (jan.-feb. 1988) heeft
Gruwez de pathologische dichotomie,
vetzucht versus magerzucht, vertaald in
de oppositie pathos versus schaamte als
leidraad voor een beschouwing over de
Nederlandse poëzie na 1950. Goede
poëzie kan geen van beide missen :
kleinspraak en grootspraak in een juiste
dosering (p. 46). Als volgt besluit hij zijn
pleidooi voor een poëzie die het niet
mag houden bij het lefloze gewone, het
kleurloze alledaagse, maar die het avontuur van de stijl en van de mens moet
aandurven : 'Wat de poëzie bovenal
mist, noem ik nu eens niet pathos en ook
geen schaamte, maar lust, sensualiteit
die een streling is voor het oog, die smelt
op de tong, die het oor in vervoering
brengt en die duizelen doet. Sensualiteit
is de bloedschandige dochter van de pathos en de bloedgeile, incestueuse erfgename van de schaamte. Oude mannetjes worden er weer jong van, gedurende een eeuwigheid van twintig seconden ; oude vrouwtjes staken het breiwerk, worden langoureus bij de gedachte aan zonden die voorbij zijn. Wat
verboden is, is poëzie' (p. 48).
Met die Rubensiaanse sensualiteit
wordt de lezer geconfronteerd in het gedicht waaraan Gruwez' bundel zijn titel
heeft ontleend :
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dikke mensen (I)
dikke mensen weten alles van de liefde,
tot in de meest verloren uithoek van hun lijf,
de katakomben van hun vlees.
hun buik is buitenland waarin zij wonen,
aldoor verlangend naar de slankste tailles
die hen doen watertanden als gebak.
er is geen mens oprechter droef,
zo goedlachs treurig in die afgelegen balg,
die verre tenen en die bolle billen,
alsof zij slechts uit overschot bestaan:
zo'n kleine honderd kilo niets
die niemand ooit zal willen.
(P-

14)

Dikke mensen is een bundel portretten als dat niet kan, spreekt hij de dood zelf
aan:
van mensen die in hun volle lijfelijkheid
verschijnen zonder daardoor ontzield te
Er zijn nog andere duurzame doden in
worden. De vaderfiguur, in zijn vorige
deze bundel aanwezig zoals het meisje
bundel De feestelijke verliezer al gete- Monique, 22 jaar, 'weggemaaid' door
kend door obesitas ('hij kon met eeuhet verkeer of zijn dom Bobonnetje
wigheid nooit overweg / en liep in zijn
Margriet ('ze zat met leiband om de ziel
zwaarlijvig lijf verloren / zoals een trotse
/ gedwee te wachten op haar God' — p.
God in zijn heelal'), komt ook in deze
51). Maar ook bij de dierbare levenden
bundel in zijn verpletterend gewicht op
is de afstand tussen lijf en lijk erg klein
de zoon-dichter af, die zich 'een zoon
of tussen het verlangen naar en het alvan niemendal' (titel van het slotgetijd moeten missen van. 'Kwijt' is een
dicht) voelt. Daartegenover staat de
belangrijk woord in deze bundel van een
moeder die hij met een aan Elsschot
dichter die zichzelf 'bekwaam in kwijt'
verwant cynisme 'dit liefelijk karkas met
(p. 17) noemt. En een daarmee samenpruikebol' (p. 49) noemt. In twee gehangend motiefwoord is 'verloren' dat
dichten uit de cyclus 'Minstens mij'
bij Gruwez in eenzelfde gedicht een povraagt hij God op bezwerende toon
sitieve ('al wat verloren is, is samenho'fouilleer haar niet tot op het bot / of
rig') en een negatieve ('ofschoon men,
daar nog ergens kanker zat' (p. 18). En
plompverloren als een mens, / alleen in
het heelal moet zijn')
connotatie krijgt (p.
43).
dood, wees nu hoffelijk, want mijn moeder komt.
De pathos van Gruwez
zij komt met handtas en haar beste hoed,
gekrenkt tot in haar poederdoos,
is vaak een theatraal
arm ding, dat alle glorie verloor.
stilistisch middel om de
geobserveerde
schazij komt: een juf gestikt in een mevrouw,
melheid van de mensen
haar ziel nog in een zakdoek gesnikt,
haar lichaam zo gerantsoeneerd
om zich heen aangrijdat het maar goed was voor een halve eeuw.
pend te formuleren. Ik
kan dat het beste illu(P- 49)
streren met de slotstro-
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fen van het gedicht met de toepasselijke
titel 'teater', waarin Gruwez de spichtige juffrouw van de garderobe, 'die alleen maar met haar kussen vrijt', verliefd doet zijn op de overjassen die de
dikke heren bij haar achtergelaten hebben :

een kleerkast vat haar leven samen,
aan kleerhangers is ieder even groot,
is iedereen gelijk als aan een galg.
zij kiest een lichaam voor zich uit
als een doublure van zichzelf,
maar van haar jurken en haar rokken
staat naakt haar nog hèTbest,
zo goddelijk als stille, witte rouw.
er is geen face-lift voor de ziel.
zo'n vrouw moet zij tenslotte zijn
met bijna niets, niets om het lijf
- haar paardestaart die haar soms slaat.
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gende zegt: 'Bezie de grootmeesters
bosch en breughel en goya, hoe zij met
hun penseel de fatsoenlijke en zeer burgerlijk normale lijn hebben uitgewist...
en hoe gij de triestige moed krijgt om
over hun schilderijen die lijn opnieuw te
trekken met een brok krijt' (De Kapellekensbaan, p. 21).
Luuk Gruwez heeft
zijn bundel niet met
krijt gemaakt maar met
de dikste borstel en het
fijnste penseel.
• Joris Gerits
Luuk Gruwez, Dikke mensen, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1990, 55 pp.

(P- 27)

Van uiterst dik tot uiterst mager, van
overjas tot bloot vel, van niets dan lijf tot
louter ziel, van grote maten in de liefde
tot iel verdriet en schrale troost: tussen
die polen beweegt de poëzie van Luuk
Gruwez.
Dikke mensen is geschreven voor Tippetotje. In L.P. Boons De Kapellekensbaan is dat de schilderes die in de paragraaf, 'Overschreden grenzen', het
verhaal van mossieu colson van tminnesterie over de seksuele fantasieën die
de handelsreizigers op de trein vertellen, onderbreekt en met haar schetsboek in de hand vraagt 'waar is het ergens dat de foorbarak het meisje met de
dikke billen haar roze... pardon, het
trapje... schuurt ?' (De Kapellekensbaan,
1969, p. 62).

DE MENS
EN HAAR BEHOEFTEN

Agalev-senator Ludo Dierickx is een
van de weinige Vlaamse politici die kunnen lezen en schrijven. Dierickx leest
enorm veel, getuige de talrijke en uitvoerige referenties en citaten in zijn teksten, en hij publiceert het ene boek na
het andere essay. Het gaat hier niet om
zuiver politieke geschriften en nog veel
minder om door ghostwriters geproduceerde public relations teksten, maar
om theoretische verhandelingen rond
een aantal fundamentele problemen
van mens en samenleving. Ook in zijn
laatste werk, De Groene Idee en de Rijkdom van Mens en Natie, dat in de reeks
politieke dialogen van de groep Coudenberg verscheen, ontwikkelt hijiIn Dikke mensen heeft de dichter met deeën die reeds in zijn vroegere boeken
behandeld werden, onder meer in De
het schetsboek van Tippetotje in de
Groene Idee, Mens en Natie (1989) en De
hand naar de mensen in zijn omgeving
Groene Idee, het Monetaire en de Macht
gekeken en met de vrijmoedigheid van
(1989).
'johan janssens in zijn hoedanigheid van
Dichter', die op de kritiek van de kanIn elk van deze geschriften steunt hij
tieke schoolmeester dat hij uitsluitend
op de bijdragen van een aantal klassieke
over abnormalen schrijft o.m. het volen gezaghebbende denkers, die hij uit-
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voerig citeert en van wie hij de ideeën
dan in zijn eigen denkschema inpast of
ermee confronteert.

DE HERONTDEKKING
VAN DE GEBRUIKSWAARDE
Op basis van het klassieke onderscheid
tussen ruil- en gebruikswaarde van de
geproduceerde goederen, dat we reeds
bij 18e eeuwse politieke economen als
Adam Smith aantreffen en dat daarna
bij Marx tot een centraal thema geworden is (van de Parijse Manuscripten van
1844 tot de Grundrisse van 1857-58)
pleit Dierickx voor een herwaardering
van de gebruikswaarde die al te veel in
de schaduw van de produktivistische
ruilwaarde heeft gestaan. Hij benadert
daarin de theorieën van de Hongaarse
filosofe Agnes Heller die in Marx' Concept of Needs (1975) eveneens voor een
'economie van de gebruikswaarden'
pleitte. Dierickx verbindt dit inzicht met
de verworvenheden van de ecologische
denkers en toetst het resultaat dan aan
de ideeën van hedendaagse binnen- en
buitenlandse filosofen als Vermeersch,
Kruithof, Boehm en Bahro en aan het
'tragische maar nuttige pessimisme' van
politici als Martens, Claes en Eyskens.
Het is een gedurfde maar geslaagde
confrontatie, die men wel eens graag in
een publiek forum zou zien plaatsvinden. Vanuit zijn jarenlange politieke
ervaring beseft Dierickx wel degelijk dat
de omschakeling op het ecologische
denken (en handelen) een moeizaam
proces zal worden : 'Het zal niet eenvoudig zijn hen, die de drang naar bestaan en voortbestaan concretiseren in
de valorisering van de gebruikswaarden,
te doen inzien dat deze drang moet uitmonden in de collectieve wil het bestaan en voortbestaan van de wereldgemeenschap te verzekeren en daarvoor
het nodige te doen'. Op zijn manier stelt
Ludo Dierickx hier het bekende probleem van 'theorie en praktijk' aan de
orde.
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GROENEN EN MULTINATIONALS :
EEN FRONT ?
Iets moeilijker heb ik het met het tweede luik van Dierickx' 'groene ideeëngoed': zijn telkens terugkerende blindheid voor de nationale eigenheid die hij
onterecht met het kwalijke 'nationalisme' verwart. Dit relict uit de Europese
federalistische beweging, die om begrijpelijke redenen in de periode na de
Tweede Wereldoorlog ten strijde trok
tegen elke vorm van nationaliteitsstreven, waarbij dan een kosmopolitisme
gepredikt werd dat de bestaande
krachtsverhoudingen moest bestendigen, waart als een spook door dit boek.
In de jaren vijftig stond dit federalisme,
en ik kan het uit eigen jeugdige ervaring
getuigen, schaamteloos ten dienste van
de Koude Oorlog voor de Westerse
Waarden en was het in België tegelijkertijd het troetelkind van de Belgicisten die met dat soort Europa wel zouden kunnen leven. Vandaag, nu het Europa der multinationals er onherroepelijk komt, geld kent inderdaad geur
noch taal, pleit Dierickx voor een tactisch bondgenootschap van 'de Groenen'
(partij én beweging ?) met die multinationals, omdat zij inderdaad de enigen
zijn die op dit ogenblik echt aan het
Europese huis aan het timmeren zijn. Ik
vrees alleen dat het samengaan van de
op gebruikswaarde ingestelde, antiproduktivistische Groenen met deze transnationale kapitalisten wel eens het einde van Groene Idee en Beweging zou
kunnen inluiden. Wanneer de auteur
daarop antwoordt dat de multinationale
ondernemingen zichzelf maar moeten
ontmantelen, 'wat niet zo moeilijk zal
zijn aangezien het bedrijfsleven plaatselijker zal worden' (p. 210), dan knipper
ik toch even met de ogen.
Ik heb het gevoel dat dit boek een zodanig goed gedocumenteerde en geargumenteerde uitdaging vormt voor een
groene beweging in transitie (eventueel
zelfs van zweep- tot beleidspartij) en
dat het naast zoveel waardevolle inzichten ook een aantal valkuilen bevat, dat
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het in elk geval fout zou zijn, er niet uitvoerig over te discussiëren. Wie een
dergelijk boek schrijft, steekt zijn nek
uit, en dat geldt evengoed voor de kritische recensent. Zonder een ernstige
collectieve discussie blijft dit werk echter marginaal en zonder effect. Politieke vergissingen kunnen tactisch worden
hersteld, maar als men ideologische discussies uit de weg gaat wordt het later
veel moeilijker dit verzuim nog goed te
maken.
El Ludo Abicht
Ludo Dierickx, De Groene Idee en de Rijkdom
van Mens en Natie, Groep Coudenberg, Brussel,
1991, 253 pp.

GEZIEN VANUIT HET
KEERPUNT
Een psychiater getuigt over de DDR
'Rijkelijk voorbarig', dacht ik, toen ik in
1984 het boek Europa Europa van W.L.
Brugsma in handen kreeg. Wij moesten
ons maar vertrouwd maken, schreef hij,
met het denkbeeld van een Duitse hereniging. Europa kon niet eeuwig in
tweeën gedeeld blijven en Duitsland
dus ook niet. Wat wij de 'Oostbloklanden' waren gaan noemen, had eeuwenlang gegolden als Midden-Europa, een
eigen cultuurkring, die nu misschien onder de druk van het communisme uitgeblust leek, maar waarin hij nog altijd geloofde. Hij zag er nog altijd de belofte
in van een onvervangbare bijdrage tot
een completer Europa. Hij zag ook nog
wat anders. In Duitsland was intussen
een generatie opgegroeid die de oorlog
alleen nog van horen zeggen kende.
'Die generatie', schreef hij, ligt nog niet
wakker van de hereniging, maar dat is
een kwestie van tijd en omstandigheden'.
Een profetisch woord. De omstandigheden zijn gewijzigd, sneller dan de
meesten van ons voor mogelijk hadden

gehouden. Een belangrijke vraag daarbij is : welk aandeel hebben de burgers
van de Oostbloklanden zelf daarin gehad ? Het antwoord op die vraag zegt
iets over de belofte van een toekomstige
eigen bijdrage. Polen had zijn Solidarnosc. Maar hoe zat dat met de DDR ?
Dat de infrastructuur, het milieu en de
produktiviteit die het herenigde Duitsland van haar geërfd heeft, nog oneindig slechter blijken te zijn dan verwacht
is tot daar aan toe. Maar de mentaliteit ? Wat hebben vijfenveertig jaar
communisme, aansluitend op twaalf
jaar Nazi-tijd, aangericht in de harten
van de mensen ? Om daar zicht op te
krijgen is het goed om te kijken naar het
scharnierpunt, de 'Wende'. Of liever
nog, te proberen vanuit dat keerpunt
met de mensen zelf mee te kijken, hoe
hun perspectief op verleden en toekomst eruit ziet. Want mentaliteit is
geen toestand maar leven, altijd vatbaar
voor vernieuwing, als het de ruimte
krijgt.
EEN PSYCHOGRAM
Dit nu is precies het perspectief van het
boek van Hans-Joachim Maaz, geboren
in 1943, sinds 1980 geneesheer-directeur van de Psychotherapeutische Kliniek van de Evangelische Diakonie in
Halle. Het boek heet Der Gefuhlsstau.
Ein Psychogramm der DDR 1 . Maaz ziet
als psycholoog dat er nogal wat voor nodig is, wil er werkelijk een mentaliteitsverandering op gang komen. De vraag
is : zijn er wortels voor ? Om die vraag
te beantwoorden, probeert hij een 'psychogram' te schetsen, waarin subjectieve beleving en gedragsobservatie hand
in hand gaan. Hij maakt ons deelgenoot
van zijn 'Wende'. Naar zijn eigen woorden : 'Ik heb dit boek in ongeveer twaalf
weken "koortsachtig" geschreven, in de
vrije uren na mijn werk. Ik zie het niet
als een "wetenschappelijke studie",
maar als een persoonlijk getuigenverslag'.
Geen wetenschap dus. Het is goed
om dat vast te houden, omdat het vele
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vakjargon iets anders suggereert. Het is
een persoonlijk getuigenis uit de nadagen van de DDR, die gedenkwaardige
maanden na de 'Wende'. In zoverre dus
een gedateerd boek. Het is jammer dat
de Nederlandse titel is geworden : 'Psychogram van Oost-Duitsland'. Dat is
het nu juist niet, want de mensen in het
huidige Oost-Duitsland staan intussen
verder. Het is een momentopname.
Toch is het een actueel boek, want het
perspectief van waaruit de Oostduitsers
op weg gegaan zijn, bepaalt hun richting. Uit dit 'psychogram' lees ik dat het
een hoopvol perspectief is, maar dat zij
tijd nodig zullen hebben om dat te bewijzen.
INGEKLEMD
Het begin is wat moeizaam. Twee
hoofdstukken zijn gewijd aan een beschrijving van het DDR-systeem en zijn
gevolgen. Het is een klaagzang zonder
einde, een tekst zonder rustpunten,
meer de vrucht van een langdurige woede-uitbarsting dan van bezonken inzicht. Op het eind hebben wij nog geen
duidelijk beeld ; misschien omdat Maaz
bij gebrek aan kennis van onze westerse
levenssfeer ons niet goed kan tonen
waarin hun levenssfeer van de onze verschilt. Wel zien we een alles omvattend
systeem van onderdrukking aan het
werk. Eén voorbeeld : schoolkinderen
werden aangemoedigd hun vragen en
ideeën vertrouwvol met hun opvoeders
te bespreken, maar deden ze dat, dan
werden ze daarna zolang bewerkt, tot ze
hun 'fout' inzagen. Terwijl zij zo voorbereid werden op de 'discussies' en 'besprekingen' waar zij later aan deel zouden moeten nemen, werden zij intussen
wel geestelijk verminkt, overigens door
opvoeders die zelf klem zaten. Therapeuten zeiden onder elkaar : 'Onderwijzer, dat is in de DDR geen beroep,
maar een diagnose' (p. 29).
Samenvattend mogen wij zeggen : de
repressie was zo sterk, dat elke burger
er het slachtoffer van werd, de onderdrukten zowel als de onderdrukkers,
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totdat tenslotte de staat zelf erdoor verlamd raakte. Dat is dan inderdaad een
inwendige oorzaak van de val van het
communisme. Maar arme mensen die
zo bevrijd moeten worden, zij komen
niet onbeschadigd onder het puin vandaan. Als de Muur gevallen is, hebben
zij nog altijd een muur van binnen die
hen blokkeert.
TYPOLOGIE IN ZESVOUD
Die blokkering wordt helderder waar
Maaz de vrucht van zijn eigen klinische
ervaring samenvat in een typologie van
de verschillende sociale rollen die mensen in de DDR konden spelen. Het is
daarbij verrassend om te zien hoe niet
alleen de machthebbers, de carrièremakers en de meelopers zijn aangeslagen,
maar ook de dissidenten, de vertrekkenden en de utopisten. Logisch, als
therapeut leer je elke groep van haar
zwakke zijde kennen : degenen die het
niet redden komen in therapie. Hun
ervaring is van belang, ook voor hen die
het wél lijken te redden, minstens als
een spiegel voor een gewetensonderzoek (zoals dit hele Oost-psychogram
ook ons in het Westen een spiegel voorhoudt).
Het systeem was gebaseerd op geweld, openlijk door moord, marteling
en gevangenis, en in het verborgen door
de rechteloosheid en de vele plagerijen
en vernederingen. Daarin jaar in jaar
uit te moeten leven, heeft bijna onvermijdelijk tot gevolg dat de uiterl!jke
dwang wordt omgezet in een innerlijke
repressie. De mensen leden eronder,
maar het bederf heeft een morbide aantrekkingskracht. Maaz analyseert het
zo : elk woord dat men inslikt om niet
op te vallen, elk gebaar van onderwerping aan leiders zonder innerlijke autoriteit, is tegelijkertijd een middel om het
diepe gevoel van verwaarlozing in de eigen kindertijd te ontwijken. Daarom zal
de 'psychische revolutie' die nodig is
voor een echte bevrijding, dieper moeten gaan dan een gedragstherapie.
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DE OVERWELDIGENDE ERVARING
Ronduit spannend wordt het wanneer
hij in psychologische termen de 'Wende' beschrijft zoals hij die vanaf de eerste demonstraties waar hij aan deelnam,
ervaren heeft. Hoe hij in vrees en beven,
maar met een enorm gevoel van bevrijding, temidden van de groeiende menigte openlijk uiting kon geven aan zijn
opgekropte gevoelens. Hij herinnert
zich dat die eerste protesten helemaal
niet op hereniging gericht waren, zelfs
niet in de eerste plaats op opening van
de grenzen, maar op eerlijke berichtgeving en democratisering in eigen land.
De tragiek was, dat men totaal geen
concept had hoe het verder zou moeten.
Zo kon het gebeuren dat men overvallen werd door het eigen succes. Op het
moment dat de muur geopend werd,
zegt hij, was in wezen de revolutie voorbij. De mensen stroomden massaal de
grens over naar de loketten van het 'begroetingsgeld'.
Bevrijding ? Of de euforie van een
collectieve waan ? De meest gehoorde
kreet in die dagen was : 'Dat is toch
waanzin ! Ik kan het niet vatten...' Dat
is het klimaat waarin anderen – de
Westduitsers dus – de politiek gaan
uitmaken. Is er daarbij voor de Oostduitsers nog hoop op een eigen bijdrage
(p. 165)?
TOCH VIEL ER TE LEVEN
Hier helpt ons de terugblik. Veelvuldig
duikt bij Maaz het ecologische begrip
op van de 'nis', als een relatief veilige
ontplooiingsruimte, waar het leven zich
kan nestelen. Voor de mensen in de
DDR betekende dit dat ieder, verscholen in zijn eigen nis, privé een stukje
persoonlijke integriteit kon handhaven.
De prijs was dat men afstand moest
doen van elke kans op invloed op de
grote maatschappij. Binnen die nis was
men nog altijd beter af dan in het sociale getto van de kaderleden en hun families. In die nissen ontstonden vriendschappen, daar vormden zich vage
ideeën hoe ze hun land leefbaarder zou-
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den kunnen maken. Uit die nissen zijn
tenslotte de grote bewegingen 'Neues
Forum' en 'Demokratie jetzt' voortgekomen, die van binnen uit de staat deden wankelen, tot hij viel. Zelf raakten
zij daarna al heel gauw buiten spel.
Maar zij blijven een teken van hoop.
Ik denk dat ook een huisgezin zo'n
nis kon zijn. In 1985 hoorde ik het verhaal van een domineesvrouw uit de
DDR. 'Ons gezin is een beetje een vrijplaats', zei ze, 'wij proberen onze kinderen af te schermen tegen het fatale dubbeldenken, waar ieder woord wat anders betekent dan het zou moeten.
Maar op de een of andere manier sijpelt
dat toch door. Toen ons dochtertje de
leeftijd had dat ze naar de kleuterschool
zou gaan, vroeg zij mij bezorgd, of de
juffrouw die ze daar zou krijgen 'eine
Politische' of 'eine Heilige' was, iemand
bij wie je op je woorden moest letten, of
iemand die je kon vertrouwen. Ik stond
perplex. Zo hadden wij ze niet geïnstrueerd ! Misschien had ze het van
speelkameraadjes opgepikt. Denk eens
in : vier jaar oud !' Waarop ik : 'Zou dat
niet ook een heel gezonde reactie kunnen zijn van het kind dat zich een realistisch beeld probeert te vormen van de
komende moeilijkheden. Je zou die een
kind graag willen besparen, maar weerloos is het niet'. Hieraan moest ik denken, toen ik zag hoe bij Maaz 'iedereen'
geacht wordt beschadigd te zijn, des te
kwetsbaarder, doordat een hele generatie van ouders hun kinderen te weinig
nestwarmte heeft kunnen bieden. Ik
vermoed dat toch ook het omgekeerde
waar is : waar het gezin het kind wél iets
als een veilige basis wist te bieden, daar
kon dit, zo klein als het was, de opgedrongen aanpassingen bewuster hanteren, weerbaarder dus. Maaz accentueert de weerloosheid.
Ook de loopbaan van Maaz speelde
zich af binnen zo'n 'nis'. In de terugblik
die hij daarop geeft, in het zesde hoofdstuk, schuilt voor mij de blijvende waarde van dit boek. Hij had zijn nis te danken aan een leermeester die voor hem
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zijn nek durfde uitsteken en, later, aan
de kerk als werkgeefster. Wat hij beschrijft is een jarenlange worsteling om
een integere uitoefening van zijn beroep, om een eerlijke therapie. Want
psychotherapie was voor de machthebbers bedreigend, alleen al door het feit
dat ze naar binnen wees. Het officiële
materialisme leerde juist dat het zijn het
bewustzijn bepaalt, dat de socialistische
maatschappij vanzelf de nieuwe mens
zou voortbrengen en dat alle psychische
problemen er in principe opgelost waren. Als er dan toch nog therapie nodig
was, dan moest die functioneel zijn,
vanuit het oogpunt van het Systeem.
Tegen deze donkere achtergrond
krijgen wij een schat aan informatie
over de dingen waar Maaz samen met
bevriende collega's mee bezig was,
mede onder inspiratie van ideeën die
uit het Westen doorsijpelden.
Lichaams-georiënteerde therapie bijvoorbeeld : het is opmerkelijk dat juist
die een werkzaam tegengif was tegen
het idealisme van een steriele ideologie.
Of hypnose : dit was uitgesproken een
strijdperk ; de partijfunctionarissen wilden graag hypnose en andere kalmerende middelen bevorderen, als een middel
om de mensen autoriteits-afhankelijker
te maken, eerst van de therapeut, straks
weer van de propagandisten met hun
'bewustzijnsvorming'. Zo hield men de
psycho-sociale oorzaken van de klachten buiten beeld. Voor de innerlijke
huishouding van de patiënt had dit ook
iets verleidelijks, omdat hij niet aan zijn
eigenlijke pijn hoefde toe te komen ;
terwijl de therapeut zich veilig in zijn
deskundigheid kon blijven verschansen.
Maaz beschrijft hoe het toch telkens de
praktijkmensen waren die in hun directe contact met de patiënten een glimp
opvingen van hun diepere nood en van
hun onmacht om daarop te reageren.
Zo kwamen zij tot een 'zelfervaringsproject', trainingsgroepen voor therapeuten, waar zij hun eigen neurotische
storingen aan hod konden laten komen
(pp. 208-216).
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De kliniek van de Diakonie was een
soort vrijplaats, maar zij moesten er wel
alles zelf ontdekken, b.v. dat het therapeutisch proces in de groepen bevorderd werd door beperkende regels,
zoals : geen alcohol, niet vluchten in
paarvorming binnen de groep, geen lange telefoongesprekken naar buiten. Zij
deden dit niet zonder huiver : in hun
land was immers alles gereglementeerd.
Moesten zij daar aan meedoen ? Het
moest. En het bleek dat dit de beslissende factor was om door te kunnen stoten
tot de gevoelens die zo diep weggestopt
zaten (pp. 220-221).
Ook gebeurde het dat er mensen in
therapie kwamen die een uitreisvisum
aangevraagd hadden, maar die nu letterlijk gek werden van de chicanes waar
ze vanaf dat ogenblik aan blootgesteld
waren. Het wonderlijke was dat ze nu,
in de therapie, voor het eerst de aandacht kregen waar ze naar gesnakt hadden, en dat binnen de vertrouwde
DDR ! Het feit dat ze 'met gepakte koffers' zaten bleek een storende factor te
zijn in de therapie. Sommigen besloten
daarop, in overleg met de therapeut,
hun aanvraag in te trekken (pp. 136137).
PLAATSVERVANGING
Zo werkten die 'nissen' als een plaats
waar mensen tot zichzelf konden komen. Veel van wat daar in stilte groeide
lijkt nu te zijn weggeblazen door de
schrale wind van de vrijheid. In werkelijkheid ligt het verborgen in de bodem,
als een humus, wachtend op ieders
'psychische revolutie'. Maaz gelooft
daarin. Waarop berust dat geloof ?
Waar liggen zijn wortels ? Want onder
het psychologische schuilt een spirituele
vraag. Hij geeft zelf een paar aanwijzingen. Om te beginnen : zijn gevoelens
over de kerk zijn ambivalent. Ze heeft
grote verdiensten gehad als vrijplaats,
maar werkte door haar autoritaire
structuren toch ook systeembevestigend. Hij ziet dat weerspiegeld in haar
leer. Wanneer zij het kruis duidde als
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'plaatsvervangend lijden', neurotiseerde zij de mensen door ze van hun werkelijke lijden af te houden, in plaats van
hen te helpen het op zich te nemen. Jezus heeft de pijn die aan elke levensvernieuwing vastzit niet van ons afgenomen, maar ons voorgeleefd (p. 228).
De term 'plaatsvervanging' komt nog
in een andere samenhang voor en duidt
dan op een zwakke plek in hun eigen
therapeutische activiteiten. Die hadden
namelijk onbedoeld een politieke lading. Voor hen was dat een moreel probleem. Maaz vraagt zich af : hebben wij,
DDR-psychiaters, onze cliënten niet
aangespoord tot dingen die we zelf niet
durfden, en ze daarmee in gevaar gebracht ? Door ze namelijk binnen de
veilige ruimte van de therapie te laten
luisteren naar hun gevoelens, kwamen
we tegemoet aan hun dringende behoefte aan een grotere eerlijkheid,
maar brachten we ze ook in de verleiding om zichzelf in hun woon- en werkomgeving eerlijk op te stellen en zich aldus moeilijkheden op de hals te halen
(Niet dat een dergelijke confrontatie
niet zinvol kon zijn, maar dan moest ze
wel voortkomen uit een eigen bewuste
keuze, die dieper ging dan een emotionele behoefte).
De vraag slaat terug op de therapeut.
Hij schrijft : 'Wij moesten ons zelfs afvragen, of we soms niet patiënten aanzetten tot "subversieve" emancipatie,
meer dan we zelf aandurfden, zodat zij
plaatsvervangend iets namens ons
moesten doen waarvoor ons de moed
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ontbrak' (pp. 216-217).
Hier zien we het geheim van wat
'wortels' zijn : willen ze opnieuw kunnen uitlopen, dan is daarvoor een rouwproces nodig, dat berouw insluit. Rouwprocessen hebben hun eigen tijdmaat,
maar de belofte van nieuwe levensvreugde lijkt erin opgesloten. Wie zal
het de schrijver kwalijk nemen dat hij
deze vooral in psychologische termen
beschrijft ? Mensen komen vaak naar
de therapie, zegt hij, in de hoop daar
een 'paradijselijke' toestand te bereiken, waarin alle ellende van hen afvalt.
Dat is een illusie. Wat ze kunnen bereiken, is te leren leven met de spanning
tussen de beide polen van goed en
kwaad, lust en angst, leven en dood :
'Het nimmer eindigende gevoelsproces
is uiteindelijk de beslissende mogelijkheid om de waarheid van het eigen leven, met al zijn beperkingen, fouten en
zwakheden te aanvaarden en te leren
om in de eeuwige gespletenheid van het
polaire leven overeind te blijven, waarbij wonderlijk genoeg een flinke portie
levensvreugde vrij kan komen' (p. 207,
eigen vertaling).
❑ Dirk Bruggeman

Hans-Joachim Maaz, Der Gefuhlsstau. Ein Psychogramm der DDR, Argon, Berlin, 1990, 244
pp. Nederlandse vertaling : Psychogram van
Oost-Duitsland, vert. Tinke Davids, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 263 pp., f 45.
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de Nederlandse ve rt aling.
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F I L O S O F I E
OVER DE GRENZEN VAN CULTUREN
Met het vraagstuk van de integratie van culturele minderheden is het oude debat tussen
cultuurrelativisme en universalisme opnieuw
actueel geworden. Henk Procee tracht in dit
boek - waarop hij in Groningen promoveerde - onder het dilemma van beide opties uit
te komen, en ontwerpt daarvoor een 'pluralistische' cultuurfilosofie. Daarbij steunt hij
op de antropologie van Plessner, die de mens
als excentrisch wezen karakteriseert: hij valt
met zichzelf samen, maar neemt tegelijk afstand van zichzelf, in zoverre hij — reflexief
- naar zichzelf kijkt. Die omweg over het
'andere' is constitutief voor het mens-zijn.
Daaruit leidt Procee de noodzaak van interactie voor het menselijke bestaan af: niet alleen op persoonlijk, maar ook op cultureel
niveau. Culturen zijn dus nooit in zichzelf gesloten — zoals het relativisme wel wil —,
maar altijd open systemen, die in hun noodzakelijke interactie naar buiten toe bovendien zelf veranderen. Communicatie mag
dan moeilijk verlopen, van een werkelijke
kloof tussen culturen is geen sprake, aldus
Procee. Tegelijkertijd kan men de waarde
van de verschillende culturen afmeten aan
de mate waarin zij — ook op individueel niveau - ruimte bieden voor de interactie met
het andere. Fundamentalismen die dit verhinderen, zijn dus principieel af te wijzen.
Een universalistisch standpunt levert dit echter niet op. Het fundamenteel menselijke
wordt door Procee louter procedureel bepaald, en niet inhoudelijk vastgelegd. Het resultaat is een sympathieke filosofie, die op
veel extremen binnen het cultuurfilosofisch
debat een nuchter en uitgesproken antwoord
heeft. Zo wijst Procee ondubbelzinnig het
perspectief af van een 'zwarte' cultuurkritiek
a la Philomena Essed (of een seksistische,
zoals in sommige radicale feminismen),
waarin het oude chauvinisme slechts wordt
omgedraaid. Even nuchter weet hij aan te geven hoe weinig zeggend begrippen als 'tolerantie' en 'non-discriminatie' in hun werking
zijn. Helderheid scheppen in het vaak zo
schimmige en door onheldere begrippen ge-
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teisterde filosofisch debat over de verhouding van culturen was een van de belangrijkste oogmerken van dit boek; daarin is Procee
zeer goed geslaagd. Een praktische analyse,
ja zelfs toepassing, lijkt hem daarbij steeds
op gelukkige wijze voor ogen te hebben gestaan. Van deze praktische consequenties
ten aanzien van het onderwijs aan culturele
minderheidsgroepen geeft hij in het slothoofdstuk een aantal behartenswaardige
voorbeelden. • Ger Groot
Henk Procee, Over de grenzen van culturen,
Boom, Meppel/Amsterdam, 1991, 220 pp., ƒ
34,50.

GROTE FILOSOFEN
'Dit boek is bestemd voor lezers, die filosofisch wel geïnteresseerd zijn, maar die niet
de gelegenheid hebben of ook de scholing
missen om zich diepgaand met allerlei grote
denkers in te laten. (...) Deze zeer toegankelijk geschreven bundel portretten van negen
grootmeesters van de Westeuropese filosofie
is goed bruikbaar als inleiding tot de wijsbegeerte in actueel perspectief. Je leest vaak
dergelijke flapteksten en al even vaak kom je
bedrogen uit. Ditmaal worden de verwachtingen wél ingelost.
In chronologische volgorde passeren de
volgende grootmeesters de revue: Plato,
Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes,
Kant, Marx, Nietzsche, Wittgenstein en Levinas. De voorstelling (15 a 20 pp.) is vulgariserend zonder simplificerend te worden.
Telkens is er een biografische situering,
doorgaans wordt een bredere (wijsgerig-historisch-maatschappelijke) context geschetst
en wordt in de diverse portretten terugverwezen naar vorige of geanticipeerd op volgende bijdragen. Die aanpak moet laten zien
hoe de wijsbegeerte telkens vanuit een andere ('tijdgebonden') benadering en verwoording met altijd terugkomende ('eeuwige')
vragen wordt geconfronteerd.
Ook in een vulgariserende inleiding tot
wijsgerige auteurs moeten centrale technisch-filosofische termen worden verklaard.
Dat gebeurt op een doordachte, didactische
manier: er steekt samenhang in deze bundel.
Eén voorbeeld : op p. 99 wordt de betekenis
van de term transcendentaal in het denken
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van Kant toegelicht. Bij de voorstelling van
Wittgensteins denken wordt die term opnieuw gehanteerd. Er wordt eerst terugverwezen naar Kants denken, dan worden de
verschillen en de gelijkenissen tussen beide
denkers bondig en helder weergegeven (pp.
142-143).
En het actuele perspectief ? Dat ligt reeds
impliciet vervat in het uitgangspunt dat de
tijdeloze vragen van de filosofie altijd ook actuele vragen zijn (p. 16). Dat wordt vooral
geaccentueerd in de evaluaties aan het slot
van elke bijdrage. Nagenoeg altijd worden de
respectieve denkers beoordeeld vanuit één
criterium : waar situeren zij de grenzen en de
mogelijkheden van de rationaliteit ? Het vrij
homogene uitgangspunt dat de verschillende
auteurs (die allen verbonden zijn aan de Amsterdamse VU) hierbij hanteren verwoordt J.
van der Hoeven in zijn bijdrage over Kant :
'Betekent alle kritiek op de rede nu ook dat
het vertrouwen in de ratio als instrument om
tot echte kennis te komen ook werkelijk geschokt is ? Zolang het in de filosofie om logische redenering op zoek naar het algemene
blijft gaan, blijft de rede maatstaf en de filosofie, wellicht nolens volens, gevangen in het
Griekse concept van denken'. Op die manier
poogt deze bundel een middenkoers te varen
tussen modernisme en postmodernisme.
❑ Guido Vanheeswijck
J. Davidse (red.), Grote filosofen. Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes, Kant, Mara
Nietzsche, Levinas en Wittgenstein in actueel perspectief, Kok Agora, Kampen I DNB/Pelckmans,
Kapellen, 1991, 178 pp.

aop SDIENST
DE PROFEET MICHA
Hoewel het boek Micha tot de zogenaamde
'Kleine profeten' wordt gerekend, behoort
hij tot een van de meest geciteerde, omdat
volgens de christelijke opvatting de geboorte
van de Messias in Bethlehem in dit geschriftje (5,1) voorzegd zou zijn. Maar ook in de
joodse traditie zelf heeft Micha blijvende betekenis, niet in het minst door hetgeen er in
6,8 staat geschreven.
In onze tijd heeft de profetie van Micha
aan actualiteit gewonnen, doordat het
hoofdgebouw van de Verenigde Naties in
New York getooid is met de tekst uit 4,3 : 'Zij

zullen hun zwaarden tot ploegen omsmeden
en hun speren tot sikkels'.
Niettemin is het profetisch geschrift qua
taal, beelden en literaire genres herhaaldelijk niet gemakkelijk te doorgronden.
Deze publikatie biedt een werkelijk zeer
geslaagde commentaar van de tekst in een
synchrone benadering, d.w.z. een eerbiedige
leeshouding die uitgaat van de bijbeltekst
zoals deze thans voor ons ligt. Voor mij is dit
het absoluut beste deeltje uit deze serie.
Waar de andere commentaardelen helaas al
te vaak naar biblicisme neigen en een geforceerde historische uitleg bieden, is hier een
voortreffelijke studie voor een breder publiek tot stand gekomen. De auteur ervan,
secretaris van het Zwitsers bijbelgenootschap, verdient dan ook alle lof.
❑ Panc Beentjes
Daniel Schibler, Der Prophet Micha (in de serie
Wuppertaler Studienbibel), R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal/Ziirich, 1991, 125 pp., ca. DM 20.

IN DE LEER BIJ LUCAS
Ten behoeve van de schriftlezingen die op de
zondagen van het zogenaamde C-jaar uit het
evangelie volgens Lucas zijn gekozen heeft
plebaan Van Ogtrop op de karakteristieke
wijze die we reeds van hem kennen uit zijn
soortgelijke publikaties over Mattheus (Streven, mei 1990, p. 775) en Marcus (Streven, juli
1991, p. 952) thans het evangelie becommentarieerd van 'de eerste kerkvader', zoals hij
Lucas noemt. Diens voornaamste interesse
lag immers bij de kerkelijke gemeenschap.
Wanneer hij inderdaad in Antiochië woonachtig was, zoals sommige exegeten menen,
dan is dat heel begrijpelijk : de stad was na
Rome en Alexandrië de derde grootste stad
van het Romeinse Rijk. Ze herbergde na de
verdrijving van de zgn. 'hellenisten' uit Jeruzalem een bloeiende joods-christelijke geloofsgemeenschap.
Meer dan welk exegetisch/liturgisch commentaar ook hamert Van Ogtrop bij het lezen van de evangelies voortdurend op de relatie die deze getuigenissen aangaande Jezus
hebben met het joodse geloofsgoed. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage tot
het voorkomen van een anti-joodse bijbeluitleg, een praktijk die helaas veel meer voorkomt dan we denken.
Predikanten, priesters, liturgie- en bijbelgroepen, en natuurlijk ieder die betrokken is
bij de wekelijkse verkondiging en bij een

BOEKEN

563

De opzet van deze basiscursus kent vooren nadelen. Een van de grootste voordelen
is ongetwijfeld dat men vanaf het allereerste
moment bezig is met teksten, niet met het
aanleren van een vele weken durende gortdroge basisstof. Het aldus direct geconfronteerd worden met bijbelverhalen is — ik weet
het uit eigen ervaring — iets dat studenten
erg aanspreekt. Belangrijk nadeel van een
dergelijke werkwijze is dat men op geen enkele wijze deze vreemde taal systematisch
leert benaderen. Men vindt in de cursus van
Jagersma dan ook geen enkel 'rijtje', noch
van zelfstandige naamwoorden, noch van
werkwoorden of andere taaicomponenten.
Men moet dus heel zelfstandig de samenhangen leren ontdekken en in kaart brengen. Ik
heb grote bewondering voor de geduldige
manier waarop J. zijn leerlingen weet binnen
te leiden in de geheimen van deze bijbelse
taal. Woord na woord wordt gelezen, geanalyseerd en vertaald. Elk van de 36 lessen kent
een paragraaf 'herhaling' om na te gaan of
men de behandelde stof beheerst en heeft
verwerkt. Daarnaast zijn tegen het einde van
het boek ook een aantal 'zelftoetsen' opgenomen waarmee de student(e) het geleerde
Hein Jan Van Ogtrop, In het leerhuis van Lucas.
in praktijk kan brengen. Wat ik in dit boek
De Schriftlezingen van de liturgie van de zondag inronduit mis is een overzicht van het Hehun relatie met het joodse geloofsgetuigenis,
breeuwse alfabet en van de Hebreeuwse
C-jaar, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Uitklinkers. De auteur verwijst zijn lezers daargeverij Tabor, Brugge, 1991, 216 pp.
Sjef G. Donders, Bijbels bezien. Lucas. Meditatiesvoor naar de grammatica van J. Lettinga, die
bij de schriftlezingen voor de weekendliturgie,in ons taalgebied (maar ook daarbuiten) als
C-jaar, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Uitdé representant geldt van de 'klassieke' aangeverij Tabor, Brugge, 1991, 158 pp.
pak. U kunt zich voorstellen hoe ik bij dit
moedig project met ambivalente gevoelens
blijf zitten. Maar misschien kijk ik teveel van
BIJBELS HEBREEUWS
achter naar voren. Wie op zichzelf is aangewezen, maar toch op een eenvoudige wijze
De auteur van deze basiscursus die ruim vijfde tale Kanaans wil leren zou ik aanraden
tien jaar lang Hebreeuws en Oude Testaom — ondanks mijn kritische kanttekeninment doceerde aan de Universitaire Faculgen — toch met dit boek in zee te gaan.
teit voor Protestantse Godgeleerdheid in
• Pane Beentjes
Brussel heeft met deze publikatie een nieuwe leermethode ontwikkeld voor ons taalgeH. Jagersma, Bijbels Hebreeuws. Basiscursus,
Kok, Kampen, 1991, 188 pp., ƒ 45.
bied. Doelstelling van zijn methode is dat
men door de lectuur van acht verhalende
teksten uit het boek Genesis zich de basiskennis van de Hebreeuwse grammatica en
syntaxis weet eigen te maken en daarbij een
MENS & MAATSCHAPPIJ
woordenschat van ongeveer zeshonderd
woorden verwerft. De opzet van dit leerboek
is zodanig dat zij de mogelijkheid biedt om
DER TURM VON BABEL
geheel zelfstandig het bijbels Hebreeuws aan
te leren. Het boek verschijnt dan ook niet
'Dit is een herinneringsboek, geen wetentoevallig in samenwerking met de Stichting
schappelijke bijdrage tot een tijdsgeschiedeOpen Theologisch Onderwijs (OThO) te
nis. Het is het verslag van een ervaring op de
Heerlen.
avond van een bestaan en met de terugblik

eigentijds omgaan met de Schrift, zullen in
dit boek wederom een schat aan nieuwe en
stimulerende gegevens vinden. In dit deeltje
op Lucas is ook een register afgedrukt op alle
drie delen, alsmede een korte index op sleutelwoorden.
Iets dat sommige lezers mogelijk even in
verwarring kan brengen is de eigen 'lectio
continua' uit het boek Genesis die de auteur
voorstelt bij de zondagen van Pasen en verscheidene zondagen door het jaar.
Een heel andere sfeer ademen de meditaties over Lucas die Sjef Donders, lid van de
witte paters en hoogleraar missiologie in
Washington, tussen november 1988 en november 1989 wekelijks heeft geschreven voor
De Bazuin, opinieweekblad voor kerk en samenleving. De auteur bezit de grote gave zijn
lezers te kunnen aangeven hoe weldadig en
inspirerend het is zelf verhalen te lezen, en
dan te zien hoe ze ook over ons concrete leven gaan. Het feit dat de beschouwingen in
De Bazuin zijn gepubliceerd is een garantie
dat de auteur geen blad voor de mond neemt.
Een goede poging om Schrift en actualiteit
met elkaar te verbinden. • Pane Beentjes
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op een politieke constructie, die men zag
ontstaan en vergaan' (pp. 16-17). Deze karakterisering in het eerste hoofdstuk van Der
Turm von Babel zet meteen de juiste toon.
Hans Mayer heeft de DDR letterlijk van
alle kanten meegemaakt. Als 'linker Sozialist' (p. 46) was hij journalist en nadien prof
literatuurgeschiedenis aan de universiteit
van Leipzig. Als 'rechter oppositioneller
Kommunist' (p. 46) viel hij uiteindelijk in ongenade en verhuisde hij naar de Bondsrepubliek. Die levensloop geeft dit boek, alhoewel het op persoonlijke impressies en inzichten gebaseerd is, een objectief cachet mee,
vrij van rancunes. In acht hoofdstukken komt
de DDR alsdusdanig aan bod. De laatste
drie hoofdstukken gaan diep en gespecialiseerd in op de rol en de plaats van literatuur
en auteurs in de DDR, gescheiden van het
eerste deel door een kort verhaal. De titel
verwijst naar het gedicht Turm von Babel van
Johannes R. Bechner, de eerste cultuurminister van de DDR. In dat gedicht komt ook
het vers 'Das Wort wird zur Vokabel' voor.
Telkens weer stelt Mayer met dit boek vast,
dat de DDR in al zijn facetten gekenmerkt
werd door een uitholling van begrippen en
inhouden.
Het boek is vooral verfrissend omdat het
halsstarrig vermijdt ontwikkelingen en gebeurtenissen 'vom Ende her zu deuten' (p.
17). 'So war es zu verstehen, wenn sich die
Deutsche Demokratische Republik als "eine
demokratische und antifaschistische Ordnung" verstand' (p. 21). Maar de realiteit
maakte er wat anders van. 'Auch die Deutsche Demokratische Republik ist eine Utopie gewesen' (p. 248), zo besluit Mayer.
'Toch geen reden tot spot. En zeker niet tot
een pretentieuze, nieuwe betweterij' (p.
249). Een terechte vingerwijzing aan het
adres van de Westduitsers. ❑ Peter Meukens
Hans Mayer, Der Turm von Babel. Erinnerung an
eine Deutsche Demokratische Republik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1991, 272 pp.,
DM 32.

GUNTER GRASS
De auteur Ginter Grass heeft altijd op zeer
kritische wijze kanttekeningen geplaatst bij
de maatschappelijke ontwikkelingen die zich
in Duitsland voordeden, bij de realiteit van
de twee Duitse staten en bij de complexe
problematiek van de 'Deutsche Frage'. Vanaf het prille begin van de 'Wende' die zich
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in de DDR heeft voorgedaan, heeft Grass
niet opgehouden iedereen te waarschuwen
voor foute stappen. In het bundeltje Ein
Schnïippchen namens DDR komen drie toespraken en twee opstellen voor, die ontstaan
zijn tussen 2 februari 1990 en 2 oktober 1990,
de dag vóór de 'Wiedervereinigung'. De toon
daarin is niet mals. 'Nauwelijks heeft de ene
ideologie haar greep moeten lossen en dan
opgeven, of de andere ideologie tast zoals gebruikelijk toe. In geval van nood toont men
de markteconomische folterinstrumenten.
Wie niet in de pas loopt, krijgt niks. Zelfs
geen bananen' (pp. 8-9). Voor een dergelijk
nieuw vaderland bedankt hij feestelijk :
'mein Vaterland masste vielfdltiger, bunter,
nachbarlicher, durch Schaden klager und europáisch vertrglicher sein'(p. 9).
'Was oder wer befiehlt uns Deutschen
solch gedankenlose Hast ?' (p. 26), vraagt
Grass. De invoering van de D-mark in OostDuitsland op 1 juli 1990 kwam voor hem veel
te vroeg. De onheilspellende prognoses die
hij i.v.m. de nadelige gevolgen maakte, zijn
ondertussen inderdaad voor een groot gedeelte uitgekomen. Grass roept op tot trager
en bezonnen handelen, niet enkel omwille
van de DDR-burgers, die Duitsers 'zweiter
Klasse' (p. 45) dreigen te worden, maar ook
omwille van de rest van de wereld. Grass
drukt erop : 'Nie wieder wollen wir zum
Farchten sein' (p. 38). Die Duitse dreiging
die de rest van de wereld angst inboezemt,
is niet van militaire aard. Ze ligt wel in de
economische expansiekracht en -drang, die
voor Grass ontegensprekelijk agressief is. In
plaats van een hereniging had er voor hem
een confederatie moeten komen.
❑ Peter Meukens
Gunter Grass, Ein Schnkppchen namens DDR.
Letzte Reden vor dem Glockengeláut, Sammlung
Luchterhand 963, Frankfurt am Main, 61 pp.,
DM 8,80.

CULTUUR EN ADOLESCENTIE
De twintigste eeuw is de eeuw van de adolescenten. Verlangden mensen in vroegere
tijden volwassen, wijs en rijp te zijn, na de
Tweede Wereldoorlog willen ze er in het
Westen jong uitzien, sportief, jeugdig, enz.
Het fenomeen van een 'adolescentencultuur', de opkomst en de vormen ervan, intrigeerde de laatste decennia steeds meer wetenschappers. Onlangs verscheen in de VS
Adolescence and Culture van de psychoanalist
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Aaron H. Esman. Esman wil in dit boekje de
psycho-sociale validiteit van 'jongerencultuur' duiden. Als rasecht navolger van Freud
richt hij zich op het culturele experimenteerterrein bij uitstek: de seksualiteit. Hij sluit
zich aan bij de gedachte dat adolescenten
'instrumenten van culturele verandering'
zijn: de uiterlijke kenmerken van de culturele en de sociale veranderingen worden
door hen in de maatschappij geïntroduceerd.
De oudere generaties kunnen daar afwijzend, onverschillig of bevestigend tegenover
staan. Maar, schrijft Esman, als men adolescentengedrag en -cultuur situeert in een algemeen en trans-cultureel kader, dan kan
men de westerse adolescenten ook als een
barometer voor de cultuur beschouwen. Net
zoals in andere - meer 'primitieve' — maatschappijvormen betekent de adolescentieperiode de voorbereiding om in een bepaald
cultureel patroon te stappen, maar in de westerse wereld betekent het tevens een voorbereidingstijd voor een nieuw cultureel patroon. De adolescentie is geëvolueerd van
een psycho-sociaal moratorium ('er-nogniet-zijn') naar een psycho-sociaal laboratorium. In dat 'laboratorium' lijkt alles mogelijk : het is een experimenteerruimte. Deze
experimenten staan niet los van evoluerende
trends in de volwassenenmaatschappij. In
een statische maatschappij zoals bij de Nandi
in Centraal-Afrika, betekent de stilzwijgende
onderwerping van een jong meisje aan 'wrede' initiatieriten de bevestiging van haar rol
als vrouw in een streng-patriarchale maatschappij. In de westerse wereld betekent het
uitgaan van jonge meisjes naar discotheken
en fuiven de bevestiging van hun zelfstandige
positie als vrouw.
Esmans boek eindigt met een methodologische 'opgave'. Wie de betekenis van de
adolescentencultuur als 'barometer' in onze
cultuur wil bestuderen, kan niet anders dan
rekening houden met de diversiteit en de
verbrokkeling van de westerse cultuur zelf.
Men kan de cultuur van de adolescent niet
meer beschrijven in termen van trends en
modes, zoals 'lang haar', 'kort haar', 'anarchistisch' of 'yuppie'. We kunnen alleen de
onderscheiden fenomenen waarnemen en
die in verband brengen met de culturele context. Adolescentencultuur- en gedrag in een
industriële samenleving worden gekenmerkt
door de onmogelijkheid ze te definiëren', zo
besluit Esman. Naar mijn gevoel eindigt het
werkje daar waar het net interessant wordt.
• Erik De Smet

Aaron H. Esman, Adolescence and Culture {Psychoanalysis and Culture), Columbia University
Press, New York, 120 pp., $ 29.

G E S C H I E D E N I S

DE AUTOBIOGRAFIE
VAN FLAVIUS JOSEPHUS
Het oeuvre van Flavius Josephus is onze belangrijkste bron van inlichtingen wanneer
het gaat om de geschiedenis van Palestina
tussen met name 330 voor en 100 n.C. Het
feit dat tot in de 19e eeuw verschillende bijbeluitgaven in ons taalgebied naast de tekst
van Oude en Nieuwe Testament ook (delen
van) zijn beide hoofdwerken {De joodse oorlog', Joodse oudheden) bevatten zegt voldoende. Josephus heeft echter ook nog een autobiografie gepubliceerd, een van de oudste
die uit de klassieke Oudheid bewaard zijn gebleven. Dit geschriftje is vooral interessant
omdat het een goed inzicht geeft in de
machtsstrijd tussen verschillende joodse
groeperingen in het eerste jaar van de opstand (66 n.C), toen Josephus gouverneur
van Galilea was. Dr. Mussies, die aan de
Rijksuniversiteit Utrecht onderzoek doet
naar de samenhang van het Nieuwe Testament met de Grieks-Romeinse Oudheid,
biedt bij mijn weten hier voor het eerst in ons
taalgebied een vertaling van dit interessante
werkje dat hij bovendien van een groot aantal verklarende noten heeft voorzien. Dat de
vertaling hier en daar wel wat erg dicht bij
de grondtekst blijft moet men de auteur
maar vergeven. • Pane Beentjes
De autobiografie van de joodse historicus Flavius
Josephus, vertaald, ingeleid en toegelicht door
dr. G. Mussies (in de serie Na de Schriften, deel
8), Kok, Kampen, 1991, 80 pp., ƒ 22,50.

JOODS LEVEN IN DE MIDDELEEUWEN
Een boek dat bijna honderd jaar geleden
(1896) voor het eerst verscheen, nog steeds
wordt herdrukt en thans binnen ons taalgebied een nieuwe vertaling beleeft, mag op
zijn minst opmerkelijk heten. De auteur ervan, Israel Abrahams (1858-1924) was vanaf
1902 lector in de Talmudica aan de universiteit van Cambridge en onder meer oprich-
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ter en uitgever van het beroemde periodiek
Jewish Quarterly Review. Met zijn monumen-

tale werk over de joden in de Middeleeuwen
heeft hij een belangrijke inspanning geleverd
om het eenzijdige beeld over de middeleeuwse joden dat in het 19e eeuwse WestEuropa gangbaar was te corrigeren. In de algemene geschiedwerken die de Middeleeuwen behandel(d)en lijkt het wel alsof er in
die tijd geen joden hebben bestaan. Hier
vindt de lezer derhalve een schets van de politieke geschiedenis van de Middeleeuwen
vanuit joods perspectief.
Met zijn werk wilde Abrahams een groot
publiek bereiken ; hij schrijft daarom tot op
zekere hoogte 'populair', maar dit betekent
geenszins dat het hem aan wetenschappelijke nauwkeurigheid en eruditie ontbreekt.
Het bijzondere van het werk ligt vooral in de
ontsluiting van bronnen die tot dan toe doorgaans ongebruikt waren gebleven : de zgn.
responsa-literatuur. Responsa zijn in feite
brieven met vragen van individuele joden en
joodse gemeenschappen, en de antwoorden
van religieuze leiders in Babylonië over praktische problemen met betrekking tot de toepassing van de halacha, de religieuze voorschriften. Daarnaast bevatten deze responsa
ook theologische, medische en wetenschappelijke discussies die overvloedig aantonen
hoe belangrijk de bijdrage van de joden aan
de middeleeuwse cultuur is geweest.
Vanzelfsprekend bevat deze monografie
ook hiaten, zoals het ontbreken van aandacht voor de joden in de landen onder islamitische heerschappij, die in de Middeleeuwen het merendeel van het jodendom uitmaakten. Evenmin wordt melding gemaakt
van heterodoxe stromingen binnen het jodendom, zoals de Karaïeten. Daarnaast, zo
merkt prof. R. Fuks-Mansfeld in het 'Voorwoord' op, heeft Abrahams evenmin oog
voor de sociale en economische ontwikkelingen en voor de aanwezigheid van een sociale
onderlaag in de joodse samenleving van toen.
Het joodse leven in de Middeleeuwen, dat
heel lang verborgen is gebleven voor de
nieuwsgierige, onderzoekende – en vaak
vijandige – blikken van het christelijke Europa, komt hier in een veelheid van facetten
aan het licht : synagoge, gezin, huwelijk, armenzorg, onderwijs en amusement, theater,
kleding en literatuur, en uiteraard ook de relatie tussen joden en christenen. Een interessant boek, waarvan ik enkele beperkingen
reeds heb gesignaleerd ; maar die zijn gro-

tendeels te wijten aan de geest des tijds van
honderd jaar geleden. ❑ Panc Beentjes
Israel Abrahams, Joods leven in de
Middeleeuwen, BZZTóH, Den Haag, 1991, 324
pp., f 49,50.

YISHUV
De houding van de Yishuv (de joodse gemeenschap in Palestina in de jaren veertig,
vóór de oprichting van de staat Israël, ongeveer een half miljoen mensen) tegenover de
uitroeiing van het Europese jodendom blijft
een moeilijk en gevoelig liggend hoofdstuk
uit de eigentijdse geschiedenis van het jodendom. Onder in Israël geboren en getogen joden leeft de overtuiging dat de Yishuv niet
alles heeft in het werk gesteld om zoveel mogelijk Europese joden te redden. Porat, historica aan de universiteit van Tel-Aviv, toont
aan dat de situatie destijds zeer complex was
en reikt elementen aan voor een genuanceerder oordeel. Ze zet de vele politieke, financiële en militaire plannen van de Yishuv, hun
uitwerking of de oorzaken van hun mislukking op een rijtje.
Het duurde een hele tijd vóór de Yishuv
(en de rest van de wereld) werkelijk vatte wat
er in Europa aan het gebeuren was. Het
voortbestaan van de joodse gemeenschap in
Palestina was ook bedreigd, onder meer toen
de as-mogendheden in Noord-Afrika de ene
na de andere overwinning behaalden. De
Yishuv was ook verre van homogeen. Politieke, religieuze en etnische facties vochten
broedertwisten uit, bijvoorbeeld over de wijze waarop het zionistische ideaal gerealiseerd moest worden (illegale immigratie of
openlijke politieke strijd ?). De ene Yishuvleider (Weizmann) probeerde de Britten te
vriend te houden en mede daarom bekommerde hij zich politiek niet al te zeer om de
jodenuitroeiing, de andere (Ben-Gurion)
stelde zich combattiever op maar concentreerde zijn energie op de politieke toekomst
van de joden in Palestina, vooral nadat hij
begrepen had dat de geallieerden niet bereid
waren ook maar een fractie van hun oorlogsbelangen op te offeren voor de redding van
joden.
Moeilijk te verwerken vindt Porat dat het
leven in Palestina zijn gewone gang bleef
gaan. Verontwaardiging laaide nu en dan wel
op maar ebde even snel weer weg. Er kwam
geen massale protestactie. Alle aandacht
ging naar het eigen welzijn, de interne poli-
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De vraag naar kennis over de uitroeiing
zelf wordt niet behandeld. Daarvoor kan
men terecht bij een recent artikel in de Yad
Vashem Studies (met een vrij volledige bibliografie over het onderwerp). Duitse joden en
niet-joden hadden weet van de Endlösung of
hadden op zijn minst sterke vermoedens.
Maar kennis en geheugen werken niet zelden
zeer selectief. Enkele vooraanstaande joden
die in de kampen terechtkwamen getuigden
achteraf dat ze voordien geen weet hadden
van de uitroeiing. Terwijl uit vroegere geschriften van hun hand blijkt dat ze wel degelijk over relevante informatie beschikten.
Weten, beseffen en handelen zijn zeer verschillende zaken. De vraag is minder wie wat
Dina Porat, The Blue and the Yellow stars of Da- wist dan wie wat wou geloven. De meesten
vid. The Zionist Leadership in Palestine and the
wisten in elk geval 'genoeg om te weten dat
Holocaust, 1939-1945, Harvard University Press,
het beter was niet méér te weten'.
London, 1990, 334 pp., £ 22.25.
• Gie Van Den Berghe

tieke verdeeldheid, de vestigingspolitiek en
plannen voor industriële vooruitgang. Bij alle
onderhandelingen en maatregelen om iets
aan het vreselijke lot van de Europese joden
te doen werden de regels van het spel zorgvuldig gerespecteerd. De in Palestina vertoevende Duitsers werden bijvoorbeeld nooit
gegijzeld. Porat wijt dat aan de precaire situatie van de Yishuv en zijn beperkte middelen. Daar mag mijns inziens aan toegevoegd worden dat de 'onverschilligheid' van
de Yishuv in niets verschilt van die van de
rest van de wereld tegenover deze en andere
genocides. Is het hemd niet bijna steeds nader dan de rok ? • Gie Van Den Berghe

WETEN EN NIET WETEN
'Wir haben es nicht gewusst' luidde het na de
Tweede Wereldoorlog uit vele Duitse kelen.
Een aantal ooggetuigen en wetenschappers
bezon zich naar aanleiding van de vijftigste
verjaardag van de novemberpogrom (de
'Reichskristallnacht' van 9-10 november
1938) over het werkelijkheidsgehalte van die
ontkenning. Aan de jodenuitroeiing ging tien
jaar discriminatie, vervolging en plundering
vooraf. En daar heeft de meerderheid van de
Duitse bevolking ongetwijfeld weet van gehad, velen hebben ervan geprofiteerd, weinigen hebben er zich tegen verzet. De uitschakeling van joden uit alle sferen van de maatschappij bood medeburgers tal van vaak onverhoopte kansen. Joodse jobs en joods bezit
werden gretig ingepalmd. De eigendomsoverdracht werd netjes geregeld. Het geld dat
joden voor hun eigendommen kregen werd
later in beslag genomen via emigratiebelasting en boetes.
De auteurs belichten de actieve afzijdigheid én medewerking van de Wehrmacht, de
rol van de Reichsbahn bij de deportaties, het
stilzwijgen van de meeste kopstukken van de
Bekennende Kirche, de grondige zuivering
in gerechtelijke kringen en in de kunstwereld, het opportunisme van vele brave burgers (o.a. Richard Strauss, Karl Böhm). Het
'wir haben es nicht gewusst' is geen verdringing achteraf maar was geïnteresseerde onwetendheid op het moment zelf, desinteresse
voor andermans lot, verantwoordelijkheidsdissociatie en onbehagen over passief toekijken.

Jörg Wollenberg (ed.), 'Niemand war dabei und
keiner hat's gewusst'. Die deutsche Öffentlichkeit
und die Judenverfolgung 1933-1945, Piper, München-Zurich, 1989, 271 pp., DM 17,80.
David Bankier, The Germans and the Holocaust:
What did they know ?, in Yad Vashem Studies,
1990, pp. 69-98.

L I T E R A T U U R
NEDERLANDSE LITERATUUR
TEGENDRAADS
'De taak van de ideologiekritiek is te beargumenteren in hoeverre de ideologieën in
teksten schadelijk zijn, en voor wie ze schadelijk zijn', is een uitspraak die in een of ander fascistisch of extreem communistisch
propagandablaadje niet zou misstaan. Toch
komt ze wel degelijk uit de inleiding van De
canon onder vuur, een essaybundel die door
voornamelijk feministisch geïnspireerde academici werd volgeschreven en waarin Couperus, Nescio, Du Perron en Mulisch na een
schijnproces terechtgesteld worden. Bordewijk en Annie Schmidt komen er met lichtere
straffen vanaf, terwijl Elsschots Het Dwaallicht ideologisch volledig integer wordt bevonden, maar de Vlaamse auteur is wel de
enige van de verdachten die vrijuit gaat. Het
provocatief-autoritaire uitgangspunt van
deze uitgave lijkt bevestigd te worden door
de foto van de gebombardeerde bibliotheek
Holland House (Londen) op het omslag dat
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mij zelfs even doet denken aan het Futuristisch Manifest waarin Marinetti oreert : 'Wij
willen de musea vernietigen, de bibliotheken, academies van elk soort, en strijden tegen moralisme, feminisme en tegen ieder
soort opportunistische of vulgaire lafheid'.
Alleen zijn Van Alphen en co. vóór moralisme, feminisme en, om het even heel scherp
te stellen, voor een zeker soort lafheid. Want
hoeveel moed is er nodig om een romanpersonage aan te vallen ? Lanseloet van Denemarken en Dichtertje zijn verkrachters, Arthur Ducroo is een racist, seksist en sadist.
Gesteld dat dat waar is, verandert dat iets
aan de waarde van het literaire werk waarin
ze figureren ? Voor mij alleszins niet. En dat
een boek, hoe satanisch van strekking ook,
ooit schadelijk kan zijn, weiger ik te geloven.
Of zoals Malamud het in The Fixer stelde :
'There are no wrong books. What's wrong is
the fear of them'. ❑ E. van der Aa
Ernst van Alphen, Maaike Meijer (red.), De canon onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen, Van Gennep, Amsterdam, 1991,
259 pp., BF 770.

ZANGEN VAN GIACOMO LEOPARDI
Leopardi, de naam is een programma. Of
wellicht de afwezigheid van een programma,
maar dan uitdrukkelijk zo beleden. Wie Leopardi zegt, zegt pessimisme – en dat gaat
met grootse plannen maar slecht samen.
Toch wordt de lezer van zijn bundel Zangen, zijn beroemdste publikatie, naast een
aantal essays, in eerste instantie verrast door
een cyclus patriottische gedichten, die weliswaar in mineur geschreven zijn, maar in hun
verzuchting om vergane glorie diezelfde glorie toch nog lijken te verheerlijken. Later
krijgt het gevoel van het vruchteloze de overhand. Het leven is slechts lijden, en beter
ware het nooit geboren te zijn, zo verzucht
Leopardi de Ouden na.
Hij had er ongetwijfeld redenen voor. Hij
was geboren uit een geslacht dat door waanzin geteisterd werd, beknot onder het bigotte
regime van een starre vader, en niet gezegend met een uiterlijk dat het zwakke geslacht gemakkelijk aantrok. Onder zijn
vruchteloze liefdes blijft hij lijden, en dat
wordt gaandeweg het hoofdthema van zijn lyriek. De melancholie blijft er de allesoverheersende toonzetting van.
Daar is hij beroemd om geworden, minstens zozeer als die andere pessimist : Schopenhauer. En ook al is men van nature niet

tot een dergelijke stemming geneigd, men
slaat de bladzijden van deze nieuwe en uiterst verzorgde vertaling dan ook met verwachting open. Die wordt niet altijd bewaarheid. Leopardi toont zich nogal eens wijdlopig. Te expliciet ook, gezien de vele uitdrukkelijke en uitleggerige voegwoorden die de
onderlinge logica van de zinnen aangeven –
naar mag worden aangenomen in overeenstemming met het origineel – , maar die
daarin voor gevoelslyriek nu juist teveel zijn.
En het meest storende : ook Leopardi
weet zijn pessimisme lang niet altijd zo vorm
te geven dat daaruit een serieus te nemen
bestaansvisie spreekt, in plaats van het welverwoorde, maar uiteindelijk banale gemopper van een oude zeur – een ondeugd waaraan ook een hedendaags gevierd pessimist
als Cioran niet altijd ontsnapt. Wellicht
spreekt het eigen, anders geaarde gemoed
van de bespreker hier parten, maar waarlijk
klassieke poëzie zou die hindernis moeiteloos moeten nemen. Dat doet Leopardi lang
niet altijd.
En toch, soms zijn er briljante formuleringen, wendingen en soms zelfs een heel gedicht in deze bundel aan te treffen, die
onontkoombaar zijn en in hun schoonheid
onweerlegbaar. Het zijn er weinig, en ze
rechtvaardigen de roep van Leopardi maar
ten dele. Maar ze rechtvaardigen zijn bundel
Zangen wel. ❑ Ger Groot
Giacomo Leopardi, Zangen, vertaald en ingeleid
door Frans van Dooren, Ambo, Baarn, 204 pp.,
f 55.

DENKWIJZE 298
G.J. Zwier vertrok 20 jaar geleden als doctoraal student antropologie naar Lapland om
er aan veldwerk te doen. Hij hield er een dun
etnografisch en een omvangrijk persoonlijk
dagboek aan over. Zwier koos voor de literatuur, publiceerde verhalen en romans en
recenseert sinds 1982 de Nederlandse literatuur voor de Leeuwarder Courant. Zijn opleiding als antropoloog is er zeker niet vreemd
aan dat hij spannende reisverhalen en avonturenromans, 'waarin de vertelkunst hoog op
de troon zit' (p. 10) verkiest boven de romans
die de literatuur zelf tot onderwerp hebben,
de zgn. poëticale romans. Daarvoor signeren
de Revisor-auteurs (Kellendonk, D. Meijsing, Matsier, Kooiman) over wie hij geen
goed woord uit zijn pen kan laten vloeien.
Met Maarten 't Hart deelt G.J. Zwier ook de
weerzin tegen Revisor-critici als Tom van
Deel, Carel Peeters, Frans De Rover : hun
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werk is dor, vervelend, pretentieus, quasi
diepzinnig. De lezer die geen abonnee van
de Leeuwarder Courant is weet nu vanuit welke hoek Zwier de literaire produktie van het
afgelopen decennium bekijkt. De ondertitel
van deze selectie krantestukken luidt :
'Hoogte- en dieptepunten in de Nederlandse
literatuur uit de jaren tachtig'. Die ondertitel
lijkt te beloven dat de lezer van Denkwijze
298 aan het einde van het boek gekomen een
soort Gauscurve van de literatuur zal kunnen
maken met een of meer absolute toppers bovenaan, een behoorlijke middenmoot en wat
barslechte uitlopers. Dat is niet het geval. De
boeken die Zwier besproken heeft vormen
een onvoldoend representatief staal om de
recente Nederlandse literatuur in kaart te
kunnen brengen. Van Vlaamse zijde treft
men alleen Het verdriet van België van Hugo
Claus aan en De vermaledijde vaders van Monika van Paemel. Vergeefs zal men tussen de
50 titels zoeken naar een Kossmann, Haasse,
Krol, Rubinstein.
In zijn beoordeling houdt Zwier meestal
een slag om de arm. Zo is hij enthousiast over
het debuut van Marion Bloem maar niet over
haar schrijfstijl ; Hellema is een markant
schrijver, maar geen groot romancier ; Au
pair van W.F. Hermans is niet groots, maar
wel onderhoudend en intrigerend ; De wetten
van Connie Palmen draagt het stempel van
zowel intelligentie als speelsheid, maar is als
roman zeker niet volmaakt.
G.J. Zwier kiest dus voor een variant van
Denkwijze 298, uitgevonden door een muis
van Anton Koolhaas. Die denkwijze berust
op het voortdurend gebruik door muis
Neamfrodel van het woord 'namelijk' zoals
in 'Het is koud, namelijk killig' (p. 141). De
Zwierse variant daarvan luidt : 'Het boek is
sterk, maar niet ijzersterk'. Zo'n nuancering
in een kritische recensie kan men natuurlijk
waarderen, hoewel het parti pris van Zwier
bepaalt hoe sterk de uitspraak is die na het
'maar' gerelativeerd zal worden. Wat Zwier
nooit aangewreven kan worden is dat hij
geen moeite zou doen om de lezer te informeren over inhoud, aard en strekking van
het nieuwe boek, dat meestal gepresenteerd
wordt in de context van het oeuvre van de auteur. In hoeverre Zwier een betrouwbare
gids is heb ik in dit kort bestek aangetoond,
namelijk niet zonder meer tegengesproken.
Zo'n oordeel past volledig in de denktrant
Joris Gerits
298.
Gerrit Jan Zwier, Denkwijze 298, De Prom,
Baarn, 1991, 203 pp., BF 690.

❑
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EFFATA
Dit bundeltje bevat een goede dertig gedichten die hierin overeenstemmen dat ze een
opening laten, een andere dimensie evoceren, een 'deur open houden'. Soms staat die
deur op een kier, soms is ze half-open ; soms
wordt ze lichtjes – haast onhoorbaar –
opengeduwd, soms tamelijk luidruchtig
opengebroken. 'Gedichten over mensen en
God', luidt de ondertitel. Waar ze zich expliciet tot de andere richten, is de Ander echter
nooit veraf, tenminste als de lezer bereid is
de ervaring aan te raken waaruit ze voortkomen want 'Wat je ziet, moet je zijn' (p. 17).
Er zijn gedichten waarin de bijbelse beeldentaal de ervaring articuleert – expliciet religieuze gedichten dus. Die worden voorafgegaan door gedichten die a.h.w. het terrein
voorbereiden. Op die manier voert de samensteller de lezer binnen in een gewijde
ruimte.
Treffend in deze bloemlezing is het internationaal gezelschap waarin de Angelsaksische dichters als een magneet schijnen te figureren. De toonaard van deze religieuze
poëzie wordt m.i. het best verwoord door Jules Supervielle : 'Ik bied jullie slechts een
haard waar je weer vuur zult vinden'.
Dat de vertaling de honger naar het origineel meestal verdrijft, is geen geringe verdienste. Zoals de gedichten is dit boekje pretentieloos ; het wil slechts een deur openlaten voor wie een drempel wil overschrijden.
Hugo Roeffaers

❑

Met de deur open. Gedichten over Mensen en God,
verzameld en vertaald door Paul Begheyn, De
Heraut, Nijmegen, 1991.

CULTUUR EN LITERATUUR
Ter gelegenheid van het afscheid, op 1 september 1991, van J.J.A. Mooij als hoogleraar
algemene literatuurwetenschap aan de
Rijksuniversiteit te Groningen, bundelde
R.T. Segers vierendertig bijdragen van collegae. Hij noemt die bundel een interdisciplinaire verzameling die naar één punt convergeert : 'zij vinden hun inspiratie in het werk
van J.J.A. Mooij' (p. 7). Interdisciplinair
krijgt hier dus de betekenis van 'gericht op
één bron' en niet van een zoektocht naar een
gemeenschappelijke bedding voor vele toevoerrivieren. De afzonderlijke bijdragen zijn
te kort (4 a 5 blz.) om ze op hun eigen merites
te taxeren. Ze bieden wel een caleidoscopisch beeld van het werkterrein van de ge-
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vierde hoogleraar : cultuur, esthetica, poëzie,
literatuurtheorie, receptie, enz. Hoewel er
wel herhaaldelijk wordt verwezen naar
Mooij's boek Idee en verbeelding (Van Gorcum, Assen, 1981), mis ik in deze bundel –
zoals trouwens ook in Mooij's boek – een
heldere reflectie op de verhouding literatuur-filosofie, ofschoon de bijdrage van F.
Berindsen, Postmodernisme en over cultuurwetenschap in strikte zin (pp. 11-18) daartoe
wel enkele aanzetten biedt. Omdat ze zo beperkt zijn, konden de meeste bijdragen mijn
honger niet stillen. Een aantal heeft mij echter wel bekoord : 'Ut pictura' en 'Taiuschung',
de pittige analyse van het gedicht 'In Groningen' van Rutger Kopland, Welke literaire genres bestaan er eigenlijk ?, Davidson en Derrida
over metafoor...
Maar allicht zullen andere recensenten in
andere bijdragen hun gading vinden, want er
is 'voor elk wat wils'. Ik kan mij voorstellen
dat een emeritus niet weinig verrast zal zijn
dat zijn levenswerk zo vele bronnen deed
ontspringen. Blijkbaar was dit niet alleen te
danken aan het feit dat 'door zijn toedoen de
Algemene Literatuurwetenschap een geaccepteerde en gerespecteerde discipline is geworden' maar ook aan zijn 'harmonieuze karakter' (p. 7). Om die hommage zullen niet
weinig academici hem benijden.
❑ Hugo Roeffaers
Rien I. Segers (red.), Visies op Cultuur en Literatuur. Opstellen naar aanleiding van het werk van
J.J.A. Mooij, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1991,
pp. 301, f 55.

BOA
Dit prozadebuut van Marie Kessels (1954),
die eerder gedichten publiceerde, wordt gepresenteerd als een roman. Het is een wonderlijk boek, indringend geschreven, maar is
het een roman ? Het is geen verhaal, er gebeurt nauwelijks iets. De schrijfster is beeldend kunstenares en ze gebruikt al schrijvend ook schildertechnieken. Boa is een
combinatie van een portret en een stilleven.
De hoofdpersoon, Meg, maakt de balans op
van haar wankele, chaotische en toch dappere bestaan, van haar verhouding met een
rechter en een dirigent.
Men zegt dat ze ooit een band had met
de dingen en stillevens tekende. Daar was ze
dan goed in, want er wordt zeer aandachtig
stilgestaan bij alledaagse dingen. Meg
spreekt in zichzelf en geeft commentaar op
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zichzelf. Verder wordt er niets gezegd. Ze
zegt dan ook dat ze van zwijgen houdt. Het
boek is een eenzame dialoog met zichzelf,
een stellingname tegenover minnaars waar
ze weinig aan heeft, en vooral een gesprek
met de dingen om haar heen. En dat laatste
is heel boeiend. In een taal die het midden
houdt tussen poëzie en proza wordt er stilgestaan bij de tijd, bij kleuren, stemmingen,
en kleine dingen : een appel, een spiegel, een
schildersezel, vaatdoekjes, de tijd, een geur,
kleuren, een boa.
Wanneer ze het niet verteld zou hebben
had de lezer zelf kunnen vermoeden dat er
een schilder aan het woord is.
❑ Harry Hamersma
Maria Kessels, Boa, De Bezige Bij, Amsterdam,
1991, 152 pp.

HUBERT LAMPO
De man die van nergens kwam, de nieuwste
roman van Hubert Lampo, is een interessant
literair fenomeen. Hij biedt de lezer een kijk
op de rijping van een literair oeuvre. In 1972
schreef Lampo de novelle De vingerafdrukken
van Brahma. De ik-figuur, hoofdredacteur
van Het Avondnieuws, vraagt zich af waarom
zijn voorganger, Everaart Merlaan, een eeuw
geleden een goed lopende artikelencampagne tegen de afbraak van de Antwerpse Kolvenierstoren plots stopzette. Samen met zijn
zoon gaat hij op zoek naar een verklaring in
het archiefmateriaal.
Twintig jaar later heeft Lampo die stof opnieuw opgenomen en uitgewerkt tot een roman die aanzienlijk verdergaat dan de novelle. De eerste helft van De man die van nergens
kwam is een nauwgezette parafrase van De
vingerafdrukken van Brahma, zij het dat er
hier en daar nieuwe aspecten aan toegevoegd zijn. De tweede helft van de roman is
nieuw.
Het resultaat mag er zijn. De man die van
nergens kwam is een Antwerpse roman over
de tijd geworden. Het verhaal speelt zich in
het heden af, maar is gelardeerd met uitvoerige gemoderniseerde fr agmenten uit Merlaans dagboeken (19e eeuw) en met notities
van een anonieme 15e eeuwse tijdgenoot van
figuren als Looi Pruystinck en Tanchelijn
(geen onbekenden voor wie met het essayistisch werk van Lampo vertrouwd is). De hele
roman speelt zich wat de drie 'tijdsblokken'
betreft, op dezelfde plekken in Antwerpen
af. Lampo is gefascineerd door het feit dat
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de stad zowel van het 15e eeuwse als van het
19e eeuwse of hedendaagse leven getuige
(geweest) is. Het is dan ook 'logisch' dat er
zich tussen die 'tijdsblokken' interferenties
voordoen. Dat gaat zelfs zover, dat bepaalde
romanpersonages in de drie 'tijdsblokken'
optreden. Deze roman, die we zeker niet traditioneel magisch-realistisch kunnen noemen, is omwille van de belezenheid van de
auteur en de uitvoerige schrijfstijl geen gemakkelijk boek. Meer dan eens moet je zinnen herlezen. Alvast een waardevol tegengewicht tegen onze 'cultuur' van snelle slogans.
• Peter Meukens
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Deze duidelijk autobiografische novelle
- Demirkan is in Duitsland actrice - getuigt van een grote taalbeheersing en is zowel
qua vorm als qua inhoud de moeite van het
lezen waard. Dat de schrijfster daarbij het
accentrijke Duits van een Hollandse verpleegster meesterlijk evoceert, is een bewijs
temeer voor het feit dat integratie van migranten in hun gastland best mogelijk is.
• Peter Meukens
Renan Demirkan, Schwarzer Tee mit drei Stück
Zucker, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1991, 139
pp., DM 28.

Hubert Lampo, De man die van nergens kwam,
Meulenhoff, Amsterdam, 1991, 354 pp., BF 790.

KUNST
SCHWARZER TEE
8.05 u. op een julizondag in een Duitse
kraamkliniek: een jonge vrouw van Turkse
afkomst wacht in het kraambed de nakende,
operatieve geboorte van haar eerste kind af.
9.57 u.: de internist verdooft haar. Gedurende 112 minuten is de lezer getuige van het
wachten en de fysieke gewaarwordingen van
de zwangere vrouw, die de aanleiding vormen voor een aantal beschouwingen over
haar leven als migrante in Duitsland. Een
raamvertelling dus.
'Voor de eerste keer voelde ze zich erbij
behorend, "normaal", normaal zoals al diegenen, die met overtuigende vanzelfsprekendheid hun plaats in deze wereld konden
benoemen en haar door hun zelfbewustzijn
imponeerden' (p. 14). De zwangerschap bezorgt deze vrouw een identiteit, die zij, als
het ware geprangd tussen twee culturen, tot
nu toe gemist heeft. 'Wir sind Fremde hier'
(p. 41), had haar moeder haar in Duitsland
altijd voor ogen gehouden. '(...) niet enkel,
dat ze zich hier vreemd voelde, door de "inheemsen" als "vreemde" niet echt gerespecteerd werd, zij bespeurde tegelijkertijd een
groeiende vervreemding in haar geboorteland' (p. 41). Ze had het ervaren, toen ze met
haar Duitse vriend naar haar geboorteland
op reis gegaan was en er door een gastvrije
landgenoot bijna verkracht werd met de uitleg : 'Wel, laat je niet kennen. Je bent toch
geen Turkse meer' (p. 72). Anderzijds had ze
in Duitsland meegemaakt, hoe een bediende
op de bevolkingsdienst haar als een stuk vuil
behandelde en met een soort van verhakkeld
taaltje — 'Jij daar wachten' (p. 96) - afscheepte.

GRAND HOTELS
Inhakend op de grote belangstelling die er
momenteel bestaat voor de kunst van de 19e
eeuw hebben kunsthistorica Dorothée van
Hooff en neerlandicus Willem Bruis een populair-wetenschappelijk boek geschreven
over Grand Hotels in België, Nederland en
Luxemburg. Een dergelijk werk is zeer welkom, aangezien het kan bijdragen aan de
herwaardering van een cultureel erfgoed
waarmee in het recente verleden weinig eerbiedig is omgegaan.
De bloeitijd van het Grand Hotel lag in
de periode 1880-1914. Helaas hebben de ingrijpende veranderingen waaraan de hotelbranche sindsdien onderhevig is geweest het
verdwijnen van veel Grand Hotels tot gevolg
gehad. Kenmerkend is het lot van Scheveningen. Van de vijf Grand Hotels die daar ooit
langs de kustlijn stonden, is alleen het Kurhaus bewaard gebleven. De meeste andere
zijn in de jaren zeventig ten prooi gevallen
aan de slopershamer. In België is Oostende
zonder twijfel de zwaarst getroffen stad, al
was hier ook het oorlogsgeweld een belangrijke oorzaak van de teloorgang van de
Grand Hotels.
Hoewel de begrippen Grand Hotel en Palace Hotel bij iedereen associaties oproepen
met rijkdom, excessieve luxe en haute volée,
valt een sluitende definitie eigenlijk niet te
geven. De auteurs ondervangen dit probleem
door het geven van een reeks kenmerken,
zoals lokatie, architectuur en vormgeving, representativiteit, de omvang van het personeel en het soort gasten. Op basis hiervan inventariseren en beschrijven zij de nog be-

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poëzie, literatuur in een uniek kader
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Willem Bruis en Dorothée van Hooff, Grand
Hotels van de Benelux, De Bataafsche Leeuw,
Amsterdam, 1991, 224 pp., ƒ 69,50, BF 1390.
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Niettemin vind ik de opzet van het boek,
het inventariseren en beschrijven van verdwenen en bestaande Grand Hotels in de
Benelux, volledig geslaagd. • Bruno Wijnands
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Mijn voornaamste bezwaar geldt echter
de schrijfstijl, die wordt ontsierd door veel
stroeve of zelfs onjuiste formuleringen. Twee
voorbeelden: '... de zee, die tot op dat moment werd gezien als een gevaarlijk en bedreigend fenomeen, veranderde langzaam
maar zeker in een aangename plaats' (p. 124)
en: 'Dit hotel (...) behoorde tot één van de
duurste van Brussel' (p. 92). Een bekwaam
redacteur had hier goed werk kunnen doen.

V'

Bovendien zou een bescheiden verklarende woordenlijst nuttig zijn geweest, aangezien er in de tekst nogal wat bouwkundige
termen en begrippen uit de hotelbranche
voorkomen die zeker niet tot ieders woordenschat zullen behoren. Gelukkig is er wél
een hotelregister opgenomen, waarin van elk
beschreven object de huidige situatie wordt
aangegeven.

,y, B O E R E N H U I S

staande én de verdwenen Grand Hotels van
de Benelux. Deze worden ingedeeld in drie
categorieën : Grand hotels in de stad, in het
binnenland en aan de kust. Van elke categorie schetsen de schrijvers de historische achtergrond en beschrijven zij de gemeenschappelijke karakteristieken. Vervolgens worden
van de afzonderlijke hotels de bouwgeschiedenis, de vormgeving en enige bijzonderheden besproken, waarbij gelukkig ook plaats
is ingeruimd voor anekdotes. De tekst is rijk
geïllustreerd met historisch fotomateriaal, in
veel gevallen afkomstig uit de archieven van
de verschillende hotels. Daarnaast zijn er enkele recente foto's afgedrukt, meestal gemaakt door de schrijvers zelf. Dit hadden er
wat mij betreft wel meer mogen zijn, omdat
daarmee de lezer een duidelijk beeld krijgt
van de situatie waarin de overgebleven hotels
verkeren. Ook valt het te betreuren dat er,
met uitzondering van de foto's op het omslag
(waarvan er twee identiek zijn), alleen zwartwit afbeeldingen gebruikt zijn.
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EEN ABONNEMENT OP STREVEN
Allicht heeft u vrienden die zich voor Streven kunnen interesseren of die zich zelfs
willen abonneren. Wij danken u vooraf voor de moeite die u neemt ons die te melden...
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Een unieke bloemlezing van 360 bladzijden, met a rtikelen uit 32 jaargangen
(1957-1989) van het algemeen-Nederlands
cultureel tijdschri ft Ons Erfdeel.
Uit deze periode is een keuze van veertig
artikelen gemaakt. Deze hebben betrekking
op een breed scala aan onderwerpen : de
kunsten, media, internationale culturele betrekkingen, geschiedenis, culturele samenwerking, taal- en cultuurpolitiek en diverse
algemeen-maatschappelijke vraagstukken.
Daarmee geeft deze staalkaa rt een adequaat beeld van de veelzijdigheid van Ons
Erfdeel, dat door zijn algemeen-Nederlands
karakter en cultuurpolitiek engagement een
eigen plaats verwierf in het culturele leven
van Nederland en Vlaanderen.
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Dit aanbod geldt
uitsluitend voor
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zijn geweest.
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Stuur de bon naar : Stichting Ons Erfdeel,
Murissonstraat 260, B-8931 Rekkem.
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P E R S O N A L I A

LUDO ABICHT (°1936), behaalde het doctoraat germaanse talen aan de universiteit van Cincinatti, VSA, met een doctoraat over Der prager Kreis. Adres : Brialmontlei 31, B-2018 Antwerpen.

DIRK BRUGGEMAN, SJ. (°1927), pastor, voorheen in Lisse, nu in Den Haag.
Had via de 'Exerzitien Werkwoche' en een Vredesgroep in Dresden contacten met
de DDR. Adres: Laan 259, NL-2512 DN Den Haag.

JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de K U Leuven. Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.

XABIER GOROSTIAGA, SJ., voorzitter van de Coordinación Regional di Investigación Economico e Social (CRIES), het Regionaal Centrum voor Economisch
en Sociaal Onderzoek. Adres: redactie.

ROBERT HOTZ, SJ. (°1935), studeerde in Zurich pedagogie, in München filosofie en in Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa. Redacteur van Orientierung (Zurich), Russia Christiana (Rome). Adres : Scheideggstrasse 45, CH-8002 Zurich.

RUDI LAERMANS (°1957), licentiaat sociologie, wetenschappelijk medewerker
aan de afdeling cultuursociologie van de KU Leuven. Publiceert o.a. in De Nieuwe
Maand en Krisis. Tijdschrift voor Filosofie. Lid van WITT. Adres: De Becker Remyplein 15, B-3010 Kessel-Lo.

JAN M U Y L L E (°1955), promoveerde in 1986 tot doctor in de oudheidkunde en
de kunstgeschiedenis. Thans werkzaam als buitengewoon docent aan de K U Brussel (voorheen UFSAL) en als leraar aan het Lemmensinstituut (Leuven) en het
Instituut St.-Maria (Antwerpen). Adres: Graaf van Hoornestraat 19-21, B-2000
Antwerpen.

HUGO ROEFFAERS, SJ. (°1938), doctor in de germaanse filologie. Docent aan
de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres : Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen.

JOHN W.M. VERHAAR, SJ. (°1925), doctor in de letteren (Universiteit Groningen). Doceerde linguïstiek aan de Universiteit van Djakarta (Indonesië, 19691980) en in Papoea-Nieuw-Guinea (1985-1990). Adres: 't Hoenstraat 30, NL-2596
HZ Den Haag.
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WOORD EN VISIOEN
S.T. COLERIDGE. Sporen van transcendentie
HERMAN SERVOTTE

Hoe reageren mensen op het cultuurverschijnsel van de secularisatie, en op de ontluistering
van de wereld waartoe zij heeft bijgedragen ? De vraag kan op verschillende manieren beantwoord worden. Hier komen twee bevoorrechte getuigen aan het woord. S.T. Coleridge en P.B.
Shelley (zie meinummer) beleefden de aanvang van de secularisering en zij moesten een nieuwe
houding ontwerpen. Wat zij vonden en overtuigend wisten te verwoorden geeft een richting aan
die velen na hen zouden inslaan.

594

DE UNO-CONFERENTIE OVER MILIEU EN ONTWIKKELING
Rio De Janeiro 1992
MARC HOOGHE

De Verenigde Naties houden in juni '92 een belangrijke conferentie over de samenhang tussen
milieu- en ontwikkelingsproblemen. Het is de bedoeling de aanbevelingen van het Brundtlandrapport te vertalen in politieke verbintenissen. De voorbereidingen voor de conferentie zijn al
in een vergevorderd stadium.

604

ANGST
A.M. VAN NISPEN TOT PANNERDEN

Het fenomeen angst staat zo dicht bij het leven van alle dag dat het eeuwenlang als zodanig
nauwelijks expliciet aandacht kreeg. Pas in de tijd van het existentialisme wordt angst een object
van studie. Maar, wordt door de wetenschappelijke bestudering `angst' als subjectief fenomeen
niet gerationaliseerd en verpsychopathologiseerd ? Wordt in onze tijd de existentiële betekenis
van 'angst' ontkracht en worden daarmee de creatieve bronnen ervan drooggelegd ?

614

DE WERELD VAN GISTEREN
GUIDO VANHEESWIJCK

In Joegoslavië onderbouwen Slovenen en Kroaten hun onafhankelijkheidsstreven vanuit hun
Europees (lees : Habsburgs) verleden. Ook in Tsjechoslovakije en Hongarije beroepen etnische
groepen zich op dat Europese verleden om een eigen identiteit op te bouwen. Maar paradoxaal
genoeg was het juist in de nadagen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie dat de idee
van een Europese culturele identiteit teloorging.
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BRAZILIË IN CRISIS
LUK CORLUY

Ondanks de talloze schuldenstrategies is de schuldaflossing in het zwaar door politieke instabiliteit en economisch wanbeleid geteisterde Brazilië er de laatste jaren nauwelijks op vooruitgegaan. Een definitieve kwijtschelding lijkt daarom meer dan ooit verantwoord.

635 BRIEF UIT KENIA
JOHAN DE WIT
Kenia heeft sinds lange tijd de reputatie een relatief rustig en welvarend Afrikaans land te zijn.
Tot in februari 90 een politieke moord de rust verstoorde tot op de dag van vandaag, en het
land ook steeds dieper gebukt gaat onder het toenemend aantal seropositieven.
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WOORD EN VISIOEN
HERMAN SERVOTTE

'Hoezo ?' zal men zeggen, 'wanneer de zon opstaat, zie je dan geen ronde schijfvan vuur
ter grootte van een guinea ?"oh, nee, nee. Ik zie een ontelbare menigte van de hemelse
heerscharen en zij roept : "Heilig Heilig Heilig is de Heer God Almachtig"'
William Blake in A Vision of the Last Judgment, 1810.

Deze fictieve dialoog stelt twee manieren van zien tegenover elkaar, die van
de opkomende exacte wetenschappen en die van de traditionele gelovige.
Blake vertegenwoordigt de eeuwenoude zienswijze die onder meer in de
joods-christelijke Schrift vertolkt wordt : hemel en aarde verkondigen luid
de glorie van God. Voor wie deze glorie kan waarnemen, is God, hoe hoog
verheven ook, aanwezig in de wereld. Hij spreekt en Hij geeft zich in bevoorrechte momenten te zien. Daaruit vloeit als het ware vanzelf voort dat
een antwoord op de existentiële vragen 'wat kan ik kennen ? wat moet ik
doen ? wat is de zin van het bestaan ?' al bij voorbaat gegeven is. De instituties van de godsdienst formuleren het antwoord en werken het tot in de
details uit. Het resultaat is een stabiele wereld waarin de mens zijn plaats
en zijn opdracht heel goed kent.
Met het opkomen van de natuurwetenschap zet zich, eerst in de wetenschappen en daarna in het dagelijkse leven, een nieuwe opvatting over de
waarneming door, die door de Engelse empiristen zoals John Locke en David
Hume werd gethematiseerd. Het ideaal was niet langer de symbolische visie
die door het zintuigelijke heen keek, maar de objectieve, meetbare kennis
die controleerbaar was en dus zekerheid bood. Kennis die niet aan deze criteria beantwoordde, werd bestempeld als subjectief, verwezen naar het domein van het gevoel, en gewantrouwd. Onder druk van deze nieuwe opvatting, die door de snelle opmars van de wetenschap en de techniek leek te
worden bekrachtigd, verengde zich de wereld tot het strikt waarneembare.
Daardoor werd de religieuze visie op de wereld ook geproblematiseerd : het
geloof in Gods bestaan werd afhankelijk gemaakt van bewijzen. Om in te
spelen op deze nieuwe situatie ontwierp men een zogenaamd natuurlijke
theologie die stoelde op de waarneming van de wereld en God bereikte als
de slotsom van een deductie. Alsof hij vermoedde dat een strikt en dwingend
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godsbewijs een illusie zou blijken te zijn, schreef de Anglicaanse bisschop
Joseph Butler al in 1736 The Analogy of Religion; daarin stelde hij dat waarschijnlijkheid en niet zekerheid ons richtsnoer is in het leven : 'probability
is the guide of life', een regel die in de 19e eeuw een grote rol zou spelen
in de evolutie van een John Henry Newman.
Maar noch de goed-bedoelde pogingen van de natuurlijke theologen noch
het alternatief van Butler slaagden erin om de wijzigingen in het godsbeeld
tegen te houden. Geleidelijk aan evolueerde het in de richting van een koele,
onbewogen eerste beweger, de god van de deïsten. God was wel nog niet
dood, maar hij stond met de rug naar de wereld toegekeerd. En weldra zou
de vraag naar zijn nut voor de mens worden gesteld. Deze ontwikkeling had
verstrekkende gevolgen, want zij tastte op haar beurt de voorstellingen van
het doel van de wereld en van de zelfwording van het individu aan. De ontmoeting van God en mens in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die in
het boek der Openbaring zo feestelijk wordt aangekondigd, heeft met de
groei van het nieuwe godsbeeld veel van haar geloofwaardigheid en zelfs van
haar wenselijkheid verloren. De traditionele voorstelling van het heil van de
mens, zoals men die aantrof in de portalen van de kathedralen of op de grote
glasramen, werd onverstaanbaar. Men ging dus zoeken naar een nieuwe interpretatie ervan ; of men zocht naar nieuwe beelden om de zin van de geschiedenis voor individu en wereld te belichamen ; of men probeerde een
nieuwe zingeving te creëren.
Hier doet de Romantiek haar intrede. Haar grote vertegenwoordigers in
Engeland, William Wordsworth en S.T. Coleridge, proberen de wereld iets
van zijn vroegere luister terug te schenken. Wordsworth zoekt welbewust de
glorie van het alledaagse in het licht te stellen ; zijn vriend Coleridge gaat
op zoek naar sporen van transcendentie in hét dagelijkse leven. De tweede
generatie gaat op de aldus ingeslagen weg verder. Shelley wil in zijn gedichten de werkelijkheid in het woord transfigureren en aldus vooruitlopen op
een uiteindelijke transfiguratie van mens en wereld ; Keats, van zijn kant,
aarzelt tussen een verheerlijking van de schoonheid van de waarneembare
wereld en de verheerlijking van de wereld van de verbeelding ; hij sterft te
jong om zijn keuze te hebben kunnen maken. Deze vier hebben blijkbaar
fundamentele posities ingenomen in dit debat, want hun respectievelijke
houdingen vinden navolging in de 19e eeuw.
In die periode wordt de problematiek nog aangescherpt. Het boek van
J. Hillis Miller dat de religieuze problematiek van de 19e eeuwse Britse literatuur aan de orde stelt, draagt de onheilspellende titel The Disappearance
of God (1963). Het onderzoekt de reacties van een zestal Victorianen op de
nieuwe situatie die geschapen wordt door de ontdekkingen van de geologie
en van de zgn. 'Higher Criticism' of bijbelkritiek. Fossielen allerhande toonden dat de aarde veel ouder was dan de bijbel leek te suggereren, en de historische kritiek bewees dat de bijbel, gelezen met de criteria van de 19e eeuw-
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se historicus, als historisch boek onbetrouwbaar was. Die twee samen, geologie en bijbelkritiek, maken elke naïeve lectuur van de Schrift onmogelijk.
Indien haar nog enig gezag wordt toegekend dan is het, zoals bisschop Robert Lowth het in zijn Lectures on the Sacred Poetry of the Bible (1741) had
voorzien, omwille van haar waarde als poëzie. Niet enkel die toegangsweg
tot God is toegegroeid, ook die van de natuurlijke theologie lijkt moeilijk
begaanbaar. Men kan weliswaar zoals Tennyson de affirmatie van Gods bestaan gronden in de kracht waarmee zijn aanwezigheid zich aan het gevoel
opdringt ; men kan zoals Brownings 'Bishop Blougram' cynisch argumenteren dat de godsdienstige houding uiteindelijk meer voordelen biedt dan de
atheïstische, zelfs indien er geen God zou bestaan ; maar wanneer Nietzsche
op het einde van de 19e eeuw in zijn Fróhliche Wissenschaft de kreet 'God
is dood' lanceert, constateert hij een feit. God is onzichtbaar geworden, ongehoord – onvoorstelbaar, ondenkbaar. Een van de gevolgen daarvan was dat
de mens nu zelf zijn toekomst in handen moest nemen ; hij moest zelf bepalen
hoe hij zichzelf kon worden, of hoe een ideale maatschappij er uit zou zien. Om
het met de woorden van Nietzsche te zeggen (p. 125):
Wat deden we toen we deze aarde van haar zon losmaakten ? Waarheen beweegt
ze zich nu ? Waarheen bewegen wij ons ? Weg van alle zonnen ? Vallen wij niet
onophoudelijk ? En achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, in alle richtingen ? Is er
nog een boven en een onder ? Dwalen wij niet door een eindeloos Niets ? Blaast
de lege ruimte ons niet tegen ? Is het niet kouder geworden ? Komt niet voortdurend de nacht en meer nacht ? Moeten de lampen niet al in de voormiddag worden aangestoken ?

In de Britse literatuur van deze periode, meer bepaald dan in de roman, is
het uitvallen van God nauwelijks waarneembaar, zozeer is de romancier bezig met de sociale of affectieve problematiek van zijn figuren. Indien het religieuze in de belangrijke werken van de 19e eeuw al ter sprake komt, dan
is het als een relict van vroeger ; zo zal Maggy Tulliver uit George Eliots Mill
on the Floss (1860) in haar groei naar volwassenheid een periode van evangelische vroomheid doormaken, maar ze zal zich uiteindelijk aan de invloed
daarvan onttrekken. In zijn essay over 'Religion and Literature' (1935) vat
T.S. Eliot de situatie van de roman als volgt samen :
Sinds Defoe is de roman voortdurend meer geseculariseerd. Er zijn drie fasen geweest. In de eerste beschouwde de roman het geloof in zijn toenmalige vorm als
vanzelfsprekend en liet hij het in zijn zedenschets achterwege. Fielding, Dickens
en Thackeray behoren tot die fase. In de tweede twijfelde de roman aan het geloof,
piekerde hij erover of betwistte hij het. Tot deze fase behoren George Eliot, George Meredith en Thomas Hardy. Tot de derde fase, waarin we nu leven, behoren
nagenoeg alle hedendaagse romanciers behalve de heer James Joyce. Het is de
fase van wie nooit over het christelijk geloof hebben horen spreken dan als een
anachronismel.
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De algemene situatie omstreeks het midden van de 19e eeuw wordt kernachtig verwoord in Matthew Arnolds bekende gedicht Dover Beach (ca. 1851).
Daarin functioneert de zich terugtrekkende zee als een beeld voor het geloof
dat zich uit de wereld terugtrekt en de aarde in haar onherbergzaamheid
blootlegt. En in een ander gedicht, Stanzas from the Grande Chartreuse (1852)
zal hij het hebben over de wereld van het geloof, die dood is, en een andere
wereld, die maar niet geboren wordt : 'Wandering between two worlds, one
dead, i The other powerless to be born'. De 19e eeuwse auteurs die zich met
de zaak bezighouden, constateren het verdwijnen van God, treuren er eventueel om, maar doen geen pogingen om de toegang tot Hem weer vrij te maken. De enige uitzondering is misschien G.M. Hopkins, die God probeert
te bereiken langs de oude vertrouwde weg van het boek der natuur. In zijn
beroemdste gedicht, The Windhover (1877), ziet hij in de torenvalk een beeld
van Christus zelf. Maar een aandachtige lectuur van het gedicht toont hoe
precair dit zicht is : tenslotte is de valk slechts een vogel, een ding. Het feit
dat Hopkins deze twee visies in hetzelfde gedicht kan bevestigen, wijst op
het wankelbare van zijn positie ; in tegenstelling tot de vroegere religieuze
dichter die God haast als een evidentie ervaarde, moet hij zijn visie op de
onzekerheid bevechten. De zogenaamde 'terrible sonnets', die hij op het einde van zijn leven in de jaren tachtig schreef, leggen getuigenis af van het samengaan van een geloof in God, die hij aanroept, en tegelijkertijd van zijn
gevoelen dat God ver is, of niet luistert, in één woord, afwezig is. Zijn geweeklaag is als 'dode brieven verstuurd naar Hem die helaas ! ver weg verblijft'. Het is alsof wat hij gelooft, niet door zijn ervaring bevestigd wordt.
Die tweespalt herinnert aan het beroemde onderscheid van J.H. Newman
tussen een 'notioneel geloof, dat berust op de aanvaarding van een waarheid
uitgedrukt in een propositie, en een 'reëel geloof', dat aansluit bij een vatten
van de buitentalige werkelijkheid. Het is alsof Hopkins, die door Newman
in de R.K. kerk werd opgenomen, alle moeite heeft om zijn geloof reëel te
laten zijn. Op die manier is hij een indrukwekkende getuige voor de moeilijkheid om te geloven wanneer voor de tijdsgeest God dood is.
In de 20e eeuw lijkt het pleit beslecht. Grote auteurs vertrekken van het
feit dat God dood is. Zo zal D.H. Lawrence in zijn Women in Love (1920)
de vraag laten stellen welke waarde het leven kan hebben, 'nu God dood
is'. Het antwoord op die vraag lijkt te worden gevonden in de liefde tussen
man en vrouw, zij het met een aantal reserves. Het hele oeuvre van Lawrence
probeert in alle eerlijkheid de grenzen en de mogelijkheden van de seksualiteit te onderzoeken. Hij werkt aldus, op zijn manier, de idee van de spreker
in Dover Beach uit, die voor de pijn van het leven alleen heil vond in de geliefde : 'Ach, mijn lieveling, laten we elkaar trouw zijn'. Die andere modernist, James Joyce, probeert, na het katholieke geloof vaarwel te hebben gezegd, heroïsch het boek te schrijven dat de hele werkelijkheid zou bevatten,
en aldus de integratieve functie van het vroegere geloof te vervangen door
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de integratieve functie van de kunst. Zodoende sluit hij zich aan bij de positie
van Keats, en ook wel bij die van Matthew Arnold die de kunst zag als de
vervanging van de religie. Samuel Beckett van zijn kant wil steeds weer opnieuw de leegte verwoorden en de uiteindelijke zinloosheid van het universum laten aanvoelen zonder zelf met zijn woord een nieuwe zekerheid te laten ontstaan. W.B. Yeats streeft in zijn werk naar een zowel psychologische
als maatschappelijke eenheid die hij hoopt te helpen tot stand brengen via
de kunst en de mythen die zij ontwerpt. Deze auteurs, die hier pro memorie
geciteerd worden, kunnen progressief genoemd worden. Zij stellen zich
inderdaad niet tevreden met een beschrijving van wat is, maar zij ontwerpen
vanuit de culturele situatie die ze aantreffen, een nieuwe bestaanswijze. Zij
zijn de echte erfgenamen van de romantiek, omdat in hun werk de verbeelding aan de macht is.
Zij zijn echter niet de enigen die het erfgoed van de romantiek in zich
dragen. Zowel T.S. Eliot als W.H. Auden, beiden erkende grootmeesters,
zijn in hun werk vertrokken van de wereld zoals hij kan ervaren worden sinds
de dood van God. Maar in plaats van zoals de boven genoemde auteurs elders een alternatief te zoeken, hebben zij geprobeerd om in deze wereld toch
een toegangsweg te vinden die zou kunnen leiden naar de wereld van het
goddelijke. Dat is geen reactionaire positie, geen kritiekloos terugvallen op
een oude, voor onze beschavingsvorm voorbijgestreefde ervaring, maar het
ontwerp van een nieuwe positie die de hedendaagse wereldervaring als basis
neemt, en die daarvan vertrekkend wegen baant in de richting van een Godsbevestiging en Godsbeaming.
In de twee essays die nu volgen, probeer ik twee tegengestelde en toch
qua uitgangspunt en beleving met elkaar verwante auteurs voor te stellen.
Coleridge en Shelley behoren weliswaar tot een voorbije cultuurperiode
maar hun reactie op het nog altijd actuele cultuurverschijnsel van de secularisatie kan gelden als een prototype van houdingen die ook nu nog worden
aangenomen. De ene, van het type van Coleridge, ziet in de wereld sporen
van transcendentie ; de andere, met Shelley als model, probeert de ontluisterde wereld te transfigureren door de kracht van het woord. Zij hebben beiden, met verbeeldingskracht en talige expertise, het probleem in alle helderheid geformuleerd en in hun werk een mogelijke oplossing tot leven laten
komen. Daarom kan een lectuur van hun werk een licht werpen op de huidige
problematiek.
NOTEN

1 T.S. Eliot, Selected Essays, Faber & Faber, London, 1951, p. 392.
2 Zie hierover H. Servotte, in A Deconstructive Reading of 'The Windhover', English Studies, 1989, LXX,
3, pp. 253-255.

Sporen van transcendentie
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Voor de Lyrical Ballads, die Coleridge in 1798 samen met Wordsworth publiceerde, bestond er een duidelijke afspraak. Terwijl Wordsworth zijn thema's zou kiezen uit het alledaagse, gewone leven, zou Coleridge gedichten
schrijven waarin de 'gebeurtenissen en de handelenden, tenminste gedeeltelijk, bovennatuurlijk zouden zijn' (Biographia Literaria, ch. XIV). De bekendste bijdrage van Coleridge, The Ancient Mariner, beantwoordt aan die
opdracht. De geschiedenis van de oude zeeman die zich heeft schuldig gemaakt aan de moord op een albatros, daarvoor vreselijk werd gestraft en die
uiteindelijk toch vergiffenis krijgt, is op zichzelf al buitengewoon, zij het niet
noodzakelijk bovennatuurlijk. Maar er treden in zijn verhaal ook figuren op
zoals de 'eenzame Geest van de zuidpool' die het schip voortduwt, of hemelse
geesten die de dode lichamen van zijn medematrozen opnieuw bezielen ; en
die figuren en die gebeurtenissen behoren ongetwijfeld tot een andere orde
dan die van het gewone realisme.
Dat zijn geen toevallige details. Coleridge heeft zijn gedicht zorgvuldig
rond het bovennatuurlijke opgebouwd. Dat blijkt al uit het motto, een Latijnse tekst van ene Thomas Burnet die behoedzaam de relatie tussen het
zichtbare en het onzichtbare aftast. Burnet begint met de principiële verklaring dat hij gemakkelijk kan geloven dat er 'meer onzichtbare dan zichtbare naturen zijn in het universum'. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe
dat de mens niet in staat is om ze met enige zekerheid te kennen. Dat neemt
dan weer niet weg dat het goed is om 'zich een betere en grotere wereld
voor te stellen', al was het maar om te beletten dat de menselijke geest zich
door het alledaagse zou laten afstompen. De formulering van Burnet dateert
uit 1692, maar in haar vrees voor de vervlakkende invloed van het alledaagse
doet ze verbazend romantisch aan. Bovendien stelt ze heel scherp het probleem dat de vraagstelling van de Romantiek en die van dit boek bepaalt :
bestaat er naast de wereld die wij met de zintuigen ervaren, een andere niet
direct waarneembare werkelijkheid ? En zo ja, hebben verhalen en mededelingen over een dergelijke wereld dan waarheidswaarde of zijn ze integendeel de vrucht van een in laatste instantie oncontroleerbare fantasie ?
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IN DE BAN VAN HET MYSTERIEUZE
De communicatiestructuur van het gedicht wijst de richting aan waarin het
antwoord op deze vraag moet worden gezocht. Het verhaal van de oude zeeman, dat bovennatuurlijke elementen bevat, wordt namelijk ingebed in een
ander verhaal dat zich, op het eerste gezicht althans, afspeelt in de orde van
het alledaagse. Een man die op weg is naar een bruiloft, wordt door een oude
zeeman staande gehouden en gedwongen om te luisteren naar diens verhaal.
Tegen wil en dank luistert de bruiloftsgast, aan de grond genageld door de
dwingende blik van de zeeman. Diens glinsterend oog is binnen de alledaagse
wereld als de eerste manifestatie van een bovennatuurlijke werkelijkheid
waarvan de bruiloftsgast tot dan toe het bestaan niet vermoedde. Het verhaal
zelf met zijn onthutsende gebeurtenissen doet de rest. Het slaat een bres
in de veilige omheining van het alledaagse en door die bres stroomt de vreemde werkelijkheid in het leven van de bruiloftsgast binnen met een transformerende kracht die hij niet kan weerstaan. Het gebeuren maakt van hem
'a wiser and a sadder man'. Hoe zou hij nog kunnen twijfelen aan het bestaan
van die andere wereld en zijn invloed op de onze ?
Het verhaal van de zeeman zelf is op zijn beurt het relaas van een reeks
transformaties waarbij hijzelf en zijn gezellen betrokken waren. De setting
verandert voortdurend ; op de reis die het schip brengt tot aan de zuidpool
en terug, wisselen storm en luwte, ijs en hitte, mist en heldere hemel elkaar
af in een ogenschijnlijk willekeurige opeenvolging. Zo verandert ook de morele positie van de bemanning en de zeeman zelf. Zij stemmen met zijn euvele daad in, keuren haar dan weer af, veroordelen hem ; hun leven verandert
in dood, hun dode lichamen leiden een schimmenbestaan tot ze voorgoed
door de hemelse geesten worden verlaten. Hijzelf wordt gekweld door wroeging en afschuw, en wordt bevrijd dankzij de voorspraak van zijn patroonheilige en de heilige Maagd, en dankzij zijn eigen plotselinge gevoel van bewondering voor de kleurrijke 'watersnakes' die rond het schip zwemmen.
Een verhaal dus over schuld en vergiffenis, verbanning en terugkeer, een variatie op de Val en de Verlossing, waarbij de veranderingen in de gemoedstoestand van de protagonisten weerspiegeld worden in de veranderingen in
hun materiële situatie. De veranderingen worden niet veroorzaakt door de
zeeman, behalve dan waar hij de albatros neerschiet ; ze zijn het werk van
niet-menselijke krachten die de zeeman alleen maar kan ondergaan. Hij is
daarom het levende bewijs van het echte bestaan van die andere wereld.
Wat de zeeman betekent voor de bruiloftsgast, betekent de dichter Coleridge voor zijn lezer. Hij houdt, zoals de zeeman, zijn toehoorders in de
ban van zijn woord en openbaart hun door zijn verhaal een nieuwe dimensie
van het bestaan. Waarin die nieuwe dimensie bestaat, kan vooralsnog het
best worden beschreven als de afwezigheid van elke bepaaldheid. Niets is
zonder meer wat het is, maar het kan voortdurend iets anders worden, ver-
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glijden, zich vervormen en metamorfoseren, in een beweging die aan het stromen van rivieren herinnert : panta rhei. Niets blijft zichzelf. De grenzen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld worden in dat proces voortdurend
overschreden zodat het wonderbaarlijke een wezenlijk element van de menselijke ervaring wordt.
In de periode waarin hij The Ancient Mariner schreef, werkte Coleridge
ook aan Christabel, een gedicht over een vrouw in een middeleeuwse setting.
Zoals in het vorige gedicht brengt hij een exotische sfeer tot stand, zowel
door de situering in een andere tijd als door een archaïsche dictie en de oude
traditionele versvorm. Deze keer ondergaat de hoofdfiguur de misdaad eerder dan dat ze haar pleegt. Christabel ontmoet in het bos een jonge vrouw,
Geraldine, die zich voordoet als een onschuldig slachtoffer, maar die in feite
een diabolisch wezen is dat haar zal corrumperen. Weer eens is de metamorfose het belangrijkste thema : zowel Geraldine als Christabel veranderen
met de snelheid waarmee beelden in video-clips elkaar verdringen. Die metamorfose ten gevolge van buiten- of bovennatuurlijke invloeden is het eigenlijke thema van het gedicht ; en het heeft dan ook weinig belang dat het maar
fragmentair is gebleven. In zijn commentaar op Geraldine schrijft Richard
Holmes terecht : 'jonkvrouw in nood, heks, tovenares, lamia-slang, natuurgodin, demonische geest... hangt ze voor haar impact helemaal af van die
proteïsche ambiguïteit' 1 . En die afwezigheid van vaste identiteit maakt het
natuurlijk onmogelijk haar in een sluitend verhaal te laten optreden.
TRANSFORMATIES
In deze twee gedichten is de maan nadrukkelijk aanwezig ; zij is in haar veranderlijkheid vanoudsher de planeet van de transformatie. Zij is ook de beschermgodin van Frost at Midnight (1789), een van de zeer mooie 'conversation pieces' van Coleridge. In dat gedicht is de vorst bezig met zijn 'geheim
dienstwerk' en vormt hij de waterdruppels die van het dak druppelen, om
tot zwijgende ijskegels 'Quietly shining to the quiet Moon'. Zoals in de twee
vorige gedichten bekleedt ook hier het proces van omvorming een centrale
plaats. Maar ditmaal gaat het om de omvorming van elementen uit de natuur,
waarbij geen bovennatuurlijke factoren een rol spelen : het water dat verdampt of in ijs verandert, de alchemie van de lente, enz. Wel treedt hier een
nieuwe factor van transformatie op, met name de menselijke geest. De dichter zit op een nachtelijk uur bij het wiegje van zijn sluimerend kind, luisterend
naar de verstilde wereld om hem heen ; hij zit te turen naar de vlammen in
de open haard, en interpreteert 'hun zwak geflikker en gespeel naargelang
van zijn eigen stemming, overal op zoek naar een echo of een spiegel van
zichzelf. Zijn geest projecteert zich in de dingen, zodat zij niet langer zichzelf
zijn, maar een weerspiegeling van de geest 2. Wat zal weerspiegeld worden,
ligt niet vooraf vast. Ware dat het geval dan zouden de dingen voor iedereen
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altijd dezelfde betekenis hebben. In feite bepaalt de gemoedstoestand van
de dromer welk aspect van de geest in welk deel van de natuur weerspiegeld
zal worden.
Hoe dat in zijn werk gaat moge uit het volgende duidelijk worden. De
dichter herinnert zich hoe hij in zijn kinderjaren, geconfronteerd met een
gelijkaardig vuur, droomde van een toekomst die nu voor hem al verleden
tijd is. Na deze terugblik naar het verleden in de tweede strofe, richt hij zich
in de derde strofe naar de toekomst zoals zij door zijn zoontje beleefd zal
worden. Wat nu waargenomen wordt, is dus niet enkel het heden, maar het
verleden en de toekomst die in dat heden leven ; de waarnemende geest, van
zijn kant, is tegelijkertijd meer dan zichzelf nu, en omsluit niet enkel het vroegere ik, maar ook het latere ik dat in zijn zoontje zal herleven. Door deze
transformatie van het waarnemende ik en van het waargenomene wordt een
speciale context gecreëerd binnen dewelke feiten of fenomenen hun betekenis krijgen. In tegenstelling tot de vorige gedichten lijkt dit gedicht geen
plaats te laten voor een bovennatuurlijke context ; alleen de geest van de
mens en de natuurkrachten zijn hier aan het werk.
Het beeld verandert echter wanneer het gedicht zich wendt tot de toekomstige ervaringen van zijn zoontje, zoals Coleridge die droomt : 'Maar jij,
mijn kind zal zwerven als een bries langs meren en zandige kusten, onder
rotswanden van oeroude bergen en onder de wolken, die in hun massa's meren en kusten en rotsen uitbeelden ; zo zal je zien en horen de liefelijke gestalten en begrijpelijke klanken van die eeuwige taal die jouw God uitspreekt,
Hij die van in der eeuwigheid zichzelf in alles leert, en alle dingen in Hemzelf':
But thou, my babe ! shalt wander like a breeze
By lakes and sandy shores, beneath the crags
Of ancient mountain, and beneath the clouds,
Which image in their bulk both lakes and shores
And mountain crags : so shalt thou see and hear
The lovely shapes and sounds intelligible
Of that eternal language, which thy God
Utters, who from all eternity doth teach
Himself in all, and all things in himself.

Niets in deze tekst blijft wat het is, alles verschuift : de knaap wordt een bries,
deel van de natuurlijke wereld, in de wolken is de wereld weerspiegeld, en
alles kan dus ophouden zichzelf te zijn om te verwijzen naar iets anders. De
wereld wordt een geheel van verwijzingen, d.w.z. een tekensysteem, een taal.
In de logica van het gedicht is dat op de eerste plaats de taal van God zelf
die zich in de natuur openbaart 3. Maar zijn boodschap wordt slechts dan leesbaar voor de mens wanneer de natuur ook voor hem taal geworden is. Nu
kan de natuur alleen tegelijk de taal van mens en God worden, als de taal
van God en die van de mens dezelfde zijn. In zijn Biographia Literaria (hfdst.
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XIII) zal Coleridge beide inderdaad met elkaar verbinden in de koene en
raadselachtige zin over de verbeelding als 'de herhaling in de eindige geest
van de eeuwige scheppingsact in het oneindige IK BEN'. Maar daarover later
meer. Voorlopig slechts dit : om de taal van de natuur, die de taal is van God,
goed te lezen, moet de mens zich onderdompelen in de natuur door er als
het ware een element van te worden, maar hoe kan hij lezen indien hij niet
van haar is onderscheiden ? Het lijkt wel alsof we hier geconfronteerd worden met een aporie die het romantische ideaal van de natuur als weerspiegeling van de geest problematiseert. We staan weer gevaarlijk dicht bij de
ervaring van Wordsworth waar geest natuur en natuur geest werd, wat uiteindelijk tot onbewustheid, d.w.z. afwezigheid van taal, leidde.
Al de thema's die we tot dusver hebben behandeld, komen samen in Kubla
Khan (1797-1798). Dat is een compact, mysterieus gedicht dat tot heel veel
uiteenlopende interpretaties aanleiding heeft gegeven. Coleridge zelf noemt
het in zijn ondertitel 'a vision in a dream : a fragment / een fragment van
een visioen in een droom'. De protagonist van het gedicht is een oosters
machthebber die door zijn woord de wereld transformeert. Zijn 'decreet'
doet, als was het een goddelijk scheppingswoord, een 'stately pleasure-dome
/ een statig lustslot' uit het niets oprijzen ; het ligt in een park dat een synthese vormt van oud en nieuw, van natuur en cultuur. Maar de demiurgische
macht die in deze herschepping van de wereld werkzaam is, wordt van in
den beginne geconfronteerd met een werkelijkheid die haar te boven gaat :
'spelonken die geen mens kan peilen' en een 'zonloze zee'. In de tweede sectie van het gedicht worden deze niet-manipuleerbare elementen krachtig belicht. Dwars door het domein van Kubla Khan loopt een kloof als een wonde.
Zij wordt bewoond door 'een vrouw die jammert om haar demon-minnaar',
zij is de plaats waar de rivier zich een weg baant in haar loop naar de 'levenloze oceaan', en daar hoort Kubla Khan de profetie van de oorlog. Het
ligt voor de hand om in deze factoren de begrenzing te zien van Khans vermeende almacht ; de seksualiteit, sterfelijkheid en geweld bedreigen de zelfzekere heerlijkheid van het individu dat anders in zijn onbeperkte scheppingskracht aan God gelijk zou zijn. Zoals Kubla Khan zelf, zo is ook zijn
schepping een paradoxale combinatie van macht en onmacht, duisternis en
licht, lust en onlust : het zonnige lustslot rust op kelders van ijs. In het licht
van de gedichten die tot dusver werden bekeken, worden we hier geconfronteerd met het scheppende vermogen van de mens dat tegelijkertijd groots
is en beperkt, soeverein en toch gebonden, genietend van zijn macht en telkens weer bedreigd.
DE SCHEPPENDE KRACHT VAN DE GEEST
Die scheppingskracht is gemeenschappelijk aan alle mensen ; maar er zijn
er sommige, de kunstenaars, die een dergelijk scheppingsvermogen als het
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ware een tweede maal bezitten. Zij herscheppen de werkelijkheid. Over hen
gaat de derde strofe. De dichter zou in het woord de scheppende daad van
Khan willen herhalen en 'met muziek luid en lang / De koepel bouwen in
lucht'. De vraag is waar hij de kracht daartoe vindt. Op deze vraag geeft het
gedicht een dubbelzinnig antwoord. Aan de ene kant suggereert het dat de
dichter dat vermogen heeft omdat hij 'de melk van het Paradijs heeft gedronken'. Wat dat betekent wordt duidelijk gemaakt door de inleiding die
Coleridge voor het gedicht schreef. Het is het fameuze verhaal van de onverwachte bezoeker uit Porlock die Coleridge kwam onderbreken. De dichter was aan het neerschrijven wat hij in een door opium geïnduceerde halfslaap had gezien ; hij was in direct contact geweest met de dingen zelf, maar
dat directe contact was door het onverwachte bezoek verbroken en kon niet
meer hersteld worden. Hoewel er geen enkel bewijs bestaat dat Coleridge
en Wordsworth elkaar op dit punt zouden hebben beïnvloed, is de analogie
met Wordsworths Ode onmiskenbaar. Beide dichters gebruiken het model
van een Platonische ideeënwereld waaruit de dichter is gebannen en die hij,
op begenadigde ogenblikken, opnieuw kan betreden, of tenminste door de
kracht van zijn woord weer oproepen.
Wanneer men het gedicht echter aandachtig herleest, constateert men dat
deze Platonische visie op het dichterschap die is van de toehoorders. Zij zijn
het die geloven dat de door inspiratie bezochte profeet in het Paradijs heeft
vertoefd. De dichter zelf stelt een andere mening voorop ; hij zou door de
kracht van zijn woord het kasteel kunnen bouwen, indien hij in staat was zich
het lied van de Abyssijnse maagd opnieuw voor de geest te halen. In dat perspectief is de bron van het kunstwerk niet te zoeken in een levenwekkend
contact met de diepste en verborgen andere werkelijkheid, maar in de nabootsing van, en de wedijver met, de artistieke creaties van anderen. Aan
het kunstwerk liggen andere kunstwerken ten gronde. Indien dat waar is, zijn
de visioenen van de dichter misschien niet geboren uit een onmiddellijk contact met de onzichtbare wereld ; dan zijn ze geen vrucht van het schouwen
en brengen ze wellicht geen revelatie over wat werkelijk bestaat – zij hebben
met andere woorden geen cognitieve draagwijdte ; zij zijn veeleer constructies die meer met de psychologie van de dichter te maken hebben, creaties
van het bewustzijn, in een woord : projecties. Coleridges fameuze uitspraak
over de 'tijdelijke opschorting van het ongeloof' die nodig is om een literair
werk te waarderen, zou hier haar volle betekenis krijgen. Hij wenst maar een
'tijdelijke' opschorting, omdat de waarheidswaarde van zijn creatie betwistbaar zou kunnen zijn.
Dejection : an Ode (1802) lijkt in zijn wordingsgeschiedenis de opvattingen
van Kubla Khan over de oorsprong van het kunstwerk in andere kunstwerken
te bevestigen. Coleridge begon aan zijn groots gedicht nadat hij Wordsworth
de eerste vier strofen van de Immortality Ode had horen voorlezen. Pikant
detail : Wordsworth had zelf zijn inspiratie voor een deel gehaald uit de twee-
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de strofe van The Mad Monk, een ouder gedicht van Coleridge. Zo ontstaat
literatuur uit literatuur. Maar er kwamen ook andere factoren bij. Oorspronkelijk had Coleridge een liefdes- en afscheidsbrief gepland voor Sarah Hutchinson op wie hij verliefd was geraakt en die hij omwille van zijn huwelijk
en gezin moest laten gaan. Maar hij zou zijn verdriet om dit verlies omvormen
tot een gepassioneerde klacht om het uitvallen van de 'vormgevende geest
van Verbeelding / the shaping spirit of Imagination'. Deze ontstaansgeschiedenis verklaart volgens Humphry House waarom het gedicht een zekere samenhang mist. Bij het omvormen van zijn liefdesverklaring en zijn liefdesleed
in een klacht om het verlies van de verbeeldingskracht, heeft Coleridge passussen verplaatst en in een nieuwe, niet altijd geslaagde volgorde aaneengeregen. Toch heeft dit gedicht interessante gegevens aan te brengen voor
het onderzoek dat ons bezighoudt.
Zoals andere gedichten waarin het thema van de transformatie centraal
staat, wordt ook Dejection geplaatst onder de bescherming van de maan. De
storm die zij aankondigt, zou de van smart verdoofde dichter tot leven kunnen wekken. De emotionele band tussen hem en de natuur is echter verbroken ; hij ziet de dingen wel in hun schoonheid, maar hij voelt ze niet. De
reden daarvoor is niet ver te zoeken. Hij mist de innerlijke kracht om de natuur om te vormen naar zijn beeld. Wat hij verwacht van buitenaf, kan alleen
uit zijn innerlijk komen. Zijn gesteltenis is het die bepaalt of de aarde in een
bruidskleed of in een lijkwade is gehuld. 'Ah ! aan de ziel zelf moet een licht,
een glorie ontspringen, een mooie lichtende wolk die de aarde omhult –
en uit de ziel moet een zoete en machtige stem worden gezonden, uit haar
geboren, en van alle zoete klanken het leven en het element':
Ah ! from the soul itself must issue forth
A light, a glory, a fair luminous cloud
Enveloping the earth —
And from the soul itself must there be sent
A sweet and potent voice, of its own birth,
Of all sweet sounds the life and element !

Blijkbaar ziet Coleridge twee mogelijke houdingen tegenover de natuur. In
de ene staat de mens tegenover de wereld als tegenover een object dat hij
kan kennen en zo nodig beheersen ; dat is de houding van wat hij 'abstruse
research / diepzinnig onderzoek' noemt. De tweede, die hij met de term 'Joy
/ vreugde' aanduidt, is een affectieve relatie waarvoor de metafoor van het
huwelijk kan worden gebruikt ; mens en natuur zijn met elkaar verbonden
zoals man en vrouw. Deze tweede relatie brengt een omvorming van de wereld met zich mee. Deze wordt, onder de invloed van die affectieve band,
de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde. Dat beeld van de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde is, zoals men weet, ontleend aan de Apocalypse van Johannes. Het is daar het symbool van de uiteindelijke voltooiing van de schepping,
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waar de verzoening tussen mens en wereld, mens en mens, en mens en God,
tot stand komt. Coleridge onderstreept nog de religieuze dimensie door dat
visioen te ontzeggen aan 'de zinnelijken en de trotsen' en het voor te behouden voor de zuiveren van hart ; en daarvan wordt in de zaligsprekingen
gezegd, dat zij 'God zullen zien'. De suggestie ligt voor de hand : de dichter
blijkt, om welke reden dan ook, niet bij machte zich in de natuur te projecteren, en daarom kan hij de natuur niet lezen ; en aangezien de natuur
de taal van God is, kan hij dus ook Gods taal niet verstaan. Zonder inspiratie
geen projectie, zonder projectie geen lectuur, zonder lectuur geen leven.
In het licht hiervan wordt het nu stilaan mogelijk om de betekenis van
de verbeelding voor Coleridge nader te omschrijven. Zij is, in de eerste
plaats, het vermogen om zich transformaties voor te stellen die, zoals in The
Ancient Mariner of Christabel, niet door de strikt rationele causaliteit verklaard kunnen worden. Zij is, vervolgens, het vermogen dat de mens in staat
stelt om zich in de natuur te projecteren, met haar mee te leven en haar om
te vormen naar zijn beeld, als spiegel van wat hij is en worden kan. Dat is
mogelijk omdat er een geheime verwantschap blijkt te bestaan tussen de natuur en haar transformerende kracht aan de ene kant en het transformerende vermogen van de mens aan de andere kant. Zij is, tenslotte, het vermogen
om God te zien in de natuur ; de projectie van God in de natuur en van de

mens in de natuur vallen samen, omdat de menselijke activiteit deel heeft
aan, en de weerspiegeling is van, de goddelijke activiteit. Er is dus een fundamentele eenheid tussen natuur, mens en God – daarvan zijn het huwelijk
en de nieuwe schepping het symbool. De beruchte definitie van de verbeelding in de Biographia Literaria die reeds gedeeltelijk werd geciteerd, legt deze
relaties uitdrukkelijk vast. Coleridge onderscheidt de primaire verbeelding
die alle mensen eigen is, van de secundaire die de kunstenaars eigen is.
'De primaire VERBEELDING beschouw ik als de levende kracht en de
voornaamste agent van alle menselijke waarneming, en als een herhaling in
de eindige geest van de eeuwige scheppingsdaad in het oneindige IK BEN.
De tweede beschouw ik als een echo van de eerste, die samenhangt met de
bewuste wil, maar die toch samenvalt met de eerste wat de aard van haar
werkzaamheid betreft, en er enkel van verschilt in graad en werkwijze' (ch.
13).
God, die in de woestijnervaring van Mozes zichzelf noemt 'Ik ben die ben',
creëert volgens de gangbare christelijke theologie de wereld in zijn affirmatie
van zichzelf. Op een analoge manier schept ook de mens zijn wereld en zichzelf ; met al wat hij is (met zijn verleden en zijn toekomst zoals uit Frost at
Midnight bleek), met alles wat hij door de cultuur is geworden (dus ook door
de lectuur van andere dichters) projecteert hij zichzelf in de dingen en geeft
ze zo hun betekenis, terwijl hij in die spiegel tegelijkertijd zichzelf ontdekt.
De analogie met de goddelijke scheppingsdaad is dus dubbel : er is in de eerste plaats de transformerende kracht zelf die de dingen maakt tot wat ze zijn,
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en er is vervolgens het resultaat van die transformatie, de dingen zelf. Perceptie is projectie ; maar voor Coleridge is projectie geen synoniem van illusie, integendeel, zij brengt eenheid tot stand, 'door die synthetische, magische kracht waarvoor we de naam verbeelding voorbehouden' (Biographia
Literaria, ch. 14). De dichter werkt op dezelfde manier. Maar wat in de gewone waarneming als het ware vanzelf gebeurt, wordt bij het creëren van
het kunstwerk uitdrukkelijk en bewust nagestreefd. Het resultaat van de
werkzaamheid van de secundaire verbeelding is 'het evenwicht of de verzoening tussen tegengestelde of strijdige eigenschappen : identiteit en verschil ;
het algemene en het concrete ; de idee en het beeld ; het individuele en het
typische ; een gevoel van frisse nieuwheid en oude, vertrouwde dingen ; een
ongewone toestand van emotie en ongewone orde ; een helder, zelfbewust
oordeel en diepe of hevige geestdrift en gevoel' (Biographia Literaria, ch. 14).
De vraag die bij het begin van dit essay werd gesteld, met name of visioenen
een cognitieve draagwijdte hebben, wordt door Coleridge zonder twijfel positief beantwoord. Wie daaraan na de voorafgaande bladzijden nog mocht
twijfelen, leze volgend fragment uit een brief aan Sotheby (1802):
Metafysica is een woord waarvan U, Waarde Heer, niet houdt. Maar u zal willen
toegeven dat een groot dichter, impliciet indien niet expliciet, een diepzinnig metafysicus moet zijn. Hij zal het wellicht niet zijn in logische coherentie, in zijn brein
en in zijn taal ; maar hij moet het zijn door tact: voor alle klanken en vormen van
de menselijke natuur moet hij het oor hebben van een wilde Arabier die ligt te
luisteren in de stilte van de woestijn – het oog van een Noordamerikaanse Indiaan
die de voetstappen van een vijand op de blaren in het woud naspeurt ; het tastgevoel
van een blinde die het gezicht betast van een geliefd kind4.

Deze metafoor suggereert dat er naast en achter de zichtbare werkelijkheid
een andere werkelijkheid bestaat ; dat deze andere werkelijkheid sporen van
haar aanwezigheid nalaat in de zichtbare wereld ; en dat die sporen kunnen
worden gelezen door hem die er de wil en de bekwaamheid toe heeft. Het
ontdekken van de andere dimensie is geen zaak van kennis alleen, het heeft
ook een ethisch aspect in zoverre het zuiverheid van hart veronderstelt.
Samenvattend : Coleridge bestrijdt de rationalistische kentheorie en vraagt
aandacht voor de constitutieve rol die het menselijke bewustzijn, en meer
bepaald het vermogen van de verbeelding, bij kennisverwerving speelt. Waar
de vraag gesteld wordt naar de omvang en de dimensies van de werkelijkheid
waarin wij leven, heeft Coleridge na een periode van onzekerheid klaar en
duidelijk gekozen voor het geloof in het samen bestaan van een zinnelijke
en een bovenzinnelijke werkelijkheid. Voor hem heeft de gezuiverde blik nu
reeds toegang tot deze laatste. Wat in de Schrift beloofd is voor het einde
der tijden : de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ligt dus nu al binnen ons
bereik. Het woord van de dichter dat zijn visioen vastlegt en bestendigt,
maakt voor de lezer de toegang vrij tot die bovenzinnelijke werkelijkheid.
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De natuur in haar openbaringsfunctie en de kunst zijn wegen naar het metafysische. Het ligt dan ook helemaal in zijn lijn van denken dat hij, na de
voorlezing van The Prelude door Wordsworth, in To William Wordsworth
(1807) over zichzelf schrijft : 'Nauwelijks bewust en toch bewust van het einde, zat ik met mijn hele wezen in één gedachte geconcentreerd (was het een
gedachte ? of een verlangen ? of een besluit ?), verslonden en toch nog bij
de klank vertoevend – en toen ik opstond, vond ik mezelf bidden – And
as I rose, I found myself in prayer'.
NOTEN
1 Richard Holmes, Coleridge : Early Visions, Houghton & Stodder, London, 1989, p. 288.
2 In een vroegere versie schrijft hij dat 'living spirit in our frame / Transfuses into all its own delights,
/ Its own volition, sometimes with deep faith I And sometimes with fantastic playfulness'. Geciteerd in
Ernest Hartley Coleridge (ed.), The Poems of Samuel Taylor Coleridge, O.U.P., London, 1960, p. 240.
3 In Hymn Before Sunrise, in the Vale of Chamouni dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1802, schrijft
hij : '0 dread and silent Mount ! I gazed upon thee, / Till thou, still present to the bodily sense, / Didst
vanish from my thought : entranced in prayer, I worshipped the Invisible alone'. In de begeleidende commentaar roept hij uit : 'who would be, who could be an Atheist in this valley of wonders !' (o.c., p. 377).
De tekst verdient de aandacht omdat Shelle y in een zelfde situatie totaal anders zal reageren ; zie volgende bijdrage.
4 R. Holmes, o.c., p. 326.

Rio De Janeiro 1992

DE UNO - CONFERENTIE OVER
MILIEU EN ONTWIKKELING
MARC HOOGHE

Van 1 tot 12 juni 1992 wordt in het Braziliaanse Rio de Janeiro de UNOconferentie voor Milieu en Ontwikkeling (UNCED) gehouden. Het wordt
een uiterst belangrijke bijeenkomst waarop voor een groot stuk zal worden
bepaald hoe het leefmilieu- en het ontwikkelingsbeleid er de komende jaren
zullen uitzien. Het uitgangspunt is daarbij dat de economische ontwikkeling
van het Zuiden niet ten koste mag gaan van het leefmilieu.
De onderhandelingen over deze "Topconferentie voor de Aarde" zijn al
drie jaar bezig, en het voorbereidend comité (PrepCom) heeft reeds vier van
de geplande vijf vergaderingen achter de rug. Tijdens die bijeenkomsten is
in grote lijnen komen vast te staan wat UNCED moet opleveren. Zo zullen
er verdragen worden ondertekend over de bestrijding van het broeikaseffect
en over het behoud van de bio-diversiteit op aarde. Daarnaast moeten er
afspraken komen over bijkomende financiële steun voor milieuprojecten in
de ontwikkelingslanden, en zouden de Verenigde Naties nieuwe bevoegdheden moeten krijgen op het vlak van het internationaal milieubeleid. Tijdens de PrepCom-vergaderingen bleek eens te meer dat het Zuiden en het
Noorden op een heel andere manier aankijken tegen de milieuproblemen
op aarde' – net zoals dat ook twintig jaar geleden al het geval was in Stockholm.
STOCKHOLM
De Conferentie van Rio neemt inderdaad de draad weer op van de Conferentie over het Menselijk Milieu die in 1972 werd gehouden in Stockholm2.
Die conferentie kreeg destijds erg veel aandacht en gaf een belangrijke sti-
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mulans aan het milieubeleid. In tientallen landen werden mede als gevolg
van de conferentie aparte diensten voor het leefmilieu opgericht, terwijl op
internationaal vlak de conferentie leidde tot de oprichting van UNEP, het
milieuprogramma van de Verenigde Naties.
Maar al kort na de conferentie verdrongen de economische problemen
het milieu van de politieke agenda, zodat de uitvoering van de in Stockholm
goedgekeurde teksten het moest stellen met een minimum aan middelen en
aandacht.
De heropleving van het internationaal milieubeleid de afgelopen jaren is
mede te danken aan de publikatie van het zgn. Brundtland-rapport in 1987.
Dit UNO-document is intussen in 23 talen gepubliceerd en maakte ontzettend veel discussies los. Ook verscheidene Belgische en Nederlandse excellenties beroepen zich de laatste tijd meer en meer op het Brundtland-rapport.
Het rapport wijst op de nauwe samenhang tussen armoedeproblemen en
het leefmilieu. Het gaat daarbij in tegen een vaak gehoorde mening, als zouden de ontwikkelingslanden nu nog ongerept zijn, en zou de natuur er vooral
bedreigd worden door de economische ontwikkeling. Volgens het rapport is
het integendeel de armoede die de grootste bedreiging vormt voor het leefmilieu in de ontwikkelingslanden : een onoordeelkundig gebruik van natuurlijke hulpbronnen leidt er tot ontbossing, erosie, verwoestijning en een tekort
aan drinkbaar water. Samen met de meer industriële vervuiling uit het Noorden zorgen deze processen ervoor dat de biologische draagkracht van de aarde langzaam maar zeker overschreden wordt. Daar zal uiteindelijk iedereen
de gevolgen van dragen, ongeacht of zij/hij nu uit het Noorden of het Zuiden
komt. Juist daarom is het volgens het rapport van belang dat de wereld als
één geheel op de milieu-uitdaging reageert.
Dat moet dan gebeuren door 'duurzame ontwikkeling'. Dat is een term
die door het Brundtland-rapport erg populair is geworden, en sindsdien te
pas en te onpas wordt gebruikt. Het probleem met de term is dat hij erg vaag
is, en door iedereen op zijn eigen manier geïnterpreteerd kan worden. Het
Brundtland-rapport zelf stelt dat duurzame ontwikkeling wordt bereikt als
men 'voorziet in de behoeften van vandaag, zonder het vermogen van de toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien'. Deze definitie laat nog alle mogelijke ruimte open.
Op basis van het Brundtland-rapport besliste de Algemene Vergadering
van de UNO eind '89 tot het bijeenroepen van de UNCED. De Brundtlandfilosofie zal daarbij als leidraad dienen, en het zal er vooral op aankomen
het nog theoretische concept van duurzame ontwikkeling ook in de praktijk
om te zetten. Of, zoals de Canadees Maurice Strong, de secretaris-generaal
van UNCED, het uitdrukt : Stockholm slaagde erin het milieu op de politieke
agenda te plaatsen : het wordt nu de taak van Rio om van het leefmilieu een
top-prioriteit te maken in het economisch beleid.
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VERDRAGEN

Een van de meest in het oog lopende resultaten van UNCED wordt ongetwijfeld het afsluiten van een anti-broeikasverdrag. Over dit verdrag wordt
onderhandeld binnen een apart onderhandelingsforum, dat parallel loopt
met het UNCED-PrepCom. De onderhandelingen over het broeikasverdrag
verlopen wel erg moeilijk, en het zijn vooral de Verenigde Staten die dwarsliggen5 . De regering van president Bush meent dat er nog te weinig wetenschappelijke zekerheid is over het broeikaseffect om tot drastische maatregelen over te gaan. Tijdens de vergadering van de zeven rijkste industrielanden, afgelopen juli in London, bleek nog eens hoe geïsoleerd Washington
wel staat met dit standpunt. De overige G7-partners probeerden Bush ervan
te overtuigen zijn standpunt te laten varen, maar uiteindelijk hield Washington het been stijf. De slotverklaring van de G7 riep dan ook alleen maar op
tot een verdrag met 'gepaste doelstellingen'. De hele discussie gaat nu
natuurlijk om de vraag wat precies de 'gepaste' maatregelen zijn. De VS
staan met hun afwijzend standpunt wel helemaal alleen, maar ze kunnen toch
de onderhandelingen totaal doen mislukken. De VS zijn immers in hun eentje goed voor de produktie van een kwart van alle broeikasgassen. Hun medewerking is daarom absoluut noodzakelijk.
Tijdens de Conferentie van Rio zou er ook een tweede verdrag moeten
worden ondertekend, over het behoud van de bio-diversiteit op aarde. De
genetische rijkdom van de aarde verdwijnt immers in een onrustbarend snel
tempo. Dat is niet alleen een gevolg van het verdwijnen van planten- en dierensoorten ; ook binnen de soorten wordt de genetische variabiliteit kleiner
door een steeds meer gehomogeniseerde landbouw. De onderhandelingen
over dit verdrag worden geleid door UNEP, het milieu-programma van de
Verenigde Naties. Het probleem bij deze gesprekken is dat het erg moeilijk
blijkt de term 'bio-diversiteit' ook te operationaliseren. Een nationale regering kan eventueel wel een moeras met de daarin levende diersoorten beschermen, maar het wordt al wat moeilijker om de bio-diversiteit op zich te
gaan beschermen. De vooruitgang bij deze onderhandelingen wordt belemmerd door een diepe verdeeldheid tussen Noord en Zuid. De grootste rijkdom aan plante- en diersoorten bevindt zich immers op het grondgebied van
de ontwikkelingslanden, en die landen willen vermijden dat ze eenzijdige verplichtingen opgezadeld zouden krijgen, terwijl het rijke Noorden nauwelijks
moeite zou moeten doen om een verdrag over bio-diversiteit na te komen.
Mede daarom zijn deze onderhandelingen gekoppeld aan gesprekken over
bio-technologie. De ontwikkelingslanden willen vermijden dat het Noorden
alleen de vruchten zou plukken van dergelijke genetische manipulatie. Daarnaast zou er volgens hen ook een gedragscode voor bio-technologie moeten
komen.
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Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er op de UNCED nog een derde
verdrag zou worden ondertekend, over de bescherming van de bossen op aarde. Een eerste ontwerptekst daaromtrent had het uitsluitend over de 'tropische bossen'. De regenwouden zijn inderdaad de belangrijkste bossen ter
wereld, maar voor de Derde Wereld kwam dit nogmaals neer op eenzijdige
verplichtingen, zonder evenredige inspanningen van het Noorden. Vooral
Maleisië, dat de laatste tijd erg korzelig reageert op de kritiek van milieugroepen op zijn houtexploitatie, nam het voortouw en slaagde erin de gesprekken een andere wending te geven. De verdragstekst werd teruggestuurd
naar de tekentafel, met de opmerking dat men het over 'alle soorten bossen'
moet hebben, ook die in het Noorden. Door deze meningsverschillen is de
kans bijzonder klein geworden dat er in Rio nog een verdrag over de bossen
zal worden ondertekend.

AGENDA VOOR DE 21E EEUW
Daarnaast is het bedoeling dat UNCED overeenstemming zou bereiken over
twee andere belangrijke teksten, die juridisch niet bindend zijn. Het gaat dan
in de eerste plaats om het zogenaamde 'Charter van de Aarde'. Dat moet
een korte principeverklaring worden over de manier waarop staten met hun
milieu dienen om te gaan. Strong wil dat dit Charter bijzonder kort en direct
wordt, zonder de vele uitzonderingen en omzwachtelde taal van de Verklaring van Stockholm. Vooral de Scandinavische landen dringen erop aan dat
het Charter ook afdwingbare rechten voor het individu zou bevatten, zoals
het recht op een schoon milieu, of op vrije toegang tot milieu-informatie.
Het ziet er echter niet naar uit dat dergelijke bepalingen de slottekst zullen
halen.
De zogenaamde 'Agenda voor de 21e eeuw', of 'Agenda 21' belooft daarentegen een bijzonder uitgebreid instrument te worden. Het document moet
een analyse bevatten over wat er allemaal schort op milieuvlak op de wereld.
Daaraan gekoppeld moet er een werkplan komen om die problemen te verhelpen, en om tot een echt duurzame ontwikkeling te komen. Zowel de nationale regeringen als de internationale organisaties zouden in deze taakverdeling worden opgenomen. Agenda 21 zou zich tot een stuk in de 21e eeuw
uitstrekken. Secretaris-generaal Strong wil van Agenda 21 een zeer gedetailleerd en stringent document maken, inclusief richtdata over wanneer wat
moet gebeuren, en door wie. Maar er komt nu al veel protest tegen een dergelijke planmatige aanpak. Zo zijn veel UNO-instellingen erg gesteld op hun
autonomie, en willen ze niet voorgeschreven krijgen hoe ze moeten handelen.
Binnen UNCED zijn twee werkgroepen opgericht die de thema's bespreken die uiteindelijk zullen worden opgenomen in Agenda 21. Opvallend
daarbij is dat veel aandacht gaat naar milieuproblemen waarmee vooral de
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ontwikkelingslanden te kampen hebben. Het gaat daarbij ondermeer om het
verlies van vruchtbare bodems door erosie of verwoestijning, of om een dreigend tekort aan drinkbaar water. Er moeten ook afspraken komen tegen de
export van gevaarlijk afval naar de ontwikkelingslanden 6, en er wordt ook
gepraat over het beheer van de zeeën en oceanen.
GELD EN TECHNOLOGIE
Veel van die thema's kwamen ook al aan bod in Stockholm of op andere
internationale topconferenties. Maar de discussies bleven toen meestal beperkt tot een juridisch-politiek akkoord. Men ging ervan uit dat b.v. een Actieplan tegen Verwoestijning het karwei wel zou klaren. Het financieringsaspect werd bij dergelijke gesprekken vaak verwaarloosd. Daardoor liepen
veel programma's al na korte tijd spaak, omdat er in de ontwikkelingslanden
geen geld beschikbaar is voor milieuprojecten. Hun strijd voor de meest elementaire levensbehoeften slokt er alle beschikbare middelen op. Bovendien
beschikt men vaak niet over de nodige technische kennis om milieuvriendelijke maatregelen uit te werken.
Op UNCED wil men dergelijke fouten vermijden, en bij alle behandelde
onderwerpen wil men ook de financiering bespreken. De
ontwikkelingslanden dreigen er zelfs mee de bereikte akkoorden niet goed
te keuren, als er vooraf geen bindende afspraken zijn gemaakt over de financiering ervan. Bovendien moeten er afspraken komen voor de overdracht
van milieuvriendelijke technologie van het Noorden naar het Zuiden.
Dergelijke aanpak is nog erg recent. Het internationaal milieubeleid is
lang blijven steken op het puur-juridische niveau. Pas in juni 1990 werd voor
het eerst een akkoord gesloten waarbij ook de financiële middelen werden
voorzien om het Zuiden in staat te stellen tegemoet te komen aan het akkoord. Het Noorden beloofde toen met geld over de brug te komen als het
Zuiden komaf zou maken met de produktie van CFK's. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat van de beloofde acht miljard BF nog maar een heel klein
gedeelte werd gestort. En dan gaat het nog maar om een peulschil, vergeleken met wat nodig zal zijn om de Derde Wereld in staat te stellen tot duurzame ontwikkeling te komen. Volgens een studie van de Universiteit van de
Verenigde Naties zal hiervoor tot 5.000 miljard BF per jaar nodig zijn. Maar,
voegt men hier optimistisch aan toe, dan nog gaat het maar om één zevende
van het bedrag dat de wereld aan bewapening uitgeeft.
Ook op technologisch vlak moet er nog erg veel gebeuren. Zo wordt er
nu in het Zuiden erg verkwistend omgesprongen met energie, omdat men
niet de juiste techniek bezit voor een efficiënt energiegebruik. Het Noorden
zal know-how ter beschikking moeten stellen, als men wil dat het Zuiden minder fossiele brandstoffen gaat verbruiken en dus minder broeikasgassen produceert. Een aantal landen heeft ook een tamelijk eenvoudige industrie uit
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de grond gestampt op basis van CFK's. Die zal moeten verdwijnen en plaats
maken voor de veel meer verfijnde technologie waarbij vervangprodukten
voor CFK's worden gebruikt. De meeste technologie in dit verband is ontwikkeld door commerciële ondernemingen, die hun kennis duur willen verkopen. De ontwikkelingslanden vallen daardoor compleet uit de boot. Het
Zuiden kan zich die technologie alleen maar permitteren als ze door het
Noorden goedkoop, of gratis, ter beschikking wordt gesteld.
NOORD EN ZUID
In het Noorden leven bij een aantal politici nogal wat bezwaren tegen een
aanpak als deze, die ervan uitgaat dat het Zuiden als het ware betaald moet
worden om aan milieubeleid te gaan doen. Maar in kringen van ontwikkelingsdeskundigen wordt erop gewezen dat dit niet alleen de enig mogelijke
manier is om de milieuproblemen aan te pakken, maar ook de enige rechtvaardige manier.
Als we ervan uit gaan dat de aarde slechts een bepaalde hoeveelheid vervuiling kan verwerken, dan volgt daaruit dat de 'milieugebruiksruimte' beperkt is'. Enkele honderden miljoenen rijke noorderlingen nemen het overgrote deel van die ruimte in, terwijl de miljarden inwoners van het Zuiden
relatief weinig vervuiling veroorzaken. De economische ontwikkeling van het
Zuiden betekent onvermijdelijk dat de ontwikkelingslanden steeds meer beslag gaan leggen op milieugebruiksruimte. Dan zijn er voor het Noorden
eigenlijk maar twee mogelijkheden. Ofwel gaat men gewoon door op de ingeslagen weg, zodat op termijn de biologische draagkracht van de aarde overschreden wordt – met alle gevolgen vandien. Ofwel doet men zelf een stap
terug, zodat de biologische grenzen niet overschreden worden. Als men het
Zuiden door financiële en technische hulp in staat stelt op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze tot economische ontwikkeling te komen, kan die
stap terug zo klein mogelijk worden gehouden. Duurzame ontwikkeling in
het Zuiden is dus ook van belang voor het Noorden.
In die zin betekent de toegenomen bezorgdheid voor mondiale milieuproblemen een buitenkans voor de ontwikkelingssamenwerking. Die moet het
tot nu stellen met een aalmoes van minder dan een half procent van ons BNP.
Maar door de introductie van de term milieugebruiksruimte maakt de Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk duidelijk dat
het Noorden er alle belang bij heeft het Zuiden in staat te stellen om tot
duurzame ontwikkeling te komen. Het is dus welbegrepen eigenbelang van
het Noorden om de inspanning voor ontwikkelingssamenwerking aanzienlijk
op te drijven.
Vanuit dit perspectief lijken Zuid en Noord twee aan elkaar geketende
gevangenen, die er nog niet van overtuigd zijn dat hun belangen gelijklopend
zijn. Zo wijten de Noordelijke landen de milieuproblemen graag aan de snel
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groeiende bevolking in het Zuiden. Het Zuiden wil echter niet dat het bevolkingsprobleem een apart agendapunt op UNCED wordt : dit zou eens te
meer neerkomen op eenzijdige inspanningen van het Zuiden ; het Noorden
heeft met dat probleem immers niet meer te kampen : de bevolkingsgroei
is er al stilgevallen, sommige demografen pleiten alweer voor meer geboorten. Om dat verzet van het Zuiden te overwinnen, was het Noorden uiteindelijk bereid tot een koppeling, zodat het betrokken agendapunt het nu officieel heeft over 'relationships between demographic developments, (...) consumption patterns and environmental degradation'. De ruil is duidelijk : de
Derde Wereld wil wel een inspanning doen om de bevolkingsgroei af te remmen, als het Noorden een vergelijkbare inspanning doet om zijn verkwistend
consumptiepatroon in te krimpen.
De algemene indruk is dat men in het Zuiden ten allen prijze wil vermijden dat de bezorgdheid om het leefmilieu zou leiden tot een nieuw soort
kolonialisme. Het Noorden lijkt van het Zuiden te verwachten dat zij hun
bevolking zouden inkrimpen, dat zij hun regenwouden ongerept zouden laten, dat zij niet al te veel industrie zouden opzetten, opdat de biologische
draagkracht van de aarde niet zou worden overschreden. In die visie worden
de ontwikkelingslanden gedegradeerd tot goedkope leveranciers van milieugebruiksruimte ten bate van het Noorden.
WERKGROEP 3
Binnen het UNCED-PrepCom wordt de conferentie in werkgroepen voorbereid. De eerste twee werkgroepen behandelen de milieuproblemen op een
meer technische manier, en werden al tijdens de eerste fase van het onderhandelingsproces opgericht. Maar het oprichten van Werkgroep 3 had veel
meer voeten in de aarde. Deze werkgroep moet zich bezighouden met de
juridische en institutionele aspecten van de conferentie. Een aantal groepen
wilden het mandaat van deze werkgroep zo beperkt mogelijk houden. Alhoewel we mogen aannemen dat er bij alle deelnemers een oprechte bekommernis aanwezig is voor het leefmilieu, is de bekommernis om de eigen autonomie immers nog groter. Tijdens de Conferentie van Stockholm leidde die
bezorgdheid tot een min of meer halfslachtige slotverklaring. Daarin werd
enerzijds benadrukt dat alle staten soeverein hun milieupolitiek kunnen bepalen, maar anderzijds werd dan weer gesteld dat alle staten een verantwoordelijkheid hebben voor een schoon leefmilieu op aarde. Hoewel Strong zich
tot nu toe diplomatisch op de vlakte heeft gehouden in dit verband, ziet het
ernaar uit dat hij in Rio veel sterker
de nadruk wil leggen op de verantwoorf
delijkheden van de staten. Zoals het Brundtland-rapport het treffend zegt :
'The Earth is one but the world is not'. Er ontstaat m.a.w. een steeds toenemende spanning tussen enerzijds de mondiale wederzijdse afhankelijkheid
van alle staten op het vlak van het leefmilieu, en anderzijds de manier waarop
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die staten halsstarrig vasthouden aan hun nationale soevereiniteit. Ook op
het Internationaal Congres over Milieurecht, dat in augustus in Den Haag
werd gehouden, werd er daarom voor gepleit de soevereiniteit van de nationale staten sterker ter discussie te stellen.
Verscheidene landen hebben geprobeerd te verhinderen dat het werk van
Werkgroep 3 op de een of andere manier zou leiden tot een aantasting van
de nationale soevereiniteit. Maar ook verscheidene internationale organisaties willen in volle autonomie hun beleid kunnen bepalen, en willen daarom
voorkomen dat ze orders zouden moeten opvolgen van een of andere milieuadministratie. Zelfs UNEP, het milieuprogramma van de UNO, had een min
of meer dubbelzinnige houding t.o.v. Werkgroep 3. De organisatie hoopt aan
de ene kant dat ze meer bevoegdheden zal krijgen door de conferentie. Aan
de andere kant is het ook mogelijk dat de conferentie het leefmilieu op het
hoogste politieke niveau zal tillen, door bijvoorbeeld de UNO-Veiligheidsraad milieubevoegdheden te geven. Dit zou de macht van UNEP juist weer
inperken.
NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES
Een ander belangrijk twistpunt tijdens de eerste PrepCom-vergaderingen
was de rol van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Door het
Brundtland-rapport werd benadrukt dat de landen tot nu toe veel te weinig
hun milieu- en ontwikkelingsbeleid hebben afgestemd op wat de bevolking
echt wil. Dit heeft geleid tot een aantal spectaculaire fiasco's. Daarom moet
volgens het Brundtland-rapport de bevolking actief betrokken worden bij het
nationaal en het internationaal milieubeleid. De NGO's lijken de meest geschikte kanalen om aan die eis te voldoen8.
Maar het probleem met de NGO's is dan weer dat ze vooral uit het Noorden komen. In het Zuiden is de politieke cultuur niet altijd gunstig voor de
oprichting van een organisatie die onafhankelijk, of misschien zelfs kritisch
staat t.o.v. de regering. Bovendien heeft de bevolking er minder geld beschikbaar om zich actief te engageren in allerlei verenigingen. De weinige verenigingen die er dan toch van de grond komen, hebben niet het geld om deel
te nemen aan het dure internationale overleg. Alleen al de vliegtuigtickets
naar Genève en het verblijf aldaar vormen voor de meeste NGO's uit het
Zuiden een onoverkoombare hinderpaal.
Vandaar dat de regeringen van het Zuiden nogal weigerachtig stonden
tegenover het toelaten van NGO's tot het onderhandelingsproces. Na veel
discussie werden uiteindelijk die NGO's toegelaten die een 'relevante en
competente' inbreng konden hebben. Enkele honderden NGO's werden erkend, maar slechts een klein percentage daarvan is afkomstig uit het Zuiden.
Dit heeft niet belet dat de NGO's in een land als Nederland al volop bezig
zijn met de voorbereiding van de conferentie. Het gaat dan zowel om mi-
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lieuverenigingen, als om organisaties die actief zijn rond de Derde Wereldproblematiek. Die hebben zich verenigd in een 'Alliantie voor Duurzame
Ontwikkeling', die intussen door het UNCED-PrepCom is erkend als deelnemer aan de conferentie.
In Vlaanderen staan we nog niet zover. Bij de betrokken organisaties leeft
duidelijk nogal wat argwaan t.o.v. het democratisch gehalte van dergelijke
diplomatieke ontmoetingen. De organisaties lijken ook niet bereid hun eigen
vertrouwde terrein te verlaten : de milieuverenigingen willen zich niet inlaten
met de ontwikkelingsproblematiek, en omgekeerd. Wel hebben een aantal
verenigingen het VODO opgericht, het Vlaamse Overleg Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast is onlangs ook het 'Platform Brazilië 1992' opgericht,
waaraan zowel milieu- als ontwikkelingsorganisaties deelnemen. Binnen het
VODO werkt men vooral aan een principiële discussie over de manier waarop het concept 'duurzame ontwikkeling' moet worden ingevuld. Het Platform daarentegen,is vooral gericht op de concrete voorbereiding van de Conferentie van Rio. Toch lijkt het er sterk op dat de Vlaamse NGO's zich nog
onvoldoende bewust zijn van het belang van de conferentie.
UNIEKE KANS
En dat is jammer, want het belang van de conferentie kan moeilijk overschat
worden. De algemene vergadering van de UNO dringt er daarom op aan dat
de lidstaten zouden vertegenwoordigd worden door hun staatshoofd of regeringsleider. Ook instellingen zoals de Wereldbank werken zeer actief naar
de Topconferentie voor de Aarde toe, terwijl verscheidene Indianenvolkeren
van plan zijn hun tenten op te slaan (letterlijk !) in een park vlakbij het conferentiecentrum. UNCED belooft dan ook een eersterangsevenement te
worden.
Secretaris-generaal Strong verwacht daarom erg veel van de conferentie,
en wil het ijzer smeden terwijl het heet is. Volgens hem is UNCED een unieke kans : als de politici in Rio de Janeiro niet voldoende onder druk worden
gezet om zich verregaand te engageren voor het leefmilieu, zal het er allicht
deze eeuw niet meer van komen. Vandaar dat het volgens hem zo essentieel
is dat alle teksten en verdragen klaar zijn in juni, en in Rio kunnen worden
ondertekend. Als de conferentie zou mislukken, zal veel kostbare tijd verspild worden.
Maar het belang van de conferentie reikt nog verder dan het loutere milieuvlak. Zoals voormalig UNO-secretaris-generaal Perez de Cuellar benadrukte in zijn toespraak tot de PrepCom-vergadering van augustus, kan het
welslagen van de conferentie een belangrijke bijdrage leveren tot het behoud
van de wereldvrede. Dat heeft niet alleen te maken met de vrees voor komende internationale conflicten over b.v. grondwaterreserves of ander
schaars wordende grondstoffen. Het uitvoeren van Agenda 21 kan een be-
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langrijk precedent vormen voor verregaande internationale samenwerking
op andere gebieden. De Verenigde Naties vormen daartoe, ondanks al hun
tekortkomingen, het bij uitstek geschikte forum.
De laatste maanden gaan dan ook steeds meer stemmen op om de rol
van de UNO te versterken 9. Ook de zeven rijkste industrielanden deden tijdens hun vergadering van juli in London een oproep in die zin. De Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen hanteert in dit verband
de theorie van het 'optimale beslissingsniveau'. Volgens hem is het logisch
dat, nu duidelijk wordt dat steeds meer problemen zich op mondiale schaal
voordoen en dat de onderlinge afhankelijkheid van de landen daardoor
voortdurend groter wordt, die problemen ook op mondiaal niveau moeten
worden aangepakt. Dat veronderstelt een overdracht van bevoegdheden van
het nationale niveau naar b.v. de Verenigde Naties. De Topconferentie voor
de Aarde vormt een eerste test-case voor de bereidheid om tot dergelijke
internationale samenwerking te komen.
NOTEN
1 Zie W. Fernandes, Milieubelangen, het Westen en de Derde Wereld, in Streven, oktober 1991, pp. 67-74.
2 Marc Hooghe, The United Nations and the Environment, in Internationale Spectator. november 1991.
3 Gro Harlem Brundtland (red.), Our Common Future, Oxford, 1987 (Ned. vert. Onze aarde morgen, Tielt,
1990). Cfr. Marc Hooghe & Bea Perriëns, Het Brundtland-rapport en het nieuw ecologisch denken, in VVNBenchten (Vereniging voor de Verenigde Naties), 1990, nr. 61, pp. 5-15.
4 Koy Thomson, UNCED. A User's Guide, London, 1991.
5 Marc Hooghe, Het internationaal overleg over het broeikaseffect, in Leefmilieu, 1990, nr. 6, pp. 173-178.
6 Zie H. Jans, Afrika stortplaats van westers afval, in Streven, april 1991, pp. 637-650.
7 Jan Pronk, Een wereld van verschil, Den Haag, 1990 ; Etienne Vermeersch, De ogen van de panda, Brugge,
1988.
8 Interview met Gro Harlem Brundtland, in Voor de dag op BRT-Radio 1, 9 mei 1991.
9 Ingvar Carlsson, Shridath Ramphal & Jan Pronk (red.), Common Responsibility in the 1990's, Stockholm,
1991.

ANGST
A.M. VAN NISPEN TOT PANNERDEN

Vrees

Ik vraag mij af,
hoe lang het nog duren zal,
dat ik als een bal
heen en weer wordt geslingerd
en van vrezen verval
tot steeds dieper vreesachtigheid
en hoe kort is de tijd
hoe kort is de tijd,
dat ik als een bevende voorjaarswingerd
tegen de machtige muur van het leven hang,
waarvoor ben ik bang ?
ik ben bang voor het uur,
dat de dood mijn lichaam ontbinden zal
en mijn ziel wordt gezet in het vuur
ik ben bang dat ik staan zal tegen de muur
en dat de kogel niet missen zal
ik ben bang, dat ik noch in den duur
noch daarna in de schaduwen van het DAL
den weg naar het hart des levens
meer vinden zal...
ach, de vrezen zijn zonder tal
H. Marsman

Het heeft eeuwen geduurd voordat er in onze westerse cultuur over het fenomeen angst werd nagedacht. Zo was bij de Griekse en Romeinse filosofen
het begrip angst als zodanig nauwelijks onderwerp van beschouwing. Voltaire
constateerde dat het affect angst in de periode van het rationalisme geen
expliciete aandacht kreeg, maar ook in de eeuwen daarvóór als fenomeen
op zich niet bestudeerd werd. Waarom werden zoveel andere onderwerpen
object van studie : het kennen, de ziel en het lichaam, de schoonheid, de moraal, de vrijheid van oordeel, extase, geloof en rede, ervaring, determinisme
en vrijheid, de idee, de verbeelding, de hartstochten, de causaliteit en fina-
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liteit, bewustzijn enz.? Was angst een te subjectief, een te ongrijpbaar fenomeen ?
Angst speelde wel degelijk een grote rol in het leven van alle dag. Oorlogen en ziekten, natuurrampen en straffen Gods boezemden angst in (cfr.
de psalmen van David, de schilderijen van Jeroen Bosch enz.). Was de wereld
pas in de 19e eeuw in staat tot een nadere analyse van het fenomeen angst ?
Waren de groeiende menselijke vrijheid en mogelijkheden een bron van grotere bestaansangst ? Pas in het werk van Kierkegaard en Heidegger krijgt
het thema angst expliciet aandacht. In de filosofie breekt dan het tijdperk
aan van de fenomenologie en van het existentialisme. Existentie betekent :
leven, bestaan. In de existentiefilosofie ligt de nadruk op het individu en zijn
bestaan (cfr. 'to exist', in de betekenis van 'to stand out', durven differentiëren). Existentiële pijn komt voort uit de fundamentele angst van iemand
om bewust en onbewust het hoofd te bieden aan de harde, onontkoombare
werkelijkheid, aan de gegevenheden van het bestaan. Die gegevenheden zijn
volgens Yalom l : 1. de onvermijdelijkheid van de dood ; 2. de vrijheid om
schepper van je eigen leven te zijn ; 3. het existentieel isolement ; 4. het dilemma van de mens op zoek naar iets zinvols in een zinloos universum.
In de existentiële psychologie vindt een fundamentele bezinning plaats op
de relatie psycholoog - onderzochte. Er wordt gesteld dat principieel niets
over de ander 'als' ander vastgelegd kan worden. Iedere uitspraak over iemand moet er rekening mee houden dat die relatie tot die iemand erin geïmpliceerd is.
Het existentialisme gaat in tegen de alomvattende systematische denkconstructies, zoals bijvoorbeeld bij Hegel die spreekt over 'het begrip mens'.
In het existentialisme gaat het om de concreet levende mens, om zijn/haar
persoonlijk doorleefde existentie met haar elementaire houdingen, stemmingen en beslissingen die het nooit te thematiseren uitgangspunt van het handelen vormen. Het gaat om de ethiek van de mens verbonden met de medemens. Het gaat om de ik-gij relatie zoals Buber die beschrijft. Het gaat om
de mens als eenheid van lichaam en geest. Het gaat niet om het algemene
maar om het bijzondere, niet om het abstracte maar om het concrete, niet
om het zijn maar om de existentie, niet om de theorie maar om de praxis.
In het tijdperk van het existentialisme komt de aandacht voor het thema
angst – of beter gezegd, de aandacht voor de angstige mens – expliciet aan
bod.
DEFINIERING EN OBJECT
Hoe moet men angst definiëren 2? Vrees wordt gedefinieerd als een rationele
vorm van 'angst'. Angst zou daarentegen onbestemd en diffuus zijn. Het begrip is net zo moeilijk te definiëren als liefde, hoop en verveling. Angst is
een affect dat overvalt, dat machteloos maakt, dat onlustgevoelens geeft. Er
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zijn lichamelijke verschijnselen. Er is sprake van een dreigend gevaar. Angst
is gericht op de toekomst. Angst is in wezen een waarschuwingssignaal. Angst
roept altijd een reactie op. Een reactie gericht op vechten of vluchten. Een
actie om de bedreiging ongedaan te maken. Zonder angst als biologisch fenomeen zouden diersoorten een makkelijke prooi vormen en uitsterven.
Angst is niet alleen een affect op een externe prikkel, maar kan ook een reactie zijn op een prikkel uit de eigen binnenwereld.
Waar is een mens bang voor ? Waar ligt de basis van alle angst ? Alle angst
zou terug te voeren zijn op de angst voor dood en vernietiging : angst dat
je vernietigd kunt worden, angst dat je jezelf kunt vernietigen.
Volgens Kierkegaard ontstaat angst uit de mogelijkheid die de mens heeft
om te kiezen. Volgens hem is het die duizeling voor vrijheid die de mens
angst inboezemt. Angst voor 'het beest en engel' aspect in hemzelf. Hij
spreekt van angst als een 'condition humaine'. De menselijke vrijheid is
steeds verbonden met een dreiging van verlies van jezelf ; uiteindelijk in de
dood. Angst is ook de energie die de mensen drijft tot zingeving, aldus Kierkegaard, met name tot een diep geloof. Heidegger stelt dat angst ons tot ons
zelf brengt ; tot de vraag : waarom ben ik er, voor wie, voor hoelang ? Uiteindelijk is er de angst voor het 'niets'. Datgene wat ons bedreigt zijn wijzelf.
Dit is zo beangstigend dat velen zich in de verstrooiing van het alledaagse
leven verliezen. Hun toevlucht zoeken in het 'oneigenlijke bestaan'. Angst
is er altijd. Sartre verduidelijkt zijn angsttheorie met het volgende voorbeeld :
Een mens loopt over een plank over een ravijn. Hij is angstig omdat hij niet
zeker is wat het 'Ik' het volgende moment zal doen. Zal het op de plank blijven staan of zal het zich in de diepte storten ? De mens kan zichzelf in die
vrijheid niet vertrouwen. Er is de angst voor die angst. In zijn boek De angst
voor de vrijheid3 schrijft Erich Fromm dat de mens de vrijheid niet aandurft
en vlucht in autoritarisme, destructivisme of automatisch conformisme. Bevrijd uit de slavernij van de vorige eeuwen, wordt de mens overvallen door
de twijfel aan zichzelf en de zin van het bestaan. Het onafhankelijker, zelfstandiger, kritischer worden maakte de mens tegelijkertijd meer geïsoleerd,
eenzaam en angstig.
De geschiedenis van de mensheid wordt bepaald door de angst die overwonnen moet worden. Zo is er in onze cultuur de angst voor virussen (b.v.
AIDS), voor nieuwe ziektes en kanker, voor chronische ziekten, voor genetische manipulaties, voor milieuverontreiniging, voor atoomoorlog, voor
ouderdom, voor eenzaamheid.

VIER BASISCONFLICTEN
Zoals al eerder aangehaald wijst Yalom op vier basisconflicten in het menselijk bestaan, die aan de wortel liggen van angst :
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1. De onvermijdelijkheid van de dood. Onze eigen dood, maar ook die van
hen die we lief hebben. Het is de verschrikkelijke waarheid die we met angst
tegemoet zien. Dit vormt een conflict, een spanning tussen het weten dat
je eens dood zult zijn en de wens, het verlangen, om te blijven leven. Om
ons aan te passen aan onze sterfelijkheid bedenken we allerlei manieren om
de dood te ontkennen of te ontlopen. Als we jong zijn met behulp van ouderlijke geruststellingen en wereldlijke en religieuze mythen. We verpersoonlijken de dood tot een wezen, tot een duivel. De dood als iets dat je achtervolgt. In het gedicht 'De tuinman en de dood' van Van Eijk probeert de
tuinman voor de dood te vluchten. De dood is verbaasd 's ochtends de man
te ontmoeten, die hij 's avonds in Ispahán moet halen. Daar vlucht de tuinman naar toe...
Kinderen proberen met de doodsangst om te gaan door met leeftijdsgenootjes naar griezel- en spookfilms te kijken en de dood te beschimpen. Of
de dood uit te dagen door waaghalzerij. Als volwassenen proberen we de
dood uit ons hoofd te zetten. We ontkennen hem door steungevende mythen.
We streven naar onsterfelijkheid door het scheppen van onvergankelijke
kunstwerken, door voort te bestaan in onze kinderen of in een religieus systeem dat ons het voortbestaan van lichaam en geest belooft. Leven en dood
zijn, aldus Yalom, twee zijden van een zelfde medaille. De houding tegenover
de dood beïnvloedt hoe je nu leeft. Volgens Seneca is niemand in staat werkelijk van het leven te genieten behalve diegene die bereid is er ook afstand
van te doen.
2. Vrijheid in verantwoordelijkheid. De vrijheid, die afwezigheid van structuur kan betekenen. Het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor de manier
waarop jij je leven inricht, welke keuzes jij maakt. Jij bent de schepper van
je eigen leven. Het is alsof je geen grond onder je voeten hebt terwijl je juist
verlangt naar grond, structuur, een fundament. Het is het tweede conflict :
de wens om vrij te zijn, jezelf te zijn, en de wens om je autonomie op te geven,
om ergens bij te horen.
3. Het existentieel isolement. Dit verwijst naar de onoverbrugbare kloof tussen mij en de ander. Een kloof die zelfs bestaat bij heel bevredigende interpersoonlijke relaties. In zijn ontwikkelingsgeschiedenis leert een kind zich
steeds onafhankelijker en gescheidener van de ander op te stellen. Het gaat
om een conflict tussen fusie en isolatie. Daarbij gaat het enerzijds om het
streven een individu te zijn, anderzijds om als individu de isolatie, die beangstigend is, te kunnen verdragen. Soms kan dat laatste zo ondraaglijk zijn dat
mensen er alles voor over hebben om te zijn zoals die andere. Zich te conformeren in kleding, in spraak, in gewoonte, om geen andere gedachten en
gevoelens te hebben, niet het gevoel te hebben alleen te zijn.
4. De zinloosheid. Welke zin heeft het leven ? Als er geen vooraf bepaald
ontwerp of bestemmingsplan is, dan moet eenieder van ons een eigen zin
geven aan het leven. De vraag is of de zin die wij aan ons bestaan geven sterk
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genoeg is om het leven te dragen. Dit conflict komt voort uit het dilemma
van de mens die op zoek is naar zin in een zinloos universum.
ZINGEVING
In de existentiële psychotherapie gaat het erom de cliënt te helpen betekenis
c.q. zingeving te verlenen aan zijn bestaan. Deze unieke zingeving kent drie
algemene categorieën : 1. Wat men bereikt of geeft aan de wereld in termen
van eigen creaties. 2. Wat men neemt van de wereld in termen van ontmoetingen en ervaringen. 3. De positie die men inneemt tegenover het lijden.
Ieder moet zijn eigen zingeving vinden ; zijn eigen betekenisgeving. Het
wordt je niet gegeven. In dit perspectief ontwikkelt de angst zich steeds verder tot een angst voor wat wij ons zelf kunnen aandoen : een existentiële
angst.
In het medische denken van de vorige eeuw kreeg de angst een plaats binnen de psychopathologie. Waar ligt het verschil tussen existentiële angst en
pathologische angst ? P.C. Kuiper waarschuwt in zijn boek Neurosenleer4 voor
de metafysische aureool die existentialisten aan angst geven. Hij stelt dat
angst op zich pathologisch is, dat wil zeggen desintegrerend : ze belemmert
de innerlijke synthese en maakt adaptie onmogelijk. Pathologische angst verschilt van existentiële angst in intensiteit, in duur, in frequentie, in het irrationele karakter. Ze staat niet in relatie tot de reële dreiging. Ze staat vaak
meer in relatie tot de binnenwereld. Ze wordt gemakkelijk door de omgeving
miskend.
In onze tijd van verregaande medicalisering is het niet denkbeeldig dat
angst te gemakkelijk als pathologisch geduid en behandeld wordt in plaats
dat er een vertaling plaatsvindt naar de individuele én gezamenlijke uitdaging. In hoeverre creëert de cultuur haar eigen angstsyndromen ? Haar eigen
behandelvormen ? Haar eigen sjamanen ? De uitdaging is de angst te herkennen, te verwoorden. Leren te gebruiken als een signaal dat een appèl doet
op onze creativiteit, in plaats van een vlucht in fatalisme of blind geageer.
ANGST BIJ DE HULPVERLENER
De medicus die de diagnose 'pathologische angst' stelt, velt een waardeoordeel. In hoeverre vindt hij de angst en de angstreactie voldoende reëel ?
Daarbij spelen de persoon van de arts zelf, zijn opleiding, zijn maatschappelijke en culturele achtergronden mede een rol. Het is niet denkbeeldig dat
hij zich onvoldoende bewust is van de angst die in hemzelf leeft n.a.v. de
therapeutische behandeling van zijn patiënt. Er is de angst voor de patiënt
die een competitiestrijd aangaat. Angst voor moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld een onvrijwillige opname in de psychiatrie te moeten regelen. Ook
angst voor de woede van de patiënt, angst voor seksuele gevoelens van en
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voor de patiënt en angst voor juridische procedures. Angst voor complicaties
in de behandeling.
De therapeut kan zich daardoor bedreigd voelen en opzien tegen de ontmoeting met de desbetreffende patiënt. Hij gedraagt zich dan prikkelbaarder. Verliest zijn gevoel voor humor. Vaak leeft bij de therapeut de angst
voor controleverlies, de angst voor zijn eigen woede, maar ook de angst voor
het verlies van de therapeutische relatie. Al deze factoren creëren een gevoel
van onveiligheid. Die angst wordt vaak overgedragen op de ander. Zo groeit
er een toenemende twijfel bij de therapeut over zijn eigen competentie : 'hoe
meer ik leer, hoe minder ik weet'.
De hulpverlener kan zich van deze angstgevoelens bewust zijn en er bewust mee omgaan of deze verdringen. Als hij zich niet bewust is van zijn eigen
angst, zal hij afweerstrategieën gebruiken : de patiënt onnodig laten opnemen, een sessie, ja zelfs een hele behandeling stopzetten, tot bepaalde tegenacties overgaan zoals b.v. het alarmeren van de partner of werkgever,
waarbij de belangen van betrokkene in het geding komen. In de geestelijke
gezondheidszorg vormt het omgaan met emoties – en daaronder valt ook
angst – de uitrusting van de therapeut. Het is van belang dat de hulpverlener
zich vrij genoeg voelt ten opzichte van zijn angst om deze voor constructieve
doeleinden te gebruiken.
ANGST BIJ DE PATIËNT
Wat de angst bij de patiënt betreft maakt men meestal een onderscheid tussen Real-Angst en neurotische angst. Bij neurotische angst staan verdrongen
infantiele angsten centraal. De levensbedreigende angst in een bepaalde levensfase van bijvoorbeeld achtergelaten te worden, is in een andere fase niet
meer terecht. Die oorspronkelijke Real-angst, die een reële bedreiging is
voor het bestaan, kan als neurotische angst in een volgende levensperiode
op vele levensgebieden een stoorzender worden.
Het 'ik' maakt gebruik van afweermechanismen om de angst te neutraliseren. Sommige afweermechanismen horen bij een vroeg ontwikkelingsstadium en zijn in de volwassenheid geen adequate manier meer om met angst
om te gaan. Voorbeelden van afweermechanismen zijn : projectie, verschuiving, overdekking door het tegendeel, ontkenning, verdringing, isolering van
het affect, magisch handelen, introjectie, identificatie, regressie. In de groei
naar de volwassenheid zijn die afweermechanismen steeds minder nodig,
omdat men het leven durft te zien zoals het zich presenteert. Een adequaat
'coping mechanisme' daarbij is het vermogen om de angst als zodanig te herkennen, de reële en irreële aspecten van de angst te kunnen onderscheiden
en te leren begrijpen waartoe de irreële angsten terug te voeren zijn. Nieuwe
cognities, maar ook correctieve emotionele ervaringen spelen een rol bij het
beheersen van angst. Niet alleen cognities maar ook de lichamelijke conditie
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en het leren herkennen en hanteren van de somatische angstequivalenten
zijn een manier om de angst te hanteren, zo ook het leren van vaardigheden
om bedreigende situaties adequaat aan te kunnen. Er komt een moment dat
men de pathologische angst kan ombuigen naar de uitdaging om de zinsvragen vorm te geven. Het gaat daarbij niet alleen om het individuele groeiproces, maar ook om de bijdrage die wij met onze groei kunnen leveren aan
onze leefcultuur.
Een biologisch wezen reageert primair met vlucht of aanval op angst. De
mens als biologisch wezen maakt van complexere mechanismen gebruik en
kan een actieve rol spelen bij zijn eigen ontwikkeling en de evolutie van zijn
cultuur. De cultuur beïnvloedt op haar manier weer de groeiende mens. Sullivan legt de nadruk op frustraties in de opvoeding in het licht van culturele
normen, die het kind hinderen in zijn vrije ontplooiing5 . Het is die culturele
dwang die in het individu angst creëert. Het is die cultuur die door de mens
op zijn beurt weer beïnvloed kan worden.
Er zijn vele vlucht- en vechtwegen om met angst om te gaan. Vermijding
is daarbij een vorm van vluchtgedrag. Ook andere uitwegen worden gezocht.
Dit kan op een constructieve of op een destructieve manier gebeuren en zowel via somatische, psychische als sociale patronen. Voorbeelden zijn : niet
begrepen lichamelijke klachten zonder organische afwijking ; het basisgevoel
niet opgewassen te zijn tegen het leven ; het zich terugtrekken uit de sociale
context ; de 'heilige oorlog', waarin men 'en masse' de gepersonifieerde duivelse macht in de andere mogendheid wil bestrijden.
HOE OM TE GAAN MET ANGST ALS HULPVERLENER ?
In het diagnostisch proces zoekt men naar de onderliggende oorzaak. Allereerst dient men zich de vraag te stellen of de angst het gevolg is van een
somatisch lijden. Is dat het geval, dan zal deze aandoening verholpen moeten
worden. Vele lichamelijke ziekten kennen angst als een van haar symptomen.
In de onderzoeksfase is naast de speciële en biografische anamnese, het lichamelijk onderzoek een essentieel onderdeel van het diagnostisch proces.
Dit proces begint met luisteren ; echt luisteren, d.w.z. zonder vooringenomenheid, niet gehinderd door allerlei referentiekaders, horen wat de ander te zeggen heeft. Soms is de angst in zijn of haar verhaal verborgen, doordat de hoofdklacht bijvoorbeeld diffuse lichamelijke klachten zijn waarvoor
geen organische verklaring te vinden is. Het gaat erom de angst als zodanig
te herkennen en om die dan in dialoog met die ander bespreekbaar te maken.
Het is op zich een uitdaging de ander te helpen te verwoorden wat hem angstig maakt. Over dit soort bedreigende affecten kan alleen in een sfeer van
veiligheid en vertrouwen gesproken worden. Het is de kunst een therapeutische relatie op te bouwen, ook al in de diagnostische fase, om het proces
van exploratie aan te gaan in een sfeer van empathie en onvoorwaardelijke
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acceptatie, zodat onderwerpen die zo schuld en/of schaamtebeladen, zo
angstbeladen zijn, aan bod kunnen komen. Voor een dieper begrip is de biografische anamnese een waardevol onderdeel. Zowel de feitelijkheid als de
beleving van het verleden kunnen een bijdrage leveren om de huidige angst
te begrijpen. Zo heeft de ene mens in het licht van zijn levensgeschiedenis
altijd het gevoel te veel te zijn, niet geaccepteerd te worden zoals hij is. Een
ander durft nooit een conflict in relatie tot een ander aan te gaan. Of, iemand
durft zich niet te binden ; een ander moet alles extreem onder controle hebben uit angst de greep op het geheel kwijt te raken...
Wil je als hulpverlener de ander begrijpen dan zul je er tijd voor moeten
nemen. Nog te vaak wordt de kracht van een begripsvol gesprek onderschat.
Gebeurt het niet te gemakkelijk dat, uit gebrek aan tijd en met een diagnostisch classificatiesysteem in de hand, in een mum van tijd een diagnose
gesteld wordt ? Bijvoorbeeld 'agorafobie met paniekaanvallen'. En bij die
diagnose hoort dan een duidelijk omschreven medicamenteuze therapie.
Hoe verlokkelijk is het, een snelle diagnostiek te bedrijven met een eenduidig
therapeutisch antwoord. Bovendien lijkt het heel efficiënt en dat past goed
in de huidige tijdgeest. Soms kan dit inderdaad het meest adequate antwoord
zijn op de hulpvraag. Waar ik op doel is dat de hulpverlener ook in staat
zou moeten zijn om afstand te nemen van vooringenomen kennis en om een
hulpverleningsrelatie aan te gaan waarbij de betrokkene zich echt begrepen
weet en geholpen wordt datgene te verwoorden wat daarvoor nog zo verwarrend en angstbeladen was.
Er zijn mensen die naar de dokter gaan en zeggen wat ze hebben en welke
behandeling ze willen. Hoe reageert de dokter op een patiënt die zegt : 'Dokter, ik heb keelpijn, mijn keel is rood, ik wil graag een antibioticumkuur !'
Of op een patiënt die zegt : 'Dokter, ik begrijp dat ik last heb van "panic
attacks". Op de TV hoorde ik laatst van een anti-paniek pil. Ik wil die pil
gaan gebruiken !' Wat doet de dokter in dat soort situaties ? In het hyperventilatie-tijdperk kwam het regelmatig voor dat de patiënt en/of de hulpverlener de problematiek als hyperventilatie duidde. De begeleidende folder
werd meegegeven, eventueel met ademhalingsinstructies, uitleg over de plastic zak methode en zonodig tranquillizers. Maar klopte de diagnose eigenlijk
wel ? Was hyperventilatie niet het symptoom van een uitgebreider lijden ?
Was het antwoord van de hulpverlener het meest geëigende ? Of moest er
snel een diagnose zijn en het daarbij behorende behandelschema ? Werd informatie en advies gegeven, zonder oog voor de relationele context ?
Uit onderzoeken in de huisartsengeneeskunde is bekend dat de eerste
woorden van de patiënt bepalend zijn voor de diagnose en het behandeladvies. Dat is precies het tegenovergestelde van de gesprekshouding, die ik
hierboven beschreef, ten aanzien van het begrijpen van de angstproblematiek. Dit veronderstelt natuurlijk dat de ander in staat is om tot een gesprek
te komen. Er zijn situaties waar de angst zo alles overspoelend is of de draag-

612

STREVEN / APRIL 1992

kracht van de persoon te beperkt, dat er een directe angstreducerende behandeling gestart moet worden. Mijn ervaring is echter dat te vlug, d.w.z.
nog vóór de afronding van de diagnostische fase, op dat appèl wordt ingegaan
om onmiddellijk de symptomen te bestrijden. Vaak leidt deze, direct op
symptomen gerichte behandeling tot een aaneenschakeling van interventies
zonder een werkelijke verbetering. Een therapie zonder zorgvuldige diagnostiek is als 'schieten met een blinddoek voor'. Achteraf is de cliënt vaak dankbaar dat er wel tijd genomen werd om de zaken eens op een rijtje te zetten.
De druk om onmiddellijke symptoombestrijding neemt af. De angst maakt
plaats voor begrip. Anno 1992 zijn er steeds meer mensen die stellen dat
het onaanvaardbaar is dat mensen pijn lijden of zo angstig zijn. De druk op
de hulpverlener om onmiddellijke verdoving van deze moeilijk te verdragen
gevoelens is groot.
PSYCHOTHERAPIE EN FARMACOTHERAPIE
Patiënt A : 'Ik ben door die moeilijke fase van mijn leven heengekomen, ik
heb er veel van geleerd, ik heb mezelf beter leren kennen en ook wat anderen
voor mij betekenen. Ik ben blij dat ik niet aan de pillen geraakt ben. Ik heb
periodes gehad dat ik dacht dat ik echt niet zonder medicatie kon. Ik dacht
dat ik het niet meer vol kon houden. Maar je hoort regelmatig dat als iemand
met de medicijnen stopt, hij weer terug is bij 'af'. Alsof er niets echt veranderd is en hij alleen geen last van angst en paniek had toen hij de medicatie
gebruikte'.
Patiënt B : 'Ik ben blij dat ik die medicijnen kreeg. Jaren liep ik al langs
verschillende dokters. Niemand kon me echt helpen. Tot die keer dat ik via
de fobieclub in aanraking kwam met dokter X. Hij wist meteen waar het om
ging. Hij schreef mij de medicatie voor en na een korte verslechtering, waar
ik door hem op was geattendeerd, gaat het nu beter dan jaren daarvoor. Het
is alsof door die pil het hele gezin weer in beter evenwicht kwam. Ik durf
weer uit te gaan. We gaan weer sinds lang met vakantie. Het is alsof een
loden last van onze schouders is afgevallen. Hoe krenkend was het dat men
mij, twee jaar geleden, in een relatietherapie zei dat mijn man mij in die situatie wilde hebben en ik vanuit die positie toch het hele gezin in mijn macht
had. Iedereen moest rekening houden met mijn klachten...'
In deze twee voorbeelden beluisteren we twee ideologische stellingnamen : een tegen en een voor farmacotherapie. Beide voorbeelden zijn waar.
Het biedt echter geen oplossing als men zou kiezen voor een monotherapie.
Is de problematiek alpha dan hoort daarbij behandeling betha en omgekeerd.
De meest onderzochte behandelmethoden van angststoornissen zijn de
farmacologische en de gedragstherapeutische. Uit onderzoek is duidelijk
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naar voren gekomen dat gedragstherapie en farmacotherapie en met name
de combinatie van beide een evidente therapeutische werking hebben.
Er zijn behandelmethodieken die, afhankelijk van de angststoornis en de
persoon in kwestie, de voorkeur verdienen. Op het brede paneel van behandelmogelijkheden moet men zoeken welke therapie of, in overdrachtelijke
zin, welke 'therapeutische kleur of kleurencombinatie', het meest geïndiceerd is. Dit hangt sterk af van de wens van de betrokkene zelf. Bijvoorbeeld
in hoeverre die de wens heeft en de mogelijkheden om inzicht in zichzelf,
zijn huidige functioneren en zijn verleden te krijgen en inzicht in zijn relatie
tot anderen ? Dan zal een inzichtgevende therapie de keuze van behandeling
zijn.
Over het algemeen hebben combinatiebehandelingen, d.w.z. de combinatie psychotherapie en farmacotherapie, echter meer effect dan monotherapieën. Een goede samenwerking tussen de verschillende therapieën met hun
methodieken heeft voor de hulpvrager alleen maar meerwaarde.
BESLUIT
Angst is een fenomeen dat bij het leven van elke dag hoort en niet alleen
destructief maar ook constructief kan zijn. De wetenschappelijke bestudering en therapie van angst loopt het gevaar dit subjectief fenomeen te rationaliseren en te verpsychopathologiseren en daardoor de existentiële
draagwijdte ervan te miskennen. Therapeutische modellen zijn heilzaam als
ze niet eenzijdig worden aangewend en ingebed zijn in een begripsvolle therapeut-patiënt relatie. Dan alleen zullen therapeut en patiënt het avontuur
kunnen aangaan waartoe de angst in onszelf en in de andere ons uitnodigt6.
NOTEN
1 Yalom, Existential Psychotherapy, Basic Books, New York, 1980.
2 Etymologisch is 'angst' terug te voeren op het Griekse 'agonía' dat 'wedstrijd' betekent en, vandaar,
metonymisch, angst voor de strijd, spanning, onrust, doodsangst. Het werkwoord 'agoniáo' betekent zowel
'strijden' als 'angstig zijn'. Het Latijnse 'angor' betekent 'benauwdheid', 'angst' en is terug te vinden in
het Franse 'angoisse'; 'angere' betekent (de keel) dichtknijpen, wurgen, vandaar 'angina' (keelpijn). In
het Gallisch bestaat de stam 'Yng' en in het Sanskriet 'Amhuh', in het Armeens 'Anjuk', in het Gotisch
'Agguss', in het Oud-Duits 'Angunst', in het Hongaars 'Angodalon', in het Duits 'Angst', in het Engels
'anxiety' en 'angor', in het Frans 'angoisse', 'anxiété', in het Spaans 'angustia'. Nog los van allerlei diagnostische afspraken, blijkt de klank 'ang' een gemeenschappelijke betekenis te hebben in verschillende
talen. De oorspronkelijke betekenis gaat terug op 'het dichtknijpen van de keel'.
3 Erich Fromm, De angst voor de vrijheid, Bijleveld, Utrecht, 1976, pp. 104-153 (oorspronkelijke Engelse
editie, 1941).
4 P.C. Kuiper, Neurosenleer, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1984, p. 43.
5 Mode rn Synopsis of Psychiatry, pp. 284-291 (hfdst. VII, 3), Baltimore, 1980.
6 Dit artikel is een herwerkte versie van een bijdrage in Soma & Psyche, 17e jaargang, nr. 3, september
1991.
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'De geschiedenis van de Habsburgse mythe is de geschiedenis van een beschaving die,
in naam van haar liefde voor de orde, de wanorde van de wereld ontdekt'
Claudio Magris

Aan de vooravond van de 20e eeuw voelden de inwoners van Wenen zich
de laatste erfgenamen van het oude Europa. Om het unieke van de Weense
cultuur in die periode te begrijpen, moet men allereerst weten dat de culturele invloed van deze geografisch centraal gelegen stad op de toenmalige
intelligentsia in heel Europa enorm groot was. In zijn autobiografie, De wereld van gisteren schrijft Stefan Zweig dat in de late jaren van de 19e en de
vroege jaren van de 20e eeuw alle wegen in Centraal- en Oost-Europa naar
Wenen leidden. Voor al wie de provincie wilde verlaten om in het hart van
de culturele ontwikkelingen te gaan leven, was Wenen de grote aantrekkingspool.
Zovelen, die in de Europese cultuurgeschiedenis van deze eeuw een bepalende rol hebben gespeeld, waren er geboren of trokken ernaar toe. Stefan
Zweig, Ludwig Wittgenstein en Hermann Broch waren geboren Weners, Sigmund Freud, Karl Kraus en Theodore Herzl kwamen er als kind naar toe.
Op latere leeftijd werden Gustav Mahler, Johannes Brahms, Oskar Kokoschka, Elias Canetti en talloze anderen door Wenen ingehaald.
Maar vooral was Wenen al eeuwenlang de residentie van de Habsburgse
keizers. Niet zonder genegenheid noemden de Weners haar die alte Kaiserstadt. Zij was de hoofdstad van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie,
het enorme Habsburgse rijk dat zich om diverse redenen als de rechtmatige
erfgenaam beschouwde van het oude Heilige Roomse Rijk. Zo was het Habsburgse rijk niet getekend door de Franse Revolutie. Allerlei hervormingen
die in de rest van West-Europa na 1789 vrij abrupt waren doorgevoerd, hebben in de Habsburgse monarchie nooit vaste voet aan de grond gekregen.
Aan het hoofd stond sinds 1848 keizer Franz-Joseph, op zijn best een middelmatige, oppervlakkige man. Maar alleen al door de lange duur van zijn
regering maakte het keizerrijk een stabiele indruk. Alhoewel de dubbelmonarchie onder zijn bewind zowel aan invloed als aan grondgebied inboette,
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was het juist de persoon van de keizer die deze multi-nationale staat, bevolkt
door een amalgaam van diverse volkeren, in feite bijeenhield. Als laatste van
de grote Habsburgse keizers was hij niet alleen het symbool van het rijk, maar
eigenlijk van alles wat de cultuur van het oude Europa kenmerkte.
De ceremoniële praal waarmee de ouder wordende keizer zich van langsom meer omringde, diende echter als decorum om het schrijnende verval
van zijn keizerrijk aan het oog te onttrekken. Al in 1859 verloor de dubbelmonarchie zijn meest welvarende gewesten in het noorden van Italië. Zeven
jaar later werd het keizerlijke leger bij Kdniggratz verpletterd door de Pruisen, een smadelijke nederlaag die de voorbode was van de Duitse eenmaking
in 1870, waardoor Oostenrijk niet alleen in een tweederangsrol werd geduwd
maar de Habsburgse keizer nu tevens een andere keizer, van het prestigieuze
Hohenzollerngeslacht, naast zich moest dulden.
Maar niet alleen in politiek opzicht leden Oostenrijk en zijn keizer gezichtsverlies. Het privé-leven van de naar buiten zo vormelijke Franz-Joseph
was gewoon rampzalig. In 1889 pleegde zijn zoon en troonopvolger Rudolf
samen met zijn maitresse, Maria Vetsera, in het jachtslot Mayerling zelfmoord. Negen jaar later werd zijn vrouw, keizerin Elisabeth, te Genève door
een anarchist vermoord. De mooie Elisabeth van Beieren (Sisi !), op wie de
keizer zijn hele leven verliefd bleef, was voor Franz-Joseph altijd onbereikbaar gebleven en had hem jarenlang ontvlucht door haar eindeloze en volslagen doelloze reizen door heel Europa.
Hoe kon men het hoofd bieden aan het verval dat zich steeds nadrukkelijker aankondigde ? Voor de Oostenrijkers, zoals voor hun keizer, was er
maar één uitweg : doen alsof er niets aan de hand was. In de laatste decennia
van de vorige eeuw begonnen Weners als Strauss, Léhar en von Suppé aan
de muzikale verovering van Europa. Terugblikkend lijkt het alsof de Weners
nooit ophielden met dansen en feesten. Wenen was met zijn historische
stadskern trouwens een geknipte stad voor optochten met veelkleurige praalwagens die bij belangrijke gebeurtenissen of bij gelegenheden die als belangrijk werden voorgesteld, telkens weer van stal werden gehaald. Dit schijnbaar
onophoudelijk luchthartig vertier moest doen vergeten dat het keizerrijk en
alles wat het voorstelde in zijn voegen kraakte. De zaken hadden er nog nooit
zo goed, maar ook nooit zo slecht voorgestaan.
In het Wenen van rond de eeuwwisseling, zo vertelt Bruno Bettelheim in
zijn essay Het Wenen in de dagen van Freud, viel deze gevleugelde uitspraak
te pas en te onpas te beluisteren : 'De situatie is uitzichtloos, maar niet ernstig'. Op hun eigen, ironische manier gaven de Weners daarmee niet alleen
uitdrukking aan die vreemde gelijktijdigheid van schijn en werkelijkheid die
hen overal leek te overvallen, maar ook aan de manier waarop ze die dubbelzinnigheid trachtten te verwerken. Het besef van een algemeen verbreide
desintegratie werd, bij wijze van verdediging, gebagatelliseerd. De uiterlijke
werkelijkheid werd niet meer ernstig genomen en alle geestelijke energie
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werd naar binnen gekeerd. Tussen de binnen- en de buitenwereld groeide
geleidelijk een kloof die uiteindelijk onoverbrugbaar werd.
Wat deze Weense cultuur uit de fin-de-siècle-periode nu zo uitzonderlijk
maakt voor het Europese geestesleven van de 20e eeuw is dat zij drie figuren
voortbracht, die vanuit een haarscherp aanvoelen van deze dubbelzinnigheid
een mens- en wereldbeeld hebben uitgetekend dat een doorslaggevende invloed had op het hedendaagse denken. De psycho-analyse van Sigmund
Freud en de filosofie van Ludwig Wittgenstein zijn onlosmakelijk verbonden
met hun Weense achtergrond en meer bepaald met de erkenning van een
schijnbaar onvermijdelijke tegenstelling tussen buiten- en binnenwereld, feit
en waarde, schijn en wezen. Dit aanvoelen dat bij Freud en Wittgenstein onmiskenbaar als basispremisse van hun oeuvre fungeert, is waarschijnlijk door
niemand zo scherpzinnig-meedogenloos in beeld gebracht als door de man
die met één enkele roman de geest van het oude keizerrijk ten grave droeg :
Robert Musil.
MUSIL EN DE PARALLELLE ACTIE
De manier waarop Musil Ulrich, 'de man zonder eigenschappen', introduceert, zet de toon voor het hoofdthema van de gelijknamige roman. We
schrijven 1913. Ergens in Wenen staat Ulrich van achter een vensterraam
het verkeer en de voorbijgangers in de stad na te kijken. Zo blijft het meer
dan duizend bladzijden : aan de éne kant is er de Weense buitenwereld die
Musil parodiërend als Kakanië weergeeft, aan de andere kant de later met
Agathe gedeelde utopische binnenwereld.
Het oude Oostenrijk wordt voorgesteld als een staat die zichzelf heeft
overleefd, zonder grondslagen, 'een bijzonder duidelijk geval van de moderne wereld', een land waarin het innerlijk niet is uit te houden. Het was 'het
eerste land in de tegenwoordige ontwikkelingsfase dat God het krediet, de
levenslust, het geloof in zichzelf ontnam, alsmede de vaardigheid van alle
beschaafde staten om de nuttige inbeelding te verspreiden dat zij een taak
zou hebben'. Ulrich besluit dan ook, na drie mislukte pogingen om een belangrijk man te worden, 'vakantie van het leven' te nemen. Maar op het einde
van het eerste deel ontvangt hij een brief van zijn vader, die hem de kans
biedt deel te nemen aan wat, voorlopig nog heel geheimzinnig, dé patriottische actie van het moment wordt genoemd.
De aanleiding tot die grote vaderlandslievende actie is merkwaardig genoeg te vinden in Berlijn. In 1918 zal Wilhelm dertig jaar keizer zijn en het
gerucht doet de ronde dat de Pruisen daar een groots jubileum van willen
maken. Maar in datzelfde jaar zal Franz-Joseph 70 jaar op de troon zitten
en in Kakanië voelt men zich geroepen dit aan de Pruisen diets te maken.
Een prestigieuze viering voor de oude Habsburgse keizer, daarop moet nu
alle aandacht worden geconcentreerd. Zaak is nu een groot idee uit te den-
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ken die symbool moet staan voor de viering. Uiteindelijk worden vier uitgangspunten geformuleerd : Vredeskeizer, Mijlpaal voor Europa, Het Ware
Oostenrijk, Bezit en Beschaving.
Dat de keizer wordt voorgesteld als een mijlpaal voor Europa ligt eigenlijk
voor de hand. Zoals zijn grootvader Franz I bleef ook Franz-Joseph onwrikbaar vasthouden aan het aloude idee van de Hausmacht, dat inhield dat de
Habsburgers het werktuig van God op aarde waren. Daarmee zette hij de
traditie verder die in 1438 was ingezet : sinds dat jaar waren de Habsburgers
onafgebroken keizer van het Heilig Roomse Rijk geweest, niet altijd overtuigende heersers maar toch steeds de eersten in Europa, de erfgenamen
van een traditie die via Karel de Grote terugging op het Romeinse keizerschap.
Wanneer het comité dat voor de viering instaat, de waarde wil formuleren
die Oostenrijk, symbool van Europa en de westerse beschaving, bij uitstek
karakteriseert, dan ontdekt het dat die waarde niet bestaat. Musil laat het
de leegte van al zijn waarden ontdekken. Kraus noemde Oostenrijk 'een
proefstation voor de ondergang van de wereld', voor Musil is het een immens
groot laboratorium voor het nihilisme van de moderne crisis. Achter de grote
woorden gaat geen enkele idee meer schuil. In de zoektocht lijkt niemand
te beseffen dat de actie tot in haar naam toe – de Parallelle Actie – laat
zien dat ze uiteindelijk nergens over gaat. Op hun zoektocht naar orde en
betekenis, die de kern van de oude Europese beschaving moet belichamen,
vinden zij enkel wanorde en betekenisloosheid. Dat Musil de viering juist
in 1918 situeert, accentueert nog de ironie : in dat jaar zijn zowel in Duitsland
als in Oostenrijk de laatste resten van het keizerschap verdwenen.
Uit die wereld die het bankroet van zijn geproclameerde waarden ontdekt
en inziet dat haar zekerheden op drijfzand zijn gebouwd, trekt Ulrich, Musils
alter ego, zich langzaam terug. In de buitenwereld loopt de zoektocht naar
een diepere betekenis onvermijdelijk uit op een impasse. Het oude Europa
heeft afgedaan. De exploratie van het eigen innerlijk blijft als enige vluchtweg over.
HET VERBROKEN CONTRACT : WITTGENSTEIN EN FREUD
George Steiner bestempelt in zijn essay Het verbroken contract de periode
die door Musil zo haarscherp werd geanalyseerd als dé geestelijke revolutie
in de Europese cultuurgeschiedenis. Het is in het Wenen van rond de eeuwwisseling dat het contract tussen woord en werkelijkheid, tussen binnen- en
buitenwereld definitief wordt verbroken e . En met die contractbreuk gaat ook
onherroepelijk het geloof in de waarde van de Europese cultuur verloren.
Nu is deze gespletenheid de centrale premisse in het oeuvre van de twee
meest invloedrijke Weners uit deze eeuw, Ludwig Wittgenstein en Sigmund
Freud. Nauwelijks vijftig jaar na de publikatie van hun werk is het duidelijk
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dat hun wijze van denken veel meer dan zijzelf ooit hebben vermoed, bepaald
werd door het milieu waaruit zij voortkwamen.
In Het Wenen van Wittgenstein hebben Alan Janik en Stephen Toulmin op
een overtuigende manier aangetoond dat Wittgensteins eerste grote werk,
de Tractatus Logico-Philosophicus, moet worden gelezen als een reactie op
filosofische en intellectuele problemen zoals die leefden in de Weense cultuur van voor 1918. Zij stellen zelfs dat Wittgenstein nooit het debacle van
1918 te boven is gekomen, toen het hele netwerk van schijnbaar eeuwige leugens waarin hij was opgegroeid aan stukken werd gescheurd e. Zoals Karl
Kraus en zovele andere Weners uit die periode, wees Wittgenstein als de
hoofdschuldige van de ineenstorting van de oude wereld het oneigenlijke
taalgebruik aan, waarin feiten en waarden voortdurend met elkaar werden
vermengd. Het paradoxale karakter dat alle aspecten van het leven in de
Dubbelmonarchie tekende, was daarvan het gevolg. Aan de grote en holle
woorden die overal te beluisteren vielen beantwoordde in werkelijkheid geen
enkele betekenis.
Wittgensteins therapie bestond er dan ook in de domeinen van feiten en
waarden helder af te bakenen om ze zo uit elkaar te halen. Alleen door het
bereik van de cognitieve taal te begrenzen tot de feitelijkheid, kon datgene
wat werkelijk van waarde was worden getoond. Maar daardoor kwam de zin
van de wereld buiten de wereld te liggen 3 . Voor de grote levensvragen waren
geen woorden meer voorhanden. Tussen de geheime diepte van de werkelijkheid en de menselijke taal was het contract verbroken.
Het is algemeen bekend dat Wittgenstein in zijn tweede hoofdwerk Philosophische Untersuchungen zijn standpunt op het eerste gezicht drastisch wijzigde en een veelvoud van taalspelen toeliet, elk met hun eigen regels. In
essentie veranderde daarmee zijn visie op de relatie taal-werkelijkheid niet.
Waar het om gaat is niet of er diverse taalspelen logisch mogelijk zijn dan
wel of religieuze, ethische en metafysische taalspelen over de werkelijkheid
zelf gaan en vooral of die werkelijkheid de empirische wereld overstijgt. Zolang die mogelijkheid niet wordt aanvaard, brengt de erkenning van het logisch karakter van dergelijke taalspelen weinig bij. Ook in de latere geschriften van Wittgenstein blijft de sprekende mens opgesloten binnen de grenzen
van zijn eigen innerlijk.
Veel heeft Wittgenstein over de problematiek van Europa niet geschreven. Maar de distantie die hij tegenover de cultuur van zijn jeugd had ingebouwd, vinden we ook later in de Vermischte Bemerkungen terug ten opzichte van de Europese cultuur : 'Het boek is geschreven voor hen die op
vriendschappelijke voet staan met de geest waarin het geschreven is. Deze
geest is, geloof ik, een andere dan die van de grote stroom van de Europese
en de Amerikaanse beschaving' 4. Waarom dat zo is, legt hij even verder uit :
'De Europese beschaving wordt gekarakteriseerd door het woord 'vooruitgang'. De vooruitgang is haar vorm, het is niet één van haar eigenschappen
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die haar tot vooruitgang beweegt. Zij is typisch constructief. Haar bezigheid
is steeds gecompliceerder bouwen. En zelfs de helderheid dient alleen dit
doel en vormt geen doel op zich'5 . Terwijl Europa zich vastklampte aan een
mateloos vooruitgangsgeloof, trok Wittgenstein zich meer en meer terug in
zijn eigen innerlijk.
Datzelfde onvermogen om de loop der dingen in de buitenwereld te veranderen tekent Freuds hoofdwerk Die Traumdeutung. Hierin gaat alle aandacht, zoals het aan Vergilius ontleende motto aanduidt, naar de donkere
onderwereld van het menselijke innerlijk : 'Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo' (als ik de hemel niet kan bewegen zal ik de onderwereld wakker schudden). Volgens de kinderpsychiater Bruno Bettelheim (zoals Freud
een Weense jood) is Die Traumdeutung allereerst een typisch werk voor het
Wenen uit die periode. Omdat men inzag dat de sluipende desintegratie van
het keizerrijk, de catastrofe in de buitenwereld, zich onvermijdelijk voltrok
leek de beste oplossing het belang van die buitenwereld gewoon te ontkennen en zich helemaal te concentreren op wat zich afspeelde in de duistere
spelonken van de menselijke psyche. De psycho-analyse kon alleen maar in
Wenen, de stad met het dubbele gezicht, ontstaan. In die zin bestendigde
zij de kwaal, die ze wilde genezen. De psychoanalyse, zo luidt een beroemd
aforisme van Karl Kraus, is de geestesziekte waarvan ze beweert zélf de
oplossing te zijn. Door haar exclusieve aandacht voor het menselijke innerlijk
versterkte zij inderdaad de scheiding tussen binnen- en buitenwereld. Hoe
meer het keizerrijk uiteenviel, hoe meer Weners wegvluchtten in hun innerlijk. Freud hoefde maar rond te kijken en het op te schrijven6.
In De wereld van gisteren schrijft Stefan Zweig dat die drang om zich in
het eigen innerlijk op te sluiten werd belichaamd in het huis. Het eigen huis,
deze microcosmos van de dubbelmonarchie, diende niet alleen als indicatie
van succes, het was vooral een veilig toevluchtsoord waar de vervelende dingen van het werk en de wereld niet werden toegelaten. Het moest de Weense
burger en zijn gezin afschermen van alles wat moeilijkheden zou kunnen
opleveren. Op de laatste bladzijden van zijn autobiografie noteert Zweig de
gesprekken die hij in Londen voert met de oude en dan reeds doodzieke
Freud. Opnieuw wordt hij, zovele jaren later, gefrappeerd door die typisch
Weense tegenstelling : 'Op het ogenblik dat je zijn kamer binnenkwam, leek
de waanzin van de buitenwereld voorbij. Het meest gruwelijke werd abstract,
het meest verwarde helder, alles wat tijdgebonden en actueel was ordende
zich deemoedig in grote cyclische fasen''. In die kamer spraken beide bannelingen urenlang over de gruwel die Hitler over Europa bracht. Freud toonde zich als mens diep geschokt, maar als denker allerminst verwonderd over
deze uitbarsting van bestialiteit. Hij zag er de bevestiging in van zijn theorie
– ook al was hij daar niet trots op – dat de elementaire vernietigingsdrang
in de menselijke ziel onuitroeibaar is : 'Misschien zou er in de komende eeuwen een vorm worden gevonden om deze instincten tenminste in de onder-
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linge omgang van de volkeren in bedwang te houden ; maar in het gewone
leven en in het diepste wezen van de mens bestonden ze als onuitroeibare
en misschien ook noodzakelijke, spanningen instandhoudende krachten'8.
Ook nu bevestigde de exploratie van het menselijke innerlijk de onmacht om
de buitenwereld te veranderen. Dat Europa zichzelf in goed dertig jaar voor
de tweede keer vernietigde, lag schijnbaar onvermijdelijk in de structuur van
de menselijke psyche besloten.
Freud stierf een half jaar later. Op 23 februari 1942 pleegden Stefan
Zweig en zijn vrouw Friderike op een hotelkamer in Rio zelfmoord. De ondertitel van zijn autobiografie luidt : Herinneringen van een Europeaan. Zweig,
de verlichte Europeaan bij uitstek, zag geen uitweg meer : de wereld van het
oude keizerrijk en het oude Europa was definitief voorbij.
HET ONWERKELIJKE AVONDLAND
Nu was Stefan Zweig niet de enige auteur die tijdens het interbellum de ondergang van het Habsburgse rijk en van het oude Europese waardenbestel
betreurde. Naast Musils indringend-ironische schildering van het teloorgegane Kakanië, schrijft die andere joodse Oostenrijker Joseph Roth met de
Radetzkymars een van de meest nostalgische portretten van het voorbije imperium9. Opvallend is dat ook buiten de grenzen van de oude dubbelmonarchie publikaties opduiken, die de ondergang van Europa thematiseren.
Het meest bekend is natuurlijk Spenglers Untergang des Abendlandes. In zijn
spoor prediken auteurs van de meest uiteenlopende strekkingen de ondergangsgedachte.
Toynbee, beïnvloed door Spengler, heeft het in de eerste delen vanA Study of History, die nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd, bij herhaling over de benarde situatie waarin de Europese
beschaving is verzeild geraakt. Maar niet alleen historici blijven op dit aambeeld slaan. Schweitzer, Berdajev, Ortega y Gasset, Malraux, Mounier,
Yeats, allen spreken zij op een of andere manier over 'de dood van Europa'.
De dan heersende tijdssfeer is treffend verwoord in de titel van W.H. Audens
gedicht : The Age of Anxiety. En de Amerikaanse cultuurfilosoof F.L. Baumer
typeert de geschriften uit deze periode als een 20e eeuwse versie van de apocalyps10
Er waren tijdens het interbellum natuurlijk concreet aanwijsbare redenen
voor dit apocalyptische aanvoelen. De westerse wereld raakte van langsom
meer in de wurggreep van het opkomend fascisme en nazisme, wat eerst tot
een massale emigratie van intellectuelen leidde en vervolgens tot een oorlog
die opnieuw heel Europa verscheurde. Het was alsof velen, in een laatste
poging om de nakende ondergang af te wenden, de culturele waardigheid
van het oude Avondland met een verbeten wanhoop verdedigden.
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Maar ook na 1945, wanneer Europa in twee gedeelten wordt opgesplitst
en het westelijk deel aan zijn economische wederopbouw begint, valt er in
culturele kringen niet meteen een groot enthousiasme te bespeuren. De verbeten wanhoop heeft de plaats geruimd voor een vorm van krachteloze onverschilligheid. Er wordt niet meer om verloren waarden getreurd, omdat
het geloof in die waarden grotendeels teloor is gegaan. Tekenend voor die
evolutie is dat Stefan Zweig, tussen de twee wereldoorlogen de meest gelezen
auteur in Europa, vanaf de jaren vijftig geleidelijk uit de belangstelling verdwijnt ten voordele van de tijdens zijn leven weinig bekende Robert Musil.
Zoals bij Zweig is ook Musils kritiek op de cultuur van de Dubbelmonarchie
gedragen door een diepe nostalgie naar die 'onbegrepen staat waarin zoveel
voorbeeldig is geweest zonder dat het gewaardeerd werd'. Bij Zweig blijft
tot op de laatste bladzijden van De wereld van gisteren altijd een ondertoon
van hoop, tegen beter weten in. Maar Musil heeft, met zijn wijsgerige scholing en zijn streng-analytische blik, de onvermijdelijkheid van de ondergang
van de oude beschaving gepeild en definitief aanvaard. Door de buitenwereld
met een dodelijke ironie te lijf te gaan, heeft hij zichzelf hermetisch van haar
afgesloten. Zijn enige uitweg uit de onvermijdelijke catastrofe is de eigen innerlijkheid, het onmetelijke rijk van de mogelijkheden. Het bij Musil centrale
onderscheid tussen de mogelijkheids- en de werkelijkheidsmens accentueert
het besef van de onoverbrugbare kloof tussen binnen- en buitenwereld. In
de wereld van de Dubbelmonarchie, de laatste erfgenaam van het oude Europa, loopt de mogelijkheidsmens rond als een man zonder eigenschappen"
In de jaren '20 sprak Musil dan ook van 'das Hilflose Europa'. De hulpeloosheid ervan uitte zich in het failliet van haar filosofie van de grote oorzaken, de noodzaak en de zin. Wenen was het symbool geworden voor het
waardevacuüm in de Europese beschaving. In Kakanië vonden de gebeurtenissen geruisloos plaats alsof er eigenlijk geen gebeurtenissen waren :
Es ist passiert, zei men daar wanneer andere mensen ergens dachten dat er wonder
wat gebeurd was ; het was een eigenaardige, nergens anders in het Duits of enige
andere taal voorkomende uitdrukking, in welks adem feiten en slagen van het
noodlot zo licht werden als donsveertjes en gedachten12.

Diezelfde lichtheid van het zijn treft Milan Kundera, een groot bewonderaar
van Musil en in menig opzicht zijn erfgenaam, wanneer hij in 1975 naar WestEuropa emigreert. Het Kakanië dat Musil tekent in zijn lome zelfgenoegzaamheid komt hij nu overal tegen. Zo kan De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan worden gelezen als een boek over de dood van het oude Europa :
De vernietiging van het Imperium, daarna na 1945 de culturele marginalisering
van Oostenrijk en het politieke niet-bestaan van de andere landen, maken van
Midden-Europa de waarschuwende spiegel van het mogelijke lot van geheel Europa, het laboratorium van het schemerduister".
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Kundera definieert een Europeaan dan ook als iemand die heimwee heeft
naar een Europa dat niet meer bestaat. Eveneens geïnspireerd door Musil
toont Hans Magnus Enzensberger zich in zijn verslag over een reis door zeven Europese landen een geresigneerde toeschouwer die zich met geen enkele waarde wil identificeren en slechts afstandelijk noteert hoe het kakanische Avondland zich doelloos voortsleept. 'Ach Europa', kernachtiger had
hij zijn indrukken niet kunnen weergeven14.
Het is niet toevallig dat Musil, Kundera en Enzensberger vandaag zo herkenbaar zijn. In hun evocatie van een quasi-onverschillige besluiteloosheid
accentueren zij de breuk tussen woord en werkelijkheid, die ontstaan is in
de specifieke situatie van het Wenen tijdens de eeuwwisseling, maar die nu
de hele westerse cultuur of tenminste een groot deel ervan lijkt te karakteriseren. In een essay over Freud heeft Richard Rorty, een van de coryfeeën
van de 'postmoderne' cultuurfilosofie en wiens werk trouwens sterk door
Wittgenstein is beïnvloed, kernachtig verwoord hoe de Freudiaanse psychoanalyse, die aanvankelijk zo nauw verweven is met de specifieke Weense context, de crisis van de Europese cultuur tot in haar diepste wortels heeft bepaald :
De belangrijkste erfenis van Freud is de toegenomen vaardigheid van de syncretistische, ironische, nominalistische intellectueel om heen en weer te pendelen tussen bijvoorbeeld religieuze, morele, wetenschappelijke, literaire, filosofische en
psychoanalytische terminologieën, zonder te hoeven vragen : 'welk daarvan toont
ons nu de dingen zoals ze werkelijk zijn ?' — de vaardigheid dus van de intellectueel
om vocabulaires niet als spiegel maar als werktuig te benutten. Hij verbreekt één
van de laatste banden met de Griekse idee dat wij, of de wereld, over een wezen
zouden beschikken dat wij zouden moeten ontdekkenls

DE MYTHE VAN MITTELEUROPA ?
Sinds de val van het ijzeren gordijn wordt het gaandeweg duidelijker dat het
koude-oorlog-status-quo de onderhuidse tegenstellingen tussen de verschillende volkeren in het vroegere Oost-Europa toegedekt hield. Nu de dooi is
ingetreden, duiken ook de etnische tegenstellingen weer op die meer dan
70 jaar hebben gesluimerd. Die etnische tegenstellingen situeren zich nagenoeg allemaal in het gebied dat ooit de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie was, het Musiliaanse Kakanië.
Het is opvallend hoezeer vandaag in Joegoslavië Slovenen en Kroaten hun
onafhankelijkheidsstreven trachten te onderbouwen vanuit hun Middeneuropees verleden. 'Mitteleuropa' is voor velen weer een magisch woord geworden. Bij herhaling beklemtonen zij hun Habsburgs verleden dat zij delen
met Tsjechen, Transsylvanische Hongaren en Galicische Polen, maar waarvan de Serviërs verstoken zijn 16. Ook in Hongarije weerklinkt bij een klaarblijkelijk grote groep de roep naar restauratie. Blijkens een opiniepeiling
zouden de Hongaren eventueel bereid zijn de nu 78-jarige Otto von Habs-
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burg, zoon van de laatste Oostenrijkse keizer, tot president te kiezen. En
ook de tegenstelling tussen Tsjechen en Slovaken kan niet worden begrepen,
los van de historische situatie in de oude Dubbelmonarchie.
Terwijl in het Westen met betrekking tot de Europese identiteit een defaitistische houding overheerst, die haar wortels vindt in het Wenen van gisteren, beroepen in het Oosten etnische groepen zich juist op dat Europese
verleden om een eigen identiteit op te bouwen. Bestaat Europa dan alleen
nog in de herinnering van hen die het nooit hebben meegemaakt ?
NOTEN
1 Zie Pleidooi voor een nieuw verbond : woord en wereld, in Streven, april 1991, pp. 653-655.
2 A. Janik en S. Toulmin, Het Wenen van Wittgenstein, Boom Meppel, Amsterdam, 1990, pp. 211-212.
3 Tractatus, 6.4.
4 Vennischte Bemerkungen, p. 6.
5 O.c., p. 7.
6 B. Bettelheim, Het Wenen in de dagen van Freud, in Het Nieuw Wereldtijdschrift, 1990, pp. 5-11. Bettelheim
gaat zelfs zo ver te beweren dat de figuur van keizer Frans-Jozef een bepalende rol heeft gespeeld bij
de opbouw van Freuds mensbeeld. 'Hij heeft vaak gezegd dat een keizer een symbool was voor de vader
en het superego, en dat daarom de figuur van de keizer een belangrijke rol speelde in het bewustzijn
en onderbewustzijn van iedereen. De gebeurtenissen hadden echter duidelijk gemaakt dat zelfs de Weense keizer geen baas was in eigen huis ; en dit feit kan Freud geïnspireerd hebben om het denkbeeld te
ontwikkelen dat het ego niet de baas is in zijn eigen huis' (p. 9).
7 S. Zweig, De wereld van gisteren. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, p. 406.
8 S. Zweig, o.c., pp. 407-408.
9 J. Roth, Radetzkymars, Allert de Lange. Amsterdam, 1981.
10 F.L. Baumer. Twentieth-Century Version of the Apocalypse, in Journal of World History, Vol. I, nr. 3,
1954, pp. 623-640.
11 Een voorbeeld ter illustratie : in De wereld van gisteren tekent Zweig met veel begrip en zelfs sympathie
Walter Rathenau, de Duitse minister van buitenlandse zaken die in 1922 werd vermoord en zich met
veel ijver voor de Europese eenmaking had ingezet. Diezelfde Rathenau, die in De man zonder eigenschappen model staat voor Dr. Paul Arnheim, is het personage dat door Musil op de meest meedogenloze
wijze wordt gehekeld.
12 R. Musil, 1)e man zonder eigenschappen, p. 46.
13 M. Kundera. De kunst van de roman. Ambo. Baarn, 1987, p. 107.
14 Hans Magnus Enzensberger, Ach Europa !, Frankfurt, Suhrkamp, 1987.
15 R. Rorty, Freud en het denken over de moraal, in Solidariteit of objectiviteit. Drie filosofische essays, Boom
Meppel, Amsterdam, 1990. p. 60.
16 Cfr. Kroaten en Slovenen koesteren Habsburgs verleden, in De Standaard, 6 juli 1991, p. 1. Zie ook Oekraine werd eeuwen door de duivel bemind. Historische kernstad Lviv herontdekt haar Europees verleden, in
De Standaard , 19/12/91, p. 12.

BRAZILIË IN CRISIS
LUK CORLUY

In 1982 brak de internationale schuldencrisis uit. Ondanks een snelle opeenvolging van herstructureringen om tot een definitieve schuldenoplossing te
komen ziet de financieel-economische situatie van de Derde Wereld er heden niet veel rooskleuriger uit. Een zekere moedeloosheid heeft zich zelfs
meester gemaakt van de protagonisten. Bij de bankiers sloeg de groeiende
interesse over in een angst verwikkeld te raken in een spiraal van schulden.
Zij staarden zich tot voor kort blind op de noodzaak tot volledige terugbetaling van de schuld. De jaren negentig zullen er voor de Derde Wereldlanden ongetwijfeld niet makkelijker op worden. De ontwikkeling in Oost-Europa heeft de interesse van de Westeuropese industriële grootmachten voor
de schuldencrisis sterk doen afnemen. De Golfcrisis duwde ze verder in de
vergeethoek. In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op het blijvend karakter van dit cruciaal wereldprobleem. Ik richt de lens op Brazilië, de grootste schuldenaar uit de Derde Werelds.
DE POLITIEKE SITUATIE VAN BRAZILIË (1989-1991)
Veel Brazilianen waren ontgoocheld in president Sarney. Zij verweten hem
dat hij de economie volledig had laten ontsporen. Op 15 november '89 trokken ze teleurgesteld naar de stembus. De charismatische 40-jarige Collor de
Mello, voormalig gouverneur van de staat Alagoas, was de kandidaat van de
centrum-rechtse PRN (Partido de Reconstrucao Nacional), nadat hij in '88
gebroken had met Sarney. Collor plaatste zich in de tweede ronde makkelijk
(28%) vóór de 44-jarige voormalige rubbertapper uit het regenwoud Luis Ignacio da Silva (16,1%). Beide kandidaten staken schril af tegen de politici
van de oude garde (Brizola, Maluf,...), die genadeloos werden afgestraft. Collor deed het, merkwaardig genoeg, bijzonder goed bij de inwoners van de
krottenwijken en de landlozen, en ook in de zakenwereld. Lula van zijn kant
bracht met de steun van de progressieve basisgroepen binnen de katholieke
kerk en vakbonds- en boerenleiders, een brede massabeweging op de been.
Met zijn PT (Partido dos Trabalhadores) was hij de boeman voor de zakenwereld. Op 7 december 1989 stemden de Brazilianen Collor de Mello in de
presidentiële zetelt . Dat Collor het haalde van Lula was in hoofdzaak te dan-
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ken aan zijn perfecte imago-opbouw, verzorgd door TV-Globo. De Braziliaanse zakenwereld juichte toe. De aandelenkoersen stegen fors.
Fernando Collor de Mello is een telg uit een rijke familie uit de staat Alagoas (Nordeste), waar zijn vader senator was. Hij werd naar een van de beste
katholieke scholen gestuurd in Rio, studeerde economie en journalistiek in
Brasilia en begon zijn politieke loopbaan onder het militaire regime in '78
als burgemeester van Maceio, hoofdstad van Alagoas. Bij het herstel van de
democratie in 1985, werd hij verkozen als afgevaardigde van de rechtse PDS.
In 1986 werd hij gouverneur van Alagoas namens de PMDB. Uiteindelijk
richtte hij in '88 zijn eigen partij op, de PRN. Als gouverneur bouwde hij
zich een reputatie op als 'kruisvaarder' tegen de corruptie en tegen de overbetaalde overheidsambtenaren. Die reputatie buitte hij uit tijdens zijn presidentscampagne. Als centrum-rechtse populist geniet deze aristocratische
visionair het vertrouwen van de zakenlieden. Maar de zakenwereld houdt
wel het hart vast voor de bokkesprongen van haar favoriet. In maart '90 werd
Collor beëdigd als president. Met een erfenis van 115 miljard $ buitenlandse
schuld, een hyperinflatie van 2,750% (op jaarbasis) o.m. ten gevolge van massale overheidsuitgaven en een zwaar deficitaire staatssector, moest de nieuwe president wel enkele mirakels doen om de zeer verzwakte economie te
genezen. De jonge vrouwelijke minister van economische zaken, Zelia Cardoso ontpopte zich tot de architect van het economische hervormingsplan.
Een dag na Collors ambtsaanvaarding bevroor zij de prijzen, blokkeerde de
spaartegoeden, hief nieuwe belastingen en voerde een munthervorming
door. Deze drastische noodmaatregelen waren nodig om de voorthollende
inflatie een halt toe te roepen. Daarnaast maakte de Braziliaanse regering
bekend dat ze buitenlands particulier kapitaal ging aantrekken. Om de noodlijdende staatsbedrijven in de sectoren staal, energie, telecommunicatie en
transport te saneren. De regering wilde zelfs een ambitieus privatiseringsprogramma opstarten om het grootste deel van de 188 overheidsbedrijven te verkopen. Als voorstander van de vrije markteconomie wenste Collor zoveel mogelijk prijscontroles te ontmantelen en de nationale economie aan de internationale concurrentie te onderwerpen. Niet iedereen deelde deze visie. De
opposanten tegen het hervormingsplan wilden een economische depressie
voorkomen. Economen hadden berekend dat de industriële produktie in de
maand maart alleen al met 20% daalde. Vooral de blokkering van de spaartegoeden voor een periode van 18 maanden (tot september 1991) zorgde voor
grote problemen voor bedrijven en particulieren 3. De regering van haar kant
voerde aan dat het vrijgeven van de miljarden dollars de inflatie zou aanwakkeren. Het plan werkte drie maanden en de inflatie daalde opmerkelijk.
De zaak begon mis te lopen toen Braziliaanse ondernemingen erin slaagden
geld los te krijgen van de banken voor het betalen van belastingen. De inflatie
liep geleidelijk terug op. Verwachtingen werden in de grond geboord en sloegen om in ontgoocheling en verbittering. In mei 1991 riepen de grootste drie
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vakbonden (18 miljoen leden) een algemene staking van twee dagen uit tegen
de economische politiek van Collor. Zij wilden vooral protesteren tegen de
politiek van loonsverlaging, stijgende werkloosheid en verhoging van huurprijzen. Het prestige dat de flitsende nieuwkomer Collor op de politieke scène genoot bij zijn ambtsaanvaarding, was een jaar later (1991) flink getaand.
Met Brazilië ging het bergaf. Zowat iedereen was ontgoocheld. Zelia Cordosa werd teruggewezen en moest aftreden.
DE ECONOMISCHE SITUATIE
Eind '88 werd Brazilië overspoeld door stakingen voor loonsverhoging. Tienduizenden arbeiders legden het werk neer om hun looneisen kracht bij te
zetten. Ondanks een diepe economische crisis, gepaard met een helse inflatie
en een wijdverbreide armoede, had Brazilië tot dan toe opmerkelijk weinig
te kampen gehad met ernstige arbeidsonrust. Op 15 januari '89 kondigde Sarney een 'economisch herstelplan van nationale redding' af. Een reeks maatregelen moest de hyperinflatie terugdringen, de binnen- en buitenlandse bedrijven aanzetten tot investeren ; lonen en prijzen werden tijdelijk bevroren
en de cruzado werd met 17% gedevalueerd. De president beklemtoonde dat
het zgn. 'Zomerplan' (Plano Verao) het door inflatie en schulden geschokte
vertrouwen in de eigen economie moest herstellen. Het herstelplan kende
een redelijk goede start. Volgens de vakbonden hield het plan echter een
fikse daling in van de reële lonen. Ze riepen op tot een algemene staking
voor 14-15 maart '89. In totaal legden zo'n 1,5 miljoen arbeiders het werk
neer. Alleen al door het uitvallen van de export leed het land ongeveer 100
miljoen $ schade. Na de staking waren loon- en prijsstijgingen weer legio.
Het plan stierf aldus een langzame dood. Midden juni werd tenslotte het systeem van indexering weer van stal gehaald. Via indexering werden geldontwaarding en geregelde devaluaties in lonen en tarieven doorgerekend. Dit
gaf de doodsteek aan het plan. Begin augustus werd gekenmerkt door een
belangwekkend parlementair initiatief. De belangrijkste politieke partijen
stelden president Sarney een nieuw (een tweede) reddingsplan voor. Aldus
wilden zij bij de eerste rechtstreekse vrije presidentsverkiezingen sinds 29
jaar, in november, een economische chaos voorkomen. Het plan voorzag in
bezuinigingen, privatiseringen, nieuwe belastingen en maatregelen ter bestrijding van de belastingontduiking. De meeste Brazilianen reageerden
sceptisch. De nieuwe Braziliaanse grondwet van oktober 1989 leidde tot supplementaire overheidsuitgaven ('demand pull inflation') en bemoeilijkte aldus de totstandkoming van een akkoord met het IMF. Het economische
noodplan van maart 1990 van de kersverse president Collor de Mello omvatte
naast een prijzenstop, een munthervorming 4 en de afschaffing van subsidies,
ook een erg omstreden blokkering van spaargelden. Tot september '91 mochten de spaarders slechts 50.000 nieuwe cruzado's ( ± BF 42.000.) van hun
rekening halen. Bedrijven die hun vermogen in staatsobligaties belegden,
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konden daarvan slechts een klein gedeelte opnemen. Critici vreesden terecht
dat het plan tot een recessie zou leiden en aldus tot een fikse toename van
werkloosheid. Het brein achter dit draconisch noodplan was Zelia Cardoso
de Mello. Deze 36-jarige professor in de economie was reeds Collors adviseur
als gouverneur van Alagoas. Zij ambieerde de economie te hervormen door
meer vrije marktprincipes te introduceren. Het plan wilde vooral de voorthollende inflatie terugdringen. Tien dagen na de afkondiging van de drastische economische hervormingen stokte de Braziliaanse economie. Werkgeversverenigingen gewaagden van een terugval tot 70% en meer al naargelang de sector. Ondernemers kloegen vooral over de extreme schaarste van
de cruzeiro. Door deze schaarste geraakte de import- en exportindustrie in
de verdrukking. De dollar daalde in waarde, omdat er slechts bij mondjesmaat cruzeiros werden aangeboden, die aldus relatief flink opwaardeerden.
De Braziliaanse export was een stuk duurder geworden. De invoer- en uitvoerbedrijven lagen evenwel nagenoeg stil door gebrek aan geld. In twee weken tijd verloor de Braziliaanse beurs 63% van haar waarde. Wogen de effecten van Collors plan zwaar door, voor het informele en illegale circuit betekende ze een regelrechte doodklap. Alle illegaal vergaarde fortuinen stonden anderhalf jaar vast op de bank. Ondanks de pogingen van Collor om
de buitenlandse investeerders te lokken bleven deze aarzelend aan de zijlijn
staan. Deze afwachtende houding had niet alleen te maken met onzekerheid
omtrent de politieke en socio-economische stabiliteit, maar eveneens met de
internationale gebeurtenissen (Oost-Europa). Brazilië zag zich geconfronteerd met een scherpe concurrentiestrijd over de mondiaal beschikbare investeringsmiddelen. Ondertussen had de carrousel van de inflatiestijging zich
weer in beweging gezet : in april nog 3,29%, reeds 8,53% in mei. Het land
gleed stilaan weg in een recessiemoeras. Collors economisch programma botste op toenemend verzet. Met een golf van stakingen protesteerden werknemers tegen ontslagen en verlies aan koopkracht. De Braziliaanse ondernemers vreesden voor een verhoogde golf van faillissementen. Na een eerste
poging in juni 1990 om met een nieuw 'sociaal pact' tussen regering, patroons
en vakbonden de lonen en prijzen te controleren, ondernam Collor op 5 september er een tweede. Die leverde evenmin veel op. De vakbonden zetten
onverminderd hun protest tegen de schrapping van de loonindexering verder.
Sommigen vonden dat privatisering tot massa-ontslagen zou leiden, anderen
dat denationalisering neerkwam op overdracht van staatsfirma's aan buitenlandse particulieren ; zij bestempelden Collors beleid als anti-sociaal en antinationalistisch. Voor zijn team kwam het erop aan de produktiviteit en de
concurrentiekracht te verhogen door de interne markt te openen voor buitenlandse produkten en investeringen. Aldus zou de levensstandaard verhogen. De Braziliaanse economie werkte al decennia lang 'beschermd'. Collors
economische ingreep dreef het land evenwel in een diepe recessie. In maart
1991 – precies één jaar na zijn ambtsaanvaarding – diende president Collor
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nieuwe ambitieuze voorstellen in om de economie terug uit het slop te halen.
De beurs reageerde negatief : de koersen daalden met 5,9%. Het vertrouwen
bij de vermogende klassen leek volkomen zoek. In mei werd Zelia Cardoso
ontslagen. Haar werkwijze had haar binnen en buiten Brazilië vele vijanden
opgeleverd. Ze kon haar ontslag moeilijk ontlopen. De nieuwe minister, Marcilio Marques Moreira, een conservatieve functionaris, verloochende de radicale werkwijze van zijn voorgangster. De inflatiebestrijding bleef evenwel
de eerste prioriteit.
DE PROBLEMATIEK VAN DE SCHULDAFLOSSING
In 1987 was de buitenlandse schuld van Brazilië ten gevolge van een schuldmoratorium gestegen tot 121,3 miljard $. Deze schuldenberg zou de volgende
jaren de voornaamste oorzaak blijven van moeizaam verlopende en langdurige onderhandelingen tussen Brazilië en zijn financiële schuldeisers. Niettegenstaande het moratorium in '88 officieel van kracht bleef, hervatte het
land de rentebetaling, zij het in beperkte mate. Het betaalde rente over de
kortlopende schulden, maar blokkeerde die op middellange en lange termijn.
Om afschrijvingen te voorkomen sloten de commerciële grootbanken – onder de druk van de Amerikaanse banken vooral vanuit fiscaal oogpunt –
een interimakkoord met Brazilië. Dit voorzag in een overbruggingskrediet
van 3 miljard $, aangevuld met 1,5 miljard $ uit de nationale deviezenreserves
om de achterstallige rentebetalingen te verrichten. Wel bedong Brazilië een
lagere rente. Na maandenlange onderhandelingen slaagden Brazilië en zijn
bancaire schuldeisers er toch niet in een definitief akkoord te bereiken. De
vastkoppeling aan een voorafgaand akkoord met het IMF en de Wereldbank
lag Brazilië bijzonder moeilijk. In 1988 daalde de buitenlandse schuld tot
114,9 miljard $, voornamelijk als gevolg van de omzetting van schuld in participaties in investeringsprojecten (cfr. infra : de schuldenstrategie) 5 . Midden
'89 schortte Brazilië opnieuw zijn schuldverplichtingen aan de banken op,
officieel om zijn schaarse deviezenreserves (5,6 miljard $) te beschermen. De
kern van het Braziliaans probleem was het uitblijven van een akkoord met
het IMF. Had Brazilië beloofd het begrotingstekort in '89 tot 2% van het
Bruto Binnenlands Produkt te doen dalen, economen vreesden dat het tekort
wel eens 8% zou kunnen bedragen. Het Fonds was duidelijk ontevreden over
het gevoerde economisch beleid. Vooral de onmacht tot het drukken van de
overheidsuitgaven en de inflatiegraad van meer dan 1000% op jaarbasis baarden zorgen. Een akkoord was onmogelijk. Brazilië kon zijn economie slechts
voor een verdere inflatieversnelling behoeden door een tijdelijke stopzetting
van de rentebetalingen. In afwachting van de presidentsverkiezingen en van
een akkoord met het IMF draaiden de crediteurlanden de kredietkraan
dicht. Voor Brazilië was zo'n akkoord met het IMF evenwel van levensbelang. Brazilië had dat geld nodig : in september '89 moest het een bedrag
van 2,3 miljard $ aan rentebetalingen overmaken aan buitenlandse crediteur-
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banken. Brazilië zou dit bedrag niet overmaken. Het akkoord omtrent de
nieuwe lening kwam er niet zolang de economische problemen – inflatie
en de grote tekorten op de overheidsfinanciën – aanhielden en Brazilië wilde zijn deviezenreserves, die lichtjes waren opgelopen tot 6,5 miljard $, niet
aantasten. Diverse diplomatieke kringen verdachten de Braziliaanse overheid ervan geen enkele betaling meer te doen zolang de nieuwe president
niet geïntroduceerd zou zijn (15 maart 1990). Zelia Cardoso kondigde bij
haar ambtsaanvaarding in maart '90 aan dat er slechts met de schuldeisers
gepraat zou worden nadat in het land orde op zaken zou zijn gesteld. Toen
de strijd tegen de inflatie in april '90 enige resultaten begon op te leveren
planden de Braziliaanse autoriteiten opnieuw onderhandelingen met de buitenlandse schuldeisers, met het IMF en anderen over een daling van de
schuldenlast. Brazilië nam wel een hard standpunt in. De hervatting van de
betalingen hing geheel af van het blijvend succes van het economisch herstelplan. Begin '91 slaagde Collor erin het gesprek met de buitenlandse geldschieters opnieuw op gang te brengen. In maart loste hij 350 miljoen $ achterstallige intresten af. Verder verklaarde hij zich akkoord 25% van de totale
achterstallen, die opgelopen waren tot 8,5 miljard $, cash te betalen. De rest
zou uitbetaald worden via een obligatie-uitgifte met een looptijd van 10 jaar.
Dit was de allereerste intrestaflossing op de middellange en langlopende
schuld aan de privé-banken sinds juli '89. Ondertussen onderhandelden Brazilië en de commerciële banken in New York over een verlichting van de
schuldenlast. Beide partijen streefden een compromis na. De banken eisten
een oplossing voor de achterstallen, maar Brazilië beklemtoonde dat de achterstallen deel moesten uitmaken van een alomvattend plan.
HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS
EN DE WERELDBANK

Sinds '89 had Brazilië elke samenwerking met het IMF kordaat afgewezen.
In een land met een al te zwaar en log ambtenarenkorps wilde het Fonds
de regering dwingen tot onpopulaire maatregelen tegen het overheidspersoneel door de overheidsuitgaven drastisch te verminderen. Zijn strak opgelegd economisch bezuinigingsprogramma zou ook zware sociale gevolgen
hebben voor de werkende klassen. Begin '88 zette Brazilië een eerste stap
in de richting van een akkoord met het IMF met de betaling van 350 miljoen
$ (rente en aflossing) aan de schuldeisers6. Minister van Economische Zaken, Nobrega, benadrukte dat de maatregelen op eigenbelang stoelden en
niet bedoeld waren om het IMF of de commerciële banken te behagen, alhoewel ! Het IMF, maar ook de Wereldbank, leek op het internationaal
financieel forum te worstelen met zijn imago. Beide instellingen ontvingen
de laatste jaren meer geld – door terugvloeiing van rente en kapitaalaflossing – dan er aan nieuwe leningen werden uitgezet'. Half '90 ging een nieu-
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we IMF-missie onderhandelingen aan met Brazilië. Pas als een definitieve
overeenkomst was bereikt zou Brazilië bereid zijn met de particuliere schuldeisers opnieuw te onderhandelen. De strijd tegen de inflatie en de economische ontwikkeling ging voor op een akkoord met de buitenlandse schuldeisers. De Braziliaanse delegatie vatte ditmaal deze onderhandelingsronde
niet aan met een minderwaardigheidscomplex. De nieuwe president Collor
had immers een aantal moedige hervormingen gelanceerd om de huizenhoge
inflatie en het enorme begrotingstekort drastisch in te krimpen en die vielen
in de smaak van de IMF-experten. Brazilië en het IMF kwamen tot een voorakkoord over een lening van 2 miljard $ (september '90). Een vorige poging
om tot een overeenkomst te komen liep eind augustus '89 op niets uit omdat
– zoals bij zovele vorige pogingen – het IMF zijn steun aan de Braziliaanse
economische hervormingen afhankelijk had gemaakt van de hervatting van
de schuldbetalingen aan de commerciële banken. Dat standpunt had het
IMF kennelijk verlaten. Was dit een pril begin van normalisatie van de betrekkingen tussen Brazilië en het IMF, al vlug zouden zij weer op gespannen
voet werken.
DE BANKEN
Op 29 december 1987 betaalde Brazilië opnieuw rente aan de commerciële
banken (70 miljard $ schuld op een totaal van 112,7 miljard $). Het moratorium had precies 9 maanden en 9 dagen geduurd. Brazilië maakte 357,4
miljoen $ over. In een bijhorende verklaring waarschuwde de Braziliaanse
Centrale Bank dat de betalingen weer opgeschort zouden worden als er geen
akkoord werd bereikt over de rente die in 1988 aan de banken verschuldigd
was. Begin '88 had Brazilië nog steeds geen definitieve schuldherschikkingsovereenkomst gesloten met zijn schuldeisers, maar het verklaarde zich wel
akkoord 1,5 miljard $ intrestbetalingen te doen. De banken van hun kant
waren bereid het land 3 miljard $ te lenen om de achterstallige intrestbetalingen te voldoen. Deze financiële overdracht was onvoldoende voor Brazilië dat minstens 7 miljard $ vroeg. Het land diende immers jaarlijks 9 miljard $ af te lossen aan intresten en kapitaal. Midden '88 werd uit een totaal
onverwachte hoek zware kritiek geuit op het attentisme (de terughoudendheid) van de commerciële banken bij het verstrekken van nieuwe kredieten.
De schuldenstrategie, aldus IMF-directeur Camdessus, werd duidelijk in gevaar gebracht als de financiën tekortschoten. Ook de aanpak liep gevaar wanneer een financiële regeling lang op zich liet wachten en steeds opnieuw
enorme inspanningen opgebracht moesten worden om een aantal instellingen bij de aflossing te betrekken. Volgens hem was er in de jongste twee jaar
bij de banken meer geld aan aflossing en rentebetaling binnengekomen, dan
zij aan nieuwe leningen hadden verstrekt. Hij noemde de bijkomende kredietverlening van de banken verwaarloosbaar. Deze situatie riep ook twijfels
op over de coöperatieve aard van onze strategie die georiënteerd is op de
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groei. De banken zouden slechts met nieuwe leningen over de brug komen
indien de regeringen en de internationale financiële instellingen (Wereldbank, IMF) dit eveneens deden en de schuldenlanden structurele aanpassingen doorvoerden in hun land. In maart '89 werd het Brady-plan gelanceerd. Het was erop gericht bankschulden met korting (discount) op te kopen
en eventueel om te zetten in obligaties of investeringskapitaal. Door dit plan
kende Brazilië snel een daling van zijn totale schuld. Het plan kende – in
het begin althans – enig succes.
Later op het jaar maakten de commerciële banken op de jaarvergadering
van het IMF en de Wereldbank, Brazilië duidelijk dat het nauwelijks moest
hopen op nieuwe kredieten. De banken hadden de jongste jaren enorme provisies aangelegd en een deel van de schulden afgeschreven. Toen duidelijk
was geworden dat de 'muddling-through'-strategie, waarbij men via allerlei
korte termijn-ingrepen probeerde tijd te winnen, niet houdbaar was, gingen
de Amerikaanse banken over tot massale afboekingen (de zgn. 'write-offstrategie). De meeste Europese banken hadden reeds voordien een voorzichtige houding aangenomen zodat hun provisies op dat ogenblik reeds hoger
lagen. Hadden de Belgische commerciële grootbanken een niet te verwaarlozen kredietrisico op Brazilië, begin '90 waren al hun uitstaande leningen
ingedekt, o.m. door een gedeeltelijke verkoop van hun schuldpapier op de
secundaire markt. In Groot-Brittannië hadden de vier grootbanken in 1987
en 1989 belangrijke voorzieningen aan de stroppenpot toegevoegd. Het geregeld bevriezen van afbetalingen (kapitaal-rente) verplichtte de banken versnelde provisies aan te leggen. Door het zuidelijk continent als hun economisch wingewest te beschouwen hadden de Noordamerikaanse banken in de
beginjaren '80 enorme kredietlijnen voor o.m. Brazilië geopend. Geen decennium later zagen zij zich verplicht in het kader van de nieuwe schuldenstrategie een groot deel van hun vorderingen te provisioneren. De verliezen
stapelden zich op en het schuldpapier in hun handen werd alsmaar minder
waardevol. Brazilië van zijn kant was tot de overtuiging gekomen dat het zijn
schulden niet meer integraal kon terugbetalen. Zijn financieel weerstandsvermogen was er danig door verzwakt. Discussies hieromtrent waren overbodig. De schuldenlast moest worden verlaagd. Hierdoor werd het schuldenprobleem verder op de spits gedreven. Geen wonder dat zijn 'credit rating'
op de internationale financiële wereld verder de diepte indook.
DE SCHULDENSTRATEGIE
In groeiende mate was de schuldenproblematiek een probleem van lange termijn 'indebtedness' geworden. In de eerste jaren na de crisis van '82 vierde
de 'muddling-through'-strategie van Dornbusch hoogtij. Door herschikkingen van looptijden en betalingsvoorwaarden moest kostbare tijd gewonnen
worden. De omvang van de 'exposure' bleek te groot, de beschikbare winsten
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voor provisionering te klein om tot massale afboekingen over te gaan. Mettertijd slaagden de commerciële banken er in hun rendabiliteit te verhogen.
Hierdoor was het klimaat rijp geworden voor een 'write-off -strategie, een
afboekingsstrategie. Begin '88 maakte Brazilië een schuchter begin met de
ruil van een deel van zijn schuld van ± 114 miljard $ in participaties in bedrijven ('debt equity'-swap). De verliezers in dit conversieprogramma waren
de banken, die voor hun oude waardepapieren minder kregen dan zij oorspronkelijk hadden uitgeleend. Zij waren al blij dat zij op die manier nog
enig geld terugzagen van hun uitstaande leningen. Van haar kant haalde de
Braziliaanse regering voordeel uit de operatie omdat haar schuld verminderde, zij het slechts in beperkte mate omdat het bedrag slechts een fractie van
de uitstaande schuld vertegenwoordigde. Buitenlandse beleggers tenslotte
konden tegen een korting investeren in Braziliaanse bedrijven. De voordelen
van zulke swaps zijn een vermindering van de buitenlandse schuld en van
de rentelasten en een aanmoediging om het vluchtkapitaal te doen terugkeren ; de bezwaren zijn dat zij inflatie bevorderden door een groei van de
binnenlandse geldhoeveelheid. Ook was er een tendens om de lokale industrie te 'denationaliseren', omdat de eigendom – al dan niet gedeeltelijk –
werd overgedragen aan buitenlanders. Bij een swap wordt de oorspronkelijke
lening omgezet in een andere vorm. Zo b.v. verkoopt de bank een dubieuze
lening met korting aan een bedrijf. Dat laat zich deze aanzienlijke verlaagde
vordering in het schuldenland, in lokale valuta uitbetalen, onder voorwaarde
dat dit geld in een nieuwe lokale fabriek wordt genvesteerd, of dat het in
een ontwikkelingsproject wordt geïnvesteerd, of dat er lokale, voor de export
bestemde produkten voor worden gekocht. De meest voorkomende vorm is
de 'debt-equity'-swap. De investeerder gebruikt het geld om een aandelenparticipatie te verwerven. De meest sprekende vorm van swap is heden de
'debt for nature': verenigingen voor natuurbehoud kopen op de secundaire
markt bankvorderingen op een ontwikkelingsland en gebruiken die vorderingen, met de instemming van de plaatselijke overheid om milieubeschermingsprojecten te financieren. I.v.m. de totale uitstaande schuld gaat het hier
om uiterst geringe bedragen (minder dan 100 miljoen $ voor Brazilië)8.
Schuldenlast en natuurbehoud hebben met elkaar te maken.
HET BRAZILIAANS REGENWOUD : PASMUNT WAARVOOR ?
Het tropisch regenwoud illustreert treffend de groeiende interesse van de
geïndustrialiseerde wereld voor het behoud van de natuur. De 'long van onze
planeet' is immers een uiterst belangrijk biologisch en genetisch reservoir
voor onze aarde. Onder grote internationale druk had president Sarney in
1989 een vijfjarenprogramma van 100 miljoen $ aangekondigd om het Amazonegebied te beschermen tegen verdere destructie. Een peulschil ! Een van
de belangrijkste maatregelen was een opschorting van fiscale voordelen die
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de veeteelt stimuleerde. Het op grote schaal ontbossen voor veeteelt geldt
immers als de belangrijkste oorzaak van de vernietiging van het regenwoud
en van het broeikaseffect. Verder voorziet het plan in een verbod op het gebruik van kwik bij het zoeken naar goud, een belangrijke oorzaak van watervervuiling in het Amazonegebied. Tevens vroeg Sarney de westerse wereld
financiële middelen ter beschikking te stellen. Categoriek verwierp Brazilië
evenwel elke vorm van internationale ruilhandel waarbij westerse particuliere organisaties een deel van de buitenlandse schuld zouden overnemen
in ruil voor bescherming van een stukje regenwoud. Het duldt geen inmenging van welk land dan ook in zijn binnenlandse milieuzaken. Tot half '90
bleef de Braziliaanse overheid zich halsstarrig verzetten tegen elk voorstel
om ook maar een deel van de enorme buitenlandse schuld 'af te kopen' met
een zgn. 'debt for nature' swap. President Collor zag evenwel onmiddellijk
in dat zonder aanzienlijke financiële buitenlandse hulp Brazilië dit nooit zou
kunnen klaren. Eind '90 ging Brazilië akkoord dat de VS een deel van de
schulden kwijtschold in ruil voor bescherming van Braziliaans natuurgebied.
Hiertoe had de Braziliaanse regering een grootscheeps plan goedgekeurd om
het Amazonewoud te herbossen. Het ging om een terrein van 9000 km 2. (1/3
van het grondgebied van België), wat slechts een miniem deel vormde van
het totale verwoeste gebied. Krachtens de nieuwe overheidsmaatregelen
worden subsidies en belastingvoordelen voor het ruimen van woudgebieden
voor een andere bestemming – vooral veeteelt – definitief geschrapt9.
Nieuw – en dat is een belangrijke ommekeer in het Braziliaans beleid –
is de bepaling dat buitenlanders milieuprojecten voor het Amazonegebied
kunnen financieren. Zo wordt bepaald dat tot 100 miljard $ van de 121 miljard $ totale schuld kan worden overgekocht in ruil voor 'schuld tegen natuur'. Brazilië vraagt zelfs aan de G7 zulke ruilprojecten op te zetten. Aldus
ligt een voorstel ter tafel, gesteund door de EG, de Wereldbank en de Braziliaanse regering, om 1,5 miljard $ uit te trekken voor de bescherming van
het tropisch regenwoud. Het plan bevat eveneens een pleidooi voor de bescherming van de rechten van de Indianen. Bij zijn recent bezoek aan de
VS ondervond Collor enorme druk van de kant van de Amerikaanse Congresleden. Schuldenlast, milieubehoud, mensenrechten, internationale financiële samenwerking gaan hand in hand.
Zij die gehoopt hadden dat met het verdrijven van de militaire dictatuur
en de komst van de democratie de economische problemen snel opgelost
zouden worden, kwamen bedrogen uit. De monetaire schuldenberg en de
voortwoekerende hyperinflatie blijven de socio-economische en politieke
stabiliteit van het land bedreigen. Allerhande oplossingen werden voorgesteld : zeer creatief, weinig effectief. Eigenbelang en eigen gewin primeren
nog steeds bij de westerse financiële instellingen. Een definitieve kwijtschelding vergt moed, politieke moed, financiële moed. Alleen voor moed is geen
weg onbegaanbaar.
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NOTEN
1 In mijn vorig artikel Brazilië: het schuldenland bij uitstek, Streven, mei 1988, pp. 720-733, behandel ik
de periode voorafgaand aan 1988.
2 Daarmee volgde Brazilië de algemene trend in Latijns-Amerika centrum-rechts te stemmen.
3 De overheid werd door talloze Brazilianen hie rv oor voor de rechter gedaagd. In een aantal deelstaten
vonnisten rechters dat de bevriezing ongrondwettelijk was.
4 In vier jaar tijd werd dit de derde nieuwe munteenheid. Indertijd werd eerst de cruzeiro ve rvangen
door een cruzado die het duizendvoudige waard was. Ve rvolgens kwam de nieuwe cruzado, die weer duizend maal zoveel waard was als de oude cruzado, en nu wordt de cruzeiro weer ingevoerd. De cruzeiro
heeft dezelfde waarde als de nieuwe cruzado.
5 In '89 zou de buitenlandse schuld tijdens het eerste semester verder dalen tot 110,3 miljard $ om naar
het einde toe weer te stijgen naar 114,8 miljard $.
6 In totaal diende Brazilië 1,8 miljard $ achterstallige intresten en aflossingen te doen.
7 Na het uitbreken van de schuldencrisis in 1982-1983 kende het IMF vele kredieten toe, die nu geleidelijk
worden terugbetaald.
8 De nietige bedragen bieden voor de schuldencrisis noch voor de ecologische problemen een oplossing.
De markt voor dit soort transacties kan natuurlijk nog groeien, toch wijst alles erop dat ze in de toekomst
slechts een ondergeschikte rol zullen spelen. Eén van de elementen die de verdere ontplooiing van dit
soort swaps afremmen is dat de overeenkomsten dikwijls bereikt worden na lange en moeilijke onderhandelingen tussen drie of meer partijen. Elk van de betrokken partijen moet uiteraard een motief hebben
om aan de transactie deel te nemen. Cfr. G. Erreygers, Minder schulden in ruil voor meer natuur, in Streven,
april 1991, pp. 587-600.
9 Onderzoekers van de Wereldbank schatten dat 12% van het totale Amazonegebied is ontbost !
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AIDS IN AFRIKA
Jaren voordat de term Aids gewoon spraakgebruik werd was er al een onbekende ziekte gesignaleerd, ruwweg rondom het Victoriameer in hartje
Afrika, die de naam kreeg van 'wasting disease' (vermageringsziekte): de
mensen werden ziek, verloren kracht en gewicht en stierven. Nog steeds manifesteert zich Aids vaak op die manier. In die streken richtte Aids grote
verwoestingen aan. En Aids heeft hier niets van doen met homoseksualiteit.
Louter gelet op dit vroege begin en de grote aantallen patiënten, ligt het in
de rede het ontstaan van Aids in Afrika te lokaliseren. Dit is lijnrecht in tegenspraak met een diep verbreid volksgeloof in Afrika, dat Aids begonnen
is als gevolg van militaire experimenten in de VS en dat Aids Afrika bereikte
via het internationale toerisme.
Hoe nu het tamelijk explosieve verloop van Aids in de VS te verklaren ?
Een aantrekkelijke hypothese is dat vanuit de VS goedkoop bloed in massale
hoeveelheden in (West-)Afrika werd gekocht en 'gepoold', d.w.z. dat bloed
van veel donors werd samengevoegd. Een enkele Aidspatiënt is dan voldoende om een grote hoeveelheid bloed te besmetten ! In de VS werd tot voor
enkele jaren veel bloed gebruikt in ziekenhuizen. Nu is dit sterk verminderd,
want het is duidelijk geworden dat grote aantallen patiënten, die, bij gebrek
aan voorraden, geen bloed toegediend kregen, toch beter werden.
De voedingsbodem voor Aids in de VS bleek de combinatie te zijn van
drugs en homoseksualiteit. Dit geldt evident niet voor Afrika. De verbreiding
in Afrika volgt sociale verschuivingen : bevolkingsaanwas, trek naar de steden, verlies van het traditionele gedragspatroon in stamverband. Leg daar
bovenop de promiscuïteit. Over dit tere onderwerp bestaan weinig of geen
gezaghebbende studies. Toch moet de promiscuïteit enorm zijn, gezien het
olievlek-karakter van de ziekte. Veel vrouwen zijn beangst : bang dat de echtgenoot eens een slippertje maakt, en één keertje is al genoeg.
Ongetwijfeld zal de ontdekker van een efficiënte therapie tegen de ziekte
een van de helden worden van de volgende eeuw. Maar zover zijn we nog
lang niet, ook al verrichten wetenschappers en de farmaceutische industrie
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prachtig werk. Wat tot nog toe gedaan wordt om Aids in te perken lijkt wel
vechten tegen de bierkaai. Maar het is niet juist om te zeggen dat er niets
gebeurt. De kranten en andere media doen krachtig mee. In sommige landen
wordt het gebruik van condooms sterk gepropageerd. Hier in Kenia bestaat
een 'Know Aids Society' die samen met anderen de mensen op de hoogte
probeert te stellen van de gevaren van Aids. Ook promiscuïteit wordt genoemd : 'het hebben van meerdere partners staat gelijk met een doodvonnis'.
Maar globaal kan gezegd worden dat van een bespeurbare gedragswijziging
op bevolkingsschaal geen sprake is.
Een moeilijk probleem bij voorspellingen over de voortgang van Aids is
dat er geen betrouwbare statistieken bestaan. Ik zie geen enkel land ten zuiden van de Sahara waar men weet hoeveel mensen er zijn, hoeveel er geboren
worden en sterven. Weliswaar zijn de ziekenhuizen verplicht hun aantallen
van Aidspatiënten of Human Immunodeficiency Virus-positieve mensen aan
te geven bij het desbetreffende ministerie. Maar men weet op geen stukken
na welk percentage dit is van het werkelijke aantal. Toch wordt van alle kanten (lees : het Westen) aangedrongen op statistieken en daarom geeft men
aan deze druk toe. Zo verklaarde de minister van volksgezondheid in Kenia
onlangs dat er 500.000 tot 700.000 seropositieven zijn (d.w.z. zij die het virus
dragen maar niet de actieve ziekte hebben). Deze uitspraak wordt prompt
tegengesproken met de duidelijke vermelding dat dit ongunstig is voor de
toeristenindustrie en dus onjuist. Maar hoe weet de minister dat ? Als gevraagd wordt hoe hij aan die cijfers komt, dan wordt de spreker erg vaag,
en terecht.
Vorig jaar kon men vernemen dat er twintig miljoen virusdragers zijn in
Afrika ; dit jaar las ik dat het getal was gestegen tot dertig miljoen. Maar
hoe wéét men dat ? Een pijnlijke vraag waarop geen voldoende antwoord
komt. Ook las ik onlangs dat in India het aantal besmette personen dat van
Afrika zal overvleugelen. Een rampzalige gedachte, maar opnieuw : hoe wéét
men dat ? Ik denk dat we hier te maken hebben met een uit de VS overgewaaide, geheel misplaatste eerbied voor het getal. Het betekent alleen
maar : véél, meer, zeer veel. Ik zie in mijn eigen ziekenhuis van het ene op
het andere jaar een verdubbeling in het aantal sero-positieve reacties, en ook
een verdubbeling in het aantal kwaadaardige lymfkliergezwellen, hetgeen
veilig toegeschreven kan worden aan het effect van Aids. Op dezelfde grondslag richt TBC nieuwe verwoestingen aan.
Gebeurt er dan verder niets aan Aids ? Toch wel, maar op bescheiden
schaal en voornamelijk op verzorgingsvlak. In Nairobi en in Kampala (0eganda) wordt een klein ziekenhuis geopend voor kinderen die Aids hebben
en door hun ouders aan hun lot worden overgelaten of wees zijn. Hier in
Nairobi is de leiding in handen van een jezuïet die eerst chirurg is geweest
in Viëtnam, daarna een ommezwaai heeft gemaakt naar de psychiatrie en
in New York het vak heeft uitgeoefend. Maar de therapie van de 'divan' leek
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hem minder nuttig en zo verhuisde hij naar Nairobi. Een dergelijke 'bekering' kan bijdragen tot de bewustwording, niet op de laatste plaats bij veel
Afrikaanse artsen, dat de diagnose Aids niet volstaat als men de patiënt verder maar aan zijn lot overlaat.
DE ANATOMIE VAN CORRUPTIE
Men raakt de tel kwijt bij de vele staatsgrepen en staatsgreepjes in de vele
staten van Afrika, en als men geen kaart van Afrika bij de hand heeft, is
het voor de meeste lezers ook niet duidelijk in welke uithoek er nu weer een
omwenteling heeft plaatsgevonden. Er is wel een grootste gemene deler en
dat is dat er overal reden tot ontevredenheid en corruptie is ; het is enkel
een kwestie van meer en minder.
Zo is ook het moment van de waarheid gekomen voor Kenia. Het is een
van de grotere landen van Oost-Afrika en heeft sinds lange tijd de reputatie
van een relatief rustig en welvarend land, zonder veel oproer en zonder de
hongersnood van buurlanden als Soedan en Ethiopië en zonder geteisterd
te zijn door iemand als Idi Amin van Oeganda. Sinds het heengaan van de
vader des vaderlands Jomo Kenyatta, wordt het land vrij strak in de hand
gehouden door een eenpartijenstelsel onder leiding van Daniel Arap Moi,
president sinds een jaar of twaalf. Periodiek werd en wordt een al te machtig
wordende tuinkabouter uit de omgeving van de president verwijderd, maar,
evenals politieke moorden zijn zulke gebeurtenissen schaars. In de publieke
opinie is het besef aanwezig dat het niet allemaal goud is wat er blinkt in
het regeringsbestel, maar de corruptie leek door de band genomen onder
de gemiddelde Afrikaanse maat te blijven. Met voldoening gemengd met afkeer keek men naar de toestanden in naburige landen.
Dat heeft geduurd totdat een zware steen het water in de eendenvijver
deed rimpelen. In februari 1990 werd de minister van buitenlandse zaken,
Ouko, vermoord. Een politieke moord waarvan de naweeën voortduren tot
op de dag van vandaag. Vanaf het begin wees de beschuldigende vinger van
de publieke opinie naar het hoogste bestuursniveau. Aanvankelijk werd gedacht aan het niet implausibele maar wat romantische motief van jaloezie.
Het duurde lang voordat betere informatie doorsijpelde en de motivering gezocht werd in het meer tastbare motief van financieel belang.
De vermoorde minister was een veelbelovende, intelligente man die nog
niet zolang tevoren in de ministerraad was opgenomen. In die functie vergezelde hij president Moi op een trip naar de VS. De bedoeling was geld
bijeen te brengen voor de bouw van een kolossaal hotel in een park in centraal Nairobi. Het hele project was al omstreden, en het feit dat er aan de
ingang een kolossaal standbeeld van de president opgericht zou worden,
maakte wel duidelijk wie de voornaamste aandeelhouder zou worden. Helaas, de reis naar de VS pakte verkeerd uit.
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De Amerikaanse journalisten, nogal agressief in hun wijze van benadering, bleken heel goed geïnformeerd over Kenia en stelden zeer pijnlijke vragen. De noodzaak voor het wolkenkrabber-hotelcomplex werd op losse
schroeven gesteld en vergeleken met meer urgente zaken in het land. Bovendien, had de president de gevraagde financiële steun nodig, gezien de bedragen (nauwkeurig bekend) die hij regelmatig in Zwitserland deed deponeren ? President Moi was deze tegenwerking helemaal niet gewend. Zijn
toch al niet stralende welsprekendheid verstomde. Hier nu kwam zijn minister Ouko te hulp. Hij wist de eer of althans de schijn ervan hoog te houden
met ter zake doende antwoorden. Hier een voorbeeld.
De Amerikaanse verslaggevers hadden gesteld dat de mensenrechten in
Kenia ook al niet safe waren, getuige de overhaaste dood van een kleine
drughandelaar enige dagen nadat hij in de staatsgevangenis nr. 1 was opgesloten. Hoe kon zo'n welbeschermd geheim doordringen tot Amerikaanse
verslaggevers ? Het betrof een niet-Keniaan Afrikaan. De familie zowel als
de desbetreffende ambassade hadden geëist, dat er een onafhankelijk patholoog-anatoom aanwezig zou zijn bij de gerechtelijke lijkschouwing. De
sectie vond correct plaats en er werd niets gevonden, zeker geen encefalitis
zoals geopperd werd, behalve dan dat de man gewoon zijn nek gebroken had,
zoals de buitenlandse waarnemer kon vaststellen. De politie beschouwde
deze diagnose terecht als een aantijging met als gevolg dat een week later
een her-autopsie werd geënsceneerd. Nu evenwel te verrichten door de chef
patholoog-anatoom, een lokale Zeldenrust dus. Die neemt vooraf de buitenlandse waarnemer ter zijde en oefent druk uit opdat deze zijn mening zou
herzien. De buitenlandse patholoog-anatoom laat even in een flits de mogelijkheden passeren : onaangenaamheden op het politiebureau, een éénrichtingsverkeer-vliegtuigticket naar het vaderland. Hij besluit bij zijn mening te blijven. Het onderzoek wordt afgesloten en er wordt geen woord meer
over gerept. De ambassade en de familie worden naar behoren ingelicht.
Zoals gebruikelijk vond de gebeurtenis geen echo in de Keniase kranten,
maar de ambassade zat niet stil en zo kwam het nieuwtje terecht bij de Amerikaanse verslaggevers...
De minister van buitenlandse zaken van Kenia antwoordde op de opwerpingen monter dat dit géén schending van de mensenrechten was maar een
'gewone' misdaad' en dat dientengevolge twee politiemensen van het gevangeniswezen vastgezet waren. Via de VS kreeg de buitenlandse patholooganatoom zo te horen dat zijn bevindingen toch een uitwerking hadden gehad.
Minister Ouko maakte dus een uitstekende beurt — helaas dat valt niet altijd
goed. Was president Moi bang dat zijn licht verduisterd zou worden door
de nieuwe ster aan het firmament ? Hoe het ook zij, enige tijd later, weer
terug in Kenia, wordt de minister vermoord aangetroffen op zijn boerenbedrijf ver weg van de hoofdstad. De vox populi wees zonder aarzeling naar
het hoogste gezag, met als motivering : jaloezie. De president besefte dat hij
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iets meer moest doen dan enkele plechtige bezweringen. Hij riep de hulp
van een neutrale instantie in, niemand minder dan Scotland Yard. Hoofdinspecteur Troon en zijn kornuiten namen hun intrek in een hotel. Tientallen
mensen werden opgetrommeld voor een verhoor. Een Engelse autoriteit op
het gebied van de gerechtelijke geneeskunde kwam en verwees de conclusie
van de lokale Zeldenrust 'zelfmoord' naar het rijk der fabelen. Toch bleven
zekere elementen van de politie hameren op zelfmoord. De Engelse hoofdinspecteur bekloeg zich over pogingen tot afluisteren, georganiseerd in naburige hotelkamers. De lokale Zeldenrust werd door de rechter op het matje
geroepen om een geweldige uitbrander te incasseren, een brevet van onvermogen dat iemand in het Westen tot vervroegd pensioen zou hebben
genoopt.
Na ettelijke maanden pakte Hoofdinspecteur Troon zijn biezen en verdween richting London, met achterlating van een lijvig rapport. De mensen
in Kenia zaten te wachten op wat er nu uit dat befaamde rapport naar boven
zou komen, maar het leek alsof het van de aarde was weggevaagd. Het werd
volledig doodgezwegen, De rechtbank ging gezapig door met de ondervragingen. Die werden een vaste rubriek in de kranten. Enkele mensen verdwenen na bedreigingen naar het buitenland en deden daar een boekje open.
Meer dan een jaar later nam de stroom van informatie een nieuwe wending :
Hoofdinspecteur Troon werd uitgenodigd aan de ondervragingen door de
rechter deel te nemen. Troon voelde hoegenaamd geen remming om uit zijn
eigen lijvig rapport te putten.
Een nieuw element kwam naar voren, de onderlinge herrie van de ministers tijdens de befaamde reis naar de VS. Het scheen dat Ouko op het
spoor was gekomen van een corruptieschandaal van meer dan normale afmetingen. Er viel een scherp licht op de minister van energie en zijn onderhandelingen met westerse firma's over een suikerrietverwerkende industrie
nabij het Victoriameer. Deze minister, een vertrouweling van de president,
was in betrekkelijk korte tijd zeer rijk geworden : de lijst van zijn financiële
belangen vult een halve pagina van een maandblad. Als een firma een project
wil opzetten, bijvoorbeeld een fabriek, dan moet daarvoor eerst toestemming
verkregen worden van een ministerie. Hier komt dat aardige begrip 'kickback' op de proppen. Het betekent niet de terugtrap van een paard, maar
de percentages van het te besteden bedrag die uitbetaald dienen te worden
aan de minister en diens trawanten. De ramingen omtrent deze kick-backs
lopen uiteen van 10% tot 50%. Het schijnt dat Ouko onthullingen wilde doen
over het schandaal van de suikerrietfabriek. Dat zou de rechtstreekse aanleiding zijn van de sinistere moord. Ook een deel van de politie bleek betrokken. Toen de ondervragingen van de rechter dit niveau hadden bereikt,
werden de minister van energie en enige andere personeelsleden, van hun
functie ontheven en even abrupt werd het gerechtelijk onderzoek van hogerhand gestopt. Werd de grond te warm onder de voeten van de president ?
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Hoofdinspecteur Troon, die ook bedreigingen had ontvangen, ging weer naar
London. Enkele te vaak genoemde personen uit het proces verdwenen in de
gevangenis, onder meer de rijke minister van energie, maar kwamen al spoedig weer vrij. Het gerucht wil dat enkele van de gevangen genomen personen
's avonds naar het presidentieel paleis gebracht werden om te overleggen
'wat zij zouden zeggen'.
Met dat al blijft de figuur van de president ontluisterd achter. Daar speelt
trouwens ook doorheen dat onder druk van het buitenland het eenpartij-systeem wordt afgeschaft en dat dit parasitaire regime eindelijk eens kan worden afgelost door een ander. De buitenlandse firma's hebben er genoeg van
zulke hoge kick-backs te moeten uitdelen. Of er in een volgende periode minder Mercedes-Benzen zullen rondrijden ?

O R U M
631 VLIEGEN IN EEN KLAP
Jeroen Brouwers is schrijver in loondienst sinds 1964 en een zelfstandig
broodschrijver sinds 1976. In Hollandse
pretenties (1988) schreef Carel Peeters
dat Jeroen Brouwers verliteratuurd is
tot in zijn dagelijkse handelingen, dat
hij de literatuur tot een onderdeel van
de biografie van zijn obsessies heeft gemaakt (p. 23). Brouwers wil alleen maar
boeken schrijven en hij hoopt dat die
hem zullen overleven. Die gedrevenheid om te schrijven treffen we ook aan
bij de auteurs aan wie Brouwers in Het
vliegenboek een essay wijdt. Wat hij in
volgende alinea over de Zweed Stig Dagerman (1923-1954) schrijft kan moeiteloos op hemzelf betrokken worden :
'Als schooljongen wist hij al dat hij
schrijver "moest" worden : moest dus, er
werd hem geen keuze gelaten — en ook
wist hij al, in dezelfde zin tot moeten
veroordeeld, wat hij zou schrijven : "het
boek van mijn doden"' (p. 161). Schrijven en de dood zijn voor Brouwers, auteur van die monumentale studie over
schrijvers-zelfmoordenaars met de titel
De laatste deur, duidelijk een must. In
Het vliegenboek wordt dat onderzoek
verder gezet in de boeiende voorstelling
van het werk én de persoon van de Japanse auteurs Akutagawa en Dazai, de
Rus Garsjin, de Amerikaan Harry Crosby en de al genoemde Zweed Dagerman. Geen van hen is veertig geworden.
Zij waren in hun generatie zeer beloftevolle schrijvers en hebben allen zelfmoord gepleegd. Brouwers schrijft zo
meeslepend over hen dat men als lezer
geneigd is naar de bibliotheek te lopen
om met hun werk kennis te maken. Anderzijds kan Brouwers het niet nalaten
deze auteurs als personages te beschouwen in het verhaal dat hij over hen

schrijft. Hij geeft daarin opvattingen of
gebeurtenissen weer die niet in zijn
bronnen vermeld zijn, maar die hij eruit
meent te mogen deduceren. Die projecties en toevoegingen worden dan wel
aangegeven met 'misschien', 'mogelijk',
'het hoeft niet te worden uitgesloten
dat', ze zijn even goed niet te verifiëren.
Brouwers' inleiding over het genre
van het 'in memoriam' en de necrologie,
eerder gepubliceerd in 1986 in de zeer
mooi bij Rap uitgegeven bundel necrologieën van schrijvers, Hij is reeds aan de
overzijde, is eveneens in Het vliegenboek
opgenomen. Zelf heeft hij er een exempel aan toegevoegd in het stuk waarin
hij zijn persoonlijke relatie beschrijft
met de in 1987 overleden excentrieke,
romantische, veelzijdige, koppige, tirannieke uitgever Geert van Oorschot.
Het vliegenboek is een mijn van literaire anekdoten, beschouwingen, aantekeningen. Het personenregister bevat
631 namen. Van bijna vergeten Vlaamse dichters als Richard Minne en Karel
van den Oever heeft Brouwers een
boeiend portret getekend, ook van Paul
Snoek en Walter van den Broeck, wiens
Brief aan Boudewijn de hemel ingeprezen wordt als het beste, ontroerendste,
interessantste, aangrijpendste boek van
een Nederlandstalige Belg dat in de jaren zestig en zeventig verschenen is.
Over het Nederlands van dat soort Belgen heeft Brouwers een uitgesproken
mening. In zijn opstel 'Sire, er zijn geen
Belgen. Een cursus Vlaanderen' legt hij
geduldig en genuanceerd de situatie van
de Vlaamse taal, literatuur en cultuur
uit vanaf Veldeken tot Kas Deprez, van
Van Maerlant tot Benno Barnard. Een
stelling van Brouwers luidt : 'Wat nu die
Vlaamse letterkunderij betreft : — de
gangbare ongeïnteresseerdheid daarvoor aan Hollandse zijde is al even in-
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dien niet terecht dan toch begrijpelijk
als de haat die de Vlaming de Hollander
toedraagt' (p. 266). Brouwers plaatst
die stelling in zijn historische, politieke
en sociaal-economische context. Hij wil
geen pleitbezorger voor de ene of de andere partij zijn, wel probeert hij a priori's, een gebrek aan elementaire feitenkennis, kreten van zelfgenoegzaamheid
te beschrijven. Het is een bijzonder actueel thema. Congressen over 'Het
Nederlands in de wereld' (Brussel,
1991) en 'Het Nederlands na 1992'
(Amsterdam, 1991) bewijzen dat er in
het door Brouwers geponeerde gebrek
aan interesse en het onbegrip tussen
Noord en Zuid weinig verandering te
bespeuren valt.
In zijn vorig kladboek, De Bierkaai
(1980) stond het pamflet 'De nieuwe
Revisor', een polemisch geschrift waarin met de literaire kritiek en met de literaire criticus Guus Luijters van Het
Parool in het bijzonder grondig afgerekend werd. Ook in Het vliegenboek ontbreekt de polemiek niet : met Karel van
het Reve, wiens gepretendeerde kennis
van het oeuvre van Elsschot volgens
Brouwers uit gemeenplaatsen bestaat
en die een slecht stilist is. Met citaten
uit Karel van het Reves eigen geschriften wordt dit overvloedig toegelicht.
Met Rudy Kousbroek verschilt Brouwers grondig van mening over de appreciatie van wijlen keizer Hirohito en de
interpretatie van de wreedheden in de
Japanse kampen, waarvan beide auteurs als kind getuige geweest zijn.
Kousbroek is van oordeel dat ex-geïnterneerden nogal eens de neiging hebben te overdrijven, Brouwers van zijn
kant is zo verontwaardigd over Kousbroeks neiging om de kampsyndromen
te minimaliseren dat hij niet schuwt
hem een oorlogsmisdadigersvriend te
noemen. Met eenzelfde vuur heeft hij
het ondertussen bekende verhaal geschreven over de opkomst, de glorie en
het verval van de uitgeverij Manteau.
Zijn afrekening met de reactionaire
schrijver Boudewijn van Houten toont
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aan dat de etymologische wortels van
'polemiek' nog zeer vitaal zijn. 'Polemos' is oorlog en die eindigt maar na de
vernietiging van de tegenstander.
Het vliegenboek begint met een aantal
herinneringen over de afwezige ouders,
die de eerste critici van de schrijver geweest zijn en het eindigt met dagboekfragmenten (van 28 tot 31 december
1989) over de in 1964 gestorven vader.
Niet 'zijn' vader, maar 'de' vader zoals
hij in het gezin genoemd werd, of zijn
verwekker zoals Brouwers hem bij herhaling noemt in een poging zeer afstandelijk te klinken. Die dagboekfragmenten met de titel 'Niemand, absoluut niemand' zijn één schreeuw om erkenning,
aanvaarding al zijn ze als een afwijzing
en een afrekening genoteerd.
Op de achterflap van Het vliegenboek
staat een portret van Jeroen Brouwers,
brons op graniet, vervaardigd door Lancelot Samson : het lijkt wel een versmelting van Cicero (boven) en Heinrich
Bdll (onder de wenkbrauwen). Het resultaat is een beeld van een getormenteerd, bevlogen, retorisch begaafd
schrijver. Het beeld van Jeroen Brouwers dus.
❑ Joris Gerits

Jeroen Brouwers, Het vliegenboek. Kladboek 3,
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 454 pp.

AMERICA,
BRUID VAN DE ZON
'Het debat rond de historische vraag
van de verovering van Amerika draait
nu rond de vraag : Was de conquista een
misdadige verovering of een ontmoeting
("encuentro")? Deze vraagstelling is
overbodig : het ging om beide'. Met
deze stelling, in forse letters op een
vuurrode wand aangebracht, wordt men
frontaal geconfronteerd bij het betreden van de tentoonstelling America,
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bruid van de zon in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Deze expositie beoogt een beeld te
geven van de vijfhonderd jaar durende
relatie tussen Latijns-Amerika en de
Lage Landen, waarbij Antwerpen als
belangrijkste knooppunt van de verbindingslijnen heeft gediend. De klaarheid
van bovenstaande stelling wordt op
spectaculaire manier aan de hand van
ruim vierhonderd stukken gedemonstreerd. Door de huidige bewoners van
Noord-, Midden- en Latijns-Amerika,
die afstammen van de oorspronkelijke
Amerikaanse bevolkingsgroepen, wordt
de ontmoeting met de Europeanen
evenwel in toenemende mate als pijnlijk
ervaren, zoals blijkt uit de openhartige
en evenwichtige beschouwingen van de
Hondurese bisschop Oscar Rodriguez
Maradiaga l . Manifestaties als die in
Antwerpen worden door hen veelal beschouwd als een – weliswaar fraai –
doekje voor het eeuwenlange bloeden.
Voor de burgemeester van het Californische Berkeley – al decennia een stad
die opkomt voor de underdog – was
het reden om de Columbus-dag uit te
roepen tot dag van de inheemse bevolking.
De tentoonstelling in Antwerpen bestaat uit twee delen, die elk weer onderverdeeld zijn in kleinere secties. In het
eerste deel, Europa's blik getiteld, wordt
de verovering niet zozeer krijgskundig
bezien, als wel op het vlak van de religie,
het intellect, de economie en, opvallend
origineel, op het vlak van de zintuigen.
Voorzover er op militair gebied sprake
is geweest van een bijdrage van de Vlamingen was deze vooral technologisch
van aard, zoals nautische instrumenten,
kaarten en kanonnen. Wel werd de verovering begeleid door een keur van
Antwerpse drukken, waarin de nieuwe
wereld aan het thuisfront werd gepresenteerd : al in 1493 of 1494 verscheen
in de Scheldestad een Latijnse editie
van Columbus' verslag over zijn ontdekkingsreis. Nog geen eeuw later werd aldaar ook de keerzijde van de geschiede-
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nis in het Nederlands en Frans gepubliceerd, in de vorm van het 'Seer cort verhael vande destructie van d'Indien', opgesteld door de dominicaan Bartolomé
de las Casas (1474-1566) 2 . De tegenstanders van de Spaanse heersers maakten er dankbaar gebruik van, en zagen
in de wreedheid jegens de Indianen een
parallel met het harde optreden tegen
de Hollanders.
Bij de religieuze verovering van het
Latijns-Amerikaanse continent hebben
de Zuidnederlanders een opmerkelijke
rol gespeeld. De franciscanen Pedro de
Gante (Pieter van Gent), die een beeldcatechismus voor de Indianen ontwierp,
Jodoco Rique (Joos de Rycke) en hun
medebroeders beschouwden Amerika
als proeftuin voor het vestigen van een
Indiaans godsrijk van vrede. De jezuïeten ondernamen met behulp van hun
'reducciones' in Paraguay iets dergelijks. Beide projecten vormden welhaast
de enige bescherming van de Indianen
tegen de slavenhandelaren, enige jaren
geleden zo fraai in beeld gezet in de historisch niet geheel betrouwbare, maar
naar de strekking eerlijke film Die Mission. Hun religieuze activiteiten gingen
vergezeld van export van kunstwerken
en artistieke concepten, die, eenmaal
overgenomen door plaatselijke getalenteerde kunstenaars, zorgden voor een
grote produktie van werk dat zijn weg
vond naar Europa. De kunst had bovendien propagandistische doeleinden.
Een schokkend voorbeeld daarvan is
een op de achterzijde van een kopergravure geschilderd tafereel, dat laat zien
hoe de Inkakoning Tupac Amaru godsdienstonderwijs krijgt van een jezuïet
alvorens te worden onthoofd. De voorstelling had tot doel de Indianen de bekering van hun koning te tonen, en de
belangrijke rol van de jezuïeten in de
missie naar voren te brengen. Latere
schilderijen in dit verband geven een
beeld van de huwelijksbanden tussen de
afstammelingen van de Inka en de geslachten Loyola en Borja, die beiden
een jezuïeten-heilige hadden voortge-
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bracht.
De ontdekking van het nieuwe continent stelde de Europeaan voor een ongekende intellectuele uitdaging. Hoe al
het tot dan toe onbekende te integreren
in zijn visie op de wereld, zoals hij die
tot dan toe had gekend ? De vreemdheid van en onbekendheid met het
nieuwe zorgde er meer dan eens voor
dat de nieuw ontdekte medemens werd
gekarikaturiseerd of gedegradeerd tot
een interessant fenomeen, dat slechts
kon dienen als ornament van het alledaagse (een Indiaan als versiering op
een kroonluchter is op de tentoonstelling te zien). Met name de naaktheid en
de 'andere' huidskleur van de 'inboorlingen' werkten zo bedreigend, dat men
geen andere manier wist om dit gegeven
te verwerken dan door hen af te beelden en te beschrijven als wilden, die cultuur ontbeerden. Iets soortgelijks was
onlangs te constateren op de grote tentoonstelling The physical self in het Rotterdamse Museum Boymans-van Beuningen naar een idee van Peter Greenaway, waar slechts weinig mensen het
waagden om de vier naakte mannen en
vrouwen aan te spreken, die onderdeel
uitmaakten van de expositie. Het anders-zijn van de ander brengt hen, die
tot dan toe zeker waren van zichzelf en
van hun macht, aan het wankelen. 'De
ander' wordt een ondergeschikte plaats
gegeven of vernietigd om het oude relatiepatroon niet te schokken of ongedaan te maken, een verschijnsel dat zich
bij het hedendaags toenemende racisme
opnieuw voordoet.
Hoe huiverig de Europeaan ook
stond tegenover de Amerikaanse mens,
diens geografie, flora (zoals de tabak en
de zonnebloem) en fauna voegde hij
dankbaar toe aan zijn reeds bestaande
kennis en bezit.
De 'atlantisering' van de handel en de
wereldeconomie leidde tot asymmetrische economische relaties tussen Amerika en Europa. Naar de Oude Wereld
werden basisstoffen geëxporteerd (o.a.
uit de legendarische zilvermijn Potosí in
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het huidige Bolivia), terwijl afgewerkte
produkten naar de Nieuwe Wereld terugkeerden. Dit leidde in de Zuidelijke
Nederlanden tot een omvangrijke luxeindustrie, en tot een ongekende verspreiding van Zuidnederlands, vooral
religieus beeldmateriaal op het LatijnsAmerikaanse continent, die aanving in
de zestiende eeuw en doorging tot in de
achttiende eeuw. Een fraai voorbeeld
daarvan is het olieverfschilderij 'De gevangenneming van Christus' van de
Antwerpse kunsthandelaar Willem Forchaudt (actief 1632-1671), van wie zich
een hele reeks schilderijen bevindt in
La Paz. Ronduit spectaculair is de zogenaamde koloniale schilderkunst die
in de achttiende eeuw in Cuzco ontstond. Op basis van Vlaamse voorbeelden werd daar een eigen stijl ontwikkeld, die vaak herkenbaar is aan het
'brocatel', een vergulding van de kleren
van alle personages. Een van de mooiste
stukken op de tentoonstelling stamt uit
datzelfde Cuzco, en is een schilderij van
een onbekend kunstenaar uit het tweede kwart van de achttiende eeuw, dat de
dood van Maria Magdalena voorstelt.
Het tafereel wordt van de toeschouwer
gescheiden door een ragfijne witte vitrage die tussen de bomen gespannen is,
waaronder Magdalena de geest geeft,
ondersteund door twee beweeglijke engelen. Het tafereel is mede zo fascinerend vanwege de voor Europese begrippen ongewone kleurschakeringen. Ook
in Cuzco werd vermoedelijk tegen het
eind van de negentiende eeuw een
wandtapijt met de schepping van Adam
en Eva gemaakt, waarin Spaanse en
Arabische invloeden gecombineerd
worden met inheemse vormentaal.
De ontdekking van de Nieuwe Wereld betekende ook een uitdaging of
aanpassing van de zintuigen. Exotische
voorwerpen van allerlei aard en omvang
werden verworven voor de kabinetten
van Karel V en Margaretha van Oostenrijk om het oog te strelen en te verbazen. Nieuwe voedingsmiddelen deden
hun intrede met de aardappel, de to-
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maat en de chocolade. Plantaardige
middelen met geneeskrachtige, verslavende en/of stimulerende werking werden geïmporteerd, zoals kinine, coca,
cacao en koffie.
Het tweede deel van de tentoonstelling, minder overtuigend qua concept
en uitwerking dan het eerste deel, is getiteld Het Latijnsamerikaanse labyrint.
Daarin komen achtereenvolgens 'de
leer van de macht', vrouwen- en mannenbeelden, 'toewijding' en 'de eeuwige
strijd' aan bod. Het eerste betreft het
politieke bouwwerk dat geconstrueerd
werd en waarbij de bedachte band tussen het goddelijke en het wereldse gezag als uitgangspunt diende. Godsbeek
den, sacramenten, de kerstening van
autochtone religie, en de vervanging
van inheemse helden door heiligen (o.a.
in talloze lokale madonna's) droegen bij
tot instandhouding van dit systeem. De
expositie besluit met de beeldvorming
ten aanzien van de eeuwige strijd tussen
engelen en duivels, tussen Goed en
Kwaad, die in cultus en feest tot op heden gestalte krijgt.
De tentoonstelling wordt begeleid
door een omvangrijke en fraai uitgegeven catalogus3, waarin de meeste tentoongestelde stukken in kleur staan afgebeeld. De beschrijving ervan loopt in
lengte en kwaliteit nogal uiteen, en is
niet altijd even volledig wat betreft informatie omtrent de persoon van de
kunstenaar, literatuur e.d. Het eerste
deel van de catalogus bestaat uit achttien zelfstandige bijdragen, die gegroepeerd zijn onder de titels 'Interculturele
communicatie', 'Het beloofde land',
'De missionering : Latijns-Amerika als
ideologisch wingewest', 'Het Europese
beeld van Amerika', en 'Latijnsamerikaanse kunst in (de)kolonisatie'. Het
gaat hier veelal om baanbrekende studies, zoals Paul Vandenbroeck, 'Missioneringsiconografie aan weerszijden van
de Atlantische Oceaan (Mechelen Tunja - Cuzco)' en José de Mesa, 'De
Vlaamse invloed in de Andesschilderkunst'. In dit eerste deel van de catalo-
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gus zijn ook verscheidene illustraties
opgenomen van stukken die niet op de
expositie te zien zijn. De slechte kwaliteit van sommige afbeeldingen (p. 51,
73, 74, 194) ontsiert dit waardevolle
boek, evenals een aantal belgicismen,
en onbegrijpelijk, haast nonsensicaal
antropologisch jargon in het artikel van
Rudi Laermans : 'Heterofobie is inderdaad minder een kwestie van heterodoxie en veeleer van de met elke doxa, met
ieder betekenissysteem gegeven mogelijkheid tot alterisering – tot de verdichting of metonymisering van culturele en/of biologische verschillen in Alteriteit' (p. 29). Als ernstig gemis beschouw ik het ontbreken van een alfabetische index op namen en plaatsen.
Dat zou toch bij een catalogus van dergelijke kwaliteit niet meer mogen voorkomen, en is bovendien bij de huidige
mogelijkheden van tekstverwerking een
sinecure !
Aan deze in vele opzichten boeiende
tentoonstelling kleven twee ernstige bezwaren. Het eerste betreft de opzet,
waarin aan een twintigtal hedendaagse
Latijnsamerikaanse kunstenaars kans
geboden is een inbreng te hebben door
persoonlijk commentaar te leveren binnen de globale structuur van de tentoonstelling. Ofschoon hun werken herkenbaar zijn door de witte i.p.v. rode
kleur van achtergrond en bijschrift,
werkt de aanwezigheid ervan eerder
storend dan bevruchtend. De tentoongestelde hedendaagse werken zijn te eigen van aard, en krijgen te weinig ruimte en kans binnen de huidige totale opzet. Een aparte tentoonstelling van hedendaags Latijnsamerikaans werk,
eventueel op basis van het concept van
de historische aanpak, zou mijn voorkeur hebben.
Het tweede bezwaar is van praktische
aard, en betreft de technische afwerking van de tentoonstelling. Tijdens
mijn bezoek, binnen een maand na de
opening, bleken diverse tekstbordjes afgebroken of verdwenen, of op onhandige plaatsen bevestigd te zijn. Van ver-
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scheidene opgebonden boekjes had de
plastic strip losgelaten, waardoor de
opengeslagen pagina's niet meer te lezen waren. Vervolgens bleek hier en
daar de verlichting defect. Zoiets duidt
op achteloosheid, en op minachting van
de bezoeker. En dan zwijg ik maar van
de luidruchtig kwebbelende suppoosten.
De tentoonstelling loopt nog tot 31
mei 1992.
❑ Paul Begheyn

NOTEN

1 Oscar Rodriguez Maradiaga, Die Eroberung
Amerikas. Reflexionen ober die 500-Jahr-Feier, in
Geist and Leben 65 (1992), pp. 5-19.
2 Zie Renilde Vos, God of Goud ? Gustavo Gutierrez over Bartolomé de Las Casas, in Streven,
februari 1992, pp. 387-398.
3 America. Bruid van de zon. 500 jaar LatijnsAmerika en de Lage Landen, Vlaamse Gemeenschap, Brussel / Imschoot, Gent, 1991, 528 pp.

LA DOUBLE VIE
DE L'HUMANITE
La double vie de Véronique,

de film van
Krysztof Kieslowski die vorig jaar op het
festival van Cannes werd voorgesteld,
werd niet onverdeeld gunstig onthaald.
De recensenten waren het wel eens over
de adembenemende fotografie van Slawomir Idziak, maar inhoudelijk leek de
film hen onaf, bizar, mystisch, schimmig, oppervlakkig, gecommercialiseerd... Waarderingen die me, het esthetisch en intellectueel genot van de
Dekalog indachtig, sterk verbaasden. Interviews met Kieslowski leren ook dat
hij zelden over één nacht ijs gaat'. Van
La double vie maakte hij aan de plaktafel liefst een twintigtal versies met verschillende betekenissen.
La double vie staat bol van metaforen, verwijzingen en suggesties. De film
kan op vele wijzen worden bekeken en
geïnterpreteerd. De meervoudigheid
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die Kieslowski's oeuvre altijd al kenmerkte is nu dominant geworden. In dit
artikel zal ik de politieke interpretatie
geven die zich van bij eerste visie aan
me opdrong. Vooraf schets ik de grote
lijnen van de film.
Het eerste deel speelt in Polen. We
maken kennis met een aantrekkelijke
jonge Poolse vrouw, Weronika. Ze
woont bij haar vader, weet nog niet wat
ze met haar leven wil aanvangen, heeft
een minnaar, gaat op bezoek bij haar
tante (de vervangmoeder die ook in andere films van Kieslowski opduikt) in
Krakau, wordt ontdekt als sopraan en
sterft tijdens de uitvoering van een
bloedstollend mooi lied'. Haar ziel
zweeft met de camera weg over de ontstelde toeschouwers.
Het tweede deel speelt zich af in
Frankrijk en draait rond Véronique, het
Franse evenbeeld van Weronika. Beide
vrouwen zijn op dezelfde dag geboren,
ze hebben hetzelfde uiterlijk (de actrice
Irène Jacob), dezelfde persoonlijkheid,
gevoelens en tics. Ze voelen vaag aan
niet alleen op de wereld te zijn. Véronique meent dat ze op een of andere
manier van iemands ervaring leert, daar
profijt uit trekt. Ze stopt met zingen
(creren) na de hartstilstand van Weronika, ook al kan ze daar geen weet van
hebben.
In de eerste minuten van La double
vie zet Kieslowski m.i. de toon voor een
interpretatie in het licht van de belangrijkste politieke omwenteling van de jaren negentig. Op een vrachtwagen rijdt
een ontmanteld Lenin-standbeeld vanuit een smal straatje op het bioscooppubliek in. Het meest gewaagde politieke
experiment van de twintigste eeuw, de
communistische revolutie, wordt afgevoerd. Het kapitalisme triomfeert, de
hoop op een andere politiek-economische orde is vervlogen.
La double vie kan gelezen worden als
een allegorische uitbeelding van deze
problematiek. Weronika staat voor de
Oosteuropese mens (hier Polen, geboorteland van Kieslowski), Véronique
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verbeeldt de westerse mens (Frankrijk,
waar de regisseur leeft). Weronika en
Véronique ('vera icon': waar beeld), elkaars evenbeeld, beelden samen de
mensheid uit.
Het Poolse deel van de film is kort,
krachtig en wervelend (revolutionair),
het Franse deel is traag, rustig, berustend bijna. Weronika – Polen – sterft
terwijl ze creëert en publiek optreedt.
De waarschuwingen dat dit haar het leven kan kosten (hartsteken, hartepijn)
heeft ze in de wind geslagen. Ze ging tot
het uiterste, met heel haar hart, tot het
begaf. Véronique – het Westen,
Frankrijk, hét land van revolutie en vrijheid – trekt hieruit een les. Van experimenteren en creëren ga je dood. Haar
leraar wijst haar terecht, niemand heeft
het recht talent te vergooien.
Later maakt de minnaar van Véronique, een poppenspeler, twee identieke poppen van haar. Twee, omdat het
er in zijn spel (het leven) hard aan toe
gaat. Hij schrijft ook een sprookje over
het verhaal van de film. Over twee meisjes, te klein nog om te weten dat ze zich
de vingers kunnen branden. Het eerste
meisje brandt zich de vinger, het tweede
trekt tijdig haar hand terug.
De enige ontmoeting tussen Weronika en Véronique, een ontmoeting die
niet tot hun bewustzijn doordringt, sluit
nauw aan bij deze politieke interpretatie. Uitverkoren om te zingen slalomt
Weronika vrolijk en onbezorgd tussen
de zuilen van de beroemde Lakenhal in
Krakau. De sociaal-politieke werkelijkheid rondom haar gaat aan haar voorbij.
Tot ze omver gelopen wordt door een
van de politieke betogers die op de
vlucht slaan voor de oproerpolitie. Op
dit moment van hardhandig contact met
de politieke realiteit vangt Weronika
een glimp op van een andere werkelijkheid : Véronique in een vertrekkensklare toeristenbus, op de vlucht, fototjes
schietend van manifestanten en haar
verbouwereerde dubbelgangster.
De mislukking van het communistisch experiment, de dood van Weronika,
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uit zich bij Véronique in het gevoel dat
iemand (iets) uit haar leven verdwenen
is. Op haar vraag of haar vader hetzelfde gevoeld heeft bij de dood van haar
moeder, antwoordt hij dat er toen werkelijk iets veranderd was.
De bitterheid over het experiment
komt ook tot uiting in de vergelijking
tussen oost en west. De mensheid (Véronique) benut de tweede kans die haar
gegeven wordt niet. Van het Oostblok
houden we alleen toeristische fotootjes
over, waarop we in het beste geval dubbelgangers, mensen herkennen.
Het tweede deel van de film lijkt op
het eerste gezicht minder sterk. Dat
komt deels doordat wij zo vertrouwd
zijn met het Westen, maar ook door het
ambivalente succes van de kapitalistische maatschappij, enerzijds materiële
welvaart, anderzijds politieke leegheid.
Kieslowski schetst het Westen als een
wereld van materiële overvloed en politieke armoe. Als Véroniques minnaar
verklaart alles over haar te willen weten, keert ze haar overvolle handtas om
op bed. Hij verbaast zich over lippencrème, zij over een bril die ze al een jaar
tevergeefs zoekt. De leegte van overvloed wordt ook gesymboliseerd doolde ontdekking van een Hollands componist die al 200 jaar dood is (Van den
Budenmeyer). De leerlingen van Véronique moeten een muziekstuk van hem
inoefenen. De onechtheid van dit leren
uit het verleden maakt Kieslowski duidelijk door middel van een leerlinge die op
de opmerking van Véronique dat ze vals
speelt droogjes reageert met 'ik weet
het'. De volle leegte van het kapitalisme
vindt men terug in de opmerking van
Véroniques vader dat hij niet weet of
mensen het nieuwe parfum dat hij vervaardigd heeft ook nodig hebben. Véronique ontwikkelt haar talent niet, ze
wordt verliefd en begint een zoektocht
naar een leven in functie van de ware
Jakob. Een uitgebrande bomauto voor
een Arabisch kantoor verwijst vluchtig
naar een andere realiteit. Véronique
staat er niet bij stil, het leven gaat zijn
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gang, in een station, waar mensen arriveren en mensen vertrekken.
Begin en einde van de film wijzen in
de richting van berusting en aanvaarding van het einde van de ideologie. De
kleine Weronika leerde naar de onbereikbare sterren kijken en brandde zich
de vingers, de kleine Véronique leert
het eerste groene blad van een boom
waarderen. Het slotbeeld toont hoe
Véronique bedachtzaam de schors van
een bereikbare boom aftast.
La double vie bevat veel verwijzingen
naar andere verhaallijnen. Die heb ik
bewust niet gevolgd. Of de hierboven
beschreven politieke parabel door Kieslowski bedoeld werd, doet er niet toe.
Dat deze en andere interpretaties mogelijk zijn en dat zijn films ook zonder
diepgravende duiding ontroeren en
aangrijpen, dat velen er zich in terugvinden, dat verheft ze tot parels van de zevende kunst.
❑ Gie Van Den Berghe

NOTEN
1 Dat wordt letterlijk uitgebeeld in deel één van
de Dekalog, 'Ik ben de Here uw God, gij zult
geen andere goden voor mijn aangezicht hebben'. Een sterk rationalistisch en agnostisch ingestelde vader — Krysztof, zoals Kieslowski —
laat zijn alwetende en dus almachtige computer
de sterkte van het ijs op de vijver berekenen alvorens zijn zoontje toe te laten erop te schaatsen.
2 Muziek van Zbigniew Preisner, variaties op
een thema van Van den Budenmeyer.

SUREN AABYE
KIERKEGAARD
Kierkegaard (1813-1855) heeft lang op
erkenning voor zijn werk moeten wachten. Fenomenologen begroetten in hem
weliswaar de 'vader van het existentialisme', maar de meeste filosofen bleven
wantrouwig tegenover deze zonderling,
die 'existeren' – in hun ogen – eenzijdig begreep als een radicaal persoon-
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lijke, subjectieve en volledig religieus te
interpreteren betrokkenheid op de
waarheid, 'die waarheid is voor mij,
waarvoor ik wil leven en sterven'. Immers – zo luidt het vervolg van deze
dagboeknotitie – 'wat baat het mij
wanneer ik een zogenaamde objectieve
waarheid zou ontdekken, dat ik mij
door de systemen der filosofen heenwerk'? Met dergelijke uitspraken haalde Kierkegaard zich het verwijt op de
hals bewust anti-wetenschappelijk te
zijn, een anti-filosoof en irrationalist.
Men krijgt een idee van de scepsis,
ja zelfs ergernis die Kierkegaards denken doorgaans opwekt, wanneer men er
de inleiding op naleest van de onlangs
in het Nederlands vertaalde bloemlezing uit Kierkegaards dagboeken t . De
auteur, Sybren Polet, van dit scheldproza doet niet de minste poging om Kierkegaards denken ook maar een eindweegs te volgen. De vooroordelen en
verdachtmakingen van Sybren Polet aan
het adres van deze '"cliché- en namaakfiguur" en wel een met schizoïde trekken' (p. 16) zijn dan ook niet op één
hand te tellen. 'Onze superintellectueel' (p. 20) nam de wereld waar 'met
zijn door melancholie, isolement en
neurasthenie verscherpte röntgenblik'
(p. 21), leed aan 'godsdienstwaanzin'
(p. 20) en koesterde ideeën die 'niet zelden ontaarden in dialectisch gekronkel
om zich voor God en de wereld te rechtvaardigen' (p. 19). Als schrijver van dagboeknotities mag Kierkegaard zich dan
al tot de allergrootsten rekenen, onder
Polets bewondering 'mengt zich een zekere treurnis en irritatie en wel vanwege
het vele loze (sic) dialectische vuurwerk, de verspilde (sic) denkkracht en
inventiviteit' (p. 21). Immers, 'tenslotte
moet de hele gigantische denkonderneming (van Kierkegaard) tot falen leiden
omdat alle inzet en energie aangewend
wordt om zich juist onder dat wat hij zo
vereert (...zichzelf) uit te wurmen' (pp.
19-20). Om de lezer niet nodeloos met
dit alles te confronteren, heeft Polet
dan maar een, wetenschappelijk wel erg
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bedenkelijke, selectie doorgevoerd
('wat ik het beste of interessantste vond
heb ik eruit gelicht', p. 21) en verder
'zoals dat bij dagboeken behoort, de
chronologische volgorde gehandhaafd'.
Laat U echter niet bedriegen wanneer
U bij het lezen van de notities getroffen
wordt door de flitsende stijl, want die
blijkt 'bij kennisname van de oorspronkelijke tekst ten dele te danken aan de
vertalers' (p. 22). En wees tenslotte op
uw hoede : 'Alle dagboekaantekeningen
lezen betekent : zich door een soms onverteerbare rijstebrij heen eten, een
berg van herhalingen, getheologiseer...'
(p. 21).
REHABILITATIE
De laatste decennia groeit langzaam
maar zeker het besef van de waarde van
Kierkegaards denken – Sybren Polet
ten spijt. Achter de schermen van het
pseudonieme oeuvre ontdekt men een
regisseur die met zijn vlijmscherpe analyse van de westerse samenleving ver
vooruit was op de cultuurkritiek van de
20e eeuw (Husserl, Heidegger, het postmodernisme). Kierkegaard blijkt een filosoof met diep-religieuze overtuigingen, die alles behalve getuigen van een
blinde haat tegen de rede, haat waarvoor sommigen hem – o ironie – hartstochtelijk bewonderd of genadeloos verguisd hebben.
Ook het Nederlandse taalgebied laat
zich in deze groeiende (her)waardering
van Kierkegaards denken niet onbetuigd. Naast B. Delfgaauw verdienen L.
Dupré en W.R. Scholtens een vermelding, met studies over Kierkegaard als
resp. theoloog en psycholoog. Scholtens
is bovendien een verdienstelijk Kierkegaard-vertaler. In een recente monografiet poogt hij het stilzwijgen te doorbreken omtrent het belang dat Kierkegaard
hechtte aan een persoonlijke, mystiekspirituele omgang met God als inspiratiebron voor zijn leven en auteurschap.
Mijn aandacht gaat hier uit naar de
jongste Nederlandstalige publikatie

over Kierkegaard. In Soren Kierkegaard
als filosoof w ijst Johan Taels de lezer
een toegang tot Kierkegaards filosofische gedachtenwereld, 'die hem zorgvuldig in zijn eigen intenties respecteert' – aldus Scholtens in het Woord

vooraf.
CULTUURKRITIEK
Wil men Kiekegaards opvatting van de
subjectiviteit als bron van waarheid juist
inschatten, dan dient men die te situeren tegen de achtergrond van zijn filosofische cultuuranalyse. In dat licht is
zijn denken in de eerste plaats een 'bastion, één bolwerk van verzet' tegen de
subjectiviteitsopvatting
moderne
(hoofdstuk II : de objectiverende tijd).
Sinds Descartes poneert de mens zichzelf als een autonoom bewustzijn en beschouwt hij zichzelf als transcendent referentiepunt dat, in de wetenschappen
bijvoorbeeld, onbeperkt heerst over
waarheid en waarde, kennis en zingeving. Ethiek wordt een eindeloos en onvruchtbaar reflectieproces, het christendom een objectief systeem van leerstellingen, kosmos en gemeenschap een
geheel van manipuleerbare wetmatigheden. Dit objectivisme in wetenschap,
filosofie en religie is voor Kierkegaard
de oorzaak van de ziekte van de moderne tijd. Wat deze disciplines tot stand
brengen is een netwerk van abstracties,
dat cultuur heet en eerder leidt tot verduistering dan tot onthulling van de
waarheid. Die cultuur ontneemt de
mens het gezicht op zijn eigen tijdelijkheid, eindigheid, historiciteit. De mens
is voor zichzelf een abstractie, die in het
leven wordt gehouden door de massa,
'de publieke opinie' gecreëerd door een
pers die door Kierkegaard onophoudelijk op de korrel wordt genomen.
Er is voor Kierkegaard slechts één
uitweg uit deze 'verwarring van de tijdgeest': de 'weg-terug naar het subject',
een thema dat Taels als leidraad neemt
bij zijn wijsgerige verkenning. De mens
dient 'herinnerd' te worden aan de 'on-
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herleidbare, unieke betekenis van zijn
concrete tijdelijke bestaan' (p. 65).
Deze herinnering is van centraal en
strategisch belang. Ze impliceert een
'inverse gang' van het abstracte, autonome subject naar het concrete, existerende subject. Existeren betekent voor
Kierkegaard uiteindelijk : leven in de
contradictie tussen lichaam en ziel, eindigheid en oneindigheid. 'De mens is altijd beide aspecten tegelijk (...) Als hij er
niet in slaagt de betekenis van de tijdelijkheid van zijn bestaan te vatten,
kwijnt ook de eeuwigheid in hem weg'
(p. 102). Een verziekte cultuur is daarvan het resultaat : de 'waarheid' van de
Hegelianen (die school maakten in
Kierkegaards tijd), de wetenschappers
en de theologen maakt abstractie van de
existentiële paradox waarin de 'enkeling' (het ware subject) leeft. De weg-terug naar het 'fait primitif' van de menselijke existentie culmineert in de aanvaarding van wat de rede te boven gaat :
de waarheid is uitsluitend te vinden in
en door de eigen tijdelijkheid heen.
INDIRECTE MEDEDELING
Kierkegaard heeft zijn visie op 'de ziekte van zijn tijd' en de remediëring ervan
op een directe manier verdedigd in een
zeventigtal 'Stichtelijke toespraken'. Hij
beschouwde het als zijn levenswerk de
mensheid opnieuw 'opmerkzaam te maken op het religieuze' om zo 'het christendom opnieuw in de christenheid in
te voeren'. Dat hij doordrongen was van
de ernst van die opdracht, bewijzen niet
alleen tal van dagboeknotities, maar
ook de pamfletten, de vlijmscherpe
schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid (de Deense staatskerk) die
hij tijdens het laatste jaar van zijn leven
publiceert. Dat men deze directe aanpak niet aantreft in Kierkegaards strikt
filosofische oeuvre wekt op het eerste
gezicht verbazing. Het blijft een intrigerend raadsel, waarom deze man die zich
met vlees en bloed met zijn ideeën verbonden wist, al zijn filosofische werken
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onder pseudoniemen uitgaf. Kierkegaard heeft er een twintigtal in het leven geroepen (Johannes Climacus is ongetwijfeld het bekendste) die er elk hun
eigen, soms bizarre opvattingen op nahouden en elkaar bovendien voortdurend tegenspreken. Taels' verklaring
luidt dat deze vormgeving de uitdrukking is van een filosofische grondgedachte : de waarheid kan slechts op een
indirecte wijze meegedeeld worden.
Hoe kan men de weg-terug naar het
subject, de 'inverse gang' van het abstracte individu naar de concrete enkeling op een andere manier beschrijven
en communiceren zonder dit subject
meteen tot voorwerp te maken van abstracte reflectiecategorieën, of het te objectiveren ? De rehabilitatie van de socratische maieutiek en ironie biedt hier
de uitweg. Met zijn pseudonieme oeuvre wil Kierkegaard de lezer 'de waarheid binnen bedriegen'. Elk pseudoniem is een poging om zijn tijdgenoten
los te weken uit hun gehechtheid aan
objectieve structuren. Vaak gebeurt dit
door de objectiverende re fl ectie op de
spits te drijven. Climacus & co meten
zichzelf geen enkele autoriteit aan, ze
nodigen de lezer slechts uit mee de ladder te beklimmen om die weg te werpen
zodra men ontdekt : 'de te fabula narratur'!
RATIONALITEIT EN GELOOF
In het tweede en laatste deel van zijn
boek analyseert Taels de belangrijkste
filosofische pijlers van Kierkegaards
denken. Alles draait rond Kierkegaards
opvatting van de existentie als een dialectisch proces, culminerend in het religieuze stadium waarin het wezen van
de waarheid wordt erkend als zijnde paradoxaal en contradictorisch. De tegenstellingen tussen objectieve en subjectieve waarheid, tussen de tijdgeest en
'het ogenblik', tussen rationaliteit en
geloof moeten het 'Leitmotiv' van Kierkegaards filosofie ('de subjectiviteit is
de waarheid') verhelderen. Wat dit sub-
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jectieve 'leven in de waarheid' echter
juist inhoudt, is tevens het moeilijkst te
vatten, te begrijpen. De diepste overtuiging van de auteur van het pseudonieme
oeuvre treedt hier pas in het volle daglicht. In zijn ogen is uiteindelijk elk
spreken en denken verdacht. Elke poging de werkelijkheid te denken of bespreekbaar te maken, haalt haar door
een trechter en doet haar van gedaante
veranderen (p. 118), ontkent het subject
in zijn eindigheid en uniciteit. Elke objectieve zekerheid die niet in het medium van de existentie gedacht wordt, is
waardeloos, betekenisloos. Zekerheid
kan enkel gevonden worden in de subjectiviteit, maar deze is dan weer, objectief gezien, de meest onzekere, paradoxale en absurde waarheid : '... dat God,
die voor het verstand per definitie eeuwig is, in de tijd is geboren, opgegroeid
en gestorven' (p. 123). Komen tot deze
'waarheid, die waarheid is voor mij'
vergt een kwalitatieve sprong naar het
geloof, een 'gok op transcendentie' (Kolakowski, Steiner). In het laatste hoofdstuk wijst Taels op Kierkegaards overtuiging dat dit 'begrijpen' een verbond
impliceert tussen filosofie enerzijds,
spiritualiteit en mystiek anderzijds.
Krijgt de rede in dit verbond nog wel
een wezenlijke rol toebedeeld ? Kierkegaard kent de rede een centrale, maar
louter negatieve rol toe : haar taak bestaat erin de exacte grens te trekken tussen geloof en rationaliteit. De rede
moet het denkende subject op sleeptouw nemen tot op het 'ogenblik' waarop het moet vaststellen : 'Kijk, hier barst
de taal...', hier botst de rede op haar
grenzen, hier is elk spreken en denken
misplaatst. Alleen de gelovige, die
dankzij het denken afstand doet van het
denken, leeft in de waarheid 'die waarheid is voor hem'. Hoe Kierkegaard met
deze waarheidsopvatting de kritiek een
subjectivist, zelfs een religieus solipsist
te zijn, kan ontlopen blijft voor mij een
vraag. Filosofie moet inderdaad telkens
opnieuw – hier klinkt Kierkegaards
kritiek terecht – aansluiting zoeken bij
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concrete existentiële ervaringen, om
zich te laten meevoeren door 'le sacré
dans la vie quotidienne' (Leiris). In
deze zin pleiten ook Kolakowski en anderen voor een mythonome filosofie.
Zich laten aanspreken door wat de rede
overstijgt, wekt echter een pathos die
Kierkegaard zelf, en ontelbaren met
hem, heeft aangezet een aanvang te maken met het denken.
❑ Geert Van Eekert

NOTEN
1 Soren Kierkegaard, Dagboeken, gekozen en ingeleid door Sybren Polet, vertaald door Cora
Polet, Privé-domein, Arbeiderspers, Amsterdam, 1991, 315 pp.
2 Wim R. Scholtens, Kijk, hier barst de taal... mystiek bij Kierkegaard, Kok, Kampen / Altioria,
Averbode, 1991, 84 pp.
3 Johan Taels, Soren Kierkegaard als filosoof De
weg terug naar het subject (Wijsgerige verkenningen, 10), Universitaire Pers Leuven, 1991, 170
pp.

GEBEDEN
DIE ALLES OVERLEVEN
Nieuwe publikaties over de Psalmen
'De oudtestamentische psalmen behoren tot het mooiste wat de menselijke
natuur heeft voortgebracht. Zij verwoorden wat in mensen omgaat, wat
hen bezielt en staande houdt. In de
psalmen leert men niet alleen God,
maar vooral ook zichzelf kennen. De
eeuwen door werden en worden zij gebeden en gezongen. Zij zijn het ABC
van de beginnende bidders en zij blijven
de onmisbare steun van reeds meer gevormde vromen'.
Met deze woorden opent een bijzonder geslaagde studie over het boek Psalmen. Het is de bundeling van voordrachten die in de zomer van 1989 te
Leuven werden gehouden op de Vliebergh-Sencie Leergang Bijbel'. Na een
algemene inleiding tot het boek der
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Psalmen door Sylvester Lamberigts
wordt de lezer door de Leuvense emeritus-professor Jos Luyten in een zeer
uitvoerige bijdrage ingevoerd in het
vraagstuk hoe in de Psalmen de geschiedenis van Israël ter sprake wordt gebracht. Het is een heel actueel thema,
zeker na de monografie van H. Spieckermann die nog niet zo lang geleden
het licht zag2. Paul Kevers en de
Utrechtse emeritus-professor Nico
Tromp belichten in afzonderlijke bijdragen vervolgens een aantal van de belangrijkste psalmgenres : de hymnen of
lofpsalmen, de psalmen van Gods koningschap en de individuele klaagpsalmen. Daarna biedt Nico Tromp een
nauwkeurige lezing van twee psalmen
(Ps. 42-43 en Ps. 30), waarin duidelijk
naar voren komt hoe algemene kenmerken van een bepaald genre concreet gestalte krijgen, zodanig dat zelfs geen enkele psalm van een bepaald genre helemaal gelijk is aan een andere uit dezelfde groep. Het boek wordt afgesloten
met een bijdrage van Laetitia Aarnink,
religieuze en medewerkster van het Titus Brandsma-Instituut te Nijmegen. Zij
spreekt uitdrukkelijk over de spiritualiteit van de psalmen aan de hand van de
majestueuze Psalm 8.
Haar bijdrage was tevens bedoeld om
meer bekendheid te geven aan het omvangrijke project Psalmschrift waaraan
zij en prof. dr. Kees Waayman sedert
enige tijd werken : een reeks van 150
kleine cahiers die, telkens per vijf gebundeld, een publikatie vormen3.
Psalmschrift, waarvan inmiddels 41 psalmen (het zgn. Eerste Psalmboek) gereed zijn, kan op verschillende manieren worden gebruikt. Om te beginnen
natuurlijk voor persoonlijke bezinning,
tot verdieping van zowel de Psalmen
zelf als van de Schrift in haar geheel.
Vervolgens voor groepsbezinning : in
bijbelgroepen en bezinningsbijeenkomsten, bij bijzondere gelegenheden en
cursussen of voor viering in gemeente
en parochie 4. Elke psalm wordt vanuit
diverse invalshoeken beschreven. In de
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eerste plaats is er uiteraard de uitleg
van de tekst zelf, die hand in hand gaat
met een eigen – zo men wil eigenzinnige – vertaling vanuit het Hebreeuws
door Kees Waayman. Vervolgens is die
vertaling op muziek gezet en wordt ze
ingebracht in een uitvoerig draaiboek
voor een viering. Een meditatie en een
actualisatie ronden zo'n psalmcahier
af ; ze worden nog gevolgd door een volle pagina met literatuurverwijzingen.
Het moge duidelijk zijn dat we kunnen
spreken van een echte bron van inspiraties.
PSALMEN ALS LEVENSWERK
Een studerend leven lang heeft Nicolaas Herman Ridderbos (1910-1981),
hoogleraar Oude Testament aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, zich
intensief beziggehouden met de bestudering van de Hebreeuwse poëzie waarvan het hart voor hem te vinden was in
het boek der Psalmen. Hij was één der
eersten in ons taalgebied die heel uitdrukkelijk aandacht vroeg voor de geheel eigen structuur van die Hebreeuwse poëzie. Op het gebied van stijl en
structuur van de Psalmen heeft hij zeer
gedegen onderzoek gepubliceerd dat
alom wordt gewaardeerd. Het is een uitstekend initiatief dat leerlingen van
Ridderbos thans een aantal verspreide
artikelen en redevoeringen van deze gereformeerde geleerde aan de vergetelheid ontrukken door ze in boekvorm te
publiceren6 . De uitgave opent met de
inaugurele oratie uit 1950 ('Psalmen en
cultus') en eindigt met zijn (nog niet
eerder gedrukte) verklaring van Psalm
61, die het begin had moeten vormen
van het derde deel van zijn 'Korte Verklaring' op de Psalmen'. Een goed overzicht van Ridderbos' arbeid vindt men
in het herdenkingscollege, dat op 14 december 1981 door prof. H. Leene werd
gehouden en waarvan de tekst in dit
boek is opgenomen. Uiteraard kent
deze waardevolle bundel een bibliografie en een tekstregister. Vier oorspron-
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kelijk in het Duits en Engels geschreven
opstellen zijn nu in een Nederlandse
vertaling opgenomen, zodat inderdaad
een breed publiek zich op de hoogte
kan stellen van hetgeen hedendaagse
bijbelonderzoekers nog steeds intrigeert in deze oeroude gebeden van Israël.
Een rooms-katholiek geleerde die
zich al heel lang uitdrukkelijk met het
boek Psalmen bezighoudt is prof. dr.
Nico Tromp. Al tientallen jaren weet
hij, zowel in persoonlijke contacten als
in zijn grote hoeveelheid publikaties, bij
velen warme belangstelling te wekken
voor de bijbel. De talloze uren en dagen
die hij heeft gestoken in het werken aan
bekende bijbelvertalingen als de Willibrordvertaling en de Groot Nieuws Bijbel laten zien hoe hij als exegeet begaan
is met de verstaanbaarheid van het
Woord Gods. Binnen zijn vakgebied, de
uitleg van het Oude Testament, vormt
vooral het boek der Psalmen zijn favoriete geschrift. Zijn medewerking aan
de in 1982 bij de Katholieke Bijbelstichting verschenen vertaling van de Psalmen, die ten onrechte nogal onbekend
is gebleven, getuigt daarvan. Eind september 1991 werd hem bij zijn afscheid
als hoogleraar Oude Testament aan de
Katholieke Theologische Universiteit te
Utrecht door collega's, leerlingen en
vrienden een bundel opstellen aangeboden waarin een aantal interessante bijdragen over de Psalmen een voorname
plaats inneemt.
Omdat professor Tromp bovendien
in het Nederlands taalgebied een der
pioniers mag heten waar het gaat om de
toepassing van de semiotiek op bijbelse
teksten, stelt een aantal auteurs van de
Tilburgse Theologische Faculteit deze
vrij nieuwe telg binnen de bijbelse leesmethoden op een begrijpelijke wijze
aan de orde in een tweede afdeling van
dit feestboek. En in het derde deel van
deze publikatie wordt uitvoerig ingegaan op de inbreng die Nico Tromp
heeft gehad bij de totstandkoming van
de Groot Nieuws Bijbel. Een interview
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met de jubilaris over zijn hoofdredactionele activiteiten en vertaalwerk voor de
Willibrordvertaling rondt deze geslaagde feestbundel af. Uiteraard is er ook
een uitvoerige, nagenoeg volledige bibliografie van Nico Tromp afgedrukt.
Deze afscheidsbundel is niet alleen
voor vakgenoten geschreven, maar wil
uitdrukkelijk ook geïnteresseerde leken
bereiken, het lezerspubliek dat de
scheidende hoogleraar altijd heeft weten te inspireren met zijn vele boeken
en artikelen8 . Niet alleen het omslag en
de titel van dit feestboek, maar ook het
openingsartikel 9 verwijzen naar Psalm
1, dat als een programma, een levensweg, het gebedenboek van Israël en de
Kerken opent. Dat zulke oude teksten
nog steeds hun geheimen niet volledig
wensen prijs te geven is een fascinerende ontdekking die als een rode draad
door al de bijdragen heen loopt.
PSALMEN VERTALEN
In ons kleine taalgebied worden er week
in, week uit enorme hoeveelheden bijbelteksten vertaald, hoofdzakelijk ten
behoeve van de liturgie. Een aantal jaren geleden heeft dat geresulteerd in de
oprichting van het tijdschrift De Eerste
Lezing, waarin gedurende verscheidene
jaargangen vertaalvogels van heel divers
pluimage hun resultaten aan een kritisch publiek voorlegden. Het is daarom
bijzonder jammer dat dit tijdschrift nog
dit jaar zal worden opgeheven. Tegelijk
met het bekend worden van dit bericht
kwam mij een boekje onder ogen dat
binnen de vertaaltraditie van onze Lage
Landen bij de zee zeker enige aandacht
verdient. De auteur ervan heet Albert
Koster, is woonachtig in Eindhoven, en
heeft met zijn vertaling uit het Hebreeuws van het boek der Psalmen een
van de betere staaltjes van de zogenaamde idiolecte werkwijze afgeleverd 10. Een idiolecte vertaling probeert
zoveel mogelijk steeds eenzelfde woord
uit de gevende taal (b.v. het Hebreeuws) weer te geven met eenzelfde
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woord uit de ontvangende taal (b.v. het
Nederlands). Om dit beginsel zo optimaal mogelijk te kunnen hanteren heeft
Koster eerst het hele bestand aan Hebreeuwse woorden in de computer ingevoerd en er Nederlandse equivalenten
aan gekoppeld. De vertaling van het
boek Psalmen die hij als eerste resultaat
van deze nieuwe werkwijze in een reeks
van uitgaven presenteert 11 , is echt de
moeite waard. Hoewel de vertaler zegt
zich (mede) te baseren op de beroemde
Verdeutschung der Schrift van Martin
Buber en Franz Rosenzweig, is het
Nederlandstalige eindprodukt in elk geval veel beter leesbaar dan het gerenommeerde Duitse voorbeeld. De
weergave 'Aanwezige' als vertaling van
de onuitsprekelijke Godsnaam JHWH
zal niet alleen velen sympathiek voorkomen, maar herbergt tevens zoveel mogelijk de afleiding van het werkwoord
'zijn' dat ermee in verband wordt gebracht (Ex. 3,14). Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ook de aangekondigde nieuwe deeltjes het niveau van deze
Psalmenvertaling bezitten, er inderdaad iets wezenlijks aan ons grote assortiment bijbelvertalingen is toegevoegd12.
DE PSALMEN ZINGEN
Wanneer er één bundel bijbelse teksten
genoemd moet worden die het meest op
muziek is gezet – en ook daadwerkelijk
is en wordt gezongen – dan is dat zonder enige twijfel het boek der Psalmen.
In onze Lage Landen is die ontwikkeling vooral vanaf de Reformatie een bijna continu proces, hetgeen direct samenhangt met het feit dat men in protestantse kring de bijbel in de volkstaal
ging lezen. Naar aanleiding van een in
1986 te Genève gehouden grote tentoonstelling over het Psalterium 13 ontstond binnen de gereformeerde kerken
in Nederland een tamelijk ambitieus
plan om iets soortgelijks op te zetten
over de psalmentraditie in het Nederlandse taalgebied. Het comité dat met
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deze taak werd belast koos van meet af
aan voor een brede benadering van het
thema. Niet alleen psalmuitgaven,
psalmberijmingen en psalmzettingen
uit Nederland, maar ook uit het Nederlandstalige deel van België dienden in
het overzicht te worden opgenomen.
Bovendien moest het onderwerp vanuit
verschillende gezichtspunten behandeld worden, zodat behalve kerkhistorische en theologisch-dogmatische ook
bibliografische, musicologische en literaire aspecten aan de orde zouden komen. Het getuigt bovendien van oecumenische praxis dat het comité van oordeel was dat de behandeling van het onderwerp niet beperkt mocht blijven tot
de protestantse traditie in haar verschillende schakeringen, maar dat ook aandacht geschonken moest worden aan
het psalmzingen in de joodse, roomskatholieke en oud-katholieke tradities.
Naast het voorbereiden van een tentoonstelling 14 werd besloten ook een
begeleidend boek te publiceren. Vijftien deskundige auteurs uit Nederland
en België werden bereid gevonden aan
de bundel mee te werken, waardoor de
beoogde verscheidenheid ook daadwerkelijk gestalte kon krijgen 15 . Dat de uiteindelijke publikatie een mooi boek is
geworden laat zich raden. Aan de hand
van het thema Psalmen wordt een uitermate boeiend stuk vaderlandse kerkgeschiedenis present gesteld. Doordat de
eindredacteuren bovendien de catalogus van de tentoonstelling in dit boek
hebben opgenomen, wordt hier een
lees- en naslagwerk geboden dat er zijn
mag16
THE DUTCH CONNECTION
Onlangs heeft er aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een promotie
plaatsgevonden over een onderwerp dat
binnen deze rubriek zeker enige aandacht mag krijgen. Ik doel op de studie
van Gijsbert J. Siertsma waarin wordt
onderzocht welke continentale invloeden er nawijsbaar zijn in de religieuze

FORUM

poëzie van het 16e eeuwse Engeland'.
Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat
men in Engelse kringen – waar het vertalen van psalmen vooral aan het hof als
een nogal geliefd tijdverdrijf werd beoefend – weet heeft gehad van de felle
discussie tussen voorstanders van de berijming van Marnix van Sint Aldegonde
en de aanhangers van De CL Psalmen
Davids uit 1566 van Petrus Dathenus,
een uitgave die ruim tweehonderd jaar
het gezicht van de psalmzingende Nederlanden zou bepalen. Het lijkt mij
meer dan gewenst dat het proefschrift
van Siertsema in een al dan niet aangepaste vorm snel op de markt wordt gebracht. De materie is er interessant genoeg voorts.
PSALMEN VOOR DE JEUGD
Wim Spekking, die eerder de zogenoemde 'hertaling' van delen van de
Willibrordvertaling het licht deed zien
met de schitterend geïllustreerde uitgave voor de jeugd De Bijbel en zijn verhalen' , heeft onlangs een boekje doen
verschijnen waarin hij uit het totaal van
honderdvijftig Psalmen er vijfendertig
heeft gekozen en ze voor dezelfde doelgroep bewerkt2°. Per twee bladzijden
wordt steeds een psalm besproken. Op
de linkerpagina staat telkens de tekst
van het lied, op de rechterpagina vindt
men een korte uitleg over de psalm of
over de hertaling/bewerking. Aan het
eind hiervan wordt de jonge lezer(es)
steevast uitgenodigd om zelf een titel te
zoeken voor de zojuist gelezen psalm.
De 'hertaling' is in het merendeel
van de gevallen best goed gelukt, maar
kan zeker niet overal even geslaagd genoemd worden. Dat God bijvoorbeeld
'een fontein van water sloeg uit keihard
beton' (Ps. 114), of dat God geprezen
moet worden om 'de gigantische
quasars', waarbij het geluid moet klinken 'uit meer dan duizend boxen van
honderd watt en meer' (Ps. 150) komt
mij toch net iets té gewild modern
voor21 . Een dergelijk taalgebruik staat
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in schril contrast met bijvoorbeeld aardrijkskundige termen als 'Edom, Moab,
Sichem en Sukkot' (Ps. 60), die weliswaar worden toegelicht, maar duidelijk
niet tot de belevingswereld van jeugdigen behoren.
Panc Beentjes

NOTEN
1 S. Lamberigts (red.), Psalmen lezen, vieren en
beleven, Vlaamse Bijbelstichting, Leuven I Uitgeverij Acco, Leuven / Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1991, 119 pp., f 24,85.
2 H. Spieckermann, Heilsgegenwart. Eine Theologie der Psalmen (FRLANT 148), Gottingen,
1989.
3 De ondertitel die al deze Psalmschrift-publikaties meekrijgen luidt : 'Psalmen lezen, vieren, leven'. Dit motto heeft dus duidelijk model gestaan voor de hierboven genoemde bundel bijdragen aan de Vliebergh-Sencie Leergang van
1989.
4 Juist ten dienste van vieringen of gebedsdiensten is elke psalm ook in een afzonderlijk cahier
verkrijgbaar. Wel dient men in dat geval tenminste 5 exemplaren af te nemen.
5 Kees Waayman en Laetitia Aarnink,
Psalmschrift. Psalm 32-36, Kok, Kampen, 1991,
VIII + 96 pp., f 18,50.
6 Drs. C. van Ginkel en drs. P.J. van Midden
(red.), Psalmenstudie. Prof dr. N.H. Ridderbos en
het boek der Psalmen, Kok, Kampen, 1991, 208
pp., f 34,50.
7 Het eerste deel (Pss. 1-41) verscheen in 1962,
het tweede deel (Pss. 42-60) in 1973 ; beide bij
Kok, Kampen.
8 P. Beentjes, J. Maas en T. Wever (red.), 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen, exegese
en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kok,
Kampen, 1991, 267 pp., f 59,90.
9 P.C. Beentjes, De functie van Psalm 1 in een vergeten wijsheidsgeschri ft, pp. 1 1-23.
10 Albert Koster, Vieringen. Een woord-voorwoord vertaling uit het Hebreeuws van het boek der
Psalmen, Eindhoven, 1991, 153 pp., f 24,50 (te
bestellen : Antwoordnummer 11598, NL-5600
WC Eindhoven).
11 Nieuwe deeltjes in voorbereiding zijn Job en
de zgn. 'Vijf Rollen' (Rut, Hooglied, Prediker,
Klaagliederen en Esther).
12 Natuurlijk gaat ook Koster wel eens wat te
ver, bijvoorbeeld in zijn streven om elk Hebreeuws leenwoord ook te willen weergeven met
een niet-Nederlandstalig leenwoord.
13 Le Psautier de Genève 1562-1865.
14 In augustus-september 1991 te zien geweest
in de Bibliotheek van de UFSIA te Antwerpen,
en in oktober-november 1991 in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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15 J. de Bruyn & W. Heijting (eindred.), Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot
heden, Kok, Kampen, 1991, 326 pp., ƒ 34,50.
16 Gelukkig is er af en toe ook nog wel een kanttekening te plaatsen. Zo verbaast het mij dat
nergens in het boek melding wordt gemaakt van
de publikatie die Pieter Oussoren (in samenwerking met Ger Oost) verzorgd heeft: De stem van
David. De Psalmen, vertaald en bewerkt voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl, Voorburg, 1989. Voor een karakteristiek van dit werk: Pane Beentjes, Synagoge en Kerk in gebed en liturgie, in Streven, januari 1990, pp. 367-369.
17 G.J. Siertsema,^4 Great Pasport of Poetry. Sixteenth Century European Psalm Translations and
the Emergence of Devotional Poetry in England,
Dissertatie V.U. Amsterdam, 19 december
1991, 346 pp. (niet in de handel).
18 Voor een uitvoeriger indruk van de dissertatie : Trouw, 19 december 1991, p. 10.
19 Mijn bespreking verscheen in Streven, aug.sept. 1991, p. 1040.
20 Psalmen voor de jeugd. 35 psalmbewerkingen
met korte toelichtingen door Wim Spekking,
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel / Tabor, Brugge, 1991, 79 pp.
21 'Wij weten nu veel meer van de sterrenhemel
dan vroeger. (...) En de muziekinstrumenten van
2500 jaar geleden... zijn vervangen door drums,
elektrische gitaren, enzovoorts' (p. 77).
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sche voedingsbodem van de grote cultuurverhalen. • Luc Anckaert
Emmanuel Levinas, De werkelijkheid en haar
schaduw, ingeleid, vertaald, geannoteerd en van
een afsluitend essay voorzien door J. De Visscher, Kok Agora, Kampen / DNB/Pelckmans,
Kapellen, 1990, 113 pp., BF 380.

Vaak wordt kunst beschouwd als de uitdrukking van het onuitspreekbare of als een verheven vorm van kennis. Volgens Levinas echter roept kunst een donkere dieptelaag van
het menselijke bestaan op. Kunst is niet geDE VREEMDELING IN ONSZELF
richt op de waarheid. De mens staat in reWordt Julia Kristeva de nieuwe maïtre a
latie met de objecten van de wereld, maar de
penser van de Franse intelligentsia ? Deze
kunst vervangt die objecten door beelden.
vrouw van Bulgaarse afkomst lijkt op weg PaDe beelden fixeren de werkelijkheid. De berijs te veroveren. Na semiotische en postweeglijkheid van de tijd verstolt tot een starstructuralistische studies over literatuur in
re gestalte. De muziek is het prototype van
het spoor van Barthes richtte ze zich de laatde kunst. Het akoestische beeld schort de
ste jaren tot een breder publiek met een gemenselijke vrijheid op en plaatst de mens in
ruchtmakende sleutelroman en studies over
een ritmische sfeer van onpersoonlijke zinalgemenere problemen.
tuiglijkheid. De passiviteit ten opzichte van
De vreemdeling in onszelf, de recente verhet sonore verlamt het menselijke initiatief.
taling van een in 1988 verschenen boek, past
In de kunst krijgt een schaduwwereld gestalin dat kader. Met een semiotisch begrippente. Het beeld drukt de schaduwzijde van de
apparaat dat nauw aanleunt bij fenomenolowerkelijkheid uit. Als karikatuur of verstold
gische inzichten analyseert ze eerst de psy'stilleven' van de werkelijkheid lijkt het beeld
chologische en filosofische dimensies van het
ook werkelijkheid. In het beeld, de nabootverschijnsel vreemdeling aan de hand van eising of de schijn van de werkelijkheid, staat
gen intuïties en inzichten en van literaire tekde tijd stil. Het ogenblik, waarbinnen het lesten (met Meursault uit La nausée als cenven en de vrijheid zich afspelen, slaat om in
traal voorbeeld). Het grootste gedeelte van
de traagheid van het noodlot. Hierdoor kan
het boek is een historisch overzicht van de
de kunst een monsterachtig karakter vertovooral psychologische relatie tot de vreemdenen. Als sensitieve, niet-rationele grondlaag
ling : Kristeva toont er gul haar eruditie en
van de werkelijkheid brengt de kunst in de
indrukwekkend denkniveau. Naargelang het
gracieuze betovering van het esthetische geboek
vordert, laat ze het maatschappelijke
not ook een illusoire bevrijding. Ze introduachter zich; ze verdiept zich in de opvattinceert de onverantwoordelijkheid, de esthetigen van de filosofen (die zich soms literair uische zorgeloosheid, de lichtheid van het beten), treedt zelf nadrukkelijker op de voorstaan. Precies hier situeert zich de noodzaak
grond en komt zo tot de kern van haar inaan kritiek. De wijsgerige en ethische kritiek
zicht : 'Als we de verontrustende vreemdheid
heeft tot taak het niet-menselijke van de
in onszelf erkennen, zullen we aan die van
kunst in de menselijke leefwereld te integrebuiten geen vreugde of verdriet beleven. Het
ren.
vreemde is in mij en dus zijn wij allen vreemDe Visscher sluit zijn vertaling af met een
delingen' (p. 202).
essay onder de titel Kunst - Ethiek en estheKristeva's betoog is geëngageerd maar
tiek. Deze boeiende tekst is enerzijds een
niet partijdig, wat afstandelijk maar niet
situering en doorlichting van Levinas' visie
koel. In dit decennium van 'vervreemding' en
op de kunst en anderzijds een subtiele kritiek
xenofobie is haar boek een nuttige spiegel.
op zijn wantrouwen ten opzichte van de
• Jaak De Maere
kunst. De Visscher houdt een pleidooi voor
de expressieve betekenis van de kunstwerken
Julia Kristeva, De vreemdeling in onszelf, Contact, Amsterdam, 1991, 223 pp.
die hun voedingsbodem vinden in de mythi-
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ROMANO GUARDINI

G O D S D I E N S T

Romano Guardini (1885-1968) is een naam
als een klok in de geschiedenis van de 20e
eeuwse theologie, maar zijn werk en denken
SCHEPPING EN SACRAMENT
lijken wel weggespoeld door de vloedgolf van
post-theïstische theologen en postmoderne
Sinds de 19e eeuw heeft de theologie het
filosofen. Wie het werk van deze Duitse
denken over wat we gewoonlijk natuur noegodsdenker ter hand neemt, is allicht gemen overgelaten aan de natuurwetenschapneigd hem op basis van zijn taalgebruik als
pen. Er is een milieucrisis nodig geweest om
'conservatief of 'passé' te classeren. Terecht
de vraag over wat in onze tijd gelovigen zich
of onterecht ? De Vlaamse theoloog Johan
nog bij het woord 'schepping' kunnen voorVan der Vloet promoveerde eind 1989 aan
stellen weer op gang te brengen. Gezien deze
de Leuvense universiteit met een proefinvalshoek is het niet verwonderlijk dat de
schrift over de bijdrage van Guardini tot de
reflectie op de schepping weinig gevoed
theologische kritiek op de moderniteit. Van
wordt door het denken over de sacramenten,
hem verscheen recent in de reeks Geloofsgein het bijzonder doop en avondmaal. Vooral
tuigen bij Averbode een toegankelijk werkje :
in reformatorische kringen ontbrak belangRomano Guardini. Geloven op het keerpunt
stelling voor dit onderwerp, terwijl in de oosvan de tijd. Het is een geestelijke biografie en
terse orthodoxie en de anglicaanse kerk de
tegelijk een vernieuwde kennismaking met
band tussen beide bewaard bleef, en in de
het denken van Guardini in het licht van de
katholieke kerk eveneens, zij het in mindere
postmoderniteit. Guardini's betoog richt
mate. Brinkman, zelf van reformatorische
zich vooral tegen de samensmelting van gehuize en als onderzoeker verbonden aan het
loof en wereld, zoals die de laatste decennia
Interuniversitair Instituut voor Missiologie
door vele theologen en pastores werd geproen Oecumenica (gelieerd met de Faculteit
moveerd. Guardini vraagt in zijn werk resder Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit
pect voor de 'oude' termen van de christeUtrecht) doet een moedige poging om het
lijke openbaring. Onvermijdelijk roept die
belang van het denken over deze sacramenkeuze bij heel wat hedendaagse lezers een
ten en scheppingstheologie weer met elkaar
bevreemdend gevoel op : is deze hermetische
in verband te brengen. Volgens de schrijver
religieuze taal nog wel bruikbaar ? Dezelfde
zijn schepping en sacrament verbonden door
spanning tussen 'seculariteit' en klassieke rede gemeenschappelijke intentie door hem
ligieuze taal zit trouwens ook in Guardini's
beschreven als 'concrete pogingen onze coneigen taalgebruik.
crete aardse werkelijkheid op Gods heil te
Op de laatste bladzijden van zijn geestebetrekken'. De indeling van de studie is als
lijke biografie — het tweede deel van het
volgt: na een introductie komt een deel over
boek bevat een keuze uit Guardini's teksten
scheppingstheologie, een deel over sacra- stelt Van der Vloet zich de vraag naar de
mentstheologie ; dan twee delen over nieuwe
betekenis van Guardini voor deze tijd. De
oriëntaties in beide, en een slothoofdstuk
herontdekking van Guardini's werk zou een
over de scheppingstheologische bezinning
bijdrage kunnen leveren tot een antwoord op
binnen de Wereldraad van Kerken. Niet een
de uitdagingen van die postmoderniteit voor
boek dat zich gemakkelijk laat lezen, maar
het godsdenken. Maar hoe Guardini's denwel een goudmijn voor bronnen over dit onken daartoe kan bijdragen, daarop geeft dit
derwerp. Persoonlijk vond ik vooral de uitboek m.i. ook geen afdoend antwoord.
eenzettingen over de materialiteit van schepMij lijkt Van der Vloets werk op sommige
ping en sacrament boeiend, en de discussies
plaatsen wat te vlot en te populariserend. Op
daarover in de Middeleeuwen. Bijna de helft
andere plaatsen hanteert hij dan weer een
van het boek bestaat uit de originele versies
ongeremd religieuze taal. Die taal kan de hevan de citaten die in het boek in het Nederdendaagse lezer afschrikken. Dat zou jamlands vertaald zijn.
mer zijn want dan zou hij Guardini's diepste
• Ilse N. Bulhof
'Anliegen' verkeerd begrijpen: zijn verweer
M.E. Brinkman, Schepping en sacrament. Een oe-tegen de 'ontbeelding' van de werkelijkheid
in de 20e eeuwse cultuur en zijn pleidooi
cumenische studie naar de reikwijdte van het savoor een krachtige symbolische taal als oncrament als heilzaam symbool in een weerbarstige
dersteuning voor de eenzame positie van de
werkelijkheid, Meinema, Zoetermeer, 1991.
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christenen na de moderniteit. Dat pleidooi
heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.
❑ Erik De Smet
Johan Van der Vloet, Romano Guardini. Geloven op het keerpunt van de tijd, reeks Geloofsgetuigen, Averbode, 1991, 197 pp.

MONSEIGNEUR DES AUTRES
Sinds zijn aanstelling, in 1982, tot bisschop
van Evreux is Jacques Gaillot (1935) niet
meer uit de media weg te denken. Een kerk
en een bisschop zijn er immers niet alleen
voor de eigen goegemeente maar ook, en
vooral voor de anderen. Gaillot spreekt een
ontwapenende taal die voor iedereen verstaanbaar is, probeert 'horizontaal te geloven' (p. 82), is een republikein en democraat
in hart en nieren. Bovenal voegt hij de daad
bij het woord : hij zet zich in voor gevangenen, homoseksuelen, echtgescheidenen, berooide boeren, Palestijnen... Verantwoordelijkheid, d.w.z. de bereidheid je nek uit te steken, te antwoorden en evangelische bereidheid zijn de drijfveren van zijn leven : 'Het
zwijgen van de meerderheid noopt tot spreken' (p. 76) en, met de woorden van Simone
Weil : 'Niet door de manier waarop iemand
over God spreekt, zie ik of hij geraakt werd
door het vuur van de goddelijke liefde...
maar aan de manier waarop hij over aardse
dingen spreekt' (p. 97).
Dit boek, met als titel een van Gaillots
krasse uitspraken, biedt naast een vertaling
van het origineel twee diepgravende interviews en een kijk in wat 'Het dossier Gaillot'
wordt genoemd.
Als lezer krijg je de indruk dat Gaillot je
op elke bladzijde recht in de ogen kijkt en je
wil meenemen op zijn bewogen zoektocht.
Dat het dagelijks leven van een bisschop zo
boeiend kan zijn, zal vele lezers verrassen.
Mij trof ondermeer dat vrijheid in verbondenheid en autonomie in aanhankelijkheid
het waarmerk zijn van deze man van de kerk.
Een ongemeen boeiend getuigenis vooral
als men het leest door de ogen van de anderen... ❑ Hugo Roeffaers
.Als de kerk niet dient, dient zij tot niets... Jacques
Gaillot, bisschop van Evreux, in gesprek met Catherine Guignon. Altiora, Averbode, 1991, 160
pp.
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DE BIJBEL:
WAARHEID EN VERDICHTING
Robin Lane Fox, die in dit boek als historicus
een visie geeft op de bijbel, is docent Oude
Geschiedenis te Oxford. Het is een studie
over bewijsmateriaal en historische waarheid, niet over geloof. Dat zou ook moeilijk
gaan, want Fox is atheïst. Wat hij in dit boek
doet is : de bijbelse vertellingen net zo lezen
als andere vertellingen die ons uit het verre
verleden hebben bereikt. Met onverschrokken wilskracht neemt hij de bijbel ter hand
en leest – daarbij gesteund door vele gezaghebbende Engelstalige exegetische publikaties van recente datum – de teksten na op
hun ontstaansgeschiedenis, context en waarheidsgehalte. Vooral met die laatstgenoemde categorie is er voor Fox nauwelijks eer te
behalen. De conclusie die dan onvermijdelijk
moet volgen lezen we op bladzijde 442 : 'Van
de hof van Eden tot aan de Openbaring is de
bijbel een document van menselijke dwaling
en slechtheid'. Voor het Oude Testament
lijkt hem dit wat minder problematisch dan
voor het Nieuwe : Jezus immers is een historisch persoon ! En dan gebeurt er in dit boek
iets dat men nauwelijks voor mogelijk houdt :
Fox beschouwt het vierde evangelie, dat van
Johannes, als de meest waarschijnlijke 'primaire bron', m.a.w. als het meest historische
evangelie, iets dat weinig bijbelgeleerden
hem zullen nazeggen.
Hoewel Robin Lane Fox een gerespecteerd historicus is – niet voor niets is de biografie die hij in 1973 publiceerde over Alexander de Grote met een groot aantal prijzen
bekroond, terwijl zijn in 1986 verschenen
boek Pagans and Christians, dat in 1989 in
ons taalgebied is uitgekomen onder de titel
De Droom van Constantijn (Agon, Amsterdam) er eveneens mag zijn – kan dit boek
over de bijbel naar mijn oordeel niet in één
adem met die twee andere genoemd worden.
Daarvoor is het net iets teveel een omgevallen boekenkast, waarin – dat is zeker –
overigens wel de goede titels stonden !
❑ Panc Beentjes
Robin Lane Fox, De bijbel: waarheid en verdichting, Agon, Amsterdam / Distybo, Antwerpen,
1991, 508 pp., BF 1190.

DE PARABELS BIJ MATTHEUS
Jan Lambrecht was meer dan twintig jaar
professor in de exegese van het Nieuwe Tes-
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tament aan de Katholieke Universiteit te
Leuven. Dat hij zich sterk aangetrokken
voelt tot de parabels mag bekend zijn. Zijn
boek Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus (Tielt/Amsterdam, 1976) beleefde –
naast een vertaling in het Engels en het
Frans – liefst drie drukken, de laatste in
1981. Het werk is echter in de Nederlandse
taal al geruime tijd niet meer voorhanden.
Bovendien heeft de auteur op dit onderzoeksgebied natuurlijk niet stil gezeten ; hij
heeft er weer colleges, retraites en conferenties over gehouden en daarbij ongetwijfeld
weer nieuwe ontdekkingen gedaan. Nadat hij
in de afgelopen jaren enkele artikelen over
dit onderwerp had gepubliceerd, groeide bij
hem het verlangen een boek te wijden aan
alle parabels van het Mattheusevangelie.
Met het verschijnen van deze band is die
wens thanswerkelijkheid geworden. Het eindresultaat is dus een bundeling van eerdere,
van herwerkte én van nieuwe stof. De werkwijze die door de emeritus-hoogleraar is gekozen is uitgesproken 'redaktionsgeschichtlich'. Veel aandacht gaat dus uit naar de wijze waarop deze evangelist zijn teksten redigeerde en wat hij met de uiteindelijk door
hem gekozen compositie precies heeft bedoeld. Lambrecht probeert dus de weg te bewandelen die van Mattheus naar Jezus leidt.
Dat gebeurt o.a. door vergelijking van Mattheus' parabels met die van Marcus en Lukas. Een opvallend onderscheid dat L. veelvuldig hanteert is dat tussen de parabels van
Mattheus en de parabels van Jezus (al dan
niet gelijk aan de zgn. Q., de veronderstelde
verzameling van door Jezus uitgesproken
woorden). Ik kan met zoiets niet goed uit de
weg, omdat ik alleen de parabels van Mattheus ken en lees. Of, en in welke vorm, Jezus ze ooit heeft verteld weet ik eenvoudigweg niet. Door de grote aandacht die L. aan
de dag legt voor de uiteindelijke wordingsgeschiedenis van de parabelgedeelten in Mattheus, is te begrijpen dat er nogal wat detailonderzoek in deze studie is ondergebracht.
De grote verdienste daarbij is dat de auteur
dat op een meesterlijke wijze onder woorden
weet te brengen zonder gebruik te maken
van voetnoten !
Het boek ontleent zijn titel aan Mt. 13,52,
hetgeen mij brengt naar de opbouw van deze
studie. In hoofdstuk dertien brengt Mattheus
zijn lezers namelijk voor de eerste maal in
contact met parabels ; het zou derhalve nogal
voor de hand hebben gelegen, wanneer Lam-
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brecht met die zeven parabels zijn boek had
geopend. Dat is echter niet het geval ; Mt. 13
– waarin de evangelist een parabeltheorie
uitwerkt ! – komt pas in hfdst. 8 aan bod. De
op pagina 143 aangevoerde argumenten die
deze late plaatsing moeten rechtvaardigen
hebben mij niet echt kunnen overtuigen. Zowel voor de structuur als voor de theologie
van het evangelie zijn deze parabels een primaire vereiste.
Het afsluitende hoofdstuk van het boek is
gewijd aan de passage over het Laatste Oordeel (Mt. 25,31-46), die formeel gezien geen
gelijkenis is. Aangezien er echter nog altijd
exegeten van oordeel zijn dat er, verborgen
onder de tekst van Mattheus, een oorspronkelijke parabel van Jezus aan ten grondslag
ligt is het m.i. heel goed dat aan deze cruciale
evangeliepassage aandacht is geschonken.
Wie van flink studeren houdt en met mij van
mening is dat de parabels een essentieel
onderdeel vormen van de prediking in de
jonge kerk, mag dit boek niet ongelezen laten. ❑ Panc Beentjes
Jan Lambrecht, Nieuw en oud uit de schat. De parabels in het Mattheiisevangelie, Acco & Vlaamse
Bijbelstichting, Leuven / Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1991, 294 pp.

CONCILIAIR PROCES
Het idee van een conciliair proces of een oecumenische bijeenkomst van christenen om
zich over dringende vraagstukken uit te spreken, stamt van Bonhoeffer. Deze theoloog en
martelaar riep reeds in 1934 op stelling te
kiezen tegen het nazisme. De Wereldraad van
Kerken nam in 1983 deze idee terug op. Centraal staan nu de thema's van rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping. Na
regionale bijeenkomsten, onder andere te
Bazel, volgde een wereldconvocatie te Seoul
in 1990.
Het Centrum Permanente Vorming, afdeling Bijbel en Catechese van de KU Leuven,
organiseerde in 1991 een studieweek over de
plaats en de verantwoordelijkheid van de
mens in de schepping. Voor christenen is dit
vraagstuk een delicate opgave. Het is een bekende stelling dat het oudtestamentische begrip van het rentmeesterschap geleid zou
hebben tot een extreem instrumentele opstelling tegenover de natuur. Een radicaal
antropocentrisme zou hiervan de conclusie
zijn. Het ecologische vraagstuk is in elk geval
de aanleiding voor christenen om zich te be-
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zinnen over de toekomst van de aarde. Dit
verslagboek kan hier een goede aanzet toe
zijn.
Het boek opent met een situering van het
conciliair proces. Het scheppingsgegeven, de
belofte aan Noach, de lofzang op de wereld
in Psalm 8, de jesajaanse gerechtigheid, de
paulinische scheppingsvisie en het apocalyptische visioen worden bestudeerd in het eerste deel van het boek. De exegese behoedt
ervoor pasklare oplossingen in de bijbel te
zoeken. De bijbel kent immers het ecologische probleem als zodanig niet. Er moet
steeds een kritische interpretatie gebeuren.
Daarna volgt er een dogmatische reflectie op
drie boeken (van Sölle, Moltmann en Peacocke), een bijdrage vanuit het feminisme en
een ethische reflectie over de verhouding
tussen antropocentrisme en ecocentrisme.
Een mensgerichte ethiek wordt verruimd
door de zorg voor de verscheidene levensvormen. De laatste sectie spitst de problematiek
op het godsdienstonderricht toe.
• Luc Anckaert

veau en in een tweede de verschillen tussen
organisatieculturen. In een derde deel worden
de gevolgen van culturele verschillen en
overeenkomsten beschreven. Alle hoofdstukken worden geïllustreerd met recent onderzoeksmateriaal en veel voorbeelden uit
de dagdagelijkse praktijk.
Een boeiende, maar vaak ook erg abstracte verkenning in een actuele problematiek.
• Erik de Smet
Geert Hofstede, Allemaal andersdenkenden:
omgaan met cultuurverschillen, Contact, Amsterdam, 1991, 352 pp.

BELGISCHE MIGRANTEN
OVER BELGISCHE MIGRANTEN

'Overigens is het toch wel immoreel wat er
gebeurt: in een democratie zoals de onze
blijkt dat je pas wordt gehoord wanneer een
ondemocratische partij groot wordt, wanneer jongeren onwettige daden stellen. Dat
is bijzonder gevaarlijk én dom' (Houssein
Johan De Tavernier & Mare Vervenne, (eds.),
Boukhriss, van Marokkaanse afkomst, leidt
De mens: verrader of hoeder van de schepping ?
momenteel de vormingsdienst van het KoOver het conciliair proces (Nikè-reeks, 26), Acco,
ninklijk Commissariaat voor het MigrantenLeuven/Amersfoort, 1991, 259 pp., BF 620.
beleid).
Ruud Martens, die werkzaam is bij de
ACOD Antwerpen en al sinds 1984 de migrantenproblematiek volgt, verzamelde in dit
MENS & MAATSCHAPPIJ
boek interviews met 26 migranten, zowel Italianen als Turken en Marokkanen. Sommigen hebben de Belgische nationaliteit aangeANDERSDENKEND
nomen, terwijl anderen om verscheidene
redenen daar nog mee wachten. Een van hen
Geert Hofstede is hoogleraar 'Vergelijkende
is met haar man teruggekeerd naar Turkije,
cultuurstudies' aan de Rijksuniversiteit Limmaar heeft ontdekt dat ze zich na zoveel jaar
burg. Op het moment dat de aandacht voor
in Vlaanderen nog moeilijk aan de Turkse
het verschijnsel van cultuurverschillen tussen
mentaliteit kan aanpassen. Geen van hen
groepen in eenzelfde samenleving begon te
maakt zich illusies over de toekomst, of gegroeien, schreef hij (in het Engels) het opgemerkte boek Cultures Consequences looft dat de naturalisatie of zelfs het stemrecht, dat ze voorstaan, automatisch de pro(1980). Tien jaar later schreef de auteur een
vervolg (ook in het Engels) Culture and Or- blemen zal oplossen. Er zijn schoolmeisjes
ganisations : Software of the Mind, waarvan bij van het St.-Agnesinstituut in Borgerhout,
sportmannen, vrouwen met een universitaire
uitgeverij Contact een Nederlandse vertaling
bezorgde : Allemaal Andersdenkenden. Om- opleiding, buurtwerkers en journalisten. De
gaan met cultuurverschillen. De Engelstalige anekdotische beelden die uit die open gesprekken naar voren komen worden aangeondertitel Software of the Mind dekt de invuld met sociologische, historische en statishoud van het boek beter dan de Nederlandse
tische gegevens uit universitaire studies en,
vertaling ervan. Hofstede beschouwt cultuur
vooral, de drie rapporten van het Commisals een term voor mentale programmering.
sariaat van Paula D'Hondt. Door de interHij situeert dit op drie niveaus: de persoonviews wordt de wetenschappelijke, goed gelijkheid, de cultuur en de menselijke natuur.
documenteerde bagage van deze publikatie
In een eerste deel behandelt H. de verconcreter en makkelijker leesbaar.
schillen tussen de culturen op nationaal ni-
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ren van de 'kotow' of negenvoudige prosternatie voor de keizer). Een quasi-mislukking
want de militaire evaluatie van de werkelijke
kracht van dat onbekende rijk wordt wel degelijk gemaakt en zal enkele decennia later
het strategische uitgangspunt zijn bij de
opiumoorlogen (1840-1860). In het kort
wordt dan het verloop geschetst van enkele
volgende Europese zendingen: Isaac Titsingh (Verenigde Provinciën, 1794-95), Golovkine (Rusland, 1805) en Amherst (Engeland, 1806-1807). Het resultaat van al deze
handelsmissies is al even negatief en zal de
onwil van China om met het Westen vrije
mercantiele relaties aan te gaan, verduidelijken.
Ruud Martens, Van Adamo tot Zamouri. BelgiDe vorm van het Macartney-verhaal is bij
sche migranten over Belgische migranten, Kritak,
voorkeur 'cinematografisch' te noemen. De
Leuven, 1991, 274 pp.
auteur vindt de aanzet tot het scenario gedurende zijn ambtsperiode als Franse consul in
Krakau (1954-1956). In een tweedehands
boekenwinkel kan hij zich de twaalf volumes
G E S C H I E D E N I S
van de reisjournaals van Staunton en Barrow, respectievelijk vice-gezant en intendant
van
de zending-Macartney, aanschaffen.
CHINA EN HET WESTEN
De filmlokaties onderzoekt hij bij geleIn een monografie die hem in 1990 de presgenheid van diverse reizen naar de Volksretigieuze Premier Grand Prix de France oplepubliek, waarbij hij telkens een deel van de
verde, beschrijft Alain Peyrefitte de mislukte
reisweg van de expeditie reconstrueert.
handelsmissie van de Engelse diplomaat MaDrie camera's worden dan in stelling gecartney in 1793-94 naar het middenrijk van
bracht: de Engelse reisjournaals, de blijkde Chinese keizer Qianlong. Op het eerste
baar tot dan toe ongekende Chinese admigezicht een nauwkeurige reconstructie van
nistratieve verslagen (met keizerlijk-vermileen weinig bekend historisch gegeven. Maar
joenen randbemerkingen) en de brieven van
dank zij het diplomatiek en politiek inzicht
missionarissen (ex-jezuïeten en Lazaristen).
van de auteur is dit werk veel meer geworDoor gebruik te maken van vele filmische
den.
hulpmiddelen: travellings, plotse camerawisselingen, close-ups enz. wordt het verloop
Eerst het verhaal. Onder druk van de mervan de expeditie ongemeen boeiend en vicantiele geest van het Engeland onder Pitt de
sueel weergegeven.
Jongere, wordt in 1792 een Engels flottielje
naar China gezonden met als opdracht diploDeze vormgeving mag echter de kritische
matieke betrekkingen aan te knopen met het
zin van de lezer niet misleiden. Waar men op
Middenrijk, de reeds bestaande handelsbehet eerste gezicht een historische reconstructrekkingen via Kanton te verbeteren en tetie vermoedt, maken de voortdurende verwijvens inlichtingen in te winnen over de reële
zingen naar huidige situaties, vlug duidelijk
kracht van het tot dan toe vrij onbekende
dat het hier gaat om een geo-politiek essay
China. Het is de eerste zoektocht van het opin historisch perspectief. Een historische
komend Brits Imperium, gebaseerd op de
werkwijze veronderstelt echter een benadegeest van vrije onderneming, naar contact
ring 'ex tune' en niet zoals P. bij herhaling
met een bestaand maar geheimzinnig impedoet 'ex nunc'. Een tweede bemerking berium waarvan de omvang alleen reeds een
treft het uitgangspunt en de conclusie van de
grote markt voor afzet van eigen produkten
these van het verhaal. P. onderlijnt de 'nooddoet vermoeden. Maar de zending wordt een
zaak' voor het opkomend Brits Imperium tot
quasi-mislukking door de cultuurschok tuscommerciële invloedsuitbreiding op grond
sen het eeuwenoude immobilisme van de
van het vooruitgangsprincipe van de VerlichChinese bureaucratie en de Engelse onwil
ting. De 'openheid' van de Britse handelsom te voldoen aan de 'riten' (i.e. het uitvoegeest wordt in schrille tegenstelling geplaatst
Toch worden een aantal terugkerende feiten nog te weinig verklaard, zo bijvoorbeeld
het opvallende verschil tussen de doorgaans
positieve houding van de twee grote vakbonden en de terughoudendheid van de partijen
die met die vakbonden verbonden zijn. Bijzonder verhelderend is het langere hoofdstuk 14, waarin de situatie in Antwerpen tot
net voor de verkiezingen van 24 november jl.
vanuit verschillende oogpunten geschetst
wordt. Aan te bevelen lectuur voor wie tijd
noch energie heeft om de uitvoerige rapporten D'Hondt in detail te lezen, maar geïnformeerd wil blijven over de problematiek. •
Ludo Abicht
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met het zelfgenoegzame narcisme van het
Middenrijk. Men vergete echter niet dat de
Chinese samenleving al sedert de eerste decennia van de 18e eeuw geconfronteerd werd
met de nefaste gevolgen voor de bevolking
van de voornamelijk Britse import van
opium ! Het Middenrijk had dus wel degelijk
gegronde redenen om elke Europese toenadering af te weren.
De conclusie van het boek verschaft evenwel duidelijkheid. P. ontkent dat men het
verhaal 'exemplarisch' dient te lezen. Maar
dit hoofdstuk blijkt wel degelijk het sluitstuk
van de hele these te zijn. Dus toch een 'pars
pro toto'-verhaal ! Tenslotte kan men niet
aan de indruk ontkomen dat hier nogmaals
een superieur Europees oordeel wordt geveld over een duizendjarige 'onbeweeglijke'
beschaving die nooit evolueerde tot openheid voor de vernieuwingen uit het Westen.
Peyrefitte vergeet zedig te benadrukken dat
die westerse wereld enkele millennia nodig
had om tot die 'openheid' te komen.
China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting blijft een zeer leesbaar en
ongemeen intrigerend boek en zal de kritische lezer nieuwe inzichten verschaffen in de
geo-politieke gevolgen voor het Chinese continent in zijn afwijzing van het opkomend
westers kapitalisme in de 18e en 19e eeuw.
❑ Jef Thysen
Alain Peyrefitte, China en het Westen. Kroniek
van een historische ontmoeting, vert. Ben Hoffschulte m.m.v. Noel Golvers, DNB/Pelckmans,
Kapellen / Kok, Kampen, 1991, 707 pp.

NEDERLANDSE
CULTUURGESCHIEDENIS
In 1989 organiseerde de 'Stichting Balans en
Perspectief een congres onder de titel 'Balans en Perspectief van de Nederlandse Cultuurgeschiedenis'. In zeven afzonderlijke delen worden de toen gehouden lezingen gepresenteerd onder de titels : 'Het wonen',
'De cultuurgeschiedenis van de dood',
'Grensgeschillen in de seks. Bijdragen tot
een culturele geschiedenis van de seksualiteit', 'Moderne levensstijlen. Ingrediënten
en dilemma's', 'Fragmenten van alledaags
vermaak. Macht en plezier in de 19de en
20ste eeuw', 'De productie, distributie en
consumptie van cultuur', en 'Visies'. De gepresenteerde studies lopen uiteen van zeer
gedetailleerde onderzoeksberichten (b.v.
'Katholieke schoenmakers en de politieke
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economie van een beschavingsoffensief : Een
Middenbrabantse case, 1900-1920') tot
groots opgezette visies (b.v. 'De naderende
crisis van de cultuurgeschiedenis').
Om nader inzicht te bieden in de aard van
het gebodene wijd ik aan de voorlaatst genoemde bundel een nadere bespreking. Het
onderzoeksgebied 'de productie, distributie
en consumptie van cultuur' blijkt hoofdzakelijk behandeld te worden door auteurs die
zichzelf niet als cultuurhistoricus bestempelen, en trok veel belangstelling vanuit andere
vakgebieden. De bijdragen leenden zich daar
ook toe, omdat de meer gespecialiseerde onderzoekingen de mogelijkheid boden voor
nadere detaillering en nuancering, waarbij
niet alleen de steeds weer belichte centra,
maar ook de meestal in de schaduw gebleven
periferie aandacht krijgt. Zo konden diverse
wetenschappelijke disciplines onderling 'gekoppeld' worden. Heel duidelijk blijkt dit bijvoorbeeld op het gebied van de boekgeschiedenis, een discipline die de laatste jaren in
een toenemende belangstelling staat. Van de
acht artikelen in deze bundel zijn er liefst vijf
aan deze tak van wetenschap gewijd.
S. van Dijk en D. Helmers stellen dat het
vrouwentijdschrift in de 18e eeuw aan vrouwen een van de zeer weinige mogelijkheden
bood om zich cultureel te profileren. De op
jeugdige leeftijd onlangs overleden uitmuntende boekhistoricus B.van Selm wijdt in de
hem eigen, welverzorgde stijl een studie aan
de boekdistributie ten tijde van de Republiek, daarbij op vernuftige wijze gebruik makend van de schaarse gegevens, die hij aan
zeer uiteenlopende bronnen wist te ontlenen. Zijn vakbroeder B.P.M. Dongelmans
doet iets soortgelijks voor de 19e eeuw, waarover de informatie even schaars is ; en
R.E.M. van den Brink beziet de 20e eeuwse
uitgeverij als cultuurproducent. Het onderzoek van H. Brouwer naar het Zwolse lezerspubliek in de eerste helft van de 19e eeuw
roept de behoefte op aan soortgelijk onderzoek voor andere provincieplaatsen, om op
den duur een evenwichtiger beeld van de
leescultuur in Nederland te kunnen vormen.
Het congres, dat dagelijks 550 bezoekers
trok, kan via deze publikatie nog meer geïnteresseerden in de ban brengen van een belangrijk en aantrekkelijk onderzoeksgebied.
❑ Paul Begheyn
Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, 7 delen, Rodopi, Amsterdam / Atlanta GA, 1990-1991. Prijs van de losse delen
tussen f 19,75 en f 49,50 ; de gehele set f 120.
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EUROPESE MYTHEN OVER DE ORIENT
Rana Kabbani is een Arabische schrijfster
die in het Westen enige bekendheid heeft
verworven toen ze in de geruchtmakende
Rushdie-affaire zeer genuanceerd stelling
nam. Nu verschijnt (vijfjaar na het origineel)
de Nederlandse vertaling van haar boek over
de representatie van het Oosten in westerse
bronnen.
Het geschetste beeld is niet flatterend. In
de door haar geciteerde bronnen worden de
oosterlingen met de grond gelijk gemaakt:
van de bloeddorstige Saracenen over de wrede sultans tot de wulpse haremvrouwen is er
weinig positiefs. Maar dat imago keert zich
tegen de scheppers ervan: de westerse auteurs en kunstenaars spelen in op een verwachting t.o.v. een onderwerp dat door elke
nieuwe publikatie alweer wat meer vervalst
wordt, en dat tevens tegemoet komt aan verdrongen seksuele wensdromen die geen kans
kregen in de Victoriaanse context maar door
hun situering in een fictief Oosten onder het
mom van 'objectieve documentatie' een informatieve bestaansreden kregen, en meteen
het westerse superioriteitsimago van koloniale snit in stand hielden. De schrijfster
toont inderdaad aan dat Victoriaanse hypocrisie en kolonialistische pretentie een belangrijke mystificerende rol hebben gespeeld
in het beeld dat in Europa van het Oosten
werd geschapen. Maar deze 'ontmaskering'
keert zich op haar beurt tegen de ontmaskeraar. Want Rana Kabbani illustreert haar
stelling wel overvloedig met woord en beeld,
maar haar conclusies voor dit materiaal zijn
veel te generaliserend; blijkbaar gaat het om
een apriorisme waarvoor ze dienstig materiaal heeft samengezocht. Voor de westerse
lezer schiet ze daarmee haar doel tweemaal
voorbij: geschiedenisbeoefening op dit generaliserende niveau valt uit de boot van de
wetenschap, en de relatie tussen West en
Oost is al vaak veel grondiger behandeld in
de westerse historiografie; het Westen heeft
daarbij al lang schuld bekend over zijn imperialistisch verleden. Een nieuwe beklaagdenbank waarin onze voorouders met alle zonden (ook de Indianen worden geannexeerd !)
worden overladen is misschien niet overbodig voor het Oosten, maar is voor het Westen
al lang achterhaald. • Jaak De Maere
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HET KOPERGELD
VAN DE GOUDEN EEUW
Simon Schama, de Engelse historicus, heeft
groot succes geoogst met Overvloed en onbehagen, zijn studie over (in hoofdzaak) Nederlandse elites in de Gouden Eeuw. Nu publiceert een Nederlander, professor van Deursen (van de V U Amsterdam) een boek over
de kleine man in dezelfde periode. Zal het
boek even succesvol zijn ? Het valt te hopen,
want het steekt Schama's publikatie naar de
kroon. In vier delen (in feite vier monografieën die hij al gepubliceerd had tussen 1978
en 1981) behandelt Van Deursen de materiële levensomstandigheden, de volkscultuur, de relatie tussen volk en overheid, en
het geloof. Al zijn deze delen oorspronkelijk
niet als eenheid gedacht, toch komt die eenheid zeer natuurlijk tot stand door de wetenschappelijke methode en de toon van het discours. Van Deursen kan vlot vertellen, anekdote en grote lijn goed verbinden, verschillende niveaus (zoals fictie en non-fictie,
woord en beeld) overtuigend combineren,
een duidelijke betooglijn aanhouden die nergens forceert maar toch doorlopend de hand
van de meester verraadt. Uit zijn bronnen
komen een hele reeks mensen te voorschijn
die in hun gemiddeldheid en hun dagelijkse
zorgen zeer universeel en gewoontjes zijn,
terwijl er toch een tijd verschijnt die in een
aantal aspecten uniek was en later nauwelijks nog geëvenaard werd in zijn pragmatisme, zijn tolerantie en zijn vrijheid. Van
Deursen evoceert dit complex bijzonder verdienstelijk. Hopelijk wordt hij daarmee sant
in eigen land. • Jaak De Maere
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen.
Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1991, 455 pp.

L I T E R A T U U R
DER MANN IM TURM

Wat te denken van een boek dat je als lezer
in één ruk geboeid uitleest, zonder het gevoel kwijt te geraken dat het einde té open
is? 'Es war hoffnungslos, in diesem Gestrüpp nach einem Halt zu suchen, also gab
ich es auf (p. 147), zegt de ik-figuur bijna op
Rana Kabbani, Europese mythen over de Oriënt, het einde van deze naar Duitse normen korte
Amsterdam, 1991, 239 pp., BF 660.
roman, als hij zelf helemaal niet meer be-
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grijpt wat hem allemaal overkomt. De lezer
voelt zich weliswaar niet zo verloren, maar
vraagt zich toch voortdurend af wat voor een
boek hij nu in zijn handen heeft. Is dit een
kunstenaarsroman over een schilder wie het
schilderen niet wil lukken, een variant op het
boek over het boek dat ongeschreven moet
blijven ? Is het thema van deze tekst het toeval ? Gaat het om een liefdesroman ? Een
detectiveverhaal ? Is dit een maatschappijkritisch boek over cultuurverval ? Het verslag
van een doorgedreven en doorleefde lectuur
van Dantes Goddelijke Komedie? Een persiflage op het wereldje van galeriehouders en
kunstcritici ? Het verhaal van een getormenteerd mens ?...
Nee, nee, telkens weer nee. Iedere keer
opnieuw stelt de lezer vast dat zijn verwachtingen niet uitkomen en het verhaal een
nieuwe, verrassende wending neemt. Toch
zijn de vragen van de lezer gerechtvaardigd.
Toch is Der Mann im Turm meer dan de som
van deze aspecten en zeker ook meer dan
een banaal spelletje 'tikkertje', waarbij de
auteur de lezer steeds een stap voorblijft.
Toch blijft de lezer in de ban van dit boek,
alhoewel het zijn geheim na een eerste lectuur niet prijsgeeft. Het boek roept bij de lezer evenveel vragen op als dat het hem potentiële verklaringssleutels biedt.
Michaël Kruger, uitgever van het gerenommeerde tijdschrift Akzente, is ook als
dichter actief. Dat merk je zowel aan de
structuur – de roman is in 33 genummerde
hoofdstukjes ingedeeld – als aan de taal.
Soms krijgt de prozataal in de woordkeuze
poëtische proporties, b.v.: 'Es gehort zu den
Taktlosigkeiten des Wetters, die Gemutslagen zu verstarken, und nicht nur in der LiPeter Meukens
teratur' (p. 63).

❑

Michael Kruger, Der Mann im Turm, Residenz
Verlag, Salzburg/Wien, 1991, 154 pp., DM 32.

MAALOUF
Les jardins de lumière is het vierde boek van
de in Parijs wonende Libanees Amin Maalouf. Maalouf is bekend geworden met zijn
eersteling, het verhaal van de kruistochten
gezien door de ogen van de Arabieren. Zijn
drie volgende boeken worden expliciet als
romans gepresenteerd. Het zijn inderdaad
geromanceerde biografieën van historische
personages waarvan in werkelijkheid uiterst
weinig bekend is.

Leo Africanicus was een Arabische geleerde, geboren in Spanje, die naar NoordAfrika moest vluchten voor de oprukkende
christelijke legers en die vervolgens in diplomatieke opdracht een reis naar Zwart-Afrika
heeft gemaakt. Zijn reisverslag was in de renaissancetijd één van de belangrijkste bronnen van kennis over het Afrika onder de Sahara. Later werd hij tijdens één van zijn reizen gevangen genomen door een piraat, die
hem als slaaf ten geschenke gaf aan de toenmalige paus van Rome. Leo bekeerde zich
tot het Christendom en zou in de hofhouding
van de Medicipausen een kosmopolitische figuur met veel aanzien worden.
Samarcande vertelt de geschiedenis van
Perzië vanuit het leven en werk van Omar
Khayyam, dichter, wijnliefhebber en geleerde uit de 11e eeuw. Het conflict in het hedendaagse Iran tussen fundamentalisten en
voorstanders van een lekenstaat wordt hier
impliciet gesitueerd tegen de achtergrond
van een eeuwenoude strijd tussen humanistische vrijdenkers en religieuze fanatici.
Les jardins de lumière is het verhaal van
Mani, de stichter van het manicheïsme, die
in de 3e eeuw van onze tijdrekening zou hebben geleefd. Het manicheïsme verschijnt in
deze roman niet zozeer als een doctrine die
de wereld beheerst ziet door een strijd tussen
goed en kwaad, als wel als een boodschap
van verdraagzaamheid en verlichting. Deze
leer richt zich niet tegen de andere godsdiensten of wereldopvattingen, maar poogt ze te
verleiden tot een vreedzaam samenleven. Ik
weet niet in hoeverre deze verhalen kloppen
met de bekende historische gegevens. Zoals
vele schrijvers van historische romans lijkt
Maalouf wel degelijk zijn huiswerk gedaan te
hebben. Hij doet niet zo opzichtig erudiet als
Eco, maar hij slaagt er wel telkens in door
zijn aandacht voor het treffende detail, de
juiste sfeer te scheppen.
In deze vier boeken presenteert Maalouf
ons een heel nieuw beeld van de islamwereld. Onbewust associëren wij de islam al te
vaak met obscurantisme, oosters despotisme
en onderdrukking van de vrouw. Maalouf
toont aan dat in de Arabische en Mesopotamische wereld een traditie aanwezig is van
humanisme, waarheidsliefde en wederzijds
respect van man en vrouw. Leo Africanicus,
Omar Khayyam en Mani zijn de grote voorbeelden van deze miskende en onderschatte
traditie.
Er zijn allicht niet veel mensen hier te lande die zich verdiepen in de wetenschappe-
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lijke werken over de islamcultuur. Amin
Maalouf schrijft geen vulgarisatieliteratuur,
maar gewoon uitstekende, klassieke historische romans, meestal met rechtlijnige verhalen en een duidelijke boodschap. Doordat hij
de islamwereld van heel nabij kent, is hij in
staat om bij de lezer begrip en sympathie op
te wekken voor een cultuur die ons zo
vreemd lijkt.
Het gaat bij Maalouf nooit over de actualiteit, maar men heeft na lectuur van deze romans het gevoel meer te begrijpen van de
Arabische frustraties, van het fundamentalisme, van de Golfoorlog en van het Khomeinyregime, dan na lectuur van talloze reisverhalen en journalistieke artikelenreeksen die
over deze onderwerpen worden gepubliceerd. Een aanrader dus.
D Toon Vandevelde
A. Maalouf, Les Croisades vues par les Arabes,
Lattès, Paris, 1984 (vertaald als Rovers, Christenhonden, Vrouwenschenners. De kruistochten in
Arabische kronieken, Rainbow Pocket 108).
A. Maalouf, Léon L'Africain, Lattès, Paris, 1986
(vertaald als Galeislaaf, Geleerde, Wereldreiziger
in de Renaissance. Het leven van Leo Africanus,
Kosmos, 1987).
A. Maalouf, Samarcande, Lattès, Paris, 1988
(vertaald als Samarcand. Een speurtocht naar het
manuscript van de Rubaiyat van Omar Khayyam,
Kosmos, 1991.)
A. Maalouf, Les jardins de lumière, Lattès, Paris,
1991.

DE VERLAKKERS
In zijn voorwoord schrijft de auteur terecht
dat dit 'in onze taal het eerste boek sinds bijna veertig jaar op dit gebied' is. En toch lijkt
er sinds de uitgave in 1954 van Jan Grootaers' Maskerade der muze, want op die publikatie doelt Zaal, niet zo heel veel nieuws
te melden. In sommige gevallen vertoont
Zaals uitleg zelfs verdacht veel gelijkenis met
die van Grootaers. Maar ook waar hij andere
bronnen heeft gebruikt, laat Zaals aanpak
nogal wat te wensen over. Voor het stukje
over de fictieve Russische schrijver Larrovitch bijvoorbeeld ontleende hij zijn gegevens duidelijk aan Gerrit Komrijs Vergeten
boeken, maar eerder dan de door Komrij uitdrukkelijk vermelde bron te raadplegen, nl.
Hoaxes van Curtis D. MacDougall, maakt
Zaal er zich met een samenvatting van Komrijs stuk vanaf. Wanneer hij de zaak GaryAjar aankaart, schetst Zaal wel de grote lijnen maar aan het fijne ervan gaat hij voorbij :
als Gary schrijvend onder de naam Ajar,
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zichzelf in de roman Pseudo als 'Tonton Macoute' ten tonele voert dan is die naam niet
'te vergelijken met Toean' zoals Zaal op p.
48 beweert. Elk serieus woordenboek leert
immers dat 'tonton' letterlijk 'oompje' betekent en Gary was inderdaad een oom van de
jongeman, Paul Pavlowitch, die in het openbaar Ajar speelde. Verder is het goed om weten dat de naam tevens – zo niet op de eerste plaats – een verwijzing inhoudt naar de
leden van het privélegertje van de Haïtiaanse
ex-dictators Papa en Baby Doc Duvalier, die
door Graham Greene in The Comedians omschreven worden als 'The President's bogeymen. They wear dark glasses and they call on
their victims after dark'. De schrijver als terrorist als het ware en dat is duidelijk ook wat
Ajar/Gary bedoelde door zijn Tonton Macoute te omschrijven als 'un collabo (...) au
service des mots et payé par eux'. Spijtig is
verder dat Zaal helemaal geen melding
maakt van een recente mystificatie in ons eigen taalgebied : in juli 1989 verscheen in
Maatstaf een zogezegde vertaling van Le salon jaune van Judith Gautier. Hans van Straten ontdekte echter dat Menno Wichman
geen vertaling geleverd had maar een vervalsing.
Het zal duidelijk zijn : De verlakkers is een
boek van gemiste kansen, maar dat neemt
niet weg dat het voor velen een mooie inleiding kan zijn tot de boeiende wereld van de
literaire mystificatie. D E. van der Aa
Wim Zaal, De verlakkers. Literaire vervalsingen en
mystificaties, Amber, Amsterdam, 1991, 199 pp.,
BF 595.

DE ONDERAARDSE WERELD VAN
ATHANASIUS KIRCHER
Al meer dan twintig jaar is Anton Haakman
gefascineerd door de persoon en het werk
van het universele genie Athanasius Kircher
(1602-1680), over wie hij in 1974 een televisie-documentaire produceerde. Deze Duitse
jezuïet werd door zichzelf en zijn omgeving
beschouwd als een geleerde met onbegrensde mogelijkheden, die op zeer uiteenlopende
gebieden zijn kennis etaleerde in veelal indrukwekkende folianten. Hij wordt
beschouwd als de uitvinder van rekenmachine en toverlantaarn, en verkondigde baanbrekende visies op de verspreiding van de
pest, het meten van temperatuur met behulp
van kwikzilver, 'psychologische kleuren',
golfstromingen, magnetisme, hypnose, en
Chinese cultuur. Maar tegelijkertijd heeft hij
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ook een record aan wetenschappelijke vergissingen op zijn naam staan, onder meer betreffende de ontcijfering van hiëroglyfen.
Kircher, 'de meester van honderd kunsten',
is een man, die ondanks zijn talrijke blunders
de wetenschap in menig opzicht vooruitgeholpen heeft. Na zijn dood raakte hij in vergetelheid, en werd hij bestempeld als 'een
van de intellectueelste leugenaars aller tijden' en 'geniaal charlatan'. Pas de laatste decennia begint de wetenschappelijke belangstelling voor hem weer op gang te komen.
In een vorm en stijl, die eerder doet denken aan een danig uit de hand gelopen weekbladartikel dan aan een roman beschrijft
Haakman wat hem overkomen is tijdens de
voorbereidingen voor de documentaire over
Kircher, en welke vreemde personen en
eigentijdse oplichters hij toen en sindsdien
op zijn reizen in Duitsland en Italië ontmoette, met name in de personen van de voorzitter en vice-voorzitter van het 'Internationale
Athanasius Kircher Forschungsgesellschaft',
dat geen verdere leden kende, en nooit meer
presteerde dan het onder valse voorwendsels
binnenhalen van astronomische geldbedragen.
Ofschoon elke schelmenroman bij een
lezerspubliek gevoelens van sensatie kan
oproepen en bevredigen, voldoet dit boek
van Haakman maar deels aan de behoefte
aan informatie, omdat de auteur er zelf nauwelijks in slaagt om het al dan niet vermeende bedrog van Kircher op zoveel uiteenlopende terreinen van de wetenschap aan te
tonen. Daartoe lijkt hij ook te weinig op de
hoogte te zijn van de wetenschappelijke publikaties over het werk van Kircher, over wie
de laatste twintig jaar een respectabel aantal
studies het licht zag, waaronder zeven wetenschappelijke edities van zijn werk, en talrijke
dissertaties en wetenschappelijke bijdragen
onder meer op het gebied van natuurwetenschap, astronomie, geografie, musicologie,
egyptologie en farmacologie.
❑ Paul Begheyn
Anton Haakman, De onderaardse wereld van
Athanasius Kircher, Meulenhoff, Amsterdam,
1991, 266 pp., f 37,50.

TULPEN IN NOVEMBER
Hoe voor de hand liggend is de werkelijkheid ?
Ik moet denken aan de woorden van K.
Schippers : als je een klok in profiel bekijkt,
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geeft ze de tijd niet meer aan. Als je de invalshoek wijzigt, verandert ook de realiteit.
In onze maatschappij zijn er groepen die altijd 'en profil' tegen de zaken aankijken.
Groepen die door hun aparte manier van
zien niet meer in de gemeenschap kunnen
fungeren, ook al wordt hun zienswijze minder gehinderd door het denken en benadert
ze dus meer het echte 'zien'. Het zijn groepen van onbegrepenen die we liefst van al in
instellingen wegmoffelen : geesteszieken en
demente bejaarden. Hun geestelijk landschap is voor ons een braakland, dat we koste
wat het kost willen ontginnen. Genezen, in
stand houden, herstellen. Tulpen in november
van de Antwerpse kunstenaar Pierre Mertens (° 1953) doet dat niet. Tulpen in november wil gewoon een ontdekkingsreis zijn door
het land van de dementie. Het boek handelt
over de relatie van een kunstenaar met de
bejaarde Marcella, die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, en haar man, met wie ze nog in
haar eigen huis woont. Heel indringend aanwezig is ook de herinnering aan Liesje, het
overleden dochtertje van de kunstenaar.
Tulpen in november groeide uit een zogenaamde 'tandem van Alzheimer', een samenwerkingsproject dat kunstschilder en bejaarde tot een gezamenlijke tentoonstelling in
een bejaardeninstelling moest leiden. Gedurende enkele maanden tekende de artiest
zijn ervaringen op. Als bij toeval, zegt hij in
het Woord vooraf, werd het een boek. Een
dagboek. Door te kiezen voor de dagboekformule plaatst hij zijn belevenissen, ervaringen, gedachten en beschouwingen op een
doorlopende lijn, met de tentoonstelling als
terminus. Maar slechts in schijn wordt een
voortschrijdende evolutie getoond. Bij Marcella kan er immers alleen nog sprake zijn
van een involutie. Zij bevindt zich in feite al
in het eindstation van haar leven. Zij is dood,
op een lichaam na. Niet toevallig verwijst de
titel naar het motief van de tulp, dat in het
boek frequent opduikt : zoals een tulp omsluit Marcella's lichaam de leegte. Iets gelijkaardigs zou ik kunnen zeggen van dit dagboek als zodanig, want Tulpen in november
geeft op plastische wijze volheid aan de leegte, volume aan het niets. Vanuit een soort
van artistiek aanvoelen slaagt Pierre Mertens
erin binnen te dringen in het geestelijk vacuum van zijn demente vriendin. Als kunstenaar heeft hij een grote affiniteit met de leegte, want 'kunst ontstaat in de leegte. In het
niets' (p. 41). Ik vind het precies zijn verdienste dat hij dat aanvoelen op een fijnzinnige
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manier, in spontane, eenvoudige maar beeldrijke bewoordingen naar de lezer toe heeft
vertaald. ❑ Jos Van Thienen
Pierre Mertens, Tulpen in november, Dedalus,
1991, 106 pp.

ILSE GRAVIN VON BREDOW
Het genre is zo oud als de straat : de als autobiografie vermomde heimatidylle, de tijd
van toen gestold tot slagroom. Ook Ilse gravin von Bredow heeft er zich in 1979 aan bezondigd ; haar bundel Kartoffeln mit Stippe is
nu vertaald met als titel Herinneringen aan
een jeugd op het land. De ingrediënten zijn
gekend : een grote familie met typetjes die
vanaf deze afstand alleen vertedering opwekken, kleurrijke dorpsfiguren die meestal
als motorisch moment fungeren, een omgeving die idyllisch wordt in haar gebrek aan
geografische, sociale en temporele bepaaldheid, verhalen die 'leuk' zijn maar van een
dusdanige universele oppervlakkigheid dat
men ze onmiddellijk na de lectuur vergeet.
Als de schrijfster geen ruim bekende maatschappelijke figuur was geweest, haar verhalen waren totaal onopgemerkt voorbijgegaan.
Ruim tien jaar na hun verschijnen heeft
dit soort onschuldige a-politieke verhalen
een nieuwe, zeer politieke dimensie gekregen die de meeste auteurs zeker niet bewust
hebben nagestreefd. Toen sprak er een
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heimwee uit naar een verleden dat onherroepelijk voorbij leek. Nu wordt dat schijnbaar
onherroepelijk voorbije weer een reële mogelijkheid : Brandenburg (waar de bundel
zich afspeelt) en andere gebieden in de vroegere DDR worden overspoeld door vroegere
landheren die dromen van de goede oude
verhoudingen en in afwachting nadrukkelijk
hun oude claims op hun territorium doen
gelden. Verder naar het Oosten toe krijgen
deze verwachtingen een gevaarlijke politieke
dimensie : dan gaat het om territoriale eisen
in Polen of de voormalige Sovjetunie. De
plaatselijke bevolking reageert enerzijds zeer
afwijzend (de oude wonden zijn er beslist
nog niet geheeld) maar ook tweeslachtig :
brengen de Duitsers immers geen kapitalistisch manna ? Deze psychologische strijd is
nog niet gestreden, en de Oder-Neisse-grens
geldt officieel nog als onaantastbaar ; maar
ondertussen worden idylle en heimwee (bewust ? onbewust ?) flink opgewarmd, en
krijgt het Duitse verleden van plaatsen als
Kaliningrad (Kbnigsberg) in Duitse boeken
en TV-programma's verdacht veel aandacht.
En zo krijgt deze onbelangrijke meditatie
over het verleden een onverwachte plaats in
een gespannen en gevaarlijk nieuw continuum. ❑ J. De Maere
Ilse gravin von Bredow, Herinneringen aan een
jeugd op het land, Contact, Amsterdam, 1991,
141 pp., BF 495.

P E R S O N A L I A
PANC BEENTJES (°1946), studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Universiteit Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in
1981 op het proefschrift Jesus Sirach en Tenach. Publiceerde voorts o.a. Jezus, zoon
van Sirach (1982) en Wijsheid van Salomo (1987). Thans hoogleraar voor de uitlegging van de geschriften van het Oude Testament, de geschiedenis van deze uitlegging en de Hebreeuwse taal aan de Katholieke Theologische Universiteit
Utrecht. Adres: Preludelaantje 6, NL-3438 TT Nieuwegein.
PAUL BEGHEYN SJ. (°1944), studeerde filosofie en theologie in Nijmegen, Amsterdam en Berkeley (VS). Redacteur van De Heraut, Numaga en Streven. Publicist
op het gebied van (kerk)geschiedenis, spiritualiteit en poëzie. Recente publikaties:
Met de deur open. Vertaalde gedichten, 1991; De Jezuïeten in Nijmegen, \99\,A Bibliography of St. Ignatius's Spiritual Exercises, 1991. Adres: Pater Brugmanstraat 1,
NL-6522 E G Nijmegen.
GIE V A N D E N B E R G H E (°1945), doctor in de moraalwetenschap (RU Gent,
1986). Onderzoekt en publiceert over nazi-kampen, waarde en beperkingen van
ooggetuigenverslagen. Adres: Nijverheidstraat 73, B-9040 Sint-Amandsberg.
LUK CORLUY (°1942), studeerde filosofie, sociologie en economie te Leuven.
Tot 1973 assistent economie aan de UFSAL. Groepsdirecteur Generale Bank (zetel
Hageland). Adres: Trolieberg 78, B-3010 Kessel-Lo.
GEERT V A N E E K E R T (°1964), studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte te
Leuven. Momenteel werkzaam als assistent wijsbegeerte aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Docent taalfilosofie aan het
Lemmensinstituut. Adres: Geldenaaksebaan 77, B-3000 Leuven.
JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de KU Leuven. Promoveerde in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
MARC H O O G H E (°1964), studeerde hedendaagse geschiedenis aan de RU Gent
en menselijke ecologie aan de V U Brussel. Werkt sinds 1988 als journalist bij de
BRT-Radionieuwsdienst. Daarbij gaat de interesse vooral naar het leefmilieu en
ethische problemen. Publiceerde o.a. Het abortusdebat in de Verenigde Staten (1989),
The United Nations and the Environment (1990). Adres: Keizer Leopold 34, B-9000
Gent.
ALPHONS M. V A N NISPEN TOT PANNERDEN (°1950), studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Na specialisatie tot psychiater (eindreferaat: De mozaïek van de angst, 1980) verbonden aan het Psychiatrisch Centrum
te Venray. Adres: Beek 8, NL-5815 CS Merselo.
HERMAN SERVOTTE (°1929), studeerde wijsbegeerte, theologie en germaanse
filologie. Doceert Engelse literatuur en godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Recente publikaties: Hedendaagse Britse literatuur (de inleiding en het deel
over de roman, 1989) en Wegen naar het Woord (1991). Adres : Platte Lo-straat 71,
B-3010 Kessel-Lo.
GUIDO VANHEESWIJCK (°1955), doctor in de wijsbegeerte, licentiaat in de germaanse filologie. Assistent antropologie aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA).
Adres: J.F. Gellyncklaan 115, B-2540 Hove.
JOHAN D E WIT (°1928), arts sinds 1967 (Amsterdam). Doceerde histologie aan
de Franse medische faculteit in Beiroet. Specialiseerde in de pathologische anatomie. Nu werkzaam in het Nairobi Hospital, Kenia. Adres: Loyola House, p.o.box
21399, Nairobi Kenia.
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HANNAH ARENDT. Een inleiding
ILSE BULHOF

Langzamerhand gaat men zich realiseren dat Hannah Arendt (1906-1974) een van de grote denkers van deze eeuw geweest is. Als inleiding op een bijdrage van Marian Deblonde laat Ilse
Bulhof de lezer kennismaken met het leven van Hannah Arendt en met haar belangrijkste werk,
The Human Condition.
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HANNAH ARENDT
Het actieve leven (en vrouwen)
MARIAN DEBLONDE

De Duits-Amerikaanse politiek theoretica Hannah Arendt wijdde haar belangrijkste werk The
Human Condition aan de arbeidsproblematiek of, zoals zij het noemde, de vita activa. Zij maakt
een onderscheid tussen arbeid, werk en politiek handelen. Haar definitie en evaluatie van deze
drie activiteiten is uitdagend maar ook irriterend : een herziening dringt zich dus op.
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P.B. SHELLEY
De transfiguratie van het eindige
HERMAN SERVOTTE

Zoals Coleridge (zie Streven, april 1992) zocht ook Shelley een antwoord op de secularisering
die in zijn tijd een aanvang nam. Hij kiest voor een transfiguratie van het eindige waarbij hij
de vraag naar het transcendente open laat.
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gemakkelijk en vanzelfsprekend maken. Vertalen is in dienst treden van iets anders dan wat
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pelgrims, het gebied van een ander te betreden.
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De `moderne' psychosomatiek kan worden gekarakteriseerd als een totaal-benadering van lichamelijke ziekte, waarin recht wordt gedaan aan zowel biologische als psychosociale factoren.
In dit artikel worden de implicaties van deze benadering voor het wetenschappelijk onderzoek
en de klinische praktijk beschreven.
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Van 7 februari tot 20 april liep in Amsterdam een tentoonstelling onder de titel `Het goddelijk
gezicht van Indonesië'. 135 `heidense' beelden en andere meesterwerken uit de klassieke Javaanse cultuurperiode (700-1550) gaven de Nieuwe Kerk opnieuw een gewijde sfeer.
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740

740

FORUM
POËZIE OF MENSENDIECKGYMNASTIEK
JORIS GERITS

742

DE SCHIPBREUKELINGEN VAN DE ONTWIKKELING
FERNAND TANGHE

745

DE ZORG VOOR HET AVONDLAND
GUIDO VANHEESWIJCK

748

DIENSTPLICHT
ERIK DE SMET

751

BOEKEN

HANNAH ARENDT:

EEN INLEIDING
ILSE N. BULHOF

Een oeuvre – filosofisch, of artistiek – van sommige auteurs kan met parfum vergeleken worden : een zorgvuldig geprepareerd concentraat van de
geuren uit vele eens levende bloemen. Dit beeld is zeker toepasbaar op Hannah Arendt, wier leven getekend werd door de jodenvervolging, en wier werk
laat zien hoe zij uit haar persoonlijke situatie een filosofie distilleerde over
de westerse cultuur van onze tijd. Vanwege deze vervlechting van leven en
werk begin ik met een kort overzicht van haar leven s ; dan laat ik enkele notities volgen over haar werk, met name over The Human Condition, dat voor
mij het hoogtepunt vormt.
Hannah Arendt kwam uit een klein gezin (nuclear family). Haar ouders waren geassimileerde Duitse joden. Al vroeg had ze belangstelling voor de filosofie : op de middelbare school las ze Kants Kritik der reinen Vernunft, Kierkegaard, Goethe, en Griekse tragedies, en toen ze een keer langdurig van
school was gestuurd volgde ze filosofiecolleges in Berlijn, o.a. bij Romano
Guardini. Op haar achttiende ging ze naar de Universiteit van Marburg om
filosofie en theologie te studeren. Daar doceerde toen Heidegger, die diepe
indruk maakte. Ook Heidegger moet onder de indruk van Hannah Arendt
geweest zijn, want gedurende enige tijd hadden ze een relatie. Omdat Heideggers vrouw hier moeite mee had, ging Hannah Arendt promoveren bij
Karl Jaspers. Haar dissertatie, Der Liebesbegriff bei Augustin, verscheen in
1929. Toen Heidegger in 1933 de universiteit reorganiseerde, distantieerde
Jaspers zich van hem. Voor Hannah Arendt belichaamde Jaspers, met wie
ze haar leven lang bevriend bleef, het andere Duitsland.
Onder de druk der omstandigheden ging Hannah Arendt zich voor de politiek interesseren. Ze begon een studie van het verschijnsel en de herkomst
van het anti-semitisme, en maakte kennis met het zionisme. Haar eerste
boek, postuum gepubliceerd (Rahel Vamhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Judin aus der Romantik, 1984), is het verhaal van een joodse vrouw die
haar hele leven haar joodse identiteit verwierp, maar op haar sterfbed be-
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kende dat ze hierin verkeerd gehandeld had. In 1933 vluchtte ze naar Parijs,
waar ze o.m. Walter Benjamin ontmoet, en haar toekomstige (en tweede)
man, Heinrich Bluchner. In 1940 wisten beiden te ontkomen naar New York.
Als ze in 1945 horen wat het lot van de joden in Duitsland geweest is, zijn
zij verpletterd. Die verschrikking en dat verlies heeft haar verdere werk gekleurd. Zij schrijft voortaan in naam van de slachtoffers. In Amerika was ze
weer begonnen met publiceren, meest over joodse aangelegenheden, en altijd teksten met een politiek-filosofische inslag.
In 1953 werd zij uitgenodigd voor een gastdocentschap aan de Princeton
University – als eerste vrouwelijke hoogleraar aldaar. Een vaste aanstelling
in de politieke filosofie aan de University of Chicago volgde. In 1961 nam
haar leven een nieuwe wending : de New York Review of Books zond haar
naar Israël om het Eichmann-proces te verslaan. Haar kritische vragen bij
het ontbreken van massaal verzet van de kant van de joden deed haar vele
joodse en andere vrienden verliezen. Jaren lang bleef zij door deze kwestie
gepreoccupeerd. Pas toen ze met pensioen ging, voelde ze zich vrij om zich
weer aan zuiver filosofisch onderzoek te wijden. Maar twee jaar later, in
1974, overleed ze. Postuum verscheen het werk waar ze aan bezig was, The
Life of the Mind (1978).
Nu haar werk ; het parfum dat uit dit alles voortkwam. Naar aanleiding
van het leven van Rahel Varnhagen, haar eerste onderwerp, maakte Hannah
Arendt een onderscheid tussen 'parvenu's', joden die rijk geworden zijn in
de officiële samenleving, en paria's, joden die, door zich daaraan niet te assimileren, een menselijk gezicht behielden en een vanzelfsprekend vermogen
tot vriendschap, warmte, hulpvaardigheid en familiegevoel. Door op deze
wijze voor de paria's te kiezen betrekt zij een filosofische positie die aan
Marx, maar ook aan Kant herinnert. Immers, Kant heeft uitdrukkelijk uiting
gegeven aan zijn achting voor gewone – niet geleerde, niet hooggeboren –
mensen. Het onderscheid tussen parvenu's en paria's bleek ver buiten de
grenzen van het joodse volk te reiken. De tragiek van parvenu's overal in
de wereld is, aldus Hannah Arendt, dat zij in hun oriëntatie op aanpassing
aan de maatschappij (in het Westen door geldverdienen en produceren)
waarin zij toevallig geboren zijn, het gevoel verliezen deel uit te maken van
een andere gemeenschap ; de gemeenschap van mensen gevormd door de
humanistische Europese cultuur. In hun streven om rijk en aanzienlijk te
worden hebben zij hun politieke betrokkenheid verloren. Niet meer geïnteresseerd in de wereld die zij met anderen delen, lijden deze mensen aan wat
Hannah Arendt in The Human Condition. A Study in the Central Dilemmas
facing Modern Man (1958), 'world alienation' of 'worldlessness' noemt. De
notie van wereldvervreemding ontwikkelde zij door het bestuderen van de
ontstaansgeschiedenis van totalitaire regimes – van de Nazi's in Duitsland
(The Origins of Totalitarianism, 1973) en van de communisten in Rusland (dit
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werd On Revolution, 1965, een studie van het Europese marxisme en socialisme tot 1917)2.
Die geschiedenis deed haar het paradoxale feit onder ogen zien dat een
door het humanisme gevoed denken als dat van Marx kon vervallen tot een
anti-humanisme van de ergste soort. Zij wijst hiervoor twee oorzaken aan.
Om te beginnen constateert zij dat het westerse denken altijd georiënteerd
geweest is op 'de mens' in abstracto, en geen raad weet met contingentie,
dat is met de pluraliteit van concrete mensen. Voorts wijst zij erop, dat het
autonome subject van de moderne tijd alles in eigen dienst stelt en geen respect heeft voor de wereld zoals hij die ontvangen heeft. Van die wereld kan
daarom geen impuls tot weerstand tegen totalitaire politiek uitgaan. Met 'wereld' bedoelt Hannah Arendt in eerste instantie de concrete cultuurwerelden
die mensen met elkaar opbouwen, maar ook de natuur, die door het op zichzelf geconcentreerde subject steeds meer gereduceerd wordt tot materiaal
voor menselijk produceren. 'Zou de emancipatie en secularisatie van de moderne tijd, die begon met een zich afwenden-van, niet noodzakelijkerwijs van
God, maar van een god die de Vader van mensen (men) in de hemel was,
eindigen met een nog fatalere verwerping van een Aarde die de Moeder van
alle levende schepselen onder de hemel was ?' 3 . Hannah Arendt heeft dus
grote twijfels over het ophemelen van het moderne autonome subject als de
ware mens. Voor haar is wereldvervreemding een veel wezenlijker bedreiging
van menselijkheid dan zelfvervreemding.
Boeiend zijn in dit verband haar uiteenzettingen over het vervreemdende
effect van de moderne wetenschappen. Zij benadrukt dat de kenbaarheid
van de wereld, en met name de natuur, in de moderne tijd niet meer tot uitdrukking komt in een contemplatief beschouwen ervan, maar in een actief
manipuleren, provoceren en forceren van de gegeven werkelijkheid in experimenten ; in het maken van feiten in plaats van een ontvankelijk zijn voor
gegevenheden (feiten zijn allang geen 'data' meer). Voorwaarde voor een
dergelijke experimenterende instelling is afstand tot de aarde, gesymboliseerd in de ruimtevaart van onze tijd, maar lang daarvoor voorbereid door
het beschouwen van de aarde vanuit het on-menselijke standpunt van het
universum, dat is van buitenaf, in plaats van van binnenuit, vanuit menselijke
ervaring.
Op het ogenblik trekt vooral de driedeling van het actieve leven, zoals zij
die in The Human Condition voorstelde, de aandacht : in arbeid (labour), het
zwoegen om de cyclus van het leven te voeden, werk (work), het maken van
dingen en het bouwen aan een concrete gemeenschappelijke cultuurwereld,
en handelen (action), politiek bezigzijn. Haar invulling van dit laatste begrip
is heel ongebruikelijk. Het hangt samen met haar idee dat er met de geboorte
van ieder nieuw mensenkind iets nieuws in de wereld begint. Zij noemt dat
de 'condition of natality'. Een mens, zo stelt zij, kan in haar of zijn leven

678

STREVEN / MEI 1992

ook verder te alien tijde een nieuw proces op gang brengen, kan de 'natuurlijke' gang van zaken onderbreken. Verval van wat bestaat is in haar ogen
een 'natuurlijk' proces : dat gaat vanzelf. Maar dat onverwachte en nieuwe
dingen gebeuren, dat dingen goed blijven gaan vraagt een actieve inzet van
alle betrokkenen. Ook Machiavelli wist het al, om van Aristoteles en Thomas
te zwijgen : eenmaal ingeziene waarheden en genomen beslissingen betekenen niets als ze niet door dagelijkse beoefening van deugden in stand gehouden worden, als ze niet voortdurend opnieuw present gesteld of geactualiseerd worden. Dat dingen goed blijven lopen is met andere woorden te
danken aan goede performance van de mensen die samen de maatschappij
dragen, en niet aan goed lopende organisaties (b.v. een politieke machinerie
als de staat, of een goed georganiseerd 'ziekenhuiswezen'), die goede produkten (b.v. de 'produkten' welvaart en rechtvaardigheid, gezondheid of patiëntenzorg) afleveren. In de performance die politiek is, geeft de manier
waarop mensen in de publieke ruimte met elkaar omgaan de doorslag. In
de publieke ruimte behoren mensen namelijk een kans te krijgen zich als
de unieke personen die zij zijn aan elkaar te laten zien en door elkaar gezien
te worden. Dat mensen uniek zijn betekent dat zij verschillend zijn, maar
niet op de platoonse manier van het ene model ('de mens'), dat op verschillende manieren vermenigvuldigd of gekopieerd wordt, want dan zou het er
in het mens-zijn alleen om gaan de essentie mens waar te maken, en zou
geen recht gedaan worden aan het persoon-zijn van mensen.
De uniciteit van een ieder wordt onthuld in spreken en handelen. Door
te spreken en handelen verschijnen mensen aan elkaar als personen, mensen
met een eigen gezicht en een eigen naam. Het initiatief tot spreken en handelen moeten mensen zelf nemen. Wie dat initiatief niet neemt, of aan wie
de kans daartoe ontnomen is (slaven, mensen in totalitair geregeerde landen,
vrouwen ?) kan, aldus Hannah Arendt, zijn of haar mens-zijn niet ten volle
waarmaken.
Opvallend in deze visie is dat anderen nodig zijn om als mens tot volle
bloei te komen : om het even wie van wie er verschijnt in spreken en handelen
waar te nemen en te beoordelen. Door de ogen, 'kenning' en erkenning, door
anderen krijgt het wie zijn bestand in een wereld – een wereld die met anderen gedeeld wordt. Het gaat in het leven om wie je bent, zo benadrukt
ze keer op keer, en niet om wat je doet of wat je maakt (dus ook niet de
boeken die je als filosoof schrijft !).
Omdat erkenning zo belangrijk is, is in de publieke sfeer de rol van medemensen als toeschouwers belangrijk, mensen met belangstellende of deelnemende aandacht, maar altijd vanuit een zekere distantie die een oordeel
mogelijk maakt. Op het politieke vlak zijn medemensen zij die anderen de
ruimte geven om te zijn wie ze zijn, en die anderen het gevoel geven dat ze
er 'mogen zijn' – om het even om wat voor mensen het gaat, joden en Palestijnen om maar eens wat te noemen. Je zou in dit verband misschien kun-
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nen zeggen dat de rol van 'derde instantie', dat is van degene die voorheen
een ieder in een Laatste Oordeel zou oordelen, bij Hannah Arendt wordt
overgenomen door mensen – mensen die elkaar de eer en blaam geven die
ze toekomt. De ogen van anderen motiveren om het eervolle te doen ; in deze
visie wordt het belang van de ogen van anderen erkend en geëerd. Met de
waardigheid van hun performance in spreken en luisteren, in handelen en de
beoordeling daarvan, staat en valt de kwaliteit van de wereld waarin mensen
leven. Deze opvatting van politiek bezigzijn past dan ook in een niet-metafysische (post-metafysische ?) context.
Politiek bezigzijn zoals dat hier wordt opgevat vraagt om een tussenmenselijke ruimte (een openheid, open plek) waarin mensen zich kunnen tonen
en gezien kunnen worden. Die ruimte ontstaat overal waar mensen aan anderen verschijnen, waar mensen niet domweg naast elkaar leven (en voor
zichzelf of hun eigen gezin, partij of geloofsgemeenschap zorgen), maar bereid zijn zich te laten zien. De tussenmenselijke ruimte is altijd mogelijk, zij
ontstaat steeds wanneer mensen samen zijn, handelend en sprekend zoals
zij dat schetst. Daarom is die ruimte in wezen ouder dan alle politieke instellingen die die ruimte constitueren en institutionaliseren. Maar, wat ook
van groot belang is, zij is kwetsbaar ; zij bestaat niet langer dan de actualiteit
van de situatie waarin mensen op die manier samen zijn.
Spreken en handelen, politiek bezig zijn als mens-zijn in de volle zin des
woords, heeft, alles bijeengenomen, in haar ogen niets maar dan ook niets
te maken met 'produktie' in wat voor zin dan ook : produktie van goederen
of welvaart, van een zelf of van een goede maatschappij. Tegen een dergelijke
instrumentele opvatting van politiek, die volgens haar met Plato begon, als
de denker die het verschil tussen enerzijds regeerders en plannenmakers en
anderzijds geregeerden en uitvoerders van plannen heeft bewerkt, heeft zij
zich juist fel verzet.
Hoewel haar filosofie vele boeiende (wellicht postmodern te noemen)
trekken vertoont, heeft het ook problematische kanten. Ik denk hierbij aan
het pleidooi om de (belangrijke, genotvolle maar toch in het geheel van het
bestaan genomen inferieure) privé-sfeer (het thuis waarin mannen, vrouwen
en slaven in het zweet des aanschijns arbeiden om in het levensonderhoud
te voorzien) scherp gescheiden te houden van de superieure publieke sfeer
waar alleen mensen als mensen tot hun recht zouden kunnen komen. Voor
haar opvatting van het publieke leven stond het leven op de Griekse agora
model – en ieder weet dat de zojuist genoemde zwoegers en zwoegsters
daartoe niet werden toegelaten : het optreden op de agora was alleen aan
mannen, mannen van adel nog wel, voorbehouden. Het vraagt veel oordenken om dit model ook voor vrouwen stimulerend te maken (zie het artikel
dat hierna komt). En hoewel dit denken aan de ene kant vrouwvriendelijk
is in de visie van genotvol arbeiden, met de nadruk op het trouw blijven aan
onze moeder de aarde, gaat het tegelijkertijd op vrouw-onvriendelijke wijze
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voorbij aan de moeilijkheden die vrouwen in onze cultuur ondervinden –
nog steeds – om als volwaardig persoon gehoord en erkend te worden. Hannah Arendts positie is te vergelijken met die van Simone de Beauvoir in Le
deuxième sexe (1949): ook zij riep vrouwen op om 'volledig mens' (subject)
te worden ; maar Hannah Arendt geeft nergens expliciet blijk van het inzicht
van de laatste in al hetgeen voor vrouwen zo een groei in de weg staat. Dat
ontbrak ook in haar verslag van het Eichmann-proces met betrekking tot de
lijdensweg van de joden.
In de middeleeuwen had je niet alleen flesjes, maar ook steentjes parfum.
Hannah Arendts oeuvre heeft iets van een reuksteen : hard als diamant, met
een exquise bitter-zoete geur.
NOTEN
1 Van de hand van een oud-leerling van Hannah Arendt verscheen een prachtige biografie ; Elizabeth
Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, Yale University Press, New Haven en London,
1982.
2 Er verscheen nog een aantal essaybundels. Een volledige bibliografie vindt men in W.B. Prins, Op de
bres voor vrijheid en pluraliteit. Politiek in de post-metafysische revisie van Hannah Arendt, VU Uitgeverij,
Amsterdam, 1990. Voor een verdere kennismaking verwijs ik naar Wijsgerig Perspectief (1991-1992), 32/1.
3 Hannah Arendt, The Human Condition. A Study of the Central Dilemmas Facing Modern Man, 1958,
p. 2.

met actieve leven (en vrouwen)

HANNAH ARENDT
MARIAN DEBLONDE

Washing the toilet used by three males, and the floor and walls around it, is, Mira
thought, coming face with necessity. And that is why women were saner than men, did
not come up with the mad, absurd schemes men developed ; they were in touch with
necessity, they had to wash the toilet bowl and floor.
Marilyn French, The Women's Room.

De meeste vrouwen kunnen er nog steeds niet onderuit : dagelijkse verzorgingstaken, zowel binnens- als buitenshuis, vallen onder hun verantwoordelijkheid. In veel gevallen is deze situatie een steeds terugkerende bron van
ergernis. Toch denken filosofen, zelfs de vrouwen onder hen, er weinig over
na. Ze vinden het onderwerp waarschijnlijk te onbenullig of te vanzelfsprekend. Maar ook uit wat filosofen niet zeggen valt een en ander te leren (en
dat is leuk D.
Neem bijvoorbeeld Hannah Arendt (1906-1975), de Duits-Amerikaanse
politiek theoretica, die haar grote boek The Human Condition aan de arbeidsproblematiek of, zoals zij het noemde, de vita activa wijdde l . Zij schetst een
onderscheid tussen labor (arbeid) – waaronder de verzorgingstaken ressorteren – , work (werk) en action (politiek handelen). Ze definieert deze drie
termen niet alleen, ze evalueert ze ook. Om die waarderingen én de effecten
ervan is het mij hier te doen. Ik besteed om te beginnen aandacht aan
Arendts definiëring van arbeid, werk en politiek handelen, drie activiteiten
die in een menselijke samenleving noodzakelijk, maar – dixit de filosofe –
niet even belangrijk zijn. Zij pleit voor harmonie en hiërarchie. Over de effecten van die hiërarchie en over de behoefte aan harmonie handelen het
tweede en derde deel van mijn artikel. Tenslotte waag ik me aan een aangepaste versie van haar verhaal.
VITA ACTIVA :
ARBEID, WERK EN POLITIEK HANDELEN
De originaliteit van Hannah Arendts arbeidsfilosofie zit ten eerste in haar
onderscheid tussen arbeid en werk. Alle Europese talen beschikken over
twee verschillende, etymologisch onafhankelijke woorden : laborare en facere,
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travailler en ouvrer, arbeiden en werken. Het eerste woord heeft telkens een
connotatie van moeite en pijn. Bovendien bestaat van dit werkwoord, in tegenstelling tot het tweede, geen zelfstandig naamwoord dat het resultaat van
de activiteit aanduidt (96). 'Arbeid' blijft een werkwoordelijke vorm. Het
produkt zelf wordt onveranderlijk aangeduid met werk.
Arbeid. Arbeidende mensen zijn zorgende mensen : zij reageren op de
natuurlijke menselijke omgeving (98-110). Zij staan in voor het biologisch
leven van het individu en de soort. Zij produceren enerzijds consumptiegoederen, de minst duurzame van alle gemaakte, tastbare dingen : Ze worden
geabsorbeerd in het menselijke stofwisselingsproces of vervallen. Anderzijds
beschermt de arbeider/huisvrouw het individuele leven en de wereld, d.w.z.
het geheel van menselijke artefacten, tegen de natuurlijke processen van
groei en vervalt.
De nauwe verbondenheid van arbeid met de cyclische processen in de natuur maakt van arbeid een eindeloos repetitieve bezigheid, tegelijk lastig en
futiel. Lastig vooral vanwege het dringende karakter ervan : de drijfveer achter de telkens opnieuw te leveren inspanning, het leven zelf, is krachtiger
dan welke andere zogenaamd hogere behoefte ook.
Arbeid is een antipolitieke bezigheid (de strakheid van Arendts overtuiging is verbijsterend): wie arbeidt, verliest de wereld en de mensen uit het
oog (213-214). Arbeider en huisvrouw zitten immers gevangen in de intimiteit van hun eigen lichaam, opgeslorpt door hun eigen, subjectieve behoeften,
die zij met niemand delen, aan niemand adequaat kunnen meedelen en
waarvan zij zichzelf nooit afdoend kunnen bevrijden. Zij kunnen wel samenwerken, maar die collectiviteit vestigt geen herkenbare identiteit. In de ritmisch georganiseerde arbeid onderscheiden mensen zich niet van elkaar,
maar verliezen ze alle besef van individualiteit en identiteit.
Werk. De ambachtsman en de kunstenaar van hun kant werken aan de wereld : zij produceren geen vluchtige consumptiegoederen, maar duurzame artefacten (35-138). Duurzaamheid is een inherent kenmerk van wereldse dingen. Daardoor verkrijgt het ding enerzijds objectiviteit : het staat tegenover
en houdt stand te midden van de verslindende, menselijke noden en behoeften. Anderzijds creëert het objectiviteit. Tegenover de onafgebroken cyclische beweging in de natuur staat een standvastige, door mensen gemaakte
wereld : mensen vinden hun identiteit terug doordat ze hun subjectieve ervaringen beleven in relatie tot dezelfde dingen, dezelfde stoel en tafel.
Het vervaardigingsproces is niet repetitief, maar eenmalig. Het heeft een
begin en een einde en verloopt volgens de categorieën middel en doel (38142). Het middel is het vervaardigingsproces, het doel het eindprodukt. Aan
het afgewerkte produkt ontlenen vakman en kunstenaar hun zelfvertrouwen
en voldoening. Zij ervaren enerzijds hun eigen sterkte : zij ontrukken materialen aan het natuurlijke proces en vormen die om tot een menselijk pro-
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lukt. Dat produkt is bovendien niet futiel : het is de verstoffelijking van een
mentaal beeld, een 'idee'. Ideeën gaan vooraf aan het maakproces en blijven
na de realisatie van het produkt intact. Dit soort duurzaamheid maakt een
veelheid van vergankelijke dingen mogelijk die overeenstemmen met dezelfde idee.
Het werk van de vakman en de kunstenaar is een apolitieke bezigheid
(210). Zij werken in isolatie : andere mensen storen, zien, horen of bevestigen
hen niet. Zij staan wel in nauw contact met de wereld van dingen, waaraan
zij hun eigen produkt toevoegen. Via de wereld van dingen zijn zij verbonden
met huns gelijken, de andere makers. Zij onthullen zich echter nooit rechtstreeks aan elkaar, zij laten alleen hun produkten zien.
Politiek handelen . Het actieve leven bestaat behalve uit antipolitieke arbeid

en apolitiek werk ook uit politiek handelen, 'het doen van grote daden en
het spreken van grote woorden' (172). Dat ligt aan de basis van gebeurtenissen (232). Een gebeurtenis heeft een begin, maar nooit een voorspelbaar
einde. Dat heeft een drievoudige frustratie tot gevolg : het resultaat is onvoorspelbaar, de gebeurtenis is onomkeerbaar en de acteurs blijven anoniem
(220). De woorden en daden van een handelend persoon zitten altijd in een
reeds bestaand web van woorden en daden, het 'netwerk van intermenselijke
relaties met zijn ontelbare, tegenstrijdige wensen en bedoelingen', dat maakt
'dat handelen bijna nooit zijn doel bereikt' (183). Elke actie veroorzaakt een
kettingreactie en elke gebeurtenis initieert nieuwe gebeurtenissen. Een
gebeurtenis bestaat niet alleen uit de actieve inbreng van een individu, maar
ook uit de onvoorspelbare verwikkelingen die deze inbreng in het netwerk
van menselijke relaties veroorzaakt. De handelende persoon is hoogstens een
schakel in, nooit de autonome auteur van een gebeurtenis. Hij maakt zich
onvermijdelijk schuldig aan gevolgen die hij niet bedoelde of voorzag, en die
nooit ongedaan gemaakt kunnen worden. Een gebeurtenis valt niet ondubbelzinnig te consumeren in één enkele nieuwe gebeurtenis.
Grootsheid is het politieke criterium (206-207). Anders dan het menselijke
gedrag, dat beoordeeld kan worden volgens morele normen, waarbij rekening wordt gehouden met motieven en bedoelingen, doeleinden en consequenties, kan het handelen slechts worden beoordeeld volgens het criterium
van grootsheid. Doelstellingen of motieven zijn nooit uniek, ze zijn kenmerkend voor verschillende typen mensen. Een politieke handeling is van die
aard dat ze doorbreekt wat algemeen aanvaard is en doordringt tot het buitengewone, het onverwachte, 'waar de normen van het gewone dagelijkse leven niet langer gelden': elke daad is uniek. Wie via de levende daad en het
gesproken woord het buitengewone aandurft, levert de edelste en hoogste
prestaties waartoe mensen in staat zijn.

Het handelen speelt zich af in een speciale ruimte : de publieke sfeer (174180). Het heeft zijn politiek gehalte in de eerste plaats te danken aan het

684

STREVEN I MEI 1992

feit dat mensen zich in deze ruimte als mensen aan elkaar onthullen. In
woord en daad laten mensen zien wie (niet wat) ze zijn ; ze manifesteren zich
in hun unieke onderscheidenheid. Het verschijnen van mensen als mensen
berust op initiatief. Initiatief nemen is hetzelfde als beginnen. Het menselijk
vermogen tot beginnen is het vermogen tot vrijheid. In woord en daad bepalen handelende personen ten tweede de realiteit van hun daden en van
de wereldse dingen. Alleen wat voor de ogen, oren en monden van medemensen verschijnt, wordt werkelijk. Werkelijkheid is gelijkheid in uiterste diversiteit. 'Slechts waar dingen door velen kunnen worden gezien in een verscheidenheid van aspecten zonder van karakter te veranderen, zodat zij die
zich met deze dingen bezighouden, weten dat zij hetzelfde zien, hoezeer verschillend zij het ook mogen zien, kan de werkelijkheid van de wereld haar
ware en betrouwbare gestalte krijgen' (64).
Hannah Arendts beschrijving van arbeid, werk en politiek handelen roept
gemengde gevoelens op. Er gaapt een kloof tussen haar beschrijving en onze
huidige realiteit, een kloof die zowel uitdaagt als irriteert. Het uitdagende
zit in het feit dat de filosofe ons bewust maakt van mogelijke verbeteringen,
het irritante heeft te maken met de rigiditeit waarmee zij de drie activiteiten
scheidt. Of ziet u een arbeider of een zorgzame huismoeder bijvoorbeeld ook
als een dier dat, opgeslorpt door zijn behoeften, automatisch en gedachteloos
handelt ? En zou u genieten van politici die, voorbijgaand aan alle noodzakelijkheden van het leven, hun vrijheid en niets dan hun vrijheid etaleren ?
Liever dan haar ideeën af te stemmen op de historisch veranderlijke realiteit, wil Hannah Arendt de moderne realiteit aanpassen aan haar toch wel
wereldvreemde ideeën. Nu ben ook ik – tegen het heersend klimaat in filosofenland in — niet per definitie afkerig van het streven naar veranderingen in de richting van bepaalde idealen. Vooral niet wanneer die idealen
vorm krijgen in een radicaal democratische context. Maar Arendts idealen
zijn me te onrealistisch, te liberaal en te elitair. Ik vermoed dat haar hiërarchische denkstijl daar niet vreemd aan is. In wat volgt verklaar ik me nader.
HARMONIE : BROODNODIG
Arendt rangschikt de drie activiteiten van de vita activa hiërarchisch. Arbeid
bevindt zich op de onderste sport van de ladder. Arbeid komt immers alleen
maar tegemoet aan de natuurlijke omstandigheden die mensen met dieren
gemeen hebben. Werk staat al een trapje hoger. Ambachtslui en kunstenaars
overstijgen de natuurlijke omgeving : zij maken een duurzame wereld. Het
politieke handelen krijgt de meeste waardering : op het politieke forum laten
vrije mensen zichzelf zien, zij realiseren zich als unieke en creatieve wezens.
Wel erkent Arendt het belang van elk van deze drie activiteiten. Geen
enkele kun je ongestraft uitschakelen. Alleen als ze alle drie in harmonie
zijn, kun je crisissen en scheve verhoudingen vermijden. Die harmoniege-
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lachte is niet nieuw. Ook Plato pleit voor harmonie. Zoals op individueel,
psychologisch niveau rechtvaardigheid erin bestaat dat elk deel van de ziel
– de rede, de wil en de begeerte – zijn eigen taak vervult onder leiding
van de rede, zo bestaat rechtvaardigheid op maatschappelijk niveau in een
juiste onderlinge verhouding van arbeiders en werklui, militairen en politici
onder leiding van de laatsten. Arendt zelf wijst erop dat Plato's filosofie uiteindelijk leidt tot een scheiding tussen degenen die weten en niet handelen
en degenen die handelen en niet weten (223). Zodra de harmonie op maatschappelijk niveau genstalleerd is, verdwijnt de harmonie op individueel niveau blijkbaar naar de achtergrond. Arendt plaatst daar af en toe – zij het
niet consequent – vraagtekens bij : alsof de kwaliteit van menselijk leven
afhangt van de mate waarin de harmonie zowel op maatschappelijk als op
individueel niveau gerealiseerd is.
Hier volgen eerst een tweetal voorbeelden uit The Human Condition die
wijzen op het belang van een evenwichtige verhouding tussen de activiteiten
van de vita activa op maatschappelijk niveau. Enerzijds leidt een buitensporige uitbreiding van de produktie-activiteit van de vakman in het begin van
de Moderne Tijd tot zinverlies (155-157). De vakman benadert de dingen
immers instrumenteel : de ervaring van middel en doel ligt aan zijn handelingen ten grondslag. Alle objecten degraderen tot middelen voor een bepaald doel. Ze verliezen hun onafhankelijke waarde. Dat geldt voor artefacten, maar uiteindelijk ook voor de aarde en voor alle natuurkrachten die los
van de menselijke wereld bestaan. De instrumentalisering van de aarde en
van de hele wereld leidt tot een grenzeloze devaluatie van alle gegeven dingen, tot toenemende zinloosheid. Bruikbaarheid en nut worden de ultieme
normen. Niet de mens, maar de vakman is de maat voor alle dingen. De wereld is niet langer het domein van sprekende, handelende of denkende mensen, alleen nog van gebruikende of instrumentaliserende wezens. Anderzijds
ontneemt het overwicht van de arbeidsactiviteit in de huidige maatschappij
mensen hun individualiteit en hun vermogen tot politiek handelen, zodat zij
nog alleen functioneren als automaten van de menselijke soort, niet langer
in staat om in te grijpen in hun historisch lot (326-332).
Op andere plaatsen in The Human Condition wijst Arendt op de nadelen
van een onevenwichtige uitoefening van de diverse activiteiten op individueel
niveau. Dat slaven in de antieke oudheid of proletariërs in de industriële
maatschappij uit het politieke leven gesloten werden, was op zijn zachtst gezegd niet bevorderlijk voor de kwaliteit van hun bestaan. Maar ook de heersers, die de levenslast, de noodzakelijke karweitjes op de schouders van slaven of proletariërs konden afwentelen, betaalden daarvoor een prijs (119121): de absolute bevrijding van noodzaak werd in zekere zin betaald met
het leven zelf. In plaats van het reële leven houdt de vrije burger een plaatsvervangend leven over. Het cyclische ritme van last en moeite, nodig om consumptiegoederen te maken, en het plezier van het verbruik van deze goe-
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deren, is een wezenlijk kenmerk van het menselijk leven. Neem je dat helemaal weg, dan ontneem je het biologisch leven niet alleen de meest elementaire vreugde, maar beroof je ook het specifiek menselijke leven van zijn
vitaliteit en levendigheid. Bovendien is een doorleefde ervaring van de behoeften en inspanningen, inherent aan het biologisch leven, een voorwaarde
om de mogelijkheden van een objectief vrij of publiek leven naar waarde te
schatten en (ik voeg er zelf aan toe : op een realistische, adequate en mensvriendelijke manier) te benutten.

WIE HEEFT BEHOEFTE AAN HIËRARCHIE ?
Arendt verheft bovengenoemde ordening (die ze ontleent aan het antieke
Griekenland) tot norm. Ze is ervan overtuigd dat men deze niet kan verstoren, zonder de activiteiten zelf en het menselijk leven schade te berokkenen. Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat haar pleidooi voor
hiërarchie fungeert als rechtvaardiging van onrechtvaardige praktijken.
Om te beginnen resulteert een hiërarchische rangschikking van activiteiten in een hiërarchische rangschikking van groepen mensen en ze legitimeert
deze. Bepaalde groepen eigenen zich telkens weer de meest gewaardeerde
activiteiten toe en schuiven de andere af op andere groepen. Ik citeer : 'Wat
alle Griekse filosofen (...) als vanzelfsprekend aannamen, was (...) dat macht
en geweld in deze ( = huishoudelijke) sfeer gerechtvaardigd zijn, omdat dit
de enige middelen zijn om de nood te overwinnen – bijvoorbeeld door slaven te bevelen – en vrij te worden' (38). Ook al lijkt Arendt af en toe vraagtekens te plaatsen bij de – vaak gewelddadige – afwenteling van de laagst
gewaardeerde activiteit op de minst machtige bevolkingsgroep, toch vindt zij
de verdeling van de drie activiteiten over drie verschillende bevolkingsgroepen niet echt problematisch. Dat komt onder meer tot uiting in de manier
waarop zij de arbeiders- en vrouwenbeweging van haar tijd beoordeelt. 'Het
feit dat de moderne tijd bijna op hetzelfde historische moment de emancipatie van de arbeidersklasse en de vrouwen heeft ingeluid, moet stellig gerekend worden tot de typische kenmerken van een eeuw die het niet meer
nodig vindt dat lichamelijke functies en materiële beslommeringen verborgen blijven' (77). Arendt erkent met andere woorden het politiek gehalte van
de inzet van arbeiders en vrouwen niet, maar beschrijft hun emancipatie als
een uitvloeisel van de moderne (over)waardering van het materiële en lichamelijke. Bovendien stelt zij de uitsluiting van arbeiders en vrouwen van het
politieke forum niet ter discussie, maar vindt zij het normaal dat deze groepen zich uitsluitend met het materiële leven bezighouden. Zij wantrouwt
vrouwen die bevelen geven en staat sceptisch tegenover vrouwen die politiek
leiderschap ambiëren 3 . Zij vreest dat de toegang van vrouwen tot de publieke
sfeer alleen maar verlies zal betekenen 4. (Haar vrees is, getuige de dubbele
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dagtaak van veel vrouwen, niet illusoir, maar er zijn m.i. betere politieke
oplossingen mogelijk dan een handhaving van het oude stramien).
Ten tweede geeft een hiërarchische denkstijl aanleiding tot eenrichtingsverkeer tussen de diverse activiteiten (en dus tussen de diverse bevolkingsgroepen). De lagere activiteit of bevolkingsgroep staat eenzijdig in dienst van
de hogere. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de christelijke traditie : de
christelijke achting voor het contemplatieve leven had in de premoderne tijd
tot gevolg dat de drie activiteiten van het actieve leven beoordeeld en gerechtvaardigd werden in de mate dat ze een vita contemplativa mogelijk
maakten. Dat blijkt eveneens uit de moderne situatie : de moderne (over)waardering van de maakactiviteit heeft ertoe geleid dat de denkactiviteit nog
uitsluitend beoefend wordt in dienst van de doe-activiteit. Denken is voortaan rekenen met gevolgen.
Tenslotte maakt de maatschappij in haar geheel een minimale ruimte vrij
voor het lager gewaardeerde en besteedt er zo weinig mogelijk tijd en aandacht aan. Hier volgen opnieuw enkele citaten :
(...) het ontzaglijke gewicht, in de traditionele hiërarchie aan contemplatie gegeven, (heeft) de scheidslijnen tussen de rangorden en geledingen binnen de vita
activa zelf verdoezeld (26).
Historisch gezien is het zeer waarschijnlijk dat de opkomst van de stadsstaat en
het publieke domein (in het antieke Griekenland) is gegaan ten koste van het particuliere domein van gezin en huis en hof (36).
Sinds de opkomst van de maatschappij (in de moderne tijd), sinds de huishouding
en huishoudelijke activiteiten werden toegelaten tot het publieke domein, is een
onweerstaanbare drang naar verdere uitgroei, naar het opslokken van zowel de
oudere domeinen van het politieke en het particuliere als van de meer recentelijk
ontstane sfeer van het intieme, een van de opvallendste trekken van dit nieuwe
domein geweest (52),
Bij dit laatste citaat wil ik nog opmerken dat, alle vermaatschappelijking van
huishoudelijke arbeid ten spijt, het tegenwoordig wel heel erg gesteld is met
de resterende taken binnenshuis. Arendt zelf rept hier met geen woord over :
alsof deze taken hoogstens nog een overbodige bezigheid zijn van (vooral)
vrouwen die nu eenmaal niets beters weten te verzinnen als tijdverdrijf. Zou
het daardoor komen dat het telkens als een schuldbekentenis klinkt wanneer
ik tegenover zelfbewuste vrouwen (en mannen) moet bekennen dat ik aan
dit soort karweien toch wel ettelijke uren per week kwijt ben ?
Ik wil helemaal niet beweren dat hiërarchie en harmonie niet kunnen samengaan. Wel geloof ik dat historische consequenties of effecten van een
hiërarchische waardenschaal in het verleden telkens weer een harmonische
en bijgevolg kwalitatief hoogstaande samenleving in de weg hebben gestaan.
Een hiërarchische waardering legitimeert en versterkt een wanverhouding
tussen de verschillende activiteiten, de uitsluiting van bepaalde groepen
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mensen van wat het meest interessant geacht wordt en de onderschikking
van de ene groep aan de andere.

MENSELIJKE ARBEID, MENSELIJK WERK
EN MENSELIJKE POLITIEK
Hannah Arendt trekt een onhoudbaar grove scheidingslijn tussen de drie activiteiten van de vita activa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij af en
toe struikelt over haar verbeeldingsrijke constructies. Zo spreekt zij bijvoorbeeld over de 'activiteiten, problemen en organisatievormen van de huishouding' (43) en noemt zij het afwentelen van alle arbeidsactiviteiten op de
schouders van slaven niet natuurlijk, maar het resultaat van gewelddadig ingrijpen (119). Zij geeft dus impliciet toe dat zelfs politici in het ideale, antieke
Griekenland zich niet alleen op het domein van de vrijheid begeven, maar
ook op dat van de noodzaak. Dergelijke contradicties vragen om verheldering
en nodigen uit tot een herformulering van de begrippen arbeid, werk en politiek handelen5.
Volgens Arendt steunt een wezenlijk menselijke gemeenschap op gelijkheid en directe participatie : menselijke wezens zijn maar menselijk voor zover ze democratisch samenleven. Daarmee geeft zij een norm aan, die geldt
voor het actieve leven als geheel. Ze beschrijft niet alleen hoe menselijke
wezens feitelijk leven, ze schetst ook hoe arbeiders, huisvrouwen, vaklui, kunstenaars, politici horen te leven als ze echt menselijk willen zijn. Daarbij gaat
het uiteraard om ideaaltyperingen : menselijkheid is nu eenmaal niet van nature gegeven, maar hangt af van menselijke creatie en is nooit eens en voor
goed gerealiseerd. Bovendien zijn de maatstaven om een menselijke activiteit
te evalueren die met deze ideaaltypes gegeven zijn zelf voor herziening vatbaar.
Een menselijke arbeider of huisvrouw kun je niet uitsluiten van het politieke forum : hij/zij grijpt handelend in in het domein van natuurlijke noodzaak. Arbeiders en huisvrouwen zijn vrije wezens die doen wat gedaan moet
worden, als antwoord op behoeften. Hoe zij hun antwoord organiseren, is
niet vooraf gegeven. Democratisch overleg over hoe zij samen willen leven,
is een essentieel element van het ideaalconcept van een menselijke arbeider/huisvrouw. Politiek en huishouding of economie zijn niet te scheiden. De
natuurlijke noodzaak zelf is weliswaar geen onderwerp van een politieke discussie – noodzaak valt niet te elimineren – , maar de organisatie van deze
noodzaak is dat wel. Een menselijke arbeider/huisvrouw is evenmin wars van
vakmanschap. Je kunt niet volhouden dat de uiteindelijke vorm van consumptiegoederen uitsluitend het resultaat is van natuurlijke noodzaak en ritmische organisatie. Menselijke arbeiders en huisvrouwen denken na over
hun eindprodukt en over de organisatie van hun handelingen.
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De activiteiten van de menselijke vakman en kunstenaar kunnen evenmin
begrepen worden los van de politieke sfeer. Individuele vaklieden/kunstenaars kunnen pas menselijke objecten tot stand brengen als ze deelnemen
aan het soort symbolische interactie dat Hannah Arendt volledig in de politieke ruimte situeert. Artefacten krijgen niet achteraf betekenis in een gemeenschappelijke, politieke ruimte, maar ze bezitten die van meet af aan
voor zover de makers ervan deel uitmaken van een openbare en betekenisvolle wereld. Het aandeel van het politieke handelen, inherent in om het
even welk produkt, hangt zowel af van de aard van het produkt als van zijn
relatie tot een politieke context. Je kunt zeggen dat het werk van een schrijver
meer ruimte biedt voor specifiek politiek handelen dan dat van een pottenbakker. Maar in beide gevallen hangt de mate waarin ze tot politiek initiatief
en tot tastbare gevolgen voor de menselijke wereld leiden, af van de mate
waarin de politieke gemeenschap hen waarneemt en relevant acht. Ook menselijke vaklui of kunstenaars krijgen hun werk niet voor mekaar zonder een
portie lastige en moeizame arbeid. Om een geslaagd eindprodukt te realiseren zien zij zich bovendien genoodzaakt rekening te houden met de wetten
die de natuur hun voorschrijft.
De menselijke politicus tenslotte, hij beweegt zich in geen geval uitsluitend in het rijk van de absolute vrijheid. Arendt erkent, ten eerste, zelf het
belang van motieven en doelstellingen (m.a.w. het belang van werk) in de
politieke praktijk, ondanks haar nadruk op de bijdrage van het politieke handelen aan het symbolische, de toekenning van betekenis aan dingen, situaties
en mensen. Politiek handelen combineert de inspanning om specifieke doelen te bereiken – doelen die zowel in verband staan met de organisatie van
de noodzakelijke arbeid als met de produktie van wereldse artefacten – met
een verwijzing naar een aantal universele principes van de menselijke traditie. Ten tweede suggereert haar verhaal over politiek handelen als een
uniek menselijke wijze van samenzijn een interne relatie tussen individu en
gemeenschap : het menselijk individu is afhankelijk van het bestaan van een
openbaar forum, dat op zijn beurt afhankelijk is van de handelingen van menselijke individuen. Alleen in een gemeenschap kunnen mensen handelen en
alleen handelende individuen kunnen een gemeenschap creëren. De kwaliteit van het politieke handelen hangt bovendien af van de samenstelling van
deze gemeenschap, van de mate waarin de hele variëteit aan maatschappelijke ervaringen in de politieke arena vertegenwoordigd is. Een veelvoud aan
perspectieven verhoogt de realiteitswaarde en het objectief gehalte van het
openbare handelen.
Er bestaat een cruciaal verschil tussen Arendts typeringen van de arbeider/huisvrouw, de vakman/kunstenaar en de politicus en mijn herformuleringen. Mijn varianten ontlenen hun menselijk gehalte aan de mate waarin
ze erin slagen de drie activiteiten van de vita activa op een harmonische wijze
te integreren. Een hiërarchische waardering – op zich het resultaat van po-
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litiek handelen – doet in dit geval niet terzake en heeft geen reden van bestaan : uitsluitingen vallen niet langer te rechtvaardigen.
CONCLUSIE
Een menselijke samenleving veronderstelt dat er voldoende ruimte is voor
alle activiteiten van de vita activa. Dit is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. De kwaliteit van menselijk leven hangt immers af van
de wederzijdse wisselwerking tussen de verschillende activiteiten. Het arbeidsproces heeft baat bij een intelligente organisatie van werktuigen en bij
verantwoorde doelstellingen. De wereldse artefacten ontlenen hun kwaliteit
aan de degelijkheid van de geïnvesteerde arbeid en aan de publieke betekenis ervan. De menselijkheid van het politiek handelen hangt af van de mate
waarin politici rekening houden met de hele waaier aan menselijke ervaringen.
Een actieve deelname van elk individu aan de drie activiteiten kan deze
continue wisselwerking verzekeren. Het verplicht stellen van een dergelijke
harmonische levensstijl op individueel niveau kan echter als een beklemmend keurslijf werken, is allesbehalve democratisch en is bovendien niet
strikt noodzakelijk. Waar het op aan komt is dat geen enkele bevolkingsgroep
systematisch uitgesloten wordt van of systematisch weigert deel te nemen aan
bepaalde activiteiten. Dit laatste veronderstelt een democratische organisatie en voldoende vrije tijd, zowel op persoonlijk, economisch als op politiek
niveau. In onze huidige maatschappij zou dit concreet het volgende kunnen
betekenen : een gegarandeerde individuele minimale levensstandaard, individueel recht op werk (hetzij als arbeider, vakman, kunstenaar of politicus),
een algemene werktijdverkorting, een evenwichtiger deelname van arbeiders, huisvrouwen, vaklui en kunstenaars – zowel mannen als vrouwen –
aan de besluitvorming op economisch en politiek niveau en een grotere inbreng van mannen – zowel arbeiders, vaklui, kunstenaars als politici – in
allerlei verzorgende taken, thuis en op het werk.
Tot nader bericht val ik voor dat soort maatschappelijke organisatie.
NOTEN
1 Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago, 1958. Nederlandse vertaling : De mens. Bestaan en bestemming, Aula, 1968. In mijn tekst verwijs ik naar en citeer ik uit de Nederlandse vertaling.
2 Met het gebruik van de woorden 'arbeider' en 'huisvrouw' wil ik niet suggereren dat alleen mannen
buitenshuis en alleen vrouwen binnenshuis arbeid verrichten, maar jammer genoeg zijn deze termen nog
steeds adequater dan arbeidster en huisman. Ik zou beter telkens de vier termen vermelden. Stilistisch
is dat echter moeilijk.
3 Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, Yale University Press, New Haven,
1982, p. 238.
4 O.c., p. 513, noot 54.
5 Zie voor deze herformulering James Knauer, Rethinking Arendt's vita activa. Towards a theory of democratic praxis, in Praxis International, Oxford, 5, 1985-1986, pp. 185-194.

De transfiguratie van het eindige

P.B. SHELLEY
HERMAN SERVOTTE

In zijn omgang met de nieuwe levenservaring die met de secularisering is verbonden, vond Coleridge, zowel theoretisch als praktisch, een nieuwe vorm van religieuze beleving (zie Streven, april 1992). Shelley volgt hem niet op die weg, maar
kiest voor een houding die de werkelijkheid transfigureert en de vraag naar het
al dan niet bestaan van het transcendente onbeslist laat.

Het atheïsme van Shelley laat schijnbaar aan duidelijkheid niets te wensen
over. In zijn studentenjaren heeft hij een pamflet gepleegd over de The Necessity of Atheism (1811) en hij neemt alle gelegenheden te baat om zijn overtuiging te verkondigen. Wanneer hij bijvoorbeeld in 1816 met zijn latere
vrouw Mary Godwin en haar halfzuster Claire Clairmont kamers betrekt in
het Zwitserse Chamonix – precies daar waar Coleridge een tiental jaar eerder de onmogelijkheid van het atheïsme had geproclameerd – registreert
hij zich in het hotel als 'atheïst' en duidt hij 'hel' als zijn uiteindelijke bestemming aan. Deze jongensachtige branie mag echter niet doen vergeten
dat Shelley wijsgerig goed geschoold is. Men weet van hem dat hij de materialist d'Holbach, de Engelse empiristen Locke en Hume, en de idealisten
Plato en Berkeley heeft bestudeerd ; en hij heeft bovendien in het laatste
decennium van zijn leven een aantal wijsgerig-getinte essays geschreven. Uit
de studie daarvan blijkt dat hij op wijsgerig gebied is geëvolueerd van een
absoluut materialisme à la Holbach naar een eigen positie die elementen uit
het neo-platonisme overneemt en verbindt met een typisch Brits scepticisme.
In zijn redenering gebruikt Shelley argumenten van tweeërlei aard, theoretische zowel als pragmatische. Hij acht het aan de ene kant onmogelijk om
op strikt rationele wijze het bestaan van God of van de ziel te bewijzen. Maar
hij vindt dat ook praktische argumenten een rol in het debat moeten spelen.
Het volslagen ongeloof, zo argumenteert hij, moet worden verworpen omdat
het de mens dreigt vleugellam te maken. In On Life (1819-1820) schrijft hij
dat 'wat ook de ware en uiteindelijke bestemming van de mens mag zijn, er
in hem een geest is die in vijandschap leeft met nietszijn en ontbinding'. En
elders, in Hellas (1821), heeft hij het over 'onze onlesbare dorst naar onsterfelijkheid (als) de sterkste en enige reden om te veronderstellen dat eeu-
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wigheid het erfdeel is van elk denkend wezen'. Shelley's positie is dus toch
niet zo eenduidig als op het eerste gezicht wel lijkt ; en men kan zich de vraag
stellen hoe en in welke zin hij in zijn poëzie termen als ziel en God en eeuwigheid gebruikt.
DE RAADSELACHTIGE WERELD
Mont Blanc, een gedicht uit 1816, is een uitstekend voorbeeld van deze problematiek. Dit natuurgedicht dat beschrijvend wil zijn, vertrekt vanuit de inmiddels al klassiek geworden romantische identificatie tussen natuur en
mens die hij van zijn voorgangers Wordsworth en Coleridge heeft geleerd.
In de openingszin wordt gezegd dat het 'altijddurende universum van dingen
door de geest stroomt', een raadselachtige uitspraak die door de volgende
verzen nauwelijks verhelderd wordt. Maar een paar regels uit het latere Hellas ('Worlds on worlds are rolling ever/ From creation to decay') tonen aan
dat Shelley het universum zag als een eindeloos proces van wording en verval.
Het 'altijd-durend' noemen is een manier van spreken die de scheppingsgedachte ontwijkt ; het doen 'stromen' is niet enkel het dynamiseren, het is
tegelijkertijd ook de voorwaarde scheppen om het op de menselijke geest
af te stemmen, en beide in elkaar te laten opgaan. De geest is immers altijd
in beweging, wat door de term 'stroomt' kan worden aangeduid. Door deze
gemeenschappelijke term kan Shelley bij zijn beschrijving van de vele wateren die van alle kanten de bergstroom voeden, ook 'de bron van de menselijke gedachte vanuit geheime aders haar tribuut van waters laten aanbrengen – where from secret spring / The source of human thought its tribute
brings of waters' (4-6).
Het beeld suggereert dat eenzelfde kracht aan het stromen van de natuur
en dat van de geest ten grondslag ligt. Maar dat belet de geest niet om zijn
eigen specifieke bijdrage aan te brengen. Dat blijkt uit het gedicht zelf. Weliswaar is het in zijn vorm 'iconisch', d.w.z. dat zijn ingewikkelde syntaxis als
het ware de complexiteit van het chaotische landschap weerspiegelt. Toch
doet het meer dan louter reproduceren. Want de schouwende geest geeft
aan het landschap zijn zin ; hij ontdekt en verbindt de antagonistische
elementen hemel en aarde, ijs en vuur, het heden en het verleden in een
paradoxale eenheid (zie regels 17-29) en drukt zo zijn stempel op het landschap. In het universum dat hij aldus heeft gehumaniseerd, ziet hij dan als
een symbool van zichzelf, een spiegelbeeld zoals Wordsworth het zag in het
maanlicht over de berg Snowdon, en Coleridge in de vlammen van de haard.
De geest valt echter niet met dat spiegelbeeld samen, omdat hij 'in een onophoudelijke uitwisseling' met de wereld voortdurend verder stroomt.
Voor de kracht die de activiteit van mens en natuur draagt, kan de neerstromende Arve als symbool dienen. Waar een dergelijk landschap voor anderen, zoals bijvoorbeeld Coleridge, de godheid openbaart, daar heeft het

P. B. SHELLEY

693

voor Shelley een heel andere betekenis : 'de wildernis spreekt een mysterieuze taal en leert geweldige twijfel of een geloof zo mild, zo plechtig en sereen,
dat de mens als hij dat geloof heeft, zich met de natuur kan verzoenen ; Gij
hebt een stem, grote Berg, die aanmatigende stelsels van bedrog en leed kan
opheffen, een stem niet begrepen door allen, maar die de wijzen en de groten
en de goeden duiden, of doen voelen, of diep ervaren'.
The wilderness has a mysterious tongue
Which teaches awful doubt, or faith so mild,
So solemn, so serene, that man may be
But for such faith with nature reconciled ;
Thou hast a voice, great Mountain, to repeal
Large codes of fraud and woe : not understood
By all, but which the wise, and great, and good
Interpret, or make felt, or deeply feel.
(76-83)

Shelley kan niet instemmen met de vrome verzuchtingen van hen die de destructieve kracht van de gletsjer ignoreren en zo de twijfel aan een goedwillige
godheid bannen, maar anderzijds kan hij niet ongevoelig blijven voor de levenskracht die op de majesteitelijke hoogten van de berg haar oorsprong lijkt
te hebben. Zijn positie is eerder die van de agnosticus dan die van de zelfzekere atheïst. Shelley weet dat het uiteindelijk gaat om een probleem van
interpretatie ; maar hij lijkt die interpretatie voor te behouden aan hen die
hij hier 'the wise, and great, and good', en later in zijn A Defense of Poetry
(1821) 'de niet erkende wetgevers' noemt. Indien ik dat correct lees, betekent
deze uitspraak dat niet gelijk welke interpretatie van wereld en geest aanvaardbaar is. Een objectieve, louter op redelijkheid en logica bedachte interpretatie dreigt immers de mens zijn ziel te ontnemen door hem op te sluiten in een levenloos universum van noodzakelijkheid. Een ethisch geïnspireerde interpretatie daarentegen zoals die kan verwacht worden van zedelijk
hoogstaande mensen, zal de menselijke toekomst waarborgen.
Aan de mens komt in ieder geval het laatste woord toe. Dat wordt apert
in de laatste strofe. In een retorische vraag proclameert hij de interpretatieve
kracht van de menselijke geest. Wat zou de Mont-Blanc en de aarde en de
sterren en de zee zijn indien voor de menselijke verbeelding 'silence and solitude were vacancy – stilte en eenzaamheid leegte waren' (144)? Dat is een
verbazend moderne gedachte, die met al de overtuigingskracht van de retorische vraag het scheppende vermogen van het bewustzijn in het licht stelt.
Maar daarmee wordt dan ook de vraag gesteld van welke aard de kracht van
het bewustzijn is : een binnenwerelds gegeven, een functie van het universum, of integendeel een deelname aan een kracht die deze wereld transcendeert ? Shelley is op dat punt nooit heel helder ; en zijn interpreten delen
zich dan ook in twee grote kampen in : het kamp van de materialistische lezing, voor wie de geest een epifenomeen is van de materie, en dat van de
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neo-platonische lezing die de geest van de mens ziet als een participatie aan
het wezen van de transcendente godheid.
De onbeslisbaarheid van het antwoord op die vraag moge blijken uit twee,
erg verwante citaten. Het eerste komt uit zijn Defense of Poetry , en luidt in
vertaling als volgt :
We hebben weet van vluchtige bezoeken van gedachten en gevoelens, soms verbonden met persoon of plaats, soms betrokken op onze geest alleen, die altijd onvoorziens komen en ongevraagd weggaan, maar altijd verheffend en verheugend
buitenmate (...) Het (die ervaring - HS) is als het ware de wederzijdse doordringing
van een goddelijkere natuur en de onze ; maar haar voetstappen zijn als die van
de wind over de zee, die de komende kalmte uitwist en waarvan de sporen slechts
blijven, zoals op het rimpelige zand van de bodem. Dergelijke manieren van zijn
worden vooral waargenomen door personen van een bijzonder verfijnde gevoeligheid en een bijzonder ontwikkelde verbeeldingskracht ; en de gemoedstoestand
die ze tot stand brengen is in strijd met elk laaghartig gevoel. De bezieling van
deugd, liefde, vaderlandsliefde en vriendschap is ten sterkste met deze emoties
verbonden ; en zolang zij duren verschijnt het ik als wat het is, een atoom voor
het Universum.

Een nagenoeg gelijkaardige tekst komt voor in zijn Hymn to Intellectual Beauty (1816) waarin hij nogmaals de thematiek van Mont Blanc behandelt, maar
deze keer in klassiekere verwoording. Zijn vertrekpunt is het lijden in de wereld, dat onmiskenbaar het leven domineert, en dat door wijsgeren en godsdiensten nooit op een bevredigende wijze verklaard werd. Zijn ervaring echter dat deze wereld op sommige begenadigde momenten verschijnt als een
oord van vrede en goedheid en schoonheid, doet hem reikhalzen naar een
andere, volmaaktere wereld, in de dienst waarvan hij zijn leven wil geven.
Net zoals in het vorige gedicht, is er bij hem het vermoeden van een 'unseen
power' die zich in onze wereld soms indirect manifesteert, en die zowel de
natuur als de geest bezielt. Typisch voor Shelley, wordt deze aanwezigheid
in uiterst vluchtige vergelijkingen beschreven : 'als manestralen die neerstromen achter een met pijnen begroeide berg, bezoekt zij met onstandvastige
glinstering elk mensenhart en aangezicht ; als kleuren en harmonieën van
de avond, als wolken in het sterrelicht verspreid, als herinnering aan vervlogen muziek, als iets dierbaars om zijn gratie en dierbaarder nog om zijn
mysterie'.
Like moonbeams that behind some piny mountain shower,
It (the Power) visits with inconstant glance
Each human heart and countenance ;
Like hues and harmonies of evening, –
Like clouds in starlight widely spread, –
Like memory of music fled, –
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery.
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Deze beelden zijn elusief, en misschien juist daarom absoluut niet subliem ;
meer dan met een overweldigende openbaring van een diepte-dimensie in
deze wereld of met de irruptie van het goddelijke in deze wereld hebben ze
te maken met een vermoeden, een haast onhoorbaar fluisteren, een amper
waarneembare epifanie. Deze vertroostende nabijheid manifesteert zich niet
alleen in de natuur ; zij is ook de levensbron voor het verhevene in de mens :
'liefde, hoop, en zelfrespect', drie deugden die respectievelijk de relatie tussen het ik en het andere, het ik en de tijd, en het ik en zichzelf bepalen.
In traditionelere termen geformuleerd : de mens is maar echt zichzelf wanneer hij door de godheid wordt bezocht. Wat Shelley in zijn atheïsme verwerpt, is de god van de religie en van de filosofie ; wat hij vereert is het naamloze dat aan de wereld ten grondslag ligt. Of die 'godheid' een metafoor is
voor de diepste kracht in de wereld, ofwel een aanduiding van een zelfstandig
wezen buiten deze wereld blijft echter ook hier in het ongewisse.
DE MENS DEEL VAN DE NATUUR
In het licht van deze opvatting begrijpt men beter het bekende Ode to the
West Wind (1819). Shelley gebruikt een seculiere versie van het christelijke
gebed tot de Geest Gods. Hij bidt dat de kracht van de wind, die de blaren
en de wolken en de golven voor zich uitjaagt in een paroxysme van vernieling
en vernieuwing, hem op dezelfde manier zou overrompelen. Met de typisch
romantische verwijzing naar de windharp die hangend in de bomen muziek
voortbrengt wanneer de wind haar betokkelt, wenst Shelley door de wind
te worden bewogen. Want dan zullen zijn dode gedachten weer levend worden en als gensters van hoop de wereld tot nieuwe vurigheid wekken. Om
hetzelfde te zeggen met de woorden van zijn Defense of Poetry: 'In het scheppen is de geest als een dovende kool die door een onzichtbare invloed als
van een wisselvallige wind, tot vergankelijke gloed wordt gewekt'. De goddelijke kracht – het hoeft nu wel geen betoog meer – wordt niet kwalitatief
bepaald, zij is voor alles dynamiek, energie ; zij beïnvloedt op gelijke wijze
de natuur en de mens. Maar deze laatste kan zij zo doordringen dat het moeilijk wordt om het onderscheid tussen haar en de menselijke ziel te handhaven. Zo droomt Shelley in zijn Ode to Liberty (1820) van een tijd waarin de
mens, bevrijd van de dwingelandij van het bijgeloof, alleen nog zou knielen
voor de rechterstoel van 'its own aweless soul, or of the Power unknown !
– zijn eigen ontzagloze ziel of de onbekende kracht'. In de context van deze
ode aan de vrijheid, die naar aanleiding van de Spaanse opstand werd gecomponeerd, bedoelt deze uitspraak in de eerste plaats een toestand waarin
niemand nog vreemde heersers zal erkennen, maar de syntactische gelijkwaardigheid van 'soul' en 'power' maakt het onmogelijk om aan de twee termen geen gelijk gewicht toe te kennen. In het licht daarvan is de menselijke
geest een deel van de Kracht of zelfs de verschijningsvorm ervan. De Ode
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to the West Wind vraagt trouwens uitdrukkelijk : 'Be Thou me – wees Gij
mij'. In zijn Defense of Poetry zal hij de dichter (en dat is dan in die context
elke creatieve geest) daarom ook een hiërofant en een profeet noemen,
d.w.z. een verschijning van het heilige, een spreekbuis van het goddelijke.
Het is duidelijk dat deze opvatting een grote verwantschap vertoont met
Wordsworths pantheïsme zoals dat in Tinterp Abbey tot uiting komt. Dat was
niet voor niets het gedicht van Wordsworth dat Shelley het meest aantrok.
De geest van de mens is als het ware het bewustzijn van de natuur ; in
hem komt de wereld tot zelfbewustzijn en tot zichzelf. Als dat zo is, ligt de
ideale wereld niet aan de overzijde, in een andere wereld dan de historische ;
hij ligt veeleer in een toekomst binnen onze wereld, en de geest van de mens
is het die hem naderbij zal brengen. Deze overtuiging uit zich, in de eerste
plaats, in de droom van politieke vrijheid en de morele en wetenschappelijke
vooruitgang van de mensheid. Talloze gedichten en geschriften heeft Shelley
aan dat thema gewijd. Ideologisch is hij het meest verwant met de radicale
denkers zoals Godwin en Robert Owen. Hij is een vurig voorstander van de
gelijkheid onder de mensen, en van de vrijheid, politiek en economisch. Maar
het werd hem ook spoedig duidelijk dat de politieke vrijheid tot nieuwe vormen van verslaving en dictatuur zou leiden, indien de menselijke geest zich
niet wist te bevrijden van innerlijke ketens. Het is alsof de geest deelt in de
ambiguïteit van de Kracht die door hem werkzaam is. Met die gedachten
schreef Shelley zijn Prometheus Unbound (1818-1820), een bewerking van Aischylos' Prometheus in de boeien. Het drama kan gelezen worden als een versluierde commentaar op de gebeurtenissen van de Franse Revolutie en de
daarbij aansluitende reactie ; als zodanig is het een drame à clef. In de versie
van Shelley is Prometheus de stichter van de menselijke cultuur ; aan hem
hebben we niet alleen het vuur te danken, maar ook alles wat de mens tot
mens maakt : taal en wetenschap en kunst : 'Hij gaf aan de mens de spraak,
en spraak creëerde de gedachte die de maatstaf is van het heelal ; en Wetenschap sloeg de tronen van Hemel en Aarde die wankelden maar niet vielen ;
en de harmonieuze geest stortte zich uit in profetisch lied, en muziek verhief
de luisterende ziel tot zij, bevrijd van sterfelijke zorg, als een god wandelde
over de klare golven van zoete klank ; en mensenhanden imiteerden eerst,
en overtroffen dan, de menselijke gestalte met geboetseerde leden mooier
dan de hare, tot marmer goddelijk werd, en moeders schouwend zich de liefde eigen maakten die de mensen in hun soort weerspiegeld zien, aanschouwen en vergaan. Hij leerde hun de verborgen kracht van kruiden en bronnen':
He gave man speech, and speech created thought,
Which is the measure of the Universe ;
And Science struck the thrones of Earth and Heaven
Which shook but fell not ; and the harmonious mind
Poured itself forth in all-prophetic song
And music lifted up the listening spirit
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Until it walked, exempt from mortal care,
Godlike, o'er the clear billows of sweet sound ;
And human hands first mimicked and then mocked
With moulded limbs more lovely than its own
The human form, till marble grew divine,
And mothers, gazing, drank the love men see
Reflected in their race, behold, and perish. —
He told the hidden power of herbs and springs.
Prometheus Unbound, act 2.
Nog één ding ontbreekt hem om geheel vrij te zijn, en dat is de macht over
zijn eigen hart. Slechts wanneer hij bereid is om afstand te doen van alle
wraakgevoelens en aan zijn aartsvijand vergiffenis te schenken, worden zijn
boeien geslaakt en is hij eindelijk vrij. Dat geldt zowel voor de individuele
mens als voor de gehele maatschappij. Voorbeelden van personen die zich
innerlijk hebben weten te bevrijden, zijn Socrates en Jezus ; voorbeelden van
een bevrijde maatschappij zijn niet onmiddellijk aan te duiden. Men kan haar
enkel verhopen, want in de huidige situatie lijken de mensen nog steeds gevangen in de kringloop van haat en geweld en vergelding. Het einddoel is
echter helder afgelijnd : de vrije mens : 'zonder scepter, vrij, onbegrensd –
maar mens : gelijk, klasseloos, stamloos, en natieloos, vrij van ontzag, eredienst, hiërarchie – koning over zichzelf ; rechtvaardig, minzaam, wijs –
maar mens. Passieloos ? nee – maar vrij van schuld en pijn die waren omdat
zijn wil ze maakte of verdroeg, en nog niet vrij, ofschoon hij over hen heerst
als over slaven, van toeval en dood en vergankelijkheid'.
Sceptreless, free, uncircumscribed — but man :
Equal, unclassed, tribeless, and nationless,
Exempt from awe, worship, degree, — the King
Over himself ; just, gentle, wise — but man :
Passionless ? no — yet free from guilt or pain
Which were, for his will made, or suffered them,
Nor yet exempt, though ruling them like slaves,
From chance and death and mutability
Prometheus Unbound, act 3.

Toch is deze vrijheid nog beperkt, zoals blijkt uit de laatste twee regels van
bovenstaand citaat ; de dood blijft over de mens heersen. Dat is echter geen
reden tot wanhoop, want, in overeenstemming met het monistisch pantheïsme dat Shelley huldigt, keert de ziel terug naar de volheid waarvan zij een
deel was.
EROS EN THANATOS
Hoe Shelley dit einddoel ziet, komt het klaarst tot uitdrukking in de laatste
strofen van Adonais, het gedicht dat naar aanleiding van de dood van Keats
werd gecomponeerd (1821). Zo schrijft hij in strofe 38 : 'Stof tot stof ! maar
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de zuivere geest stroomt terug naar de bron waaruit hij kwam, een deel van
de Eeuwigheid dat door tijd en verandering moet gloeien, ondoofbaar zichzelf'.
Dust to the Dust ! but the pure spirit shall flow
Back to the burning fountain whence it came,
A portion of the Eternal, which must glow
Through time and change, unquenchably the same

In de volgende strofen wordt deze gedachte verder ontwikkeld ; 'hij (Keats)
is verenigd met de natuur ; zijn stem wordt gehoord in al haar muziek...', 'hij
is een deel van de liefelijkheid die hij ooit liefelijker maakte...'. Zoals al werd
gezegd, is het statuut van deze 'brandende fontein' voor betwisting vatbaar.
De enen identificeren haar met de dragende kracht van het universum waarvan de geest deel uitmaakt, terwijl anderen daarentegen haar in een neoplatonische zin als een zelfstandige werkelijkheid beschouwen waaraan het
universum en de geest van de mens in verschillende graden deelhebben.
Misschien kan de beschouwing van Shelley's opvatting over de liefde onze
reflectie oriënteren. Net zoals voor zijn grote voorgangers Wordsworth en
Coleridge is de menselijke liefde voor hem als een anticipatie van die terugkeer naar het Ene ; zij is er bovendien het symbool van. Maar zijn beschrijving
van de liefde is veel sensueler, concreter en lichamelijker dan in hun werk
het geval is. In Prometheus Unbound komt dat bijvoorbeeld prachtig tot uiting
in de lyrische verzen waarin Asia de bootreis bezingt die haar met Prometheus zal verenigen : 'My soul is an enchanted boat' (act 2, sc. 5). Maar het
bezieldste gedicht is zonder twijfel Epipsychidion (1820-1821). Shelley
schreef het voor een jonge Italiaanse, Emilia Viviani, die hij als een nieuwe
Beatrice voorstelt. Zodra hij haar ontmoet, weet hij dat zij degene is waarnaar hij altijd heeft getracht : 'Ik wist dat het het Visioen was dat zovele jaren
voor mij versluierd was geweest' (343-344). 'Sluier' is een geliefkoosd woord
voor Shelley ; het betekent al hetgene de mens in deze wereld weerhoudt
van het onmiddellijke contact met de bron van alle kracht en alle schoonheid.
Het visioen dat hen beiden trekt, toont hoe 'de aarde en de oceaan lijken
te slapen in elkanders armen, dromend van golven, bloemen, wolken, wouden, rotsen en al wat wij lezen in hun glimlach en werkelijkheid noemen':
the Earth and Ocean seem
To sleep in one another's arms, and dream
Of waves, flowers, clouds, woods, rocks, and all that we
Read in their smiles, and call reality.
(509-512)

In een geërotiseerd landschap, waarin de elementen elkaar aanraken en kussen in een diepe zaligheid, zullen de geliefden zich op hun beurt verenigen.
Het liefdesspel zal, in een steeds groter wordend onbewustzijn, beginnen met
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de uitwisseling van woorden ; maar die zullen weldra plaats maken voor blikken, en die zullen op hun beurt vervangen worden door kussen en uiteindelijk
door de seksuele eenwording. De beschrijving daarvan door Shelley verdient
te worden geciteerd : 'en onze lippen zullen in een woordenloze welsprekendheid de ziel die tussen hen brandt, uitschakelen, en de bronnen die koken in de innerlijkste cellen van ons wezen, de bronnen van ons diepste leven,
zullen vermengd geraken in de gouden zuiverheid van de passie'.
and our lips
With other eloquence than words, (shall) eclipse
The soul that burns between them and the wells
Which boil under our being's inmost cells,
The fountains of our deepest life, shall be
Confused in passion's golden purity.
(566-571)

De eenwording, die het hoogste doel is van de ziel, is tevens haar ondergang :
elke schrede vooruit op het pad van de liefde, brengt de geliefden dichter
bij het onbewuste. Die evolutie blijkt al duidelijk in dit citaat, maar een paar
regels verder formuleert Shelley het expliciet en heeft hij het over het einde
als 'one annihilation – één vernietiging'. Daarmee staan we voor een paradox : hoe meer de ziel zichzelf realiseert, hoe meer zij opgaat in de geliefde
en zichzelf verliest. Zij moet zichzelf worden door zichzelf te verliezen. Of,
om het met een beeld van de dichter zelf te zeggen, eros is het verlangen
van de mot naar de vlam. Aangezien de seksuele vereniging het model is van
de vereniging tussen de mens en de Kracht in haar naamloosheid, wordt het
onderscheid tussen eeuwigheids- en doodsverlangen niet meer hanteerbaar.
Inderdaad, Shelley zal Adonais besluiten met het beeld van de zeiler op een
woelige, gevaarlijke zee die zich geroepen weet door Adonais vanuit de eeuwigheid. Het is alsof de dood de vereniging van ziel en kosmos tot stand
brengt.
De begrippen ('The One', 'the Light', enz.) en de beeldspraak (de afstand
tussen de wereld hier en ginds, de aarde als spiegelbeeld, het verlangen naar
de eenheid) hebben hun oorsprong in het neo-platonisme, maar zij zijn daarom niet noodzakelijk in het raam van die filosofie te lezen. Het zou best kunnen dat Shelley een louter diesseitige betekenis op het oog heeft. De mens
keert in een dergelijk perspectief terug naar de materiële wereld waaruit hij
ontstond ; zijn werk blijft deel uitmaken van de schatten van de mensheid ;
hij is een schakel in de eindeloze ketting van wording en vergaan. In deze
interpretatie is Shelley duidelijk een materialist ; en dat lijkt volop in tegenspraak met de meer traditionele neo-platonische lezing.
Toch zijn deze twee lezingen minder tegenstrijdig dan op het eerste gezicht wel lijkt. De materialistische interpretatie, die vertrekt vanuit de materie, ontkent dat de geest een zelfstandige werkelijkheid is, die los van de
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materie kan worden gedacht. Maar deze interpretatieve beweging wordt in
evenwicht gehouden door een andere beweging waardoor Shelley het materiële voortdurend vergeestelijkt. In zijn beschrijvingen van 'materiële' gegevens gebruikt Shelley inderdaad zovele en zo verschillende vergelijkingen
dat het geviseerde object niet langer meer is wat het is ; het houdt op zichzelf
te zijn en wordt iets anders, met name een geestelijke realiteit. Het frappantste voorbeeld van deze beweging is te vinden in de openingsregels van
zijn bekende To a Sky-Lark (1820): 'Hail to thee, blithe Spirit ! Bird thou
never wert - Heil aan jou, blijde Geest. Vogel was je nooit !' Inderdaad wordt
de leeuwerik in verdere strofen geassimileerd met een 'wolk van vuur', 'een
ontlichaamde vreugde', en zijn lied wordt in metaforische termen beschreven
die het transformeren tot een 'geestelijke' werkelijkheid. Deze beweging is
in heel Shelley nadrukkelijk aanwezig ; hij wist dat zelf en schreef ergens dat
hij zijn objecten zo behandelde tot ze iets anders werden, 'in een sterfelijk
beeld zoekend naar de gelijkenis met wat misschien eeuwig is'. Bovendien
worden in een stuk zoals Prometheus Unbound de gedachten gedramatiseerd.
Zij worden belichaamd in levende mensen en daardoor lijken ze samen te
vallen met gewaarwordingen en emoties ; zo krijgt het 'geestelijke' de warme
nabijheid van het concrete. Twee complementaire bewegingen dus, waardoor
een onbeslisbare situatie tot stand komt. Indien in zijn beschrijving van de
aardse werkelijkheid het materiële vergeestelijkt en het geestelijke geïncarneerd wordt, hoeft het niet te verwonderen dat zijn visie op de toekomst zowel materialistisch als spiritualistisch kan lijken.
In deze bespreking van Shelley's ethos moge althans dit duidelijk zijn geworden : het vertrekpunt van Shelley's poëtisch werk is de Wordsworthiaanse
weerspiegeling van de mens in het landschap en van het landschap in de
mens. Van daaruit kan de dichter ofwel de weg van Coleridge ofwel die van
Shelley opgaan. Indien hij die van Coleridge kiest, wordt hij geleid naar een
religieuze interpretatie van de werkelijkheid die als taal van God wordt begrepen. Kiest hij daarentegen de weg van Shelley, dan opteert hij voor een
niet-religieuze interpretatie van de wereld. Zijn opdracht bestaat dan in een
ethische transformatie van het ik die haast vanzelf zal leiden tot een transformatie van de wereld in de richting van de grote waarden van de Franse
Revolutie, gelijkheid en vrijheid en broederlijkheid. De ideologie van de
vooruitgang en van de bevrijding van de mens door de mens, die in de 19e
eeuw zulk een opgang zal maken, krijgt in het werk van Shelley een eerste
prachtige vertolking.

Van zwijnsberen zij hadden de koppen

DE ONMOGELIJKHEID
VAN HET VERTALEN
CORNELIS VERHOEVEN

I
De opdracht die ik mij heb gesteld, lijkt een beetje plechtig en overbodig.
Zij luidt ongeveer : leg nog eens uit, waarom wij het terecht van belang vinden, dat leerlingen grondig kennis maken met originele geschriften uit de
klassieke oudheid en waarom het vertalen daarvan een onderdeel moet zijn
van de algemene vorming en een onmisbare bijdrage vormt tot de completering van het intellectuele leven. Ik noem de opdracht een beetje plechtig
omdat zij erop neer lijkt te komen een open deur op rituele wijze te ontsluiten.
Bij zulke gelegenheden treedt bij mij onwillekeurig een kleine stoorzender
in werking, een wat populaire variant op het befaamde 'daimonion' dat Socrates altijd waarschuwde wanneer hij iets vooral niet moest doen. Mijn daimonion heeft de onhebbelijke gewoonte altijd profane teksten dwars door
een plechtig programma heen te fluisteren. De functie daarvan, voorzover
ik er iets van begrijp, is te morrelen aan dingen die een bedenkelijke vanzelfsprekendheid gekregen hebben, al is het maar omdat zij zo heilig zijn,
geworden of verklaard. Bijna alles wat klassiek is, heeft iets van die ergerlijke
heiligheid. De filosofie van Plato bijvoorbeeld is door dat soort van heiligheid
vrijwel steriel gemaakt : juist door haar faam van klassieke verhevenheid is
zij ontoegankelijk geworden en dus een onfilosofisch curiosum of hooguit een
relikwie, voorgoed veroordeeld tot het museale bestaan van een bekroonde
pronkos. En dat nog wel, terwijl juist hij het woord 'plechtig' niet kan gebruiken zonder een grote dosis ironie als tegengif.
In dit geval kostte het mij weinig moeite de boodschap van mijn weerbarstige daimonion te verstaan en thuis te brengen. Er werd namelijk gefluisterd : 'van zwijnsberen zij hadden de koppen' en dat is een wat absurd
klinkend fragment uit de Odyssee-vertaling van P.C. Boutens l . Het moet zich
bijna een halve eeuw geleden in mijn geheugen hebben vastgezet bij de afdeling gekke zinnen die je eigenlijk maar beter zou kunnen vergeten, maar
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die toch hardnekkig in je kop blijven ruisen en ritselen. Ik zal verder niet
uit dat rommelige archief citeren, want dat is op dit moment helemaal niet
functioneel.

II
In het tiende boek van de Odyssee vertelt Odysseus dat zijn vrienden door
Circe met haar toverdrankje werden bedwelmd en in varkens veranderd en
daarna met een stok – die dus geen toverstaf meer hoefde te zijn – naar
kotten gedreven. Die kotten worden bij Boutens heel plechtig 'zwijnsbeerstallen' genoemd en zijn vertaling van deze regels luidt :
Van zwijnsberen zij hadden de koppen, de stem en de borstels,
Ook hunnen bouw, maar vast als vroeger het menschlijk verstand bleef.
Zoo zij weenende zaten gehokt ; als eten hun Kirke
Voorwierp eikels en akers en steenkernvrucht van kornoelje.
(Od. X. 239-242)

Ik denk dat dit fragment redelijk representatief is voor de hele vertaling van
Boutens. Het is ook een heel letterlijke vertaling, die stijf staat van de eerbied. Zij doet de oorspronkelijke tekst geen geweld aan en wekt op het gehoor zelfs de indruk dat zij een zo merkwaardige syntaxis heeft doordat zij
de woordvolgorde van het origineel zo drastisch respecteert. Dat is, in de
klas, op zijn minst een mooie sport, maar we kunnen het ook anders uitleggen. We kunnen het namelijk in verband brengen met de 'heiligheid' van de
oorspronkelijke tekst en als uitgangspunt gebruiken bij een beschouwing over
wat wij doen, als wij een tekst vertalen.
Daarbij ga ik ervan uit, dat vertalen niet een probleemloze, vanzelfsprekende bezigheid is, een één op één vervangen van woorden uit de ene taal
door woorden uit de andere taal. Iedereen ziet in, dat dit altijd een onmogelijkheid is. Als vertalen boeiend en leerzaam is, dan is het leerzaam vanuit
wat ik zou willen noemen een filosofische didactiek van de afnemende vanzelfsprekendheid en heeft het niets te maken met het didactische kunstje
moeilijke dingen gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken. Wat harder uitgedrukt : vertalen is leerzaam en het hoort in een goede intellectuele vorming
thuis, omdat het in feite een onmogelijke onderneming is.
Om te beginnen proberen wij dus het onmogelijke. Hoe ouder, belangrijker, unieker of juist meer cultuurgebonden een tekst is, des te moeilijker
is het hem los te maken uit de context daarvan en des te minder is het origineel te vervangen. Een vertaling tast daar altijd de onvervangbare identiteit
van aan. Wat Homerus gezegd heeft, heeft hij in dat speciale Grieks gezegd
en het kan alleen maar in die taal worden gelezen.
Wie een vertaling leest, leest niet Homerus, maar de vertaler. Ik las zojuist
dus niet Homerus, maar Boutens. Dat zal niemand ontgaan zijn. Boutens
heeft zich met zijn buitengewoon interessante en eigenzinnige vertaling tus-
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sen de lezer en Homerus in geschoven. In plaats van door te geven wat hij
heeft ontvangen, doorzichtig te worden als glas en uit ons gezichtsveld te verdwijnen, hypostaseert hij zijn tussenkomst tot een gebeurtenis op zich zelf.
Zo vatten ijdele verslaggevers wel eens breed post voor het beeld dat zij op
het scherm zouden moeten brengen. De vertaler heeft dat gedaan, moeten
we aannemen, uit respect voor de oorspronkelijke tekst. Toch meen ik te
mogen zeggen, dat hij met een beetje minder respect misschien een beetje
minder een obstakel zou zijn geworden.
III
Van de twee manieren van vertalen heeft Boutens die gekozen die het meest
recht wil doen aan het origineel. Die manier is namelijk dat de vertaler zijn
eigen taal ombuigt en uitklopt in de richting van het origineel dat onbeweeglijk op zijn plaats blijft. Een heilige tekst dwingt ons tot een pelgrimstocht.
Als Homerus heilig is, moeten wij met onze taal naar hem toe gaan. Onze
vertaling zal dan de sporen van die tocht meedragen en verraden dat zij een
vertaling uit het Grieks is.
Zo is aan klassieke bijbelvertalingen, de Vulgata voorop, te zien, dat de
vertalers naar het Hebreeuws toe gegaan zijn. Aan de lezer wordt geen moment de illusie gegund dat hij te maken zou hebben met een hedendaagse
tekst, die voor onmiddellijke consumptie is klaargezet : ook hij moet een pelgrimstocht ondernemen. En wat heilig is, is ook de moeite van zo'n pelgrimstocht waard. Het dankt voor een groot deel zijn waarde aan de beweging
die het uitlokt.
IV
Er is ook een tegengestelde beweging mogelijk. Zij heeft, zouden we kunnen
zeggen, een meer seculier karakter. De vertaler onderneemt, althans in het
produkt dat hij uiteindelijk presenteert, niet de tocht naar het origineel, maar
neemt in zijn vertaling en interpretatie het origineel mee naar zijn eigen tijd
en zijn eigen taal. Niet van die eigen taal, maar van het origineel wordt dan
het offer gevraagd. Het wordt tot aan de grens van het mogelijke geactualiseerd en daarbij gelden eigen tijd, eigen cultuur en eigen taal van de vertaler
als criterium.
Vooral de taal en haar eigenaardigheden stellen strenge grenzen en kunnen ons voor verrassingen plaatsen. Strikt genomen zouden wij bijvoorbeeld
'pater hèmoon' of 'pater noster' uit Mattheus 6,9 niet mogen vertalen met
'onze vader', omdat onze taal, in tegenstelling tot het Frans, de combinatie
van een aanspreking en een bezittelijk voornaamwoord nauwelijks toestaat.
Het geringste offer is nog dat van de woordvolgorde. Die heeft lang niet
altijd en per se een hoog poëtisch gehalte of een expressieve functie. Daaraan
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koste wat kost vasthouden gaat al gauw als een stoorzender werken. Dat lijkt
bij Boutens te gebeuren. 'Van zwijnsberen zij hadden de koppen' klinkt als
een poging de woorden van de heilige Homerus op hun plaats te laten en
er als het ware alleen maar even met de Nederlandse vinger naar te wijzen,
maar bij nader toezien redt zij alleen de volgorde van zwijnsberen en koppen.
Bij Homerus staat 'zij' met nadruk voorop : 'Hoi de suoon men echon kephalas, phoonèn te trichas te'. Dat kan hierin een reden hebben, dat Eurylochus, die hier verslag uitbrengt aan Odysseus, niet bij de metamorfose betrokken is. 'Zij' is 'die anderen, ik niet'. In 'vast als vroeger het menschlijk
verstand bleef', waarin alweer een groot offer aan een typisch homerische
volgorde wordt gesuggereerd, is van die volgorde, 'verstand', 'vast' en 'vroeger', weinig te bekennen.
'Van zwijnsberen zij hadden de koppen' is niet méér homerisch, meer
Grieks of meer poëtisch dan het veel gewoner klinkende 'zij hadden varkenskoppen': wat er poëtisch is aan deze vertaling, gaat niet terug op Homerus,
maar op de aanstellerigheid van de vertaler. Ook in de dagen van Boutens
was 'zwijnsberen' een veel ongebruikelijker woord voor mannelijke varkens
dan het 'sues' dat Homerus gebruikt in zijn tijd was. Sterker nog : het woord
komt, zoals ook 'steenkernvrucht' in dezelfde passage, nergens anders dan
op deze plaats voor, en dat zou alleen maar gerechtvaardigd zijn als er ook
bij Homerus sprake was van een hapax legomenon. Boutens poëtiseert dus
buiten Homerus om en tegen hem in.
V
Wie in de richting van de eigen taal en tijd vertaalt, staat bloot aan de verleiding, waarvoor ook leraren wel eens zwichten, die taal zo overdreven hedendaags en tof te maken, dat zij morgen al verouderd is. Ik citeer een voorbeeld daarvan uit de pas verschenen vertaling van Imme Dros t. In Odyssee
X 174 laat Boutens de held tegen zijn vrienden zeggen :
Nog niet dalen wij toch, hoezeer wij, mijn vrienden, bedroefd zijn,
Af binnen Hades' verblijf, vóórdat de gewezene dag komt.
Dat is wel heel erg uit de krop gesproken. Bij Imme Dros krijgen we eerder
de indruk dat er een touringcar met beschonken supporters op weg naar huis
is en dat een bekend lied voor thuisreizigers wordt aangeheven :
Toe nou jongens, we gaan nog niet naar Haides, nog lang niet en niet voor onze
tijd ook, al hebben we veel te klagen.

De passage van de zwijnsberen vertaalt zij aldus :
Zij kregen koppen, stemmen, borstels en lijven als varkens, maar hun geest bleef
precies zoals hij altijd geweest was. Huilend werden ze opgesloten en Kirke gooide
eikels neer en kastanjes en bessen van de kornoelje.
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Op de vertaling zelf is wel het een en ander aan te merken : het imperfectum
'echon' kan beter door 'hadden' dan door het ingressieve 'kregen' worden
vertaald en het plusquamperfectum 'eerchato' wordt door Boutens met 'zaten gehokt' adequater weergegeven dan hier gebeurt met 'werden opgesloten'. De ene vertaler stelt blijkbaar de metamorfose als een plotseling gebeuren voor, gevolg van een tik met de toverstaf, de andere als een geleidelijk
proces, het effect van een drankje en iets waar de mannen wenend aan wenden.

VI
Maar het gaat hier niet zozeer om de vraag, welke van de twee genoemde
vertalingen in details de beste is als wel om de kwestie van het vertalen zelf,
de heiligheid van de tekst bij dat proces en de omgang daarmee. Nu al zo
dikwijls dat woord 'heiligheid' is gevallen, al dan niet met onhoorbare aanhalingstekens, en al dan niet in tegenstelling gebracht tot iets dat naar secularisatie en ontheiliging zweemt, lijkt het gepast dat woord althans enigszins nader toe te lichten. De stoorzender die door een programma over vertalen heen de absurde boodschap 'van zwijnsberen zij hadden de koppen'
seinde, moet daarbij enige aanwijzingen geven.
'Heilig' kunnen wij elke tekst noemen die we met respect benaderen en
proberen te vertalen : hij is heilig omdat wij als vertaler in dienst daarvan
treden en niet een eigen tekst maken, en hij is vooral heilig omdat hij altijd
anders is dan wat wij zelf maken. Wat gewichtig gezegd : hij vertegenwoordigt
het geheel andere, het heilige bij uitstek. De vertaler moet zich daarin naar
best vermogen verdiepen en daarvoor een groot deel van zijn eigen gewoonten en vanzelfsprekendheden loslaten. Hij moet er dus ook op verdacht zijn,
dat er iets heel anders staat dan hij op grond daarvan verwacht ; hij kan
tegenover het andere geen ogenblik op zijn routine vertrouwen. Want routine is gebouwd op een ervaring met 'meer van hetzelfde', niet met het 'telkens andere'. De te vertalen tekst is dus heilig omdat hij voortdurend een
voorwerp is van toegespitste en onvoorwaardelijke aandacht.
Misschien is de tekst ook heilig, omdat hij spreekt over heilige zaken. Het
voorbeeld bij uitstek is uiteraard het heilige boek, de bijbel. Dat boek gaat
overigens niet uitsluitend over heilige zaken ; het is ook heilig geworden door
het gebruik ervan in de loop van een traditie waarin elke titel en jota daarvan
is bestudeerd, letterlijk genomen of allegorisch uitgelegd. Wie vertaalt vanuit
die traditie sluit zich daarbij aan, maar loopt het risico daarmee de oorspronkelijke tekst inzoverre geweld aan te doen, dat hij die tegelijk belaadt met
een traditie van heiligheid waarin de oorspronkelijke tekst zelf niet ontstaan
is. Want ook heilige teksten worden niet heilig geboren.
Weer wat gewichtiger uitgedrukt : ook een heilige tekst over heilige zaken,
door mensen geschreven, is in zijn ontstaan contingent ; hij had er ook niet

706

STREVEN / MEI 1992

kunnen zijn en hij had heel anders kunnen zijn. Nu hij er eenmaal is en zo
is als hij is, is hij heilig, maar op het moment dat iemand eraan begint hem
te vertalen, moet hij teruggaan naar het punt waarop de tekst ontstond, nog
niet heilig was en in zijn bewoordingen gekozen moest worden uit een chaos
van alternatieve mogelijkheden. In die chaos begeeft de vertaler zich of liever : daarin komt hij ongewild terecht als hij aan het werk is. Hij komt terecht
in een wereld van contingentie die door de eenmaal gekozen of gegroeide
vorm en door een traditie van interpretatie achteraf een schijn van onaantastbare noodzakelijkheid heeft gekregen. Maar niets van alles wat er nu is
en er eenmaal niet was, kan op deze vorm van heiligheid aanspraak maken.
Zowel het een als het ander moet de vertaler in zijn werk zien te redden
en daarin bestaat de onmogelijkheid van zijn opdracht. Het gaat niet alleen
om de incommensurabiliteit van twee talen met hun eigen systematiek en
twee historische perioden met hun eigen vanzelfsprekendheden, maar vooral
ook om de onachterhaalbaarheid van het moment waarop een tekst ontstaat
en juist deze onvervangbare vorm aanneemt die zich vanaf dat moment als
noodzakelijk aandient.

VII
Er is intussen nog een andere traditie die met de tekst en het vertalen daarvan te maken heeft. Dat is de traditie die aan de oorspronkelijke tekst voorafgaat. Als ik even terugdenk aan de vrienden van Odysseus, die nog lang
niet naar Hades gingen en even later van zwijnsberen de koppen hadden,
klinken de uitspraken die ik zojuist deed, misschien toch wat te zwaar en
bijna dreigend. De opmerkingen zouden, strikt genomen, alleen maar gelden
voor geschreven teksten die voor het eerst in de geschiedenis worden
gecreëerd. Het is de vraag, of er zulke teksten zijn en het is wel zeker dat
de Odyssee niet zo'n tekst is. Homerus of hoe we de dichter van de Odyssee
ook noemen, is de exponent van een voorafgaande traditie en van een bestaand genre met een lange geschiedenis en eigen geplogenheden.
Hetzelfde geldt voor alle antieke teksten die ons ter vertaling worden
voorgelegd. Het schrift waarin wij die teksten bezitten, zet een orale traditie
voort : Homerus het mondeling overgeleverde en voorgedragen heldendicht,
Heraclitus de kernachtige spreuk of het gevleugelde woord, Pindarus het
koorlied, Herodotus het historische verhaal, Plato het wijsgerige gesprek, Lysias het pleidooi voor de rechtbank, Demosthenes de politieke toespraak.
Wie hen vertaalt, komt niet staan aan de oorsprong van die traditie, maar
moet zich er wel van bewust zijn, dat ook een geschreven antieke tekst pas
tot leven kwam als hij werd uitgesproken. Anders vertaalt hij niet een tekst
maar transponeert hij een partituur.
Het is niet onmiddellijk helder wat dit betekent voor het vertalen van antieke teksten en de opvoedende waarde ervan, behalve dat het een extra corn-

DE ONMOGELIJKHEID VAN NET VERTALEN

707

plicatie met zich meebrengt. Dit betreft bijvoorbeeld de noodzakelijkheid
van de vorm. Het is niet zonder meer vanzelfsprekend dat Homerus in hexameters moet worden vertaald, ook al was het in zijn tijd vanzelfsprekend
dat een epos in hexameters werd uitgesproken. Maar omdat er in onze tijd
geen epen meer worden geschreven, is er geen voor de hand liggend alternatief.
Boutens zegt in zijn 'Ten Geleide': 'Het eenige wat overblijft is het scheppen van een Hollandschen hexameter' en die moet er in zijn ogen een zijn
die voldoende vrijheid van beweging geeft. Wat hij daaraan toevoegt, heeft
misschien toch meer betrekking op het vertalen zelf of het taalgebruik in het
algemeen dan op het metrum : 'Er is geen wet, ook op metrisch gebied niet,
die zich niet telkens weer op schoonere wijze laat verbreken dan volgen'. Bertus Aafjes heeft in zijn vertaling de jamben gekozen. Hij verantwoordt die
keuze door de merkwaardige overweging dat Homerus, als hij zich rechtstreeks en in versvorm zou moeten richten tot een hedendaags Nederlands
publiek, zeker niet de hexameter zou hebben gebruikt. Bij hem lezen we
de besproken passage aldus :
Zij hadden van een zwijn de kop en stem,
De haren en geheel de zwijnsgestalte,
Maar hun verstand bleef menslijk als voorheen.
Zij zaten wenend in hun kot gesloten
En Circe wierp hun varkensvoedsel toe :
Kastanjes, eikels en kornoeljebessen.

Schwarz meent dat het vertalen in hexameters getuigt van een verkeerd begrepen eerbied. Hij kiest voor het ritmisch proza van de literaire roman en
vertaalt :
Want van zwijnen hadden zij de kop en de stem en de haren en de gestalte ; alleen
hun verstand bleef hetzelfde als voorheen. Diepbedroefd zaten zij in hun hok en
Circe wierp hun kastanjes voor en eikels en kornoeljebessen4.

Het gebruik van proza en jamben kan worden uitgelegd als een poging om
de tekst van Homerus ook wat betreft de vorm dichter bij de hedendaagse
lezer te brengen en daarmee ook in zijn vorm te seculariseren en te actualiseren. De vraag is natuurlijk of dat nodig en nuttig is en of daarmee het
actualiseren van een zo archaïsche tekst al niet verder gaat dan passend is,
meer belooft dan het kan geven of de lezer te veel tegemoet komt. Van de
hedendaagse lezer met zijn scherp besef van zijn eigen historische positie
mag immers ook verwacht worden, dat hij zich bewust is van een lange geschiedenis die aan hem voorafgaat en waarvan hij niet het middelpunt is,
maar eerder het produkt.
De vraag, welke vorm Homerus zou hebben gekozen als hij in onze tijd
had geleefd en in onze taal had gesproken, is niet te beantwoorden, omdat
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hij in onze tijd iets heel anders te zeggen zou hebben en gebruik zou maken
van heel andere media. Maar ook in zijn tijd koos hij niet deze bepaalde vorm
uit een heel assortiment van vormen dat hem ter beschikking stond, maar
trof die aan als een dwingend gegeven. En in die vorm dichtte hij iets wat
in onze tijd niet meer wordt gedicht. Noch naar inhoud noch naar vorm is
de Odyssee uiteindelijk te actualiseren.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor alle auteurs die ik eerder heb genoemd. Hoe meer wij er kennis van nemen, des te minder lukt het ons er
een vanzelfsprekende aansluiting bij te vinden en hen als tijdgenoten te beschouwen. Elke toename van onze deskundigheid versterkt het besef dat er
een onoverbrugbare afstand is. Pogingen ze te benaderen vanuit hun eigen
nulpunt zouden eerder leiden tot een zelfstandige en heel andere tekst dan
tot een adequate vertaling.

VIII
Het begint nu nog sterker op te vallen dat drie van de vier geciteerde vertalingen de varkens waarin de vrienden van Odysseus veranderd worden,
'zwijnen' noemen. Ik wil daar niet te veel gewicht aan hechten, maar de keuze
van dat woord en de voorkeur voor 'zwijn' boven 'varken' is misschien toch
symptomatisch voor een zekere kramp die de vertaler van heilige teksten kan
overvallen. Mijn taalgevoel stelt mij niet in staat meer dan twee minieme verschillen tussen die twee woorden te signaleren. Het eerste is dat 'zwijnen'
iets vaker wordt gezegd van varkens in het wild ; en het tweede is dat het
woord 'zwijn', misschien wel in verband met jachtpartijen en hoorngeschal,
wat ouderwetser, deftiger en poëtischer klinkt. Er lijkt bij de vertalers een
voorkeur voor juist dit woord te bestaan : Coornhert heeft in de 16e eeuw
nog 'verkens' naast 'zwijnen', maar bij J. van 's Gravenweert, C. Vosmaer,
W.G. van der Weerd, A. Timmerman, Nico van Suchtelen en Jan van Gelder,
om maar een half dozijn vertalingen in dicht en ondicht van de plank te halen,
is er sprake van 'zwijnen'. De verklaring kan niet hierin gelegen zijn dat volgens vrijwel iedereen de vrienden in wilde zwijnen werden veranderd, want
die zitten niet in kotten. Dit lijkt er toch op te wijzen dat de vertalers in Homerus een soort van heiligheid aan het werk zien die ook in de woordkeus
tot uitdrukking moet komen. Onwillekeurig gaan ze dan toch een beetje uit
de krop spreken, ook wanneer zij de dichter willen actualiseren en ook op
plaatsen waar die geen plechtige of archaïsche woorden gebruikt. Het lijkt
wel, of in het meer culturele 'zwijnen' nog een restje aan menselijkheid wordt
gehoord, dat uit 'varkens' helemaal verdwenen is.

IX
Deze ene, tamelijk eenvoudige passage uit de Odyssee kan dus al aardig demonstreren dat vertalen een onmogelijke opgave is. Het is namelijk nooit
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goed. De oorspronkelijke tekst blijft een niet te vervangen gegeven of een
niet te overwinnen obstakel. Hij staat daar maar geschreven te zijn en zwijgt
in alle andere talen. Plato noemt dat zwijgen 'plechtig', omdat de tekst altijd
alleen maar één en hetzelfde zegt (Phaedrus, 275 D). Het origineel heeft iets
absoluuts en iets volmaakts in die zin dat het, wanneer het er eenmaal is
en geschreven staat, niet tot iets anders te herleiden is.
Henri Bergson zegt hierover iets heel treffende in zijn Inleiding tot de metafysica, waar hij het verschil tussen het directe, intuïtieve en het indirecte,
analytische kennen uiteenzet : 'Als ik aan iemand die geen Grieks kent de
eenvoudige indruk wil meedelen die een vers van Homerus op me maakt,
geef ik de vertaling van het vers, daarna geef ik commentaar op mijn vertaling, vervolgens bouw ik mijn commentaar verder uit en zo nader ik via
deze gelaagde uitleg steeds dichter wat ik tot uitdrukking wil brengen ; maar
ik zal het nooit helemaal bereiken' 5 . Alleen zo, als een voorzichtig naderen
van het onbereikbare lijkt de tantaliserende positie van de vertaler te omschrijven.
Ortega y Gasset schrijft in een essay over het vertalen uit 1940 in de geest
van Bergson over de onmogelijkheid van het vertalen als over een utopie
waarnaar zinvol gestreefd kan worden in het besef dat zij uiteindelijk onbereikbaar is. En hij is er ook niet zeker van dat zij bereikt moet worden.
Een van zijn overwegingen daarbij is de volgende : 'De mensen van andere
tijden hadden de antieken in een utilitaire zin nodig. Zij moesten veel van
hen leren om dat in volle werkelijkheid te gebruiken. Men begrijpt dat toen
de vertaling trachtte de oude tekst te moderniseren, aan het heden aan te
passen. Maar onze behoefte is het tegenovergestelde daarvan : wij hebben
ze juist nodig voorzover ze van ons verschillen en de vertaling moet hun exotisch en ver-afstand karakter onderstrepen en dit als zodanig duidelijk mac,
ken
Van de twee modellen van vertaling die ik noemde en die in het begin
van de vorige eeuw door de grote theoloog en Plato-vertaler Friedrich
Schleiermacher zijn geïntroduceerd, een beweging naar het origineel toe en
een in de richting van de actualiteit, is volgens Ortega y Gasset dus het eerste
te verkiezen, omdat de antieke teksten juist niet meer actueel zijn en niet
meer ondergeschikt te maken aan pedagogische bedoelingen, althans niet
vanuit een gangbare, consumptieve didactiek van de vanzelfsprekendheid.
Die teksten komen het best tot hun recht, hun eigen recht, als het andere
ten opzichte van het hedendaagse en actuele. En van dat andere kunnen wij
ook niet bij voorbaat al verwachten dat het zelfs maar complementair zal
blijken te zijn ten opzichte van wat wij al kennen. Het is eerder een voorwerp
van aandachtige beschouwing dan een gebruiksvoorwerp. Misschien is het
daarin juist het meest 'anders'.
De opvoedkundige betekenis van het vertalen krijgt daarmee een heel ander accent. Zij ligt volgens deze gedachtengang niet hierin dat de leerling
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die op een paar regels van Homerus of Plato zwoegt, zich de inhoud daarvan
eigen maakt en als het ware inpoldert binnen zijn eigen gebied, maar dat
hij het gebied van een ander betreedt als een pelgrim en vooral niet als een
toerist. Het lijkt mij, om toch maar stichtelijk te sluiten, een mooi pedagogisch doel en utopisch genoeg om na te streven : van verwende en geblaseerde toeristen weer pelgrims maken.
NOTEN
1 P.C. Boutens, Homeros' Odyssee in Nederlandsche hexameters overgebracht, Haarlem, 1937.
2 Immer Dros, Homeros Odyssea, de reizen van Odysseus, Amsterdam, 1991.
3 Homeros, Odyssee, vertaald door Bertus Aafjes, Amsterdam, z.j. (1965).
4 Homerus, Odyssee, vertaald door M.A. Schwarz, Haarlem, 1951.
5 Henri Bergson, Inleiding tot de metafysica, vert. Eric de Marez Oyens, Meppel/Amsterdam,
1989, p. 50.
6 José Ortega y Gasset, Crises in leven en liefde, in kunst en historie, vert. G. Geers, Den Haag,
1957, p. 232.

Theo rie en praktijk
van het bio -psychosociale ziektemodel

'MODERNE' PSYCHOSOMATIEK
B. VAN HOUDENHOVE

De geneesheren van Hellas kunnen veel
ziekten niet genezen omdat zij het geheel
over het hoofd zien. Immers, een deel kan
nooit goed functioneren, tenzij het geheel
goed functioneert
Plato, Charmides

Hoewel de psychosomatische benadering van lichamelijke ziekten in feite
eeuwenoud is, bestaat de psychosomatiek als georganiseerd klinisch-wetenschappelijk veld niet veel langer dan een 50-tal jaar. In die halve eeuw is
er op dit domein echter heel wat in beweging gekomen. Vooral de laatste
decennia werden nieuwe theoretische klemtonen gelegd, is het wetenschappelijk niveau van het psychosomatisch onderzoek exponentieel gestegen, en
zijn nieuwe klinische toepassingen tot stand gekomen. Van deze ontwikkelingen wil dit artikel een overzicht geven.
`PSYCHOGENESE VERSUS 'HOLISME'
Aan het concept 'psychosomatiek' zijn twee duidelijk te onderscheiden connotaties verbonden : enerzijds veronderstelt het een psychische etiologie (een
leer van de psychische oorzaken) van lichamelijke ziekten, anderzijds wordt
er een totaal-benadering van lichamelijk ziekzijn mee bedoeld. Zowel de
'psychogenetische' als de 'holistische' visie vinden hun wortels in de antieke
Griekse geneeskunde. Hippocrates b.v. sprak reeds de overtuiging uit dat hevige gemoedsbewegingen of 'passies' lichamelijke ziekten kunnen veroorzaken. En Plato brak in niet mis te verstane bewoordingen een lans voor het
beoefenen van een geneeskunst die met lichaam én geest rekening houdt.
De twee hier genoemde aspecten vormen de pijlers van de psychosomatiek, zoals deze sinds de jaren '30 als klinisch en wetenschappelijk domein
in onze westerse geneeskunde tot ontwikkeling is gekomen. Aanvankelijk
werd vooral voortgebouwd op de psychogenetische visie, later kwam de holistische invalshoek centraal te staan.
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DE 'KLASSIEKE' PSYCHOSOMATIEK :
PSYCHOGENESE VAN EEN BEPERKT AANTAL ZIEKTEN

In het spoor van Hippocrates is de idee dat lichamelijke ziekten door emotionele factoren beïnvloed kunnen worden, in de westerse geneeskunde
steeds een vanzelfsprekendheid gebleven. Tot rond de eeuwwisseling bleef
deze overtuiging alleen maar gebaseerd op klinische indrukken en anekdotische waarnemingen. In het begin van de 20e eeuw verschafte de opkomst
van de psychoanalyse voor het eerst een theoretisch referentiekader waarbinnen de psychogenese van lichamelijke ziekten wetenschappelijk kon worden geschraagd : Freuds ontdekking van het onbewuste, en de mogelijke
ziekmakende invloeden daarvan – ook op het lichaam – maakten het mogelijk een coherente psychogenetische theorie op te stellen en aan de klinische realiteit te toetsen.
De grondleggers van deze psychoanalytisch geïnspireerde psychosomatiek
(die later het predikaat 'klassiek' zou krijgen om ze te onderscheiden van
meer recente ontwikkelingen), waren twee Amerikaanse psychiaters, Franz
Alexander en Helen Flanders Dunbar. Hun psychosomatische theorie stond
in het teken van psychogenetische specificiteit, d.w.z. ze veronderstelden dat
bepaalde lichamelijke ziekten kunnen ontstaan op basis van een specifiek
onbewust 'kernconflict' (Alexander), of van een specifieke persoonlijkheidsconstellatie (Dunbar). Beiden beklemtoonden ook dat een constitutioneelbiologische factor aanwezig diende te zijn opdat de betreffende ziekte aan
de oppervlakte zou kunnen komen. In dit theoretisch perspectief meenden
ze een zevental psychosomatische ziekten of 'psychosomatosen' te kunnen
onderscheiden : duodenumulcus (twaalfvingerige-darmzweer die zou optreden bij mensen die worstelen met conflictueuze gevoelens rond afhankelijkheid/onafhankelijkheid), essentiële hypertensie (in verband te brengen met
het onvermogen om vijandige gevoelens te uiten), en verder nog : bronchiaal
astma, reumatoïde artritis, hyperthyreoidie (overactiviteit van de schildklier), ulcereuze darmontsteking en neurodermatitis (een bepaald soort huidontsteking).
Tussen 1930 en 1960 kende deze 'klassieke' psychosomatiek een grote bijval in de westerse medische wereld, ook bij somatische geneesheren (met
name bij internisten). Ze vormde het uitgangspunt van een aanzienlijke hoeveelheid klinisch-empirisch onderzoek. In Nederland b.v. werd de 'Amsterdamse psychosomatische werkgroep' opgericht, waarbij o.m. J.J. Groen met
zijn publikaties over de psychosomatische aspecten van astma grote bekendheid kreeg. Op grond van meerdere diepgaande gevallenstudies, soms zelfs
met een prospectief karakter (b.v. het 'blind' voorspellen van de aard van
een psychosomatische ziekte op basis van beschikbare persoonlijkheidsgegevens) werd de theorie verder uitgewerkt en verfijnd.
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Toch bleek, vanaf de jaren '60, de belangstelling voor deze 'klassieke' psychosomatische visie in dalende lijn te gaan. Verschillende factoren waren
hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de specificiteitshypothese empirisch getoetst werd aan klinische gevallen, bleek ze soms wel, maar vaak ook niet
te kloppen, zodat meer en meer getwijfeld werd aan veralgemeenbaarheid
van deze hypothese. Bovendien kon op vele van deze onderzoeken ernstige
methodologische kritiek worden uitgeoefend (gebruik van slecht gedefinieerde begrippen, afwezigheid van controlegroepen, enz.). Verder bleven grote
vragen bestaan rond tussenliggende mechanismen (b.v. de vraag via welke
psychofysiologische weg afhankelijkheidsconflicten de produktie van maagzuur stimuleren ?). Een vrij essentieel klinisch bezwaar was daarenboven dat
de theoretische formuleringen van de specificiteitstheorie uiteindelijk weinig
concreet nut bleken op te leveren voor de behandeling. Tenslotte bracht de
epistemologische revolutie van het systeemdenken de beperkingen aan het
licht van een lineair-causale visie zoals die door de psychogenetische specificiteitstheorie bij uitstek werd belichaamd. Het werd inderdaad steeds duidelijker dat elke ziekte (zelfs een infectieziekte) moet worden beschouwd als
het resultaat van complexe interacties tussen diverse voorbeschikkende, uitlokkende, onderhoudende, versterkende... factoren, van zowel somatische,
psychologische als sociale aard.
Uit dit alles kan dan ook geconcludeerd warden dat de beperkte psychogene connotatie van het concept 'psychosomatiek' – hoewel ongetwijfeld
een zeer waardevolle schakel in de evolutie van het hedendaagse psychosomatische denken – het beste definitief naar de annalen van de geschiedenis
van de geneeskunde wordt verwezen.
DE 'MODERNE' PSYCHOSOMATIEK : BIO-PSYCHOSOCIALE
BENADERING VAN LICHAMELIJKE ZIEKTE
'Holistische' opvattingen – die lichaam en geest als één ondeelbaar geheel
beschouwen – zitten in de westerse geneeskunde even diep geworteld als
het hierboven besproken psychogene denkmodel. Maar aan die 'eenheidsvisie' werd in de 17e eeuw brutaal een einde gemaakt. Onder invloed van
de radicaal-dualistische ideeën van de filosoof Descartes, de opsplitsing van
lichaam ('res extensa') en geest ('res cogitans'), werd het object van de geneeskunde herleid tot zijn biologische aspecten, terwijl het geestelijke aspect
naar de filosofie werd verwezen. Zonder twijfel had deze dualistische en reductionistische opvatting grote voordelen : eindelijk immers werd de geneeskunde bevrijd van een ballast van speculatieve, niet-empirisch toetsbare
theorieën en kon ze haar wetenschappelijk onderzoek op steeds meer doorgedreven en verfijnde manier toespitsen op de ontsluiering van het menselijk
lichaam. Hoewel het biologisch reductionisme ontegensprekelijk als de basis
van het moderne geneeskundig denken moet worden beschouwd, was er ook
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een donkere keerzijde van de medaille : psychosociale aspecten (en de invloed ervan op het lichaam) werden – aangezien ze niet meer tot het domein
van de medische wetenschap behoorden – gedurende een paar eeuwen min
of meer in de vergeethoek geduwd – en dit zowel in het theoretische denken
als in de klinische praktijk.
In de eerste decennia van onze eeuw kwam de holistische ziektebenadering geleidelijk weer tot leven, deels dankzij de psychoanalyse (met haar psychogenetische concepten), maar vooral door de opkomst van het reeds genoemde systeemdenken. Een fundamenteel systeem-concept als 'homeostase'
(zelfregulering) b.v. maakte het weer mogelijk het organisme als een dynamische totaliteit, gekenmerkt door veelvuldige niveaus van interactie, te denken en wetenschappelijk te funderen.
In dit systeemtheoretisch perspectief smeedde de Amerikaanse psychiater
en internist G. Engel de term 'bio-psychosociaal'. Met deze term zette hij
zich af tegen een louter mechanisch-technisch ziektebegrip à la Descartes,
maar evenzeer tegen de al te enge psychogenetische visie van de 'klassieke'
psychosomatiek. In wezen wordt met de term bedoeld dat – naast biologische factoren – in alle vormen van ziekzijn ook psychosociale gegevens
onder de aandacht dienen te komen. In principe is geen enkele ziekte daarbij
uitgesloten, hoewel het relatieve gewicht van alle meespelende factoren
uiteraard van geval tot geval verschilt. Tegen deze systemisch georiënteerde,
bio-psychosociale achtergrond hebben de kernconcepten, het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk van de psychosomatiek in de laatste
decennia een opmerkelijke evolutie ondergaan.
KERNCONCEPTEN VAN DE MODERNE PSYCHOSOMATIEK
Voor veel hedendaagse clinici en onderzoekers zijn de termen 'psychosomatisch' en 'psychosomatiek' niet meer zo vanzelfsprekend. Sommigen stellen
zelfs voor ze uit het medisch lexicon te schrappen, omwille van hun nog
steeds naklinkende enge psychogene connotatie. Anderen vinden dat deze
termen zo goed als betekenisloos zijn geworden omdat ze vaak als een soort
'diagnostische vuilnisemmer' worden gehanteerd (wat niet organisch verklaard kan worden is 'psychosomatisch'). Met de Canadese psychiater Z.J.
Lipowski kan men nochtans stellen dat het wel degelijk mogelijk is deze termen exact te definiëren en een precieze plaats te geven in het licht van de
boven besproken moderne opvattingen1.
Psychosomatisch is een brede, overkoepelende term die verwijst naar het
postulaat dat psychosociale en biologische aspecten van de mens niet te
scheiden en onderling afhankelijk zijn.
Psychosomatische geneeskunde of psychosomatiek verwijst naar een klinische en wetenschappelijke discipline die gericht is op (1) de studie van de
samenhang tussen psychosociale fenomenen en fysiologische functies (nor-
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male en abnormale), en van de wisselwerking tussen biologische en psychosociale factoren in het ontstaan en verloop van alle ziekten ; en (2) het bevorderen van een bio-psychosociale (of holistische) patiëntenzorg, inclusief
het toepassen van psychiatrische of gedragswetenschappelijke methoden bij
de behandeling en preventie.
Op te merken valt dat in deze lijn van denken geen plaats meer is voor
de term 'psychosomatose' – hoewel bij een aantal lichamelijke ziekten psychosociale factoren ongetwijfeld een erg belangrijke, ja zelfs overheersende
rol spelen. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze ziekten beperkt
zouden zijn tot de 'holy seven' (de zeven psychosomatosen, zie p. 712) van
de 'klassieke' psychosomatiek.

HET 'MODERNE' PSYCHOSOMATISCHE ONDERZOEK
Het psychosomatische onderzoek verschilt tegenwoordig op verschillende
cruciale punten van de 'klassieke' psychosomatische studies. In de eerste
plaats hebben monocausale theorieën (die ziekten toeschrijven aan één oorzaak) de plaats moeten ruimen voor multifactoriële etiologische modellen,
die recht doen aan de inherente bio-psychosociale complexiteit van lichamelijke ziekten. Een voorbeeld hiervan zijn maag- en twaalfvingerige-darmzweer, waarvan men nu weet dat er verschillende types onderscheiden kunnen worden naargelang een al dan niet gestoord pepsinogeen (maagzuurproducerend enzyme) gehalte, dat op zijn beurt al dan niet kan variëren onder invloed van psychische stress, enz. Verder wordt – parallel met de afnemende invloed van de (vroeger allesoverheersende) psychoanalytische invalshoek – niet alleen aandacht geschonken aan onbewuste, maar ook aan
bewuste (b.v. interpersoonlijke en sociale) processen. Tenslotte is het huidige psychosomatische onderzoek gebaseerd op een strikte wetenschappelijke methodologie.
In de eerste plaats zijn er de etiologische studies, waarin b.v. worden bestudeerd de relatie tussen veranderingen in de levenssituatie of 'life events'
(zoals verlies van de levenspartner) en het optreden van lichamelijke ziekte ;
de rol van persoonlijkheidsvariabelen in de vatbaarheid voor bepaalde ziekten (b.v. 'type A'-gedrag, gekenmerkt door overdreven prestatiedrang, tijdsbewustzijn en vijandigheid, als risicofactor voor hartinfarct); het belang van
'sociale steun' als buffer tegen het impact van psychische stress op de gezondheid, enz.
Ten tweede zijn er studies over psychofysiologische correlaties en mediërende
mechanismen, zoals : meting van de effecten van psychosociale stress op vitale
parameters (b.v. de coronaire doorbloeding), studie van de invloed van psychosociale factoren op de hormoonsecretie (psycho-endocrinologie), het immuunsysteem (psycho-immunologie), en bepaalde structuren van het cen-
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traal zenuwstelsel (psycho-neurofysiologie) – inclusief de mogelijke rol
daarvan in het ontstaan en de evolutie van ziekten, zoals b.v. kanker.
Ten derde komen nu ook de psychosociale gevolgen van, en reacties op
lichamelijke ziekten onder de aandacht (somatopsychische studies). Belangrijke onderzoekstopics in dit verband zijn b.v. het optreden van depressie bij
lichamelijke ziekten, de verschillende wijzen van omgaan of 'coping' met –
vooral chronische en levensbedreigende – ziekten (inclusief de invloed
daarvan op het verloop van het ziekteproces), de concepten 'abnormaal ziektegedrag', 'levenskwaliteit' (bij kanker b.v.), enz.
Tenslotte zijn er therapeutische studies, gericht op de effectiviteit van psychologische en psychiatrische behandelingen bij lichamelijke ziekten en hun
psychosociale gevolgen (b.v. gezinstherapie bij anorexia nervosa, of het gebruik van antidepressiva bij chronische pijn).
NIEUWE KLINISCHE TOEPASSINGEN
Zoals hierboven al is gezegd, is de moderne psychosomatische geneeskunde,
veel meer dan vroeger, gericht op de concrete klinische en therapeutische
praktijk. De opkomst en ontwikkeling van de liaison-psychiatrie en de 'behavioral medicine' vormen hiervan het overtuigende bewijs.
Liaison psychiatrie. De term 'liaison' wijst op de 'psychosomatische verbindingsfunctie' die de psychiater kan uitoefenen in het veld van de geneeskunde. Inderdaad zijn psychiaters tegenwoordig niet alleen meer werkzaam in
de klassieke psychiatrische inrichtingen, ze houden zich in toenemende mate
bezig met patiënten in algemene ziekenhuizen. Welke factoren hebben deze
evolutie in de hand gewerkt ?
In de eerste plaats is in de voorbije decennia het besef gegroeid dat psychiatrische stoornissen en psychosociale problemen in hoge mate worden
aangetroffen bij gehospitaliseerde somatische patiënten ; volgens sommige
onderzoeken zou deze 'psychiatrische co-morbiditeit' zelfs rond de 30% liggen. Verder werden vanaf de jaren '50 in de meeste algemene ziekenhuizen
ook psychiatrische afdelingen opgericht (zogenaamde PAAI-afdelingen)
waar de psychiater nu ook gemakkelijker geraadpleegd kan worden door zijn
collega's somatische specialisten. Tenslotte voelden veel psychiaters, na de
'antipsychiatrie'- beweging van de jaren '60 en mede onder invloed van de
snel groeiende biologische stroming in de psychiatrie, weer meer behoefte
om in een medisch-somatische context te werken.
De activiteiten van de liaison-psychiater liggen eerst en vooral op klinisch
vlak : hij kan een bijdrage leveren aan een adequate diagnose en therapie.
Grosso modo worden drie types van opgenomen patiënten naar een liaisonpsychiatrisch consult verwezen : patiënten die naast een lichamelijke ziekte
ook psychiatrische problemen hebben (b.v. een patiënt met gewrichtsreuma
die bovendien aan een depressie lijdt, of een oudere patiënt die na een heup-
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operatie een verwardheidstoestand vertoont); verder patiënten die door hun
lichamelijke aandoening geconfronteerd worden met ernstige psychische
verwerkingsproblemen (b.v. naar aanleiding van een accidentele verlamming
van de onderste ledematen); en tenslotte de niet geringe groep van patiënten
die klachten hebben waarvoor geen duidelijke organische verklaring wordt
gevonden (en bij wie dus onderliggende psychosociale of psychiatrische problemen worden vermoed). Bij al deze patiënten zal de psychiater in de eerste
plaats een diepgaand diagnostisch gesprek voeren, en vervolgens – zich hierop baserend – in overleg met zijn collega's somatische specialisten een aangepaste therapie voorstellen. Verdere behandeling gebeurt dan meestal ambulant, en omvat vaak een combinatie van psychotherapie en medicamenteuze ondersteuning. De laatste jaren worden, vooral in de Verenigde Staten,
ook klinische afdelingen opgericht, bedoeld voor diagnose en behandeling
van patiënten met ernstige of langdurige psychosomatische of gemengde somatisch-psychiatrische problemen (zogenaamde 'med-psych' units).
Daarnaast heeft de liaison-psychiater ook een didactische opdracht : zijn
collega's somatici meer gevoelig maken voor een bio-psychosociale ziektebenadering en hen motiveren om deze in hun praktijk ook daadwerkelijk toe
te passen. Concreet wordt deze onderwijsfunctie gerealiseerd via het ad-hoc
bespreken van individuele gevallen, maar ook via voordrachten, seminaries,
enz
Tenslotte heeft de liaison-psychiater nog een belangrijke onderzoekstaak:
diverse aspecten van de liaison-psychiatrische interventie (b.v. karakteristieken van verwezen patiënten, psychiatrische diagnosen door liaison-psychiaters gesteld, reacties van patiënten op de verwijzing, enz.) moeten immers
grondig bestudeerd worden om het werk van liaison-psychiaters te optimaliseren. Ook kosten-baten-analyses zijn nodig om de effectiviteit en het nut
van de liaison-psychiatrische interventie met harde wetenschappelijke argumenten te staven en meer financiële middelen voor deze activiteiten te claimen. Bovendien zijn liaison-psychiaters bij uitstek in de gelegenheid om, in
samenwerking met hun somatische collega's, onderzoek op te zetten in het
grensgebied tussen somatische geneeskunde en psychiatrie : veel van het bovenvermelde moderne psychosomatisch onderzoek wordt dan ook in feite
door liaison-psychiaters uitgevoerd.
Behavioral medicine. Parallel met de liaison-psychiatrie werd, vooral door
psychologen, de behavioral medicine ontwikkeld. Deze vorm van klinisch-therapeutische praktijk binnen de moderne psychosomatiek bestaat in de eerste
plaats uit het toepassen van gedragstherapeutische principes en technieken
bij de behandeling en preventie van lichamelijke stoornissen. Vanuit het experimenteel-psychologisch onderzoek van de laatste decennia is immers gebleken dat leer- en gedragsfactoren een belangrijke rol spelen in de geneeskunde. Zo ontdekte men dat heel wat lichamelijke processen en symptomen
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vatbaar zijn voor conditioneringseffecten (b.v. klachten over chronische pijn
of chronische moeheid kunnen versterkt of onderhouden worden door 'bekrachtigende' omgevingsfactoren). Verder is duidelijk geworden dat het tot
stand komen van somatische symptomen in aanzienlijke mate beïnvloed
wordt door cognitieve elementen, zoals : attributie en interpretatie van lichamelijke gewaarwordingen (de persoonlijke 'ziektetheorie' van de patiënt), diverse factoren die lichamelijke percepties kunnen versterken of verzwakken
(zoals aandachtsfixatie of -afleiding) enz. Vervolgens heeft de relatieve toename van chronische ziekten de aandacht gevestigd op het belang van gedragsaspecten bij de behandeling – vooral wanneer deze over een langere
termijn plaatsvindt (b.v. het probleem van therapietrouw bij diabetespatiënten). Tenslotte groeit het inzicht dat het individu zelf in grote mate verantwoordelijk is voor het behoud of herstel van zijn gezondheid, en dat daartoe
bepaalde gedragingen moeten worden aangeleerd (b.v. regelmatige
lichaamsoefeningen, veilig vrijen...) of afgeleerd (b.v. roken, teveel vet
e te n...).
Concreet leveren 'behavioral medicine'-psychologen vooral een waardevolle klinische en wetenschappelijke bijdrage tot de behandeling van stressgebonden aandoeningen (zoals b.v. spanningshoofdpijn, hyperventilatiesyndroom, eetstoornissen, enz.). Ze maken daarbij gebruik van het hele arsenaal
van beschikbare gedragstherapeutische technieken, zoals relaxatie-oefeningen en biofeedback, stressmanagement- en assertiviteitstraining, zelfcontrolemethoden, enz. In het ideale geval werken deze psychologen in teamverband samen met psychiaters op een liaison-psychiatrische dienst, waar ze elkaar – zowel klinisch als wetenschappelijk – uitstekend kunnen aanvullen.
BESLUIT
De moderne psychosomatische geneeskunde is meer levend dan ooit. Ze
heeft zich bevrijd van simplistische en eenzijdige theorieën en houdt rekening met de omvattende bio-psychosociale realiteit van lichamelijk ziekzijn.
Haar wetenschappelijk onderzoek is de kinderschoenen definitief ontgroeid
en kan de vergelijking met dat van de somatische specialismen doorstaan.
Vanuit klinisch standpunt beijveren liaison-psychiaters en 'behavioral medicine'-psychologen zich meer en meer om, in samenwerking met hun somatische collega's, een geneeskunde in praktijk te brengen die oog en oor heeft
voor de hele mens.
NOTEN

1 Z.J. Lipowski, Psychosomatic Medicine : Past and Present, in Canadian Journal of Psychiatry, 31, 2-21,
1986.
2 P. Igodt, B. Van Houdenhove, J. Godderis (red), Oog en oor voor de hele mens. Nieuwe uitdagingen voor
de psychiatrie in het algemeen ziekenhuis, Acco, Leuven/Amersfoort, 1990.

HET GODDELIJK GEZICHT
VAN INDONESIË
HARRY HAMERSMA

Sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie is Indonesië, met honderdnegentig
miljoen inwoners, het vierde land op aarde. 'Land' is misschien niet het juiste
woord. Indonesië is een archipel van ruim dertienduizend eilanden ; Indonesiërs spreken dan ook niet van hun 'vaderland', maar van 'Tanah-air kita',
'ons land en water'.
Indonesië is een smeltkroes van culturen en etnische groepen : er kwamen
bezoekers en immigranten uit India, China, Arabië, Indochina, Polynesië en
Europa. Ze lieten allemaal hun sporen na in een beschaving die allerlei lagen
laat zien.
Het centrum van de Indonesische archipel is in tal van opzichten het eiland Java. Het is niet het grootste eiland. Het beslaat ongeveer zeven procent
van het landoppervlak. Maar het was en is nog steeds het eiland waar verreweg het grootste deel van de Indonesische bevolking woont. Op dit moment meer dan honderdtien miljoen mensen. Java is duizend kilometer lang,
op sommige plaatsen slechts honderd kilometer breed. De ruggegraat wordt
gevormd door een lange reeks hoge vulkanen, deels nog actief. De hellingen
van de vulkanen en de laagvlakten zijn zo vruchtbaar dat het eiland zijn enorme bevolking gemakkelijk kan voeden.
Zoals Europa zijn 'klassieke' cultuurperiode heeft gekend, zo spreekt men
ook van de 'klassieke Javaanse cultuurperiode': het tijdvak tussen 700 en
1550. Het is de tijd waarin het hindoeïsme en boeddhisme hun stempel drukten op de Javaanse beschaving. Het politieke en culturele centrum lag eerst
in Midden-Java, vanaf het jaar 1000 in Oost-Java. Rond 1500 verspreidde
de islam zich op Java. Een groot deel van de bevolking werd islamiet en verloste zich daardoor van het juk van het kastenstelsel. Hindoe-hofhoudingen
trokken zich terug naar het oosten, naar de bergen, en later naar Bali. Tempels raakten in verval. Beelden werden begraven of verwoest. Veel werd verborgen door asregens en lavastromen, of door een dikke tropische begroeiing.
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In de 19e eeuw groeide de belangstelling voor de grotendeels verloren gegane beschaving. Er werd een bescheiden begin gemaakt met restauraties
van tempels. Beelden werden teruggevonden, erkend als kunstwerken en opgesteld in musea. De collecties groeiden en zullen blijven groeien want er
worden nog steeds nieuwe vondsten gedaan.
Van 135 beelden en andere meesterwerken uit deze lange Javaanse cultuurperiode is een tentoonstelling samengesteld, die dit voorjaar te zien was
in Amsterdam onder de titel 'Het goddelijk gezicht van Indonesië'.
OOSTERSE GODEN IN EEN CALVINISTISCHE TEMPEL
De collectie stond opgesteld in de Nieuwe Kerk op de Dam. In de reformatie
zijn alle beelden uit de kerk verwijderd. Nu waren de beelden tijdelijk terug,
en dan nog wel heidense beelden, uit een cultuur waar vroegere Nederlandse
calvinisten op neerzagen. Sommigen van degenen die in de kerk begraven
liggen zullen zich in hun graf omdraaien. Zeker admiraal Michiel de Ruyter,
wiens grafmonument, midden in de kerk, nu omringd was door oosterse goden en tempelwachters.
Wat ook tot nadenken stemt is dat de kerk, die overwegend voor nietsacrale doeleinden wordt gebruikt, juist dankzij de 'heidense' beelden die
er nu waren ondergebracht, opnieuw een gewijde sfeer kreeg.
De belangrijkste stukken in de collectie zijn de beelden : van brons, grijze
andesiet, zandsteen, vulkanisch gesteente, zilver en – enkele kleinere – van
goud. Sommige beelden zijn verweerd, andere puntgaaf doordat ze altijd binnen hebben gestaan of onder het zand hebben gelegen.
De mooiste beelden stralen een verheven rust uit, laten 'het goddelijk gezicht' zien waaraan de tentoonstelling haar naam ontleent. De aankondiging
op de Engelstalige affiches is eigenlijk beter getroffen : 'The divine countenance of Indonesia'. De gezichten hebben een fascinerende ingetogenheid.
De oorspronkelijke setting van de beelden zijn tempelcomplexen. 'Tjandi's' heten ze in Indonesië. Vaak staan ze op de mooiste plaatsen in het landschap. Soms omdat ze als mausoleum dienden en men de geliefde of geëerde
overledene een fraaie rustplaats had toegedacht, soms omdat ze als de woonplaats van de goden werden gezien. Soms om beide redenen tegelijk, omdat
de overledene, wanneer het een vorst betrof, als de incarnatie van een godheid werd beschouwd. De godenbeelden staan meestal in nissen of donkere
cellen in de overigens massieve tempels. Wachters, rijdieren en reliëfs ter
versiering vindt men aan de buitenkant.
Bezoekers en immigranten uit India brachten hun beelden mee naar Java.
Javanen bezochten India. De beelden uit India werden aanvankelijk nagemaakt, maar al spoedig ontwikkelde zich een eigen Hindoe-javaanse kunst.
Rond 800 en 900 bereikte deze hoogtepunten in twee grote tempelcomplexen, Borobudur en Prambanan. De tentoongestelde beelden en rituele voor-
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werpen stammen uit een lange periode, maar zijn bijna allemaal afkomstig
uit twee betrekkelijk kleine gebieden : rond Yogyakarta op Midden-Java, en
rond Malang op Oost-Java.

MIDDEN-JAVAANSE TEMPELS
Er zijn op Java tempels van oudere datum, waarvan de vorm doet denken
aan heiligdommen in Polynesië en Zuid-Amerika. Ze schijnen een functie
te hebben gekend in de voorouderverering en in vruchtbaarheidsrituelen. De
beelden en reliëfs van deze oudere tempels zijn soms nogal spectaculair,
maar over het algemeen grof en niet echt mooi.
De beeldhouwkunst van Borobudur, Prambanan en een aantal kleinere
tempels in de omgeving daarvan is zeer verfijnd. Borobudur is het grootste
monument ter wereld van het Mahayana-boeddhisme, Prambanan is shivaïtisch. De grenzen tussen hindoeïsme en boeddhisme zijn op Java niet altijd
duidelijk evenmin als tussen de beide geïmporteerde religies en de oudere
'inheemse' godsdienst. Die vage grenzen gelden overigens nog steeds : er zijn
veel echte moslims in Indonesië, maar ook veel statistiek-moslims die men
volkomen terecht zou kunnen beschouwen als aanhangers van een veel oudere godsdienst.
De Borobudur, waaraan men rond 800 is begonnen te bouwen, was een
pelgrimsoord. De weg er naar toe leidt langs verschillende kleinere tempels.
Tenslotte komt men bij een heiligdom dat moet worden 'gedaan'. De pelgrim
moet op het monument een lange weg afleggen, klimmen, van donker naar
licht, van voorstellingen naar abstractie, van nauwe gangen naar de open
ruimte.
De Borobudur is een enorme terrassenheuvel, een piramide van honderdtien meter lang en breed, vijfendertig meter hoog. De onderste terrassen zijn
vol reliëfs, afbeeldingen van gebeurtenissen uit het leven van Boeddha. Hogerop maken de reliëfs plaats voor boeddhabeelden. Nog hoger voor Boeddha's gezeten onder klokvormige stenen koepels. Op de top zijn er alleen nog
geometrische vormen, en tenslotte één grote koepel waarvan de spits in de
hemel wijst. Naarmate de pelgrim hoger klimt laat hij de beelden achter zich.
Als een woud van symbolen liggen dicht bij de top talrijke klokken waarin
de boeddha's nog zichtbaar zijn door de opengewerkte wand. De topkoepel
is echter geheel gesloten.
Niet ver van Borobudur ligt het Prambanan-tempelcomplex, een groot
hindoeïstisch monument, voltooid rond 900. Het complex bestond uit drie
grote tempels met daaromheen kransen van kleinere tempels, allemaal zeer
rijk gedecoreerd. In de buurt liggen de resten van een nog groter complex,
'Tjandi Sewu', 'De duizend tempels'. De Borobudur is gerestaureerd, de restauratie van Prambanan is een eind gevorderd. Een eventuele restauratie van
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1 Architecturale versiering, 14e-15e eeuw, Oost-Java, Nationaal Museum, Jakarta.
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Tjandi Sewu lijkt onbegonnen werk. Als een gigantische legpuzzel liggen de
brokstukken verspreid over een groot oppervlak.
Prambanan is gewijd aan Shiva. Van de drie 'gedaanten' van de hoogste
godheid in het hindoeïsme is Brahma de schepper, Vishnu de in-stand-houder, Shiva de vernietiger en vernieuwer.
Prambanan ligt op de flank van een nog altijd actieve vulkaan, de Merapi.
Het was zaak de godheid die vernietigde maar ook vruchtbaarheid gaf, te
vriend te houden.
Zoals de Borobudur versierd is met een kolossale hoeveelheid Boeddhabeelden en reliëfs die vertellen over het leven van Boeddha, zo is Prambanan
versierd met taferelen uit het Ramayana-epos, de oosterse tegenhanger van
de Odyssee, zoals het Mahabharata de tegenhanger is van de Ilias.
De verstilde harmonie in de beelden van beide complexen is gebleven,
ondanks de eeuwenlange slijtage. Borobudur, Prambanan en de kleinere
tempels in de buurt laten zien hoe de beelden 'functioneerden'. De tempels
en beelden stonden in de kathedraal van de natuur. 'Alles is vol goden',
placht men te zeggen. Wat dat betekent is moeilijk uit te leggen, maar iedereen die het land bezoekt begrijpt het enigszins.
PRAJNAPARAMITA
Na het jaar duizend raakte de cultuur in Midden-Java in verval. Belangrijke
vorstendommen hadden hun centrum nu in Oost-Java en nu verrezen de
tempels vooral hier. De overblijfselen zijn talrijker, maar zeer grote monumenten vindt men er niet.
Het kostbaarste, en volgens velen ook het mooiste stuk van de tentoonstelling is het beeld van Prajnaparamita, de Opperste Wijsheid. Het werd
in 1820 gevonden in Oost-Java en geldt als het belangrijkste beeldhouwwerk
uit de Indonesische geschiedenis. De overlevering zegt dat het beeld een
Oost-Javaanse koningin, Dedes, voorstelt, afgebeeld als godin van de Wijsheid. Het beeld straalt inderdaad iets bijzonders uit, bezoekers staan er lang
bij stil. Een mysterieuze harmonie van ingetogenheid en spanning, van rijke
versiering en eenvoud van materiaal dwingt de toeschouwer tot eerbied.
KEBATINAN
Het tijdelijke verblijf van oosterse goden in een calvinistische kerk, van waaruit vroeger zendelingen vertrokken naar het land van die goden, heeft een
opmerkelijke parallel. Jongeren uit Europa en Australië zoeken in Indonesië
een mystieke sfeer die ze in hun eigen land niet meer vinden. Met name oude
begraafplaatsen zijn in trek. Die liggen vaak onder een Waringin, een reusachtige boom die voor een eigen ecosysteem zorgt, aangenaam en koel. Soms
treffen ze er een mediterende Javaan aan. Soms gaan ze in de leer bij een
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2 Prajnaparamita, godin van de opperste wijsheid, ca. 1300, Nationaal Museum, Jakarta.
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geestelijke leider van een van de vele 'kebatinan-stromingen'. Officieel belijdt iedere Indonesiër een van de vijf erkende godsdiensten : de islam, het
hindoeïsme, het boeddhisme, het katholicisme of het protestantisme. Maar
met name veel Javanen zeggen dat ze een 'Kebatinan'-stroming aanhangen.
'Kebatinan' betekent 'innerlijkheid'. Het is een verzamelnaam voor nogal uiteenlopende leerstelsels. Onder leiding van een leermeester wordt men ingewijd in kennis, die als het een goede variant betreft, moet leiden tot innerlijke vrede, het onderhouden van een harmonische relatie met de godheid, de natuur, de naaste en zichzelf.
BADUY EN TENGGER
Er zijn twee enclaves op Java waar zeer oude tradities bewaard zijn gebleven.
In het westen wonen in een moeilijk toegankelijk gebied de Baduy, in het
Oosten, hoog in de bergen, de Tengger.
De Baduy zijn een geliefd studieobject van antropologen, maar die dringen er maar moeilijk binnen. De eigenlijke Baduy wonen in 'binnendorpen'
en hebben nauwelijks contact met de buitenwereld. Ze leven een puriteins,
sober bestaan. Ze genieten sympathie. Het heet dat misdaad en allerlei andere kwalen van de moderne samenleving er niet voorkomen.
Om hen te beschermen ligt er rond de binnendorpen een buffer van buitendorpen waar men wel contact met de buitenwereld heeft. Rond een 'zandzee', een caldera, bij de hoogste berg van Java, waar de goden wonen, de
Sumeru, wonen de Tengger. Vroeger ging het om tientallen dorpen, tegenwoordig om steeds minder. Wat er nog over is van hun cultuur lijkt een wonderlinge mengeling van hindoeïsme, boeddhisme en oudere elementen. Volgens sommige theorieën komen ze uit de vlakte en zijn ze gevlucht voor de
zich uitbreidende islam. Volgens een andere theorie zijn het afstammelingen
van immigranten uit de bergen ten noorden van India en hebben ze daarom
hun hooggelegen woonplaats uitgekozen. Van beide groepen zegt men dat
ze misschien wel de oudste immigranten zijn en door hun isolement proberen
hun identiteit te bewaren.
WAT STELLEN DE BEELDEN VOOR ?
Archeologen en andere deskundigen zeggen dat de tempels op Java, net als
in India, dienden om de harmonie in de kosmos, 'gecomprimeerd' vast te
leggen. De hemel is boven, de aarde is beneden, op een niet te bevatten wijze
woont de godheid bij ons. De tempel 'verdicht' de ruimte, de kalender met
de liturgische feesten articuleert de tijd, de beelden zijn een poging het onzegbare te zeggen. En wanneer ze schoonheid, rust en evenwicht uitstralen
dan blijven ze dat ook doen wanneer niemand precies weet wat ze voorstellen.

De politieke betekenis van de mensenrechten

CLAUDE LEFORT
PHILIPPE VAN HAUTE

Hebben de mensenrechten een politieke betekenis ? Over het feitelijke belang van de mensenrechten voor de politiek kan in ieder geval weinig twijfel
bestaan. Ze worden immers voortdurend ingeroepen om politieke regimes
en systemen te veroordelen en om politieke maatregelen af te dwingen of
in vraag te stellen. Maar wat betekent dit ? Mogen wij hieruit besluiten dat
het om intrinsiek 'politieke rechten' gaat ? En zo ja, wat bedoelen we hiermee ? Of, zijn de mensenrechten een soort 'ethische code' waaraan iedere
concrete politiek gemeten kan en moet worden ? Bovendien, welke zijn precies de mensenrechten waarop wij ons zo vaak beroepen en wat betekent
het wanneer we ze 'universeel' noemen ?
Deze vragen bieden een interessante toegangsweg tot de politieke filosofie van Claude Lefort l . Het probleem van de verhouding tussen mensenrechten en politiek speelt hierin immers een centrale rol t. Dit probleem is,
volgens Lefort, intrinsiek verweven met de vraag naar het 'wezen' van het
totalitarisme en van de democratie die als een rode draad door zijn werk
loopt.
De verwijzing naar de mensenrechten in politieke discussies zegt nog niets
over hun filosofisch statuut. Zo beriepen de Oosteuropese dissidenten zich
in hun strijd tegen het totalitaire communisme op de mensenrechten, maar
zij verklaarden vaak tegelijk 'niet aan politiek te willen doen'. Zij bedoelden
hiermee dat de mensenrechten het individu moeten beschermen tegen de
almacht van de politiek. De mensenrechten bakenen het legitieme domein
van de politiek af. Ze behoren in die zin niet zelf tot de politiek. Deze dissidenten interpreteerden de rechten van de mens als rechten van het individu
dat tegen een almachtige en opdringerige politieke macht beschermd moet
worden. De mensenrechten moeten het individu verdedigen tegen de staat.
Ook al beweerden deze dissidenten 'niet aan politiek te doen', hun interpretatie van de betekenis van de mensenrechten is niet politiek neutraal3.
Op grond van deze interpretatie, zegt Lefort, konden de Westeuropese communistische partijen en vele 'linkse' intellectuelen het sovjet-model van het
communisme tegen beter weten in blijven verdedigen. Ze maakte het immers
mogelijk te geloven dat de maatschappelijke revolutie die in de Sovjetunie
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en in andere communistische staten had plaatsgevonden, globaal een positief
bilan kon voorleggen en dat men aan de revolutionaire verwezenlijkingen alleen nog de mensenrechten moest toevoegen om het communisme ten volle
te realiseren. De tegenstelling tussen (de rechten van) het individu en de
staat stelde hen immers in staat te beweren dat de ontwikkeling en de aard
van de staatsmacht aan een eigen wetmatigheid beantwoordt, waarmee de
problematiek van de mensenrechten geen rechtstreeks verband houdt. De
communistische staten schoten tekort waar het om de toepassing van de
mensenrechten ging, maar dat was alleen te wijten aan de bijzonder moeilijke
omstandigheden waarin deze staten tot stand waren gekomen en aan de
vijandige omgeving waarin ze moesten overleven. Zodra deze uitwendige belemmeringen zouden zijn weggenomen, konden ook aan de andere kant van
het ijzeren gordijn de mensenrechten gerespecteerd worden. Met het sovjetcommunisme als zodanig was er niets aan de hand.
Niet alleen obscure partij-ideologen, maar ook vooraanstaande filosofen
hebben zich op een of andere manier door deze redenering laten verleiden.
M. Merleau-Ponty ging zelfs zo ver om in zijn boek Humanisme et terreur de
stalinistische misdaden met de mantel van de 'feitelijke onvermijdelijkheid'
toe te dekken4 . De prijs die men op deze wijze betaalde voor de verdediging
van het 'reële communisme' was wel erg hoog : de feitelijkheid primeert op het
recht (ID, p. 51).
De gedachte dat de rechten van de mens rechten zijn van het individu
dat tegen de staat beschermd moet worden, is evenwel geen communistisch
privilege. Volgens Lefort stoten we hier inderdaad op een merkwaardige alliantie tussen 'links-progressieve' en meer liberaal geïnspireerde denkers
(ID, p. 50). Volgens beide stromingen wordt de politiek wezenlijk beheerst
door eigendoms- en machtsverhoudingen. Ze beantwoordt aan een eigen
wetmatigheid die niet rechtstreeks samenhangt met het probleem van de
mensenrechten. Wat men op deze wijze weigert onder ogen te zien, zegt Lefort, is de constitutieve rol van het recht voor de politiek. Wat betekent dit ?

LEFORTS ANALYSE VAN HET TOTALITARISME5
We verwezen reeds naar de Oosteuropese dissidenten die 'niet aan politiek
wilden doen'. Lefort schrijft evenwel dat het beroep op de mensenrechten
in totalitaire regimes hoe dan ook een fundamenteel politieke betekenis
heeft, omdat het totalitarisme onverzoenbaar is met het respect voor de mensenrechten. Wanneer deze regimes acties ondernemen tegen dissidenten die
zich op de mensenrechten beroepen, dan moeten deze acties begrepen worden als acties tegen de mensenrechten (ID, p. 48). Op grond van deze opvatting kunnen we de constitutieve rol van het recht voor de politiek reeds
enigermate belichten.
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Lefort houdt niet op te herhalen dat het een vergissing zou zijn de hedendaagse totalitaire staten te begrijpen als de moderne uitgave van de 'dictatoriale' of despotische regimes uit het verleden. Het totalitarisme is integendeel iets wezenlijks nieuws. Het kan niet gedacht worden als een moderne
variant van, bijvoorbeeld, het vorstelijk absolutisme uit de 18e eeuw. De totalitaire samenleving wordt volgens Lefort vooral gekenmerkt door het streven de autonomie van de burgerlijke samenleving teniet te doen. Niets ontsnapt voortaan aan de greep van de politiek. Aan de economie, het familiale
leven en het recht wordt iedere zelfstandigheid ontzegd. De 'geest van de
politiek' verspreidt zich over de hele samenleving : alles is politiek. Hoe is dit
mogelijk ?
Volgens Lefort wordt het totalitarisme gedragen door de fantasmatische
voorstelling van het 'Ene Volk' ('le peuple-Un') 6 . Dit fantasma miskent iedere verdeling van, of oppositie tussen de individuen. Het Volk is integendeel
zelf één groot collectief individu dat actief bezit neemt van al zijn vermogens
en dat zodoende iedere verdeling in zichzelf ontkent of te niet doet. Het Volk
is in deze optiek een volstrekt autarkisch, transparant en zelfgenoegzaam
subject. Deze voorstelling geeft aanleiding tot een dubbele, haast schizofrene, dynamiek : op het niveau van de officiële ideologie wordt voortdurend
de eenheid van staat en volk (resp. de maatschappij) beklemtoond, terwijl
de 'totalitaire politiek' er tegelijk in bestaat de geproclameerde eenheid actief te realiseren. De afkondiging van de eenheid is, met andere woorden,
het startsein voor het frenetiek nastreven ervan. Lefort wijst erop dat de constitutie van het 'Ene Volk' intrinsiek verbonden is met de strijd tegen echte
en vermeende vijanden die als parasieten moeten worden vernietigd. De stalinistische zuiveringscampagnes, maar ook de jodenvervolging en de uitschakeling van de S.A. in Nazi-Duitsland zijn hiervan een goed voorbeeld. Steeds
gaat het om de integriteit van het sociale 'lichaam'. Dit lichaam kan zijn eenheid slechts garanderen door wat er vreemd aan is, in de meest letterlijke
zin uit te stoten : 'La campagne contre 1'ennemi est fiévreuse : la fièvre est
bonne, c'est le signal, dans la société, du mal à combattre' (ID, p. 174).
Alles moet, mag en kan politiek worden omdat de totalitaire staat geacht
wordt de eenheid van het volk te incarneren. Het totalitarisme aanvaardt bijgevolg alleen de geleding van de samenleving die bestaat uit 'leiders' (eventueel een 'leidende partij') en onderdanen, waarbij de eersten claimen in
éénklank met het geheel van de samenleving te kunnen optreden.
Het totalitarisme poogt de scheidingslijn tussen de burgerlijke samenleving en de staat uit te wissen. Tegelijk verdwijnt evenwel ook het onderscheid
tussen de politieke en de administratieve macht. De onafhankelijkheid van
het staatsapparaat – en daarmee van de hele samenleving – tegenover de
partij en haar leiding gaat verloren. De 'totalitaire logica' is volgens Lefort
een logica van identificaties: het volk is het proletariaat, is de staat, is de partij,
is de leider(s) (ID, p. 174 e.v.).

CLAUDE LEFORT

729

Deze 'logica van identificaties' is er verantwoordelijk voor dat de principes
van de macht, van de wet en van de kennis in de staat en de partij lijken
samen te vloeien. Het fantasma van het homogene sociale lichaam maakt
iedere verwijzing naar een transcendent principe bij voorbaat verdacht. Een
dergelijk principe stelt immers bij bepaling de radicale zelfgenoegzaamheid
en integriteit van de gemeenschap in vraag. Wanneer de gemeenschap zou
moeten beantwoorden aan een wet waar ze geen greep op heeft, omdat ze
deze niet uit zichzelf kan voortbrengen, dan komt ook meteen haar autarkie
en transparantie in het gedrang. Aangezien de leiders (of de partij) het volk
restloos vertegenwoordigen, komt het voortaan aan hen toe de principes van
wet en kennis te bepalen : de (politieke) macht usurpeert de wet en de kennis.
Dit brengt ons op het spoor van één van de belangrijkste eigen-aardigheden van het totalitarisme. Hoe despotisch bijvoorbeeld het vorstelijk absolutisme ooit geweest mag zijn, de monarch sprak geen recht in eigen naam
(EP, p. 26 e.v.). Hij vertegenwoordigde integendeel Gods recht op aarde en
juist daarom was hij monarch. Wanneer de absolute vorst zelf de goddelijke
wet met de voeten trad, dan had het volk het recht en zelfs de plicht, zich
hiertegen te verzetten. Het vorstelijk absolutisme liet plaats voor een theorie
van de 'gerechtvaardigde opstand' omdat en in zoverre de wet een transcendente, goddelijke oorsprong had. Voor het totalitarisme daarentegen is de
'gerechtvaardigde opstand' letterlijk ondenkbaar. Alle recht vloeit voort uit
de gemeenschap die restloos door de partij vertegenwoordigd wordt. Wie
zich verzet tegen de wet van de partij plaatst zich bijgevolg automatisch buiten de gemeenschap en wordt een parasiet die vernietigd moet worden.
Volgens Lefort poogt het totalitarisme de voorstelling van een homogeen
lichaam te verbinden met de voorstelling of het ideaal van de samenleving
als een goed geoliede machine die overeenkomstig wetenschappelijk-technische beginselen geleid wordt (ID, p. 177 e.v.). De nieuwe (totalitaire) samenleving is een unieke organisatie waarvan de samenstellende delen perfect op elkaar zijn afgestemd. Het is een harmonieuze gemeenschap die zich
in al haar onderdelen tot zichzelf verhoudt en die bevrijd is van tegenstellingen tussen de verschillende sub-systemen die er deel van uit maken. Deze
sub-systemen beantwoorden niet langer aan specifieke wetmatigheden waardoor ze met elkaar in conflict zouden kunnen komen. Dit beeld van de maatschappij als een 'grote automaat' heeft twee aspecten : het sociale is wezenlijk
organisatie en organiseerbaar. De Duitse filosoof M. Heidegger citeert in dit
verband Lenin : 'Bolsjevisme is sovjet-macht + electrificering' 8. Het bolsjevisme veronderstelt een 'organische' eenheid tussen de macht van de partij
en de almacht van het technische denken. Ook de menselijke samenleving
ontsnapt niet aan de exclusieve greep van het technisch-wetenschappelijke
denken : zij wordt zonder meer gereduceerd tot een object van technisch handelen. De metafoor van de samenleving als 'automaat' bevestigt bovendien
de ontdubbeling van de samenleving die door het fantasma van het homo-
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gene lichaam geïntroduceerd wordt : de leiders bezitten de nodige technische
competentie om de samenleving naar behoren in te richten (ID, p. 177).
Toch staan beide voorstellingen – de samenleving als homogeen lichaam
én als machine – volgens Lefort op een gespannen voet met elkaar. De technisch-wetenschappelijke voorstelling van de gemeenschap dreigt inderdaad
voortdurend de 'logica van identificaties' open te breken. Voor de 'organisator' van de samenleving dreigt het sociale als datgene wat georganiseerd
moet worden, voortdurend als het andere van de politiek te verschijnen (ID,
p. 178). De alomtegenwoordigheid van 'de geest van de politiek' komt zo in
het gedrang.
In de totalitaire staat vloeien de principes van de macht, de wet en de
kennis samen in de partij-staat. De politieke macht usurpeert de wet en de
kennis. Ieder verzet tegen de wet plaatst het individu buiten de gemeenschap
en rechtvaardigt zijn verwijdering. Het is duidelijk dat in een dergelijk systeem geen plaats kan zijn voor de mensenrechten. Lefort wijst erop dat de
verklaringen over de mensenrechten aan het einde van de 18e eeuw, de onafhankelijkheid van het denken en het recht (resp. de rechtspraak) t.o.v. de
macht als basisprincipe van de samenleving bevestigen. Dit is volgens Lefort
hun wezenlijke functie (ID, p. 59-60). Mensenrechten en totalitarisme staan
bijgevolg lijnrecht tegenover elkaar. De mensenrechten zijn volgens Lefort
niet zozeer de rechten van het individu tegenover de staat, zij instaureren
veeleer zelf een bepaald maatschappijtype. De strijd van de Oosteuropese
dissidenten was in die zin een strijd voor een nieuw maatschappelijk systeem
en bijgevolg een politieke strijd.
DE POLITIEKE BETEKENIS VAN DE MENSENRECHTEN :
HET PROBLEEM VAN DE DEMOCRATIE
De wezenlijke functie van de 18e eeuwse verklaringen over de mensenrechten ligt volgens Lefort hierin dat de macht, de wet en de kennis (relatief)
autonome maatschappelijke sferen worden9 . Enkele voorbeelden. De artikels 10 en 11 van de mensenrechtenverklaring van 1791 bepalen het recht
op een eigen mening als één van de meest kostbare rechten van elk individu.
Alleen het bij wet bepaalde misbruik van deze vrijheid kan of mag worden
bestreden. Dit betekent volgens Lefort dat de uitwisseling van gedachten en
opinies – met uitsluiting van de bij wet bepaalde uitzonderingen – principieel aan de politieke autoriteiten ontsnapt. Deze rechten introduceren,
met andere woorden, een splitsing tussen de kennis (het weten) en de macht.
De politieke machthebbers kunnen zichzelf niet langer als de enige legitieme
bron van kennis opwerpen. De artikels 7, 8 en 9 van dezelfde verklaring bepalen o.a. dat niemand gestraft kan worden, tenzij in overeenstemming met
een geschreven wet. De nadruk op de geschreven wet maakt de arbitraire manipulatie van het recht onmogelijk. De politieke autoriteiten beschikken niet
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vrij over de wet, maar moeten zich zelf bij de geschreven wetteksten neerleggen. Zodra kennis en macht principieel gescheiden zijn, kan de politieke
autoriteit bovendien niet langer de inhoud van de wet autonoom bepalen.
De inhoud en de legitimiteit van de wet worden voortaan een voortdurend
onderwerp van discussie : '... on voit se déployer pleinement la dimension
d'un devenir du droit' (EP, p. 27).
Leforts analyse maakt duidelijk dat de mensenrechten een eminente symbolische betekenis en functie hebben : zij instaureren een politieke mutatie
(ID, p. 65). Lefort maakt in dit verband een interessant onderscheid tussen
de politiek en het politieke (EP, p. 253 e.v.). De politiek verwijst naar de concrete politieke discussies en activiteiten in een gegeven samenleving. Het politieke verwijst daarentegen naar het principe van de constitutie van deze samenleving, dat de concrete gestalte ervan bepaalt. De verklaringen over de
mensenrechten hebben een politieke betekenis in de mate dat ze een mutatie
binnen het politieke tot stand brengen : ze bepalen de generatieve beginselen
van de democratische samenleving (ID, p. 70).
De democratie is volgens Lefort een specifieke 'mise en forme' van de
samenleving, die essentieel gekenmerkt wordt door de voorstelling dat de
plaats van de macht 'leeg' is (ID, p. 180). In de 'totalitaire regimes' komt
de macht rechtens aan de partij toe, omdat zij de gemeenschap restloos belichaamt. In de democratie daarentegen kan niemand de macht als zijn wezenlijk bezit opeisen. Geen enkel individu of groep van individuen is er consubstantieel met de macht. Niemand heeft immers een geprivilegieerde toegang tot, of kennis van de ene wil van het volk. De bepaling van de wil van
het volk is voortaan het voorwerp van een nooit eindigende discussie. Dit
impliceert volgens Lefort dat in de democratie de macht gedesincorporeerd
wordt. De samenleving refereert niet langer aan zichzelf als een organische
eenheid die in de macht belichaamd is. Aan de basis van deze symbolische
mutatie ligt de ont-koppeling van de principes van de macht, de wet en de kennis.
De mensenrechten leggen de generatieve principes van deze ontkoppeling vast.
Zij hebben een intrinsiek politieke betekenis.
In de democratie wordt de inhoud en legitimiteit van het recht voorwerp
van een voortdurende discussie. Worden de mensenrechten hierdoor niet gereduceerd tot opinies naast andere, die zoals alle opinies voorlopig zijn en
onophoudelijk in vraag gesteld kunnen worden ? Volgens Lefort werd de
'harde kern' van de mensenrechten in de grote verklaringen aan het einde
van de 18e eeuw vastgelegd. Het is ook duidelijk dat deze verklaringen niet
tot opinies naast andere te herleiden zijn 10. Zij bepalen integendeel de generatieve principes van de democratische samenleving waarbinnen een diversiteit van opinies en meningen getolereerd kan worden. De mensenrechten zijn in deze zin een mogelijkheidsvoorwaarde voor een onophoudelijke
strijd tussen opinies. Zij kunnen niet zonder meer tot elementen in deze
strijd herleid worden.
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Is het politieke belang van de mensenrechten hiermee op voldoende wijze
bepaald ? We weten dat volgens Lefort de mensenrechten een constitutieve
rol spelen in onze democratische samenlevingen. Dit impliceert dat de verdediging van deze principes in totalitaire regimes een eminent politieke betekenis heeft. We moeten ons evenwel ook afvragen of de mensenrechten
aan de basis kunnen liggen van politieke acties in democratische gemeenschappen. Of, met andere woorden, maakt de strijd om de mensenrechten
een nieuwe verhouding tot de politiek mogelijk ? We zullen proberen de
hoofdlijnen van Leforts antwoord op dit probleem kort weer te geven11
De mensenrechten behoren tot de funderende principes van de democratie. Dergelijke principes bestaan niet als louter positieve instituties waarvan
men de feitelijke elementen exhaustief kan inventariseren. De efficiëntie van
de mensenrechten is integendeel inherent verweven met onze gehechtheid
eraan : 'les droits ne se dissocient pas de la conscience des droits' (ID, p.
71). Dit belet evenwel niet dat de gehechtheid aan deze rechten des te beter
gegarandeerd zal zijn als zij publiek afgekondigd worden, de politieke macht
zich er garant voor stelt en empirische wetten er een concrete gestalte aan
geven. De verhouding tussen rechtsbewustzijn en institutionalisering van het
recht is derhalve wezenlijk dubbelzinnig : de symbolische dimensie van het
recht openbaart zich enerzijds in de onherleidbaarheid van het rechtsbewustzijn tot zijn concrete juridische objectivering, anderzijds in de instauratie van
een publiek domein waarin de uitvaardiging van een wetgeving niet langer
aan een transcendente instantie onderworpen is (ID, p. 71).
Zo wordt volgens Lefort begrijpelijk hoe de mensenrechten een concrete
politieke werkdadigheid kunnen verwerven. Het is opvallend, zegt Lefort,
hoe maatschappelijk verzet in democratische samenlevingen steeds opnieuw
vanuit een gekrenkt rechtsbesef gemotiveerd wordt. Niet alleen stakende arbeiders in hun strijd voor het behoud van hun werkgelegenheid, maar ook
de vrouwen in hun poging zich uit eeuwenoude rolpatronen te bevrijden of
de migranten die op gelijke voet met de rest van de bevolking behandeld
willen worden, beroepen zich voor hun acties steeds opnieuw op hun miskende rechten. Zij doen dit enerzijds op grond van een rechtsbewustzijn dat
geen objectieve garantie meer heeft en anderzijds met verwijzing naar publiek erkende principes (b.v. het gelijkheidsbeginsel) die ten dele in wetteksten neergelegd zijn. De bedoeling is steeds dezelfde : de wettelijke obstakels
die een ruimere toepassing van deze principes verhinderen, uit de weg ruimen (ID, p. 73).
De politieke strijd krijgt hierdoor een nieuw karakter. Het gaat niet langer
om de totale omverwerping van het politieke regime of om de vernietiging
van de staat. De politieke strijd krijgt integendeel een wezenlijk gelokaliseerd
karakter. Vanuit een dynamiek die door de mensenrechten bepaald wordt,
richten verschillende, vaak onderling verweven groeperingen hun pijlen op
veelal welomschreven problemen waarmee onze maatschappij geconfron-
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teerd wordt. Deze dynamiek is niet gericht tegen de democratische samenleving als zodanig, omdat zij hierdoor als het ware de tak zou afzagen waarop
zij zit.
EEN PARADOXAAL STATUUT
De mensenrechten worden neergelegd in geschreven verklaringen 1Z . Het gaat
om afgekondigde rechten. Zij worden afgekondigd als rechten die de mens
van nature toekomen. Tegelijk echter bepalen deze rechten de bekwaamheid
van de mens om, eventueel via zijn vertegenwoordigers, zijn eigen rechten
vast te leggen. De mens is met andere woorden tegelijk het object en het
subject van de verklaringen over de mensenrechten.
De verklaringen over de mensenrechten hebben deze paradoxale 'logica'
gemeen met onafhankelijkheidsverklaringen. Jacques Derrida heeft hieraan
een mooi hoofdstuk gewijd in zijn boekje Otobiographies13 . Hij wijst erop dat
in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring het Amerikaanse volk via
zijn vertegenwoordigers zijn onafhankelijkheid bevestigt. Tegelijk existeert
dit volk slechts op grond van deze verklaring. Het volk dat zijn onafhankelijkheid uitroept, bestaat niet los van deze verklaring. Ook hier kunnen bijgevolg het subject en het object van de verklaring niet gescheiden worden.
Deze paradoxale 'logica' impliceert volgens Lefort dat we de voorstelling
van een menselijke natuur waarop de mensenrechten vaak gefundeerd worden, niet geïsoleerd mogen beschouwen. Deze 'natuur' is geen 'op zich' gegeven essentie die intuïtief gevat kan worden. Het gaat integendeel om een
'natuur' die de mens zichzelf in de verklaringen over de mensenrechten toeschrijft en waarvan de bepaling bijgevolg voortdurend open moet blijven (EP,
p. 51). Deze verklaringen stipuleren immers dat niemand een geprivilegieerde toegang heeft tot de kennis. Om dezelfde reden verwijst de zgn. universaliteit van de mensenrechten volgens Lefort niet naar een voor altijd gegeven
corpus van rechten. De kritiek op de universaliteit van de mensenrechten
gaat voorbij aan hun wezenlijke boodschap : '... l'universalité du principe qui
ramène le droit a l'interrogation du droit' (EP, p. 51). Op deze wijze liggen
de mensenrechten aan de oorsprong van een geschiedenis die steeds open
blijft (ID, p. 69).
Leforts politieke filosofie brengt nog een andere 'paradox van de mensenrechten' aan het licht. We weten dat de mensenrechten aan de basis liggen van een onophoudelijke strijd tussen opinies. Zodoende introduceren
ze een element van desintegratie in de samenleving. In zijn dialoog over de
staat wijst Plato er reeds op dat democratische samenlevingen onvermijdelijk
dreigen uiteen te vallen in een veelvoud van bekvechtende fracties 14. Volgens
Lefort is het totalitarisme een antwoord op de desintegrerende tendensen
die de democratie kenmerken. Het totalitarisme plaatst immers het primaat
van de absolute eenheid van de samenleving tegenover de pluraliteit die door
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de verklaringen over de mensenrechten wordt ingesteld en gelegitimeerd. De
nationaal-socialistische reactie op de problemen van de 'Weimar-republiek'
in Duitsland is hiervan een treffende illustratie. De mensenrechten zijn bijgevolg niet zozeer een antwoord op het totalitarisme, zij maken veeleer het
totalitarisme als politieke optie mogelijk en denkbaar.
BESLUIT
In de politieke filosofie van Claude Lefort speelt de problematiek van de
mensenrechten een geprivilegieerde rol. Zij houdt rechtstreeks verband met
het statuut en het wezen van de democratie. Dit is waarschijnlijk de reden
waarom Lefort zo'n sterke nadruk legt op de oorspronkelijke vrijheidsrechten. Men kan zich afvragen of hij hierdoor niet het belang van b.v. sociale
en economische rechten onderschat. Lefort kan hierop uiteraard antwoorden dat de afkondiging van die sociale en economische rechten een gevolg
is van een dynamiek die door de eerste verklaringen over de mensenrechten
op gang werd gebracht. Toch lijkt het onbetwistbaar dat Lefort de onderlinge
verhouding van de verschillende 'rechten' onvoldoende tot een thema van
reflectie maakt15.
Leforts visie op onze huidige democratische samenleving lijkt bovendien
soms overdreven optimistisch. We moeten hier wellicht herinneren aan het
feit dat Leforts denken vooral tot stand kwam vanuit een kritisch engagement
tegen alle vormen van totalitarisme. Dit engagement was in de eerste plaats
gericht tegen het sovjet-communisme, omdat dit laatste in de jaren voor en
na de Tweede Wereldoorlog een erg grote aantrekkingskracht uitoefende op
de Franse intelligentsia. Leforts politieke filosofie is daarom tegelijk een vurig pleidooi voor mensenrechten én democratie.
Een dergelijk pleidooi voor de democratie is uiteraard lovenswaardig. Dit
mag ons evenwel niet doen vergeten dat onze democratische samenleving
wellicht van binnenuit wordt bedreigd door gevaren die niet zonder meer
vanuit de klassieke tegenstelling tussen democratie en totalitarisme kunnen
worden begrepen. Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe en Jacques
Derrida hebben het bijvoorbeeld over een 'terugtrekking van het politieke'16.
Deze uitdrukking verwijst o.a. naar de tendens van de techniek en het technische denken om het politieke te overwoekeren : alle politieke problemen
worden tot technische problemen herleid. Het politieke pluralisme komt
hierdoor onvermijdelijk in het gedrang : de partijprogramma's zijn nog
slechts varianten van eenzelfde technisch discours. Bovendien dreigt de usurpatie van het politieke door het technische denken opnieuw het onderscheid
tussen de verschillende levenssferen, dat door de verklaringen over de mensenrechten was ingesteld, te doen vervagen.
Deze bedenking is nochtans niet noodzakelijk een probleem voor Lefort.
Ze gaat immers voorbij aan wat een democratie tot democratie maakt. Lefort
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heeft de tendens om het politieke tot het technische te herleiden beschreven
als een intrinsiek kenmerk van het totalitarisme. In het totalitarisme gaan
de macht van de partij en de almacht van het technische denken hand in
hand. Lefort lijkt te geloven dat de ontkoppeling van de principes van de
macht, de wet en de kennis (voorlopig ?) aan deze tendens paal en perk kan
stellen. Hierdoor blijft het immers altijd mogelijk dat vanuit de burgerlijke
samenleving zelf een beweging op gang komt die de tendens tot voortschrijdende vertechnisering en het oprukken van de staatsmacht die ermee samenhangt, doorkruist. Op deze intrinsieke mogelijkheid van de democratie hebben uniformisering en vertechnisering volgens Lefort geen blijvende greep.
NOTEN
1 Onze uiteenzetting is vooral gebaseerd op volgende werken : Cl. Lefort, 1 'invention démocratique,
Fayard (coll. Livre de poches), Paris, 1981 (verder afgekort als ID): Idem, Essais sur le politique. XIXe-XXe
sièclec. Seuil, 1986 (verder afgekort als EP). Over Lefort verscheen voor zover ons bekend in het Nederlands alleen het uitstekende artikel van A. Vandeputte, Macht en maatschappij. Claude Lefort over democratie en totalitarisme, in Tijdschrift voor Filosofie, 49 (1987), pp. 395-433.
2 Lefort wijdde aan dit probleem twee artikelen : Droits de l'homme et politique (ID, pp. 45-86) en Les
droits de l'homme et l'état-providence (EP, pp. 31-58).
3 Voor wat volgt vgl. vooral ID p. 48 e.v.
4 M. Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, NRF/Gallimard, Paris, 1947.
5 Vgl. vooral La logique totalitaire (ID, pp. 87-110).
6 Vgl. L'image du corps et le totalitarisme (ID, pp. 166-192).
7 Vgl. Cl. Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur 'L'archipel du Goulag', Seuil (Coll. Combat), Paris.
1976 (vooral het hoofdstuk : Le peuple, son propre ennemi).
8 M. Heidegger, Parmenides (Gesamtausgabe, Bd. 54), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1982,
p. 127.
9 Vgl. voor wat volgt o.a. ID, pp. 52-60.
10 Om analoge redenen kunnen we de mensenrechten niet tot een loutere ideologie reduceren. De plaats
ontbreekt hier echter om diepgaand op Leforts theorie van de ideologie in te gaan. Vgl. in dit verband
vooral Esquisse d'une génèse de l'idéologie dans la société moderne, in Cl. Lefort, Les formes de l'histoire.
Essais d'anthropologie politiques, Gallimard, Paris, 1978, pp. 278-329.
I 1 Vgl. voor wat volgt vooral ID, p. 70 e.v.
12 Vgl. voor wat volgt vooral EP, p. 51 e.v. en ID, p. 67 e.v.
13 J. Derrida, Otobiographies. L'enseignement de Nietzsche et le politique du nom propre, Galilée, Paris,
1984.
14 Plato, De staat of over de rechtvaardigheid (vert. X. de Win), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen
/ Ambo, Baarn, 1978, p. 402 e.v. (VIII, pp. 562-564). Lefort is zich van dit gevaar bewust. Voor een meer
gedetailleerde analyse van Leforts standpunten hieromtrent verwijzen we naar ons artikel over Totalitarisme en democratie : Freud, Heidegger en Lefort over de wet te verschijnen in S. IJsseling & Ph. Van Haute,
Deconstructie en ethiek, L.U.P (reeks Wijsgerige verkenningen).
15 Vgl. in dit verband F. De Wachter, Ethiek en mensenrechten, in Tijdschrift voor Filosofie, 49 (1987),
pp. 579-601.
16 Vgl. bijvoorbeeld Ph. Lacoue-Labarthe & J.-L. Nancy, Ouverture, in E. Balibar e.a., Rejouer le politique,
Galilée, Paris, 1981, pp. 11-28.

DE LADING DER TAAL
JOHN VERHAAR

In Irian, Indonesië, is diep in het oerwoud een taal (Iau geheten) die negen
'tonen' heeft. Een toontaal onderscheidt woorden die in klanken identiek
zijn behalve in de toon – Chinees is zo'n taal, en als je het hoort spreken
valt direct de 'sing-song' kwaliteit ervan op. Het Mandarijns heeft vier tonen,
het Taiwanees zes. Iau heeft er negen! Veronderstel dat het Iau maar negen
woorden had, identiek in alles behalve in toon, dan zou je alles kunnen zingen, op toon alleen. In linguïstisch jargon zou dat heten een (maximaal) hoge
'functionele belasting' (of 'lading') van de tonen.
Nu heeft het Iau in feite een grote woordenschat, maar de meerderheid
daarvan is, zoals in alle talen, in concrete situaties irrelevant. Geen Iau-spreker zal zeggen 'Ik begrijp Hegel niet', of 'Gebruik je ook Word-Perfect ?'.
De Iau-cultuur sluit weer andere dingen uit, bijvoorbeeld 'Je moet... (ditof-dat)' – een frase met 'hoge tekstfrequentie' (zeggen linguïsten) in onze
Lage Landen – waar van alles 'moet' en sommige dingen 'mogen'. Iau-sprekers zijn wat minder normatief uitgevallen, en er meer op uit om elkaar te
helpen. Met aftrek dan van al die situatie- en cultuur-sleutels die voor begrip
onnodig zijn is de functionele lading van toon vaak zo hoog in het Iau dat
men daar met elkaar inderdaad vaak met toon alleen kan communiceren,
en elkaar regelmatig berichten toefluit in het oerwoud – dingen als 'Mijn
kind is ziek' of 'Pas op : krokodillen daar-of-daar'.
* * *

Ik begeef me in een gedachtenexperiment : neem aan dat het Nederlands
een toontaal is, zeg maar met 12 tonen, en in bepaalde kringen, met een hoge
functionele lading wegens de beperktheid van relevant vocabulair. De Algemene Rekenkamer zou dan bijvoorbeeld beschikken over tien cijfers en
een handjevol boekhoudtermen. Recent berispte die hoge instantie Buitenlandse Zaken in Den Haag vanwege oneconomisch gebruik van hun hoofdkwartier – de 'apenrots' geheten bij hen die ook zonder de Algemene Rekenkamer al weten dat de overheid geld over de balk gooit. Ze zou haar som-
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matie aan de minister op een geluidsbandje kunnen zetten, als muzikale bijdrage tot de vorming van het fiscale geweten des bewindmans.
Of anders : de TV met Postbus 51, die ons (van ons geld en onuitgenodigd)
ethische stichting verstrekt. Stel u voor : een overheidsethicus-gitarist vult uw
scherm met agogisch-bijgestelde gelaatstrekken, u aanschouwend in zwijgend verwijt, terwijl hij, tokkelend, aan zijn snaren de tonen ontlokt van 'Betaal liever je kijkgeld – dan voel je je lekkerder' – in de hoop dat die muziek
uw verhard burgergeweten toezingt, en dat u, zwartkijker, zich schuldig voelt
en onverwijld naar het postkantoor ijlt.
Of tracht u zich het neuriënde discours van minister Ritzen voor te stellen,
met de bekende hoge tekstfrequentie van 'bezuinigingen' (in mineur – maar
soms in een vlucht van literaire scheppingsdrang 'reorganisatie' genoemd,
en dan in majeur). Ritzens bestuurlijke plannen getoonzet, over hoe (bijvoorbeeld) de linguïstiek minder kan kosten ; een CD met een melodie die herinnert aan 'My Fair Lady'!
Of neem de Regeringsvoorlichtingsdienst, die eentonig...
Genoeg ! Nutteloze praat ! Het Nederlands is geen toontaal. En geen der
andere EG-talen is dat. Er is geen muziekbandje dat de Europese Commissie
in Brussel aan de Nederlandse Telefoondienst kan sturen om een boete op
te leggen voor monopoliemisbruik in tarieven – dat zal nu, toonloos, per
brief moeten.
* * *

De functionele lading van de toonzetting van Iau is hoog : muziek van solidariteit van hen die die taal zingen, mini-intonatietjes van saamhorigheid,
overlevingsmelodie tussen de lianen.
Er is ook zoiets als semantische lading, niet zozeer van een bepaalde taal
maar meer van onnodig gebruik ervan, in een metastase de redundante semantiek der breedvoerigheid. Ik gaf een taxichauffeur in New York eens aanwijzingen, met één oog op de meter, hoe het beste mijn bestemming in de
83e straat te bereiken. Mijn uiteenzetting was syllogistisch ongerept, maartoch wat lang, voelde ik zelf al, over die noord-zuid avenues met hun respectievelijk relatieve voordelen voor het benaderen van mijn bestemming.
Aan het eind van mijn college zei de chauffeur : 'U bedoelt dat de 83e straat
één-richting-west is'. Verstomd door dit staaltje van brachylogie, mompelde
ik 'ja'. 'Zeg dat dan', besloot hij.
Misschien een Nederlandse hebbelijkheid van me. Vraag iemand maar
eens de weg hier te lande. U hoort dan dat u 'die kant' uit moet (het gebaar
gaat in de richting van ettelijke kwadranten van het uitspansel), dan 'na een
poosje' moet u 'een beetje naar rechts' gaan : een morganatisch huwelijk van
goede bedoelingen en het u-en-ik-weten-wat-ik-bedoel syndroom. Wanneer
een minister onze volksvertegenwoordiging (of de heilige rest daarvan, een
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man of vier) minzaam aanblikt en zegt 'Ik meen te mogen stellen dat men
mag zeggen dat men het hiermee eens kan zijn', dan bedoelt hij 'ja'.
Ontlichaamde taal vult een vacuum met vacuïteit. Ik denk aan die pastor
wiens preken altijd drie delen hadden. Eerst zei hij wat hij ging zeggen ; dan
zei hij het ; tenslotte zei hij wat hij gezegd had. Het middenstuk was het kortste. Hij was eigenlijk niet zo slecht, want hij was duidelijk en hij hoefde dus
niet uit te leggen wat hij zou bedoelen, bedoelde, en bedoeld had. Behalve
dan als hij zich versprak (zoiets als 'vermijdt het goede en doet het kwade'),
en dat semantische gestotter maakte hem dan ineens ontwapenend. 'Ach',
zei hij eens na zo'n slippertje, hand aan het voorhoofd, 'ik zeg het goed maar
bedoel het verkeerd'.
Onze cultuur lijdt aan semanticitis. Wij gaan ten onder aan verbale
'overhead'. Als onze taal een toontaal was zou die vaak klinken als een Unvollendete, gespeeld op een lusbandje.
* * *

Redundantie buiten woorden om is anders – die kan extra lading geven.
Ik mediteer nu over een Romeins verhaal, dat in Rome Marco tegen Giulio
laat aanlopen. De laatste vraagt : 'Hoe is het met je broer ?'. Marco zucht :
'Hij heeft een ongeluk gehad, ligt in het ziekenhuis'. Giulio's pupillen verwijden zich in paniek en sympathie : 'Is het ernstig ?' Marco's armen omvatten bijna het Quirinaal : 'Hij kan niet meer praten'. Giulio, even ademloos,
fluistert 'Zijn gezicht...'. '0 nee hoor', zegt Marco, 'zijn armen zitten in het
gips'.
Ja, praten zonder gebaren kan nog wel, zelfs in Italië, bijvoorbeeld als je
daar het telefoonboek zou voorlezen, of een 'verklaring' van een kabinetminister. Maar de eloquentie en gesturale begeleiding van een Romeinse politieagent als je verkeerd parkeert, zou zelfs Demosthenes van nijd doen herrijzen. Er zijn nog mensen wier lichaam solidair is met wat zij zeggen. Als
een Italiaan telefoneert doet de vrije arm overwerk – tegenover iemand die
er niet is. Japanners buigen de ganse dag : een Tokyose busconducteur zoveel
duizend keren per dag, schreef eens iemand die het geteld had (dat moet
wel een socioloog geweest zijn). Japanners buigen ook voor iemand die er
niet is – aan de telefoon. In Italië kan de functionele lading van arm- en
handexpressie zo hoog zijn dat er niets gezegd hoeft te worden.
Sommige mensen hebben hun armen en handen levenslang in het gips,
en niet alleen die ledematen – let op hun gezicht : een gipsmasker. Je kunt
in lichaamstaal ironie en sarcasme onderscheiden – sarcastische praat heeft
gipsarmen en een gipsgrijns.
* * *
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Taal op papier kan veel lading verliezen. In poëzie of een roman niet zo gemakkelijk, maar in geschriften die over andere geschriften gaan : boeken over
boeken, of woord en wederwoord in de krant, van mensen die nog nooit samen koffie of bier gedronken hebben. Zulke dingen gebeuren in een cultuur
waarin men leest, alleen. Of liever : waarin men stil leest, lippen gesloten.
Wanneer is die stillezerij begonnen ? Al tijdens Descartes ? Paracelsus ?
Boëthius ? In ieder geval las Augustinus van Hippo hardop, het normale voor
zijn tijd. Als hij bad : ook hardop – de psalmen lezend, bijvoorbeeld. Hij
had geen 'belet'-bordje op zijn deur nodig als hij bad want dan hoorde dat
het hele huis. Tekst was stem, en stem was adem, en adem was die meest
geestelijke functie van het lichaam, zoals Romano Guardini al schreef (en
hopelijk tegelijk ook zei). In een toontaal of niet, de stem richt zich op het
oor, dat alles hoort, van welke richting dan ook. Het auditieve is alomtegenwoordig. Maar stille lettertaal moet je in 'het gezicht' hebben, in perspectief.
Als die taal jargon wordt bestaat zij niet meer uit woorden met betekenissen
(laat staan uit simpele namen van mooie dingen), maar uit klanken die arbitrair 'concepten' dragen. Concepten zijn 'ideeën' – ook al zo visueel –
en het 'perspectief' wordt vernauwd tot tunnelvisie. Dan kunnen 'ideeën'
ideologieën worden – 'visies' die mensen met andere visies rond middernacht doen oppikken en wegvoeren naar cellen.
Conceptuele systemen hebben geen lading. Concepten steunen elkaar,
maar als dode metaforen en ze worden door niets anders gesteund. Zulke
systemen zijn als rommelzolders van de geest, en kunnen maar het beste leeggeruimd worden, voor als er brand komt.
Soms denk ik dat er twee soorten stilte zijn. Een is die van zo'n rommelzolder, waar niets nieuw is en alles al gebeurd is : een ordeloze plaats zonder
toekomst. Een andere stilte is die waarin woorden nog namen zijn, en dus
tot die dingen behoren en niet tot ons of ons 'taal-en-denken'. De stilte eens
door de Boeddha aangegeven toen iemand hem vroeg over God : de Boeddha
glimlachte en plaatste zijn vinger op de lippen. Misschien is dat ook de stilte
van dat 'Messias-geheim' – als de Heer tot de geheelden zegt 'Vertel het
aan niemand'. Die stilte die bron is van alle inhoud van taal, van toon en
muziek, van saamhorigheid en volmaaktheid in het verstaan van anderen.

F 0 R U M
POËZIE OF MENSENDIECKGYMNASTIEK ?
Frans Pointl debuteerde op zijn zesenvijftigste met de verhalenbundel De kip
die over de soep vloog (1989), waarvan al
meer dan 80.000 exemplaren verkocht
zijn. Het bezorgde hem een AKO-nominatie en een diner, waarover hij in een
gelegenheidsgedicht berichtte : 'het diner was beslist niet slecht / maar ik prefereer brood met omelet / aangezeten
aan eigen aanrecht'. De kip die over de
soep vloog wordt in 1993 verfilmd. In
1990 verscheen een tweede bundel, De
aanraking, en in 1991 Het Albanese wonderkind met de ondertitel : Gedichten. In
een afsluitende verantwoording van de
bundel lezen we : 'Het Albanese wonderkind bevat een keuze uit de dagboekverzen die Frans Pointl schreef in de periode 1959-1991'.
Wanneer is iets een gedicht ? In het
openingsessay van zijn bundel Olifant
achter blok geeft Robert Anker een antwoord. Als uit de werkelijkheid door
een ingreep van de dichter – een transformatie, eventueel een deformatie –
beelden ontstaan die materiaal zijn voor
de verbeelding van de lezer, dan ontstaat poëzie (p. 16). Die ingreep kan minimaal bestaan in de wijziging van de
regellengte zodat een tekst er uitziet als
poëzie. En wordt die dan ook nog in een
boek gepresenteerd met de ondertitel
'Gedichten', dan is de stilzwijgende afspraak dat we die teksten als poëzie
moeten interpreteren. Als Marcel Duchamp een fietswiel omgekeerd monteert op een kruk en niet op correcte
wijze in het frame van de fiets, dan
wordt die Roue de Bicyclette een kunstvoorwerp, temeer omdat we het eind
vorig jaar in de expositieruimte van de
galerie Ronny Van de Velde te Antwerpen als zodanig hebben kunnen bekijken.

Volgens de zopas gegeven omschrijving van poëzie is Het Albanese wonderkind zonder enige discussie een poëziebundel bestaande uit vier cycli. En toch
lees ik deze poëzie van Pointl niet als
gedichten maar als uiterst concieze verhalen, samenvattingen in de vorm van
een gedicht van wat ik elders als een
verhaal gelezen heb. Neem nu het openingsgedicht : 'Voor mijn moeder Rebecca':
mezelf op de mond gezoend
op het scheerspiegeltje
een vinger gelegd
op je vragende gezicht
onder je grote zonnehoed
daarna die vinger gekust

(P . 9)
In het derde verhaal uit De kip die over
de soep vloog zit de ik-figuur met zijn
moeder Rebecca aan de huiskamertafel. Zij bladert voor de zoveelste maal
het foto-album door, hij knipt het
nieuwste model van de Packard uit.
Dan roept ze hem en gaat hij naast haar
staan : 'Ze wees op een foto. Een grote
zonnehoed waaronder een smal gezicht
met grote ogen die een nooit beantwoorde vraag schenen te stellen' (p. 32).
En in het zesde verhaal uit De aanraking
wordt op een zondagmorgen geruzied
omdat hij het nylon haarnetje van zijn
moeder scheurde toen hij zijn scheerzeep en scheerkwast pakte. 'Ze bleef
niet lang kwaad. Terwijl ik me schoor,
zag ik achter me in de spiegel haar gezicht, waarop een goedkeurende uitdrukking lag' (p. 49).
Als ik beide verhaalfragmenten in elkaar schuif, dan zie ik dat alle elementen er zijn om mijn déjà-vu bij de lezing
van Pointls gedicht te verklaren : het
scheren, een spiegel, haar vragende gezicht (van de foto), haar grote zonnehoed. Wat er niet expliciet staat, hoewel
het gedicht precies daarover gaat, is
haar afwezigheid en zijn eenzaamheid.
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Ook dat zijn constante kernen in Pointls
verhalen.
Zoals de vaak genoemde Steinbach
uit het gedicht 'Je drie namen' (Het Albanese wonderkind, p. 9) die al op p. 10
van De kip die over de soep vloog staat te
glimmen met de klep open. In Rebecca's gekwelde en agressieve pianospel
manifesteert zich haar getormenteerde
geest. De pianomuziek van Skriabin
klinkt op in de droom waarin zijn moeder hem verschijnt (Het Albanese wonderkind, p. 14), maar ook in de verhalen
waarin oom Simon centraal staat, wiens
vrouw en tweelingzoons de kampen niet
overleefd hebben. Na de oorlog werd
oom Simon scheepsarts en alcoholist.
Zijn oude Bosendorfer-vleugel brandde
op in zijn huis dat hij zelf in brand had
gestoken (De aanraking, p. 52). Het gedicht op p. 38 n.a.v. Horowitz' concert
in Moskou (20 april 1986) houdt een
hommage in aan de pianovirtuoos die
Point! in het slotverhaal van De aanraking 'mijn geliefde Horowitz' noemt (p.
145). Zoveel is duidelijk : wie de verhalen van Pointl gelezen heeft zal in zijn
gedichten dezelfde personages en thema's ontmoeten. In de Malle Teta-cyclus (pp. 29-33), opgedragen aan 'de
enige echte shoppingbaglady van Amsterdam' figureert opnieuw zijn buurvrouw Thea. Zij woonde in hetzelfde
huis aan de Lijnbaansgracht waarvan de
benedenverdieping in 1977 door de
Amsterdamse gemeenteraad als gedoogruimte voor druggebruikers werd ingericht. In het verhaal 'Bestuurscontacten' (De aanraking, pp. 133-143) kan
men dat uitgebreid lezen. Een van de
Duitse hospita's die Point! in zijn gedichten vermeldt (p. 21, 50, 53) verschijnt in De kip die over de soep vloog
als volgt :
'Een uur later stond ik in de Quellijnstraat
tegenover een één meter tachtig lange vrouw
met een Duits accent, die eruit zag als Charley's
tante : rode pijpekrullen, een grof vierkant gezicht, een zware stem en een gebit alsof ze een
piano had ingeslikt en de vergeelde toetsen waren blijven steken' (p. 106).

Pointls autobiografische verhalen en
dagboekverzen beschrijven in een stijl
die door understatements en droge
joodse humor afstandelijkheid schept
de zeer nauwe relatie met de moeder en
de ontgoochelende relaties met vrouwen én mannen. In het gedicht 'Keuze'
(p. 22) worden ze te zamen vernoemd.
Het is een samenvatting in 13 regels van
alles wat Point! tot nog toe geschreven
heeft :
Keuze
vannacht dichtbij een wezen
dat door mijn verlangen
zich beurtelings kameleoneerde
een obscene hoer
een zachte moeder
een manlijke vadervriend
de hoer : voor jou doe ik alles
de moeder: eindelijk ben je
thuisgekomen
de vadervriend : beschermen zal ik je
met mijn harde jonge lijf
de deur naar het balkon stond open
de hoer de moeder de vadervriend
verdwenen

De hoer, dat is o.m. Lien die bij oom Simon in Haarlem geregeld op visite
kwam (cfr. het verhaal 'Horen en zwijgen' in De kip die over de soep vloog), de
moeder is de vrouw die Rebecca heet en
die de ik-verteller soms een week lang
met 'mevrouw' moet aanspreken als
subtiele strafmaatregel wanneer hij na
de school niet dadelijk naar huis komt
(cfr. 'Mevrouw' in De aanraking), de vadervriend heet Joop in de verhalen 'De
huisgenoot', 'De bal van Ajax' en 'Een
bijrol in een B-film' uit De aanraking.
De gedichten van Pointl verschillen
in wezen niet van zijn verhalen : het zijn
mensendieckoefeningen, schriftelijke
huiskamergymnastiek als verweer tegen
emotionele verkilling, psychisch doodgaan. 'Het zijn eigenlijk geen gedichten,
maar ontboezemingen' zei Point! zelf in
een gesprek met Ellen de Jong-de Wilde (Kreatief, 1991/5, p. 70).
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Pointls poëzie is het meest verwant
met die van Jan Arends, auteur van een
klein oeuvre van verhalen en gedichten
o.m. geschreven in de talrijke psychiatrische klinieken waarin hij werd opgenomen. Op 21 januari 1974, de dag
waarop zijn bundel Lunchpauzegedichten bij De Bezige Bij door de boekbinder afgeleverd werd, is hij door zijn
raam op het Roelof Hartplein het leven
uitgestapt. Jan Arends schreef daarin
volgend gedicht :
Ik ben een arme man
en ik verdien
mijn dagelijks brood
in schande.
Ik haal
dat is mij opgedragen
met emmers
water uit de regenput
en voel mij schuldig
omdat ik modder
op de bodem zie.
En zo begint de dag
nog voor het kwaad
ontwaakt is.
Een hand voor mij
is witter dan een bloem
en het is waar
dat woorden
mij vreesachtig maken.
Ik leef zo.
Ik ben zo.
Mijn dag verstrijkt
in regelmaat van schande.
Ik ben een arme man
en alle leven doet mij zeer.

Zal het de lezer die de verhalen van
Pointl gelezen heeft verwonderen dat in
zijn dagboekverzen een gedicht voorkomt met de titel 'Droom', waarvan het
openingsvers luidt : 'ik droomde dat ik
Jan Arends was ?'
❑ Joris Gerits
Frans Point), De kip die over de soep vloog, Nijgh
& Van Ditmar, Amsterdam, 1989.
De aanraking, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam,
1990.
Het Albanese wonderkind, Nijgh & Van Ditmar,
Amsterdam, 1991.

DE SCHIPBREUKELINGEN
VAN DE ONTWIKKELING
De Franse econoom Serge Latouche is
voor de lezer van dit tijdschrift geen onbekende. Een tekst van zijn hand werd
hier in vertaling gepubliceerd ) en eerder al schreef Toon Vandevelde over
zijn kritiek op ontwikkelingshulp 2 . In
zijn jongste boek zet Latouche die kritiek verder, maar vooral wil hij laten
zien hoe de 'nevelvlek van de informele
sfeer' in het reilen en zeilen van een samenleving de aanzet kan zijn tot een
post-westerse wereld, in de zin van een
wereld die de ontwikkeling achter zich
laat3.
INFORMELE BEDRIJVIGHEID
GEEN GEBREKKIGE OF
ALTERNATIEVE ONTWIKKELING
Voor een goed begrip van die stelling is
vooraf wel wat intellectueel opruimwerk nodig. Latouche gaat dan ook uitvoerig in op de misverstanden omtrent
die 'informele sfeer'. Het gaat er niet
meer om of we de omvang van het fenomeen kunnen ramen, het is nogal
duidelijk dat het in de arme landen niet
om een marginaal maar om een massief
feit gaat. Maar economen en westerse
waarnemers in het algemeen herleiden
de informele bedrijvigheid nog steeds
tot een sector van de economie. Zij zien
niet dat het vooral om een stijl van samenleven, een authentieke (armoede)cultuur gaat, die haar succes te danken
heeft aan het feit dat ze het economische opnieuw integreert in het sociale.
De economische rede kan zoiets eigenlijk niet erkennen, ze heeft uitsluitend
oog voor de formele sfeer en alleen
daarop is haar begrippenapparaat toegesneden. 'Informele economie' is
m.a.w. een antinomie, en dit impliceert
eigenlijk dat de econoom hooguit dat
aspect onderkent dat uitwendige
gelijkenis vertoont met het formeel-economische. Hij isoleert het van de rest
van het sociale weefsel, en ziet niet dat
het er intiem mee verweven is. Het pa-
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radoxale gevolg hiervan is dat zelfs zijn
kijk op het economisch aspect ervan
partieel blijft. De informele sfeer verschijnt dan onvermijdelijk als iets irrationeels, als een mankement, ja, een delict tegen de universele, economische
rede : 'L'informel est un cas de délinquance envers la raison économique'. In
het beste geval gaat het om onhandig
knutselwerk, om restanten of overgangsfenomenen die op termijn vanzelf
zullen verdwijnen. Al maken meer subtiele vormen van die economistische
duiding wel een onderscheid tussen regressieve en progressistische elementen : de eerste zijn tot ondergang gedoemd, de potentieel evolutieve kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Als geheel is de informele sfeer
voorlopig, maar ze kan zichzelf 'overstijgen' in 'andere' ontwikkelingsstrategieën. Latouche wijst er in dit verband
op dat het grootste gevaar niet komt van
klassieke theorieën. Veel misleidender,
want uitgaande van een kritiek op 'le
mal-développement' en overlopend van
goede bedoelingen, zijn de pleidooien
voor alternatieve ontwikkeling. Deze is
immers alleen alternatief wat haar uitgangspunt betreft, in de zin dat ze bij de
informele sfeer aanzet. Tegelijk echter
tracht ze die te normaliseren : ze wil ze
(bepaalde elementen ervan) in feite integreren in de formele economie. De alternatieve ontwikkeling loopt dan uit,
zo al niet op een regelrecht échec, dan
toch op ontwikkeling zonder alternatief.
EEN SOCIALITEIT VOORBIJ HET
VOORUITGANGSPARADIGMA
Die pleidooien getuigen dus nog steeds
van een – zij het dan welwillende – etnocentrische mentaliteit. Ze miskennen
het eigene van de informele sfeer : het
feit dat die 'andere' planeet, bewoond
door de slachtoffers van de vooruitgang,
tevens een bijzondere socialiteit,
vreemd aan de ontwikkelingslogica, belichaamt ; dat ze geen embryo is van een
alternatieve ontwikkeling maar als
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maatschappelijk totaal-fenomeen een
alternatief voor ontwikkeling. Gemeten
aan deze economische imperatief is ze
een 'au-delà sur le mode de l'en derà':
de 'schipbreukelingen van de ontwikkeling' knopen opnieuw aan bij hun verleden, maar tegelijk situeren ze zich ná
de vloedgolf en het failliet van de ontwikkeling. Ze combineren het gebruik
van de afval van de industriële beschaving met de resten van hun identiteit
van weleer, en dat resulteert in een originele synthese van traditie en moderniteit, die de impasses van de polymorfe
ontwikkelingsperversie weet te omzeilen. Reïntegratie van het economische
in het sociale en solidariteit blijken er
synoniem te zijn met authentieke (maar
niet 'verwesterde) rijkdom. 'Aangepaste technieken' worden er niet geïmporteerd maar spontaan ontwikkeld ; ze
worden niet opgevat in een – westers
– perspectief dat van techniek een doel
op zich maakt, noch in het teken van
maximalisering kost wat kost, maar met
het oog op de concrete culturele behoeften van deze andere socialiteit. In
tegenstelling tot de industriële beschaving, die zich ontplooid heeft ten koste
van het platteland, ontdekt de informele samenleving opnieuw de behoefte
aan verworteling, aan een vertrouwd en
vreedzaam omgaan met de natuur.
De informele sfeer is het laboratorium van een mogelijke toekomst, niet
alleen in de arme landen, maar ook bij
ons. Doordat ze de technisch-economische dimensie reïntegreert in soldariteits- en reciprociteitsverbanden, prefigureert ze een ander maatschappijtype.
Streven naar succes neemt er geen obsessionele vormen aan, zoals in de
Great Society. De bewoners van de informele sfeer stellen zich niet tot doel
het geïndustrialiseerde Westen te 'verslaan': ware rijkdom verwarren ze niet
met teugelloze accumulatie van objecten, voor schepping van steeds nieuwe
behoeften hebben ze geen belangstelling, onze gadgets laten hen koud, ze
zijn vooral allergisch voor de dwingende
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produktielogica die deze veronderstellen. Als arme boeren uit achtergebleven
landen met hun groenten naar de markt
trekken, dan willen ze die niet in een
minimum van tijd tegen een maximale
prijs verkopen, maar ze willen zo mogelijk de hele dag van het contact met anderen genieten... Eventueel slaan zij er
een 'interessante' verkoop voor af. Bekend is de anekdote van een dorpsvrouw die van een missionaris te horen
krijgt :'Ik koopje hele kraam op', en die
in paniek reageert : 'Wat sta ik hier voor
de rest van de dag nog te doen ?' Tegelijk echter zijn die armen veel rijker dan
men beweert (en dan ze zelf geloven).
Immers, economische statistieken brengen alleen maar het verwesterde deel
van hun rijkdom – of armoede – aan
het licht. In feite bewijst de informele
sfeer dat solidariteit en collectivisering
van armoede tot vormen van overvloed
kunnen leiden. Sociale netwerken op
'clan-basis' produceren in feite het
equivalent van nieuwe diensten en zelfs
van materiële goederen. Collectieve bereiding van gerechten en spontaan verlenen van herstel-, onderhouds- en installatiediensten b.v. vormen een reëel
alternatief voor woningbouw, sanitaire
bedrijven en dergelijke. De communautaire organisatie van de uitgeslotenen
brengt een produktie mee van collectieve goederen, van reinigingsdienst tot
culturele activiteiten, maar die vind je
nooit terug in economische statistieken.
Tegelijk verklaart die organisatie waarom het officiële inkomen slechts een
fractie is van het feitelijke inkomen : dit
laatste komt maar heel gedeeltelijk
voort uit verkoop van goederen en diensten, het komt vooral tot stand via allerlei giften en complexe herverdelingsmechanismen in de schoot van de groep.
En tenslotte, in de mate dat de informele sfeer geïnspireerd is door een creatieve verbeelding, tekent ze zelfs de contouren van een post-moderne samenleving uit. Ze laat zien hoe heterogene bijdragen samengevoegd kunnen worden,
hoe aan de traditie ontleende elemen-
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ten gecombineerd kunnen worden met
aspecten van de moderniteit, zonder
hiërarchische onderschikking ; ze recupereert de afval van het industriële
Westen ten bate van originele vormen
van produktie. Maar dat niet alleen.
Door de reïntegratie van het economische in het sociale vormt ze een breuk
met de utilitaristische rede, met het
ideaal van het grootst mogelijke geluk
voor het grootst mogelijke aantal, bedrieglijk ideaal dat in feite ongebreideld
produktivisme koppelt aan een louter
kwantitatieve kijk op het leven.
DE KWETSBAARHEID
VAN DE INFORMELE SFEER
Toch laat Latouche zich niet op sleeptouw nemen door blind optimisme. De
informele maatschappij is geen belofte
van de geschiedenis, maar een mogelijke uitweg uit de impasses van de
Great Society. Dat die mogelijkheid bedreigd wordt doordat bepaalde produkten van de westerse beschaving een eigen leven zijn gaan leiden, dat ziet Latouche ook wel. Zo kunnen b.v. de successen van de informele sfeer weer op
de helling gezet worden door een demografische explosie, die het gevolg is van
het proces van verwestersing en de ermee gepaard gaande deculturatie. (Het
opdringen van de utilitaristische rede
heeft in veel gevallen geleid tot vernietiging van de sociale structuren die
zorgden voor een kwantitatieve beperking van de opeenvolgende generaties).
Het ligt voor de hand dat een onbeheerste bevolkingsgroei een bedreiging
vormt voor het eigen karakter van de informele sfeer : ze kan een verhitte concurrentie op gang brengen en ondermijnt de gepersonaliseerde relaties
waarop de solidariteitsnetwerken berusten. Dezelfde eroderende effecten
kunnen volgen uit – vanuit het Westen
geïmporteerde – individualistische attitudes. Er kan bij de meest begaafden
uit de lokale gemeenschap een profiteurs- of deserteursmentaliteit ont-
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staan, met het risico dat de informele
sfeer zich op de duur herleidt tot toevluchtsoord voor 'achterblijvers'. Of regeringen in de arme landen kunnen proberen een pseudo-synthese tot stand te
brengen tussen het holisme van de eigen gemeenschappen en de individualistische waarden van het Westen, maar
dat moet tot een vorm van totalitarisme
leiden die de concrete vrijheden inherent aan het holisme van de eigen gemeenschap opheft en zodoende de voedingsbodem voor een creatieve ontplooiing van de informele sfeer vernietigt. Maar tegen die bedreigingen staan
de uitgeslotenen verre van ongewapend, zij kunnen steunen op de vitaliteit
van sommige van hun tradities, en dat
rechtvaardigt volgens Latouche ondanks alles een gematigd optimisme. En
wordt de informele sfeer bedreigd door
bepaalde uitwassen van het geïndustrialiseerde Westen, tegelijk dringt zich de
vraag op of het niet juist diezelfde uitwassen zijn die, in het Westen zelf, tot
de huidige impasse hebben geleid.
Een beknopte samenvatting van Latouches boek is vanwege de densiteit
van de argumentatie een haast onmogelijke opgave. Het is niet alleen boeiend
voor 'Derde Wereld-specialisten'. Het
zit boordevol wetenschapstheoretische
en ideologiekritische reflecties op het
economisch denken en het koppelt die
deconstructie aan een belichting van de
imaginaire dimensie ervan, die al wie
cultuurfilosofische interesse heeft zal
fascineren. De etnologische kritiek op
het naturaliseren van behoeften, de
ontmaskering van onze 'accumulatieve'
kijk op het leven, die overleven in de
plaats stelt van het goede leven, de wijze
waarop Latouche onze obsessie met de
levensstandaard – en de projectie ervan op niet-westerse culturen – demystifieert, zijn maar enkele voorbeelden in
dit verband. Zijn provocerende en met
veel humor gebrachte diagnose, tenslotte, waaruit moet blijken dat onze maatschappij op veralgemeende bedelarij
berust (ook in hoofde van de rijken) is

niet het minst originele aspect van dit
boek.
El Fernand Tanghe

NOTEN
1 S. Latouche, De roep om identiteit en het verlangen naar gemeenschap, in Streven, aug.-sept.
1991, pp. 978-987.
2 T. Vandevelde, Mimetisme en ontwikkeling, in
Streven, februari 1991, pp. 454-461.
3 La planète des naufragés. Essai sur l'après-développement, Editions La Découverte, Paris,
1991, 235 pp.

DE ZORG VOOR HET
AVONDLAND
Terwijl de economische, monetaire en
politieke eenmaking van Europa in het
middelpunt van de belangstelling staat,
krijgt de culturele eenheid van het
Avondland maar weinig aandacht. Uit
de karige oogst plukken we twee essays.
In 1990 nam Ton Lemaire afscheid van
de academische wereld met zijn Twijfel

aan Europa. Zijn de intellectuelen de
vijanden van Europa ? 1 Nagenoeg een
jaar later, op de valreep van 1991, publiceerde Jacques De Visscher De zorg
voor het Avondland, een uitgewerkte
versie van een reeks lezingen gehouden
in het kader van de leerstoel Theodore
Verhaegen aan de Vrije Universiteit
Brussel'. Daarnaast waren er twee tijdschriftnummers. Het literaire tijdschrift
Raster wijdde zijn tweeënvijftigste nummer (het laatste van 1990) geheel aan
Europa : naast bijdragen van o.m. de
Nederlanders Jan Blokker, Nicolaas
Matsier, Cyrille Offermans en Willem
Van Toom, kan je daarin ook kennismaken met de (vaak tegenstrijdige) visies op de toekomst van het nieuwe Europa van coryfeeën als Danilo Kis,
George Steiner en Peter Sloterdijk.
Voor het eerste nummer van 1991 van
het filosofische tijdschrift Wijsgerig Perspectief koos de redactie als thema Post-
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moderne filosofie en Oost-Europa. Daarin kregen vier auteurs – een Pool, een
Rus, een Hongaar en een Tsjech – de
kans om de inbreng van het denken aan
de andere kant van het vroegere IJzeren
Gordijn voor een vernieuwd Europa toe
te lichten. Op het essay van De Visscher
en de bijdrage van de Tsjech Ladislav
Hejdanek in Wijsgerig Perspectief g a ik
hier wat dieper in.
WAAR VINDEN WE INSPIRATIE ?
De centrale vraag in het essay van
Jacques De Visscher is analoog aan die
van Ton Lemaire : wordt in het huidige
Europese eenheidsstreven (economisch-politiek) nog voldoende zorg besteed aan de spirituele identiteit van Europa en wat betekent die zorg ? Lemaire
wees in zijn essay categoriek het christendom als inspiratiebron voor een vernieuwd Europa af en bepleitte een bevrijding van elke binding aan een godsdienstige traditie. In De zorg voor het
Avondland dient Jacques De Visscher
hem van antwoord. De afwijzing van gelijk welke vorm van geïnstitutionaliseerde godsdienst is als persoonlijke keuze
natuurlijk respectabel, maar heeft met
betrekking tot een maatschappijmodel
alleen maar nefaste gevolgen (pp. 4849). Tegenover Lemaire stelt hij dat de
secularisatie, hoe emanciperend ze ook
heeft gewerkt, juist door de verwaarlozing van de Europese 'christelijke' traditie, een zware tol heeft geëist : zij
heeft geleid tot een vorm van hooghartige onverschilligheid, een verheerlijking van rationalistische eigenmachtigheid, een onverschilligheid voor het
transcendente. Het gevolg is een nieuwe intolerantie, 'ze heeft nu de gestalte
van spot en aversie ten aanzien van het
levensbeschouwelijke en/of het religieuze aangenomen' (p. 50).
De 'zorg' voor het Avondland betreft
in de eerste plaats het ter sprake brengen van het eigene van de Europese traditie (p. 12) en meer bepaald van datgene wat die traditie mogelijk maakt : 'We
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moeten de transcendentale vraag stellen' (p. 31). De transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van de Europese traditie is, zo stelt De Visscher, de funderingsmythos van de joods-christelijke
religie (p. 35). Vervolgens thematiseert
hij zes ethisch-spirituele thema's die inherent zijn aan de joods-christelijke religie : liefde, geweldloosheid, onthechting, spirituele gelijkwaardigheid, sterfelijkheid, vergeving.
Het kernprobleem, zo meent De Visscher, is dit : deze waarden worden wel
algemeen erkend, maar zijn tevens uitgehold en daarom triviaal geworden (p.
46). Onderhuids voelbaar is de
schroom, het taboe met betrekking tot
het onthullen en verwoorden van het
domein van de zingeving : 'Het is deze
gedwongen schaamte (...) die ontwortelend en ontwrichtend werkt voor wie in
onbevangenheid zich nog in de wereld
moet orinteren' (p. 47). Die aanklacht
is niet de uitdrukking van een krampachtig conservatisme (De Visscher pleit
allerminst voor een terugkeer naar een
duidelijke scheiding tussen christenen
en niet-christenen), wel komt ze voort
uit een 'selectief conservatisme dat
tegelijk de continuïteit en de stabiliteit
van de Europese beschaving garandeert' (p. 57). Een dergelijk 'selectief
conservatisme' wortelt in het besef dat
een beschaving slechts beschaafd is op
grond van spirituele en ethische waarden. Houdt men de gevoeligheid voor
het sacrale niet levend, dan verwordt de
zorg voor het Avondland tot een 'préoccupatie met zichzelf' (p. 57).
Op enkele plaatsen verraadt dit essay
nog zijn orale herkomst. Vreemde constructies als 'Dit is eigenlijk de reden hoe
het komt dat...' (p. 31) en 'ook de gewijzigde paradigma's in de kosmologie
hebben niet die grote impact op het
dagelijks leven... dan (mijn cursivering)
bijvoorbeeld de gedachte...' (p. 33) werken storend en hadden bij de publikatie
makkelijk kunnen worden vermeden.
Maar dit is detailkritiek. De diagnose
van De Visscher snijdt m.i. hout en daar
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gaat het om : 'Eigenlijk is iedereen een
beetje christelijk, in de zin dat men ervan overtuigd is dat men de liefdeloosheid, het geweld, (...) eerder moet vermijden en bestrijden dan navolgen.
Maar, hoe realiseert men dat en vanwaar

haalt men de vruchtbare inspiratie om het
vol te houden en om niet in de onverschilligheid te vervallen ? (mijn cursivering)'
(p. 55). Om die vraag te beantwoorden,
zoekt hij zijn inspiratie vooral bij auteurs als George Steiner, Leszek Kolakowski en Emmanuel Levinas. Alle drie
verwoorden zij in een eigen stijl een
identieke boodschap : de zorg voor het
Avondland ligt in het levend houden
van de bezorgdheid voor de Ander, van
de verhouding tot de transcendentie als
transcendentie. Voor wie ander werk
van De Visscher kent, is die keuze allerminst verwonderlijk. Opvallend is
wel dat deze auteurs van origine Centraal- of Oosteuropeanen zijn.
MIDDEN- EN OOST-EUROPA
Welke rol is er weggelegd voor het
Oosteuropese denken in het Europa
van morgen ? Die vraag thematiseert
Ladislav Hejdanek, Tsjechisch filosoof
en mede-oprichter van Charta '77, in
zijn essay Midden-Europa en het postmodernisme. Nogal makkelijk wordt er,
analoog aan de economische situatie,
gesproken van een 'fase-verschil' in de
culturele evolutie in de beide delen van
Europa (Hejdanek spreekt liever van de
drie Europa's : het Westen, het Oosten
en het centrale deel). Zo zou het oostelijk/centrale deel nog in de ban van de
moderniteit zijn : er is de roep naar vrije
verkiezingen, democratische controle
van de macht, meerpartijenstelsel, onafhankelijke pers, eerbiediging van de
mensenrechten en vooral, er is het geloof in hun emancipatorische kracht. In
het westelijk deel daarentegen wijst
men op de 'contextualiteit' van deze
waarden en bekijkt men het geloof in
die moderne waarden wat meewarigironiserend. Veeleer dan universele, ra-

747

tioneel gefundeerde waarden zouden
de vele, particuliere levenswijzen en
tradities de individuele vrijheid gestalte
kunnen geven. Daarbij gaat men dan
stilzwijgend uit van de vooronderstelling dat men aan de overkant van het IJzeren Gordijn nog een fase achterloopt
en dat dit 'moderne' enthousiasme wel
zal overwaaien.
Hejdanek onderkent die houding en
treedt ertegen in het geweer : 'Het zou
een grove fout zijn wanneer de afgelopen veertig jaar, of in sommige gevallen
zelfs, de afgelopen zeven decennia zouden worden weggevaagd uit de geschiedenis van deze landen en wanneer de
bevrijding van de Midden- en Oosteuropese landen zou worden geïnterpreteerd als een zekere "terugkeer" naar
de familie der Europese landen. Geschiedenis is gemaakt in beide delen
van het verdeelde Europa, en niet
slechts in één' (p. 166). Dat er een rol
voor Centraal/Oost-Europa is weggelegd staat voor hem buiten kijf.
Welke die rol kan zijn is afhankelijk
van hoe men het zgn. postmodernisme
interpreteert. Volgens Hejdanek lijkt
de westerse variant ervan meer op een
laatste fase van de moderniteit dan op
een overschrijding ervan : 'Voor de moderne mens is de toekomst geworden
tot een leegte die open staat voor zijn
wil en eventueel voor zijn willekeur. Het
postmodernisme heeft het modernistisch emfatisch accent op die leegte getemperd, is eraan gewend geraakt, heeft
de algemene relativiteit en geconditioneerdheid van alles aanvaard, keert terug naar de narrativiteit en hernieuwt
retoriek en sofistiek. Zo blijkt dus dat
het slechts het resultaat, de laatste fase
is van de moderniteit' (p. 171).
Tegenover de nadruk op 'contextualiteit' stelt Hejdanek – als de onmisbare vooronderstelling van de Europese
cultuur – de idee van waarheid als
grondwaarde, die op de Hebreeuwse
(joods-christelijke) wortels van de
Europese traditie teruggaat. Die waarheidsidee houdt in dat waarheid geen
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zijnde is, niet iets dat we kunnen accapareren, maar veeleer iets dat van ons
bezit neemt en ons begeleidt. Een dergelijke waarheidsidee gaat gepaard met
een distantie ten opzichte van onszelf.
Een distantie die ons tegelijkertijd de
relativiteit van onze handelingen en het
extreme belang ervan doet beseffen.
Hejdanek is onmiskenbaar een denker uit de Charta '77 - beweging. Zijn
waarheidsidee is niet zozeer schatplichtig aan Martin Heidegger, als wel, zoals
blijkt uit zijn bijdrage, aan de Tsjechische traditie. De idee van een transcendente waarheid die als een 'absolute horizon' ons denken en handelen begeleidt en uitdaagt vind je reeds bij de 17e
eeuwse pedagoog/filosoof Comenius ;
ze wordt in deze eeuw weer opgenomen
en uitgewerkt door Emmanuel Radl en
Jan Patocka. Vanuit die inspiratie proberen de charismatische leiders van de
'fluwelen revolutie' vandaag in Tsjechoslowakije te bouwen aan een nieuwe
(Tsjechische en Europese) maatschappij. Het blijft – ook in de Europese
context – een frappante vaststelling
dat de twee democratisch verkozen presidenten van de Tsjechische republiek
(ontstaan in 1918) twee filosofen/literatoren zijn : tijdens het interbellum de fenomenoloog en boezemvriend van Husserl, Tomas Masaryk, en vandaag de toneelauteur Vaclav Havel.
De idee van waarheid en menselijke
verantwoordelijkheid – geboren uit
een wijsgerige reflectie op concreetparticuliere omstandigheden – heeft
haar inspirerende kracht, met name in
de lange traditie van Tsjechische politieke dissidentie, bewezen. Van het geloof in die waarheid zal het afhangen,
aldus Hejdanek, of de postmoderne
Europese beschaving inderdaad er een
is die komt 'na' de moderne en haar
overtreft : 'Als we ons afvragen wat de
zin van de verbazingwekkende politieke, maatschappelijke en culturele verandering in dit deel van Europa is, mogen we niet voorbijgaan aan dit potentiële brandpunt van het toekomstige in-

tellectuele, culturele en spirituele leven
van ons continent' (p. 172).
❑ Guido Vanheeswijck

NOTEN
1 Voor een bespreking : zie Een ander Europa ?
in Streven, 1990, pp. 740-743.
2 J. De Visscher, De zorg voor het Avondland,
Kok, Agora / DNB/Pelckmans, Kapellen, 1991,
62 pp.
3 L. Hejdanek, Postmodernisme en Midden-Europa, in Wijsgerig Perspectief, 1990/1991, pp. 166172.

DIENSTPLICHT
Zowel in Vlaanderen als in Nederland
stelt men zich vragen over de (militaire)
dienstplicht'. Tijdens het Belgische formatieproces gingen er met de regelmaat
van de klok stemmen op – niet alleen
van de kant van de nieuwe sociale bewegingen, maar ook vanuit de traditionele politieke partijen – om korte metten te maken met de dienstplicht. Sommigen, zoals de Nationale Vrouwenraad, gingen een stapje verder en suggereerden een nieuwe vorm van dienstplicht voor jongeren, maar dan voor
jongens én meisjes : de sociale dienstplicht.
In Nederland bestaat er een bijna
identieke situatie. In de Kamer werd
een commissie-Meijer geïnstalleerd met
als opdracht advies uit te brengen over
de wenselijkheid, dan wel de noodzakelijkheid de militaire dienstplicht te
handhaven. CDA en PVDA zien blijkbaar geen heil meer in het huidige systeem en dus lijkt, ondanks de defensienota van de huidige minister van defensie, het vonnis over de militaire dienstplicht geveld. Alhoewel... net zoals in
België bestaan er ook in Nederland genoeg tegenkrachten om dit te verhinderen. Het einde van de Koude Oorlog betekent nog niet het einde van een bepaald soort 'militaristisch' denken.
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Maar wat kan er in de plaats komen
van de (militaire) dienstplicht ? Dreigt
men het kind niet met het badwater weg
te gooien ? Is dienst-plicht niet in de
eerste plaats een dienst-verlening van
jonge mensen aan de samenleving waarin zij leven ? In een polemisch stukje in
NRC-Handelsblad van 31 januari, stelde
de Nederlandse politicus W.J. Berg
voor aan de commissie-Meijer ook advies te vragen over de 'sociale dienstplicht', want eerst de militaire dienstplicht afschaffen om daarna de sociale
dienstplicht in te voeren is even absurd
als de belastingen te verlagen om die
daarna weer te verhogen (dixit Berg).
Hoe zou zo'n sociale dienstplicht er
kunnen uitzien in Noord en Zuid ? Qua
vorm en inhoud zou men die kunnen
vergelijken met de vervangende dienstplicht voor erkende gewetensbezwaarden. Een jongere zal de keuze hebben
tussen een groot aantal erkende organisaties en instellingen uit de sociale, de
verzorgende en de culturele sector
maar ook kunnen kiezen voor dienst in
het bestaande beroepsleger. In afspraak
met de verantwoordelijken van die instellingen kunnen jongeren een contract aangaan voor een door de overheid bepaalde duur (b.v. één jaar). Inzet
en motivatie zijn echter pas gegarandeerd als er sprake is van vrije keuze.
De overheid garandeert voor deze jongeren een minimuminkomen, net zoals
ze instaat voor het levensonderhoud
van dienstplichtige militairen.
In de bestaande situatie van gelijkschakeling van man en vrouw is het uitsluiten van vrouwen voor deze vorm van
dienstplicht niet meer wenselijk. Alle
motieven tegen de dienstplicht van
vrouwen op grond van militaire overwegingen (fysiek, moreel, etc.) vallen weg
bij een systeem van sociale dienst. Het
bestaande systeem van het statuut van
gewetensbezwaarden is in dit kader
achterhaald.
als
organisaties
Bepaalde
Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ) leggen
m.i. al te veel de nadruk op een systeem
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van sociale weerbaarheid (een alternatief voor defensie van de VUB-prof Nissing). Is het niet nuttiger een vorm van
sociale dienstverlening in te voeren
zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog in Duitsland bestaat ? Daar kunnen
jongens en meisjes op vrijwillige basis
een extra jaar sociale vorming genieten
door in een erkende instelling te werken. Zij krijgen dan het statuut van
F.S.J. (Freies Soziales Jahr) en ontvangen van de overheid een minimuminkomen. Erkende instellingen hebben een
quotum van vrijwilligers, zodat het statuut de werkgelegenheid in de sociale
sector niet in het gedrang brengt. Tot
nu toe zijn de voordelen van dergelijk
systeem groter dan de nadelen. Ten eerste voor de instelling zelf : ziekenhuizen, MPI's maar ook culturele organisaties hebben een schrijnend personeelstekort. Dienstplichtigen zouden in deze
instellingen juist dat werk kunnen verrichten waar nu geen personeel voor
bestaat. Ik denk b.v. aan het luisteren
en praten met patiënten, het organiseren van ontspanningsactiviteiten enz.
Een tweede voordeel is van pedagogische aard. Verlichte geesten klagen
steen en been over de 'onzichtbare' malaise in het onderwijs en de effecten
daarvan op de huidige generatie jongeren. Is de sociale dienstplicht geen kans
om jongeren met toestanden te confronteren die hen aan het denken zetten ? Het enige nadeel van de sociale
dienstplicht is dat ze van de overheid
een zware inspanning vergt om een
structuur uit te bouwen die de efficiëntie van de sociale dienstplicht garandeert.
Een andere vraag : is het wel wenselijk te spreken van een dienst-plicht?
Kunnen we niet beter opteren voor een
vrijwilligerstatuut (zoals het F.S.J.) dat
inzet en motivatie bij de jongeren garandeert ? Ik ben geneigd te pleiten
voor een systeem van dienstplicht. Alleen als het verplichtend is, kan er sprake zijn van een dienst aan de gemeen-
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1 De auteur was gedurende 20 maanden als
dienstplichtige gewetensbezwaarde tewerkgesteld op de redactie van Streven.
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schap door alle leden van die gemeenschap.
Zou er voldoende bereidwilligheid
bestaan ? Er zijn genoeg jongeren (en
niet alleen jongens) die graag een jaartje een dergelijk sociaal experiment willen meemaken. Helaas staan er heel wat
officiële bezwaren in de weg. Zo besliste het OCMW-bestuur van de stad
Brussel in januari 1992 geen minimuminkomen te verlenen aan enkele meisjes
die in het kader van de Jesuit Volunteers,
een internationale woon- en werkgemeenschap van vrijwilligers in de sociale sector, als voltijds vrijwilliger werkzaam zijn bij de minstbedeelden in die
stad. Zo laat de overheid slechts na een
administratieve martelgang toe dat iemand tijdens de periode dat hij een
werkloosheidsuitkering krijgt, zich gratis ten dienste stelt van de kansarmsten.
Zelfs wie het zich kan veroorloven gratis
te werken komt in moeilijkheden met
de ziekteverzekering, het pensioenfonds, de RSZ enz.
De dienstplicht is dringend aan vernieuwing toe. 'Zinvolle arbeid, vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid, solidariteit en gelijkschakeling
van man en vrouw zijn argumenten voor
de invoering van een sociale dienstplicht' (Berg).
Welke politicus zet de sociale dienstplicht op de politieke agenda?
• Erik De Smet

(Kruispunt Lge Koepoortstraat, Klapdorp, Minderbroedersrui, St.-Paulusstraat)
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F I L O S O F I E
BARUCH DE SPINOZA
Met zijn biografie over Spinoza (oorspronkelijke uitgave, 1972) zorgde Theun De Vries
voor een gedroomde eerste inleiding tot het
werk van Baruch de Spinoza. Allereerst is ze
geschreven met het inlevingsvermogen van
de historische romancier die Theun de Vries
is. Daarenboven verbindt hij in deze biografie Spinoza's oeuvre, in zijn streng-mathematische vorm schijnbaar ontheven aan tijdelijkheid, met persoonlijke lotgevallen en met
de politieke en sociale gebeurtenissen tijdens
de Hollandse 'gouden eeuw'.
De Vries ziet Spinoza als 'een denker tussen de klassen', origineel en eigenzinnig
enerzijds, kind van zijn tijd anderzijds. Vooral dat laatste aspect krijgt een sterke klemtoon. Zijn politiek-theologisch denken kan
niet worden los gezien van zijn joodse opvoeding, van het Hollands calvinisme, van de tegenstelling tussen de Loevesteiners (o.m. de
gebroeders De Witt) en de Oranje-Nassaus.
Zijn metafysisch-ethisch denken is o.m. sterk
bepaald door de lessen van de Antwerpse exjezuïet Franciscus van den Enden.
In vergelijking met de vorige uitgaven
heeft deze vierde druk er een hoofdstuk bijgekregen : Het keerpunt (pp. 63-71). Dankzij
opzoekingswerk van de Nederlandse Spinoza-kenner W.N.A. Klever zijn twee publikaties van Van den Enden gevonden, die klaarblijkelijk op Spinoza een grote invloed hebben gehad. De nu 85-jarige Theun De Vries
heeft die nieuwe gegevens verwerkt en daarenboven de reeds indrukwekkende bibliografie aanzienlijk uitgebreid en tot en met
1990 aangevuld.
Door de sterke nadruk op de verwevenheid tussen leven en werk is De Vries' voorstelling soms wat eenzijdig. Ongenuanceerde
uitspraken als deze illustreren die eenzijdigheid : 'Franciscus van den Enden noch zijn
discipel Baruch de Spinoza zal zich ervan bewust geweest zijn dat zij in deze fase van het
cartesianisme niet anders deden dan (mijn
cursivering) een levenseis van de nieuwe,
toonaangevende klasse in wetenschappelijke
bewoordingen en alles overwinnende we-
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tens- en waarheidsdrang uitdrukken' (p. 58)
en Tn de ogen van de hedendaagse mens is
het (bedoeld is de Ethica) een materialistische synthese, waarvan de terminologie nog
volgens de gangbare conventie met die van
de theologische openbaring is gesluierd' (p.
162). Zo blijft het centrale en metafysisch
hoogst interessante onderscheid tussen kennis van de tweede soort en kennis van de derde soort in het laatste hoofdstuk, Het geheim
van de Ethica (pp. 162-172) hoe dan ook onderbelicht.
Zelf blijft De Vries daardoor op de drempel staan, wanneer de meest vruchtbare en
actuele aspecten van Spinoza's ethisch-metafysisch denken worden aangestipt (de politieke filosofie van Spinoza heeft hij veel
grondiger uitgewerkt). Maar door zijn levendige verteltrant en meeslepende stijl word je
uitgenodigd om Spinoza's metafysische denkwereld zelf te betreden. Nogmaals : naast het
meer wijsgerig-technische boek van Hubbeling over Spinoza (derde uitgave bij Baarn,
1989) kan deze biografie, als een eerste kennismaking in het Nederlands, niet genoeg
worden aanbevolen.
• Guido Vanheeswijck
Theun De Vries, Spinoza, De Prom, Amsterdam, 1991, 200 pp., BF 890.

HEGEL
De 'Agora editie' verricht met haar publikatie van 'sleutelteksten' baanbrekend werk op
het domein van de filosofie en (voorlopig ?)
in mindere mate op het domein van de literatuurwetenschap.
Met Filosofie als
wetenschap presenteert Ad Peperzak ons in
vertaling en commentaar 37 paragrafen van
Hegels Enzyklopadie derphilosophischen Wissenschaften (1817). Hegel schreef deze Enzyklopadie als een leidraad ten behoeve van
zijn studenten. In een uiterst gedrongen
vorm maken we hierin kennis met Hegels filosofisch 'systeem'. In de 'Einleitung' en het
'Vorbegriff (§ 1-37) zoekt Hegel een antwoord op de vraag: 'hoe het toch komt, dat
allerlei niet-filosofische
wetenschappen
makkelijk op gang kunnen komen, terwijl de
filosofie reeds op de grootste problemen
stuit, wanneer ze wil uitleggen waarmee en
hoe ze begint' (p. 23). In de letterlijke zin
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De meervoudige voorstelling van Wittgenstein (in relatie tot sociale wetenschappen, kunst, godsdienstfilosofie, epistemologie...) brengt natuurlijk een aantal interpretatieve tegenstellingen aan het licht. Zo situeert W. De Pater Wittgenstein helemaal
binnen de analytische filosofie, terwijl I. Verhack, met zijn nadruk op het 'deiktische' aspect van zijn filosofie, hem juist portretteert
als degene die de grenzen van de analytische
filosofie overschrijdt. Zo spreekt B. Delfgaauw, bij zijn analyse van Tractatus 7, van
een intellectus metaphysicus (naar mijn mening ten onrechte), terwijl A. Burms het terecht houdt bij een niet-cognitieve verwondering.
Wat Wittgenstein als denker zo belangrijk
maakt, wordt kernachtig verwoord in het citaat dat J. Leilich boven zijn bijdrage plaatst:
'Eerst dachten de filosofen over de wereld,
vervolgens over de wijze waarop de wereld
gekend wordt, uiteindelijk over het medium
waarin dergelijke kennis is uitgedrukt'. ArisG.W.F. Hegel, Filosofie als wetenschap. Encyclototeles, Kant, Wittgenstein: de band met de
pedie derfilosofischewetenschappen § 1-37, verwerkelijkheid wordt steeds dunner, de transtaald en toegelicht door Ad Peperzak, Kok Agoparantie ervan steeds kleiner. Duidelijke,
ra, Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen, 1991,
goed gefundeerde antwoorden op je zoeken
168 pp.
zal je bij hem dan ook niet vinden, zo citeert
Dupré Hubbeling. Leilich stelt het scherper:
'De lezer van Wittgenstein zal vaak minder
LUDWIG WITTGENSTEIN
het gevoel hebben dat hij een weg uit een labyrint krijgt gewezen, maar meer ervaren dat
Over Ludwig Wittgenstein, zelf zo spaarhij in een nieuw labyrint is terechtgekomen'.
zaam met publikaties, raakt men maar niet
• Guido Vanheeswijck
uitgeschreven. Ook in het Nederlandse taalE.
Kuypers (red.), Wittgenstein, DNB/Pelckgebied moet er een overschot aan Wittgenmans, Kapellen / Kok Agora, Kampen, 1991,265
stein-kenners zijn: eindredacteur Etienne
pp., BF 650.
Kuypers had twee boekjes en evenveel uitgeE. Kuypers (red.), Wittgenstein in meervoud, Gaverijen nodig om de verschillende teksten
rant, Leuven/Apeldoorn, 1991, 124 pp., BF 430.
over het denken van Wittgenstein samen te
bundelen.
Na een inleiding (in beide boekjes nagenoeg identiek, want geschreven door dezelfde inleider-eindredacteur) mogen de verG O D S D I E N S T
schillende auteurs (naast Kuypers mag ook
Tak tweemaal optreden) vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken Wittgensteins eiHET BOEK JOZUA
genzinnig oeuvre belichten. Hoe heterogeen
die benaderingen ook mogen zijn (ook qua
Wie zou proberen met het boek Jozua in de
leesbaarheid), twee constanten springen in
hand de verovering van het land Kanaan over
het oog: de etikettering van Wittgenstein als
te doen, zal spoedig tot de ontdekking koneopositivist is onhoudbaar en het traditiomen dat dit bijbels geschrift - in de joodse
nele onderscheid tussen Wittgenstein I (van
traditie het eerste boek van de 'Vroege Prode Tractatus) en Wittgenstein II (van de Lofeten' genoemd - heel anders is dan het zich
gische Onderzoekingen) moet, indien nog bij oppervlakkige lezing voordoet. Het blijkt
houdbaar, in elk geval zeer soepel worden
in het boek Jozua te gaan om 'eine deutende
geïnterpreteerd.
Dramaturgie' (5), m.a.w. om een samenstel
hebben we hier dus met een inleiding te maken ; maar bestaat er wel een inleiding op de
filosofie? Want, 'om iets te ontwaren van
haar object moet men reeds denken, maar
daarvoor moet men reeds aan het filosoferen
en in de filosofie thuis zijn' (p. 27). Peperzak
verstaat de kunst de lezer ongemerkt in de
filosofie te doen duiken: 'een duik a corps
perdu' (p. 31). De stapsgewijze en de geduldige analyse van Hegels volgestouwde paragrafen, getuigen van een didactisch meesterschap, dat allicht de vrucht is van jarenlang
seminariewerk. Aan de hand van Hegel en
vooral van Peperzak zal de lezer bij het
beëindigen van deze relecture tot zijn verbazing merken dat hij als toemaat ook nog het
Kantiaanse denken kreeg opgedist. Een filosofisch compendium als dit van Hegel biedt
niet alleen een filosofie in zakformaat maar
wel degelijk filosofisch koren ontdaan van
zijn kaf.
• Hugo Roeffaers
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van vertellingen die voor de huidige hoorders
en lezers nog immer uiterst actueel is. De
held van het boek heet niet voor niets Jozua,
d.w.z. 'Jhwh is hulp', en personifieert daarmee het theologische programma van heel
het werk. Wie na bovenstaande hoopvolle
geluiden uit de inleiding van een nieuw commentaar de opmerkingen bij de afzonderlijke
hoofdstukken uit Jozua doorkijkt, krijgt te
maken met een benadering en werkwijze die
een toch enigszins andere sfeer ademt. De
auteur, hoogleraar te Munchen, onderscheidt namelijk in bijna elk tekstgedeelte
een drietal bewerkingslagen (voor-deuteronomistisch, deuteronomistisch en na-deuteronomistisch) en benadrukt aldus eerder de
wordingsgeschiedenis van het boek Jozua
dan de werking en functie, de dramatiek van
de uiteindelijke canonieke tekst. Weet men
hier doorheen te kijken en met enig doorzettingsvermogen niettemin de huidige gestalte
van de bijbeltekst voorop te stellen, dan biedt
dit commentaar een grote hoeveelheid belangrijke en interessante gegevens die de lezing van dit belangrijke bijbelboek ongetwijfeld zullen stimuleren.
❑ Panc Beentjes
M. G6rg, Josua (Die Neue Echter Bibel, Altes
Testament, Lieferung 26), Echter Verlag, Würzburg 1991, 115 pp., DM 28.

DE BRIEVEN AAN DE KORINTHIËRS
Omstreeks het jaar 50 bezoekt Paulus voor
de eerste keer de wereldstad Korinthe en
sticht er een christelijke geloofsgemeenschap. Sedertdien heeft hij verscheidene
brieven aan hen geschreven. De brief die wij
kennen als 1 Korinthiërs, maar in werkelijkheid al de tweede is (zie 1 Kor. 5,9-11), dateert van omstreeks het jaar 54 en behandelt
in de hoofdstukken 1-6 een aantal specifieke
onderwerpen : het opkomen van diverse
'partijen' die de eenheid van de kerk aldaar
bedreigen, zijn theologie van het kruis, zijn
opvattingen over apostolaat en over eschatologie. Vanaf hoofdstuk 7 gaat Paulus in op
vragen die hem door deze gemeente per brief
waren voorgelegd.
In de uitstekende reeks EKK heeft W.
Schrage (1928), professor aan de
evangelisch-theologische faculteit te Bonn,
een begin gemaakt met een zeer uitvoerige
behandeling van 1 Korinthiërs. De materie
wordt dermate grondig aangepakt dat het geheel geen twee (zoals oorspronkelijk ge-
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pland), maar drie banden zal omvatten. De
commentaar sluit nauw aan bij de grote aandacht die er, terecht, binnen de exegese van
de nieuwtestamentische brieven wordt besteed a an de reto ri sche analyse. Het b lijkt dat
Paulus, die zéér grondig was geschoold in de
klassieke retorica, alle middelen en mogelijkheden ervan benut wanneer hij zich per brief
tot christengemeenschappen richt. Zowel in
de inleiding van deze commentaar (pp. 7394) als bij de behandeling van elke afzonderlijke perikoop wordt aan dat belangrijke retorische geraamte van de tekst aandacht besteed. Ook aan de 'christelijke partijen' die de
eenheid in Korinthe dreigen te verscheuren
is een uitvoerige en zeer overzichtelijke excurs gewijd (pp. 142-149). De 2400 voetnoten
van dit eerste deel bevatten een ware goudmijn voor wie zich in een bepaald onderwerp
verder zou willen verdiepen. Omdat in de
rooms-katholieke Nederlandstalige serie Het
Nieuwe Testament (Romen & Zn, Roermond/Maaseik) uit de jaren 1965-1975 bij
mijn weten de deeltjes op 1 en 2 Korinthiërs
nooit zijn verschenen, verdient deze oecumenische commentaar, die ook de nodige aandacht schenkt aan de 'Auslegungs- en Wirkungsgeschichte' van elke passage, zeker uw
aandacht.
Paulus was niet alleen een gediplomeerd
retor, maar ook een goed 'catecheet' die feilloos inspeelt op de geest van zijn tijd. Dat
blijkt uit een doctorthesis van Martin Ebner
die handelt over de zgn. 'Peristasenkatalogi'
die Paulus met name in zijn beide brieven
aan de Korinthiërs hanteert. Het gaat om opsommingen waarin de apostel zijn lijden, ontberingen en noden opsomt. Nu blijkt dat ongeveer terzelfder tijd rondtrekkende filosofen op de marktplaatsen van Griekse steden
hun voordrachten eveneens doorspekten
met dergelijke opsommingen van problemen,
onaangename omstandigheden. Zowel qua
vorm als motieven is er een frappante overeenkomst tussen beide vast te stellen. Paulus
probeert dus zijn hellenistisch gehoor voor
zijn zaak, voor zijn 'leer' te winnen door hen
toe te spreken met literaire vormen die men
van elders gewend was te horen, namelijk in
het gewone leven op de markt. Dat het daarbij vooral om de fundamenten van zijn apostelambt gaat zal niemand verbazen.
❑ Panc Beentjes
Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther (1 Kor 1,1-6,11). Evangelisch-katholischer
Kommentar zum Neuen Testament VII/1, Benzi-
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ger Verlag, Zurich / Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1991, VII + 436 pp., DM 118.
Martin Ebner, Leidenslisten and Apostelbrief
Untersuchungen zo Form, Motivik and Funktion
der Peristasenkataloge bei Paulus (Forschung zur
Bibel, Band 66), Echter Verlag, Wurzburg,1991,
VIII + 414 pp., DM 56.

ENCYCLOPEDIE
VAN HET VROEGE CHRISTENDOM
Deze encyclopedie die de periode van de
vroege kerk – voor het Westen tot Beda Venerabilis en voor het Oosten tot Johannes
Damascenus – behandelt, is een 'superb' referentiewerk. De oorspronkelijke Italiaanse
versie sloot de bibliografie af rond 1980,
maar deze wordt voor de laatste tien jaren in
de Engelse vertaling verder aangevuld. De
lezer wordt op de eerste plaats bekoord door
de aangename bladspiegel en door de tijdstafel, kaarten en foto's aan het einde van het
tweede deel. Veel belangrijker is natuurlijk
de lijst van de 167 medewerkers uit 17 landen, en die is al even indrukwekkend. Om
maar enkele namen te noemen : B. Aland, U.
Bianchi, H. Crouzel, A. Hamman, S. Lilla, G.
Pelland, A. Quacquarelli, M. Simonetti, B.
Studer. De artikelen beperken zich niet tot
de kerkvaders. De verschillende belangrijke
geografische knooppunten – Antiochië,
Alexandrië en Caesarea bijvoorbeeld – krijgen een plaatsje, en er wordt ruimte gevonden voor theologische begrippen en probleemvelden – de sacramenten, ecciesiologie, subordinatianisme, enz. De belangstelling gaat ook naar de verhoudingen van het
vroege Christendom tot de omringende cultuur : men kan er Midden- en Neo-Platonisme op naslaan, of de invloed van de Stoa op
de vroegchristelijke auteurs. Verder vindt de
lezer ook allerlei onderwerpen die van belang zijn voor wie patristiek wil studeren : archeologie en allegorie om maar twee voorbeelden te noemen.
Ik heb er enkele artikelen op nageslagen
die binnen mijn eigen competentiebereik
vallen en was over het algemeen aangenaam
verrast door de hoeveelheid informatie die
aangeboden wordt in zulke beperkte ruimte.
'Schepping' en 'dubbele schepping' krijgen
er ruime aandacht ; onderwerpen die in de
Dictionnaire de Spiritualité verwaarloosd werden. Om kritisch te zijn moet men werkelijk
op details ingaan. Zo ontbreekt m.i. bij het
artikel 'Catenae, biblical' (I, 152f) een referentie aan het werk van Franwoise Petit, en
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ik vind het ook vreemd dat in de bibliografie
bij het artikel 'Creation' (I, 205) verwezen
wordt naar de Italiaanse editie van
Sacramentum Mundi voor een artikel van
Pieter Smulders ; dit referentiewerk bestaat
ook in het Engels. Maar dat zijn schoonheidsfoutjes die niets afdoen aan de waarde
van het werk in zijn geheel. Het is een plezier
om deze encyclopedie ter hand te nemen en
om zich erdoor te laten inleiden in de wereld
van het vroege christendom.
0 Jacques Haers
Angelo di Berardino (ed.), Encyclopedia of the
Early Church (vert. uit het Italiaans : Adrian
Walford), 2 vols., James Clarke & Co, Cambridge, 1992.

VORMSEL
Het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC) te Leuven levert
met de Kadoc-studies een reeks bijdragen
die een zicht geven op de vele aspecten van
het katholieke culturele, politieke en sociale
leven in het verleden. Het 12e deel biedt onder de titel Levensrituelen. Het vormsel een
boeiende doorlichting van een omstreden sacrament. Bijdragen van historici, sociologen
en theologen tonen aan dat het vormsel,
zoals wij dat nu kennen, een recent verschijnsel is. Pas in de 19e eeuw slaagde de kerk erin
het sacrament aan belang te doen winnen en
in de 20e eeuw kreeg het zijn huidige vorm
en betekenis. De twee historische bijdragen
van de Leuvense godsdiensthistorici Michel
Cloet (Ancien Régime) en Lieve Gevers (19e
eeuw) bieden genoeg stof om dit te illustreren.
Enkele bijdragen, o.a. van de godsdienstsocioloog Karel Dobbelaere, belichten het
vormselsacrament vanuit sociologische hoek.
Daarbij wordt de cruciale vraag gesteld naar
de betekenis van het vormsel als overgangsritueel. Uit de verschillende bijdragen leren
we dat het hier inderdaad om een 'rite de
passage' gaat die de overgang van kindertijd
naar volwassenheid begeleidt. De sociologe
Anne Van Meerbeeck expliciteert deze opvatting in haar artikel door de klassieke opvattingen van de antropoloog Van Gennep
over overgangsrituelen als uitgangsbasis te
nemen. Interessant in dit opzicht is de opname in de bundel van een vergelijkende studie
met een humanistisch overgangsritueel : het
feest van de vrijzinnige jeugd.
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Uit het sociologisch materiaal blijkt dat
het vormsel voor velen het sacrament is van
het 'adieu' aan de kerk en dat de kinderen
steeds meer en meer het patroon van de
ouderen overnemen die niet meer praktizeren.
Bijzonder interessant discussiemateriaal
is de bijdrage van de theoloog Jozef Lamberts over de vormselleeftijd. Hij pleit ervoor
om het vormsel niet 'langer' te gebruiken in
het kader van de menselijke behoefte aan ritualisering. Kunnen aangepaste woord- en
gebedsdiensten niet even zinvol functioneren op de verschillende overgangsmomenten
van het (christelijk) leven ? Kan er ook naar
randkerkelijken niet verder doorgedacht
worden ? Zonder te vergeten dat voor alle
leeftijden een gepast catechetisch aanbod
nodig is en zonder dat dit samengaat met een
sacrament. Stof genoeg tot discussie.
❑ Erik De Smet
K. Dobbelaere e.a., Levens rituelen. Het Vormsel,
(KADOC-studies 12), Universitaire Pers Leuven, 1991, 245 pp.

IGNACIO ELLACURIA
De naam Ignacio Ellacuría klinkt sinds november 1989 velen vertrouwd in de oren.
Toen werd hij immers samen met vijf medebroeders-jezuïeten, hun huishoudster en
haar dochtertje door het Salvadoraanse leger
vermoord op de UCLA-campus in San Salvador. Een martelaar. Men vergeet wel eens
dat Ellacuría ook een gedegen theoloog was.
Het feit dat zijn artikelen verschenen in een
vreemde taal en in door ons nauwelijks gekende tijdschriften zal dit wel verklaren.
Daarom kan men de artikelenbundeling die
hier voorligt enkel toejuichen en hopen dat
delen ervan ook in het Nederlands vertaald
zullen worden. E.'s hoofdbekommernis is het
samengaan en samendenken van geloof en
levensinzet, van Godbetrokkenheid en engagement dat zich uit in een voorkeursoptie
voor de armen. Dit klinkt sterk door in zijn
christologie waar hij de vragen 'waarom
sterft Jezus ?' ('i,por qué muere Jesus ?') en
'waarom werd hij gedood ?' ('%por qué le matan ?') op elkaar laat inspelen (p. 27 e.v.). De
tweede vraag zoekt naar de concrete omstandigheden, de eerste peilt naar de theologische duiding. Het volstaat niet de blik te verengen op de verrijzenis, ook het concrete leven van Jezus moet men in het vizier houden
(pp. 168-169). Ongerechtigheid en armoede

zijn voor E. niet alleen sociale en politieke
problemen : God en geloof staan immers op
het spel. De armen in latijns-Amerika bepalen voor hem de ruimte waarbinnen politiek
en theologie bedreven moeten worden ('lugar teológico, lugar politico', p. 39 e.v.). E.'s
denken is gedifferentieerd zoals bijvoorbeeld
blijkt uit zijn houding tegenover geweld (p.
91 e.v.): hij vestigt de aandacht op het reeds
bestaande structurele geweld dat revolutionair geweld oproept en is zich bewust van de
gevaren van deze dynamiek. E. is ook een
scherp denker die geen blad voor de mond
neemt : hij windt geen doekjes om de schrijnende socio- politieke situatie in de Centraalamerikaanse landen (pp. 159-162) en verwijt
de Romeinse Instructie over de Bevrijdingstheologie de betrokken theologen niet bij
name te noemen (p. 190 e.v.). Het treft verder hoe E. bij al deze spanningen een verzoenende, genuanceerde figuur blijft.
Dit boek en de theoloog Ellacuría verdienen diepergaande studie, waartoe de inleiding van Juan José Tamayo perspektieven
biedt. Te betreuren vind ik enkel dat E.'s belangrijke artikel 'Hacia una fundamentación
filosófica del método teológico latinoamericano' niet in deze bundel werd opgenomen.
0 Jacques Haers
Ignacio Ellacuría, Teólogo mártir por la liberación
del pueblo, Nueva Utopia, Madrid, 1990.

WIJSHEID •

In het najaar 1990 organiseerde de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen
een speciaalcursus met als onderwerp : 'de
wijsheidsliteratuur van het Oude Testament'. De cursus mocht een ruime belangstelling genieten. Dat is tekenend voor de bijzondere plaats die de wijsheidsboeken in de
geloofsbeleving innemen : aan de ene kant
handelen zij over fundamentele menselijke
vragen over zin, lijden, God en medemens,
aan de andere kant zijn deze boeken voor
vele gelovigen nog grotendeels onverkend
terrein. De uit de cursus ontstane bundel Wie
wijsheid zoekt, vindt het leven wil een inleiding
bieden op het geheel van de wijsheidsliteratuur. Het eerste artikel situeert de wijsheidsliteratuur in zijn literair-historische en buiten-bijbelse context. Daarna worden de verschillende oudtestamentische wijsheidsboeken voorgesteld : Kathleen Maenhout het
moeilijke boek Job, Henk Jagersma Prediker,
Erik Eynikel Spreuken – het oudste wijs-
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heidsgenre. Paul Kevers gaat in zijn bijdrage
op zoek naar wijsheidselementen in de Psalmen, die strikt genomen niet tot de wijsheidsliteratuur worden gerekend en Streven-medewerker Pane Beentjes sluit de bundel af
met twee bijdragen over Wijsheid van Salomo
en Wijsheid van Jezus Sirach — twee van de
jongste boeken van het Oude Testament —,
die niet-joodse thema's op een verrassende
wijze combineren en confronteren met bijbels georiënteerde standpunten. Iedere bijdrage sluit af met een beknopt overzicht van
recente literatuur over het behandelde bijbelboek.
• Erik De Smet
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Lente, vertelt hij de ontstaansgeschiedenis
van Charta '77, belicht hij zijn gevangeniservaringen, omschrijft hij de betekenis van het
absurde theater (pp. 47-49) en gaat hij dieper
in op zijn verhouding met Milan Kundera
(pp. 142-149). Het centrale thema van zijn
oeuvre noemt hij de crisis van de menselijke
identiteit. De kunst van het leven ligt in de
aanvaarding van de paradox, de vrucht van
een afstandelijke houding die je t.o.v. jezelf
inneemt en waardoor je daden tegelijk belachelijk en betekenisvol zijn: 'We zijn weer bij
mijn stokpaardje : wil de mens het met al zijn
ernst niet zo ver laten komen dat hij in de
ogen van iedereen belachelijk wordt, dan
moet hij een gezond bewustzijn van zijn eiErik Eynikel (red.), Wie Wijsheid zoekt, vindt het
gen menselijke belachelijkheid en nietigheid
Leven. De wijsheidsliteratuur van het Oude Testahebben, ook al is datgene wat hij doet nog
ment, Acco, Leuven / Vlaamse Bijbelstichting,
zo belangrijk. (...) Echt belangrijk wordt de
Leuven / Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
menselijke daad pas als die uit een helder be1991, 165 pp., BF 480.
wustzijn van tijdelijkheid en vergankelijkheid
voortkomt; alleen dat kan de daad grandeur
geven. De contouren van de echte zin van het
leven zijn alleen vanuit een sterk besef van
MENS & MAATSCHAPPIJ
absurditeit te zien' (p. 98).
Als supplement is een bibliografie opgenomen van een aantal schrijvers en politici
die door Havel worden genoemd.
VACLAV HAVEL
• Guido Vanheeswijck
Verhoor op afstand, de autobiografie van VaVaclav
Havel, Verhoor op afstand. Een gesprek
clav Havel, is geconcipieerd als een dialoog:
met Karei Hvizdala, Baarn, De Prom, 1991, 195
tussen kerst en oudejaar 1985 werden een
pp.
aantal gesprekken met zijn vriend Karei
Hvizdala op band opgenomen. Het resultaat
daarvan verscheen eerst in het Duits en daarBOURDIEU
na, bij een uitgeverij in ballingschap, in het
Tsjechisch. Vandaag, nu de omstreden dissiPierre Bourdieu is een wereldbekend Frans
dent president van zijn land is geworden, is
socioloog-antropoloog, een gezaghebbend
dit boek in beide landen een bestseller.
hoogleraar en publicist met op zijn naam stuDeze autobiografie houdt het midden tusdies als La Reproduction (1970), Esquisse
sen een chronologisch-informatief relaas en
d'une théorie de la Pratique (1972), La Distinceen wijsgerig essay. In antwoord op de getion (1979). In de recent verschenen gerichte vragen van Hvizdala geeft Havel heel
spreks- en essaybundel Réponses laat deze
wat informatie over zijn 'bourgeois'-jeugd,
socioloog in zijn kaarten kijken: wat is zijn
zijn vergeefse pogingen om als 'bourgeois' tot
methode, wat is zijn wetenschapsbeeld,
het hoger onderwijs te worden toegelaten,
waarom begeeft hij zich op het domein van
zijn werk (eerst als decorsjouwer) bij het
de sociale wetenschappen, wat is voor hem
theater, zijn schrijversloopbaan en zijn leven
het doel van wetenschappelijke bedrijvigals dissident. Maar herhaaldelijk wordt de
heid ? Het boek wil een aanzet zijn om verchronologische draad doorgeknipt en is de
der te denken over de betekenis van de
'denker' Havel aan het woord : het feitenremenswetenschappen.
laas wordt in perspectief geplaatst en van
Bourdieu is intensief bezig met de morele
daaruit geëvalueerd.
en politieke betekenis van zijn wetenschap.
Voor wie het (dramatische en essayistiIn de eerste plaats wil hij weten op welke masche) werk van Havel kent, biedt deze autonier de mens vrij is in zijn handelen. Het is
biografie boeiende achtergrondinformatie.
de taak van de socioloog, meent Bourdieu,
Zo tekent Havel de sfeer tijdens de Praagse
de wereld en de maatschappij te 'denatura-
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liseren' en te 'defataliseren', d.w.z. de krachten en machten van de dominantie te demythificeren. Wetenschap beoefenen is een 'bevrijdingsproces'. Maar toch wil Bourdieu van
de wetenschap geen moraal voor 'geavanceerde samenlevingen' maken.
Bourdieu hangt geen 'fatalistisch' maatschappijbeeld aan, waarbij de mensheid op
z'n Nietzscheaans verdeeld is in monolithische blokken van 'rulers' en 'ruled'. Hij stelt
dat in de bestaande samenlevingsvormen het
gevestigde hiërarchisch systeem voortdurend
betwist en in vraag gesteld wordt.
Vervolgens weigert Bourdieu te geloven
dat de wereld en de maatschappij aan onveranderlijke 'wetten' gehoorzamen. Sociale
wetten zijn begrensde wetmatigheden in tijd
en ruimte die net zolang bestaan als de 'instellingen' die hen ondersteunen.
In Bourdieus wetenschapsbeeld hebben
de sociale wetenschappen een politieke
taak: ze veranderen de blik waarmee wij
onze sociale wereld construeren en van
waaruit wij op rationele en humane gronden
onze gemeenschap — en onszelf — opbouwen. In één woord : geëngageerd denken over
wetenschap.
• Erik De Smet
P. Bourdieu (avec L.J.D. Wacquant), Réponses,
(Libre Examen), Seuil, Paris, 1992, 267 pp.

G E S C H I E D E N I S
DE UITVINDING
VAN DE MODERNE MENS
Robert Muchembled is één van de jonge
sterren van de Franse mentaliteitsgeschiedenis en dit boek uit 1988 is zijn eerste magnum
opus. Zijn programma is ambitieus : vier eeuwen geschiedenis in één werk vatten. Jammer genoeg zijn heel wat tekorten. M. gebruikt terecht een groot aantal vroeger verwaarloosde bronnen zoals kunstwerken,
boekbeschrijvingen en processtukken, en
heeft daarbij zeer veel belangstelling voor
Noord-Frankrijk en het vroegere Vlaanderen. Hij verwaarloost echter de niet-Franstalige bronnen; zo citeert hij wel Chris Vandenbroeke, maar dan alleen voor een tijdschriftartikel uit 1979, terwijl Vandenbroeke
het behandelde onderwerp (seksueel gedrag) veel grondiger in zijn boek Vrijen &

trouwen heeft uitgewerkt. Uit zijn bronnen
wil hij een volledige mentale ommekeer
afleiden, maar de sprong van het micro- naar
het macro-niveau is veel te groot om te overtuigen. M. wil namelijk aantonen dat het
middeleeuwse 'ruwe' volksleven met zijn eigen dynamiek en normenbesef is uitgehold
door het ontstaan van burgerij en hof met
een tegencultuur en een reeks machtsmiddelen (zoals het gerecht) die dat volksleven geleidelijk hebben weggedrukt. Zijn bronnen
zijn echter te beperkt om dat te bewijzen en
zijn al te kwistige unilaterale interpretaties
veroorzaken vooral bevreemding.
Daarnaast is het boek ook een treffend
voorbeeld van Frans chauvinisme. M . duidt
in zijn titel geen geografische omschrijving
aan, wat blijkbaar betekent dat Europa met
Frankrijk samen valt. In Volkscultuur in Europa 1500-1800 van Peter Burke wordt ongeveer dezelfde these met meer voorbeelden
en vooral met meer talent bewezen voor een
ruimer gebied. Burke heeft overigens zijn
ideeën al lang geleden geformuleerd, maar
M. heeft blijkens de bibliografie nog nooit
van hem gehoord.
• Jaak De Maere
Robert Muchembled, De uitvinding van de moderne mens. Collectief gedrag, zeden, gewoonten en
gevoelswereld van de middeleeuwen tot de Franse
Revolutie, Contact, Amsterdam, 1991, 415 pp.,
BF 995.

VENETIË EN AMSTERDAM
Na Volkscultuur in Europa, 1500-1800 en De
Italiaanse Renaissance is nu ook dit boek van
Burke uit 1974 in het Nederlands verschenen. De auteur wil onderzoeken hoe de leidende groepen in Venetië en Amsterdam
evolueerden tussen 1580 en 1720 en doet
daarvoor een beroep op de prosopografische
methode en de 'collectieve biografie' van de
bestudeerde groepen: elk individu wordt in
de groep gesitueerd én individueel bekeken
(zoiets is alleen mogelijk als er veel historisch
materiaal bewaard is gebleven). De overeenkomsten tussen beide handelscentra met een
grote haven liggen voor de hand, maar ook
de verschillen zijn opvallend.
Burke behandelt achtereenvolgens de
structuur van de Venetiaanse adel en de Amsterdamse koopmansstand, en de structuur
van de macht in beide steden; de economische basis waarop de macht van de elites
steunde; de levensstijl die beide groepen
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erop nahielden ; de vorming die de jongeren
op een leidinggevende functie voorbereidde ;
de normen- en waardenbeleving en de relatie
tot kunsten en wetenschappen. In het slothoofdstuk 'Van ondernemer tot rentenier'
concludeert hij voorzichtig dat de beschreven periode vol veranderingen was en dat
zich in beide steden een ontwikkeling van actief ondernemerschap naar vrij passief rentenierschap heeft voltrokken.
In Venetië was de heersende adel een vrij
gesloten stand waarbinnen de echte leiding
vaak wisselde, in Amsterdam was de koopmansklasse (zeker in het begin) vrij open,
maar bleef de macht meestal in dezelfde
handen. De Italianen leefden in een zeer
ruim familieverband, de Nederlanders hadden een klein gezin en waren meer individualistisch. Venetië hechtte meer belang aan
pronk en praal, vereerde 'ridderlijke' waarden en kende een militaire traditie ; de heersers begunstigden de kunst in hun persoonlijke naam. Naast deze verschillen waren er
ook veel overeenkomsten : het feit dat één
groep onbetwist het bestuur uitoefende, het
pragmatisme en opportunisme waarmee met
openbare functies werd omgegaan, de internationale gerichtheid, het strenge officiële
ideologische kader naast de reële praktische
vrijheid, de centrale rol van de handel en de
algemene opbloei.
Burke biedt zijn lezers een boeiend en stevig gefundeerd betoog. Hij verantwoordt zijn
definities (bijvoorbeeld van 'ondernemer' en
'rentenier'), zijn vraagstelling (door uit te
leggen waarom hij bepaalde onderdelen problematiseert en andere niet), zijn methode
(hij geeft commentaar bij zijn comparatieve
benadering en verdedigt – enigszins overbodig – de sociale geschiedschrijving) en de afbakening van zijn object. Venetië en Amsterdam is dan ook niet alleen een genoegen om
te lezen, maar tevens een aanschouwelijke
les in moderne historiografie.
❑ J. De Maere
Peter Burke, Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw, Agon,
Amsterdam, 1991, 183 pp., BF 595.

TWEEDE GENERATIE
JOODSE NEDERLANDERS
Eind jaren tachtig voerde het Utrechts Instituut voor Psychotrauma een vergelijkend onderzoek uit rond de problematiek van de
joodse 'tweede generatie', het doorwerken
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van oorlogservaringen van ouders bij hun
kinderen. De onderzoekers stelden twee
a-selecte groepen samen van dertig joodse en
dertig niet-joodse Nederlanders geboren tussen 1945 en 1970. Psychotherapeuten namen
diepte-interviews af en de deelnemers kregen gestandaardiseerde psychologische vragenlijsten voorgelegd. De onderzoeksresultaten bevestigden klinische bevindingen, met
name dat de joodse naoorlogse generatie
meer psychische problemen vertoont dan
niet-joodse generatiegenoten.
Het boek omvat een interessant literatuuroverzicht en een bruikbare bibliografie maar
voor de rest draagt het alle kwalijke kenmerken van een onderzoeksverslag, bijna niet te
pruimen door de vele herhalingen en aankondigingen van wat de onderzoekers op de
volgende bladzijde zullen zeggen of op de vorige gezegd hebben.
Ook op het onderzoek valt een en ander
aan te merken. De selectiecriteria zijn bijzonder ruim. Er werd niet het minste onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen
van oorlogservaring (bombardement, gevangenschap, onderduik, voedseltekort, verzet,
verlies familieleden...). Alle joodse ouders
worden Holocaustoverlevenden genoemd,
ook al zat slechts een klein gedeelte van de
ouders van de geselecteerde groep in de
kampen. Men had er goed aan gedaan vooraf
na te gaan of en hoe joodse (en andere) kinderen van ouders met kampervaring verschillen van ouders zonder die extreme ervaring.
Ook werd alleen de tweede generatie ondervraagd en 'getest', het gezin waarin ze zijn
opgegroeid werd psychologisch noch sociologisch doorgelicht. Ook over het hoofd gezien
werd de mogelijkheid dat andere factoren
dan de oorlogservaring van de ouders de psychische toestand van de proefpersonen beïnvloed kunnen hebben. Bijvoorbeeld de evolutie van perceptie, waardering en zelfbeeld
van joden en, daarmee verbonden, van de geschiedenis van de jodenvervolging en -uitroeiing door de nazi's.
Voor een betere afbakening van verschillende categorieën van 'kinderen van de oorlog' kan men terecht in het artikel van Jolande Withuis (De gevoelige erfenis van de jaren
'40-'45 in Icodo-Info, 91-1, pp. 5-17 eerder
verschenen in het Amsterdams Sociologisch
Tijdschrift, december 1990).
❑ Gie Van Den Berghe
J. Eland, P. van der Velden, J. Kleber, C. Steinmetz, Tweede generatie Joodse Nederlanders, Van
Loghum Slaterus, Deventer, 1990.
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HET VERHAAL
VAN EEN OVERLEVENDE
George Topas was pas vijftien toen de nazi's
Polen binnen vielen. Hij overleefde de getto's van Warschau en Budzyn, de concentratiekampen Plaszow en Flossenburg. Het
grootste deel van zijn familie werd uitgeroeid. In 1946 week Topas uit naar de VS en
begon er een nieuw leven, zonder het voorafgaande te verdringen. Zijn ooggetuigeverslag is een levensverhaal met joods-religieuze beklemtoning, ingekaderd in de geschiedenis van zijn dierbaren, de familie in het
verleden, zijn gezin in de toekomst. Het is
een vlot geschreven boek, genre avonturenverhaal, met veel anekdotes en dialogen,
soms wat overgedetailleerd en met de gebruikelijke onjuistheden en mythische interpretaties.
Topas dankt zijn overleving aan een sterke levenswil, een enorme tegenwoordigheid
van geest, veel durf en aan het 'Chemiker
Kommando'. Dit spookcommando bood een
relatief veilig onderkomen aan enkele tientallen gevangenen met scheikundige, biologische of wiskundige bagage (of die dat voorwendden). Deze gevangenen werden verondersteld te werken aan een mythisch biologisch wapen dat Duitsland alsnog de zege
moest brengen. Henry Orenstein berichtte
eerder al over dit commando (zie Streven, december 1990, pp. 261-262). Topas heeft
Orenstein in het kamp gekend maar kennelijk had hij geen weet van diens ego-document. Dat is een beetje jammer, nu werd immers de kans gemist enkele afwijkende herinneringen over dit vrijwel onbekende commando (bijvoorbeeld plaats en jaar van
oprichting) aan elkaar te toetsen en uit te
diepen.
Li Gie Van Den Berghe
George Topas, The Iron Furnace. A Holocaust
Survivor's Story, University Press of Kentucky,
Lexington (Kentucky), 1990.

OM HET JOODSE KIND
Om het joodse kind gaat over de strijd tussen
vertegenwoordigers van het Nederlandse
verzet en vertegenwoordigers van de joodse
gemeenschap om de voogdij over joodse
weeskinderen die in de oorlog bij onderduikouders waren ondergebracht.
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Deze strijd begon midden 1944 en is in
geen ander land zo hoog opgelopen en zo
principieel uitgevochten. Dat heeft alles te
maken met een maatregel die de joodse gemeenschap buiten spel zette wat betreft de
beslissing over de toekomst van de joodse onderduikkinderen. De Nederlandse regering
bekrachtigde een voorstel van leden van het
verzet waardoor het lot van joodse weeskinderen beslecht zou worden door de Commissie voor Oorlogspleegkinderen waarin voornamelijk prominente (niet-joodse) leden van
het verzet zitting hadden. Een maatregel die
heel sterk afweek van wat toen in kinderbeschermingskringen gebruikelijk was. Toen de
Commissie voor Oorlogspleegkinderen eind
1949 werd opgeheven, had ze liefst 40% van
de joodse weeskinderen onder niet-joodse
voogdij geplaatst.
Antisemitisme was hier niet vreemd aan
maar andere factoren speelden een grotere
rol. De commissieleden werden geleid door
gevoelens van christelijke superioriteit en
meenden oprecht in het belang van het kind
te handelen. Velen waren ervan overtuigd
dat herplaatsing in een joods milieu de kinderen zou blootstellen aan antisemitisme,
dat het dus beter was ze te onttrekken aan
de ellende die jood-zijn met zich meebracht.
Ook de weigering (onder meer van regeringszijde) onderscheid te maken tussen joden en niet-joden speelde een grote rol. Het
nationaal-socialisme had aangetoond waar
dergelijke discriminatie toe leidde. Voortaan
zouden alle Nederlanders zonder onderscheid des persoons behandeld worden. Dit
principiële standpunt leidde tot veronachtzaming van het joodse vraagstuk dat na de oorlog wel degelijk bestond, met name de veel
grotere omvang en gecompliceerdheid van
het leed van de joodse gemeenschap.
Ook onder de joden waren er nogal wat
die niet anders dan anderen behandeld wilden worden. Ze waren bang geworden voor
hun jood-zijn, wilden er het liefst van af.
Bovendien hadden ze weinig tijd en gelegenheid om zich te bekommeren om de toekomst van joodse weeskinderen. En zij die
dat desondanks deden stonden voor een
onmogelijke opdracht, ze stonden tegenover
mensen die de kinderen tijdens de oorlog
hadden gered.
De auteur schetst op genuanceerde en gedetailleerde wijze de maatschappelijke en
politieke context waarbinnen de strijd plaats
vond, de hartverscheurende conflicten tus-
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sen de betrokken partijen, de schrijnende dilemma's waarvoor ze zich geplaatst zagen, de
tragische misverstanden, de rol van de media, de psychische gevolgen voor de vaak nog
zeer jonge kinderen (verlatingsangst) en vult
dit alles aan met cijfermateriaal, verhelderende noten en een register.
• Gie Van Den Berghe
Elma Verhey, Om het joodse kind, Nijgh & Van
Ditmar, Amsterdam, 1991.

L I T E R A T U U R
HERVE GUIBERT
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herkent men de fotograaf G. die in de inleiding op Le seul visage (1984), één van zijn
foto-albums, zijn verlangen uitdrukt om te
getuigen van zijn liefhebben, ook al blijft hij
zich in zijn laatste roman bewust van de ambiguïteit en de vluchtigheid van zijn relaties
(p. 112). De aandacht voor mensen — die bij
G. soms tot voor de lezer moeilijk verteerbare detailbeschrijving kan leiden, zoals bijvoorbeeld in Fou de Vincent (1989), het dagboek van een homoseksuele relatie - is
waarschijnlijk de centrale focus in G.'s werk.
Cytomegalovirus is een dagboek: de beschrijving van een hospitaalverblijf, van 17
september tot 8 oktober. Korte impressies en
gedachten volgen elkaar op. De lezer voelt
zich bij momenten onzeker, wanneer hij,
zonder de bescherming van verhullende literaire kneepjes, geconfronteerd wordt met
G.'s angsten en met zijn verlangen naar respect. De auteur wordt blind en de laatste paragraaf is onheilspellend: 'Ecrire dans le
noir ? Ecrire jusqu'au bout ? En finir pour ne
pas arriver a la peur de la mort ?' (p. 93). De
lichtpunten zijn schaars geworden: een korte
verliefdheid (p. 87), het verlangen om een
dagboek te schrijven dat goed zal doen (p.
35). Of dit laatste lukt zal voor een groot deel
afhangen van het respect dat de lezer voor
deze jonge auteur weet op te brengen. Hij
verdient het.
• Jacques Haers

In december 1991 pleegde de Franse journalist Hervé Guibert (° 1955), homoseksueel
en AIDS-patiënt, zelfmoord. Hij verwierf bekendheid vooral na de publikatie van zijn
autobiografische roman A l'ami qui ne m'a
pas sauvé la vie (1990). Daarin beschrijft hij
hoe hij ertoe komt zich te laten testen op het
HIV-virus en hoe het besef besmet te zijn
zijn leven nieuwe diepgang geeft (pp. 181182). Vooral het feit dat de aan AIDS gestorven filosoof Michel Foucault, onder de
schuilnaam 'Muzil', één van de hoofdpersonages van de roman is, wekte de publieke belangstelling. Dit boek is het eerste van een
trilogie die, na Le protocol compassionnel, af- Hervé Guibert, Cytomegalovirus. Journal ^hospitalisation, Seuil, Paris, 1992, 93 pp.
gesloten wordt door het postuum gepubliHervé Guibert, L'homme au chapeau rouge, Galceerde L 'homme au chapeau rouge. De HIV- limard, Paris, 1992, 154 pp.
besmetting van de hoofdpersoon blijft ook in
deze laatste roman een sterk thema: G.
plant zelfmoord (p. 16) en zegt AIDS te haVALS LICHT
ten, de strijd tegen het virus heeft hem uitgeput (p. 64). Elders, wanneer hij pleit voor
Het thema van de herwonnen onschuld is
het leven van een zieke rat waarmee hij zich
door zijn veelvuldig gebruik even bleek geidentificeert (pp. 81-82), komt de emotionele
worden als een afgedragen jeans. Toch zijn
energie geïnvesteerd in de ziekte tot een clier nog altijd schrijvers die het cliché niet uit
max. Nochtans is dit niet de hoofdthematiek
de weg gaan, met wisselend succes. Nedervan het boek, evenmin als de beroemde perlands nieuwste literaire wonderknaap Joost
sonages, schilders ditmaal als Bacon en BalZwagerman (° 1963) bezit de toverformule
thus, die ten tonele gevoerd worden. De
om verlepte motieven uit de gracht te halen
klemtoon ligt eerder op het verlangen naar
en hokus pokus nieuw leven in te blazen.
levensintensiteit, waarvan de reiswoede
Daar is wat lef voor nodig, maar zijn formule
(Korfoe, Moskou, Afrika) en de koopwoede
werkt, Nederland en Vlaanderen gaan plat
(p. 26) duidelijke tekenen zijn. Ook mensevoor Zwagerman.
lijke relaties krijgen aandacht: de schilder
Vals licht, zijn in oktober gelanceerde sucYannis en zijn vrouw Gertrud, Lena en haar
cesboek, is zowel een milieuschets als een
broer Vigo, een verdwenen kunsthandelaar.
psychologische thriller of het verhaal van een
Hun energie en activiteiten houden G. wakonmogelijke, obsessionele liefde. De roman
ker. In deze aandacht voor geliefde mensen
richt de schijnwerpers op de relatie tussen de

761

BOEKEN

student Simon Prins en het hoertje Lizzie
Rosenfeld, een relatie waarin niets is wat het
lijkt. Zoals de titel al laat vermoeden, ontpopt de roman zich tot een schimmenspel
van licht en schaduw, wezen en schijn. Waar
het ook maar enigszins kan, wordt de argeloze lezer een hak gezet door de auctoriële
verteller, die zich overwegend achter het
perspectief van Simon verschuilt maar soms
bedilzuchtig uit de hoek komt. De lezer
wordt voortdurend van het ene been op het
andere gezet, want nieuwe feiten werpen om
de haverklap nieuw licht op de situatie. Na
een tijdje ben je wel gewaarschuwd, net als
de hoofdpersoon Simon Prins. Omdat zijn
liefje hem altijd verplicht op zijn qui-vive te
zijn, wordt achterdocht voor hem een tweede
natuur. Bij haar schaduwbestaan horen onvermijdelijk ook schaduwverhalen. Immers :
'Een hoer kon uit het leven stappen maar dat
betekende nog niet dat de bijbehorende
schaduwverhalen, die de basis hadden gelegd voor uitoefening van het vak, met hetzelfde gemak werden uitgebannen' (p. 236).
Zij intrigeert, liegt en bedriegt dat het een
lust is. Daar heeft ze overigens nog een bijkomende reden voor : wegens een mislukte
drugdeal wordt zij achtervolgd door schuldeisers. Alleen door een listige zet – zij laat
zich officieel als junkie registreren, waardoor
ze op bescherming kan rekenen – kan ze het
vege lijf redden.
Toch is het niet zozeer de toevoeging van
dit thrillerelement dat de sterkte van dit
boek uitmaakt, maar wel het psychologische
spit- en wroetwerk waarmee de auteur de onderlagen van deze liefdesrelatie uitdiept. Simons bemoeienis om Lizzie uit 'het leven' te
redden en haar een nieuw, zuiver bestaan te
geven vormt de thematische hoofdader van
het verhaal. Omdat het alleen in de droom
of de fantasie mogelijk is opnieuw te beginnen, nemen zij hun toevlucht tot het spel : zij
spelen Klein Arcadië en herhalen dat 'in vele
varianten maar in steeds hetzelfde valse licht
van verrukkelijke onschuld' (p. 127). Vreemd
genoeg is het net dat naïeve geloof in een
nieuw begin dat hun liefde in de weg staat.
Als Lizzie inderdaad de herinnering uit wil
bannen moet ze degene verlaten om wie ze
een ander leven is begonnen, zodat het
oprukkende verleden geen kans meer heeft.
Hoewel ik Vals licht eerder als een literair
light'-produkt zou willen bestempelen –
light omdat het nergens hoogdravend wordt,
vooral expliciteert en minder suggereert,

maar ook door de grote vaart en de luchtig
modieuze schrijftrant – , lijkt Joost Zwagerman mij goed op weg een letterkundig zwaargewicht te worden.
❑ Jos Van Thienen
Joost Zwagerman, Vals licht, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1991, 276 pp.

FRANZ KAFKA
Wie een monografie van honderd bladzijden
over Kafka wil schrijven mag de moeilijkheden niet onderschatten : je kan haast niet de
complexiteit van het onderwerp respecteren,
en ook nog eens de gewone lezer aanspreken. Voortdurend wordt de lezer van De Tragiek van het Bestaan geconfronteerd met De
Visschers probleem zich een weg te zoeken
in het labyrint van Kafka's eigen geschriften
en in de enorme hoeveelheden kritische
reacties op zijn werk. In zijn strijd tegen een
arbitraire selectie aan de ene en een banale
veralgemening aan de andere kant, voldoet
de auteur aan wat men van een inleidende
studie mag verwachten, maar ook niets meer.
Hij deelt wel de belangrijkste informatie over
en een aantal ernstige 'interpretaties-in-eennotedop' van Kafka's teksten mee, maar
slaagt er niet in de bron van hun unheimliche
fascinatie te ontsluiten. Daar zijn twee, bijna
tegengestelde redenen voor. Enerzijds poogt
de auteur Kafka te universaliseren op een
existentialistische manier die ondertussen
wel erg gedateerd is en die de breekbare textuur van Kafka's werk onder een lading pathos verplettert (onder meer in de titel). Anderzijds is zijn keuze van een leitmotief, de
ellende van een vrijgezel, te nauw en te thematisch om ten volle de blijvende fascinatie voor
Kafka's obscuriteit te vatten. De Visscher
vindt nauwelijks een plaats voor deze vluchtige kwaliteit in Kafka's schriftuur ('De...
sfeer van het ongerijmde kunnen we in een
aandachtige lectuur gemakkelijk overschrijden') en laat Kafka's eigen ideeën over hermeneutische en epistemologische problemen
(toch een van de interessantste aspecten van
zijn oeuvre) nagenoeg helemaal buiten beschouwing. Deze lacune heeft wellicht te maken met de structuur van De Visschers essay.
In de ambitieuze en toch heldere inleiding
bespreekt hij fictionele en semi-fictionele
werken die door Kafka als literaire figuur
geïnspireerd zijn. Dit zijn m.i. de beste pagina's in het boek. Daarop volgt een centraal
deel waarin de situatie van de vrijgezel ('De
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wet', 'De vader', 'De vrouw', 'De dood') via
een lectuur van Kafka's belangrijkste teksten
wordt gepresenteerd. In de conclusie geeft
De Visscher een snel-typologie van Kafkainterpretaties : literaire (is dat een aparte categorie ?), psychologische (bedoelt De Visscher niet 'psychoanalytische'?), sociologische (hoort Steiner hier echt thuis ?) en filosofisch-metafysische (is filosofie altijd metafysica ? of is het koppelteken een symptoom van het gebrek aan interesse in dit boek
voor Kafka's nadruk op wat en hoe we kunnen weten in de plaats van op wat er is ?).
Het uit elkaar houden van thematische patronen en leeshorizonten maakt het onmogelijk om Kafka's herhaaldelijk thematiseren
van het lezen zelf, van de problemen in verband met begrijpen, interpretatie en commentaar te vatten. Hierdoor blijft De Visschers Kafka gevangen in een Heideggeriaans protest tegen de Seinsvergessenheit, de
hybris en het verlangen naar autarkie. De
Visscher doet alsof hij niet kiest voor een van
de interpretatieve categorieën die hij bespreekt, hoewel het duidelijk is dat het filosofisch-metafysische perspectief, vooral in
zijn quasi-religieuze versie, het dichtst zijn
eigen houding benadert. Dit impliceert
(overigens door De Visscher expressis verbis
ontkend) dat er een neutrale absolute waarnemer kan zijn. Het is niet genoeg om in de
sectie 'Kafka interpreteren' te schrijven dat
'niemand zich de pretentie (kan) toemeten
dat hij nu eens het beslissende en laatste
woord over Kafka heeft gezegd', als je twee
pagina's eerder je centrale hoofdstuk beëindigt met de woorden : 'De tragiek van het
bestaan en van het existeren is kennelijk Kafka's laatste woord'. Het is heel verleidelijk
om hier de laatste woorden van een van Kafka's beroemde parabels te citeren : 'Aber
sieh, sogar das ist nur scheinbar'.
Vivian Liska

❑

Jacques De Visscher, Franz Kafka. De Tragiek
van het bestaan. DNB/Pelckmans, Kapellen I
Kok Agora, Kampen 1991.

GERRIT KROL
In 1986 kreeg Gerrit Krol de Constantijn
Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre dat hij
bij die gelegenheid omschreef als zgn. saaie
boeken zonder plot, met nauwelijks een verhaal, handelend over onromantische zaken
als wiskunde en computers. Wie er dan nog
in slaagt interessante romans van te maken
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die uitgegeven, gelezen en bekroond worden,
die moet inderdaad van goeden huize komen. In de essays met de titel ontleend aan
het Griekse spreekwoord door Plato geciteerd in De grote Hippias of Over het schone,
expliciteert Krol zijn moeilijkheidsgraad van
het schrijven. In het lange stuk Meesters over
de tijd verklaart Krol hoe zijn roman De Hagemeijertjes (1990) ontstaan is, welke verhaaltechniek hij daarin gebruikt heeft (de techniek van noodzaak-door-toeval : als a later
gebeurt dan b, dan is a min of meer een gevolg van b), hoe literatuur voor hem beeldend, klinkend en doorregen met spiritualiteit moet zijn, hoe hij het probleem van de
tijd aanpakt en zijn personages laat samenvallen met hun uitspraken (de mensen zijn
teruggebracht tot wat ze zeggen). Van Marsman en Van Ostaijen heeft hij geleerd losse
woorden te schrijven, zinnen zonder werkwoord, zinnen waarin de tijd is opgeheven.
Schrijven voor Krol is een voortdurend optimaliseringsprobleem, het is de kunst om
een nagestreefd maximum in evenwicht te
houden met een nagestreefd minimum. Het
resultaat moet een goede roman zijn, 'een
vernuftig stuk spirituele hardware' (p. 92).
Belangrijk in de romans van Krol is de functie van de witregel, waarover hij ook vroeger
al geschreven heeft. De witregel is voor Krol
een literair en visueel teken dat aankondigt :
nu komt een ander verhaal. Hij vergelijkt het
met het lood tussen het gekleurde glas, waardoor de afzonderlijke kleuren beter tot hun
recht komen. Van die witregel heeft Krol zijn
literair waarmerk gemaakt.
Krol beschrij ft niet alleen de techniek en
het ontstaansproces van literaire teksten (romans en gedichten), hij reflecteert graag
over het verschil tussen de mens en de menselijke intelligentie enerzijds en de computer
en de kunstmatige intelligentie anderzijds.
Hij stelt vragen over het nut van de filosofie
en over de soort wetenschap die zij is. Het
essay met de titel : 'Kon Wittgenstein wel
schrijven ?' besluit de bundel. Een vermelding apart verdient nog het essay waarmee
Krol in 1990 deel genomen heeft aan de ECIprijs voor essays en wetenschappelijke verhandelingen over 'Gaat het Nederlands teloor ?' Het is een genuanceerd betoog geworden waarin de Nederlandse mentaliteit gehekeld wordt en de evolutie van de taal positief
wordt gewaardeerd. Het Nederlands zal niet
verdwijnen al kan niet voorzien worden welke semantische verschuivingen plaats zullen
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grijpen. In deze bundel essays zijn nog veel
meer beschouwingen aanwezig dan ik hier in
dit kort bestek vermeld heb. Op p. 131 stelt
Krol de vraag: Maar hoe achteruit te vertellen wat iemand zégt ? Dat lukt niet, toch doet
een recensent iets soortgelijks in een poging
de lezer een draad aan te reiken die naar het
doel kan leiden. Bij Krol is dat leesgenot zonder meer. En zo moeilijk is het mooie ook
niet.
• Joris Gerits

Adriaan Morriën, Het kalfje van de gnoe, Van
Oorschot, Amsterdam, 1991, 165 pp.

FIENTJE DE FENIKS

De moord die 80 jaar geleden op de halfbloed prostituee Fientje de Feniks te Batavia
gepleegd werd, zou (als zovele gelijkaardige
zaken) waarschijnlijk volledig in de vergetelheid geraakt zijn als E. du Perron er in zijn
autobiografische roman Het land van
herkomst (1935) niet enkele bladzijden aan
Gerrit Krol, Wat mooi is is moeilijk, Querido,
gewijd had. De jonge Du Perron was zodanig
Amsterdam, 1991, 176 pp., BF 739.
onder de indruk geraakt van de gruwelijke
feiten dat hij er tot twee jaar later nog nachtmerries van had, tot grote schrik van zijn vader die liever geen 'juffershondje' als zoon
ADRIAAN MORRIEN
had. Nog een geluk dat er toentertijd nog
geen televisie bestond, denk ik maar, want
Voor zover ik heb kunnen nagaan is Adriaan
wat zou er anders van deze grote schrijver in
Morriën naast Karei Jonckheere de enige
spe geworden zijn ?
nog actieve schrijver die destijds in Forum
Daar de mens om onnaspeurbare redenen
gepubliceerd heeft, al was het slechts één gedoor elke vorm van misdaad gefascineerd
dicht in het allerlaatste nummer. In 1988 verwordt, is ook deze moordzaak op zich best
scheen in de prestigieuze reeks Privé-domein
boeiend. Verder ontleent dit boekje zijn beeen keur uit zijn prozawerk onder de titel
staansreden aan het feit dat de gebeurtenisPlantage Muidergracht. Het leek de bekro- sen zich situeren in de tot dusver vrijwel onning van een schrijverscarrière, maar met dit
bekende onderwereld van het voormalig
nieuwe boek bewijst Morriën dat hij nog lang
Nederlands-Indië aan het begin van deze
niet uitgeschreven is. De negenendertig stukeeuw. Hoeren, pooiers, rovers en moordejes in deze bundel zijn gemiddeld drie bladnaars : niets menselijks was Batavia vreemd.
zijden lang, 'miniaturen' noemt de auteur ze,
Niet dat dat een verrassing is natuurlijk,
en hebben alle 'de miraculeuze gewoonheid
maar nu is het tenminste eens goed gedocuvan het leven op aarde' (p. 162) tot ondermenteerd op schrift gesteld en mooi uitgegewerp. Morriën kijkt met een haast kinderlijven. Voor wie mijn passie voor Duperroniake onbevangenheid om zich heen en bena niet deelt, kan Van Zonnevelds werkje in
schrijft het waargenomene — van spekbokhet slechtste geval een mooi alternatief bieking tot sneeuwval - vervolgens op onnaden voor een avond treurbuisgeweld.
volgbare, efficiënt sobere wijze. Vaak ook
• E. van der Aa
voert de waarneming hem terug naar zijn
kindertijd en hoewel men van een tachtigjaPeter van Zonneveld, De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie, Conserve, Schoorl,
rige misschien niet zo gauw beschouwingen
1992, 75 pp., BF 298.
over zijn lievelingsvinger, engelen of zijn eerste horloge zou verwachten, vormen juist
deze stukjes voor mij de heerlijkste lectuur.
Beter dan met volgend citaat uit 'Engelen'
(p. 36) kan ik mijn oordeel niet staven: 'Ik
KUNST
had graag een engel willen zijn, al was het alleen maar om te kunnen vliegen. Op vogels
ben ik nooit werkelijk jaloers geweest, omdat
KUNST EN RELIGIE
ik mijn handen niet zou willen missen en
Tussen kunst en godsdienst bestaat een oude
mijn mond niet graag voor een snavel zou
medeplichtigheid, maar dat verband lijkt de
verruilen, al spaart het een notenkraker uit.
laatste eeuw wel in haar tegendeel te zijn verEngelen bezitten, vergeleken met vogel en
keerd. Van oudsher werd het sacrale in
mens, alle voordelen van hun gevleugeldkunstzinnige vormen uitgebeeld en gerepreheid".
senteerd. Maar sinds halverwege de 19e
• E. van der Aa
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eeuw zijn kunst en godsdienst op gespannen
voet komen te staan. Kunst werd contesterend, tot in het blasfemische toe, en waar de
kerken een beroep deden op artiesten, waren dat vaak niet de meest creatieve.
Doorslaggevend is waarschijnlijk de verzelfstandiging van de kunst geweest. Als l'art
pour l'art werd de kunst zelf een religie. Anderzijds werd de godsdienst steeds minder
een metafysisch en in toenemende mate een
ethisch verschijnsel, wat tot uitdrukking
kwam in een steeds sterkere horizontalisering. En juist aan ethiek heeft kunst zich zelden iets gelegen laten liggen. Zo werd van
beide kanten de scheiding voltrokken, en
kreeg religieuze kunst — veelal terecht —
het odium van zoetelijke braafheid om zich
heen.
Toch bestrijken beide eenzelfde dynamiek: de overschrijding van het alledaagse
naar het surplus dat de werkelijkheid in zich
bergt. Een surplus dat vandaag de dag eerder
met het 'sublieme' dan met het 'schone' zal
worden omschreven. Terecht wijzen de
meest penetrante bijdragen in deze bundel
— uitvloeisel van projecten aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg — op de
transcendentie die zich in het bestaan zelf aftekent. Specifiek voor de kunstzinnige presentatie daarvan, suggereert Ton van der
Stap in zijn mooie bijdrage over Rembrandt
en Rothko, is het volstrekt immanente karakter daarvan: juist in de indringendheid van
de materiële realiteit toont zich het surplus
van de schepping; slechts daarin, zo zouden
we kunnen vervolgen, houdt zich een religie
op die niet in 'bovenwerelden' vervluchtigt.
Deze bundel is zeer heterogeen samengesteld. Ze vangt aan met een viertal bijdragen
waarin op meer of minder oppervlakkige wijze religieuze elementen in hedendaagse
kunst worden aangewezen. Van der Stap en
Jacques de Visscher onderzoeken vervolgens
op welk vlak kunst en godsdienst elkaar de
hand reiken en komen daarbij tot verwante
conclusies, waar het de zichzelf overstijgende
immanentie en presentie van het kunstwerk
betreft. Daan van Speybroeck illustreert
deze benadering tenslotte met een mooie bijdrage over het beeldend werk van Jean-Michel Alberola.
• Ger Groot
Daan van Speybroeck (red.), Kunst en religie,
Ambo, Baarn, 1991, 147 pp.

V A R I A
RIJMWUZER
Dichten wordt vaak als een heilig ritueel beschouwd. Een liedjestekst schrijven geldt
doorgaans als een iets profaner bezigheid.
Toch ontsnapt zelf de taalvirtuoos niet aan
techniek. Daar is het in Jaap Bakkers Rijmwijzer om te doen. In zijn succesvol
Nederlands Rijmwoordenboek schreef hij een
rijmkundige inleiding die volgens de auteur
zo op prijs werd gesteld dat hij deze uitgebreid heeft tot een echte handleiding voor
(tekst)dichters.
Rijmwijzer handelt zoals de meeste poëtische handleidingen over metrum, rijm, ritme,
hogere rijmkunde, dichterlijke taal, beeld,
perspectief en vaste versvormen. Het bijzondere is dat Bakker ook Sinterklaas- en gelegenheidspoëzie bespreekt en drie hoofdstukken wijdt aan het lied: techniek, woorden en
emoties en de praktijk. Bovendien belicht hij
het professionele circuit inzake geld en
roem. Keurig sluit hij af met een lijst nuttige
naslagwerken, een bibliografie en een register.
Rijmwijzer richt zich tot een publiek dat
gaat van de zondagsdichter, via de tekstdichter tot de gevorderde poëet die zijn instrumentarium nog wat wil verruimen of verfijnen. Hij verklaart het vakjargon en geeft vrijblijvend adviezen aan de hand van bekende
en vaak hedendaagse voorbeelden. Het boek
is evenwichtig opgebouwd en over het algemeen behoorlijk helder. Als degelijk en tegelijk interessant geschreven handleiding is het
zeker een aanwinst op de markt, naast tal van
schools overkomende poëtica's. Bakker kijkt
niet neer op de vrijetijdspoëzie, maar stelt de
zondagsdichter in de gelegenheid zijn niveau
wat op te krikken. Het is misschien een beetje optimistisch te denken dat de betreffende
dichters nu nog meer vrije tijd zullen besteden aan het in de praktijk brengen van dit
boekje, maar laten we Bakker het voordeel
van de twijfel gunnen.
• Ivo Dekoning
Jaap Bakker, Rijmwijzer, Bert Bakker, Amsterdam, 1990, 202 pp., BF 495.
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771 HET ANDERE GEZICHT VAN PAULUS
JOOP SMIT
Paulus staat vooral bekend als een theoloog die over de rechtvaardigheid van de zondaars heeft
geschreven. De afgelopen jaren heeft dit beeld van Paulus in de bijbelwetenschap ingrijpende
wijzigingen ondergaan. Paulus treedt nu naar voren als een vakkundig redenaar, die er bij de
andere joden in Christus' naam voor pleit om de heidenen als volwaardige leden in de familie
van Abraham op te nemen.

779 JAMES MEADE

Een veelzijdig econoom over het goede leven
WALTER VAN TRIER
De auteur schetst een summiere intellectuele biografie van de nobelprijswinnaar economie
James Meade en situeert zijn bijdrage Agathotopië's derde economische weg in het geheel van
zijn werk.

786 AGATHOTOPIE'S DERDE ECONOMISCHE WEG
JAMES MEADE
De bewoners van Agathotopië (een plaats waar het goed leven is) beweren een economie te
hebben ontworpen die de goede eigenschappen van socialisme en kapitalisme verenigt. Wat
kunnen we van hen leren ?

798 HET BASISINKOMEN
WALTER VAN TRIER

ALS DERDE WEG ?

In zijn `Agathotopia' pleit James Meade voor een minimale maar onvoorwaardelijke financiële
bestaanszekerheid voor elke burger. Wellicht kan hierdoor de kloof tussen arm en rijk gedicht
worden, maar kan de overheid zo'n stelsel financieren ? En welke zijn de gevolgen voor een
welvaartsstaat die ijvert naar volledige werkgelegenheid en die afhankelijk is van wederzijdse
rechten en plichten ?

802 JAPANSE POEZIE IN VERTALING
Hommage aan de moeder van de Nederlandse haiku
NOOR SMALS
Een hommage aan de moeder van de Nederlandse haiku die in de zomer van 1991 overleed.
Zij gaf drie bundels uit, vertalingen van Japanse tanka, haiku en senryu met uitvoerige inleidingen waarin ze deze dichtvormen karakteriseerde en de Japanse spiritualiteit belichtte. Noor
Smals maakte houtsneden bij de gedichten en leerde de vertaalster kennen.
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813 KROATIE IN HET JOEGOSLAVISCHE CONFLICT
Een gesprek met Mislay Jezic
OTTMAR EDENHOFER
De oorzaken van het conflict in Joegoslavië dateren al van in de vorige eeuw toen in Servië
een imperialisme groeide dat nu nog voortduurt in de vorm van een eis van de Serven : `Alle
Serven in één staat'. Dit is één van de minderheidsproblemen waardoor Joegoslavië op een klein
Oostblok lijkt.

819 BORGES ANDERS GAAN LEZEN
GUY POSSON
De Nederlandse criticus en vertaler Robert Lemm schreef een lijvig werk over de Argentijnse
auteur Jorge Luis Borges (1899-1986) waarin hij probeert aan te tonen dat Borges in de eerste
plaats een filosoof is die zich `uit bescheidenheid' aandient als literator. Lemms vertoog schiet
echter tekort op een aantal belangrijke punten.

831 DE CRISIS VAN DE CHINESE CULTUUR
NICOLAS STANDAERT

De eeuwenoude Chinese cultuur is niet meer wat ze geweest is. Op zichzelf gesloten, heeft ze
de boot van de modernisering gemist. Dat beweren althans sommige hedendaagse Chinese intellectuelen. `Iconoclasten', beeldenstormers kun je ze noemen : ze verbrijzelen de beelden die
niet alleen wij, westerlingen, maar ook de Chinezen zelf er over hun cultuur op nahouden. Daarmee brengen zij een brede maatschappelijke discussie op gang.
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841 REIZEN MAAKT VERLIES GEWAAR
JORIS GERITS
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LUCE BILLION
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HET ANDERE GEZICHT VAN

PAULUS
JOOP SMIT

Het Nieuwe Testament omvat naast vier evangeliën, die het optreden van
Jezus vertellen, en de Handelingen van de Apostelen, die het wel en wee
van de eerste christelijke verkondigers verhalen, een uitgebreide collectie
brieven. Daarin onderrichten, vermanen en bemoedigen de leiders van het
eerste uur de geloofsgemeenschappen die zij vaak zelf in het leven hebben
geroepen. Veruit de meeste van deze brieven zijn door Paulus geschreven.
Traditioneel worden er veertien aan hem toegeschreven. Nu zijn deze niet
allemaal werkelijk van hem afkomstig. Zo is zijn auteurschap van de brief
aan de Hebreeën van het begin af aan in twijfel getrokken. Niet voor niets
heeft deze brief in de verzameling brieven de laatste plaats gekregen. Ook
de stijl en inhoud van de twee brieven aan Timoteus en van de brief aan
Titus, de zogenaamde 'pastorale brieven', wijzen naar een andere hand en
doen vermoeden dat deze niet door Paulus zelf geschreven zijn. De meeste
van de veertien brieven dragen echter onmiskenbaar Paulus' eigen stempel.
Paulus is de belangrijkste briefschrijver van het Nieuwe Testament. Hij heeft
aan dit boek een heel eigen bijdrage geleverd.
Over de vraag waaruit de eigen bijdrage van Paulus precies bestaat, lopen
de meningen van de deskundigen momenteel ver uiteen. Binnen de bijbelwetenschap ondergaat de interpretatie van Paulus' brieven de laatste jaren
een diepgaande wijziging. De oorzaak daarvan ligt niet bij de brieven als zodanig. De oorspronkelijke, Griekse tekst ervan is over het algemeen zeer betrouwbaar overgeleverd. Er zijn geen nieuwe, gewichtige handschriften ontdekt of belangrijke, onbekende historische feiten aan het licht gekomen. De
betekenis van een tekst wordt echter niet alleen door de tekst zelf, maar ook
door de lezers van die tekst bepaald. De betekenis ontstaat in een dialoog
waarin beide, tekst en lezers, hun aandeel leveren. Veranderingen bij de lezers brengen de huidige verschuivingen in de interpretatie van Paulus' brieven teweeg. Omdat de lezers andere vragen stellen, geeft Paulus andere antwoorden. Omdat zij zelf met andere ogen naar Paulus kijken, ontdekken zij
een ander gezicht.
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HET GANGBARE BEELD
Tot voor kort heerste er rond de persoon en de boodschap van Paulus betrekkelijke rust en eensgezindheid. Zowel voor de gewone lezers als voor de
beroepslezers was Paulus vooral een schrijver en een theoloog. De manier
waarop het Nieuwe Testament Paulus presenteert, werkt deze voorstelling
duidelijk in de hand. Het is de eerste indruk die wij van Paulus opdoen en
ook de onderzoekers zagen blijkbaar geen reden om die eerste indruk te herzien.
De brieven van Paulus zijn gebundeld en, beginnend met de uitvoerige
brief aan de Romeinen tot en met het kleine briefje aan Filemon, op lengte
geordend. Wij treffen de afzonderlijke brieven altijd als onderdelen van deze
verzameling aan. Onwillekeurig roept dit het beeld op dat Paulus zijn brieven
als hoofdstukken van één boek heeft bedoeld. Ook het feit dat Paulus' verzamelde werk een onderdeel vormt van het Nieuwe Testament draagt aan
dit beeld bij. Door hun opname in de canon zijn de brieven immers losgemaakt van hun oorspronkelijke adres. Zij zijn als het ware vereeuwigd.
Voortaan richt Paulus zich als gezagvol schrijver tot een universeel publiek.
De bundeling van de brieven werkt tevens de gedachte in de hand dat
Paulus bouwt aan een systematische theologie. Volgens de gangbare opvatting vormt de leer over de rechtvaardiging van de zondaar, die Paulus vooral
in zijn brieven aan de Romeinen en de Galaten uiteenzet, het hart van deze
theologie. Paulus tekent God als een rechter die genade laat gelden voor
recht en die de mens om niet aanvaardt, en de mens als een zondaar die
zich vol vertrouwen aan Gods oordeel en genade moet overgeven. Vanuit
deze kern ontwikkelt Paulus dan een samenhangende visie waarin alle belangrijke onderwerpen van de systematische theologie aan de orde komen.
Binnen het Nieuwe Testament geldt Paulus bij uitstek als de theoloog die
de christelijke verkondiging systematisch doordenkt en uitwerkt.
In de bijbelwetenschap heeft dit beeld van Paulus de laatste jaren zijn vanzelfsprekendheid verloren. Zowel ten aanzien van Paulus als schrijver als ten
aanzien van Paulus als theoloog zijn er ingrijpende wijzigingsvoorstellen gedaan. Het gaat daarbij om twee stromingen binnen het onderzoek, die elkaar
nog niet echt hebben gevonden. Daarom zullen zij los van elkaar worden gepresenteerd.
GESPROKEN BRIEVEN
De Duitse geleerde Johannes Weiss publiceerde in 1897 een artikel onder
de titel Beitrkge zur Paulinischen Rhetorik, dat met de volgende mededeling
begint : 'Dat Paulus in zijn brieven, die zoals bekend gedicteerd zijn en bestemd om in het openbaar te worden voorgelezen, zich een uitstekend redenaar betoont, is niets nieuws'. Daarom, zo vervolgt Weiss, dient iedere lezer zich voortdurend bewust te zijn dat de tekst ten gehore werd gebracht
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en voor het oor bestemd was. De tekst dient, om zo te zeggen, 'met het oor
te worden gelezen'. Aandacht voor Paulus als redenaar bestond er al veel
eerder bij Chrysostomus, Augustinus, Melanchton. Het duurde na Weiss tot
ongeveer 1975 voor de draad weer werd opgenomen. Toen kwam de retorische analyse tot ontwikkeling. Daarbij wordt Paulus met behulp van de
klassieke welsprekendheid gelezen.
In de Grieks-Romeinse wereld was welsprekendheid van het grootste belang. Een succesvolle maatschappelijke loopbaan was alleen weggelegd voor
iemand die de kunst beheerste in het openbaar een publiek doeltreffend toe
te spreken. Retorica vormde dan ook de hoofdschotel van het hoger onderwijs, dat studenten als geschoolde redenaars afleverde. Wij zijn over deze
klassieke welsprekendheid goed geïnformeerd. Dat komt doordat naast
feitelijke redevoeringen ook een aantal handleidingen van o.a. Aristoteles,
Cicero, Quintilianus bewaard zijn gebleven, waarin de regels van de kunst
systematisch worden beschreven. Deze handboeken bevatten aanwijzingen
voor het vinden van de juiste argumenten, het maken van een doeltreffende
opzet, het kiezen van effectieve stijlfiguren, het memoriseren van de speech
en het ondersteunen van de woorden met stem, gezichtsuitdrukking en gebaar. Doeltreffendheid staat bij dit alles voorop. Een goede, werkzame redevoering maakt op het publiek een logische indruk, neemt het emotioneel
mee in de gewenste richting en doet de spreker oprecht en deskundig overkomen.
Paulus maakt deel uit van deze retorische cultuur. Of hij ook formeel in
de welsprekendheid geschoold is, valt niet meer te achterhalen. Duidelijk
is wel dat zijn brieven een uitgesproken retorisch karakter vertonen. Elke
brief is een overredingsproces, waarbij Paulus zich zorgvuldig op de geadresseerden instelt en de gepaste retorische middelen aanwendt om te komen
tot het gewenste resultaat. In het licht van de retorica gezien, ontpopt Paulus
zich als een vakkundig spreker die weet dat niet gelijk hebben, maar gelijk
krijgen de kunst is. De brief die hij aan de Galaten schrijft is daarvan een
goed voorbeeld.
De geloofsgemeenschappen in Galatië, een landstreek in het centrum van
het huidige Turkije, zijn door Paulus zelf gesticht. Paulus heeft deze nietjoodse heidenen verkondigd dat God één is en dat Jezus de Messias is, maar
hij heeft hen niet gevraagd zich volledig bij het jodendom aan te sluiten. Enkele joodse mede-christenen hebben de Galaten inmiddels op het hart gedrukt dat Paulus nalatig is geweest en dat zij tweederangs-christenen blijven
zolang zij niet tot het jodendom overgaan. In deze situatie schrijft Paulus
zijn brief. Met alle retorische middelen die hem ten dienste staan, probeert
hij de Galaten op de door hem aangegeven koers te houden. Hij betoogt dat
deze hun eer en voordeel brengt, terwijl de koers van de tegenstanders hun
slechts schande en schade berokkent. Hij spant zich tot het uiterste in om
het publiek emotioneel voor zich te winnen door het ene moment te doen
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alsof hij ten einde raad is en het volgende ogenblik weer het volste vertrouwen in hen uit te spreken ; ook voor de wending dat 'moeder niet boos is,
maar bedroefd' geneert hij zich niet. Tegelijk gaat hij zeer ver om de Galaten
van zijn tegenstanders te vervreemden door dezen op een bedenkelijke manier zwart te maken. Opruiers en onruststokers zijn het ; hun bedoelingen
deugen niet ; vervloekt zijn zij en het zou beter zijn als die ijveraars voor de
besnijdenis zichzelf castreerden. Deze tegenstelling bereikt een climax aan
het slot van de brief, waar Paulus de Galaten voor de keuze stelt tussen zijn
opponenten, die alleen op eigen eer en voordeel uit zijn, en hem zelf, een
toonbeeld van zelfverloochening en onbaatzuchtigheid. 'Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn
lichaam'. Helemaal aan het eind van zijn brief maakt Paulus gebruik van een
beroemd middel om de weerstand van het publiek te breken. Hij roept het
beeld op van de redenaar die zijn tuniek opentrekt en het publiek met de
littekens op zijn lichaam demonstreert hoeveel hij voor de gemeenschappelijke zaak heeft over gehad.
Binnen de bijbelwetenschap is de retorische benadering van de verschillende brieven van Paulus in volle gang. De teksten laten onder die belichting
een ander gezicht zien. Het gelegenheidskarakter van de brieven komt sterk
naar voren. Zij zijn allereerst op de concrete omstandigheden van een duidelijk bepaald publiek gericht. Dit betekent dat wij andermans post lezen
als wij ons in Paulus' brieven verdiepen. Bovendien doen wij er goed aan
elke brief als een zelfstandig geheel te lezen.
Ook Paulus zelf verandert door de retorische benadering. Hij wordt levendiger en kwetsbaarder dan wij gewend zijn. Hij is niet langer de man die
alles weet en altijd waarheid spreekt. Ook Paulus moet zich inspannen om
zijn geloofsovertuigingen aannemelijk te maken door middel van argumenten
die nu eens zwak en dan weer sterk zijn, maar die nooit zijn opvattingen
dwingend kunnen bewijzen. Ook het bespelen van persoonlijke gevoelens en
relaties levert een belangrijke bijdrage aan zijn overredingskracht. Paulus
stelt niet in dogmatische uitspraken de eeuwige waarheid vast. Hij is een
spreker die doelgericht te werk gaat om met behulp van de welsprekendheid
de geadresseerden voor zijn overtuiging te winnen. Hij heeft niet op voorhand in alles gelijk. De retorische analyse laat zien dat Paulus' opvattingen
discutabel zijn.
JODEN EN HEIDENEN
In 1961 hield de Zweedse nieuw-testamenticus Krister Stendahl, op dat moment hoogleraar aan Harvard University, een toespraak op de jaarlijkse
bijeenkomst van de American Psychological Association. Daarin hield hij zijn
luisteraars voor dat Paulus niet worstelde met een zwaar schuldbesef en met
een persoonlijk onvermogen om de hele Wet te onderhouden, maar dat hij
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iemand was met een 'robuust geweten'. Bovendien vond Stendahl het onjuist
om van de bekering van Paulus te spreken. In feite immers werd de jood
Paulus geroepen om als apostel onder de heidenen te werken. Stendahl nam
deze lezing op in zijn boek Paul among Jews and Gentiles, waarin hij de centrale stelling van zijn betoog nogmaals helder uit de doeken deed. Volgens
Stendahl, zelf lutheraan en na zijn emeritaat bisschop van Stockholm, lezen
wij Paulus door de bril die ons door Luther is opgezet en is het noodzakelijk
die bril af te zetten om de werkelijke Paulus te ontdekken. Luther was een
door angst gekweld man, die in Paulus' idee over de rechtvaardiging door
het geloof een antwoord vond voor zijn persoonlijke gewetensnood. Luthers
wanhopige vraag 'Waar vind ik een genadige God ?', heeft de westerse kerk
tot uitgangspunt van haar lezing van Paulus gemaakt. Daardoor is echter het
contact met Paulus als brug tussen joden en heidenen verloren gegaan. 'Terwijl Paulus zich bezighoudt met de relatie van de joden tot de heidenen, zijn
wij geneigd hem te lezen alsof zijn vraag was : Op welke gronden, op welke
voorwaarden worden wij gered ?'. Deze verschuiving maakt, volgens Stendahl, de oorspronkelijke gedachten en bedoelingen van Paulus ontoegankelijk en vertekent het beeld van zijn zending en persoon. 'De kwestie komt
feitelijk hier op neer : als wij Paulus' antwoord op de vraag hoe heidenen
erfgenamen worden van Gods beloften aan Israël lezen alsof hij antwoord
gaf op Luthers gewetenskwellingen, dan is het evident dat wij Paulus' antwoord weghalen uit zijn oorspronkelijke contekst'. Het heeft even geduurd
voordat Stendahl met deze these gehoor vond onder zijn vakgenoten. Met
name in het Engelse taalgebied is in de jaren zeventig een beweging op gang
gekomen om Paulus te de-lutheraniseren.
Achteraf gezien ligt de stelling dat bij Paulus niet de relatie van de individuele gelovige tot God, maar de relatie van de joden tot de heidenen centraal staat erg voor de hand. Dat was immers voor de eerste christenen het
meest klemmende probleem. In de laatste eeuwen voor onze jaartelling heeft
het joodse volk, door schade en schande wijs geworden, zich steeds meer afgezonderd van de niet-joodse omgeving. Tegen de soms gedwongen assimilatie in benadrukte het jodendom zijn eigen identiteit door precies die kenmerken te cultiveren die het van de volken onderscheiden. Het onderhouden
van de sabbat, de besnijdenis en het observeren van een aantal spijsvoorschriften zijn daarvan de voornaamste. Bij dit markeren van de eigen identiteit stond het voortbestaan op het spel. De eerste christenen zijn allen joodse mensen die belijden dat Jezus de Messias is. De snelle toestroom van heidenen die zich bij de messiaanse beweging aansluiten, stelt hen voor een fundamenteel probleem : is geloven dat Jezus de Messias is voor deze nieuwkomers genoeg of moeten zij ook volledig tot het jodendom overgaan ? De
meningen hierover zijn zeer verdeeld. De meeste joodse christenen van het
eerste uur zijn er heilig van overtuigd dat niet-joodse gelovigen door besnijdenis en wetsonderhouding volledig moeten worden opgenomen in het

776

STREVEN I JUNI 1992

verbond dat God met Israël sloot om zo te delen in de beloofde erfenis. Een
minderheid is van oordeel dat niet-joden die geloven dat Jezus de Messias
is zonder meer moeten worden toegelaten en dat zij niet volledig tot het jodendom moeten overgaan.
Paulus behoort tot deze laatste groep. Vooral in de brieven aan de Romeinen en de Galaten ontpopt hij zich als een fervent 'apostel van de heidenen'. Hij probeert de andere joodse gelovigen ervan te overtuigen dat zij
niet het recht hebben om geloofsgenoten met een heidense achtergrond te
verplichten tot besnijdenis en wetsonderhouding, maar dat zij hen zonder
die voorwaarden als volwaardige leden van de ene geloofsgemeenschap dienen te aanvaarden. Israël is vanouds door God bestemd om licht voor de
volken te zijn. Christus betekent voor Paulus dat hij zelf en heel zijn volk
geroepen is om de heidenen nu ook daadwerkelijk in dat licht te laten delen.
Zo komt de ene gemeenschap tot stand die joden en heidenen omvat en krijgt
Israël de gestalte die God vanaf het begin heeft bedoeld.
De bril van Luther blijkt belangrijke vertekeningen in Paulus' brieven te
veroorzaken. De-lutheranisering maakt deze soms op verrassende wijze ongedaan. Een aantal voorbeelden. Zeker binnen de reformatie vormen de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Romeinen veruit het belangrijkste
deel van de brief en zelfs van heel de bijbel. Daar zet Paulus immers de centrale leer van de rechtvaardiging door het geloof uiteen. De vraag is echter
of de nadruk op deze hoofdstukken zelf gerechtvaardigd is. Paulus werkt in
deze brief naar een climax toe. Hij bereikt die in Rom. 9-11, waar hij met
veel bijbelteksten zijn gedachten over de relatie tussen het joodse volk en
de christelijke kerk ten beste geeft. Tot slot vat hij zijn overwegingen samen
in een beeld dat het retorische hoogtepunt vormt : Israël is de tamme olijfboom waarop de heidenen als wilde takken worden geënt, zodat zij voortaan
deelhebben aan het sap van die oude wortel. Deze 'centrality of Jews and
Gentiles' (Stendahl) betekent ook dat het gebruik van 'wij' en 'ons' in Paulus'
brieven bijzondere oplettendheid vraagt. Vaak immers bedoelt Paulus met
'wij' niet de geadresseerde gemeente en zeker niet een universeel gehoor van
christenen, maar zichzelf en de andere joden die van 'jullie', de niet-joden
onderscheiden zijn. Bij het begrip 'roemen' doet zich iets dergelijks voor. Als
Paulus over 'roemen' spreekt, heeft hij gewoonlijk niet de mens op het oog
die zich tegenover God op zijn talrijke prestaties beroemt. Meestal hekelt
hij de roem op Verbond, Besnijdenis en Wet die Israël zich tegenover de
onbesneden en goddeloze heidenen veroorlooft. Ook Paulus' uitspraken
over de Wet blijken heel genuanceerd te moeten worden gelezen. Voor Paulus is de Wet niet een legalistisch systeem dat hij radicaal verwerpt. De Wet
is voor hem de joodse Torah, die van God komt en rechtvaardig is, heilig
en goed. Hij tekent alleen fel protest aan als de Wet door joodse mede-gelovigen tot een blijvende scheidsmuur wordt gemaakt, die de ene gemeenschap van joden en heidenen in de weg staat. In feite keert Paulus zich niet
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tegen de Wet op zich, maar tegen de typisch joodse onderscheidingstekens
van besnijdenis en voedselvoorschriften, die niet van alle gelovigen zonder
onderscheid mogen worden gevraagd. De heldenchristenen mogen volgens
Paulus onder geen beding verplicht worden als joden te leven.
Uit deze voorbeelden blijkt dat de-lutheranisering een negatieve aanduiding is voor een proces dat positief 're-judaïsering' kan worden genoemd.
Nadat in naam van Paulus jodendom en christendom eeuwen lang als Wet
en Evangelie tegen elkaar zijn uitgespeeld, keert Paulus terug naar zijn joodse bakermat. Paulus was een geboren jood en is naar zijn eigen overtuiging
altijd jood gebleven. Geroepen om apostel van de heidenen te zijn bracht
hij de zegen van Abraham naar de volken. Daarbij werd het tragische lot
van zoveel doorbraak-figuren zijn deel. Voor de andere joden ging hij in zijn
toenadering tot de volken veel te ver en dus ging de synagoge haar eigen
weg. Voor zijn niet-joodse geloofsgenoten van latere tijden ging hij niet ver
genoeg, en dus werd hij door de kerk tot haar anti-joodse woordvoerder gemaakt. Toen de kloof tussen joden en christenen steeds breder werd, verloor
Paulus zijn functie als brug tussen beide groepen en werd er van zijn diensten
een oneigenlijk gebruik gemaakt.
VRAGEN
Het onderzoek naar 'het andere gezicht van Paulus' maakt op het moment
een stormachtige ontwikkeling door. Tussen de opklaringen in doemen nieuwe vragen op. Om de rooskleurige voorstelling die tot nu toe geschilderd
werd enigszins te nuanceren, volgen hier twee van de meest lastige problemen waarvoor Paulus zijn huidige lezers stelt.
Toen Luther in zijn wanhoop las wat Paulus over de rechtvaardiging van
de zondaar schreef, viel de tijd weg en onderging hij een schok van herkenning. Het was voor Luther zonneklaar dat Paulus zich rechtstreeks tot hem
persoonlijk richtte in de tegenwoordige tijd. Wanneer wij Paulus nu terugplaatsen tussen de joden en de heidenen in zijn eigen verleden tijd, wordt
ook de grote historische afstand die ons van hem scheidt, duidelijk zichtbaar.
Als Paulus 'wij' zegt, is er niet direct contact. Paulus' brieven worden weer
onmiskenbaar historische documenten die spelen in een tijd die niet de onze
is. Maar wat betekent dan de canonisering, die inhoudt dat deze brieven
rechtstreeks voor de huidige christelijke kerken zijn bestemd ? Is dat niet vragen om gevaarlijke misverstanden en soms rampzalige kortsluitingen ? Hoe
is het mogelijk dat tijdgebonden gelegenheidsgeschriften, zoals Paulus' brieven zijn, de tijd trotseren en deze zelfs overstijgen ? Dat is de kwestie.
Verder toont Paulus zich in zijn brieven een vakkundig redenaar. Hij
brengt geen algemeenheden te berde, maar richt zich op het publiek dat hij
voor zich heeft en gaat in op hun vragen en omstandigheden. De retorische
analyse laat helder zien dat elke brief een gelegenheidskarakter heeft en voor
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een bepaalde gemeente werd geschreven. Paulus past zijn boodschap aan bij
de verschillende gemeenten tot wie hij zich richt. Hij gaat daarin zo ver, dat
hij zich soms lijkt schuldig te maken aan opportunisme. Zo brengt hij tegenover de Korintiërs standpunten naar voren die lijnrecht ingaan tegen de eisen
die hij aan de Galaten stelt. Waait Paulus met alle winden mee of zijn deze
wisselingen eigen aan het incidentele karakter van zijn brieven ? In elk geval
maakt de retorische analyse de samenhang van Paulus' denken tot een brandend probleem. De meeste brieven van Paulus vormen op zich genomen een
coherent en weldoordacht geheel. De verschillen tussen de brieven onderling
zijn echter zo groot, dat een systematisch overzicht van Paulus' theologie momenteel verder weg lijkt dan ooit.
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Een veelzijdig econoom over het goede leven

JAMES MEADE
WALTER VAN TRIER

James Meade's Agathotopia : The Economics of partnership s , een 75 bladzijden kort boekje waarvan zijn hiervolgend artikel een synthese brengt, kan
men beschouwen als het sluitstuk van de intellectuele carrière van één van
de meest opmerkelijke en veelzijdige economen van deze eeuw.
In tegenstelling tot de meeste hedendaagse economen, die zich lijken te
concentreren op formeel-wiskundige puzzels, opgeroepen door het neo-klassieke denkkader, confronteert het werk van Meade ons met een zestig jaar
volgehouden zoektocht naar standaarden voor globale economische ordeningen, naar karakteristieken van een economie die 'een goed leven' mogelijk
maken. Omdat zijn denkbeelden bovendien dikwijls geïnspireerd zijn door
erg onorthodoxe theorieën, vormen zij een interessant vertrekpunt voor een
vruchtbare discussie over de vraag welke alternatieven voor een ongebreidelde markteconomie ons nog resten in een post-communistisch of post-socialistisch tijdvak.
* * *

Toen James Meade in 1977, samen met de Zweedse econoom Bertil Ohlin,
de Nobelprijs Economie kreeg voor zijn werk op het gebied van de internationale handel, schreef hij voor de gelegenheid een kort autobiografisch
essay. Hij vertelt erin hoe hij in 1928 de klassieke talen en literatuur de rug
toekeerde en de studie van de economie aanvatte. Hij zette die stap, mede
onder invloed van zijn lievelingstante, die erg merkwaardige geldhervormingen voorstond, maar vooral vanuit de drang om iets te doen aan de penibele
situatie inzake werkloosheid. Maatschappelijk engagement als motivatie
voor de studie van de economie kenmerkt Meade's werk tot vandaag. De
economische wetenschap is voor Meade van belang omdat ze hem in staat
stelt de wereld beter te begrijpen en een 'goede economie' uit te bouwen.
Zijn talrijke en over vele terreinen verspreide bijdragen tot de ontwikkeling
van de economische wetenschap kan men dan ook onmogelijk scheiden van
hun directe, praktische consequenties.

780

STREVEN I JUNI 1992

In 1936, enkele maanden na de publikatie van Keynes' hoofdwerk, publiceert Meade het eerste Keynesiaans geïnspireerde handboek voor economische politieke. Het begrip 'multiplicator', een belangrijk onderdeel van de
keynesiaanse theorie, is weliswaar uitgewerkt door Kahn en Keynes, maar
is dermate door Meade geïnspireerd dat men onder vrienden geruime tijd
sprak over 'Meade's verhouding'. Van 1937 tot 1940 werkt Meade in Geneve
voor de Economische Afdeling van de League of Nations en produceert er
nagenoeg eigenhandig de eerste jaarlijkse volumes van de World Economic
Survey – de voorloper van de huidige IMF World Economic Outlook en de
OECD Economic Outlook. Kort na het uitbreken van de oorlog wordt hij opgenomen in de Economische Afdeling van het Britse Oorlogskabinet en
werkt er aan de eerste keynesiaans geïnspireerde stelsels van nationale rekeningen (samen met Richard Stone, die voor dit werk later de Nobelprijs
Economie zal krijgen).
In elk van deze en in vele andere gevallen gaat het om innovaties waarbij
een theoretische stap voorwaarts nauw verbonden is met de uitwerking van
betere beleidsinstrumenten. Al deze innovaties samen maken Meade tot één
van de belangrijkste architecten van de Britse na-oorlogse economische
structuren. Pas na 1948 begint Meade aan een echte academische carrière
en bekleedt hij leerstoelen aan de London School of Economics en in Cambridge.
* * *

Meade schrikt er niet voor terug de gebaande paden te verlaten en oplossingen te zoeken die niet orthodox zijn.
Zo schrijft hij in 1938 een boek dat pleit voor het invoeren van vormen
van consumentensubsidies als remedie tegen het tekort aan een koopkrachtige vraag naar goederen in de neergaande fase van de conjunctuur3. In latere
stukken zal hij er op wijzen dat bij een voortschrijdende automatisering een
rechtvaardig verdelingsbeleid onmogelijk wordt als men niet overgaat tot een
hervorming van de eigendomsverhoudingen en tot een verregaande ontkoppeling van arbeid en inkomen4. Het heterodox karakter van Meade's werk
komt wellicht het meest tot uiting in zijn afwijzing van zowel een planeconomie als een volledig vrije markt. Het eindresultaat van een autoritaire samenleving is even afschuwelijk als het eindresultaat van een ongecontroleerd
laissez-faire, schrijft Meade in 19755.
Hoewel hij vanaf het begin van zijn loopbaan als econoom de taal van de
neo-klassieke economie hanteert en het belang van markten en het prijsmechanisme benadrukt, is Meade in de jaren dertig lid van een denkgroep met
sterk socialistische inslag, onder de leiding van de Oxford professor en vroegere Guild Socialist, G.D.H. Cole. Deze groep droeg bij tot de herbronning
van de Labour Party, die na de desastreuze val van de Labour regering in
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1931 in een diepe crisis verkeerde, en diende als voedingsbodem voor socialistische politici als Hugh Gaitskell of Hugh Dalton, die later belangrijke
regeringsleiders of ministers zouden worden. Binnen dezelfde kringen ontwikkelde zich ook het belangrijke debat over de mogelijkheden van een
marktsocialisme 6 . Meade was bij dit debat sterk betrokken. Zijn eerste publikaties benadrukken tegelijk het belang én de limieten van het markt- en
prijsmechanisme. Zij pogen oplossingen aan te reiken die gebruik maken van
een combinatie van beiden. Een boek uit 1948 prijst een dergelijke combinatie van markt en plan aan als een 'liberaal-socialistische oplossing''.
* * *

De economie van vennootschappen ('partnership') die Meade ons in Agathotopia uittekent, is in alle opzichten een nazaat van zo'n liberaal-socialistische oplossing. Meade omschrijft de instituties van Agathotopië als een
combinatie van de betere elementen uit kapitalisme en socialisme. Het voorbeeld krijgt het karakter van een mogelijke 'derde weg', die binnen een democratisch kader een voldoende garantie biedt voor economische efficiëntie
en sociale rechtvaardigheid.
De tekening van de Agathotopische instituties is echter misleidend simpel.
In feite verenigen de Agathotopiërs in hun maatschappij de inzichten die
Meade in de loop van zestig jaar verzamelde, aangaande de vraag welke economische ordening ten grondslag kan (moet ?) liggen aan een maatschappij
die goed genoeg is om in te leven. Bij elk van de onderdelen zou men de
nodige voetnoten kunnen plaatsen, verwijzend naar de vele keren dat Meade
deze problemen in vroeger werk uitvoerig en analytisch behandelde. De belastingsstructuur van Agathotopië bijvoorbeeld werd reeds voorbereid in het
werk van een gezaghebbende commissie van het Institute of Fiscal Studies,
die in 1978 onder voorzitterschap van James Meade een lijvig boekdeel publiceerde waarin een grondige hervorming van de Britse belastingsstructuur
werd voorgesteld. Iets gelijkaardigs geldt voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen of van een sociaal dividend. In Meade's geschriften duikt deze idee al heel vroeg en met regelmaat op, zij het
in wisselende gedaanten en met uiteenlopende motieven. Ook aan het partnerschap tussen arbeid en kapitaal, de verschillende mogelijke vormen van
winstdeling en de werking van een coöperatieve economie wijdde Meade verschillende monografieën. Dat Meade na zestig jaar nog steeds inspiratie
zoekt bij erg onorthodoxe figuren wordt geïllustreerd door ideeën als de 'topsy turvy' of 'averechtse' nationalisering, het 'Nationaal Vermogen' en de verregaande belasting op overdrachten van vermogens. Voor de intellectuele
wortels van deze ideeën moet men onder meer teruggaan naar het werk van
de ketterse econoom Major C.H. Douglas, waar Meade's lievelingstante in
de jaren twintig een volgelinge van was, en naar de uit het begin van deze
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eeuw daterende voorstellen inzake erfrecht van de Italiaanse econoom Rignano.
Wat kenmerkt de manier waarop Meade het conflict tussen economische efficiëntie en rechtvaardigheid aanpakt ? Het meest opvallende punt is de zeer
grote nadruk, die hij legt op het gebruik van markten en van het prijsmechanisme. Op het eerste gezicht lijkt Meade's werk sterk verwant met de neoliberale opvattingen over de superioriteit van de markt en het kapitalisme.
Terecht kunnen commentatoren dan ook opmerken dat meerdere onderdelen van Meade's programma trekken vertonen die men bepaald 'Thatcheriaans' kan noemen8. Een goed voorbeeld vormen zijn voorstellen voor een
geleide loonpolitiek, die een zeer sterke inperking van de macht van de vakbonden zouden vereisen. Niettemin schrijft Meade in de inleiding van Agathotopia dat de doorsnee Agathotopiër zich veel coöperatiever en medevoelender toont dan de doorsnee inwoner van het United Kingdom, 'waar we,
helaas, voor zo vele jaren voorwerp zijn geweest van een beleid van pakkenwat-je-krijgen-kan en zo-vlug-als-maar-kan-zo-rijk-mogelijk-worden...'
Meade is dus zeker geen typische bezitsindividualist.
Men kan deze schijnbare tegenspraak enkel begrijpen wanneer men onderkent dat Meade's visie op de goede economische ordening uitgaat van een
erg rigoureus en tot het einde toe volgehouden onderscheid tussen wat markten al dan niet kunnen bewerkstelligen. Op vele terreinen zijn markten superieur, zegt Meade. Elke andere vorm van coördinatie van gedragingen
moet beroep doen op verplichtingen of dwangmaatregelen. Maar, zo gaat
hij verder, een aantal belangrijke aspecten van een goede samenleving kunnen niet door de spontane werking van de markt worden voortgebracht. Zijn
boek The Just Economy9 begint met een waslijst van 13 punten die het falen
van de markt illustreren en die aantonen dat vormen van overheidsinterventie onvermijdelijk zijn. De vereisten van een goed samenleven maken het
noodzakelijk dat men de markt op haar plaats zet.
Dit betekent voor Meade echter niet dat men de markt de rug moet toekeren
en overgaan tot uitgebreide overheidsinterventie en imperatieve planning.
De oplossing van het probleem ligt voor Meade in een herschikking van de
eigendomsrechten, die aan de economische ordening ten grondslag liggen.
De economie van vennootschappen die hij inAgathotopia schetst is weliswaar
een economie die steunt op markten en prijzen als fundamentele coördinatiemechanismen, maar die ingebed ligt in instituties die vooral impulsen
moeten geven tot samenwerking en herverdeling. Dat de 'Agathotopiërs' vormen van winstdeling invoerden en een Nationaal Vermogen opbouwden
waaruit men een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen kan financieren, ligt volledig in die lijn.
***

JAMES MEADE

783

Enkel een oppervlakkige lectuur van Agathotopia kan de indruk wekken dat
Meade's beschrijving zich beperkt tot instituties die het economische leven
ordenen. Meade rekent er op dat instituties een vormende rol spelen en
daarom op termijn ook de attitudes, voorkeuren en waarden van de burgers
zullen beïnvloeden. Zijn invulling van het goede leven reikt verder dan het
belang van een (formele) individuele vrijheid en overschrijdt de grenzen van
een strikt economische bepaling van het goede leven.
Meade werd ooit gekarakteriseerd als een typische Cambridge econoom,
werkend in de traditie van Sidgwick en Pigou, en als de laatste grote utilitarist ll . Die typering lijkt terecht. De nadruk die Meade legt op zaken als
optimale kansen tot individuele ontplooiing, bestaanszekerheid, armoedebestrijding of herverdeling van vermogens, en de aandacht die hij heeft voor
coöperatieve vormen van economie doen onvermijdelijk denken aan het
werk van John Stuart Mill. Dit des te meer omdat men ook in het werk van
Meade een grondige argwaan voelt tegenover het streven naar perfecte of
ideale oplossingen – utopieën die dreigen de individuele keuzen en het individuele geluk ondergeschikt te maken aan een vermeend en in de toekomst
liggend algemeen belang.
Men kan Meade ervan verdenken dat het gebruik van het klassieke utopische verhaal als literair genre voor het boekje Agathotopia eerder ironisch
bedoeld is. De verteller is een zekere professor Semaj Edaem. Agathotopië
wordt gesitueerd als een van de Topia Eilanden – een groep eilanden waartoe ook Ameinotopia (de Betere Plaats), Aristotopia (de Best Mogelijke
Plaats), Utopia (de Niet-bestaande Perfecte Plaats), Cacotopia (de Slechte
Plaats), Caciotopia (de Slechtere Plaats) en Cacistotopia (de Slechtste
Plaats) behoren. De volgorde waarin Meade de Topia Eilanden opsomt, is
in dit opzicht niet zonder betekenis. De lijn loopt niet van 'perfect' naar
'slechtst mogelijk', maar vertrekt van 'goed genoeg' – met 'perfect' ergens
op een middenpositie net voor men naar de negatieve benamingen overstapt.
Even veelzeggend is Meade's terloopse opmerking in de inleiding van het
verhaal, dat de Agathotopiërs terughoudend zijn om reizigers de weg naar
Utopia te wijzen omdat ze allicht vermoeden dat de inwoners van Utopia
in hun drang naar perfectie, ook de weg van de genetische manipulatie zijn
opgegaan.
* * *

Waardering voor onorthodoxe ideeën en maatschappelijke betrokkenheid
zijn twee kenmerken die het oeuvre van de nu vijfentachtigjarige Meade over
heel de lijn typeren. Ze plaatsen hem in schril contrast met vele, zoniet het
merendeel van zijn moderne vakgenoten. Het wekt dan ook enige verwondering dat Meade in vele van zijn publikaties er de nadruk op legt dat de
positie van de econoom en de positie van de politicus of besluitvormer slechts
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zelden samenvallen en zeker niet verward mogen worden. Meade lijkt hier
wel een bijna neutrale positie voor de econoom op te eisen.
Een goede illustratie hiervan vindt men in het recent gepubliceerde vervolg op Agathotopia 1 ', waarin Meade probeert na te gaan in hoeverre men
uit dit voorbeeld lessen kan trekken voor de op stapel staande vorming van
een Europese Gemeenschap – want ook de Agathotopiërs en professor Sejam Edeam zijn verontrust over de plannen om één enkele munt en gelijke
belastingsvoeten in te voeren op de Topia Eilanden. Op een voor hem typische manier begint Meade zijn verhaal met de vaststelling dat er overtuigende argumenten bestaan voor de stelling dat binnen de Europese Gemeenschap een sterkere centralisering van het beleid nodig is, net zoals er sterke
argumenten te geven zijn voor de stelling dat de individuele lidstaten meer
ruimte zouden moeten krijgen voor experimenten met eigen vormen van economisch beleid. Om te komen tot een werkbaar compromis is een politieke
beslissing nodig. Meade legt die bij een hypothetische President. Hij voegt
er evenwel onmiddellijk aan toe dat hij in zijn eigen werk nooit vanuit deze
positie spreekt, tenzij het gaat om zaken waarover geen controverse bestaat.
Meestal echter, zegt hij, zal dat niet het geval zijn.
Op dat punt van zijn tekst herinnert Meade de lezer aan de gekende anekdote over de Amerikaanse president Truman. Die bekloeg zich er eens over
dat wanneer hij advies vroeg aan economen, het antwoord steeds luidde 'enerzijds kan je dit doen, anderzijds kan je dat doen'. 'Waar vind ik een éénzijdige econoom ?', moet Truman hebben uitgeroepen. Meade sympathiseert
echter niet met Truman. Hij pleit er uitdrukkelijk voor dat bewindsvoerders
tweezijdige economen in dienst zouden nemen.
Dit pleidooi voor twee-zijdige economen suggereert een belangrijk voorbehoud, dat men meestal te weinig ernstig neemt. Maatschappelijke keuzen
betreffen meestal afwegingen waarbij het begrip 'optimale keuze' slechts een
metaforische, ja zelfs eufemistische betekenis heeft. De realiteit is immers
niet eenduidig. Meestal zijn er voor de verschillende alternatieven goede en
volwaardige argumenten te geven. Oplossingen voor maatschappelijke problemen nopen daarom onvermijdelijk tot compromissen. De essentie van
maatschappelijke keuzen is derhalve steeds dat men iets opgeeft. Bovendien
verbergt de vraag naar een eenzijdige econoom dat de uiteindelijke beslissing
niet van technische of wetenschappelijke, maar van politieke aard is. Economen dragen bij tot de uitbouw van een goede samenleving in de mate dat
ze er in slagen de verschillende alternatieven en hun consequenties duidelijk
uiteen te zetten, en zodoende de speelruimte van de uiteindelijke politieke
beslissing nauwkeurig omschrijven.
Voor Meade betekent een dergelijk plaatsbepaling van de econoom geen
geringschatting van het belang en de waarde van de economische wetenschap. Wanneer de econoom in de plaats treedt van de President, negeert
hij de belangrijke stelregel dat we geen Utopia – een perfecte ordening voor
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perfecte mensen – nodig hebben. In tegenstelling tot 'Utopia' is 'Agathotopia' een maatschappelijke ordening die voldoening schenkt ondanks de
vele onvolkomenheden die mensen eigen zijn.
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AGATHOTOPIE'S DERDE
ECONOMISCHE WEG
JAMES E. MEADE

De bewoners van Agathotopië (een plaats waar het goed leven is) beweren een economie
te hebben ontworpen die de goede eigenschappen van socialisme en kapitalisme verenigt.
Wat kunnen we van hen leren ?

Wil men in een vrije samenleving, waar concurrentie mogelijk is, een behoorlijk produktieapparaat creëren, dan zal dit beter gelukken met een markt
met vrije prijsvorming dan met een gecentraliseerde planning en controle.
Maar een concurrerende particuliere instelling hoeft niet noodzakelijk
een kapitalistische onderneming te zijn, met kapitaalbezitters die : (1) werkkrachten inhuren tegen een vast loon en een eventueel winstaandeel, (2) zelf
het bedrijf leiden of daarvoor managers aanstellen. Een alternatieve aanpak
is de coöperatieve vereniging, eigendom van de arbeiders die het bedrijf leiden en kapitaal aantrekken. De Agathotopiërs hebben een eigen vorm ontwikkeld : een arbeids- en kapitaalvennootschap waarin de arbeiders en de
eigenaars van het risicodragend kapitaal samen, als vennoten, het bedrijf leiden. De geldschieters hebben kapitaalaandelen in de zaak, zoiets als de gebruikelijke aandelen in een naamloze vennootschap. De arbeiders hebben
arbeidsaandelen die recht geven op hetzelfde dividend als de kapitaalaandelen maar die op naam zijn van de individuele arbeidende vennoot en die vervallen wanneer hij/zij uit de vennootschap treedt.
Telkens als een deel van het bedrijfsresultaat niet als dividend wordt uitbetaald, maar dient voor de uitbouw van het bedrijf, worden voor een zelfde
bedrag kapitaalaandelen toegekend aan al wie reeds arbeidsaandelen of kapitaalaandelen bezit. Deze afspraken binnen de vennootschap reduceren in
belangrijke mate de wrijvingspunten tussen arbeiders en geldschieters : ie- .
dere beslissing die de ene groep meer dividend bezorgt, verschaft automatisch ook meer dividend aan de andere groep.
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Zo'n structuur van samenwerking binnen een concurrerend particulier bedrijf roept vragen op in verband met drie echt fundamentele zaken :
- risico dragen ;
- het inkomen verdelen ;
- zorgen voor een stabiele, hoge graad van tewerkstelling (volledige tewerkstelling).
Risico dragen. In door arbeiders bestuurde coöperatieven, in arbeids- en kapitaalvennootschappen en in kapitalistische ondernemingen waar iedereen
deelt in de winst, moeten de werknemers het risico dragen van een gedeelte
of het geheel van het bedrijf. Als zij willen inspraak hebben in de besluitvorming, zullen ze noodgedwongen hun deel moeten dragen van de gevolgen
van de beslissingen en bovendien (in een of ander van deze bedrijfsstructuren) ook het risico dragen dat een beslissing faliekant uitkomt. In de arbeids- en kapitaalvennootschappen van Agathotopë delen zij zo met de eigenaars van het kapitaal het risico van schommelingen in het dividend dat
uitgekeerd wordt op hun aandelen. Maar om een heel eenvoudige reden zijn
de eigenaars van het kapitaal, die hun aandelen en dus ook hun risico kunnen
spreiden over een groot aantal bedrijven, beter beveiligd dan de werknemers,
die hun hele inkomen betrekken uit één enkel bedrijf. Is er minder vraag
naar een produkt, dan zal in een arbeids- en kapitaalvennootschap, in een
arbeiderscoóperatieve of in een maatschappij met winstdeling het inkomen
van de werknemers dalen, maar in een kapitalistische onderneming met constant loon zou de tewerkstelling teruglopen. Voor de werknemer is nu dus
wel het risico van loonderving groter, maar het risico van werkloosheid is
kleiner. Niettemin blijft het de vraag of werknemers bereid zullen zijn –
en of ze wel moeten worden aangespoord om – een schommelend dividend
te verkiezen boven een constant arbeidsloon, tenzij dit loon kan samengaan
met een constant gewaarborgd inkomen uit een andere bron.
De verdeling van het inkomen. Hoe het inkomen te verdelen over werknemers
en kapitaal is een vraag die rijst in ieder produktiesysteem met vrije concurrentie in een vrije markt.
Er zijn bepaalde basiswetten van de markt die in ieder systeem van vrije
concurrentie mee bepalen hoeveel van de opbrengst naar de werknemers zal
gaan en hoeveel naar het kapitaal. En die zijn :
- of de consumenten veel of weinig willen spenderen aan produkten die veel
arbeid vereisen in verhouding tot het ingebrachte kapitaal ;
- of technologische vernieuwingen arbeidbesparend dan wel kapitaalbesparend werken ;
- of er veel of weinig aanbod is van arbeid in verhouding tot het aanbod van
kapitaal.
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Is er een grote vraag naar goederen waarvan de produktie veel kapitaal
vraagt en weinig arbeid, besparen de technische methodes eerder arbeid dan
kapitaal, is er veel arbeid beschikbaar bij een beperkt aanbod van kapitaal,
dan zal allicht het arbeidsloon laag zijn en het inkomen uit geïnvesteerd kapitaal hoog. Dit geldt in een markt met vrije concurrentie zowel voor arbeiderscoperatieven en arbeids- en kapitaalvennootschappen als voor kapitalistische ondernemingen. Zo zouden er b.v. in arbeids- en kapitaalvennootschappen veel kapitaalaandelen nodig zijn om een gedeelte van het beperkte
vrije kapitaal aan te trekken voor een van de vele concurrerende kapitaalintensieve activiteiten tegenover relatief weinig arbeidsaandelen om enkele
van de vele werkloze arbeiders te vinden voor het beperkt aantal arbeidsplaatsen. In arbeids- en kapitaalvennootschappen, arbeiderscoëperatieven
of projecten met winstdeling delen de werknemers in de uitzonderlijke winsten als hun bedrijf bijzonder goed rendeert, maar de verhouding waarin de
verdeling gebeurt zal toch afhangen van de verhouding van vraag en aanbod
van arbeid en kapitaal. In de situatie die wij nu beleven (hoge werkloosheid
en veel technische vernieuwingen die gericht zijn op het vervangen van arbeid door kapitaalgoederen) kan, bij gewaarborgd concurrentievermogen,
volledige tewerkstelling leiden tot een groter deel van het inkomen dat naar
de kapitaalbezitters toevloeit.
Volledige tewerkstelling in stand houden. Het probleem van de volledige tewerkstelling is dus in wezen het spiegelbeeld van het probleem van de verdeling
van het inkomen over arbeiders en kapitaal. Als het reële loon of een ander
inkomen uit arbeid hoog blijft, zal er geen herverdeling ten gunste van het
kapitaal gebeuren, maar het aanwerven van werknemers zal toch afnemen,
de produktie zal teruglopen en er zal geen volledige tewerkstelling bereikt
worden.

II
Noodzakelijke veranderingen in de economische regels. De ervaring van Agathotopië wijst uit dat er in de economische spelregels twee veranderingen tegelijk doorgevoerd moeten worden, wil men iets bereiken in het tweelingprobleem van de verdeling van het inkomen en de volledige tewerkstelling.
Een eerste verandering : bij het bepalen van de kostprijs van het kapitaal
en van het niveau van de lonen en andere vergoedingen moet men er voortaan een gewoonte van maken flexibiliteit na te streven, en wel neerwaarts,
om de tewerkstelling veilig te stellen. Ten tweede : er moet een aantal voorzieningen zijn, ruimer dan de afzonderlijke ondernemingen, om de werknemers een constant inkomen te verzekeren bovenop hun arbeidsloon. Dit
moet enerzijds een lager arbeidsloon aanvullen en anderzijds de onzekerheid
opvangen bij het invoeren van meer riskante, onzekere vormen van inkomen
uit arbeid.
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De behoefte aan flexibele lonen en prijzen. In Agathotopië zijn veel arbeids-

en kapitaalvennootschappen. Maar in een aantal gevallen is dit niet de geschikte vorm van onderneming en dan zijn er particuliere of openbare bedrijven met vaste lonen. Voor alle vormen nu hebben de Agathotopiërs een
uitgebreid stelsel voorschriften en gebruiken om de vorming van monopolies
te voorkomen, de concurrentiekracht te bevorderen en – waar een monopolie niet te vermijden is – de prijzen en andere lasten in de hand te houden.
Deze regels gelden net zo goed voor de arbeidsmarkt als voor andere activiteiten. Zo zijn er strikte grenzen gesteld aan de monopoliepositie van vakbonden en andere werknemersorganisaties.
Particuliere en openbare ondernemingen met vaste lonen zijn verplicht
in loondisputen een voorgeschreven procedure van arbitrage te volgen ; de
scheidsrechters moeten dan de weddeschalen zo bepalen dat de tewerkstelling bevorderd wordt. Er is ook een belasting voorzien wanneer in een onderneming het gemiddelde loon vlugger groeit dan een voorgeschreven maximum groeiritme toelaat.
Zij beseffen ook dat in arbeids- en kapitaalvennootschappen het bereiken
van volledige tewerkstelling bemoeilijkt wordt door de deelname van de arbeiders aan de besluitvorming. In bedrijven met constante lonen willen de
eigenaars zoveel mogelijk hun totale inkomen opdrijven : zij zullen meer arbeiders in dienst nemen tegen een afgesproken constant loon als dit het eindresultaat opvoert. Arbeiders daarentegen die delen in de winst zullen bijkomende werknemers weren zogauw dit een bedreiging vormt, niet voor de
globale winst, maar voor de winst per hoofd. Het aantal hoofden beperken
zal voor hen even belangrijk zijn als de groei van de globale winst. Zo zal
in een arbeids- en kapitaalvennootschap of een arbeiderscoóperatieve die
winst boekt, de tewerkstelling moeilijker kunnen aangroeien dan in een succesvol kapitalistisch bedrijf met constante lonen.
Om dit negatieve effect te keren, voerden de Agathotopiërs de regel in
dat een extra-winst van een arbeids- en kapitaalvennootschap niet hoeft gedeeld te worden met vennoten die achteraf toegetreden zijn. Die krijgen een
aantal nieuw uitgegeven aandelen, voldoende om het toetreden voor hen
aantrekkelijk te maken, maar niet noodzakelijk evenveel als de andere arbeiders-vennoten al bezitten. Zo zal in een uitzonderlijk winstgevende vennootschap de bonus die andere vennoten genieten in de vorm van een hoger
dividend niet noodzakelijk verdund worden door even veel aandelen te geven
aan nieuwkomers. Hiermee past men dan wel niet langer de oude regel 'gelijk
loon voor gelijk werk' toe voor oude en nieuwe werknemers. Op die manier
leidt het principe van discriminatie tot een hoge graad van tewerkstelling binnen een gegeven vennootschap ; en het principe van ongelijk dividend uit
werknemersaandelen zorgt voor een stabiele graad van tewerkstelling, omdat
de onmiddellijke weerslag van een verminderde vraag naar de produkten van
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de onderneming een lager dividend is uit de werknemersaandelen in de
plaats van het ontslag van werknemers met een constant loon.
Zo slaagden de Agathotopiërs erin de volledige tewerkstelling te waarborgen zonder inflatie in hun markteconomie met vrije concurrentie. Dit bereikten ze door het combineren van twee factoren :
1. Zij hebben een zeer doeltreffend stelsel van financiële regels ingevoerd
(monetair en fiscaal) om een ononderbroken maar gematigde groei te verzekeren van de totale geldmassa die op het eiland besteed wordt aan de produktie van goederen en diensten, zonder inflatoire of deflatoire schokken.
2. Wanneer deze gestage groei van de vraag naar arbeidsprodukten verzekerd is, vertrouwen zij verder op hun voorschriften tegen de monopolievorming, op hun prijzencontrole, hun arbitrageprocedures, hun anti-inflatiebelasting en vooral het discriminatieprincipe in hun vennootschappen om te
bereiken dat de groeiende vraag zoveel mogelijk de produktie en de tewerkstelling bevordert en niet leidt tot galopperende kapitaal- en loonkosten.
Dit gaat zo in zijn werk. Neem een moment van lage tewerkstelling, beperkte produktie en opgejaagde prijzen vanwege de schaarste aan goederen.
Door het discriminatieprincipe wil iedere vennootschap meer arbeidende
vennoten aantrekken zolang er werklozen willen toetreden tegen een vergoeding die niet hoger is dan wat het bedrijf kan verdienen met de produkten
die de bijkomende arbeidende vennoot aanmaakt. De particuliere concurrerende vennootschappen zullen groeien, de produktie zal toenemen en de
prijzen zullen dalen.

De behoefte aan een gewaarborgd basisinkomen. De Agathotopiërs hebben met

succes schikkingen getroffen voor de nodige flexibiliteit in de lonen en andere vormen van inkomen. Zij vinden dit veruit hun moeilijkste hervorming ;
die zou, naar zij zeggen, niet mogelijk zijn geweest zonder doeltreffende
maatregelen om de werknemers bovenop hun inkomen uit arbeid nog een
inkomen uit een andere bron te waarborgen. Dit alternatieve inkomen moest
zorgen voor een betere verdeling van de inkomens. Het kon ook grotendeels
het risico opvangen voor werkende vennoten omdat het een volledig risicovrij
inkomen was. En ten slotte : het moest maken dat de arbeiders niet uitsluitend van hun loon moesten rondkomen ; anders zouden ze nooit flexibele
loonschalen aanvaarden, noodzakelijke voorwaarde om een volledige tewerkstelling te bereiken en te behouden. De Agathotopiërs geven toe dat
de uitbetaling van een gewaarborgd constant inkomen uit een andere bron
dan betaalde arbeid soms de burger in de verleiding brengt niet te werken
en uitsluitend van dit inkomen te leven. Zij vinden dit risico aanvaardbaar
om volgende vier redenen :
1. Zij hebben het basisbedrag van dit gewaarborgd inkomen laag genoeg
gesteld opdat niet velen verleid worden tot zo'n nietsdoen.
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2. De uitbetaling van dit gewaarborgd inkomen is pas gebeurd vanaf het
ogenblik dat de maatregelen om flexibele loonschalen in te voeren effectief
de vraag naar arbeid opdreven. De resulterende terugloop van de onvrijwillige werkloosheid vinden ze opwegen tegen de toename van gekozen nietsdoen.
3. De uitbetaling van het gewaarborgd inkomen werd niet, zoals de vroegere uitbetaling van werklozensteun opgeschort wanneer de burger werk
vond. In de nieuwe voorziening zal de burger dus altijd wel enigszins aangespoord worden om werk te zoeken, hoe klein de bijkomende verdienste
ook mag zijn.
4. De Agathotopiërs zijn overigens immuun voor het ongebreidelde verlangen naar onbegrensde groei en onnodig consumeren. Zij willen desnoods
een verlaging van het totale nationale inkomen aanvaarden als prijs voor een
betere verdeling ervan.

III
De noodzakelijke fiscale maatregelen. Er zijn eigenlijk drie manieren om iedere
burger een inkomen te waarborgen dat niet gekoppeld is aan een loonschaal
en aan de risico's van tewerkstelling.
Een eerste methode is : maatregelen te treffen opdat altijd een groot aantal burgers veel kapitaalgoederen bezitten. Dan kan iedereen beschikken
over een stuk inkomen uit huur, rente of dividenden. Hij kan, om het risico
van dit gedeelte van zijn inkomen te beperken, zijn vermogen spreiden over
een groot aantal niet van elkaar afhankelijke bronnen. Als dan uiteindelijk
het kapitaalbezit zo algemeen verspreid is over de burgers als de kans om
een loon te verdienen, zal de verschuiving van het nationaal inkomen van
arbeidsloon naar inkomen uit kapitaal geen nadelige weerslag hebben op de
verdeling. Wat de burger zou verliezen op de schommels van het loon, zou
hij/zij winnen in de draaimolen van de rente.
Een tweede methode is : de bestaande vergoedingen aan bepaalde groepen (b.v. werklozen, zieken, enz.) vervangen door één enkel basisinkomen
voor iedere burger, rechtstreeks te putten uit de algemene belastinginkomsten van het land.
Een derde methode is : maken dat de staat zelf op een of andere manier
eigenaar wordt van een groot deel van 's lands kapitaalgoederen, zodat hij
de huur, rente, dividenden uit die goederen kan verdelen in de vorm van
een gelijk sociaal dividend voor iedere burger.
De Agathotopiërs gebruiken de drie methodes.
1. Alle burgers bezitten kapitaal. De maatregelen die zij getroffen hebben opdat het kapitaal meer gespreid en gelijk verdeeld zou zijn en blijven, raakt
nauwelijks aan de vrijheid van onderneming. Alle spaartegoeden zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting, er is een matige jaarlijkse heffing op grote
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vermogens en een zware heffing op alle overdrachten van bezit boven een
bepaalde grens, hetzij als schenking onder levenden, hetzij als legaat bij overlijden. Dit stelt niet bemiddelde burgers in staat een spaarpot aan te leggen
die niet belast wordt ; ondernemers buiten de openbare sector kunnen hun
vermogen investeren en hun spaarcenten terugpompen in hun bedrijf zonder
veel belastingdruk. De zware heffing op de overdracht van grote vermogens
is wel een rem op de concentraties van vermogen in één hand.
2. De rol van de bekistingen. De Agathotopiërs geven aan alle burgers een belastingvrije basistoelage. Veel sociale vergoedingen zijn hierdoor overbodig
en de uitgaven hiervoor zijn vervallen. Ook zijn alle persoonlijke vrijstellingen van belasting afgeschaft, behalve die op de spaarrente ; buiten het basisinkomen zijn alle vormen van inkomen belast ; er wordt b.v. een geraamd
bedrag aan het belastbaar inkomen toegevoegd voor alle onroerend bezit,
met inbegrip van het huis dat de eigenaar zelf bewoont. Ontduiken van belasting is voor de Agathotopiërs een heel ernstig vergrijp en zij getroosten
zich grote inspanningen om het tot een minimum te beperken. Maar het uitbetalen van een behoorlijke basistoelage bleek toch een schromelijk dure
zaak te zijn, zelfs na het invoeren van al deze tegenmaatregelen.
Er zou een onaanvaardbaar hoge belasting op het inkomen (buiten de
spaarrente) nodig geweest zijn als geen andere bronnen waren aangesproken. Onlangs is de budgettaire druk fel afgenomen vanwege de betere betrekkingen met de buurlanden. De uitgaven voor defensie konden flink dalen. Dit 'vredesdividend' was heel welkom om de basistoelage tot een redelijker niveau op te trekken.
Ook is onlangs de herkomst van een deel van de rijksmiddelen veranderd
omdat de milieuvervuiling die het gevolg is van de moderne produktiemethoden, werd aangepakt. Er is een commissie aangesteld om te rapporteren
over het probleem en omstandig te beschrijven waar en wanneer de sociale
milieukosten van de activiteiten niet zijn doorgerekend als componenten van
de marktprijs van de produkten. Volgende punten werden vermeld : de luchtvervuiling door het gebruik van fossiele brandstof ; overbelasting van de wegen door ze gratis ter beschikking te stellen voor het verkeer en voor het
parkeren van wagens ; het lozen van afval in de rivieren ; het gebruik van
meststoffen die indirect de watervoorziening belasten ; enz. De Agathotopiërs hebben zoveel mogelijk consequent de vervuiler laten betalen. Daarvoor pasten ze drie regels toe : (1) beter de vervuiling bestrijden met een
belasting dan met een reglementering die niets opbrengt aan het rijk ; (2)
beter de vervuiler laten betalen dan het niet vervuilend alternatief betoelagen (dus de privé wagen belasten i.p.v. het openbaar vervoer te subsidiëren
om de wegen te ontlasten); (3) waar een bepaald volume vervuiling onvermijdelijk is, beter de vergunningen bij opbod verkopen dan ze gratis te verlenen volgens een of andere norm. De rijksmiddelen zijn hier wel bij gevaren,
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ook al zijn de nieuwe inkomsten geen netto winst : als je belasting int op de
vervuiling die veroorzaakt is door een bepaalde activiteit, dalen de andere
belastingen op die activiteit. Bovendien moest het bedrag van de basistoelage
opgetrokken worden om de ongewenste weerslag op de inkomensverdeling
op te vangen. Er was namelijk een prijsstijging voor een aantal recent belaste
goederen en diensten van het soort dat onontbeerlijk is voor een behoorlijke
levensstandaard. Toch was er uiteindelijk een fors netto resultaat voor de
fiscus.
Een belasting op de vervuiling (met de gewenste sociale stimulans die
daaruit volgde) i.p.v. andere nieuwe belastingen (met de ongewenste ontmoediging voor arbeid en onderneming als gevolg) maakte het mogelijk de
reële basistoelage op een goed niveau te handhaven tegen beduidend lagere
sociale kosten.
De Agathotopiërs putten ook flink wat rijksmiddelen uit een belasting op
dure commerciële reclame. Niet iedereen op het eiland vindt dit goed. De
voorstanders achten dergelijke reclame een verspilling en een vervuiling : een
verspilling omdat A geld uitgeeft om B klanten af te snoepen en B geld uitgeeft om die van A te werven, en geen van beiden daar veel profijt uit haalt ;
een vervuiling omdat het mensen aanzet tot ongewenst gedrag : spullen wegwerpen om er zich nieuwe aan te schaffen, goederen en diensten kopen waar
niet echt behoefte aan is, met als resultaat een groter verbruik van hulpbronnen die van de gemeenschap zijn.
Nog een andere belasting gebruiken de Agathotopiërs om een behoorlijke
basistoelage te financieren, een bijzondere heffing op de laagste schijf van
wat iedereen naast de basistoelage verdient. Dit is eigenlijk een heffing waarmee een deel van de basistoelage teruggevorderd wordt naarmate het andere
inkomen van een burger stijgt, een heffing die bovenop de gewone belasting
op het inkomen komt.
Zo werd de basistoelage in Agathotopië tot iets dat het midden houdt tussen een volledig voorwaardelijke sociale toelage en een waar geen voorwaarden aan verbonden zijn. Volstrekt voorwaardelijk is de toelage die in haar
totaliteit uitbetaald wordt aan een burger die geen ander inkomen heeft,
maar frank voor frank gereduceerd wordt naarmate zijn ander inkomen
groeit. Dit is de zuinigste manier om iedereen een gewaarborgd minimaal
inkomen te bezorgen. De toelage wordt alleen uitgekeerd tot een bepaald
peil van inkomen bereikt is. Maar met het bekende gevolg dat de genieter
niet verlangt iets bij te verdienen omdat dit zal worden afgetrokken van de
sociale toelage.
Een sociale toelage zonder enige voorwaarde heeft dit demotiverende effect niet : de belastingvrije sociale toelage blijft altijd even groot. Maar zij
kost verschrikkelijk veel omdat iedereen ze ontvangt, hoe rijk hij ook is. De
Agathotopische basistoelage houdt het midden tussen deze extremen. Iedere
burger, rijk of arm, ontvangt hetzelfde belastingvrije bedrag, maar de bijzon-
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dere heffing op de eerste schijf van alle andere inkomen staat gelijk met een
terugvordering van een deel van de basistoelage, niet frank voor frank, maar
b.v. één frank voor iedere bijverdiende twee frank. De bijzondere heffing zal
misschien de motivatie om meer te verdienen verzwakken, maar niet verstikken. Zij zal wel de kosten van de basistoelage enorm drukken.

Een nationaal vermogen : averechtse nationalisatie. Er is tenslotte nog de meest

radicale manier waarop de Agathotopiërs fondsen vergaard hebben voor een
basistoelage. Agathotopië heeft geen rijksschuld, integendeel : het beschikt
over een rijkskapitaal dat ongeveer 50% bedraagt van de totale activa van
het land. De regering bestuurt niet zelf de producerende bedrijven waar deze
activa in geïnvesteerd zijn. Zij belegt alleen maar het kapitaal op de beurs
in de vorm van aandelen in particuliere concurrerende beleggingstrusts en
andere financiële instellingen. Zo is het vermogen van het rijk vermengd met
het spaargeld van de particuliere economische sector in producerende bedrijven die werken in een systeem van vrije concurrentie.
Het is deze aanpak die wel eens averechtse nationalisatie genoemd wordt.
Bij de nationalisaties zoals ze b.v. door de socialistische regering in GrootBrittannië doorgevoerd zijn na Wereldoorlog II, nam de staat de eigendom
en het centrale bestuur over van de staalindustrie, de spoorwegen, de elektriciteitsbedrijven, de koolmijnen, enz. Maar de staat betaalde aan de vroegere eigenaars een volledige schadeloosstelling uit en kon dan ook de winsten
die uit deze bedrijven kwamen niet vrij voor eigen gebruik aanwenden : hij
moest er eerst de interest mee betalen op de leningen die hij moest uitschrijven om de schadeloosstelling te kunnen uitkeren. Zo werd de staat wel eigenaar en beheerder, maar zonder het voordeel van een verhoogd inkomen.
In de Agathotopische werkwijze verwerft de staat alle voordelen van een inkomen uit een gegeven vermogen, zonder enige verantwoordelijkheid verschuldigd te zijn voor het beheer van de bedrijven dat gevoerd wordt door
de particuliere sector.
Wat de Agathotopische staat zo verwerft van de winsten na belasting
wordt gebruikt om de basistoelage voor alle burgers te financieren. Dit staatsinkomen heeft, toen het eenmaal ingevoerd was, niet demotiverend gewerkt.
De opbrengst komt rechtstreeks bij de rijksmiddelen terecht en veronderstelt
geen enkele heffing op iemands inkomen of uitgaven ; en aangezien de overdracht van kapitaal ten gunste van de staat niet te ver doorgedreven wordt,
is hij best te verzoenen met een blijvend beheer door de particuliere concurrenten. Er zijn voldoende fondsen in particuliere handen gebleven voor
de efficiënte werking van een vrije concurrerende kapitaalmarkt.
Hoe bereikten de Agathotopiërs toch deze paradijselijke toestand van een
staat met een nationaal vermogen i.p.v. een nationale schuld ? Een waardevolle, zij het beperkte bijdrage kwam van de bedrijven die de staat bezat en
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beheerde en die niet zo veel opbrachten als ze zouden gedaan hebben als
particuliere concurrerende bedrijven, gespitst op maximale winst. Het was
een goede zaak voor de staat toen hij ze verkocht aan particuliere ondernemers tegen het hoogste bod ; met de opbrengst werd een deel van de staatsschuld afgelost en er werd zo meer rente uitgespaard dan er vroeger winst
was gemaakt in die bedrijven. Natuurlijk was de verkoop van die bedrijven
maar een goede zaak omdat de opbrengst besteed werd aan het delgen van
een deel van de rijksschuld. Was ze gebruikt om de lopende uitgaven te financieren, dan was ze een slag in het water geweest. Het resultaat was overigens echt beperkt. Daarom keken de Agathotopiërs uit naar andere middelen om het geld bijeen te krijgen waarmee zij een nationaal vermogen konden vormen.
Zij maakten daarvoor een duidelijk onderscheid tussen een vermogensbelasting (belastingen die in hoofdzaak zouden betaald worden uit de lopende spaartegoeden of vermogens van de belastingplichtige) en de gangbare
heffingen (in hoofdzaak belastingen op aankopen). Zij beseften wel dat de
grens tussen de twee altijd slechts benaderend zou zijn en rekenden daarom
in de praktijk met hun weeldebelasting en hun belasting op overdracht van
kapitaal enerzijds en met alle andere belastingen anderzijds.
Zij berekenden hoe groot het tekort of het overschot op de 'lopende rijksbegroting' zou zijn als niets besteed werd aan kapitaalgoederen en niets ontvangen werd uit belasting op het vermogen. Daarop voerden zij een beleid
dat er op gericht was het overschot op de 'lopende begroting' even groot te
stellen als het bedrag dat de regering nodig achtte om, in het nationaal belang, een vermogen te vormen naast de particuliere spaargelden.
Zij stelden een commissie voor het nationale vermogen in. Ieder overschot
op de 'lopende begroting', plus de hele opbrengst van de vermogensbelasting
gingen naar die commissie. Zij gebruikte deze geldmiddelen om de staatsschuld af te lossen en een nationaal vermogen te verwerven ; de belegging
gebeurde via beleggingstrusts en soortgelijke instellingen op de beurs. Dividenden of andere ontvangsten uit dit vermogen werden dan afgedragen als
belastingen voor de 'lopende begroting'. Zo maakten zij van de vermogensbelasting eigenlijk een ononderbroken, matige, aanvaardbare heffing op het
vermogen om geleidelijk een dotatie op te bouwen met een sociaal dividend
voor het optrekken van het basisinkomen ten gunste van alle burgers. De
actie werd voortgezet tot de commissie voor het nationale vermogen beschikte over ongeveer 50% van de produktiemiddelen van het land. Daarop werd
de vermogensbelasting teruggebracht tot een niveau dat volstond om het
nationaal vermogen op dat peil van 50% te houden.

Het was een werk van lange adem ; maar het bleek een goede methode om
continu en zonder gesjacher de basistoelage te verhogen.
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IV

Een internationaal perspectief. Tot hier het antwoord op de vraag of we een
'derde weg' kunnen leren van de Agathotopiërs. Maar er is nog de vraag wie
wij zijn. Wij, is dat ook niet de landen van Oost-Europa die op dit ogenblik
de hele basis van hun economische instellingen en beleid hervormen ?
Voor een aantal fundamentele zaken zullen de Oosteuropeanen het veel
moeilijker hebben om de Agathotopiërs na te volgen. Marktmechanismen
met concurrentie en vrije prijsvorming invoeren, die de centrale planeconomie moeten vervangen in de bijzonderste produktiesectoren, is een veel grondiger ommekeer dan al wat in West-Europa nodig is. Het vergt niet alleen
de opbouw van een vrije markt voor produkten, kapitaal en arbeid, maar ook
nieuwe scholing, nieuwe attitudes en ervaring om bedrijfsleiders te hebben
in plaats van bureaucraten.
Maar er is een belangrijke trek van de Agathotopische samenleving die
de Oosteuropese landen allicht gemakkelijker kunnen navolgen : het nationaal vermogen. De Oosteuropese landen starten met een rijksvermogen dat
een zeer groot gedeelte omvat van het totale reële vermogen van het land.
Een Westeuropees land moet zien particulier actief kapitaal over te hevelen naar een rijksvermogen. Een Oosteuropees land moet actief rijksbezit
overhevelen naar particuliere eigenaars. Het is niet moeilijk te gissen welke
van de twee bewegingen het beste politiek verteerbaar is.
In een aantal socialistische economieën van Oost-Europa beschikken particulieren over veel binnenlandse valuta : ze hebben die opgespaard omdat
er weinig mee te kopen viel. Dergelijke niet-actieve particuliere liquiditeiten
hangen als een dreiging boven de markt. Als ze worden besteed kan dat een
zware inflatie veroorzaken, want men start nu een markt met vrije concurrentie en laat daarvoor de prijzen vrij. Zou men deze niet-actieve tegoeden
niet kunnen opslorpen door staatseigendommen te verkopen aan particuliere
burgers, nu men een economie met vrije ondernemingen wil ? De particulieren zouden toestemming krijgen om met dit geld een eigen woning over
te kopen van de staat, of landbouwgrond of aandelen van de nieuwe particuliere ondernemingen die het beheer van de oude, centraal bestuurde bedrijven overnemen. De timing van deze hervorming kan moeilijk zijn. Mogelijk moet men een aangepast gedeelte van de particuliere liquiditeiten
blokkeren en ze weer vrijgeven naarmate de verschillende vormen van staatseigendommen te koop komen volgens een vooruit bepaald schema.
Een ander element uit de Agathotopische samenleving dat bijzonder nuttig kan zijn voor de Oosteuropese landen is de structuur van de Agathotopische arbeids- en kapitaalvennootschap. In dit soort vennootschappen huurt
het kapitaal geen arbeid tegen een vast loon noch huren de arbeiders kapitaal
tegen een vaste rente. De twee partners besturen samen, als een soort vennoten, het bedrijf. In deze typische Agathotopische vennootschap kiezen de
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arbeiders-vennoten en de kapitaal-vennoten elk 50% van de raad van bestuur. Die stellen op hun beurt een neutrale persoon van buiten aan als onafhankelijke voorzitter. Daarop benoemt de raad de directeur en de leden van
het dagelijks bestuur en geeft hun de vrije hand om het bedrijf te leiden,
met de bedoeling dat het opbrengt voor alle aandeelhouders, zowel eigenaars
van arbeidsaandelen als van kapitaalaandelen. In dit soort instelling is er
geen uitbuiting van de arbeiders, want er is geen eigenaar van het kapitaal
die tegen een vast loon een arbeider inhuurt om te doen wat hij beveelt. De
socialistische afkeer van de klassieke vorm van relatie tussen kapitalist en
arbeider past dus niet bij dit soort vennootschappen.
V
Besluit. De studie van het Agathotopische bestel laat zien dat er een hele

waaier instellingen en beleidsopties mogelijk zijn voor de structuur van de
particuliere onderneming, de sociale uitkeringen, vermogensbelasting, belasting op het inkomen en op de uitgaven, heffingen op de vervuiling, bezit van
vermogen, het beheer van de rijksmiddelen. Allicht zullen niet alle Europese
landen hetzelfde stelsel schikkingen kiezen. Wenst men alle Europese landen met een democratisch bestuur en een markteconomie met vrije concurrentie te verenigen in één gemeenschap, hoe ver mogen dan de experimenten
binnen ieders nationale economische instellingen en beleid van elkaar verschillen opdat vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen tussen de leden van die gemeenschap mogelijk blijft ; en welke internationale instellingen kunnen dit waarborgen ? Dit is een van de belangrijkste en meest dringende vragen. En er wordt bedroevend weinig ernstige studie van gemaakt.
Een uitgewerkte beschrijving van de economische instellingen en het beleid in Agathotopië is verschenen
in James E. Meade, Agathotopia : The Economics of Partnership, Hume Paper nr. 16, Aberdeen University
Press, 1989.

HET BASISINKOMEN ALS
DERDE WEG ?
WALTER VAN TRIER

Een opvallend onderdeel van de Agathotopiaanse instellingen is de uitkering
aan elke burger van een gelijk basisinkomen. Een inkomen dat dus niet afhankelijk is van het geslacht, het ras, de gezinssituatie, de behoeften, de beroepsloopbaan, betaalde bijdragen, de werkbereidheid of zelfs de inkomenssituatie.
Deze idee duikt geregeld op in Meades geschriften. In 'Agathotopia' gaat
het om een 'sociaal dividend' dat gefinancierd wordt uit een Nationaal Vermogen. Dezelfde idee komt ook onder andere vormen voor. In een artikel
over de armoede in de welvaartsstaat prijst Meade een uit belastingen gefinancierde universele uitkering, omdat hij verwacht dat ze beter dan de bestaande uitkeringsregelingen de armoede zal bestrijden. In andere geschriften bepleit hij een onvoorwaardelijke uitkering om in een marktomgeving
efficiëntie, vrijheid en bestaanszekerheid te garanderen, zij het als surrogaat
voor een moeilijk door te voeren herverdeling van het vermogen over alle
burgers, wat volgens Meade tot eenzelfde resultaat zou leiden.
Hoewel de idee van een onvoorwaardelijke en universele uitkering niet
tot het standaard arsenaal van de sociale beleidsmakers hoort, is ze zeker
niet enkel het stokpaardje van een eigenzinnig intellectueel.
In de loop van de jaren tachtig vormde het basisinkomen in de meeste
Europese landen het voorwerp van een uitgebreide discussie. In de meeste
van onze buurlanden vindt men de idee courant vermeld als één van de
mogelijke alternatieven in publikaties over het vraagstuk van de hervorming
van de welvaartsstaat. Paddy Ashdown, de leider van de Britse liberaal-democraten, spreekt zich in zijn recent boek, A Citizen's Britain, onomwonden
uit voor de gefaseerde invoering ervan. En reeds in 1985 publiceerde de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een rapport, Waarborgen voor Zekerheid, dat een hervorming van het uitkeringsstelsel voorstelde waarvan een basisinkomen het fundament vormde. In België werd het
debat omtrent het basisinkomen geïntroduceerd door het Waalse Collectif
Charles Fourier, een groep gevormd rond de Louvain-la-Neuve filosoof Phi-
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lippe Van Parijs, en in Vlaanderen door de Werkgroep Arbeid en Milieu, het
weekblad Nieuw Links en een economische werkgroep van de Vlaamse groene partij Agalev, die de idee als een programmapunt opnam.
VOOR- EN TEGENSTANDERS
Het debat tussen voor- en tegenstanders verloopt echter niet altijd eenduidig
en is voor verschillende lecturen vatbaar.
Voorstanders van een basisinkomen wijzen er op dat het een betere armoedebestrijding mogelijk maakt. Financiële armoede pakt men er preventief mee aan en de stigmatisering die samenhangt met uitkeringen die men
slechts na een onderzoek van de bestaansmiddelen krijgt – zoals de huidige
minimumuitkeringen – valt weg. Bovendien worden de uitkeringsgerechtigden niet meer geconfronteerd met een ondoorzichtig en ingewikkeld bureaucratisch apparaat. De verschillen tussen de verscheidene stelsels, die dikwijls
voor grote moeilijkheden zorgen, vallen weg. Als men het systeem in zijn
uiterste vorm doordrijft zou men zelfs kunnen volstaan met een maandelijkse
automatische overschrijving op het rekeningnummer dat men elke burger bij
de geboorte meegeeft. Daarnaast verwachten voorstanders ook een belangrijke positieve invloed op de werking van de arbeidsmarkt. Een ontkoppeling
van het recht op een (minimum)inkomen en het verrichten van arbeid kan,
in het raam van een werkgelegenheidsbeleid, leiden tot een effectievere actieve arbeidsmarktpolitiek, inzonderheid inzake een verbeterd zoekgedrag
van werklozen en vormen van her- en bijscholing. Omdat de uitkeringsgerechtigden in de bestaande regelingen het bedrag van hun uitkering zien verminderen naarmate ze zelf een looninkomen opbouwen, bevinden zij zich
vaak in een 'armoede- of werkloosheidsval'. Een basisinkomen dat gegarandeerd blijft, ongeacht elk ander inkomen, vermijdt deze valstrik. Tenslotte,
en voor ecologisch denkende lieden is dit zeker een erg belangrijk argument,
laat een basisinkomen ook toe dat wie dit wenst zich kan ontplooien in activiteiten naast de marktsector.
Tegenstanders van een basisinkomen voeren aan dat dergelijke massale
omvorming van belangrijke maatschappelijke instituties onuitvoerbaar is.
Men kan niet van vandaag op morgen de huidige transfertmechanismen wegnemen en er andere voor in de plaats zetten. En zelfs al zou dat mogelijk
zijn dan lijkt het toch onmogelijk te voorzien wat het effect van zo'n hervorming zou zijn. Bovendien vinden een aantal tegenstanders zo'n hervorming ook niet wenselijk. Niet alleen omdat ze een gevaar betekent voor de
bestaande regelingen, die dikwijls het resultaat zijn van veel historische strijd
of maatschappelijke compromissen en die hun legitimiteit juist ontlenen aan
de erkenning van een gedifferentieerd geheel van behoeften, maar ook omdat ze volgens de critici samengaat met het opgeven van een aantal belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals volledige werkgelegenheid en

800

STREVEN I JUNI 1992

maatschappelijke waarden zoals het recht op arbeid en de noodzakelijke
band tussen rechten en plichten.
Opvallend is dat de discussie over het basisinkomen meestal op een heel
algemeen niveau wordt gevoerd. Vaak bespreekt men ook alleen maar de
welvaartseffecten van zo'n stelsel. Die verschillen echter voor diverse sociale
groepen. Zij zijn evenmin los te maken van de concrete modaliteiten van de
invoering van één of ander systeem voor basisinkomen. Hierover zijn algemene uitspraken nauwelijks mogelijk.
Een goede illustratie hiervan is het argument dat de invoering van een
basisinkomen onvermijdelijk een dermate groot beslag zal leggen op het
nationaal inkomen dat het stelsel zonder meer niet te financieren valt. Tegenstanders geven hier dikwijls blijk van verwarring tussen de bruto en de
netto lasten van het systeem. Maar zelfs na deze correctie valt niet te ontkennen dat men van de invoering van een basisinkomen een vermindering
van het arbeidsaanbod en van de belastbare basis mag verwachten. Voorstanders en tegenstanders zullen het hierover eens zijn, hoewel ze wellicht,
maar niet noodzakelijk, verschillend zullen oordelen over de wenselijkheid
van dit effect. Omdat de economische modelvorming en de empirische toetsing op dit onderdeel van het debat het verst gevorderd zijn, draagt een meer
genuanceerde kijk op de effecten van verschillende institutionele vormen bij
tot een vruchtbaarder gesprek tussen voor- en tegenstanders. Want juist voor
dit soort argumenten geldt dat de manier waarop en de vorm waarin een
basisinkomen eventueel wordt ingevoerd van uiterst groot belang zijn en dat
algemene uitspraken terzake weinig zin hebben. Dit soort argumenten van
voor- en tegenstanders put de betekenis van het debat omtrent het basisinkomen echter niet uit.
EEN DERDE WEG
In wezen komt het debat over het basisinkomen neer op de vraag welke historische taak men aan de welvaartsstaat toeschrijft.
Ziet men de welvaartsstaat in hoofdzaak als een utilitaristisch of 'welfaristisch' project dat via herverdeling de grootste welvaart voor het grootst
aantal mensen wil bewerkstelligen, dan gaat het in het debat omtrent het
basisinkomen over de vraag of het beter dan de bestaande uitkeringsregelingen dit doel zal bereiken. Er zijn goede argumenten voor de stelling dat
dit inderdaad zo is. In tegenstelling tot de bestaande regelingen bereikt een
basisinkomen in principe iedereen bij de herverdeling. Het uiteindelijke oordeel kan echter pas worden geveld op basis van een gedetailleerd overzicht
van de feitelijke effecten van een concreet hervormingsvoorstel.
Er is echter ook een andere lectuur mogelijk. Veronderstel dat wij het
historische belang van de welvaartsstaat vooral hierin zien dat ze een morele
economie heeft doen ontstaan waarin het recht om niet in onzekerheid te
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leven als een fundamenteel goed erkend wordt. De welvaartsstaat erkent dan
dat burgers recht hebben op een beleid dat zo goed mogelijk de bestaanszekerheid tracht te waarborgen. In de bestaande regeling wordt zo'n recht
niet rechtstreeks gegarandeerd. Men tracht het te verschaffen door een beleid van volledige tewerkstelling en hiervan afgeleide vervangingsinkomens.
De bestaande transfertmechanismen treden slechts in werking nadat het mechanisme van inkomensverdeling via de markt faalt. Werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagen, pensioenen en andere uitkeringen beschermen ons dus
wel voor de werking van de markt, maar ze perken de werking van de markt
niet echt in, vandaar dat men er de metaf000fverzekering' met enig recht
op kan toepassen. Toch garanderen ze geen recht op inkomen en gaan ze
nog steeds gepaard met een grote mate van bestaansonzekerheid.
James Meade confronteert de lezer met de instellingen van 'Agathotopia'
vanuit de overtuiging dat markten een essentiële functie vervullen in het economisch verkeer. Een basisinkomen is een belangrijk instrument om de nadelige effecten van een ongebreidelde markt tegen te gaan. Het garandeert
iedereen, ondanks het respecteren van het marktmechanisme, een minimale
maar onvoorwaardelijke financiële bestaanszekerheid.
Vandaag zijn wij er getuige van hoe in Europa de invloedssfeer van de
markt op een dubbele manier aanzienlijk wordt vergroot. In Oost-Europa
treedt een markteconomie in de plaats van een sterk geleide planeconomie.
In West-Europa verplicht men de nationale economieën zich te ontdoen van
de beschutting van de nationale staten en zich in te schakelen in een Europese eenheidsmarkt. Beide ontwikkelingen stoelen op de noodzaak van meer
flexibiliteit voor de goede werking van de economie en veroorzaken meer
bestaansonzekerheid voor grote groepen van de bevolking.
Onder invloed van de marktideologie van de economische liberalen wint
de overtuiging veld dat inkomensgarantie creativiteit en economische vooruitgang verlamt. Ik ben het met deze stelling niet eens. Een vorm van bestaanszekerheid is noodzakelijk voor individuele ontplooiing en maatschappelijke bloei. Oude politieke liberalen als J.S. Mill hebben dit reeds uitvoerig
geargumenteerd.
De idee van een basisinkomen kan hedentendage een belangrijke intellectuele uitdaging vormen voor een strategie van een 'derde weg', waarbij
in Oost-Europa de nog niet geprivatiseerde industrie het noodzakelijke
nationale vermogen kan vormen om elke burger een sociaal dividend uit te
betalen en waarbij in West-Europa een onvoorwaardelijk minimuminkomen
op het niveau van de EEG als sokkel kan dienen voor een verdere harmonisering en integratie van de bestaande sociale zekerheidsregelingen.

Hommage aan de moeder van de Nederlandse haiku

JAPANSE POEZIE IN VERTALING
NOOR SMALS

Stil, ongemerkt bijna, is afgelopen zomer mevrouw J. van Tooren gestorven,
de vertaalster van gedichten uit het Japans, verzameld in drie bundels : Haiku
- een jonge maan, Senryu - de waterwilgen, Tanka - het lied van Japan, die
zorgden voor de opkomst en de bloei van de haiku in onze streken.
Ze wist de Japanse poëzie over te zetten in de Nederlandse omdat ze een
dichter was. 'Ze wist hoe woorden kunnen klinken, kende het geheim van
de muziek die in de taal schuilt : de klank, de toon, het ritme. Een gedicht
was bij haar nooit van papier, altijd van stem', schrijft Jos van Hest. Ze vertaalde met haar oren zoals ze vertelde : 'Ik heb een zeefje in mijn oor. Ik
luister naar de woorden en hoor dat dit woord niet goed is en dat woord
ook niet, net zo lang tot ik de goede vertaling heb'. Ook haar vormgevoeligheid was groot. Ze ontwikkelde die door heel jong al sonnetten van Shelley
en Keats te vertalen.
Op zestigjarige leeftijd kreeg ze van haar man een boek cadeau met aquarellen en Engelse vertalingen van haiku. De gedichten, die ze vóór die tijd
niet kende, troffen haar in het hart. Zo moet poëzie zijn, dacht ze, zo kort,
suggestief, sterk en diep. Ze begon meteen te vertalen uit het Engels en leerde de Japanse taal. Nog dertig jaar lang vertaalde ze uit het Japans. Een
bundel vertalingen van moderne Japanse poëzie bleef onvoltooid.
In de inleiding op haar haiku-verzameling beschrijft ze wat er bij dat vertalen kwam kijken : de Japanse taal kent geen lidwoorden ; men maakt zelden
onderscheid tussen enkel- en meervoud ; het onderwerp wordt vaak verzwegen waardoor het persoonlijke algemeengeldig wordt ; men zet geen punt
achter een vers ; bijvoegsels benadrukken enkele woorden, soms kan men
'Ya !' vertalen met '0 !' of 'Zie !' maar meestal kan men het in onze taal beter
weglaten, 'Kana' is een lichte vorm van meeleven, te vertalen door 'Och !'
maar beter uit te drukken in een nuancering van toon. Nagenoeg onvertaalbaar zijn de vele homoniemen in het Japans, woorden die op twee manieren
worden begrepen. In de woordspelingen die daarbij ontstaan, herkent men
vaak de paradox der dingen op komische, licht humoristische of melancholieke wijze zoals dat in de senryu van Kaichi met succes is vertaald :
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Mijn vrouw logeert thuis ;
ik loop door de tuin
vol koude bomen.

Als men bedenkt dat 'yuki' 'sneeuw' betekent maar ook 'gaan', dat sneeuw
het symbool is van zuiverheid, van loutering, dan nog krijgt men slechts een
vermoeden van de betekenis van het landschap van J0s0 in Van Toorens vertaling :
Velden en bergen,
de sneeuw heeft ze genomen,
en niets is over.

Eigenzinniger en minder mysterieus is de Engelstalige variant van Stewart
onder een titel die de leegte wel heel expliciet benoemt :
The Void,
Snow has obliterated all from sight,
mountains and moor are now a world of white.

Van Tooren wijst op de letterlijke, de verhalende, de poëtische, de sociaal
culturele en tenslotte de spirituele betekenis van deze ogenschijnlijk eenvoudige poëzie die geschreven lijkt te zijn door een kind van zes, d.w.z. 'met
de weergevonden argeloosheid die men na veel geestelijke inspanning verwerft'.
HET OUDSTE VERS, DE TANKA
Een sterke neiging tot concentratie en tot behoud van een beproefde vorm
kenmerkt van ouds de Japanse cultuur. Zo bleef de stijl van de volkomen
lege, lichtgebouwde, onverwarmde paleizen eeuwenlang onveranderd. Al in
de 6e, 7e eeuw concentreert de poëzie zich in één versvorm, de tanka. In
dit korte lied van vijf regels met het lettergrepenschema van 5-7-5-7-7, wordt
een diep gevoel door een verwant natuurbeeld uitgedrukt. De tanka is in opbouw tweevoudig. Het beeld, meestal in de eerste drie regels, roept een echo
op in een andere toonaard, vaak een stemming, verwant met die van het
beeld, de duisternis van het hart, de wijde woestijnen van tijd, het Noorden,
grensgebied van de dood zoals in deze tanka van Keizerin Jitó :
Langs 't Noordgebergte
waar de blauwe lucht eindigt,
dwalen nog wolken ;
de sterren dalen neer, ook
de maan is al neergedaald.

Vanuit het keizerlijke hof, waar de dichters woonden, werden de tanka door
reizende zangers verspreid en overal dichtte men op analoge wijze. Veel tan-
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Mijn vrouw logee rt thuis ;
ik loop door de tuin
vol koude bomen.
Kaichi

1 Kaichi, Mijn vrouw logeert thuis..., vert. J. van Tooren, houtsnede Noor Smals.
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ka zijn anoniem. Zo bezong een grenswachter, die naar het uiteinde van het
rijk werd gestuurd, rond het jaar 1700, het afscheid van zijn moeder :
Wees sterk als een huis
met pijlers van gezegend
en betrouwbaar hout ;
laat niet de jaren, moeder,
uw lief gezicht veranderen.

De Japanse cultuur is in oorsprong vrijwel matriarchaal. 'Een rijk van koninginnen waar een strenge orde heerst', meldt een vroege reiziger. Vrouwen
vormden met mannen tezamen het clan-bestuur maar zij bezaten het huis,
de kinderen en het vermogen. De invloed van vrouwen op de cultuur resulteerde in fijnzinnige en charmante gedichten. De poëzie geldt als de hoogste
kunstvorm in Japan omdat ze vrij is van elke materiële voorwaarde.
Japans grote, wereldberoemde roman, 'Het verhaal van Genji', met honderden tanka, is van de hand van een hofdame, Murasaki. In deze tanka verbeeldt ze het verdriet vanwege de verbanning van haar man :
Over de vlakten
van tot diep ijs bevroren
bewogen water
glijden stil de schaduwen
van lange manestralen.

Rond het jaar 750 kwam de Many-ash tot stand. Dit is de eerste en grootste
verzameling met 4500 tanka. Hiervoor werd het Chinese schrift overgenomen
en aangepast aan de Japanse taalvormen. Een eenvoudige zuiverheid van gevoel spreekt uit deze verzen : de liefde, de passie tussen mensen, de vreugde
om het ongerepte bergland en overal de zee, de verwondering over de eeuwige sneeuw op de berg Fuji als symbool van de steeds vernieuwde reinheid
en over de rivier van het vlietende leven.
DE HAIKU
In de klassieke periode van 860 tot 1450 verloor de tanka de elementaire
kracht en de algemeengeldigheid van die vroegste poëzie. In de periode van
1450 tot 1860 gaven de zenmeesters een filosofische inhoud aan de tanka
maar ervan afgeleide versvormen, de haiku en de senryu, wonnen terrein.
De haiku ontstond in de tijd van de dichtwedstrijden, meestal in hofkringen
gehouden, waarbij het antwoordspel populair was. Op de zogenaamde hokku, de drieregelige opening van de tanka, moest men antwoorden met een
tweeregelig vers. Hiervan werden renga gemaakt, kettingverzen. Ze sloten
onderling aan in sentiment en vertoonden geen logische samenhang. Op tederheid volgde verborgenheid, waardigheid, menselijkheid. Als reactie op
zo'n ernstige dichtpartij vermaakte men zich met allerlei grappen en woord-
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spelingen in de gewone omgangstaal. Langzaamaan raakten de renga in de
vergetelheid en richtte men zich op de drieledige hokku met dat humoristische karakter, die krachtig en zelfstandig moest zijn en die één levensmoment opriep.
Pas veel later gaven grote Japanse dichters, Bashó, Buson en Issa de haiku
haar eigen karakter in de eenheid van leven, kunst en geesteshouding : ze
moest natuurlijkerwijs voortkomen uit haar onderwerp. Men voelt dieper
dan men denkt als men zich het ding voorstelt. Geen onderwerp was ongeschikt voor haiku, ieder koos wat hij zag in zijn persoonlijke ervaring en beperkte zich tot dat ene beeld.
Mevrouw van Tooren noemt de haiku 'een golf in de branding, hij raakt
het strand, waaiert uit en trekt zich terug met zijn korte, wat langere en weer
korte versregels (5-7-5 lettergrepen). De harmonische vorm dwingt tot beperking, tot het laten spreken van ieder woord en tot het vergeten van jezelf.
Je moet oefenen in kijken, in kiezen, in luisteren naar de woorden, hun timbre, hun stemming en hun toon'.
Kenmerkend voor de haiku is daarnaast de seizoen-aanduiding in een
dier, een plant of een weersgesteldheid : het sappige groen, de hoge zomerpluimen, het verdorde gras in de vorst. Door die bepaling verplaatst men
zich onmiddellijk in de situatie.
De dichter Bashó doorleefde jaren van twijfel en een diepe moedeloosheid spreekt uit zijn vroege gedichten :
Bitter, bevroren,
is 't water, waarmee een rat
zijn keel wil drenken.

Somber is nog het gedicht dat reeds zijn nieuwe stijl markeerde :
Op een dorre tak
is een kraai nog blijven zitten
in de herfstavond.

De klank van de vele k's en r's versterkte de stemming in het Japanse vers
en om het lange roerloze wachten weer te geven verlengde Bashó de middelste regel:
Kara eda ni
karasu no tomarikeri
aki no kure

Bashó gebruikte de taal van het gewone volk maar gaf ieder woord zijn oorspronkelijke kracht terug, niet gezocht maar ongedwongen. Daarbij richtte
hij zich niet op een stemming, hij toonde de dingen die droevig waren of
vergankelijk als de kreet van een reiger. Meer en meer zocht hij de schoonheid van dingen die in zichzelf niet mooi zijn en trachtte de echo te raken
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in het onbewuste van zijn toehoorder. Hij ging uit van het besef dat de wereld
een eenheid is en dat niets alleen staat.
We zien dat in deze beroemde haiku van Bashó :
0 oude vijver !
Een kikvors springt van de kant,
geluid van water.

Van Tooren schrijft hierbij : 'Door alle tijden heen heeft het water / de oude
vijver / een gevoel opgeroepen van diepte, van de ongeweten oorsprong der
dingen. Slechts het levend ogenblik, het bewegend nu / de springende kikvors
/ kan dit onvatbare voor ons hoorbaar, verstaanbaar maken, hoe onbelangrijk
de gebeurtenis ook mag zijn'. Dit noemt zij de paradox van de eenvoudige
dingen.
Bashó reisde, maakte reisdagboeken waarin hij proza afwisselde met haiku, en hij kreeg duizenden leerlingen die hij vooral een wijze van leven leerde : de bereidheid om het leven te aanvaarden zoals het komt ; niet vrij van
droefheid maar van angst voor droefheid en het vermogen alle soorten
schoonheid te herkennen en er zich over te verheugen.
Twintig jaar na de dood van Bashó kwam Buson, de schilder-dichter die
feilloos een beeld neerzette :
In de slagregen
twee kleine huizen ; daarvoor
de machtige stroom

Issa verschilde van de andere meesters door zijn beroemde levensomstandigheden. In zijn licht humoristische Biergedichtjes voelt hij zich verwant met
de allerkleinste :
Die vlieg niet doodslaan !
hij wringt voor u zijn handjes,
hij wringt zijn voetjes.

Issa verloor heel jong zijn moeder :
0 dode moeder !
altijd, als ik de zee zie,
als ik de zee zie.

Zoals het motto van Jan Emmens in de bundel 'Haiku, een jonge maan' aangeeft, kan de haiku 'een genezing tegen de versplintering, een herstel van
de onschuld' zijn.
DE SENRYU
In vorm gelijk aan de haiku is de senryu de volkse humoristische reactie erop.
Terwijl de haiku een natuurgedicht is en de mens er nauwelijks aan de orde

STREVEN I JUNI 1992

808

komt, beschrijft de senryu de mens, en ook het dier, in zijn doen en laten.
'De vuilgeworden bril, de doffe kijk op de wereld wordt schoongepoetst met
de hand van heden', schrijft Shiro.
De opkomst van de senryu is te danken aan de stedelijke burgerij, die een
eigen visie ontwikkelde op de bewonderde poëzie van de hofkringen. Ze begon lichte verzen te schrijven waarvan de inhoud alles bestreek wat de haiku
oversloeg. In de senryu zien we de keerzijde der dingen, hun onverhoeds komische kant maar er blijft ook steeds een gevoel van verwantschap met de
ander, zelfs in diens lachwekkendheid. Men lacht met hem, meer dan om
hem zoals Kakusui deed :
'Ik houd zo van de herfst,
en zo meer', zei het meisje
met de slanke hals.

Het genoegen bestaat erin door zelfbedrog, schijnheiligheid en sentimentaliteit heen te prikken ; door het noemen van één, verraderlijk detail, de donkere, armzalige of ontoereikende kant der dingen te belichten, cynisch soms,
maar toch met een zekere warmte. Dichters vertellen over alles, van de onbeholpenheid in de eerste liefde tot de achteloosheid van de verre beminde,
zoals we zien bij Kóhaku :
Op de liefdesbrief,
met bloed getekend, schilt de
actrice een peer.

In de senryu personifieert men graag, de dichter vindt overal menselijke parallellen. Ook schuwt hij de metafoor niet die in de haiku niet is toegestaan
omdat ze het korte gedicht tweevoudig zou maken. Met metafoor en al dichtte Kenkabó deze trefzekere senryu :
Het kinderneusje ;
de moeder poetst het schoon, alsof ze het afschroeft.

Senryu ontleent haar naam aan de dichter-verzamelaar. Na zijn dood ging
het gehalte van deze verzen achteruit omdat de uitgevers meer letten op succes dan op kwaliteit waardoor veel seksuele gedichten werden geselecteerd.
Misschien ontstond daardoor in het Westen het vooroordeel tegen deze poëzie. Heel lang is de senryu hier onbekend gebleven omdat ze grof en vulgair
zou zijn. Inderdaad, alles wordt erin beschreven, dus ook het vulgaire, de
dingen worden bij hun naam genoemd. Frequent komt het Yoshiwara ter
sprake, de wijk van courtisanes en prostituées, daar werd niet geheimzinnig
over gedaan. De meisjes waren ook meer geacht dan hun westerse collega's.
In hun prachtige kimono's vertoonden ze zich zeer gracieus, zoals men ze
ziet afgebeeld op de bekende kleurhoutsneden. De senryu ontstonden in
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theehuizen en herbergen waar iedereen kon binnenkomen. De beroemde
Haiku-deskundige Blyth die Van Tooren regelmatig aanhaalt, herkent de
echte Japanner het meest in de senryu : 'niet iedereen immers houdt van de
natuur, maar hoe weinigen hebben geen enkel gevoel voor humor'.
De Japanse wreedheid komt in deze poëzie niet voor. Ze uit zich niet in
grappen en staat buiten de cultuur en de levensbeschouwing van de dichter
die niets bereiken wil, niet betoogt en niet protesteert. Ook de angst ontbreekt in deze gedichten, men heeft geleerd zich te onthechten.
DE SPIRITUELE FACETTEN VAN DE JAPANSE POEZIE
De neiging tot relativeren die in de senryu duidelijk wordt, vindt zijn basis
in het boeddhisme. De wereld wordt hierin beschouwd als de inconstante
verschijning van de constante Boeddha. Al het zichtbare is betrekkelijk, onderling afhankelijk en onderling verwant. Niets staat geheel alleen, ook de
eigen persoon niet, die dan ook niet als bijzonder belangrijk wordt beschouwd. De auteur staat achter het vers, niet er middenin, hij vertaalt de
gevoelens van velen. Hij brengt de schijnbare nietigheid van het eigen ik in
harmonie met de grootsheid van het vergankelijke leven zonder grootspraak
of uitleg. Het sleutelbegrip hier is 'fuga': het ontdekken der eeuwigheid in
de tijdelijke veranderingen. Het verlangen naar harmonie, naar evenwichtige
verhoudingen met de gehele omgeving is karakteristiek voor de Japanse cultuur. Het is de eigen afzondering van de dualistische westerling, het zoeken
naar de eigen identiteit die hem belemmert de Eenheid te ondervinden. Hij
wil vaststellen in onderscheiding, hij stelt de kunst tegenover de natuur of
tegenover de religie. Hoewel de Japanner geen woord kent voor kunst, wordt
nergens het alledaagse zo bewust en consequent gecultiveerd. Denken we
aan de tuinen en aan de mooi gedekte tafels. In de volgende senryu wordt
wel duidelijk hoe Jugoya onze tafelgewoontes bekijkt :
Westerse maaltijd ;
elke schaal en ieder bord,
godbewaarme, is rond.

Ook de zencultuur is doorgedrongen tot in alle lagen van de Japanse bevolking. De talloze dichters wisten dat het leven zelf 'de Weg' is, die kan
leiden tot Verlichting, Satori, de duizelingwekkende ervaring van absolute
eenheid. Dwars door de logica heen komt de mens in contact met het absolute, zoals alle mystici ter wereld dat hebben gezocht. Het eerste vereiste
daarvoor is innerlijke ledigheid, een zeer alerte openheid, zonder enige gedachte aan eigen persoon of zorgen. Het leven moet in volle aandacht geleefd
worden, zo volmaakt mogelijk, maar licht en vrolijk, zodat men tenslotte zichzelf vergeet. De dichter verdiept zich in zijn object tot de innerlijke natuur
ervan oplicht. Ook Goethe beschreef het : 'de dingen spreken, en niet de be-
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Westerse maaltijd ;
elke schaal en ieder bord,
godbewaarme, is rond.
Jugoya

2 Jugoya, Westerse maaltijd..., veil. J. van Tooren, houtsnede Noor Smals.
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tekenis achter de dingen'. Elk ding staat alleen in de ruimte en krijgt zijn
uitzonderlijke aandacht en betekenis. De leegte rondom de schaarse woorden is daarbij even belangrijk als de blanke vlakken zijn in en rondom de
inktschildering van de lettertekens : 'de kunst van dat wat er niet is'.
In deze poëzie verwijlt men bij het punt waar het denken ophoudt en
plaats maakt voor het plotselinge, intuïtieve inzicht : het 'Satori'. In het zenboeddhisme richt men de aandacht op dit moment in de werkelijkheid, de
daad van nu. De dichter vindt vanuit zijn onbekommerde zorgeloosheid een
innerlijke rust, een lichtheid van expressie, een gevoel voor het betrekkelijke,
dat de 'andere kant' der dingen, hun 'vol-ledigheid' laat zien, hun paradox.
Zen is de totale activiteit van lichaam en geest, een zich volledig inzetten.
Zen is met plezier doen wat je moet doen volgens eigen aard en aanleg. Duidelijk wordt dat in de haiku van Issa :
De wortelrooier !
met een wortel heeft hij mij
de Weg gewezen.

Het begrip 'Tau', de Weg, stamt van Lau Tze, een Chinees die leefde rond
300 v.C. en die meer een levenskunstenaar was dan een geleerde, eigenlijk
een boer. 'Oude jongen' betekent zijn naam. Hij vertelt in beelden, hij filosofeert niet, gebruikt weinig woorden. Zijn enige boek Tau te tsing, in een
vrije vertaling 'De weg van het water', is heel klein. De eerste zin erin luidt
'Tau dat verwoord kan worden is niet het eeuwige Tau'. Hij wil er eigenlijk
niet over praten, Lau Tze. Maar dan beschrijft hij toch het Tau, de Weg
'Voor zijn volmaaktheid vraagt het geen herkenning. Het heeft alle dingen
lief en onderhoudt ze maar het regeert ze niet'.
Lau Tze ziet de mens als een dal, een holte, een huis. Een huis bestaat
uit muren maar niet de muren doen ertoe. Het is de ruimte waarin je leeft.
Alleen deze leegte maakt je totaal, vult je met wijsheid, ongedwongenheid,
met een gevoel thuis te zijn. Deze ontvankelijkheid noemt hij het vrouwelijke
in de mens. Een mens kijkt, zet zichzelf niet vast door bij voorbaat van alles
te weten, maakt zichzelf leeg, vrij van de patronen van de ervarene, bereid
aan te nemen, te aarzelen, zich te openen, telkens weer de ruimte te scheppen in zichzelf om gevuld te worden. Lau Tze gebruikt daarbij het beeld van
water. Water zelf is vormeloos, kleurloos en stil, maar neemt alle vormen
aan, weerspiegelt alle kleuren en wordt constant in beweging gebracht.
'De hoogste goedheid is als water', schrijft hij. 'Het zoekt de laagste plaats
zonder te wedijveren. Er is onder de hemel niets zachter of zwakker dan water, maar in het aanvallen van wat hard en sterk is, gaat er niets boven. Het
zwakke overwint het sterke, het zachte overwint het harde'. De dichteres
Kasa geeft in een tanka aan hoe deze Lautzeaanse wijsheid vruchtbaar kon
worden :
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Van liefde kunnen
de mensen sterven ; maar ik,
als rivierwater
dat overstroomd is, minder ;
met de dag, de maand, de tijd...

Mevrouw van Tooren schrijft over Tau : 'De Oosterse gedachtenwereld gaat
uit van een fundamentele waarheid. Men vindt haar aangeduid als het Zozijn, het niet geconditioneerd-zijn. De Japanse religie Shintó, de Weg der
goden, is de leer die niets leert omdat alles al bekend is door de goddelijke
oorsprong van de mens. Het is een vrij en vreugdevol geloof, zonder morele
voorschriften. De mens weet zelf wat goed is en men behoeft zich slechts
te reinigen om tot zijn oorspronkelijke, zuivere staat terug te keren. In Shintó
wortelt het gevoel van eenheid met al het omringende, de diepe liefde voor
de natuur en de eerbied voor de passies van het hart. Het vanzelf vinden
van de Weg en de diepe natuurliefde van Lau Tze werden in Japan onmiddellijk herkend'.
Omdat Mevrouw van Tooren die oorspronkelijke natuur ook in haar eigen
leven vorm gaf, had zij als geen ander een affiniteit met deze poëzie. In vanzelfsprekende bescheidenheid schreef ze het succes van haar bundels niet
toe aan zichzelf maar aan de groeiende belangstelling voor de Oosterse culturen en de mentale verandering van de Nederlandse dichters die nuchter
zijn geworden, sober in hun middelen, niet willen concluderen en geen pretenties koesteren. De professionele haikudichters, J.C. van Schagen en Jef
Last, worden met name genoemd. Ze benaderen in mentaliteit de Japanse
dichters. Maar ook onder de amateurs heeft ze zich veel vrienden gemaakt,
deze moeder van de Nederlandse haiku. In al die kleine dichters, in al die
haikukringen ontdekte ze het verlangen naar een ideaal. Ze was kritisch met
een open oor voor iedereen zonder enige zelfgenoegzaamheid. Ze is in deze
wereld onmisbaar geworden als het water en zoals Ryókan het verwoordt,
leeft ze voort :
Vanuit een bergspleet
vloeit tussen mossen door
wat helder water ;
even stil en ongezien
wilde ik door het leven gaan.

Citaten van Jos van Hest, Bart Mesotten en J. van Tooren, uit Vuursteen nr. 4, jaargang 11, 1992, uit
de bundels : Haiku - een jonge maan (1973), Senryu - de waterwilgen (1976), Tanka - het lied van Japan
(1983), uitgegeven bij Meulenhoff en uit de bundel De wortelrooier (1984), houtsneden van Noor Smals
bij gedichten in vertaling van J. v. Tooren, bij uitgeverij 'Vriendenlust', Nijmegen (niet meer in de handel).

Interview met Misla y Jeió

KROATIE IN HET
JOEGOSLAVISCHE CONFLICT
OTTMAR EDENHOFER

Mislay Jeiié, geboren in Zagreb in 1952, studeerde Griekse en Indische filologie,
taalkunde en filosofie in Zagreb en Bonn en doceerde anderhalf jaar in India.
Hij schreef verschillende boeken over deze materie en meer dan 60 artikelen in
binnen- en buitenland. Hij is voorzitter van de Kroatische Filosofische Vereniging ; in deze functie kwam hij op tegen het monopolie van de marxistische filosofie. Momenteel doceert hij in Zagreb.

U bent voorzitter van de Filosofische Vereniging in Kroatië. Welke rol spelen de
intellectuelen in deze oorlog ?
Ze spelen heel verschillende rollen. Intellectuelen zouden minstens de moed
moeten opbrengen de waarheid te spreken. We moeten voorkomen dat het
hele Servische volk over één kam geschoren wordt en de schuld krijgt. Het
is heel belangrijk publiek te verklaren dat ook veel Serven deze aanvalsoorlog
afkeuren die nu ook tegen Bosnië-Herzegovina gevoerd wordt. Velen hebben
zich uitgesproken voor een onafhankelijk Kroatië; ook de Servische volkspartij, en zij heeft de campagne voor een internationale erkenning gesteund.
Alleen de Servische Democratische Partij organiseert openlijk het terrorisme
tegen Kroatië en het Servische Democratische Forum voert propaganda tegen Kroatië. Helaas voert ook de Servische Academie voor Wetenschappen
een verfoeilijke propaganda. En de marxistische filosoof Mihajlo Markovic
heeft vanaf 1968 het voortouw genomen van de Grootservische agressie.
Ook de katholieke kerk in Kroatië neemt stelling : zij komt op tegen intolerantie en tegen algemene beschuldigingen. Zij tracht de mensen te behoeden voor de bekoring kwaad met kwaad te vergelden. Wie getuige is geweest van verschrikkelijke moordpartijen, heeft het daar wel moeilijk mee.
Door de oorlog tussen Kroaten en Serven beseft West-Europa dat conventionele
oorlogen nog mogelijk zijn binnen Europa. De na-oorlogse verdeling in invloedssferen in Jalta is stabiel gebleven zolang er een kernwapenevenwicht was. Latente
conflicten konden niet met geweld worden uitgevochten. Intussen is aan de oorzaken van deze conflicten niet verholpen. Wat zijn de oorzaken van deze oorlog ?
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Om het huidige conflict juist te beoordelen moet men bedenken dat Joegoslavië reeds na de Eerste Wereldoorlog een Oostblok in het klein was (zie
kaderartikel). Toen al speelde Servië in het Koninkrijk van Serven, Kroaten
en Slovenen (naderhand Joegoslavië) de rol die later in het Oostblok gespeeld werd door de Sovjetunie en nog later binnen de Sovjetunie door Rusland. De conflicten in de Balkan zijn zo oud als de Servische hegemonie in
dit gebied. Die hegemonie is ontstaan in de 19e eeuw. Het is toch een wonder
dat Serven en Kroaten in dit gebied meer dan duizend jaar (van de 9e tot
de 20e eeuw) in vrede samenleefden, een verrassend feit als je bedenkt hoe
het er in de rest van Europa aan toeging. De Serven hebben nooit Kroatië
bezet, zelfs niet op het toppunt van hun nationale grootheid, in de loop van
de 14e eeuw. Servië breidde zich uit naar het zuiden en het oosten. De plannen om het westen te veroveren zijn ontworpen door minister Garaschanin
in het Servische vorstendom halverwege de vorige eeuw. Een nota uit 1986
van de Servische Academie voor Wetenschappen bevat ongeveer hetzelfde
plan. De oorlog tegen Kroatië werd dus allang voorbereid. Onder de druk
van het Servische expansionisme heeft eerst de communistische partij zich
opgesplitst volgens de grenzen van de republieken. Daarna ontstond in de
andere republieken een relatief krachtige oppositie tegen de Servische leiding. Bij de eerste vrije verkiezingen in deze eeuw won de oppositie overal,
behalve in Servië en Montenegro. Daarna is de druk vanuit Servië steeds
verder toegenomen. De Albanezen in Kosovo verloren hun nationale rechten. De weerstand tegen het centrale gezag in Belgrado nam voortdurend
toe, vooral in Kroatië en Slovenië, maar ook in Macedonië en Bosnië-Herzegovina.
Is de eis 'alle Serven in één staat' een goede samenvatting van de Grootservische
ideologie ?
Ja. De ideologie is in de vorige eeuw verspreid door de Servisch-Orthodoxe
kerk en in deze eeuw door de communistische partij. Die instellingen waren
allebei broeinesten van die Grootservische gedachte. De voorstanders ervan
wilden van Servië een grootmacht in de regio maken en alle Serven in één
staat bijeen brengen. Nu is de situatie zo dat 24% van de Serven buiten Servië
wonen en 22% van de Kroaten buiten de republiek Kroatië. De Kroaten maken echter daarom nog geen aanspraak op uitbreiding van hun gebied. Servië
echter maakt aanspraak op Slovenië met zijn olie en zijn graan en op Dalmatië met zijn toerisme. De bezetting van deze gebieden wordt voorgesteld
als een rechtmatige bescherming van de Servische minderheid. Maar de Servische minderheid voelt zich blijkbaar niet verdrukt in Kroatië; hoe verklaar
je anders dat zij zich in een referendum in mei 1991 uitgesproken heeft voor
een zelfstandig Kroatië? Ook van een culturele overheersing vind ik geen
spoor : onze kinderen leren nog altijd het Cyrillisch schrift aan op school.
In Kroatië is niet alleen het katholieke kerstmis maar ook het orthodoxe een
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Onder het communistische bewind beheersten de Serven het hele Joegoslavische bouwsel. Het instrument van die overheersing was het leger
dat door Servische officieren geleid werd. Hierbij fungeerde de ideologie van het Titoïsme als basis voor de eenheid van Joegoslavië; een
nationalistische ideologie, die verkondigde dat het Servische ras superieur is, diende als rechtvaardiging van de Servische overheersing. Maar
het ligt ook voor de hand dat in het actuele conflict nog uitgesproken
vetes uit de tijd van het nationaalsocialisme uitgevochten worden en
onrecht uit het verleden gewroken. De minderheidsproblemen waarvoor de vredesconferentie van Versailles in 1919 tevergeefs een oplossing had gezocht, woekerden voort in de tijd dat Joegoslavië onder
dwang een eenheid vormde onder Servische leiding. De Westeuropese
opvatting van de staat verhindert een goed begrip van deze minderheidsproblemen. 'Natie' betekent in Joegoslavië (en ook elders in OostEuropa) niet een staatsgemeenschap maar een taalgemeenschap. Wanneer taalgemeenschappen lange tijd binnen een staatsgemeenschap in
een minderheidspositie leven, hebben ze nood aan bijzondere beschermende rechten. Ernstige onderhandelingen over deze rechten lijken
niet mogelijk te zijn zolang Slobodan Milosevic vasthoudt aan de eis
'alle Serven in één staat'. In Zagreb wonen ongeveer 60.000 Serven,
in Kroatië 531.000 (op een bevolking van 4,43 miljoen). De eis betekent
dus zoveel als een aanspraak op heel Kroatië. Net zo zinloos zou de
eis zijn 'alle Kroaten in één staat' want er leven 31.500 Kroaten in Servië en 758.000 in Bosnië-Herzegovina. (Dit zijn cijfers van de volkstelling van 1981; de volkstelling van 1991 is in verscheidene delen van het
land geboycot.
Ottmar Edenhofer

wettelijke feestdag. In Servië is het orthodoxe kerstmis nog steeds geen wettelijke feestdag. Het is niet vanwege het probleem van de bescherming van
de Servische minderheid in Kroatië dat de oorlog losbrak, maar door de imperialistische betrachting van de leiders in Belgrado. Maar hun aanspraken
kunnen alleen tot een bloedbad leiden. Dit is niet te vermijden, behalve door
aan de Kroaten, Serven en moslims alle burgerlijke en nationale rechten te
geven. De Servische leiders moeten eindelijk eens het probleem van de etnische minderheden, vooral in Bosnië-Herzegovina, erkennen. Het is geen
polemiek als men op het feit wijst dat de niet-Servische bevolking in Servië
en in de autonome provincies Kosovo en Voivodina nauwelijks rechten heeft,
hoewel de bevolking in Kosovo voor 90% Albanees is.
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Het federale Joegoslavische leger heeft zich borg gesteld voor de eenheid van de
republiek Joegoslavië. En hoewel Joegoslavië officieel tot de niet-gebonden naties
behoorde, bleek toch uit de feiten tijdens de 'Kroatische lente' dat Moskou achter
Belgrado stond. Is dat ook uw indruk ?
Ja, juist. Ik durf zelfs beweren dat Joegoslavië meer door het sovjetleger dan
door het federale leger werd bijeen gehouden. Dat hebben we zeer duidelijk
ervaren in het jaar 1971-72 na de mislukking van de Kroatische lente. Er ontstond toen zelfs een afscheuringsbeweging binnen de communistische partij
tegen het Servische streven naar hegemonie.
De republiek Kroatië beschouwde zich vanaf het begin als de erfgename
van het antifascistische Kroatië. Niettemin werd de leider van de Kroatische
communistische partij Andria Hebrang, een vriend en strijdmakker van Tito,
na de Tweede Wereldoorlog door de Servische communisten terechtgesteld.
Hetzelfde lot, als oorlogsmisdadiger gebrandmerkt te worden, onderging
kardinaal Alojzije Stepinac die wel niet terechtgesteld werd, maar toch geïnterneerd bleef tot 1960 hoewel hij een krachtige morele weerstand gevoerd
had tegen de profascistische Kroatische leiders. Allebei zijn ze eind februari
in ere hersteld door het Kroatische parlement. Over het antifascistische verleden mocht niet gesproken worden, alleen over het fascistische. Pas tegen
het einde van de jaren 60 begon een groep politici en intellectuelen binnen
de communistische partij over dit antifascistische verleden te praten en over
de belangen van Kroatië. Zij eisten dat Noord- en Zuid-Kroatië door normale communicatie- en verkeerswegen met elkaar verbonden werden. Er waren namelijk, om politieke redenen, geen degelijke verbindingen tussen Zagreb en Split, de twee belangrijkste steden van Kroatië. Er werd ook gewaagd
van een vrije markt. Vóór de Kroatische lente was het verboden Kroatisch
te schrijven. Onze teksten werden gecensureerd. Ik had voortdurend problemen met mijn teksten. Tijdens de Kroatische lente hadden wij voor het
eerst een regering die enigszins aanvaard werd door de bevolking. Die regering werd zomaar met geweld uit de weg geruimd. Toen de Joegoslavische
generaals hun grote bekommernis uitgesproken hadden bij Tito en kort daarop Brezjnev op bezoek kwam in Joegoslavië (1971), beseften we dat het experiment van de 'Kroatische Lente' voorbij was. Veel studenten en professoren gingen de gevangenis in, een hele generatie werd gebroken. Het Westen keek bij dit alles de andere kant uit.
Einde april zijn de VN-troepen gekomen. Wat verwacht U van de tussenkomst
van de VN ?
Wie een duurzame vrede wil, moet gerechtigheid stichten. Daar blijven we
nog ver vandaan zolang de vertegenwoordigers van de VN onderhandelen
met een verdwenen Joegoslavië en met een schijnpresidium (de heer Kostié)
en met de leider van een regionaal terrorisme, met de heren Babié in Knin
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en Hadzic in Oost-Slovenië. Ze strijden aan de zijde van de geïmporteerde
Tschetniks uit Servië. De VN onderhandelen niet met vertegenwoordigers
van de Hongaren en Kroaten in Voivodina, niet met vertegenwoordigers van
de Albanezen in Kosovo, hoewel het algemeen bekend is welke dictatuur
daar het bewind voert en hoe weinig rechten de mensen daar hebben. De
huidige onderhandelingen kunnen geen vrede stichten, alleen maar een oude
machtsverhouding bestendigen. Een deel van Kroatië is bezet door een
vreemd leger, Servië is niet bezet. Met de Kroatische regering worden geen
onderhandelingen gevoerd. Zolang de bezetting duurt kan er geen vrede zijn.
Ondanks het wapenbestand van Sarajevo vechten Tschetniks en het 'Joegoslavische' leger ongestoord verder.
Met andere woorden : de VN zijn partijdig en bemiddelen niet ?
Dat mag je niet zeggen. Degenen die de oplossing voor de Joegoslavische
crisis zochten te verleggen van Europa naar de VN zijn partijdig. De Europese Gemeenschap heeft Kroatië erkend, de VN nog niet. Het speelt in de
kaarten van Servië dat het probleem van het gewezen Joegoslavië niet in Europa maar in de VN opgelost wordt. De grenzen van de zelfstandige republieken zijn voor de VN nog geen staatsgrenzen. En naar het schijnt zien
de Verenigde Staten een gevaar in een verenigd Europa. Blijkbaar hoopte
het Bush-bewind dat ook de Europese Gemeenschap niet zou door hebben
dat de Kroaten zich wilden bevrijden van de Servische hegemonie en vechten
voor hun aansluiting bij Europa. Maar Europa heeft ons wel begrepen.
Kroatië is erin geslaagd zijn situatie duidelijk te maken voor de Europese Gemeenschap. waarom dan niet voor de Verenigde Naties, de internationale volkerengemeenschap ?
De Kroatische regering stond van bij de aanvang onder grote druk. Enerzijds
onder de druk van een sterk leger en anderzijds onder de druk van een internationale diplomatie die maar niet wil begrijpen dat de situatie in dit gebied
moet veranderen. Ook de Europese Gemeenschap zag aanvankelijk dit conflict als een onbegrijpelijk etnisch conflict, een burgeroorlog. Zo had de
agressor de handen vrij. Nu staat de regering opnieuw onder druk. Neemt
Kroatië de hulp van de VN niet aan dan is het schuldig in de ogen van de
wereld. Toen vanuit de kazernes geschoten werd op ziekenhuizen, peutertuinen en vooral kerken, gingen de mensen met grote moed en offervaardigheid rond deze kazernes staan. Lord Carrington beschouwde dit als een
provocatie. Als het proservische federale leger een derde van Kroatië bezet
houdt, is het voor Milosevic gemakkelijk voor de hele wereld te verklaren
dat hij vrede wenst.
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Kunt U zich een gesprek tussen Serven en Kroaten voorstellen?
Het is voor ons in principe geen probleem op alle mogelijke vlakken met de
Serven te praten. Voor de wetenschappelijke uitwisseling is de Servische
Academie voor Wetenschappen en Kunst wel een groot struikelblok want
zij werpt zich op als de schutsengel van de grootservische ideologie. Er is
nauwelijks een gesprek mogelijk. Wij werken wel goed samen met enkele
afzonderlijke
Ik wil wel uitdrukkelijk zeggen dat ik dagelijks open kan spreken met mijn
Servische collega's, vrouwen en mannen, aan de universiteit van Zagreb, en
met mijn Servische vrienden. Wij voelen ons niet door de Serven bedreigd,
wel door de politieke en militaire leiders in Belgrado.

BORGES ANDERS GAAN LEZEN ?
GUY POSSON

Lezen en schrijven zijn haalbare vormen van gelukt.
Uiteraard is spelen met woorden een vergissing2.

Over Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899 - Genève 1986) heeft de Nederlandse criticus en vertaler Robert Lemm een dik boek geschreven. Het
heet De literator als filosoof en het kreeg van de auteur de ondertitel De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges mee3 . Lemm wil aantonen dat 'Borges
misschien een wijsgeer is die zich uit bescheidenheid of voorzichtigheid van
de woordkunst bedient'.
Het gebruik van het bijwoord 'misschien' is niet meer dan een oratorische
voorzorgsmaatregel. Heel het betoog van de auteur is erop gericht, aan te
tonen dat vanaf Fervor de Buenos Aires (1923), Borges' eerste dichtbundel,
tot Los conjurados (1985), zijn laatste, een filosoof aan het woord is geweest.
Immers, hij was 'een beschouwer die zich onophoudelijk heeft gebogen over
voortdurende vraagstukken als "God", de "ziel", het "ik", "eeuwigheid en
tijd", "causaliteit", "de mens als individu en de mens als lid van de gemeenschap"' (9).
'De bedoeling van dit boek, is bij te dragen tot een nieuwe bezinning op
Borges, tot een filosofisch verstaan van zijn als 'literatuur' gerubriceerde oeuvre', aldus Lemm (10). Het is m.i. niet toevallig dat het woord 'literatuur'
aanhalingstekens meekrijgt, en 'filosofisch verstaan' niet. Dit laatste is voor
de auteur kennelijk van een hogere orde ; het 'innerlijke beeld' van Borges
rijst volgens hem op 'in de spiegel van de filosofie' (9). 'Aan zijn keuzen laat
hij zich kennen. (...) Naarmate het einde (van dit boek) nadert moet duidelijk
worden (...) met wie hij zich het meest verwant voelt' (10).
Of dan ook Borges' innerlijke levensverhaal ontraadseld zal zijn, is echter
de vraag. In een lezing over de Divina Commedia gaf hij de lezer de raad
'althans in het begin, vast te houden aan het verhaal' en alle geleerde glossen
voorlopig te vergeten. Zo komt de haast magische kracht van Dantes 'vrij-
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willig visioen' het best tot uiting ; 'wij moeten ons eraan overgeven en het
lezen met dichterlijk geloof', aldus de (toentertijd) tachtigjarige, blinde
schrijver4.
Onmiddellijk daarna definieert Borges dat dichterlijke geloof, met Coleridge, als 'een vrijwillige opschorting van ongeloof. Als een filosoof iemand
is die, gedreven door 'liefde tot wijsheid, liefde tot waarheid' (13), een doctrine bedenkt die aanspraak kan maken op enige algemene geldigheid, dan
is een verteller iemand die, zoals Dante, verhalen verzint waaraan, aldus Borges, 'wij (lezers) ons overgeven',... zolang het lezen duurt. Als schrijver heeft
Borges nooit hogere aspiraties gehad, ook niet in zijn essays (waarvan vaak
genoeg – terecht – is gezegd dat zij verhalend zijn !).
Echter, niet overgave, maar kritische distantie, zeg maar : ongeloof, wordt
kenmerkend geacht voor de 'moderne', 'rationeel denkende' mens. 'Opschorting van ongeloof' lijkt een geesteshouding te zijn die de basis zelf onder
het 'moderne' levensgevoel zou kunnen weghalen, omdat zij hoe dan ook een
portie geloof veronderstelt. En geloof is het grote taboe van de 20e eeuw.
Een 'modern' mens kan een heel eind met Borges mee ; hij schept genoegen
in de 'fascinerende labyrinten, de duizelingwekkende mogelijkheden van de
geest, de vernuftige fantasieën en de heldere metaforen, de klassieke strengheid en het doelbewuste taalgebruik' (9) van de Argentijn, maar hij gelooft
er niet in.
Als Lemm schrijft dat 'Borges lezen zowel een esthetisch genoegen als
een aansporing tot logisch redeneren (is)' (9), dan ben ik het met die stelling
niet echt oneens – alleen moeten we het eerst eens worden over een definitie van 'logisch denken'. Wie echter de 'innerlijke biografie' van Borges
wil schrijven, moet eerst nagaan hoe zijn verhalen en zijn essays in elkaar
zitten en ze pas in tweede instantie confronteren met de geschriften van
daarin vermelde filosofen.
Lemms vertoog doet tekort aan de m.i. meest essentiële dimensie van Borges, nl. de mystieke. Zijn verhalen houden een uitnodiging in om 'met de
blindenstok van de zin' (0. Paz) de duisternis te verkennen, om verder te
gaan dan je rationele stok lang is. Borges vraagt je, met hem, de sprong in
het ongewisse te wagen. Nu is transgressie een wezenlijk bestanddeel van
mystiek ; vele van Borges' personages ervaren 'de achterkant van de realiteit'
als ze buiten hun gewone wereld raken, of in contact komen met 'andere'
mensen. De verhalen van Borges zijn vaak de neerslag van grensoverschrijdende ervaringen, en/of pogingen om zulke ervaringen door het verhaal op
te roepen.
Zulke evocatie is een magische daad, niet van de echte, grote magie, die
de (boven-)werkelijkheid naar haar hand pretendeert te zetten 5, maar van
magia menor6. Dat hij die 'kleine magie' zijn leven lang steeds weer uitprobeert, wijst op een onuitroeibaar verlangen naar ontmoeting met wat de gegeven werkelijkheid te boven gaat.
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In 1946 schreef Jorge Luis Borges een merkwaardig opstel. 'Nieuwe weerlegging van de tijd', heet het' en het bestaat uit twee artikelen, een uit 1944
en een uit 1946, die beide over hetzelfde thema handelen, nl. de uiterste consequenties van het idealisme 8 . Borges zegt met nadruk dat hij '(zijn) lezer
wil laten doordringen in die onstabiele mentale wereld (van het idealisme).
Een wereld van wijkende impressies ; een wereld zonder materie of geest,
objectief noch subjectief ; een wereld zonder de ideële architectuur van de
ruimte ; een wereld gemaakt van tijd, van de absolute, eenvormige tijd van
de Principia (van Berkeley); een onvermoeibaar labyrint, een chaos, een
droom. Bij die bijna volmaakte desintegratie kwam David Hume'.
Borges past daarmee de stelregel van zijn leermeester Macedonio Fernández toe, die zei dat een boek, die naam waardig, 'het ik van de lezer moet
doen duizelen'. De leerling gaat nog een stap verder ; waar Berkeley de onmogelijkheid van het bestaan van de materie, en Hume de onmogelijkheid
van het bestaan van een absolute ruimte had aangetoond, wil Borges het laatste bolwerk van het individuele bewustzijn tot puin schieten. Beide filosofen
hadden immers de tijd overeind laten staan. Zonder de mogelijkheid van gelijktijdigheid en opeenvolging kan het ik geen aanspraak maken op enige continuïteit. Dat is genoeg om vertwijfeld te raken.
Het tweede deel van het eerste artikel is een tekst die Borges ook heeft
gebruikt in zijn essaybundel Historia de la eternidad (1953). Daarin voegt hij
naar eigen zeggen 'zijn persoonlijke theorie over de eeuwigheid' toe aan die
van filosofen en theologen als Plato, Plotinus, Augustinus en andere. 'Het
is een povere eeuwigheid zonder God en zelfs zonder bezitter noch archetypes', luidt het, haast verontschuldigend. En zijn theorie is... een verhaal,
over iets dat de auteur kennelijk al heel lang bezighield, want hij nam het
over uit El idioma de los argentinos (1928).
Het verhaal draagt de titel : Sentirse en muerte en gaat over een extatisch
moment dat de ik-persoon heeft beleefd. Tijdens een wandeling drijft een
kracht die hij niet kan omschrijven (una gravitación familiar – een vertrouwde aantrekkingskracht) en waartegen hij zich niet verzet, hem naar een stadsgedeelte dat buiten zijn gewone wandelroute ligt. Hij betreedt 'de keerzijde
van het bekende, de rug ervan', 'een grensgebied dat ik volledig in woorden
en weinig in werkelijkheid heb bezeten, naburig en mythologisch tegelijk'.
'Ik bleef staan en keek naar die eenvoud. Ik dacht, ongetwijfeld hardop :
Dit is precies als dertig jaar geleden...' Hij ervaart dat een 'verzameling zoekende woorden ('Ik bevind me in achthonderdzoveel') zich verdiepte tot werkelijkheid (se profundizó a realidad). Even waant hij zich 'de bezitter van de
ontwijkende of afwezige betekenis van het onbevattelijke woord eeuwigheid'.
Hij weet nu uit eigen ervaring dat, in tegenstelling tot wat de idealisten be-
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weren, twee tijdsmomenten identiek kunnen zijn, wat voldoende is om 'de
tijdsreeks te verbreken en te verwarren'.
Pas later slaagt hij erin dat visioen te 'definiëren', maar niet op een rationele wijze, want de vaag ontwaarde idee van stilgevallen tijd blijft 'een
emotionele anekdote'. Borges onderstreept de werkelijkheid van 'het echte
moment van extase en het mogelijke binnensluipen 9 van eeuwigheid waarmee die avond me niet karig bedeelde', maar geeft evenzeer toe dat die werkelijkheid niet buiten 'de toegegeven onbeslisbaarheid van deze pagina' kan
komen. Dat komt doordat hij ze moet omzetten in taal, en die is 'van opeenvolgende aard (en dus) niet geschikt om het eeuwige, het tijdloze te beredeneren'.
Dit verhaal gaat over de ervaring van 'de onmetelijkheid van het ogenblik'
(Mario Luzi), dat verleden, heden en toekomst omvat. Onverklaarbaar voor
het 'logische denken', maar niet onbegrijpelijk ; met die combinatie van attributen omschrijft Octavio Paz het onderwerp van gedichten. En hij voegt
eraan toe : 'Poëzie zie je, zoals je waarheid ziet' 10. Poëzie is dus een manier
om tot kennis te komen. In een vergelijking tussen beschouwende filosofen
en 'activistische ideologen' merkt de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven op, dat 'wie beschouwelijk is ingesteld, in bepaalde situaties nauwelijks
een groter geluk of zelfs geen hogere mate van betrokkenheid bij de dingen
kent dan "alleen maar kijken". "Kijken" is voor hem dan het laatste woord
en de laatste daad. (...) Maar als kijken het laatste woord heeft, is dat woord
geen uitleg' 11 . De verhalen van Borges zijn poëtisch, in de zin van Paz ; met
woorden doet hij de lezer iets schouwen, maar hij wil noch kan bij dat
schouwspel enige verklaring geven, overeenkomstig wat Verhoeven zegt.
De rationele ongrijpbaarheid van zijn thema's heeft vele gemakzuchtige
critici doen beweren dat Borges zich zou hebben uitgesloofd om de lezer een
vrijblijvende frisson métaphysique, een metafysische huiver, te bezorgen.
Maar zijn werken bestempelen als Spielereien doet hem groot onrecht aan.
In het naschrift bij Nueva refutación... luidt het : And yet, and yet.... De temporele opeenvolging ontkennen, het ik ontkennen, het astronomisch universum ontkennen : het zijn ogenschijnlijke 12 blijken van vertwijfeling en geheime vormen van troost'. Borges 'weerlegt' de tijd en 'bewijst' daardoor dat
er geen ik bestaat ; zo kan hij zich heel even troosten met de gedachte dat
hij niet die Borges is wiens 'onomkeerbare en onwrikbare', en daardoor 'gruwelijke' lot het is... Borges te zijn.
Veel troostrijker is het, 'zichzelf te voelen in de dood'. Voor de doorsneelezer heeft het woord 'dood' niet veel troostende bijbetekenissen, maar
bij Borges is dat anders : 'Ik voelde me dood, ik voelde me een abstracte
waarnemer van de wereld'. De essentie van zijn extase bestaat hierin, dat
hij heel even losraakt van zijn 'historische' ik, dat hij een seconde lang zich
ontbonden (verlost) voelt van wie hij is in de tijd. Even is hij de echte Borges,
die ervaart wat in het motto van 'Nieuwe weerlegging van de tijd' staat be-
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schreven : 'Voor mij bestond geen tijd, na mij zal geen tijd meer zijn, met
mij wordt hij geboren en met mij loopt hij ten einde'...
ZICHZELF VERLIEZEN OM ZICHZELF TE VINDEN
De op de spits gedreven twijfel aan het eigen ik, lijkt wel een noodzakelijke
loutering om ontvankelijk te worden voor de mystieke ervaring van het opgaan in het Al (of het Niets). In het verhaal Funes el memorioso 13 staat het
trieste lot beschreven van wie zichzelf niet kan 'leegmaken' van 'werkelijkheid'. Die vervloeking is uitgesproken over een eenvoudige boerenjongen.
Hij heeft een ijzeren besef van tijd. Als de verteller hem onverhoeds vraagt :
'Hoe laat is het, Ireneo ?', antwoordt de jongen, zonder naar de hemel te
zien, zonder stil te staan : 'Er zijn nog vier minuten te gaan vóór acht uur,
jongeheer Bernardo Juan Francisco'. Als Ireneo Funes wat later van zijn
paard valt (cfr. Paulus !), ontwikkelt zich bij hem een monsterlijk geheugen.
Aan elk ogenblik uit zijn verleden (dat samenvalt met het verleden tout court)
kan hij alle actuele en virtuele herinneringen vastknopen, ook de herinnering
aan alles wat ooit is gedroomd !
Funes vermag niet te doen wat Gerrit Kouwenaar suggereert in zijn gedicht 'Niet ver van de weg':
Ontdek het moment, het is leeg, het ligt
niet ver van de weg, de heg er omheen
staat voor niets, dus weiger zijn rijm, breek
bot
weg de volgzame reis af, kraak leegstand,
bezet
(...)
onteigen het eten, bezit het vergeten, her
inner geen uitweg, wees binnen, weeg niets14.

Voor Funes is elk moment overvol ; zijn geheugen is een chaos. Wel ziet hij
met grote helderheid hoe aftakeling, cariës en vermoeidheid hun dodelijke
werk doen, ook in zijn eigen lichaam. 'Gewone' mensen merken niet dat ze
elke dag een beetje meer dood zijn dan de dag voordien ; Funes is zich bewust
van zijn 'onomkeerbare en onwrikbare lot' (Nueva refutación...). De 'geheime
vertroosting' van het idealisme is hem ontzegd.
Voor wie de wereld op die manier ervaart, kan taal niet 'van opeenvolgende aard' zijn ; voor Funes is het een onverdraaglijke gedachte dat het
woord 'hond' zowel 'de hond van drie uur veertien (in profiel gezien) als die
van kwart na drie (en face gezien) zou aanduiden'. Hij wil voor elk mogelijk
herinneringsmoment een woord verzinnen dat er onverbrekelijk mee is verbonden. Elke afstand tussen woord en realiteit is hem een gruwel. De wereld
is voor hem zahir, 'wat door het volk in mohammedaanse landen wordt ge-
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zegd van "wezens of dingen die de schrikwekkende eigenschap hebben onvergetelijk te zijn en waarvan het zicht de mensen tenslotte gek maakt''15
Zijn geheugen is een karikatuur van de aleph, dat 'gigantisch ogenblik' waarin de verteller van het gelijknamige verhaal 'miljoenen heerlijke of gruwelijke
handelingen (ziet); geen enkele wekte grotere verbazing dan het feit dat ze
alle op hetzelfde punt plaatsvonden, zonder opeenstapeling of doorzichtigheid'16.
Daarentegen betekent de radicale erkenning van het Andere in laatste instantie : jezelf wegcijferen. Wat dat betekent, suggereert Borges door een parallel te trekken met de liefde tussen twee mensen ; de uiterste limiet daarvan
staat beschreven in 'Liefdevolle vooruitblik', een gedicht uit zijn tweede bundell 7.
Noch de intimiteit van je voorhoofd, helder als een feest
noch het vertrouwen van je lichaam, geheimzinnig nog en zwijgend en van een kind,
noch de loop van je leven dat zich nestelt in woorden en stiltes
zullen zo'n geheimzinnige gunst zijn
als te kijken naar je slaap omsloten
in de wake van mijn armen.
Door de ontbindende kracht van de slaap wonderlijk weer maagd,
rustig en stralend als een geluk door de herinnering uitgekozen,
zal je mij die oever van je leven geven die jij zelf niet bezit.
Geslingerd naar rust,
zal ik dat laatste strand van je wezen ontwaren
en zal ik je voor het eerst zien, misschien,
zoals God je moet zien,
nadat de hersenschim van de Tijd is weggevaagd,
zonder de liefde, zonder mij.

HET OORSPRONKELIJKE WOORD
Wie zichzelf heeft verzaakt, kan het levenwekkende woord spreken. In De
roos van Paracelsus 18 wordt die dubbele beweging verbeeld. Borges vertelt
met ingehouden emotie over het verlangen van de stokoude meester om een
leerling (een geestelijke zoon) te hebben met wie hij zijn diepste overtuiging,
dat 'er een Weg is', kan delen. Natuurlijk wordt zijn hoop beschaamd ; de
leerling gaat weer weg, omdat Paracelsus hem niet het tastbare bewijs wil
(en ook niet kan) geven dat hij een roos uit haar as kan doen herrijzen. Maar
'voor (Paracelsus) de lamp uitdeed en ging zitten in de afgeleefde stoel, goot
hij het schamele hoopje as in zijn holle hand en sprak zachtjes een woord.
De roos herrees'.
Het woord dat stof tot leven wekt : dat is een van Borges' meest fundamentele thema's. Het is ook een metafoor voor de 'kleine magie' van het
schrijven. Natuurlijk is de ironische Argentijn mijlen ver verwijderd van het
'woordbijgeloof ('het geloof dat met taal waarheid overgedragen kan wor-
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den' (98)) dat Fritz Mauthner 19 Schopenhauer verweet. Maar het heimwee
naar een taal die werkzaam is, is m.i. de geheime bron van al zijn geschriften.
In Het evangelie volgens Marcus 20 gaat een steedse intellectueel met vakantie
op een haciënda. Daar vindt hij een Engelse bijbel, waaruit hij gaat voorlezen
voor de primitieve landarbeiders. Onder het lezen verandert hij, ook fysisch :
hij gaat steeds meer lijken op de Christus wiens verhaal hij vertelt. Tenslotte
voelen de landarbeiders zich genoopt hem te kruisigen. De man biedt geen
weerstand : hij aanvaardt zijn rol in de tragedie. Een Spielerei rond een ander
verhaal, dat van Christus ? Zeker, maar Borges herinnert ons eraan dat
Christus zelf zich heeft geschikt naar de wil van zijn Vader, zoals die naar
voren komt uit weer andere verhalen, nl. die van de profeten.
Omwille van de evangelieverhalen zijn ontelbare mensen onverschrokken
de dood ingegaan. Verhalen kunnen 'levende, krachtige en organische vormen' zijn, als ze verwijzen naar de oorsprong. Dan hebben ze deel aan de
wezensfrisheid van de ideeën van Plato's heme1 21 , die mettertijd verloren is
gegaan. Borges reproduceert niet wat is, maar evoceert de oorsprong van wat
is. Hij vroeg zich bijvoorbeeld verwonderd af waar het sonnet vandaan kwam.
In Un poeta del Siglo X11122 beschrijft hij het moment waarop een dichter
wiens naam we niet eens kennen, voor de eerste keer een gedicht in die later
canoniek geworden vorm heeft geschreven (die dichter is natuurlijk ook een
metafoor voor de Schepper):
Een dichter uit de XIIIde eeuw

Nogmaals bekijkt hij de moeizame kladjes
Van dat eerste nog niet benoemde sonnet,
De willekeurige bladzij waarop hij mengde
zondige terzetten met kwatrijnen.
Met trage pen vijlt hij aan scherpe kanten
en verstijft. Misschien bereikte hem
uit de toekomst en haar gewijde gruwel
het rumoer van verre nachtegalen.
Heeft hij gevoeld dat hij niet alleen was
en dat de raadselachtige, de ongeloofwaardige Apollo
hem een archetype had geopenbaard,
een gretig kristal, waaraan alles ten prooi valt
wat de nacht sluit of de dag opent :
Daedalus, labyrint, raadsel, Oedipus ?'23

De dichter heeft voor zijn dichtvorm nog geen naam gevonden ; in feite weet
hij dus (nog) niet dat hij een sonnet heeft geschreven. Het gedicht vermeldt
niet of hij zelf, dan wel anderen na hem, de benaming 'sonnet' hebben uitgevonden. Helemaal onbewust van het feit dat hij iets bijzonders tot stand
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heeft gebracht kan hij niet zijn geweest. Terwijl hij nog bezig is het 'sonnet'
bij te vijlen, blijft hij een ogenblik onbeweeglijk staan, de hand met de pen
geheven boven de bladzijde. De dichter uit de 20e eeuw waagt het te veronderstellen dat iets van de eindeloze vruchtbaarheid van die nieuwe vorm
tot zijn voorganger doordringt.
Borges vraagt zich af of de 13e eeuwse anonymus de indruk heeft gehad
dat hij dat alles niet uit zichzelf had, maar dat een god hem had uitverkoren
om hem een archetype te openbaren. Borges noemt de god der wijsheid niet
alleen arcano (raadselachtig) 24, maar ook increíble (ongeloofwaardig), omdat
hij zowel ten goede als ten kwade kan werken. Zijn gaven zijn dus hoogst
dubbelzinnig. Er bestaat immers een duidelijke tegenstelling tussen de apollinische25 vorm van het sonnet en de dionysische gretigheid waarmee die
vorm de gehele schepping kan 'opslokken', tussen de sobere architectuur van
de dichtvorm en de chaotische inhoud, tussen de rationeel aandoende transparantie van de signifiant en de labyrintische complexiteit van de signi)Cé. Die
tegenstelling tussen vorm en inhoud maakt op haar beurt van het sonnet een
labyrint, een raadsel, en van de onbekende dichter een reïncarnatie van Daedalus en van Oedipus.
DE VOLHEID VAN DE LEEGTE
Welke harmonie is de bron van die levenskracht ? Waarmee zijn die krachtige ideeën 'gearticuleerd'?26 Daarvan geeft een gedicht uit zijn laatste bundel een idee27.
Ceniza

As

Una pieza de hotel, igual a todas.
La hora sin metáfora, la siesta
que nos disgrega y pierde. La frescura
del agua elemental en la garganta.
La niebla tiernamente luminosa
que circunda a los ciegos, noche y día.
La dirección de quien acaso ha muerto.
La dispersion del sumo y de los suenos.
A nuestros pies un vago Rhin o Ródano.
Un malestar que ya se fue. Esas cosas
demasiado inconspicuas para el verso.

Een hotelkamer, aan alle andere gelijk.
Het uur zonder metafoor, het middagslaapje
dat verstrooiing en verderf is. De frisheid
van het elementai re water in mijn keel.
De teder oplichtende nevel
die blinden omhult, nacht en dag.
Het adres van wie wellicht al dood is.
De verstrooiing van de slaap en van de dromen.
Aan onze voeten een vage Rijn of Rhone.
Een malaise die al voorbij is. Zulke dingen
te onopvallend voor het vers.

Omringd door (namen van) alledaagse dingen, glanst, als de hostie in een
barokke monstrans, 'het uur zonder metafoor'. Die geheimzinnige woorden
verwijzen naar de afwezigheid van menselijke taal, naar een andere taal, die
niet 'van opeenvolgende aard' is. Zulke taal moet uitdrukken wat Heraclitus
al zei : 'De onzichtbare harmonie is sterker dan de zichtbare' (fr. 54). Borges'
heimwee naar een taal die in staat is het wezen der dingen uit te drukken,
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eerder dan 'er gewag van te maken of er toespelingen op te maken' 28, verklaart zijn geloof in de eeuwigheid van literatuur : mens zijn betekent, steeds
weer verhalen vertellen over wat de werkelijkheid te boven gaat, in het pijnlijke bewustzijn dat taal de bovenwerkelijkheid niet 'binnen zijn regels kan
halen' (H. De Coninck).
RECHTVAARDIGING
Borges vertelde niet voor zijn plezier over labyrinten, maar om iets te suggereren over de weg om eruit te raken. Toen Marguerite Yourcenar hem
enkele dagen voor zijn dood vroeg : 'Borges, wanneer zult u uit het labyrint
raken ?', antwoordde hij : 'Als iedereen er is uitgekomen' 29. Iedereen en alles
moet 'er uit komen', ook de vergeten dichter uit de Bloemlezing 30. Met George Steiner zegt Borges dat elke naam die is verloren gegaan in 'de telbare
stroom van de jaren' opnieuw moet worden uitgesproken31 (de kabbala en
het gnosticisme hebben altijd zijn aandacht gaande gehouden).
Pas als alles zijn definitieve plaats heeft gevonden, is ook Borges helemaal
'gerechtvaardigd'. Het is opvallend hoe vaak Borges het woord justificado gebruikt. Bij de verlening van het Grootkruis van de Orde van Alfonso X de
Wijze, op 30 augustus 1983 zei Borges in zijn dankwoord : 'Ik voel mij gerechtvaardigd. Als ik bedenk dat in mijn werk (niet meer dan een typografische illusie van fragmenten, mengelwerk, as dus) de geest erin is geslaagd
om door mij heen, of ondanks mij, iets mede te delen, waarvoor ik al die
blijken van generositeit van u allen mag ontvangen, dan wil dat zeggen dat
ik niet tevergeefs heb geleefd, dat iets van wat ik heb geschreven waarde
heeft'32.
Als er zin is, dan is hij ondeelbaar. Dan moet hij de gehele realiteit rechtvaardigen, zeg maar met een christelijke term : verlossen, in een ultieme awareness of things. Daarvan is het werk van de schrijver een voorafschaduwing :
'Een schrijver moet speciaal gevoelig zijn voor feiten, voor dingen ; je moet
wakker blijven in een... laten we het in het Engels zeggen, een awareness of
things, een bewust zijn van de dingen'33.
Met Claude Lévi-Strauss heeft Borges een religiositeit gemeen die een
aanknopingspunt vindt bij la contemplation émerveillée d'une plante ou d'un
animal34. Zulk geluksmoment voelt hij aan als een geschenk, misschien wel
van een van de acht miljoen godheden van de Shinto, 'die in het geheim de
aarde bereizen. / Die bescheiden krachten raken ons, / raken ons en verlaten
ons '35 . Magie maakt heel even plaats voor ontmoeting, rusteloze beweging
voor verstilling, woorden voor het Woord. Iets buiten ons maakt dat 'een
vrouw of een man of een kind, die zoveel lentes en zoveel bladeren, zoveel
boeken en zoveel vogels en zoveel ochtenden en avonden zijn geweest', niet
kunnen ste rv en. Die woordeloze zekerheid doet hem 'de dood ingaan als iemand die naar een feest gaat'36.
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Borges heeft talloze malen geschreven over het verlangen van zijn protagonisten naar de volheid van het zijn. Yo, que tantos hombres he sido en
vano, quiero ser uno y yo, laat hij Shakespeare zeggen37. 'Ik, die tevergeefs
zovele mensen ben geweest, wil één en ik zijn'. Hij wil de zahir zijn, het punt
dat de hele kosmos in zich draagt, en de aleph, de letter die alle letters bevat.
In zijn latere geschriften laat hij nog duidelijker uitschijnen dat er een geheim
pact bestaat tussen woord en werkelijkheid, tussen beschouwer en beschouwde, tussen binnenwereld en buitenwereld. De tonaliteit van zijn laatste werken is er een van harmonie, van vredig beschouwen van de kleine dingen
des levens, die de grootheid van de kosmos openbaren.
Vanaf het begin tot op de drempel van de eeuwigheid is hier een mens
aan het woord geweest wiens geschriften uitdrukking geven aan een onuitroeibare hang naar 'heelheid'. Borges was niet de van gevoel gespeende, cerebrale bibliotheekrat die voor zijn (enige) plezier glanzende en ingewikkelde woordenbouwsels oprichtte. Tot bijna vlak voor zijn dood belette zijn pudeur hem rechttoe rechtaan te schrijven dat die hersenspinsels alles te maken
hebben met zijn meest intieme zieleroerselen.
Borges en emotie ? Een contradictio in terminis, zo heette het. Maar op
de vraag : 'Blijft u van mening dat literatuur geen boodschap moet brengen,
maar moet gebaseerd blijven op het zuiver esthetische ?', antwoordt Borges :
'Wel, ja, maar die esthetica moet gebaseerd zijn op passie, op emotie. Ik geloof niet dat literatuur slechts een spel met woorden zou zijn. Als ze niet
wordt geruggesteund door emotie, heeft ze geen waarde. En wat de boodschap betreft, ik ben slecht geplaatst om wie dan ook boodschappen over
te maken'. Hij zit daarmee op dezelfde lijn als Juan Carlos Onetti, die in
De put schrijft : 'Feiten zijn altijd leeg, ze nemen de vorm aan van het gevoel
waarmee ze gevuld worden'38.
Borges was hoegenaamd geen nihilist. De passie voor het transcendente
deelt hij met alle dichters die, vanaf de Romantiek, zich hebben afgezet tegen
het antropocentrische rationalisme 39. De nietsontziende ironie is niet het
laatste woord van de Argentijnse schrijvers, zoals vaak wordt beweerd. Had
ook Cortázar het niet over 'de verwachting van het onverwachte', dat de mens
niet vreemd is : 'we hebben op de een of andere manier al ontvangen wat
nog moet komen'. Het was de als schrijver van 'fantastische verhalen' gedoodverfde Cortázar ernst ; 'het fantastische breekt (cursivering van J.C.) de
korst van schijn ; er is iets wat ons bij onze schouders pakt om ons buiten
onszelf te brengen X40. Als lezer moet je door de schijn van de Spielerei breken
om bij de mystieke kern van zijn levensvisie te komen. 'Dichten is hunkeren',
schrijft hij ergens. Bij Borges is dat niet anders.
***
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Terug naar het boek van Robert Lemm. De literator als filosoof bevat een
schat aan nuttige informatie. Je krijgt een vrij volledig overzicht van de belangrijkste auteurs die Borges hebben beïnvloed. Als je Lemms analyses confronteert met de geschriften zelf van de Argentijnse meester, merk je dat
hij die vaak op zulke wijze navertelt dat ze in zijn kraam passen. Voorbeelden
hiervan zijn o.m.: Funes el memorioso (22, 38), Deutsches Requiem (24, 38,
116), El evangelio segun Marcos (54), Everything and nothing (111), El disco
(133), Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto (145). Het is dus opletten
geblazen ; enkele keren verwijt Lemm Borges onduidelijkheden die er geen
zijn, bijvoorbeeld als hij zich afvraagt of voor Borges 'God de optelsom van
alle mensen (is) of meer dan dat ?' (99) Noch het een noch het ander, zoveel
moet wel duidelijk zijn geworden. En Lemms uitvallen naar de 'chaotische'
moderne schrijvers (die hij stelt tegenover de 'klassieke' Borges) moet je er
ook bijnemen.
Robert Lemm sluit zijn boek af met vierenhalve bladzijden over Macedonio Fernández. Daarmee had hij moeten beginnen, want wat hij schrijft
over de leermeester is perfect toepasbaar op de leerling (De twintig bladzijden over 'Borges en de ontkenning van de staat', waarmee Lemm opent,
zijn herleidbaar tot een paragraaf of twee). Daarop had 'Borges als mysticus'
moeten aansluiten, maar dat fundamentele aspect is meer bladzijden waard
dan de twaalf (123-135) die Lemm eraan besteedt. En wat het 'logische denken' betreft : Borges was het zeker niet oneens met zijn landgenoot Oliverio
Girondo (1891-1965), die in 1922 schreef : Y cortar las amarras lógicas, .no
implica la unica y verdadera posibilidad de aventura ?, 'De trossen van de logica
doorhakken, is dat niet de enige echte mogelijkheid om avonturen te bele?'41
v en
'Borges poëtiseert de filosofie van Schopenhauer', vindt R. Lemm. Je
hoort Borges glimlachend antwoorden : 'Filosofie en theologie zijn, zo vermoed ik, twee vormen van fantastische literatuur. Twee schitterende vormen'42 . En een Vlaams theoloog schrijft, aan het einde van een boek over
geloofsverantwoording : 'Over een theorie moet men argumenteren, over een
gebeuren moet men vertellen. (...) Dogma is narratio, verhaal. Verhalen kunnen overtuigen, hebben soms grote argumentatieve kracht. Niet alle verhalen, natuurlijk, en niet om het even welke. Maar bepaalde verhalen. Niet formeel omdat het verhalen zijn, maar om wat ze te vertellen hebben, op grond
van hun inhoud. (...) Terecht heeft Metz het dogma begrepen als "gevaarlijke
herinnering" '43.
NOTEN
1 Antonio Fernandez Ferrer, Jorge Luis Borges A/Z, Madrid, Siruela, 1988, p. 86.
2 Desde luego, un juego verbal es un error, interview met J.L. Borges, in Triunfo, nr. 901, 3/5/1980.
3 Robert Lemm, De literator als filosoof. De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges, Kok Agora, Kampen,
1991. 342 pp. De cijfers tussen haakjes in dit artikel verwijzen naar bladzijden van Lemms werk.
4 Jorge Luis Borges, Zeven avonden, De Bezige Bij, Amsterdam, 1983 (oorspronkelijke uitgave : Siete noches, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1980), pp. 16-17.
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5 Cfr. de filosoof Leo Apostel, Magie is heersen, religie ontmoeten, in De Bond, 20/12/1991, p. 7.
6 Jorge Luis Borges, Een gedicht schrijven is kleine magie uitproberen, in Los conjurados, p. 11.
7 Nueva refutación del tiempo, in Otras Inquisiciones, 1960. Vertaling van Barber van de Pol in Jorge Luis
Borges, De cultus van het boek, De Bezige Bij, Amsterdam, 1981, pp. 204-227.
8 Borges heeft er met opzet niet één artikel van gemaakt, 'omdat ik van mening ben dat lezen van twee
analoge teksten het begrip van een onhandelbare materie kan vergemakkelijken'.
9 Insinuación vertalen met 'insinuatie' geeft niet helemaal weer wat het Spaanse woord uitdrukt : de handeling van insinuarse : introducirse insensiblemente en el animo de alguien un sentimiento, una virtud, un
vicio, etc. Het woord komt van het latijn insinuare, van sinus, holte (Moliner).
10 Octavio Paz, Vuelta, Seix Barral, Barcelona, 1976 en 1981, p. 80.
11 Co rn elis Verhoeven, Alleen maar kijken, in Streven, december 1991, pp. 195-200. En als dat zo is, heeft
dat gevolgen voor de filosoof : ofwel is hij 'degene die op basis van inzicht in het hoe en wat van de werkelijkheid, die werkelijkheid naar zijn hand zet', ofwel is hij 'uiteindelijk een toeschouwer (...) met een
blik die niet alleen nieuwsgierig en gretig (is), maar vooral ook lyrisch'.
12 Desesperaciones aparentes: B. van de Pol vertaalt met 'kennelijke blijken van vertwijfeling'. Maar 'kennelijk' is synoniem van 'onmiskenbaar, klaarblijkelijk', terwijl aparente hier wordt gebruikt als antoniem
van secreto, 'geheim, onzichtbaar'.
13 Uit de bundel Ficciones (1956). Het verhaal zelf dateert van 1942.
14 Uit Een geur van verbrande veren, Querido, Amsterdam, 1991.
15 Jorge Luis Borges, El zahir, in El Aleph. Het verhaal dateert uit 1947.
16 El zahir, ibidem. Dit verhaal dateert uit 1945.
17 Amorosa anticipación, uit Luna de enfrente (1925), vertaling G. Posson.
18 De roos van Paracelsus en Blauwe tijgers, vertaling Barber van de Pol, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982,
36 pp.
19 Fritz Mauthner (1849-1923), Duits-Joods filosoof, auteur van een door Borges vaak gelezen en geciteerd Worterbuch der Philosophie, 1910.
20 Uit Het verslag van Brodie, 1970.
21 Historia de la eternidad, voorwoord tot de bundel.
22 Uit de bundel El otro, el mismo, 1969.
23 Prozavertaling van G. Posson.
24 Apollo spreekt tot de mensen door zijn orakels, in de eerste plaats te Delphi, en bij monde van de
door hem bezielde dichters.
25 'Apollinisch' staat, sede rt Nietzsche, voor het rustige, evenwichtige, harmonische in de cultuur, in tegenstelling tot 'dionysisch', dat het onstuimige, geen maat of evenwicht kennende element omvat.
26 Etymologisch betekent 'harmonie': geleding, 'a rt iculatie', systeem, structuur.
27 Jorge Luis Borges, Los conjurados, Alianza Editorial, Madrid, 1985.
28 Solo podemos aludir o mencionar, nunca expresar (Una rosa amarilla, in El hacedor).
29 El Pais, 8/8/1991, p. 19.
30 A un poeta menor de la Antologla, in J.L.B., El otro, el mismo (o.c., p. 133).
31 'VOORDAT ELKE NAAM herinnerd en opnieuw uitgesproken is, ELKE, de naam van de naamlozen
in het weeshuis van Szeged, de naam van de stomme in de riool van Katowice, de naam van de ongeborenen in de vrouwen die in Mauthausen werden opengereten, de naam van het meisje met de gele
ster dat men op de deur van de schuilkelder in Hamburg zag bonzen en van wie naderhand niets anders
restte dan een bruine, in het trottoir gebrande schim, voordat elke naam herinnerd en uitgesproken is
tot de LAATSTE LE TT ERGREEP, zal de mens op aarde geen rust vinden, geen plaats, geen verlossing
van de haat, niet voordat elke naam is uitgesproken, want als je ze achter elkaar uitspreekt, zonder ook
maar één letter weg te laten, hoor je me, dan zullen de lettergrepen tezamen de geheime naam van GOD
vormen' (G. Steiner, Het transport van Adolf H. naar San Cristóbal, Meulenhoff, Amsterdam, p. 189).
32 El Pais, 31 augustus 1983, p. 20.
33 Antonio Fernandez Ferrer, Jorge Luis Borges A/Z, Siruela, Madrid, 1988, p. 88.
34 Claude Levi-Strauss in LM, 8/10/91, p. 2.
35 Shinto, in La aft-a, 1981.
36 Abramowicz, in Los conjurados.
37 In Everything and Nothing, een verhaal uit El hacedor, 1960.
38 Juan Carlos Onetti, De put en andere verhalen, Meulenhoff, Amsterdam, 1987, p. 25.
39 Zie daaromtrent Maarten Steenmeijer : Terug naar het heden. Over de postmoderniteit van Octavio Paz,
in Bzzlletin, nr. 190 (november 1991), pp. 14-24.
40 Julio Cortázar, Reis om de dag in tachtig werelden, vertaling Barber van de Pol, Meulenhoff, Amsterdam,
1991, 319 pp. (pp. 38 en 40).
41 Oliverio Girondo, Veinte poemas para ser lefdos en el tranvía, 1922, Prólogo.
42 Een paar opmerkingen (Naschrift bij Het geheimschrift).
43 Jef De Kesel, Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden ? Over de verantwoording van het christelijk geloof,
Lannoo, Tielt, 1988, pp. 196-98.

DE CRISIS VAN DE CHINESE
CULTUUR
NICOLAS STANDAERT

De Chinese cultuur maakt een crisis door. Crisis, hoezo ? Vele westerlingen
kijken toch altijd nog op naar de Chinese cultuur, het Chinese denken, de
Chinese wijsheid, de eeuwenoude Chinese geschiedenis. Toeristen kunnen
in toenemende mate de sporen ervan ter plaatse gaan bewonderen, de thuisblijvers krijgen in prestigieuze exposities '5000 jaar kunstschatten of uitvindingen' aan huis geleverd. En natuurlijk hebben ook vele Chinezen nog altijd
hetzelfde beeld van hun cultuur : de Lange Muur, de Gele Rivier en de continuïteit van het schrift zijn er de symbolen en de getuigen van.
Maar dat is allemaal schijn, zeggen de scherpste Chinese critici. Van die
cultuur is helemaal geen sprake meer, zeker niet sinds het midden van de
19e eeuw, toen het Westen China met zijn techniek en wetenschap overspoelde. Waarom heeft China, dat tot de 13e en 14e eeuw een ver ontwikkelde wetenschap en technologie had, later geen vooruitgang meer gekend ?
Waarom heeft het de boot van de modernisering gemist ?
CONFRONTATIE MET HET WESTEN
De vragen daaromtrent zijn niet nieuw, ze kwamen al op eind vorige eeuw.
In de jaren '20 en '30 van deze eeuw vormden de koloniale vernederingen,
de ontmanteling van het confucianistisch ambtenarensysteem en het einde
van het 2000 jaar lange keizerlijk bestuur de historische achtergrond van de
discussie. Het debat van vandaag is daarmee niet zonder meer gelijk te stellen. Maar er zijn wel enkele belangrijke parallellen te signaleren. Laat ik me,
om te beginnen, baseren op een analyse van Jin Guantao en Liu Qingfeng,
twee van de meest creatieve moderne Chinese historici. Zij onderscheiden
vier verschillende houdingen van Chinezen tegenover het Westen.
1. Sommigen pleiten voor een volledige verwestersing. Pogingen daartoe
zijn nooit echt geslaagd : je kunt je eigen cultuur niet zomaar wegcijferen.
Maar hoe dan ook, deze positie is onder allerlei subvormen te bespeuren :
van het ophemelen van de westerse democratie en het kapitalistische systeem
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tot het luisteren naar de Voice of America als naar het eeuwig woord of het
dragen van T-shirts en jeans in plaats van het 'blauwe uniform'.
2. Diametraal daartegenover staat het koppige verzet tegenover elke verwestersing. Dat is de positie van intellectuelen die weigeren een vreemde
taal te leren of westers filosofisch werk te lezen, en van een Communistische
Partij die wereldontwikkelingen negeert. Ook dat standpunt is in de praktijk
niet vol te houden : het Westen dringt onder allerlei – zij het materiële –
vormen in China binnen. Wat in deze positie ook speelt is een wetmatige
culturele alternatie. Westerse en oosterse cultuur hebben elk hun tijd en hun
relatie bestaat in de afwisseling van hun suprematie. De westerse cultuur is
analytisch en creëert splitsing, de oosterse is synthetisch en zoekt naar harmonie. Na een eeuw waarin het Westen zich dood geanalyseerd heeft, zal
de oosterse cultuur in de 21e eeuw weer de bovenhand halen.
3. Een derde, eveneens traditionele theorie is die van 'het Westen voor
de praktijk, China voor de essentie'. Deze theorie gaat ervan uit dat de westerse technologie en wetenschap overgenomen kunnen worden, maar dat het
Chinese denken en de sociale structuur behouden moeten blijven. Critici wijzen erop dat het moeilijk is een scheiding aan te brengen tussen de westerse
wetenschap en het westerse denken : techniek en wetenschap bijvoorbeeld
zijn een produkt van het westerse denken. Economen zullen in dezelfde zin
zeggen dat een westerse economie zonder democratie niet mogelijk is.
4. Een laatste optie pleit voor de assimilatie van alle opbouwende elementen die op economisch, politiek en ideologisch gebied in de moderne cultuur
aanwezig zijn. Het doel is tot een omvorming van de Chinese structuur te
komen en een nieuwe harmonie te bereiken. Deze laatste theorie geniet kennelijk de voorkeur van Jin Guantao en Liu Xiaofeng.
In de jaren '80 heeft het debat over de Chinese en westerse cultuur echter
een nieuwe ontwikkeling gekend, waarin vooral verschillende 'iconoclasten'
een rol speelden. Aangezien de gedachtenwisseling om de Chinese cultuur
draait, is ze even sterk aanwezig op het vasteland, de Volksrepubliek, als in
Taiwan of andere Chinese gemeenschappen in de wereld. In dit artikel willen
we de meest markante vertegenwoordigers van deze iconoclasten voorstellen.
DE LELIJKE CHINEZEN
Bo Yang, schrijversnaam van Guo Yidong, is wellicht de meest bekende Tai-

wanese iconoclast. Geboren op het vasteland in 1920, was hij op het einde
van de jaren '40 als lid van de Nationalistische Partij naar Taiwan verhuisd.
Hij schreef essays over sociale problemen in Taiwan en verwierf bekendheid
vanwege zijn kritiek op de corruptie en de privileges van de Taiwanese leiders. Hij werd beschuldigd van 'laster tegen de overheid' en 'compliciteit met
de communisten' en werd in 1967 tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.
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Vrijgelaten, ging hij zich meer voor de studie van de geschiedenis interesseren en in 1984 begon hij op een rondreis in de Verenigde Staten met een
lezingenreeks onder de titel De lelijke Chinezen (toespraak aan de Iowa Universiteit, 4 september 1984). Zijn lezingen en interviews werden, samen met
de reacties erop, als boek uitgegeven. In Taiwan stuitte het boek op heftige
kritiek, op het vasteland werd de verkoop ervan beperkt. Maar het is nu al
meer dan twintig keer herdrukt en is het derde meest gelezen boek onder
de stedelijke jeugd op het vasteland.
Geen land ter wereld heeft een zo lange geschiedenis als China. Geen land heeft
een zo continue cultuur, en die cultuur heeft eertijds een hoge verfijning gekend.
De Grieken van vandaag hebben geen band met de Grieken uit de oudheid, hetzelfde geldt voor de Egyptenaren, maar de Chinezen van vandaag zijn de erfgenamen van de Chinezen uit de Oudheid. Hoe komt het dan toch dat zo'n groots
land en zo'n groots volk nu tot zo'n lelijke positie zijn vervallen ? (...) Dit is geen
individueel probleem, maar een sociaal en cultureel probleem. De reden waarom
we zo lelijk zijn, is dat we niet eens weten dat we zo lelijk zijn (...) Ik denk dat
wij, Chinezen, een edel karakter hebben. Maar waarom zijn we er sinds de laatste
honderden jaren niet in geslaagd de Chinezen van zoveel lijden te bevrijden ? (...)
Elke Japanner afzonderlijk beschouwd, is net als een varken, maar drie Japanners
bijeen zijn als een draak ; de groepsgeest van de Japanners brengt hen vooruit
(...) Elke Chinees is een draak, maar drie draken bijeen zijn als een varken, als
een worm, erger zelfs ! Chinezen zijn sterk in interne strijd, Chinezen hebben zich
nooit kunnen verenigen (...) Niet de buitenlanders, maar de Chinezen zelf hebben
de Chinezen uitverkocht ! (pp. 20, 25).

De oorzaak van de crisis moet, volgens Bo Yang, niet buiten gezocht worden,
maar in de Chinese cultuur zelf. Hij wijst op gedragspatronen en psychologische kenmerken van de Chinees :
Omwille van de filosofie van de interne strijd, hebben wij, Chinezen, een heel speciaal gedrag ontwikkeld : we erkennen nooit fouten. Hebben jullie al ooit gehoord
van een Chinees die zijn fouten erkent ? (...) Een Chinees houdt ervan te pochen,
nonsens te vertellen, te liegen, valsheid te verkondigen, giftige taal te spuwen –
dodelijke taal. Onophoudelijk overdrijven we de sterkte en de glorie van ons volk,
en onophoudelijk stellen we ons voor dat de traditionele Chinese cultuur de hele
wereld kan overwinnen... Veel westerlingen zeiden me : 'Een Chinees kun je moeilijk begrijpen : je weet nooit wat er in hun geest omgaat'. Daarop antwoord ik :
'Denk je dat je een uitzondering bent ? Dat geldt niet alleen voor jullie buitenlanders, Chinezen onderling kunnen nauwelijks begrijpen wat er in de geest van
de andere omgaat'. Je moet dus de gelaatsuitdrukkingen observeren en eromheen
praten. Als je iemand vraagt of hij al gegeten heeft, dan zal hij zeggen 'Ja', maar
hij rammelt van de honger ! (pp. 28-30).

Deze citaten laten zien met welk geweld Bo Yang ertegenaan gaat. Maar
hij is wel consequent : hij wil op zoek gaan naar tekorten in de Chinese cultuur en in het Chinese volk. Het komt er niet op aan jezelf er steeds aan
te herinneren hoe sterk je bent, je moet de sterkte van de andere en je eigen
zwakheid kennen.
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In het gewetensonderzoek waaraan hij de Chinese cultuur onderwerpt,
geldt zijn voornaamste kritiek het confucianisme. Na Confucius is er volgens
Bo Yang 'in de laatste vierduizend jaar' (in feite 2500 jaar) in China geen
enkele denker meer geweest. Geletterden hebben Confucius' denken alleen
maar geannoteerd, maar geen eigen denken ontwikkeld, 'omdat onze cultuur
zoiets niet toelaat' (pp. 36-37). Confucianisten zijn niet alleen behoudsgezind, ze verzetten zich ook tegen elke vooruitgang (p. 87). Ze zijn als een
vijver van stilstaand dood water :
Dat is het sojasaus-vat van de Chinese cultuur. Zodra het vat begon te rotten, ging
heel het Chinese volk stinken. En aangezien de talrijke problemen in dit bodemloze vat niet opgelost konden worden door individuen die gebruik maakten van
hun eigen intelligentie, zochten ze hun toevlucht bij de ideeën van anderen. Maar
als je een verse pruim in een sojasaus-vat laat vallen, verandert die ook in een
droog uitwerpsel. China heeft zo zijn eigen manier om dingen die van buitenuit
komen in essentie te veranderen. Anderen hebben democratie, wij hebben ook
democratie, maar voor ons betekent dat 'Jullie zijn demos (het volk), ik heb de
kratos (de macht)'. Jullie hebben een rechtssysteem, wij ook ; jullie hebben vrijheid, wij ook. Alles wat jullie hebben, hebben wij ook. Jullie hebben zebrapaden,
wij ook – alleen bij ons helpen ze de wagens gemakkelijker de voetgangers omver
te rijden (pp. 36-37).

In het confucianisme is er ook geen plaats voor gelijkheid en dat is voor Bo
Yang toch een kernelement van het westerse democratische systeem. Hij
geeft het voorbeeld van de relatie tussen vrienden, een van de vijf traditionele
confucianistische relaties in sociaal gedrag.
Chinezen hechten veel belang aan vriendschap, onderlinge relaties tussen buitenlanders komen hun afstandelijk over : buitenlanders leveren liever individueel
strijd. Hier heeft China dus iets voor op het Westen, maar de vraag is : waarom
hechten Chinezen zoveel belang aan vriendschap ? Omdat de Chinese samenleving vrienden nodig heeft. Wij hebben het spreekwoord : 'Thuis vertrouw je op
je ouders, buitenshuis steun je op je vrienden'. Thuis beschermen je ouders je,
buitenshuis word je beschermd door je vrienden. Maar buitenlanders hebben de
bescherming van vrienden niet nodig, zij hebben een regering die hen beschermt.
M.a.w. vriendschap heeft verschillende betekenissen. Bijvoorbeeld, een Amerikaan die motorpech heeft, kan zichzelf behelpen, maar een Chinees die geen
vrienden heeft om hem te helpen, is verloren. (...) Vriendschap tussen mensen
die je niet kent is pas echte vriendschap. Vriendschap moet niet gebaseerd zijn
op klasse of familieband' (p. 56).

Bo Yangs lezingen staan bol van dergelijke voorbeelden, die nauw aansluiten
bij de realiteit en waarin vele Chinezen zich herkennen. Toch mist zijn werk
een meer verfijnde analyse van de Chinese cultuur. Zijn analyse kun je vergelijken met de in 1947 verschenen en onlangs heruitgegeven studie Essentie
van de Chinese Cultuur van Liang Shuming (1893-1988), de grote pleiter voor
de herleving van de Chinese cultuur, vooral vanuit de confucianistische traditie. Het voorbeeld van Bo Yang dat ik daarnet citeerde, sluit b.v. nauw
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aan bij een grondige analyse van Liang Shuming, die beschrijft hoe de westerse cultuur gericht is op het individu, terwijl de gemeenschap de sociale
band vormt ; in de Chinese cultuur daarentegen is de familie de centrale
structuur waarop andere relaties gebaseerd zijn. Deze familiestructuur is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het gebrek aan dynamisme : als iemand nieuwe initiatieven begint te nemen, zal men zich immers afvragen of hij zijn vader of andere familieleden nog wel respecteert.
Een ander bezwaar tegen Bo Yangs analyse is zijn zwart-wit schildering.
'Zijn de Chinezen werkelijk zo lelijk ? Of is Bo Yang zelf in het sojasaus-vat
gevallen ?', vraagt een van de critici zich af. Of zondigt hij niet tegen het Chinese spreekwoord 'Je moet de vuile was niet buitenhangen'? Daarnaast kun
je hem verwijten dat hij de westerse, vooral de Amerikaanse cultuur idealiseert.
Tenslotte heeft Bo Yang met andere iconoclasten gemeen dat hij weinig
of geen alternatief te bieden heeft. De oplossing die hij voorstelt gaat in de
richting van de gedragsanalyse : het komt erop aan dat de Chinezen hun gedrag veranderen, dat Chinezen 'kenners' worden die in staat zijn een persoonlijke smaak en een persoonlijk oordeel te ontwikkelen. Zij moeten bij
zichzelf beginnen : laat ze uitgelezen rechters worden om zichzelf, hun vrienden en hun leiders te beoordelen. In het proces van bewustwording is dit
natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. Maar na het lezen van zijn artikelen
blijf je nog altijd met de vraag zitten : wat nu ?
TREURLIED VAN DE RIVIER
Niet alleen het geschreven woord, ook de televisie is erin geslaagd het debat
over de Chinese cultuur mondgemeen te maken. Daarvan getuigt de zesdelige serie (vier uur in totaal) Treurlied van de Rivier, die in de zomer van 1988
vertoond werd op de staatstelevisie op het vasteland. Een eerste maal, in juni
1988, om 11 uur 's avonds ; vanwege het succes werd ze een tweede maal
vertoond in augustus van hetzelfde jaar. Honderden miljoenen Chinezen,
ook op Taiwan en in Hong Kong, hebben de serie gezien, en het script is
verschillende malen herdrukt en wordt nog steeds door velen gelezen en herlezen.
De auteurs van de serie behoren tot de jonge generatie. De centrale figuur, SuXiaokang (1949), nu in Princeton, heeft de Culturele Revolutie meegemaakt, eerst als schrijver van de Rode Garden en later, toen zijn vader
politieke moeilijkheden kreeg, als handarbeider. Wang Luxiang (1956) was
werkzaam in literatuur en onderwijs. De produktieleider, Xia Jun (1962), was
pas in 1983 afgestudeerd aan de Beijing televisie-school. Met de hulp van
twee technici hebben zij de serie onder relatief amateuristische omstandigheden geproduceerd.
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De fundamentele boodschap van het Treurlied van de Rivier sluit nauw aan
bij het werk van Bo Yang : de Chinese cultuur is niet meer wat ze geweest
is, ze is tenietgegaan. Hoe langer de traditie, des te dieper de crisis, des te
verder terug moet je op zoek gaan naar de oorsprong. Ook de stijl is vaak
even heftig. In de eerste aflevering b.v. wordt het nationaal eergevoel op de
korrel genomen :
Sinds 1840 zijn er altijd mensen geweest die de glorie en grootsheid van de oudheid
gebruikt hebben om de huidige armoede en achterlijkheid te verdoezelen. (...)
Maar de beschaving is vervallen. De rijke geschiedenis en lange beschaving, uiteindelijk is dat allemaal verleden tijd. (...) Een gouden medaille op de Olympische
Spelen is helemaal geen bewijs van de sterkte van ons land. Onze droom van een
duizendjarig keizerrijk is al in de 17e eeuw verloren gegaan. Het meest dringende
waar we aan toe zijn, is dat we ermee ophouden onszelf nog langer voor de gek
te houden' (pp. 19-21).

De openingsscène is sprekend in dit verband : ze vertelt hoe in juni 1987 jonge Chinese sportlui omkwamen bij de afdaling van de gevaarlijke stroomversnelling van de Gele Rivier. Om China's trots te verzekeren, wilden deze
patriotten absoluut de eersten zijn om deze stunt te realiseren, voor de Amerikaanse waaghalzen die het eerder van plan waren en bij de autoriteiten
hiervoor al een aanvraag hadden ingediend.
De serie is geconstrueerd rond symbolen. Naast de Gele Rivier, die de
Chinese identiteit voortbracht in het beeld van de Gele Draak – op zich
het symbool van de almacht van de Gele Keizer – is er de Lange Muur.
Die zou het enige menselijke werk zijn dat je vanop de maan kan zien. Maar,
zoals de Amerikaanse sinoloog A. Waldron aantoonde, is dat helemaal niet
waar : vanop de maan gezien zou de muur even breed zijn als een haar gezien
vanop vijf kilometer. De eerste constructies van de Lange Muur gaan terug
tot de 3e eeuw v.C. en zijn toegeschreven aan keizer Qin Shihuang. In latere
eeuwen werd de Muur herhaaldelijk gerestaureerd, voornamelijk in de Mingdynastie (14e tot 17e eeuw) en het gedeelte van de Muur dat meestal bezocht
wordt in Bejing, dateert uit die periode. Dat de Lange Muur in het begin
van onze jaartelling een teken was van de kracht en het dynamisme van het
Chinese volk, willen de auteurs van het Treurlied nog wel aannemen, maar
het herstel ervan tijdens de Mingdynastie is voor hen het voorbeeld van teloorgang en teruggang. Toen de Europeanen buskruit hanteerden en de
zeeën doorkruisten, hebben de Chinezen eens te meer hun muur hersteld.
'De Lange Muur is helemaal geen symbool van kracht, integendeel het is
een symbool van geslotenheid, behoudsgezindheid en militaire onmacht' (pp.
34-35). Het is niet moeilijk zich in te beelden welke destructieve kracht een
dergelijke uitspraak heeft voor een volk dat de Lange Muur als een van de
pronkstukken van zijn cultuur beschouwt, of voor de overzeese Chinezen,
voor wie dit een symbolische navelstreng met het moederland is.
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De geslotenheid en het op zichzelf-gericht-zijn zijn beslist een van de centrale kritieken van het Treurlied van de Rivier. Om 'de honderd bloemen te
laten bloeien', moet de Chinese cultuur zich naar buiten openstellen, stellen
de auteurs. In het verleden heeft China perioden van openheid gekend. In
de Han- en Tangdynastie stond het open voor het boeddhisme :
Maar waarom kijken we neer op 'westerse monniken' die hun intrede deden tijdens de Mingdynastie ? Matteo Ricci was de eerste die aan de Chinezen verkondigde : 'Jullie bevinden zich helemaal niet in het centrum van de wereld, maar
bezetten slechts een plaats in het noordelijke halfrond'. De eerste eeuw na hun
komst nam China nog een positieve houding aan tegenover deze nieuwe civilisatie.
Uitmuntende elementen onder de Chinese geletterden bekeerden zich tot het
christendom, leerden ijverig van de missionarissen, vertaalden westerse wetenschappelijke werken en gaven blijk van een historisch zelfbewustzijn' (pp. 51-52).

Daarna heeft China nooit meer zo'n open houding tegenover het Westen
en de westerse wetenschap gekend en nooit meer heeft het een intellectuele
invloed op de wereld gehad. Vandaag leiden de Chinese intellectuelen niet
alleen een precair bestaan, maar ze missen nog steeds de autonomie om echt
creatief te zijn, aldus de auteurs.
Verder worden in de serie economische strategieën – zo voortvarend ten
tijde van het bezoek van Marco Polo en zo vervallen later – en de sociale
organisatie, de overstromingen van de Gele Rivier en de talrijke repressies
onder de loep genomen. In de laatste aflevering pleiten de auteurs voor een
nieuwe identiteit. Zij citeren een klassiek verhaal uit de Zhuangzi. Bij een
grote overstroming ontdekte de god van de Gele Rivier hoe sterk hij wel was
en besloot de rivier af te dalen. Na een lange tocht kwam hij bij de oceaan,
waar de rivier opgeslorpt werd. 'Nu zie je hoe klein je bent en hoe onwetend',
zei de god van de oceaan. 'Van alle wateren onder de hemel is er geen zo
groot als de oceaan' (p. 103). Laat de Chinezen, die uiteindelijk hetzelfde
rode bloed hebben als alle andere aardbewoners, de Gele Rivier, de Gele
aarde en de Gele keizer achterlaten en de blauwe zee onder de blauwe hemel
opvaren, aldus de auteurs. Het Westen heeft economische en technologische
vooruitgang gemaakt omdat het de zee is opgevaren en met de hele wereld
handel heeft gedreven. China daarentegen heeft zich afgesloten en vraagt
zich steeds weer af of 'Chinezen nog wel Chinezen zullen zijn' als ze veranderingen ondergaan. De serie bevat ook enkele pleidooien voor westerse
waarden zoals democratie, vrijheid en gelijkheid, maar deze thema's zijn niet
echt uitgewerkt.
Het belang van het Treurlied van de Rivier ligt niet zozeer in de vragen
die ze stelt en al evenmin in de antwoorden die ze geeft (in feite zijn er meer
vragen dan antwoorden), maar in het mediatiek effect. Voor het eerst traden
deze vragen uit de beperkte kring van enkele intellectuelen en werden ze
hoor- en zichtbaar bij het grote publiek. Maandenlang heeft het debat gewoed en nog altijd is het Treurlied een begrip en referentiepunt.
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Maar er was ook kritiek. De voornaamste kritiek was dat de serie diepte
miste. In feite steunden de auteurs, meer dan Bo Yang, op het resultaat van
recent historisch onderzoek door jonge Chinese wetenschappers, maar vanwege het mediatiek karakter van hun werk konden zij deze resultaten slechts
in grove pentekeningen schetsen. Meer ideologisch van aard was de kritiek
dat het werk naar 'fatalisme en nihilisme' neigde. Afgezien van het feit dat
de film na Tiananmen onder dissidenten tot de meer progressieve werken
wordt gerekend, hoewel regisseur Su Xiaokang de steun van voormalig secretaris-generaal Zhao Ziyang ontkent, is hij ook bekritiseerd omdat hij het
nationaal gevoel zou ondermijnen. In de loop van 1990 werd als antithese
van het Treurlied een andere televisieserie, Een tocht van een eeuw, vertoond
om aan te tonen dat het 'socialisme een historische keuze van het Chinese
volk was'.
Het Treurlied van de Rivier kun je iconoclastisch noemen omdat de film
de fiere Chinees ertoe dwingt te bekennen dat de oude civilisatie dood is.
Maar zoals bij De lelijke Chinezen ontbreekt het ook hier aan voorstellen en
alternatieven. Beide werken hebben een zeer weide verspreiding gekend en
aan de heruitgaven te zien hebben ze nog niets aan actualiteit verloren.
Iedereen is bij wijze van spreken verplicht er kennis van te nemen, al zal
lang niet iedereen het met de inhoud helemaal eens zijn. Voor velen blijft
immers de vraag achter : wat betekent het vandaag Chinees te zijn ? Of nog
fundamenteler : is de Chinese cultuur dan helemaal zinloos geworden ?

CREATIEVE HERLEVING
Nadat ze Bo Yang gelezen of het Treurlied gezien en de eerste schok verwerkt
hebben, keren vele Chinezen tot hun cultuur terug, trekken naar de Lange
Muur en beschouwen van daaruit de wereld. Sommigen proberen echter de
vragen serieus te nemen en zich te bezinnen over de toekomst van hun cultuur. Een van de meest originele denkers onder hen, ook al is zijn invloed
vrij beperkt, is Wang Huning, een onderzoeker in Shanghai. In zijn reflectie
plaatst Wang Huning zich van meet af aan in een wereldperspectief. De toekomst van de Chinese cultuur moet niet zozeer gezien worden in oppositie
tot de westerse cultuur zoals dat het geval was op het einde van de vorige
eeuw en in het begin van deze eeuw, maar de Chinese cultuur wordt geconfronteerd met uitdagingen die dezelfde zijn voor alle culturen in de wereld :
de modernisering, de technologische ontwikkelingen, de verscheidenheid in
waardensystemen, de evoluties in het familieleven, allerlei voortdurende veranderingen... De 20e eeuw is de eeuw van de materie, de 21e zal die van
de mens zijn. En daarover zal de Chinese cultuur, die de mens centraal in
haar traditie heeft staan, iets te zeggen hebben. Die herleving zal volgens
Wang Huning echter niet 'automatisch' komen, ze is geen wetmatige cultu-

DE CRISIS VAN DE CHINESE CULTUUR

839

rele alternatie. Hij stelt een drievoudig proces voor : terugkeer naar de bron,
een uitzuivering en een creatieve herleving.
Wat betekent de Chinese cultuur vandaag ?, vraagt Wang zich af. Hij onderscheidt drie niveaus die eigen zijn aan elke cultuur. Het eerste is de periferie van operationele elementen, die aan de verwachtingen van een bepaalde tijd beantwoorden en waarover ook onder filosofen zeer verscheiden
opinies circuleren. Het tweede niveau is dat van de kernwaarden, de basis
waarop de operationele elementen berusten. Dit zijn ondermeer de waarden
zoals die bij de Chinese Klassieken te vinden zijn ; ook zij hebben met verloop
van tijd veranderingen ondergaan. Tenslotte is er de 'oergeest', die vaak onbewust in het volk aanwezig is en moeilijk te omschrijven. Het gaat om de
fundamentele visies over de mens en zijn relatie tot natuur en samenleving.
De eenheid van hemel en mens, denken en handelen, waarheid en schoonheid, innerlijkheid en uiterlijkheid behoren tot de oergeest van de Chinese
cultuur.
Uit deze analyse besluit Wang Huning dat men niet zomaar op basis van
de operationele elementen of de kernwaarden de oergeest kan bepalen. Het
is niet omdat de uiterlijke elementen niet zichtbaar zijn dat de oergeest verloren is. Wil de Chinese cultuur nu een creatieve herleving kennen, dan moet
ze een uitzuiveringsproces op deze drie niveaus doormaken. Uitzuiveren betekent ontwikkelen wat goed en gezond is en het andere wegwerpen. Patriarchale, conservatieve, feodale en dictatoriale elementen bijvoorbeeld die kenmerkend zijn voor de traditionele cultuur, moeten uitgezuiverd worden. Aldus kan de Chinese cultuur tot een nieuw waardensysteem komen en ook
positief aan het proces van verandering in de hele wereld deelnemen. Hoe
meer China aan het proces van wereldcultuur deelneemt, hoe meer het deze
wereldcultuur moet begrijpen en uitstekende elementen ervan overnemen.
Veranderingen verwelkomen, en hierin zichzelf veranderen, dat is de toekomst van de Chinese cultuur.
Wang Hunings analyse komt vrij theoretisch over en je kunt je afvragen
waartoe ze kan leiden. In feite biedt ze niet alleen een denkkader dat, opbouwend, een plaats voor de Chinese cultuur zoekt, maar sluit ze ook aan
bij wat in beperkte kring van Chinese intellectuelen plaatsvindt.
BESLUIT
De Chinese cultuur is in crisis. Niet alleen tegenover het Westen, maar
tegenover het wereldproces van modernisering schijnt deze eeuwenoude cultuur geen stand meer te houden. Dat Chinese auteurs of cineasten hun cultuur onder de loep nemen en aan scherpe kritiek onderwerpen, is beslist een
positief element in het zoeken naar een uitweg. Het leidt tot het bewustzijn
dat men niet in illusies kan blijven leven. Maar er is ook behoefte aan opbouw : kan de Chinese cultuur een bijdrage leveren aan de opbouw van een
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nieuwe wereldcultuur ? In een volgend artikel zullen we enkele auteurs voorstellen die op een bescheiden maar originele manier tot dit debat bijdragen.
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F 0 R U M
REIZEN MAAKT VERLIES GEWAAR
Het is slechts een kleine stap
sterven niet als stilstand te ervaren
maar als 'n steen van grotere verbeeldingskracht.
Forum : grammaticale tekens
van een dode taal.
Het Colosseum : gekraakt door 'n dakloze tijd.
Dit is het middenste gedicht uit een cyclus van negen, door de debuterende
Rotterdamse dichter Theo Verhaar 'De
dakloze tijd' genoemd. Het is een cyclus
over Rome, 'de stad (...) niet heet genoeg om eeuwig te branden' (p. 45),
waar trage ambtenaren de tijd uitdelen
in stapels bankbiljetten, aan de bar koffie voor xx duizend lire wordt geserveerd, etalagepoppen door Armani
worden gekleed, schapekop gegeten
wordt als een ouderwetse lekkernij en
'onder invloed van de drank monumentenzorg verward (wordt) met liefdevol
verplegen' (p. 49). De impressies van
Rome zijn heel concreet en toch kan je
deze poëzie van Verhaar niet realistisch
noemen. In het geciteerde gedicht
wordt het Colosseum in vijf woorden
verbeeld : 'gekraakt door 'n dakloze
tijd'. Door zo'n typering ziet de lezer
méér dan het architecturale beeld van
het Colosseum dat in het archief van
zijn geheugen berust, hij krijgt in uiterst
geconcentreerde vorm een definitie van
het begrip monument. De metafoor 'dakloze tijd' bewerkt de ontgrenzing van
tijd en ruimte in de stad die het adjectief
'eeuwig' als een vaste verbinding bij zich
heeft.
In de openingsverzen van deze debuutbundel met de overkoepelende titel Stof bedekt niet gebeurt eenzelfde
ontgrenzing, maar op veel kleinere
schaal. Twee mensen hebben er wél een
dak boven het hoofd in hun schuilplaats
die ook hun vindplaats is, maar geen besef van tijd :

We hebben geen besef van tijd.
De schuilvindplaats net onder 't dak
beslaat in feite niet meer dan de ruimte
die twee mensen innemen als ze fluisteren.
(p. 7)
Voortdurend komen in Verhaars poëzie
de Kantiaanse a priori's tijd en ruimte
tezamen voor en heel even verschijnt
zelfs het Ding an sich in volgende versregels : "n Verroeste spijker uit de muur
/ in de rol van hiëroglief / waar de betekenis van 't ding zich aan ophangt'
( p. 8).
Verhaar is een dichter die de westerse filosofie funderende begrippenparen
zoals stof en vorm op zijn dagelijkse ervaringen betrekt. Stof bedekt niet is een
curieuze titel als je bedenkt dat je stof
toch altijd bovenop de dingen ziet liggen. De dichter heeft het blijkbaar over
een andere stof. In het tweede gedicht
van de gelijknamige cyclus treffen we
immers de volgende versregel aan : 'Stof
bedekt niet, maar haalt vorm uit z'n isolement' (p. 13). Met mijn afgestofte syllabus 'Geschiedenis van de filosofie der
oudheid' in de hand interpreteer ik
'stof' in Verhaars vers als het constante
subject van wisselende predikaten (Parmenides). En die stof bedekt inderdaad
niet, ze is geen oppervlakkig laagje,
maar de grond zelf van alles in telkens
wisselende vormen. Verder lezend in de
dichtbundel van Verhaar en in mijn
oude syllabus kom ik tot de conclusie
dat deze dichter een sofist is. Dat is niet
kwaad bedoeld. Een sofist onderricht
wijsheid (indertijd uitsluitend aan wie
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er goed voor betaalde), hij verstaat en
beheerst de kunst van het scheppen van
tegenstellingen, hij is een efficiënt verdediger van welke opvatting ook en als
gevolg daarvan een scepticus. Op de uitspraak 'Stof bedekt niet, maar haalt
vorm uit z'n isolement' laat de dichter
onmiddellijk zo'n sofistische tegenstelling volgen : 'Kalkgebrek versterkt juist
het beendergestel / van de ober' (p. 13).
In de hele bundel kom je dergelijke verklaringen van de identiteit van de tegengestelden tegen : 'Verstandelijk kun je
elke vraag tegelijkertijd : met ja en nee
beantwoorden', schrijft de dichter op p.
25 en 'Verliezen noch winnen / behoort
tot de mogelijkheden' op p. 41.
In volgend gedicht krijgt het spelen met
tegenstellingen en weerspiegelingen
van hetzelfde een uitgesproken postmodern karakter:
Nog even en ik neem 'n foto
van de foto op m'n buro.
Tijd heeft minder dan 'n seconde
tijd voor zichzelf. 'n Kind
houdt zich met touwtjes vast
aan z'n sprong. Het oog
van de camera onderzoekt niet,
maar dwingt het paard in model.
'n Motor staat er verlegen naast.
Toekomst weet zich geen raad
met 't kadaver van 't verleden.
Dat vreet aan me.

(p. 31)

Stof bedekt niet heeft niet alleen een curieuze titel maar ook een intrigerende
inhoud. Dat is het gevolg van de manier
waarop de dichter dingen bezielt ('De
roltrap trekt de laden van z'n benen
open' - p. 21) en uitspraken een aforistisch en schijnbaar apodictisch karakter
geeft ('Vlak land is voor transcendentie
ongeschikt' - p. 32). Intrigerend is het
suggereren in plaats van het noemen
van feiten en de geraffineerde wijze
waarop de erotiek gestalte krijgt in
woordspelingen, cijfervormen en begrippenparen ('Als je de balans opmaakt / is 't bed eerder vrijplaats / van
getallen dan van gedachten. / De deling

van de 6 en de 9 / ook door zichzelf / veroorzaakt meer opwinding / dan de synthese van tegengestelde / begrippenparen. (...)' - p. 23). Beklijvend is de suggestie van de leegte na het vertrek van
de geliefde : 'M'n rug is stug als de huid
van 'n agenda. / Bovenaan is 't ochtend
/ en onderaan de hagelwitte bladzijde
avond' (p. 30).
Maar realiseer je : niets onts taat nu eenmaal
zonder grammatica. A lles uit 'n verhaal.

(p. 29)

Stof bedekt niet is een verhaal over tijd
en ruimte, stof en vorm, jij en ik, het wezen der dingen en het wegspringend
pingpong-balletje, een verhaal dat niet
naverteld, alleen nagelezen kan worden.
❑ Joris Gerits
Theo Verhaar, Stof bedekt niet, Uitgeverij De
Harmonie, Amsterdam, 1991, 53 pp.

BIJBELSE VERBEELDING
IN DE GOUDEN EEUW
De tentoonstelling Rembrandt, de meester en zijn werkplaats die in het Amsterdamse Rijksmuseum meer dan vierhonderdveertig duizend bezoekers aan zich
voorbij zag trekken' heeft in verschillende Nederlandse steden aanleiding
gegeven tot een groot aantal interessante parallel-exposities : Pieter Lastman,
leermeester van Rembrandt (Rembrandthuis, Amsterdam), Rembrandt en Lievens in Leiden (Lakenhal, Leiden), Bredius en Rembrandt in het Mauritshuis
(Den Haag), Al is het geen Rembrandt...
(Bijbels Museum, Amsterdam).
Twee exposities, te weten Het Oude
Testament in de schilderkunst van de
Gouden Eeuw (Joods Historisch Museum, Amsterdam) en De bijbel in huis
(Catharijneconvent, Utrecht), stonden
geheel en al in het kader van de vraag
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op welke wijze de bijbel in de 17e eeuw
verbeeld is geworden. Aan de hand van
enkele publikaties die de tentoonstellingen begeleidden, dan wel met het oog
erop werden uitgegeven wil ik in deze
notitie enige lijnen trekken.
WELKE BIJBELSE TAFERELEN ?
Uitgerekend de Noordelijke Nederlanden, waar in 1566 een beeldenstorm
woedde en het calvinisme de belangrijkste geloofsrichting werd, behoren tot de
gebieden waar in de 17e eeuw de mooiste en meest oorspronkelijke oudtestamentische historiestukken ontstonden.
Het waren echter niet de kerken die
met dergelijke oudtestamentische schilderijen werden versierd, maar de paleizen, de huizen van de adel en de stedelijke instellingen. De eigenlijke grondleggers van de Nederlandse oudtestamentische historieschilderkunst zijn de
zogenoemde pre-rembrandtisten, van
wie vooral Pieter Lastman, de leermeester van Rembrandt, grote invloed heeft
uitgeoefend. Bijna de helft van zijn oeuvre bestaat uit oudtestamentische voorstellingen, waarvan hij er vele als eerste
heeft uitgebeeld.
Van al hetgeen Rembrandt met betrekking tot het Oude Testament heeft
geschilderd, getekend en geëtst – ongeveer een derde deel van zijn totale
oeuvre – neemt het boek Genesis verhoudingsgewijs een bijzonder grote
plaats in. Hij is wat dit betreft een betrouwbare representant van zijn tijd.
Wanneer men namelijk alle bewaard
gebleven 17e eeuwse schilderijen met
een oudtestamentisch thema overziet,
komt men tot een soortgelijke conclusie ; bijna de helft ervan heeft betrekking op het boek Genesis. Vooral de
verhalen over de aartsvaders en de wegzending van Hagar en Ismaël zijn zeer
veelvuldig afgebeeld. Hier kon men namelijk veel menselijke emoties en herkenbare situaties in kwijt. Bij Rembrandt zal men dan ook vrij zelden voorstellingen aantreffen waar de massa de
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hoofdrol speelt. De schilder voelde zich
duidelijk meer thuis wanneer hij herkenbare trekken van het individu kon
benadrukken. De opmerkelijke voorkeur voor het geschrift Tobit, zijn absolute lievelingsboek – in de afwijkende
versie volgens de Vulgata – bewijst dat.
Ook het verhaal van Esther was hem erg
dierbaar, mogelijk ook omdat de thematiek van bedreiging en verlossing bijzonder populair was in de jonge Republiek
der Nederlanden. Het calvinistisch
volksdeel las in een verhaal als dat van
Esther de geschiedenis van zijn eigen
met succes bekroonde strijd tegen dwingelandij en onderdrukking. Wat het
Nieuwe Testament betreft zijn er heel
duidelijk enkele onderwerpen te noemen die Rembrandts grote voorkeur
hadden : de besnijdenis van Jezus, de
vlucht naar Egypte, de lofzang van Simeon en de terugkeer van de verloren
zoon.
Wie dit alles eens rustig op zich zou
willen laten inwerken kan heel goed terecht in een prachtig album, samengesteld door Hidde Hoekstra, waarin
liefst 74 schilderijen, 135 tekeningen –
allen in kleur – en 65 etsen in zwart-wit
zijn opgenomene. Elke reproduktie is
voorzien van uitleg, vindplaats en bronvermelding. Bovendien staat op de tegenoverliggende bladzijde de bijbeltekst afgedrukt die op het tafereel betrekking
heeft. Jammer alleen dat het de tekst is
van de Statenvertaling, nota bene in de
oude spelling. Wanneer dit de suggestie
moet wekken dat Rembrandt heel veel
gebruik heeft gemaakt van de Statenvertaling, is dat in elk geval voor een
deel onjuist. De kunstenaar was immers
reeds 31 jaar oud toen de Dordtse vertaling werd gepubliceerd3 en het zal ettelijke jaren hebben geduurd voordat ze
helemaal was ingeburgerd.
INVLOED VAN BELANGRIJKE
JOODSE BRON ONDERSCHAT
In kringen van het Joods Historisch Museum te Amsterdam en van het Israël
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Museum in Jeruzalem raakte men met
het oog op de grote Rembrandt-tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam gaandeweg meer en meer geïnteresseerd in de vraag of, en zo ja in
hoeverre, Noord-Nederlandse kunstenaars uit de 17e eeuw – men denke aan
Rembrandt, Lievens of Flinck – bij het
verbeelden van taferelen uit het Oude
Testament onder invloed hebben
gestaan van joodse bronnen. Men vond
Christian Tumpel, hoogleraar in de
kunstgeschiedenis aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen, bereid om
zich met een van zijn onderzoeksgroepen aan een dergelijke vraagstelling te
zetten. Elk van de acht medewerkers
heeft aan de hand van representatieve
voorstellingen een bepaald bijbelboek
(Genesis, Rechters) of thema (uittocht
uit Egypte, ballingschap) geanalyseerd.
Hun bevindingen, gepubliceerd in een
bijzonder goed gedocumenteerde studie', laten zien dat de – vaak katholieke – kunstenaars hebben geput uit de
Vulgata, de Lutherbijbel en soms ook
uit de Biblia Pauperum. Daarnaast
blijkt ook tamelijk intensief gebruik gemaakt te zijn van een typisch joodse
bron, De Joodse Oudheden van Flavius
Josephus. Pieter Lastman raadpleegde
dit werk voortdurend en ook van zijn
leerling Rembrandt is bekend dat deze
een hoogduitse editie in zijn bezit had.
Het boek werd met name gebruikt om
inspiratie op te doen ten behoeve van
onderwerpen die voordien nog niet als
afzonderlijke taferelen waren geschilderd of geëtst en heeft aldus grote invloed gehad op de uitbeelding van oudtestamentische thema's in de Europese
kunst. Terwijl het gebruik van Josephus'
werk door kunsttheoretici uit de 17e
eeuw werd aanbevolen of zelfs voorgeschreven, wordt – aldus Tumpel – de
betekenis en de invloed van deze joodse
bron door hedendaagse kunsthistorici
nog steeds niet voldoende onderkend.
In een bijzonder interessant hoofdstuk
dat helemaal is gewijd aan de receptie
van Flavius Josephus in de schilder-

kunst 5 , laat hij aan diverse voorbeelden
zien hoe bij de interpretatie van bijbelse
taferelen elementaire fouten worden
gemaakt wanneer men deze belangrijke
joodse bron onbesproken laat ti . Dit
fraaie album, waarin ook de catalogus
van de tentoonstelling is opgenomen,
lijkt mij een onmisbare publikatie voor
een breder publiek.
DE BIJBEL OP HUISRAAD
Wie mocht denken dat bijbelse taferelen alleen op schilderijen werden afgebeeld kon zich in het eerste kwartaal
van 1992 naar het Catharijneconvent in
Utrecht begeven om er met eigen ogen
te zien hoe in de 17e en 18e eeuw ook
op huisraad grote hoeveelheden bijbelse verhalen tot leven zijn gekomen'. Of
het nu gaat om een prikslee, een lakenkast, een wieg, een tegelwand, een dienblad of een gevelsteen, op al deze voorwerpen vindt men, soms stereotiep,
soms erg origineel bepaalde bijbelverhalen gevisualiseerd. Dat geldt in hoge
mate voor een verschijnsel dat na de opkomst van de boekdrukkunst zijn intrede doet en tot hoge bloei komt : de bijbelse prentkunst. De uitstekende bijdrage van I.M. Veldman over dit onderwerp heb ik met veel interesse gelezene.
Uiteraard is aan het slot van dit prachtig
boek met zijn vele fraaie afbeeldingen
ook weer de tentoonstellingscatalogus
opgenomen.
0 Panc Beentjes

NOTEN
1 Voor een impressie e rv an zie Paul Begheyn,
De ware Rembrandt, Streven, februari 1992, pp.
461-465.
2 Hidde Hoekstra, Rembrandt en de bijbel, Uitgeverij Atrium, Alphen aan de Rijn, 1990, 447
PP ., f 79.
3 Een boekje dat in dit verband nog genoemd
moet worden is : Michael Kampik, Beelden van
verwondering. Tekeningen van Rembrandt bij het
evangelie, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel I
Tabor, Brugge, 1991, 48 pp. Enigszins merkwaardig vind ik de term 'evangelie', die overigens reeds in de ondertitel van het Duits origi-
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neel voorkomt. Er staan namelijk ook oudtestamentische taferelen in afgebeeld.
4 Chr. Tumpel e.a., Het Oude Testament in de
schilderkunst van de Gouden Eeuw, Uitgeverij
Waanders, Zwolle, 1991, 272 pp., f 75. Mijn enige punt van kritiek betreft het feit dat er wel erg
veel zwart-wit reprodukties zijn opgenomen.
5 Chr. Tumpel, a.w., pp. 194-206.
6 Voor gegevens over de zeer grote populariteit
en de vele drukken van de werken van Flavius
Josephus in ons taalgebied verwijs ik naar Wilco
Poortman, Bijbel en prent. Deel IIb : Boekzaal
van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal, Den Haag, 1986, pp. 181 - 298.
7 H.L.M. Defoer e.a., De bijbel in huis. Bijbelse
verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw, Uitgeverij Waanders, Zwolle,1991,112
pp., f 35.
8 H.L.M. Defoer e.a., a.w., pp. 29-42.

HERDENKING, GESCHIEDENIS, ONWETENDHEID
De neiging om zich af te keren van een
pijnlijk en gruwelijk verleden is bijzonder sterk. De wereld draait verder, de
doden moeten hun doden maar begraven, heet het dan. Omkijken naar het
(morele) kwaad wordt in de mythologie
zelfs bestraft met de dood of verstening.
Alleen monumenten, stenen, in tijd en
vorm afgebakende, geritualiseerde herdenkingsplechtigheden herinneren nog
aan wat geleden en verleden is.
Direct of indirect getroffen mensen,
zij die ternauwernood ontkomen zijn,
kunnen de drang tot omkijken niet of
slechts met de grootste moeite weerstaan. De wereld moge dan verder
draaien, hun rouw is levenslang. Hun
vooruitzien blijft getekend door het verleden, door her-denking van het gebeurde. Andere getroffenen keren na
een decennia-lang schijnbaar herdenkingsloos bestaan dwangmatig terug
naar het kennelijk toch onvoltooide verleden. Verwerking van het onduldbare
verleden gebeurt niet zelden door verstening van verklaringen en interpretaties, duidingen die destijds, toen alles
nog gebeurde, functioneel waren, het
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mogelijk maakten het leed en de pijn,
dag aan dag, te overleven.
De filosoof die stelt dat wie zich het verleden niet herinnert gedoemd is het te
herbeleven (George Santayana), moge
een enigszins naïeve kijk gehad hebben
op herinnering en geschiedschrijving,
het lijdt toch weinig twijfel dat wie zich
in het verleden verdiept méér empirische gegevens vinden kan om enigszins
accuraat heden te interpreteren en toekomst te voorspellen, dan cynici die ervan uitgaan dat gedane zaken toch geen
keer nemen 1.
Het wetenschappelijke omkijken, de geschiedkunde, wordt vervormd door het
feit dat wie omkijkt dat doet vanuit een
ander tijdperk, waarin andere waarden
en normen gelden. Geschiedkundigen
zijn desalniettemin goed toegerust voor
het analyseren van gevolgen van sociale,
economische en politieke constellaties
en beslissingen uit het verleden. De
kennis gepuurd uit dergelijke analyses
laat toe min of meer waarschijnlijke scenario's voor de toekomst uit te werken
en te evalueren. Het is niet onwaarschijnlijk dat de gevolgen van nog te nemen beslissingen zodoende realistischer
kunnen worden ingeschat. De voorspellingswaarde zal wel altijd gering blijven,
maar er is geen alternatief. Kennis van
het verleden en van de toekomst van dat
verleden is het enige middel om de toekomst empirisch, enigszins betrouwbaar, tegemoet te treden en die voorzichtig, stap voor stap, in te gaan.
Wat de Tweede Wereldoorlog betreft kunnen we kennis puren uit een
nooit geziene overvloed aan getuigen,
bronnen en interpretaties. Dat geldt
ook voor een van de meest gruwelijke
aspecten van de oorlog, de genocide en
de nazi-kampen. Maar vijftig jaar na datum is daar toch betrekkelijk weinig over
geweten. Het gekende en de kwaliteit
van de kennis dienaangaande zijn minder groot dan doorgaans aangenomen
wordt2.
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Deze relatieve onwetendheid valt
vooral op bij de menswetenschappen.
Ze heeft alles te maken met gebrek aan
distantie – de mens als onderzoeker en
onderzoeksobject – en met de overvloed aan gegevens en interpretaties.
Om enigszins wijs te geraken uit die
overvloed en om te kunnen handelen,
construeren menswetenschappers verhalen. Ze volgen daarbij bepaalde regels en gehoorzamen aan bepaalde verhaalkundige, interpretatieve en tijdsgebonden wetmatigheden. Niemand ontkomt bijvoorbeeld aan extrapolatie van
het gekende tot het ongekende. Geschiedenis wordt op vloeipapier geschreven, met te natte pennen. Blinde
vlekken worden werktuiglijk ingekleurd
door onterechte veralgemeningen, zonder dat men zich daar rekenschap van
geeft. Verhaler en toehoorder nemen,
omwille van de efficiëntie van het verhaal, onwillekeurig meer voor gekend
en 'waar' aan dan eigenlijk het geval is3.
Als cartografen van het verleden dragen geschiedkundigen een bijzondere
verantwoordelijkheid. De in kaart gebrachte, geïnterpreteerde gebeurtenissen en processen kunnen een richtsnoer
worden voor beleidsmensen en machthebbers. Onzorgvuldige en mythische
inkleuring van blinde vlekken kan dan
tot onaangename verrassingen leiden.
De bruggen die slachtoffers (én daders)
destijds inderhaast over ravijnen in de
geschiedenis hebben geslagen, om verder te kunnen terwijl alles nog gebeurde, ervarings- en tijdsgebonden verklaringen en verhalen die in het kader en
in functie van de herdenking vaak
onaantastbaar geworden zijn, moeten
dus kritisch onderzocht worden.
Geschiedkundigen (wetenschappers
in het algemeen) hebben behalve een
onderzoekende en verhalende opdracht
dus ook een kritische, demystificerende
taak. Het vervaardigen en vertellen van
verhalen over het verleden is ongetwijfeld een belangrijke maatschappelijke
bijdrage, maar geschiedkundigen kunnen en moeten zich bovenal bewust blij-

ven van blinde vlekken. Ze kunnen en
moeten beleidsmensen wijzen op de
noodzaak onterechte veralgemeningen
en simplificerende interpretaties te vervangen door voortgezet onderzoek dat
voor de toekomst efficiëntere verklaringen kan opleveren.
❑ Gie Van Den Berghe

NOTEN
1 Een interessante analogie vormen de neuropsychologische bevindingen van Oliver Sacks
met betrekking tot geheugen en tijdsbeleving.
Hij kwam daar recent op terug in The Last hippie
(The New York Review of Books, 26 March, 1992,
p. 51-60). Dat artikel gaat over een jonge man
bij wie een goedaardig gezwel op de pijnappelklier jammer genoeg pas verwijderd werd nadat
het al heel wat schade had toegebracht aan de
frontale hersenkwabben. De man is nu blind, de
verbinding tussen korte-termijn en lange-termijn-geheugen (`immediate' en `permanent memo ry ') is weggevallen en hij heeft nog ternauwernood besef van verleden of toekomst. Daardoor kan hij wat hier en nu gebeurt niet meer
plaatsen. Ook het heden heeft nog maar weinig
betekenis. Hij is het besef kwijt van `gebeuren',
`bezig zijn', `verloop' (van tijd, van dingen). Anders dan voor ons geldt voor hem niet meer dat
`the present is given its meaning and depth by
the past ... as well as being given potential and
tension by the future' (p. 53).
2 Daarover heb ik het uitgebreid gehad in een
voordracht ter gelegenheid van de vijftigste herdenkingsdag van het Nacht-und-Nebel decreet
dat Hitler op 7 december 1941 uitvaardigde om
elk spoor van weerstand in West-Europa genadeloos de kop in te drukken. Van dan af verdwenen weerstanders die gearresteerd werden
veelal in nacht en nevel. Een bewerkte versie
van die voordracht wordt binnenkort uitgegeven
door het Navorsings- en Studiecentrum voor de
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
3 Dit geldt overigens voor alle mensen en bijna
alle denkprocessen. Zie daarover : Cees Kruithof, Onwetendheid en sociaal gedrag, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1975.

VROUWEN
UIT DE SCHADUW
Vele vrouwen trachten de hun gestelde
grenzen te overschrijden. Sommigen
slagen daarin, anderen niet. Welke om-
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standigheden en welke eigenschappen
hebben het sommige vrouwen mogelijk
gemaakt om van het traditionele vrouwelijke pad af te wijken en waarom is
het anderen niet gelukt ?
Zes diepe borden 1 , een boek van Lutgart De Bal en Marleen Smans, vertelt
het boeiende maar trieste verhaal van
veertien vrouwen die het in hun eigen
ogen niet gehaald hebben. Annemie
Van Winckel beschrijft in Keien in de
Vijver-2 twaalf succesvolle vrouwen, die
als witte raven hun plaats hebben weten
te veroveren en te behouden in de mannenwereld van de politiek, de kunst, de
cultuur.
Welke moeilijkheden vormden een
hindernis voor de dochters van arbeiders uit Zes diepe borden?
In elk verhaal klinkt een schrijnend
gebrek aan zelfvertrouwen. Zelden kregen zij van hun ouders bevestiging en ze
vinden het dan ook moeilijk hun kinderen die bevestiging te geven. Ze zijn erg
plichtsbewust, eerlijk en besteden meer
tijd aan anderen dan aan zichzelf. Eigen
emoties en behoeften worden genegeerd. Uit elk verhaal blijkt hoe die zelfverloochening met de moeder-melk
werd meegegeven. 'Als we naar de
schoenwinkel gingen,dan liet die meneer ons geen hoge laarzen zien, want
die wist zelf ook dat wij dat niet konden
betalen. En pas achteraf besef je dan
datje toen niet hebt gezegd datje eigenlijk iets anders wilde en dat je alleen
maar hebt geknikt' (p. 27). Zo formuleert Liljan het, die 34 is en als reprograaf in een drukkerij werkt.
'Zelf heb ik thuis nooit waardering
gekregen en ben ik eigenlijk veel afgebroken geweest. Dat is volgens mij ook
de reden dat ik met zoveel problemen
en een minderwaardigheidsgevoel zit,
want zoiets blijft nawerken' (p. 34). Zo
beoordeelt Francine, 39, gescheiden
met drie dochters, haar situatie.
Wanneer Mieke, 42 en docente aan
een sociale hogeschool, haar eerste geld
verdient, koopt ze niets voor zichzelf
maar wel voor haar moeder, nl. zes die-
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pe en zes platte borden. Ze geeft ook
toe dat een hoofddoel in haar leven was
dat anderen haar graag mochten, daar
had ze alles voor over. 'Ik wou dat de
mensen mij graag zagen en ik deed van
alles voor hen om te worden gewaardeerd. Ik heb van thuis uit nooit te horen gekregen dat ik belangrijk was, dat
ik goed was en dat ik graag werd gezien... dat werd niet gezegd. Als dat niet
wordt uitgesproken, heb je ook niet het
gevoel dat je belangrijk bent en dat je
er mag zijn. Ik denk dat kinderen van
middenklassegezinnen meer worden
aangehaald, positief worden gewaardeerd, dat ze meer het gevoel hebben
van : "Ik mag er zijn", en dat ze het niet
nodig hebben om van alles te doen om
graag gezien te worden' (p. 47).
Het negatieve zelfbeeld dat in deze
gesprekken met vrouwen, opgegroeid in
een arbeidersgezin, telkens naar voren
gebracht wordt, is ook door de Zwitserse psychoanalytica Alice Miller in talrijke studies over het effect van de opvoeding in de vroege kinderjaren geconstateerd en geanalyseerd. Alice Miller
heeft het effect onderzocht van de opvoeding, verscha ft door wat zij narcistisch noodlijdende ouders noemt. Een
gevoelig kind van emotioneel onzekere
ouders zal achter de soms harde en
autoritaire façade de onzekerheid aanvoelen en de verlangens van de ouders
onbewust proberen aanvullen. Het aanleren van dit 'altruïsme' verloopt bij begaafde kinderen erg gemakkelijk. Het
kind blijft echter achter met een onecht
ik, wat geen enkel probleem vormt voor
de intellectuele ontwikkeling, wel voor
de ontplooiing van het waarachtige gevoelsleven. Vele begaafde volwassenen
hebben dan ook geen enkel vermoeden
van de aard van hun ware ik.
Volwassenen die als kind in hun
natuurlijke narcistische neigingen gefrustreerd werden zijn vaak erg perfectionistisch en hebben een zeer hoog ikideaal. Dikwijls hebben zij een hevige
angst voor het verlies van liefde en zijn
daarom tot grote aanpassing bereid. Ze
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zijn erg gevoelig voor krenkingen en lopen vaak met schuldgevoelens rond.
Lutgart De Bal en Marleen Smans,
redactrices van Zes diepe borden, vergissen zich wanneer ze denken dat deze
problemen alleen voorkomen bij arbeiderskinderen of dat alle arbeiderskinderen gedoemd zijn om met meer emotionele moeilijkheden dan kinderen uit
andere milieus door het leven te gaan.
Ook die hebben het moeilijk zichzelf te
zijn indien zij er door hun opvoeding
niet de kans toe kregen. Paula Semer,
tot 1990 presentatrice en producer bij
de BRT-televisie, zegt in Keien in de Vijver: 'Mijn ouders hebben veel in de kiem
gesmoord, ze zijn te autoritair gebleven.
(...) Ik ben dan ook gehuwd met een oudere man. Ik kwam bij een tweede vader
terecht (...)' (p. 91).
Marijke Van Hemeldonck, sinds
1982 lid van het Europees parlement
voor de socialistische partij, heeft dezelfde klacht als de arbeidersvrouwen in
Zes diepe borden, nl. dat vrouwen braaf
moeten zijn en goed hun best doen. Wat
betekent dat volgens haar in de politiek ? 'Op een gegeven moment wordt
de politieke opgang van vrouwen onvermijdelijk en dan worden vrouwen toegelaten op voorwaarde dat ze zich bezig
houden met die domeinen waar mannen echt niet aan kunnen. (...) Als ze
eventueel in het parlement terechtkomen, mogen ze zich bezighouden met
kinderen, gehandicapten, bejaarden en
zieken. De zachte sector, nietwaar, dat
is toch niets voor de heren' (p. 180). 'En
bij vrouwen zie ik ook weer het fenomeen van de "token woman" opduiken :
men beloont een vrouw als ze braaf is
en elimineert de anderen' (p. 182).
Ondanks de tegenstand die ook de
twaalf vrouwen, geïnterviewd door Annemie Van Winckel, ondervonden in de
maatschappij en de politiek, hadden zij
van thuis uit voldoende zelfrespect
meegekregen om hun weg te maken.'Je
zal een diploma halen, je zal in de maatschappij een rol spelen en je zal moeten
leren op eigen benen staan' (p. 88) was
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de boodschap van Paula Semers' ouders. Bij de meeste van deze vrouwen
stond minstens één ouder in het onderwijs. De vader van danspedagoge Jeanne Brabants was leraar lichamelijke opvoeding, de vader van Paula Semer onderwijzer, de moeder van senator Lucienne Herman-Michielsens was directrice van de Stedelijke Normaalschool
te Gent, de vader van Lydia DeveenDepauw, gewezen staatssecretaris van
het Brusselse gewest, was onderwijzer
en haar moeder muzieklerares, haar
grootvader was gids in Brusselse musea.
De moeder van Sara Masselang, de eerste vrouw in het Nationaal Bestuur van
het Algemeen Christelijk Vakverbond
(ACV), was de vrouw van een seizoenarbeider maar ze had een winkel. Ze
was economisch onafhankelijk en een
geëmancipeerde vrouw avant la lettre.
De grootvader van de minister van Cultuur van 1974 tot 1980, Rika De Backer,
was leraar wiskunde en ook haar grootmoeder was lerares.
Niet alleen de ouders gaven aan deze
vrouwen die tot de macht doordrongen
zelfbevestiging, ook hun leerkrachten
hadden een persoonlijkheid waarvan ze
als jonge meisjes diep onder de indruk
waren.
Paula Semer kreeg in de Stedelijke
Normaalschool van Antwerpen Nederlands van de vrouw van uitgever Eugène
De Bock en geschiedenis van Marthe
Bellefroid alias Rose Gronon. Zij voedden de meisjes op met de idee : 'Jullie
zijn zelf iets waard, een man hebben jullie niet nodig'. Er zaten weinig arbeiderskinderen op die school.
Rika De Backer kreeg op de Sint
Lutgardisschool in Antwerpen een opvoeding waarbij de nadruk werd gelegd
op wilskracht en niet op gehoorzaamheid en de latere taak in het gezin zoals
op vele nonnenscholen.
'Delegeer niets, vertrouw alleen jezelf is de les die de meeste van deze generatiegenoten meegekregen hebben,
zegt Annemie Van Winckel. Maar of ze
hiermee voor een vrouwelijke door-

unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poëzie, literatuur in een uniek kader
een
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braak hebben kunnen zorgen blijft toch
zeer de vraag. Zonder de machtscentra
van vakbonden, ziekenfondsen, administratie en culturele instellingen als achterban tellen vrouwen niet echt mee.
Alleen individuen gesteund door opvoeding, partner en familie kunnen sporadisch de top bereiken. Annemie Van
Winckel besluit dan ook dat de vrouwen
de komende jaren hun keien best deskundig in een andere vijver gooien.
In het Woord Vooraf van haar interviewboek met tien 'beroemde' vrouwen
die ofwel voor de klassieke loopbaan
van een vrouw kozen, zoals toneelspeelsters ofwel voor een typisch mannenberoep als regisseur of journalist, of die
geprobeerd hebben zich te bevrijden
van deze beperkingen en een derde weg
ingeslagen zijn, schrijft Alice Schwarzer: "Vrouwelijkheid" is voor mij geen
waarde op zich en "mannelijkheid"
geen taboe tegen elke prijs. Integendeel : zonder "mannelijke hoogmoed"
(Jelinek) geen ontsnapping uit het vrouwelijke getto !' (p. 10). Die puntig geformuleerde uitspraak kan de lezer als leidraad dienen bij Zes diepe borden — een
boek over vrouwen die in de schaduw
blijven en Keien in de vijver — een boek
over vrouwen die in het licht staan.
• Luce Billion
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F I L O S O F I E
LUDWIG WITTGENSTEIN
Laten we de enigszins obscure Franse publikatie die onlangs door Tirion in Nederland
werd uitgebracht achterwege, dan is dit de
eerste volledige biografie van Wittgenstein
die in het Nederlands verschijnt. Bij zijn verschijning kwam het project een beetje onverwacht uit de lucht vallen. Brian McGuinness
was immers al enige tijd met een 'officiële'
biografie bezig, waarvan enkele jaren geleden het eerste deel (tot en met de Tractatus)
bij Duckworth verschenen was. Toch valt het
werk van Monk niet tegen. Hij presenteert
een krachtig beeld van Wittgenstein, wiens
filosofie hij op knappe wijze met zijn levensgeschiedenis verbindt, al heeft hij wel de neiging sterk de nadruk op de logische en mathematische kanten daarin te leggen. Geen
wonder, Monk is zelf als mathematicus en logicus gevormd.
Monk zet in het beeld van Wittgensteins
leven talloze kleine puntjes recht (het sterkst
misschien wel in zijn discussie met Bartley en
diens onbewezen beweringen over homoseksuele 'uitspattingen' van Wittgenstein, al
bestaat over zijn geaardheid zelf geen twijfel
meer), maar brengt daarin geen schokkende
nieuwe elementen naar voren. Dat was ook
nauwelijks te verwachten. Het leven van
Wittgenstein is al zo vaak becommentarieerd, bewerkt, publiek gemaakt via getuigenissen en de publikatie van correspondentie,
ja zelfs tot onderwerp van fictie in romans en
toneelstukken gemaakt, dat weinig in zijn leven nog onbesproken blijft. Monks biografie
verdient alle respect, maar toch lijkt het werk
van McGuinness — afgaand op het eerste
deel — wat steviger. Dat heeft niet alleen te
maken met zijn indrukwekkende bespreking
van de Tractatus, maar vooral ook met zijn
grote kennis van de Middeneuropese en
Weense cultuur, die hem in staat stelt Wittgenstein op ongeëvenaarde wijze tegen de
achtergrond van zijn tijd te plaatsen. Vooral
de beginhoofdstukken laten daarbij een
onuitwisbare indruk achter. De wijze waarop
McGuinness daarin Wittgensteins jonge lectuur met zijn latere filosofische en ethische
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preoccupaties weet te verbinden (maar ook
hoe hij de koosnaam van zijn zuster Mining
op een van de romanheldinnen daarin weet
terug te voeren) wordt door Monk bij lange
na niet geëvenaard. Maar de afronding van
McGuinness' project is dan ook voorlopig
nog niet in zicht.
• Ger Groot
Ray Monk, Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten, vert. Ronald Jonkers, Prometheus, Amsterdam, 1991, 638 pp., B F 1300.

SIGER VAN BRABANT
In de reeks Geschiedenis van de wijsbegeerte
in Nederland verscheen er een interessant
deeltje over de 13e eeuwse filosoof Siger van
Brabant (1240-1281). Dat klinkt merkwaardig, want we weten weinig over de afkomst
en het leven van deze middeleeuwse denker.
Zijn naam suggereert dat hij afkomstig was
uit het hertogdom Brabant, dat de huidige
Nederlandse provincie Noord-Brabant en de
Belgische provincies Antwerpen en Brabant
omvatte. Mogen we Siger dan wel als Nederlander bestempelen ? Vast staat dat hij het
grootste deel van zijn leven aan de Parijse
universiteit doorbracht en daar behoorde tot
de Picardische natie. Waarschijnlijk was Siger geen clericus, maar een invloedrijk lekedocent.
De filosofiegeschiedenis omschreef in het
verleden Siger graag als een rebelse eenling
tegenover de traditie van de 'christelijke filosofie'. Het moderne onderzoek wijst dit
beeld af. Toch heeft Siger zware moeilijkheden gehad met het kerkelijk gezag. Een belangrijke datum in de geschiedenis van die
spanning is 7 maart 1277, toen de bisschop
van Parijs een aantal averoëstische stellingen
van radicaal-aristotelische inhoud veroordeelde, zoals die aan de Parijse universiteit
o.a. door Siger werden gedoceerd. De dominicaanse theologen Albertus Magnus en
Thomas streefden naar een meer gematigd
aristotelisme dat met het christendom te verenigen was. Volgens hen kon er geen tegenspraak bestaan tussen theologie en filosofie.
Siger - in één van zijn hoofdwerken, een
commentaar op de Metafysica - deelt dit optimisme niet: hij meent dat bepaalde filosofische waarheden tegen het geloof ingaan.
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Zijn interpretatie van de aristotelische gedachten over 'zijn' en 'wezen', over de Eerste
Oorzaak en over de dubbele waarheid van
theologie en filosofie worden in de inleiding
van het boekje steeds gelezen in het licht van
de geschiedenis van die interpretatie. Het
tweede deel is een bloemlezing uit Sigers
werk rond de thema's van de relatie tussen
filosofie en theologie, het noodzakelijkheidsdenken, het monopsychisme en het rationalisme.
• Erik De Smet

of een breuk met de louter economische orde
uiteindelijk ook ten prooi valt aan de dialectiek van een veralgemeende economie.
Hoewel dit boek een inleiding wil zijn op
het denken van Bataille zijn de teksten in
deze bundel niet altijd even helder. Wellicht
is dit gedeeltelijk te wijten aan het asystematische denken van Bataille zelf, maar ook aan
het feit dat de helft van de bundel meer over
Nancy handelt dan over Bataille.
• Luc Anckaert

Laurens ten Kate, red., Voorbij het zelfbehoud.
Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, GaHenri Kropp (ed.), Siger van Brabant. De dubbele
waarheid (in de reeks Geschiedenis van de wijs- rant, Leuven/Apeldoorn, 1991, 103 pp.
begeerte in Nederland), Ambo, Baarn, 1992, 166
pp.

GEMEENSCHAP EN OFFER
BU GEORGES BATAILLE
Woordenparen als binnen en buiten, identiteit en verschil, totaliteit en exterioriteit, berekening en verspilling vormen de rode
draad in het weefsel van veel postmoderne
teksten. De Franse wijsgeer en literator G.
Bataille (1897-1962), de auteur van een omstreden oeuvre, heeft één van de sporen getrokken voor het hedendaagse denken. Hij
schrijft strategisch tegen het moderne individualisme in en zoekt de grens van de samenleving bloot te leggen. Die grens is constitutief voor het geheel en tegelijk niet te overschrijden. Bataille reageert tegen de liberale
mensvisie die de idee van zelfbehoud centraal stelt. Hiertegenover plaatst hij de (sacrale) communicatie en de verspilling van
het offer. Het offer heeft verscheidene betekenissen. Aanvankelijk drukte het de relatie
uit, in de moderne tijd offert de mens zichzelf (de negativiteit van de hegeliaanse dialectiek). Tenslotte wordt het offer zelf geofferd. Dit is de ultieme grens: de fascinatie is
gefascineerd door het opofferen van de fascinatie. Vanuit de grenservaring ontstaan
nieuwe vormen van verbondenheid en communicatie die de moderne samenlevingsvormen overschrijden. De poëzie is wellicht de
belangrijkste nieuwe offerpraktijk. De woorden worden geofferd of ontdaan van hun
nutsfunctie waardoor een nieuwe, atheïstische sacraliteit mogelijk wordt.
De bundel wordt afgerond met een
boeiende bijdrage van Jean-Luc Nancy,
wiens ideeëngoed duidelijk beïnvloed is door
dat van Bataille en Heidegger. Nancy stelt
dat Batailles visie op het offer als een grens

G O D S D I E N S T
LIEVE CLOWN
Over evangelisatie vandaag en over de zgn.
'nieuwe evangelisatie' wordt genoeg gezucht
en gepuft, maar er zijn slechts weinig christenen die zich echt in het avontuur willen
storten. Eén van de laatsten is de Italiaanse
priester en missioloog Emilio Grasso. Hij is
de stichter en bezieler van een nieuwe religieuze beweging, Redemptor Hominis, een
gemeenschap van jonge mensen die van de
nieuwe evangelisatie haar actiepunt heeft gemaakt. Van de hand van Grasso verscheen
een bundel (vertaalde) artikelen die aantekeningen willen maken bij de aanzet van een
vernieuwd evangelisch leven. Het zijn artikelen die een verscheidenheid van onderwerpen aanraken, van het theologisch taalgebruik na Auschwitz tot Rock-muziek. Sommigen zijn geschreven met de boeken voor
zich — met verwijzingen naar pauselijke documenten, naar het werk van Gramsci en Levinas, naar de kerkvaders... - , andere artikelen met de boeken achter zich — fijnzinnige opmerkingen over en rond het kerkelijk
leven van vandaag. Die stukjes bevielen mij
het best: ze geven het enthousiasme weer
van mensen die geloven in hun zaak. Grasso
heeft het juist voor als hij de problemen van
de 'inculturatie' van het evangelie in de westerse wereld bij het taalgebruik legt. Ik kan
mij bij z'n uitspraak aansluiten dat de kerk
'meer kunstenaars dan critici nodig heeft'.
Dat neemt echter niet weg dat een nauwkeurige analyse van de situatie van de kerk nodig
is. Grasso — zelf een volbloed-intellectueel
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– gebruikt in dat kader het intellectuele erfgoed van de Italiaan Gramsci, van wie hij de
houding 'pessimisme van het verstand, optimisme van de wil' overneemt. Dit betekent :
'in alle omstandigheden aan de ergste veronderstellingen denken om alle reserves van de
wil op gang te brengen en in staat te zijn de
hindernissen omver te werpen' (p. 168).
De bevreemdende titel 'Lieve clown' verwijst naar een 'nieuwe' aanspreking van Jezus Christus. Grasso inspireert zich hiervoor
op het werk van H. Urs von Balthasar die in
het beeld van de clown het groteske, het
weerloze en het eeuwig-trekkende van de
mens zag en dat beeld 'zonder scheuren' ziet
opgaan in de persoon van Jezus Christus.
Een voorbeeld van anders-spreken over geloofszaken. Het is wel betreurenswaard dat
vele zinnen slecht vertaald zijn. Spreken over
geloofszaken vraagt een accuraat taalgebruik.
❑ Erik De Smet
Emilio Grasso, Lieve Clown. Aantekeningen bij de
nieuwe evangelisatie, Uitgeverij Colomba, Oegstgeest, 1992, 200 pp., BF 525.

WIJSHEID UIT DE WOESTIJN
Sommige regeringen hebben een schaduwkabinet. Dit komt het bestuur van het land
meestal ten goede. Zo ook hebben sommige
samenlevingen een 'schaduwsamenleving'.
Religieuze gemeenschappen functioneren
vaak als zodanig. We kennen ze nog steeds,
maar voor het christendom is het allemaal
begonnen in de woestijnen van het Nabije
Oosten rond het einde van de 3e eeuw.
'Woestijnvaders' is de verzamelnaam voor de
kluizenaars, semi-kluizenaars en leden van
kloostergemeenschappen, die vrijwillig de
maatschappij de rug toekeerden om een leven te leiden dat gestuurd zou worden door
heel andere principes dan degene die gelden
in een wereldse samenleving. Junod beschrijft dit stukje vergeten kerkgeschiedenis
aan de hand van vier figuren : het begin met
de, al bij al, gematigde Antonius, vervolgens
de cenobitische tendens die Pachomius op
gang bracht, de latere intellectualisering van
het woestijnleven met Evagrius en, tot slot,
het spectaculaire ascetisme van Syméon de
Stylliet. Junot doet dat nauwkeurig, in heldere korte paragraafjes en in een zeer leesbaar
Frans. Een les die van deze woestijnvaders
wellicht te leren valt is deze. Het probleem
voor de gelovige is niet : wat moet ik doen ?
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'Bemin uw naaste !' is meer dan duidelijk genoeg. Het probleem dat zich voor hem/haar
stelt is veeleer (en het wordt in de meeste
ethische en moraaltheologische uiteenzettingen verwaarloosd): hoe moet ik het goede
doen ? Hoe overwin ik mijn eigen weerstanden tegen het goede ? Het is al te gemakkelijk deze vragen door te schuiven naar de psycholoog. Alsof inhoud en interpretatie van
een religieus gebod wel, en de uitvoering ervan geen geloofskwestie zou zijn. Zo kan er
heel wat geleerd worden (in het kader van de
hedendaagse belangstelling voor deugdenethiek) uit de monastieke teksten over hoe
de deugd volbracht kan worden. En wat meer
is, de woestijnvaders schreven er niet alleen
intelligent over, zij deden het ook.
❑ Walter Van Herck
Eric Junod, Les sages du desert. Antoine, Pach6me, Evagre, Syméon (coll. Entrée libre, nr. 16),
Labor et Fides, Genève, 1991, 105 pp.

HET GEOPENDE OOG
Jeroen Witkam is sinds 1951 monnik en sinds
1967 abt van de trappistenabdij Maria Toevlucht te Zundert. In de jaren zestig raakte
hij – in het spoor van Hugo Enomiya Lasalle
– vertrouwd met het zen-boeddhisme en de
daaraan specifieke meditatiestijl, zazen. Zazen is een vorm van objectloze en beeldloze
meditatie. Ook de christelijke traditie kent
die vorm (o.a. de grote mystici hebben die
beschreven), maar het uitgangspunt bij zen
is anders : het eigen lichaam. Vanaf 1971
werd de abdij van Zundert onder impuls van
Witkam een centrum waar zazen-meditatiesessies en christelijk geloof in harmonie beleefd worden. Tijdens de meditatiesessies
hield Witkam geregeld toespraken, niet om
meditatiestof te bieden, maar om de deelnemers de juiste gerichtheid te laten zien.
Grondinspiratie voor die richting zijn beelden en woorden uit de Schrift. In Het geopende oog. De weg naar diepte-inkeer zijn een aantal van die toespraken verzameld en aangevuld. Het zijn korte maar krachtige stukjes,
waarin elementen uit de Schrift (b.v. een
woord uit het Johannesevangelie of een vers
uit de Psalmen) nieuw leven vinden vanuit de
oosterse traditie waarin zitten, ademen en
bewustzijnsleegte de kern vormen. De grote
aandacht voor het lichaam en de manier
waarop de mens er mee omgaat plaatst een
aantal thema's van het christelijke denken in
een nieuw en verrassend licht. Nergens heeft
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de lezer de indruk dat hij te maken heeft met
pseudo-religieuze nieuwlichterij. Witkams
notities getuigen van een oprechte beleving
van de evangelische boodschap. De verschillende hoofdstukjes – nooit langer dan enkele bladzijden – zijn niet gemaakt om in
één ruk uit te lezen, maar wel om af en toe
van te genieten.
❑ Erik De Smet
Jeroen Witkam, Het geopende oog. De weg naar
diepte-inkeer, Lannoo, Tielt, 1992, 162 pp.
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ling dat de zgn. armen vaak 'cultureel en
geestelijk rijk' zijn – in 'het willen leren van
de "armen"' een groot gevaar schuilt voor
uitbuiting, voor 'spirituele prostitutie',
schrijft Wojciechowski.
❑ Erik de Smet
F. Wijsen (ed.), Evangelisatie in nieuw perspectief,
UTP-teksten 19, Heerlen, 1991, 103 pp.
F. Wijsen (ed.), Kunnen de 'rijken' leren van de
'armen'? Over de opname van niet-westerse cultuurelementen in de westerse samenleving, UTPteksten 22, Heerlen, 1992, 73 pp.

EVANGELISATIE
Twee recent verschenen tekstbundels, uitgegeven door de Universiteit voor Theologie en
Pastoraat te Heerlen behandelen het moeilijke thema 'evangelisatie'. Een eerste bundel, Evangelisatie in nieuw perspectief beklemtoont in verschillende bijdragen dat evangelisatie niet het beleren en bekeren van de ander is, maar het ontdekken van en het waken
bij de eigenheid van de ander. Twee langere
en leerrijke artikelen over de situatie van
missie en evangelisatie, respectievelijk in Indonesië (met ruime aandacht voor het begrip
'Pancasila', een gelovige staatsideologie) en
in Oost-Afrika, worden omkaderd door een
bijdrage van de missioloog Wiel Eggen die
het begrip 'secularisatie' in een ruimer filosofisch kader belicht en een afrondende beschouwing Toekomst van de zending ? Zending van de toekomst ! van de hand van J. van
Lin.
Een tweede bundel snijdt een thema aan
dat het vakgebied van de missiologie overstijgt : Kunnen de 'rijken' leren van de 'armen'?
Over de opname van niet-westerse cultuurelementen in de westerse samenleving. Twee inleidende beschouwingen openen het boek.
Wiel Eggen vraagt zich af 6f en G. Huizer
wat wij van de armen kunnen leren. De
Maastrichtse psycholoog en psychotherapeut
F. Wojciechowski houdt zich bezig met de
vraag of de westerse psychotherapie iets kan
leren van de geneeswijzen van andere, meestal minder welvarende en minder 'beschaafde' (sic) volken. Over deze vraag is meer te
zeggen, maar deze enkele bladzijden geven
de lezer wel een goede indruk van de problematiek. Verfrissend is de bijdrage van bioloog en leraar boeddhistische meditatie M.
Schouten, die vanuit de oosterse geestelijke
tradities nieuwe elementen aanreikt voor het
omgaan met de natuur. Belangrijk element
in het hele debat is dat – naast de vaststel-

PELGRIMAGE NAAR HET HEILIG LAND
De vroegst bekende pelgrim naar het Heilig
Land is Melito, bisschop van Sardes, die
omstreeks het midden van de 2e eeuw Palestina bezocht, voornamelijk overigens om het
juiste aantal boeken van het Oude Testament en hun volgorde vast te stellen. De grote stroom pelgrims komt pas echt op gang onder het bewind van de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote (306-337). Uit
deze tijd dateert ook het oudste verslag, het
zgn. Itinerarium van Bordeaux. In 1884 werd
in een klooster te Arezzo in een handschrift
uit de 11e eeuw een pelgrimage-dagboek
aangetroffen. Aangezien de titelpagina ervan ontbreekt, staat de auteur ervan niet
vast, maar algemeen wordt aangenomen dat
het geschreven is door de non Egeria die genoemd wordt in een brief van de monnik Valerius uit de 7e eeuw. Dit reisverslag van
Egeria naar Palestina, Egypte en Syrië –
hoogstwaarschijnlijk daterend uit de jaren
383-384 – is een belangrijke bron voor de
geschiedenis van de liturgie, aangezien er
uitvoerig wordt bericht over de liturgie in Jeruzalem, vooral de Goede Week en de Paastijd.
Met het verschijnen van deze publikatie
is een hiaat opgevuld, want tot op heden bestond er nog geen complete vertaling in het
Nederlands van Egeria's notities. Door de
duidelijke inleiding en goede verklarende
noten bij de tekst ligt hier een heel interessant boekje voor.
❑ Panc Beentjes
Als pelgrim naar het Heilige Land. De pelgrimage
van Egeria in de vierde eeuw, ingeleid, vertaald en
toegelicht door drs. F. Ledegang (in de serie
Christelijke Bronnen, deel 4), Kok, Kampen,
1991, 106 pp., f 22,50.
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zelfstandige, multi-dimensionele identiteit
ontwikkelen, een eigen geschiedenis schrijven.
Helemaal duidelijk wordt het niet, maar
naast de amerikanisatie verwacht BerenAMERIKA EN DE HOLOCAUST
baum kennelijk ook een oplossing van de reBerenbaum is een vooraanstaand Amerinaissance van het orthodoxe jodendom. Die
kaans, joods, religieus denker. Als directeur
heropleving (in Israël en de VS) beschouwt
van het United States Holocaust Memorial
hij als een gevolg van een ideologische crisis
Museum in Washington heeft hij de leiding
van het seculiere zionisme. Het zionisme is
over een project dat het verhaal van de juer, niettegenstaande briljante verwezendeocide wil bruikbaar maken voor alle Amelijkingen, niet in geslaagd een aantal basisrikanen ; het moet onderdeel worden van het
doelstellingen te realiseren. Joden zijn nog
verhaal van pluralisme, tolerantie, democraaltijd kwetsbaar, afhankelijk van vreemde
tie en mensenrechten dat de VS over zichzelf
machthebbers, verspreid over de hele wereld
vertellen. Wat sommige joodse denkers afen worden nog altijd als een abnormaal volk
keurend de amerikanisatie van de holocaust
beschouwd. Nationalistische en orthodoxe
noemen, is voor Berenbaum een eerbare
bewegingen spelen in op dit ideologisch vazaak. Herdenking alleen is niet zaligmakend,
cuüm.
de wijze waarop gebeurtenissen uit het verDeze thema's en vraagstukken worden beleden hier en nu herdacht worden, bruikbaar
handeld in een rijk gevarieerd geheel van
gemaakt worden voor de toekomst, is op zijn
artikelen. Onder meer over holocaust-onderminst even belangrijk. De amerikanisatie
richt, dat sinds de jaren zeventig met een facmaakt de holocaust weliswaar minder exclutor honderdduizend toenam, over aantreksief joods, joden verliezen de controle over
kingskracht en beperkingen van het joodse
het verhaal, voorstanders van absolute uniethos van holocaust en verlossing dat Elie
citeit van de judeocide moeten inbinden,
Wiesel uitdraagt.
maar de amerikanisatie laat joden toe zich
Het zal de Europese, niet-joodse lezer af
als joden, als joodse gemeenschap te integreen toe duizelen als hij verneemt welke enorren in de Amerikaanse maatschappij. Berenme vlucht holocaust-herdenking en -indocbaum meent dan ook dat de uniciteit van het
trinatie in de VS hebben genomen. Hij zal
joodse leed niet geponeerd maar begrepen
zich ook vragen stellen over de opportuniteit
moet worden, door toetsing aan het leed van
van de opsomming die Berenbaum geeft van
andere slachtoffers (een stelling die hij in de
de vele joden op hoge maatschappelijke popraktijk heeft gebracht in A Mosaic of Vic- sities (om aan te tonen dat joden die zich als
tims. Non-Jews Persecuted and Murdered joden
by
profileren in de VS verregaand aanthe Nazis, Tauris, London/New York, 1990).
vaard worden en veel macht kunnen verwerBerenbaums standpunten zijn het resulven). Tot slot weze nog gezegd dat dit aantaat van grondige reflectie over de verschilbevolen boek een beetje ontsierd wordt door
lende, evoluerende wijzen waarop joden in
enkele geschiedkundige onjuistheden over
Israël en joden in de VS de holocaust sociaal,
de judeocide.
politiek, filosofisch en theologisch verwerkt
• Gie Van Den Berghe
en geïnterpreteerd hebben. Daarover handeMichael
Berenbaum,
After Tragedy and Triumpf.
len de essays in deze interessante bundel.
Modern Jewish Thought and the American ExpeRode draad van dit boek is het vraagstuk van
rience, Cambridge U . P . , Cambridge, New York
de joodse identiteit. Sinds de Libanon-oorlog
(etc.), 1990, $ 25.
en de intifada hebben tragedie (de holocaust) en triomf (de staat Israël) hun legitimerende en identiteit verlenende functie
G E S C H I E D E N I S
verloren voor vele joden, vooral Amerikanen. De Midden-Oosten politiek van Israël
in de jaren tachtig stelde een einde aan de
IN TUMULTU GOSICO
op Israël toegespitste periode van het Amerikaanse jodendom. Amerikaanse joden kunIn Tumultu Gosico (Tn de woelige geuzennen heden ten dage ook geen identiteit meer
tijd') is de ambtsaanvaardingsrede van W.H.
ontlenen aan het antisemitisme dat in de VS
Vroom, directeur van de afdeling Nedergelukkig fel geslonken is. Ze moeten dus een
landse geschiedenis van het Rijksmuseum te
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Amsterdam en nu ook bijzonder hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam. De
rede, gepubliceerd in een dun boekje van
geen 50 bladzijden, handelt over relieken van
heiligen in de woelige 16e eeuw. Een heleboel bizarre gebeurtenissen rond deze op
zich al bizarre voorwerpen – stoffelijke resten van mensen, maar ook voorwerpen als
het 'stokske' van Oldenbarnevelt of de boekenkist van Hugo de Groot – vullen Vrooms
exposé. Centraal staat de reliekenmanie van
de vrome Spaanse koning Filips II, die zijn
klooster-paleis Escoriaal bij Madrid volpropte met deze voorwerpen, die hij overal liet
weghalen waar ze in ketterse handen dreigden te vallen. Bij zijn dood in 1598 bevonden
zich in het Escoriaal 7420 relieken van heiligen. Aan de belangstelling van deze machtige vorst voor relieken en andere devotionalia zijn, schrijft Vroom, twee aspecten duidelijk te onderscheiden. Ten eerste zijn intieme, diep religieuze relatie tot verschillende
soorten devotionalia met welke hij, volgens
de bronnen, ook een lichamelijke relatie
had ; ten tweede, een politieke stellingname
die gericht was op eerherstel voor alles wat
de reformatie had vernietigd. Eén van de
meest fameuze relieken in het Escoriaal is de
zgn. Sagrada Forma, de miraculeuze hostie
van Gorcum. Deze hostie vertoont drie
bloedvlekken. Een watergeus zou in juli 1572
in Gorcum geconsacreerde hosties met zijn
laars hebben vertrapt. De hostie begon op
miraculeuze wijze te bloeden, de watergeus
bekeerde zich onmiddellijk tot de katholieke
kerk en trad in bij een strenge orde. De hostie werd door vrome lieden in bewaring genomen en belandde via Vlaanderen en
Duitsland in Spanje. W.H. Vroom toont aan
de hand van historische documenten aan dat
de hele story fraai is verzonnen en meesterlijk geënsceneerd. Hij situeert het opduiken
van de hostie in het kader van de vredesonderhandelingen van 1579 : de reliek diende
verwarring te zaaien in het Nederlandse
kamp en woede en verontwaardiging bij de
coalitie van de keizer, de koning en de paus.
De essentie van Vrooms betoog is dat relieken zin en betekenis krijgen door de cultuurvormen waarin ze zijn ingebed. Ze functioneerden – de valse Sagrada Forma is daar
een voorbeeld van – in een geheel van kerkelijke en wereldlijke instellingen en rituelen. 'Wanneer die vanzelfsprekende vormen
wegvallen, worden deze voorwerpen pas echt
kwetsbaar. Nieuwe vormen, als zij al worden
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gevonden, overtuigen niet' (p. 34). Het 'verloren voorwerp' kan alleen nog terecht in het
museum.
❑ Erik De Smet
Wim Vroom, In Tumultu Gosico. Over relieken en
geuzen in woelige tijden, SUN, Nijmegen, 1992, 48
pp., f 14,50.

BILDWÓRTERBUCH
Wie af en toe met middeleeuwse teksten geconfronteerd wordt, ontmoet soms een term
uit de kledings- of wapenuitrustingsterminologie. De hedendaagse lezer heeft er dan
vaak het raden naar hoe dit voorwerp of kledingstuk er uit zag. Wat is een schaamkapsel
en wat een sakkos ? In welke periode werd
het gebruikt ? Droegen mannen vroeger jurken ? En kon men in een harnas wel bewegen ? Om op al die vragen een antwoord te
geven, stelde de Oostenrijkse mediëvist Harry Kuhnel, hoogleraar te Salzburg, een handzaam werkje samen dat een encyclopedisch
overzicht wil bieden van kleding en wapenuitrusting, het Bildwórterbuch der Kleidung und

Rilstung.
Leuke prentjes stellen de verschillende
onderwerpen voor. Het hoofdbegrip staat
vermeld in het Latijn of het Duits, met tussen
haakjes de synoniemen in andere middeleuropese talen. Helaas komt het Middelnederlands niet veel ter sprake. Het encyclopedisch overzicht wordt voorafgegaan door enkele synthetiserende essays over een bepaalde periode van de hand van specialisten. Wie
zich nu afvraagt wat een 'schaamkapsel' (Fr.:
'braguette') is : dat is een gewatteerde bescherming van het broekkruis die in de loop
van de 15e en 16e eeuw populair was. Het
'schaamkapsel' werd verboden aan het eind
van de 16e eeuw.
❑ Erik De Smet
Harry Kuhnel, Bildwórterbuch der Kleidung and
Riistung, Kremer Verlag, Stuttgart, 1992, 334 pp.,
DM 42.

HERINNERINGEN AAN INDONESIE
Eileen Utrecht was een 'Indische', dat wil
zeggen een meisje van gemengde afstamming
in het koloniale Indonesië. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam zij, zoals zovelen, naar
Nederland, waar ze Ernst Utrecht leerde
kennen. Hij was een sterk politiek bewuste
student, enthousiast voor de jonge republiek
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Indonesië. Ze trouwden, en gingen in 1952
terug naar Indonesië om het land te helpen
opbouwen. In de jaren zestig, vooral na de
staatsgreep van Soeharto, krijgt de radicale
Utrecht steeds meer problemen met de
machthebbers, en na talloze moeilijkheden
keert het gezin in het begin van de jaren zeventig naar Nederland terug.
Eileen Utrecht vertelt haar wederwaardigheden met de charme van de lieve vrouw
die ze ongetwijfeld is. Vooral aan het begin
levert dat de nodige pittoreske beelden uit
het koloniale bestaan op, later de hardere
werkelijkheid in het Japanse concentratiekamp, de confrontatie met Nederland en
tenslotte de steeds beklemmender omstandigheden in het onafhankelijke Indonesië.
Pas in die laatste fase ontstijgt het boek
enigszins aan de al te persoonlijke, en vaak
hap-snap opgetekende herinneringen die
weliswaar onderhoudend, maar weinig opzienbarend zijn. Ook in het latere deel moet
men zich van de blikwijdte van de vertelling
overigens niet teveel voorstellen. Dit is allereerst een persoonlijk verslag, en daarbij blijft
men nog wel eens in de trivialiteit steken.
Zoiets heeft zijn bekoorlijke kanten, maar
het blijft een beperkt perspectief, en dat is
– gezien de thematiek en het bijzondere leven van Eileen Utrecht – jammer. Met een
andere invalshoek was een ongetwijfeld wat
minder pittoresk en charmant, maar wel analyserender en penetranter boek te schrijven
geweest.
❑ Ger Groot
Eileen Utrecht, Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de
onafhankelijkheid, Uitg. SUA, Amsterdam,
1991, 250 pp., f 45.

LITERATUUR
MIMESIS
Grote werken overleven vaak hun auteurs.
Na de Franse vertaling wordt Mimesis nu ook
toegankelijk voor de Nederlandstalige lezer.
Erich Auerbach (1892-1957) heeft vooral gepubliceerd op het domein van de romaanse
filologie. Daarnaast heeft hij vertalingen verzorgd van Dante, Petrarca, Vico en Croce.
De studie over de interpretatie van de wer-

kelijkheid door literaire nabootsing blijft zijn
hoofdwerk.
A. vertrekt bij de vaststelling dat de literatuur een interpretatie of nabootsing van de
werkelijkheid is. De nabootsing kan op verscheidene wijzen gebeuren. Elke literatuur is
getekend door haar stijlgenre dat bepaalt
welke werkelijkheid wordt weergegeven en
hoe ze wordt weergegeven. De lagere, banale
werkelijkheid wordt weergegeven in de lagere literaire genres terwijl de hogere werkelijkheid verwoord wordt in de verheven tragische stijl. De antieke en in het classicisme
hernomen leer van het verschil in stijlniveaus
werd doorbroken in het middeleeuwse realisme en in het 19e eeuwse Franse realisme.
De eerste breuk kan verklaard worden vanuit de christelijke incarnatieleer en de passieverhalen. De verhevenheid en de nederigheid bestaan er naast elkaar. Elke episode
kan in haar banale realiteit de schakel van
een universele samenhang zijn (de leer van
de figurale of typologische duiding). Het
Franse realisme kan begrepen worden vanuit
de politieke, sociale en economische veranderingen na de Franse Revolutie. Voor het
eerst namen mensenmassa's deel aan het historische proces. Voortaan zou men zich bij
de weergave van de werkelijkheid rekenschap geven van de sociale realiteit. Hierdoor konden de meest banale figuren (zoals
Sorel bij Stendhal en Goriot bij Balzac) het
voorwerp van een serieuze literaire uitbeelding worden.
A's uitvoerige presentatie en nauwgezette
grammaticale en stilistische interpretatie
biedt de lezer een bijzonder doorwrochte
oriëntatie op de hoogtepunten uit de westerse literatuur van Homeros tot Woolf. Het
(misschien te) lijvige boek, 520 dichtbedrukte bladzijden, is hoe dan ook een belangrijk
moment uit de geschiedenis van de literatuurwetenschap.
❑ Luc Anckaert
Erich Auerbach, Mimesis. De weergave van de
werkelijkheid in de westerse literatuur, vert. Wilfred Oranje, Agon, Amsterdam, 1991, 504 pp.,
BF 1500.

RUSSISCHE POEZIE UIT DRIE EEUWEN
In deze verrassende verzameling wordt het
werk gepresenteerd van 28 vertegenwoordigers van de Russische poëzie, die pas vanaf
het begin van de 18e eeuw een eigen vorm
en karakter had aangenomen. Voordien had
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de Russische dichtkunst zich gebaseerd op
de Poolse verstechniek, die gezien het verschil in taal daartoe nauwelijks geschikt
bleek. Met Gavriil Derzjavin (1743-1816), de
eerste Russische dichter die leesbare gedichten schreef, opent deze bundel, waarbij de
keuze werd bepaald 'door het belang van de
dichter, onze persoonlijke voorkeur en de
vertaalbaarheid van de gedichten'. Poëzie
ontstaan onder invloed van het socialistisch
realisme is buiten beschouwing gebleven. Uit
de korte, verhelderende biografische inleidingen blijkt dat liefst twaalf van de opgenomen dichters niet ouder dan vijftig jaar werden, onder meer ten gevolge van duels (o.a.
Poesjkin), suicide, fusillering, en gevangenentransport. Twee van hen ontvingen de
Nobelprijs voor literatuur : Ivan Boenin
(1933) en Boris Pasternak (1958), die aan dat
feit een prachtig gedicht wijdde (p. 175). Van
drie dichteressen is werk opgenomen, onder
anderen van Anna Achmatova die
beschouwd wordt als Ruslands grootste dichteres.
De vertalingen zijn bijzonder goed getroffen, en wie niet zou weten dat het hier om
vertalingen ging, zou zich afvragen welke talentvolle Nederlandstalige dichters achter
zulke verzen verscholen gaan. Slechts eenmaal kwam ik een niet-bestaand woord tegen, dat onder rijmdwang werd gevormd :
'bespoeden' (p. 71). De oudste gedichten
stammen volgens vorm en inhoud duidelijk
uit de 19e eeuw, waarin de natuur en romantiek de overheersende thematiek vormen,
maar ze ontberen de voorspelbare en zeurende droom die de Nederlandse poëzie uit
deze periode zo vaak kenmerkt, zoals blijkt
uit het soms abrupte einde van een gedicht
halverwege de regel (p. 69, 83). Opvallend is
hoe bij enkele dichters de herinnering gethematiseerd wordt (p. 111, 131, 161).
Als proeve van de kwaliteit van de vertalingen citeer ik het gedicht 'Somberte' (p.
139) van Velimir Chlebnikov in zijn geheel :
Als ik mezelf niet uit kan staan,
Werp ik me in het gouden zonlicht,
Ruisend trek ik mijn vleugel aan,
Ben nu eens heilig dan weer zondig.
Ik stierf ja, ik stierf en mijn bloed vloeide neer,
Droop over mijn harnas in stromen.
Toen 'k bijkwam, anders, heb ik weer
Met knjgersblik u opgenomen.
De dichteres Marina Tsvetajeva schreef in
een van haar gedichten : '... Mijn verzen ko-
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men, zoals goede wijnen, / Nog wel eens aan
de beurt' (p. 187). Die voorspelling is met de
uitgave van deze collectie bewaarheid. Wat
de uitgave extra aantrekkelijk maakt is de
zeer geslaagde vormgeving door Piet Gerards en Marc Vleugels, en de keuze van de
helderwitte papiersoort. Een boek dat naar
mijn smaak hoog zou scoren op de lijst van
de mooiste boeken van 1991.
❑ Paul Begheyn
Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit
drie eeuwen, samengesteld en vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg, Plantage / G&S,
Leiden, 1991, 224 pp., f 49,50 l BF 990.

DE WISPELAERE
Bij zijn vertrek als hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de Universitaire Instelling Antwerpen kreeg Paul de Wispelaere, in plaats van het gebruikelijke Huldeboek
van collega's en sympathisanten, een bundeling eigen publikaties aangeboden. De fraai
uitgevoerde band eindigt met een bibliografie van het kritisch werk die 668 nummers
telt ; de redacteurs selecteerden, in samenspraak met de auteur, vijftien niet eerder gebundelde tijdschriftartikelen 'die een beetje
een staalkaart vormen van onderwerpen
waar (PdW) in de loop der jaren mee bezig
(is) geweest' (p. 24).
Wie de verzameling doorleest interesseert
zich vanzelf meer voor de eigen evolutie van
de criticus dan voor die 'onderwerpen'. De
Wispelaere was in Vlaanderen één van de
eersten om aan te pikken bij de literaire
theorie en de narratologie ; de bundel herneemt dus een paar klassiek geworden bijdragen over complexe vertelstructuren bij
lievelingsauteurs als Louis-Paul Boon of Sybren Polet. De recentere teksten klinken opvallend minder theoretisch. De vakkennis
wordt er zeker niet kleiner op. De Wispelaere stapt wel steeds nadrukkelijker over van
de zuiver wetenschappelijke analyse naar
een pleidooi voor de literaire complexiteit,
die hij graag uitspeelt tegen de verarmende
en autoritaire eenduidigheid van de gevestigde ordes én van alle dogmatische revoluties.
De literatuur heeft dan niet zozeer de taak
een alternatief maatschappijconcept te ontwerpen : ze vrijwaart een levensnoodzakelijke ademruimte doordat ze alle beknellende zekerheden op losse schroeven zet.
Een evolutie van herkenbare snit, die De
Wispelaere trouwens zelf natrekt in het oeu-
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vre van geestverwant Hans Magnus Enzensberger, de bekende auteur van Das Ende der
Konsequenz (1982). Ik voeg daar onmiddellijk aan toe dat die ontspannen opstelling
hier zeker geen gemakkelijkheidsoplossing
is. De principevoorkeur voor polyfonie en
onoverzichtelijkheid brengt haar pleitbezorgers wel eens in de verleiding ook slordige samenraapsels voor publikatie geschikt te achten. De Wispelaere houdt het bij zorgvuldig
geformuleerde en gestroomlijnde essays. De
voorliggende bundel bevat maar één uitgesproken negatieve recensie, die toevallig (?)
ook over een verzameling essays handelt. De
belangrijkste grief is dat de betrokken auteur
zich daar voortdurend tegenspreekt : 'Rechtlijnigheid is als karaktertrek geen deugd.
Maar als kenmerk van het essay is het dat
wél. In een betoog moet de argumentatie stevig op poten staan' (p. 322). Het had het motto van Tekst en context kunnen worden.
❑ Paul Pelckmans
Paul de Wispelaere, Tekst en context. Artikelen en
essays over moderne Nederlandse en buitenlandse
literatuur, Universitaire Instelling Antwerpen,
1992, 492 pp., BF 1200.

DAG STOEL NAAST DE TAFEL
Tot nog toe had de lezer al kunnen kennismaken met Eric de Kuyper als de herschepper van de taferelen uit zijn kinder- en adolescentiejaren. Ze spreken aan omdat ze met
veel warmte, gevoel en verbeelding en in een
directe stijl geschreven zijn, zonder franje en
toch heel genuanceerd. Daarbij voegden zich
de reisberichten, eerder gepubliceerde stukken in De Spectator, Avenue en Het Parool
over zijn belevenissen onderweg van het ene
filmfestival naar het andere, van toneelpremières naar balletcreaties en opera-uitvoeringen. Het zijn anekdotes maar ook reflecties over kunst, literatuur, gastronomie, architectuur, het mannelijk lichaam.
Dat schept verwachtingspatronen als er
alweer een nieuwe De Kuyper te krijgen is,
de zesde in drie jaar tijd. Tot mijn verbazing
is er toch weer een andere De Kuyper aan
het woord in Dag stoel naast de tafel met als
ondertitel 'Kroniek van het dagelijkse'. Op
één stuk na zijn deze kronieken, geheel of gedeeltelijk, verschenen eind jaren zestig en
begin jaren zeventig in het Vlaamse weekblad De Spectator. Het zijn impressies, anekdotes en beschouwingen van een man die
erin slaagt aan de weekdagen het feestelijk
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tintje van een zondag te geven, misschien
omdat de trieste zondagen uit zijn kinderjaren voorgoed tot het verleden behoren. De
Kuyper schrijft over asperges en Proust, kurketrekkers voor linkshandigen, een hoed kopen in Londen, de geur van croissants,
kitsch, horoscopen, de beenhouwer met de
beste en de duurste worsten in het Brusselse,
het herfstlicht weerkaatst door duizenden
vensters van een wolkenkrabber in Manhattan. Zelf beweert hij dat zijn stukjes niet als
cursiefjes bedoeld zijn, 'als ironische weerspiegelingen van het kleine in onze omgeving' (p. 70) want hij heeft een hekel aan die
dingen waaraan de gezelligheid van het schilderachtige kleeft. Waarom schrijft hij dan
over al die 'belangeloze' dingen ? Omdat ze
in een context zitten waardoor ze niet banaal
zijn en belangrijk worden. 'Deze bespiegelingen zijn blokkendozen, puzzels, kruiswoordraadsels. Ik geef alleen de bouwelementen,
die door eigen ervaringen, dromen, ideeën,
belevingen moeten worden aangevuld. Jullie
vinden het juiste antwoord. Jullie zijn tenslotte de lezers' (p. 71).
Dat is een erg bescheiden standpunt.
Want de Kuyper biedt meer dan bouwelementen, hij schenkt ook veel gave, voltooide
gedachtenconstructies, filosofisch of spits
aforistisch geformuleerd. Wat is een maaltijd
koken méér dan inkopen doen, klaarmaken
van het voedsel, eten van het klaargemaakte ? 'Het is een uitweg van affectie voor elkaar via een liefdevol bezig zijn met de dingen. Een uiting van liefde en genot jegens de
dag en jegens hen die de dag met je delen'
(p. 18). Politiek ? Dat is de kunst van de tautologie (p. 25). Een van zijn stukjes begint
met volgend chiasme : 'De maatschappij
heeft de intellectuelen die ze verdient, en
omgekeerd hebben de intellectuelen de
maatschappij die ze verdienen' (p. 58). Met
24 november 1991 in het achterhoofd lees je
dat niet zomaar als een tijdeloze boutade.
Vele reflecties van De Kuyper in dit boek
hebben het karakter van zo'n universele uitspraak die in de concrete context van de lezer heel reëel wordt. Daarom is Dag stoel
naast de tafel geen gebundelde nostalgie naar
de dagelijksheid van twintig jaar geleden geworden, maar blijft het de dingen van nu verhelderen. Dat is geen geringe verdienste en
het getuigt van een meer dan alledaags talent.
❑ Joris Gerits
Eric de Kuyper, Dag stoel naast de tafel, SUN,
Nijmegen, 1991, 116 pp., f 24,50.
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JORGE SEMPRUN
De voormalige Spaanse minister van cultuur,
Jorge Semprun, werd in het Nederlands taalgebied bekend door zijn optreden in de
VPRO-reeks Nauwgezet en Wanhopig. In een
Madrileense hotelkamer schetste Semprun
het drama van de 20e eeuwse Europese geschiedenis door het verhaal van zijn eigen leven te vertellen : zijn bourgeois-afkomst, de
Spaanse Burgeroorlog, zijn verblijf in Buchenwald, het illegale werk aan de top van
de Spaanse communistische partij... Na de
televisiereeks werden een aantal literaire
werken van Semprun in het Nederlands vertaald : De tweede dood van Ramon Mercader,
Netsajev is terug, Buiten bewustzijn en het
meesterwerk De grote reis, een impressie van
de tocht naar Buchenwald.
In de recent verschenen lijvige roman
Zon mooie zondag ! staat de kampervaring
opnieuw centraal. Semprun zegt over het
boek dat hij De grote reis heeft willen herschrijven in het licht van zijn afrekening met
het communisme in het begin van de jaren
zeventig. Het verhaal draait rond één zondag
in Buchenwald. De verteller herinnert zich
hoe hij gegrepen werd door de schoonheid
van een beukeboom. De klik van het pistool
van een SS-onderofficier brengt hem terug
naar de werkelijkheid. De jonge hoofdfiguur
kan zijn belager alleen maar wijzen op de
schoonheid van die éne boom. Even hebben
beiden tegelijkertijd dezelfde mystieke ervaring. Semprun ontsnapt aan de dood, zijn tijd
is nog niet gekomen. Dat ene moment vormt
het uitgangspunt voor een vertelling over zijn
carrière als communistische militant na de
oorlog : de ontmoetingen met andere ex-gevangenen, de communistische terreur, de politieke methoden van de totalitaire staat...
Het geheel is geschreven vanuit de positie
van de bekeerde communist die tot het inzicht kwam dat de revolutie haar eigen kinderen verslond. 'Ik heb het over het bloed
dat aan je geheugen kan kleven, en zelfs,
onuitwisbaar, aan je handen, wanneer je je
in het tijdperk van Stalin hebt geweerd in de
rijen der communisten. En wanneer ik het
juist over het tijdperk van Stalin heb is dat
niet in de illusie dat er voor de Georgiër geen
bloed zou hebben gevloeid, na hem geen
bloed zou hebben gevloeid' (p. 151).
De stijl is een wonderlijke mengeling van
associaties en uitweidingen, recapitulaties,
auctoriële verklaringen en literaire verwijzingen. Op de belangrijkste momenten in het

verhaal laat Semprun de oude Goethe en zijn
discipel Eckermann hun beroemde conversaties opnieuw beleven, op dezelfde plaats als
toen : het beukebos aan de rand van de stad
Weimar, het Buchenwald. De vertelling – ik
durf het geen roman of essay noemen – is
een knappe verweving van autobiografie, politiek essay en cultuurgeschiedenis. De Franse versie van het boek dateert uit 1980, maar
met de recente ineenstorting van de communistische regimes, is het verhaal van Semprun nu actueler dan ooit.
Erik De Smet
Jorge Semprun, Zo'n mooie zondag !, vert. Babet
Mosel, Agathon, Houten, 1992, 360 pp., BF 995.

KUNST
ERNST GOMBRICH
Al eerder gebruikte Didier Eribon (journalist bij de Nouvel Observateur en biograaf van
Michel Foucault) het genre van het interview
om grote figuren uit de intellectuele geschiedenis van deze eeuw te portretteren : Georges Dumezil en Claude Lévi-Strauss. In de
portrettengalerij die zich daarmee gaandeweg aan het vormen is mocht de kunsthistoricus en -theoreticus Ernst Gombrich niet
ontbreken : een intellectueel in wie de
Weense geest uit het begin van deze eeuw
nog altijd voortleeft. Hoewel Gombrich in
deze gesprekken aan enkele van de geijkte
stereotypen van die periode (de frivoliteit,
alomtegenwoordige vrolijkheid of intellectuele brille) het een en ander tracht af te
doen, blijft de lijst kunstenaars, intellectuelen en wetenschapsbeoefenaren die hij van
nabij meemaakte indrukwekkend : van
Schonberg en Freud tot Kokoschka en Berg,
zonder uiteraard de grote figuren uit zijn eigen vakgebied te vergeten : Von Schlosser,
Ernst Kris, Fritz Saxl, Panofsky en Karl Popper.
Met de komst van het nazisme week Gombrich uit naar Londen, waar hij uiteindelijk
directeur werd van het Warburg Institute,
nadat hij in de oorlogsjaren bij de BBC als
vertaler had gewerkt. Uit die periode stamt
zijn beroemde Sto ry of Art, waarmee hij bekend werd bij het grote publiek. In feite was
het een gelegenheidswerk, geschreven uit
geldnood, maar het maakte wel duidelijk dat
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alles in eenvoudige termen kan worden uitgelegd. Later publiceerde hij zijn grote werken Art and Illusion en The Sense of Order,
waarin hij de grote thema's van de kunstpsychologie en -theorie behandelde : de perceptie van de kunst, de onmogelijkheid van
een onbevooroordeelde blik, de verwachtings- en kennishorizon als bepalende voorwaarden voor de waarneming, etc.
Bij dit alles ging hij de discussie met andere stromingen, zoals het iconologisme van
Panofsky, niet uit de weg, zoals hij ook zijn
schatplichtigheid bekent aan het rationalisme van zijn vriend Popper. In deze interviews gaat Gombrich op ongedwongen wijze
op deze thema's in, zoals dat in een gesprek
mogelijk is, doorspekt met de talrijke referenties die men van een erudiet van zijn kaliber verwachten kan. De imposante gestalte
van Gombrich is echter niet de enige reden
waarom dit boek de lezer in zijn ban houdt.
Het is tegelijk een opwindende tocht langs de
problemen die kunstenaars, kenners en
kunsttheoretici nog altijd bewegen. Van dat
avontuur is het einde, zo maakt Gombrich
duidelijk, nog altijd niet in zicht : 'Er zijn nog
zoveel dingen die we niet weten over de
kunst. En het belangrijkste dat we nog altijd
niet weten is wel waarom een kunstwerk nu
eigenlijk goed of slecht is...'
❑ Charo Crego
E. Gombrich & D. Eribon, Ce que l'image nous
dit. Entretiens sur l'art et la science, Adam Biro,
Parijs, 1991, 186 pp.

1900-1910: HET ONTSTAAN
VAN DE HEDENDAAGSE KUNST
Sinds een aantal jaren is het inzicht gegroeid
dat de kunst van deze eeuw in haar volle rijkdom en complexiteit niet met louter stilistische criteria te begrijpen valt. Het is veel te
simpel gebleken het werk van Cézanne te reduceren tot de loutere ontdekking van elementaire vormen. Ook de gedachte dat de
kunst zich heeft ontwikkeld als een zoektocht naar uiterste zuiverheid, of vanuit de
ontmoeting met de primitieve kunst blijkt
niet te voldoen. Te vaak ook zijn avant-gardes benaderd als in zichzelf gesloten universa, zonder te kijken naar de wisselwerking
met andere stromingen of verwantschap op
grond van gemeenschappelijke inspiratiebronnen. De baanbrekende studie A Fine
Disregard van Kirk Varnedoe, meer of minder geslaagde revisies van de klassieke voor-
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geschiedenis van de moderne kunst (de expositie On Classic Ground in de Tate Gallery) en exposities rond avantgardistische stromingen als Constructivisme/Dadaïsme in
Marlborough Gallery, vormen de markeringspunten van deze nieuwe inzichten.
De jaren tussen 1900 en 1910 vormden
een bloeitijd voor de Europese kunst. Cézanne schilderde enkele van zijn beste doeken,
net als Gauguin, Monet, Degas, Braque, Matisse, Brancusi en uiteraard Picasso, wiens
Demoiselles d'Avignon uit 1907 vaak als het
beginpunt van de moderne kunst wordt aangewezen. In deze jaren tekenen zich ook de
thema's en lijnen af waarlangs de verschillende avant-gardes zich in de volgende decennia
zouden ontwikkelen. Zij behoorden, schrijft
Valeriano Bozal in de hier besproken studie,
niet meer tot de 19e eeuw, maar evenmin
reeds tot de 20e.
De mens en zijn verhouding tot de natuur,
de relatie tot de klassieke traditie, de terugkeer tot het primitieve, de grenzen van de
taal, het vraagstuk van het artistieke medium, de materialiteit van het pictorische oppervlak of beeldhouwkundig volume, en
nieuwe thema's als de vrouw en haar negativiteit of de stad en de massa : al deze kwesties werden in deze jaren voor het eerst gearticuleerd. Bozal behandelt ze in deze studie
met grote aandachtig en gevoel voor het veelbetekenende detail. Uitgebreid staat hij stil
bij het werk van Cézanne, diens classicisme,
de eliminatie van het anekdotische en het
zoeken naar de dingen zelf, om te eindigen
met een magistraal hoofdstuk over Picasso
en de spanning in diens werk tussen classicisme en primitivisme. Kunstenaars als
Klimt, Munch en Schiele, Degas, Bonard,
Brancusi, de fauvisten en Gauguin, en de
Duitse impressionisten zijn dan al gepasseerd, en met groot inlevingsvermogen behandeld.
Lezing van dit boek is een waar genoegen,
dat niet beperkt zou mogen blijven tot degenen die het Spaans machtig zijn. De schrijver
heeft niet alleen de strengheid van de eruditie weten te verbinden met een vloeiende,
aangename stijl, maar ook de lezer weten los
te rukken uit de vadsige gemakzucht van de
gemeenplaatsen waarmee wij het ons zo vaak
gemakkelijk maken.
❑ Charo Crego
Valeriano Bozal, Los primeros diez anos. 19001910, los orígenes del arte contemporáneo, Madrid, Visor, 1991, 225 pp.

BOEKEN

861

V A R I A
KUNST, CULTUUR EN GELOOF
'Katern I is de eerste uitgave van het CCS
(Christelijk Cultureel Studiecentrum) van
een reeks jaarboeken die naar de stichting
hoopt in de loop van de jaren een indrukwekkend christelijk-cultureel oeuvre zullen vormen', aldus de tekst op de achterkant van
deze Katern.
Bijdragen die zich 'op het grensvlak van
kunst, cultuur en geloof bewegen (zie ondertitel) lopen het gevaar zich al vlug in een niemandsland te bevinden of, nog erger, vanuit
het eigen beschermd domein strooptochten
te ondernemen in het gebied van een ander.
De samenstellers van deze bundel hebben
m.i. dit gevaar ontweken door zorg te dragen
voor een grote diversiteit. De katern bezit
een pêle-mêle van theoretische opstellen,
poëzie en kortverhalen. Verder is er een interview met de 'algemeen directeur Eize
Koenen en zijn rechterhand Kees Vuyk'
waarin zij hun visie op en de filosofie achter
de Christelijke hogeschool voor de kunsten
Constantijn Huygens verduidelijken: 'Het
gaat niet om het maken van christelijke kunst
maar om als christen kunst te maken. Je bent
met kunst bezig. Kunst staat niet in dienst
van een levensbeschouwing' (p. 51). Hieruit
spreekt een duidelijke erkenning van de
autonomie van de kunsten, die geen levensbeschouwing dienen te propageren maar niet
anders dan uit een levensbeschouwing geboren kunnen worden en gestalte krijgen. Het
christelijke bestaat er volgens hen in de kun-

stenaars van dit laatste bewust te maken. In
die zin kan een christelijke levensbeschouwing kunstenaars helpen het uit te houden
midden de diepe onzekerheid over de plaats
van de kunstenaars in de wereld' (J.W.
Schulte Nordholt, p. 17). In een bondig overzicht van de beeld- en ikonencultuur in de
Griekse en christelijke traditie, werpt A.C.
Bronswijk een helder licht op de verhouding
tussen levensbeschouwing en kunstopvatting. In een uitgesproken filosofische bijdrage laat Kees Vuyk in enkele momentopnamen de beslissende invloed zien van het
christendom op de Europese cultuur: het bevrijdt de dingen van hun welsprekendheid,
het maakt plaats voor een geseculariseerd
denken en vervolgens voor de autonomie van
de kunst om tenslotte, in onze tijd, met de
afwezigheid van God en de groeiende vervreemding van de mens de condities te
scheppen waarin het individu creatief moet
zijn om zich te handhaven. Een uitdagend essay vol paradoxen dat aanzet tot diepere reflectie.
Tenslotte vermeld ik nog de bijdrage over
'De relatie tussen kerk- en volkslied', het
zgn. contrafact. Het bevat een uitdagende
vraag naar de overbrugging van het profane
en het sacrale in liturgische teksten. Stof genoeg dus om een volgende katern op het getouw te zetten.
• Hugo Roeffaers

Bert de Jong en K. de Jong Onz. (red.), Katern
I. Bijdragen op het grensvlak van kunst, cultuur en
qeloof. Christelijk Cultureel Studiecentrum,
Kok, Kampen, 1992, ƒ 15,90.
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867 TIJD EN RUIMTE IN DE TECHNISCHE WERELD
SAMUEL IJSSELING

Techniek en industrie hebben ons wereldbeeld grondig veranderd. Over wat techniek en industrie
in wezen zijn bestaan er echter nogal wat misverstanden. Techniek en industrie zijn geen dingen,
maar werelden waarin efficiëntie, interdependentie en uniformiteit de toon aangeven, waarin tijd
koopwaar wordt en tot 'punctualiteit', stiptheid gereduceerd en waarin het onderscheid tussen het
private en het publieke zijn betekenis verliest. Techniek vertoont een totalitair karakter, en dat is
verontrustend.

878 HEIBEL RONDOM DE DODE-ZEEROLLEN
Feiten en fictie
PANC BEENTJES

De geschiedenis van de ontdekking zowel als van de publikatie van de Dode-Zeerollen lijkt wel
een detective story. De wetenschappelijk niet te verantwoorden vertraging van de publikatie is een
vruchtbare voedingsbodem voor de meest wilde hypothesen. In deze bijdrage zet de auteur de
feiten op een rijtje.
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VIJF STELLINGEN OVER XENOFOBIE
EN EEN ANTI-XENOFOBIE BELEID
JOHAN LEMAN

80.000 Marokkaanse en Turkse mensen veroorzaken bij een deel van de 6 miljoen autochtone
Vlamingen xenofobe gevoelens. Ook in andere landen is niet iedereen bereid de al bij al beperkte
niet-Europese aanwezigheid te zien als een potentiële verrijking. De auteur is sinds drie jaar
kabinetschef van de koninklijk commissaris voor het migrantenbeleid en probeert een antwoord te
formuleren op de vraag wat er op beleidsniveau moet gebeuren om deze bedreigende escalatie te
keren.
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LOS ANGELES: RACISME OF KLASSENSTRIJD?
LUDO ABICHT

Voor drie vierden van de zwarte bevolking van de VS zijn de hoopvolle verwachtingen van de
jaren zeventig niet uitgekomen. De recente revolte in Los Angeles is niet zozeer een uitbarsting
van racisme maar wel van een klassenstrijd tussen een minderheid van haves en een meerderheid
van have-nots die zich o.a. ook in Europa aftekent.
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DIE SCHONEN ECHO

Taal en evolutie in het werk van Leo Plevsier
BART VERVAECK

Het werk van Leo Pleysier is een echo van wat verloren gegaan is: een oorspronkelijke taal, een
oorspronkelijke verhouding met de plattelanders en met de realiteit. Wil de nagalm de origine
opnieuw tot klinken brengen, dan moet hij ontdaan worden van al het onoorspronkelijke: de
clichés van de taal, de taalgebruiker en de werkelijkheid. Pleysier pakt die drie soorten clichés aan
in de drie grote fasen van zijn werk. Maar uiteindelijk blijft de vaststelling dat de echo altijd achteraf komt. En dat het enige wat nog rest van de oorsprong de leegte en de afwezigheid is.
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909 LIEFDE IS HET FUNDAMENT VAN DE BESCHAVING
Gesprek met Julia Kristeva
GER GROOT
De ethiek en de filosofie van het subject, de ander en de liefde lijken weer hun opwachting te
maken. Julia Kristeva is met haar Histoires d'amour een van hun meest opvallende pleitbezorgers.
Een gesprek met deze linguïste, psychoanalytica en cultuurfilosofe over de liefde als hoeksteen
van de beschaving.

920 POMPEJI, 'EEN TWEEDE SODOMA'
Klassieken in een jezuïetencollege anno 1910
LUC DEVOLDERE
Pompeji dus. Maar niet het zoveelste reisverhaal. Wel een Journey in the mind van een humaniora-leerling anno 1910 uit het Gentse Collège Sainte Barbe. Het schoolse opstel maakt enkele
dingen duidelijk over het onderwijs in de klassieken op een jezuïetencollege in het begin van de
eeuw. Zelfs Pompeji wordt ingepast in de ultramontaanse ideologie. In de bibliotheek aan Pompeji
gewijd, kiezen wij echter voor een buitenstaander, Giacomo Leopardi. Hij herleidt de stad - en
elke menselijke constructie - tot haar juiste proporties.

930 EEN KRUIS OVER DE CHINESE CULTUUR?
NICOLAS STANDAERT
Het besef dat de Chinese cultuur een diepe crisis doormaakt (Streven, juni 1992) heeft bij een
aantal Chinese intellectuelen een bezinning op gang gebracht over de in China ingewortelde
zelfvoldaanheid; tegenover de traditionele positive visie op de mens van het confucianisme, stelt
een kleine maar invloedrijke groep zgn. 'cultuurchristenen' christelijke thema's als schuld, zonde,
kruis en verlossing. Een uitdagende stellingname, ook voor westerlingen.
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TIJD EN RUIMTE
IN DE TECHNISCHE WERELD
SAMUEL IJS SELING

Waarschijnlijk luidt de belangrijkste en meest fundamentele vraag die de
filosofie kan stellen: wat gebeurt er in en met onze wereld? Misschien is dit
een mogelijke vertaling van Heideggers vraag naar het zijn, begrepen als
werkwoord. Wanneer er gevraagd wordt naar wat er door ons en met ons
gebeurt, gaat het om een gebeuren of eventueel een netwerk van gebeurtenissen dat, enerzijds, door ons mensen wordt bewerkstelligd en niet plaats zou
hebben zonder ons toedoen en dat, anderzijds, ons mensen overkomt en
waarvoor wij slechts de plaats om te gebeuren kunnen voorbereiden of
inrichten. Het is niet evident dat het hier gaat om één gebeuren of een netwerk
van gebeurtenissen dat als een eenheid begrepen kan worden. Mensen voltrekken hun bestaan nu eenmaal in het meervoud en deze veelvuldigheid is zowel
principieel als feitelijk niet tot een eenheid terug te brengen, tenzij door
constructies die vanaf het ontstaan van de filosofie op filosofen een grote
aantrekkingskracht hebben uitgeoefend, maar die ook voortdurend opnieuw
door dezelfde filosofen op de helling gezet zijn. Wel kan men met de nodige
reserve zeggen dat de gebeurtenissen die plaatshebben. iets te maken hebben
met het ontstaan en vergaan. het tot stand komen en verloren gaan van
betekenissen, van zin.
TECHNIEK EN INDUSTRIALISATIE
De belangrijkste gebeurtenis in de moderne tijd is het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne techniek en de daarmee verbonden industrialisatie.
Deze gebeurtenis is voorbereid in een lange geschiedenis. Allerlei kleinere
gebeurtenissen hebben tot het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne
techniek en industrie bijgedragen. Gebeurtenissen zoals uitvindingen en
ontdekkingen, gewoonlijk als antwoord op of oplossing van toevallige praktische en theoretische problemen. Gebeurtenissen ook van politieke en militaire,
sociaal-economische en religieuze, wetenschappelijke en filosofische aard.
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De techniek is waarschijnlijk zo oud als de mensheid, maar heeft in de
moderne tijd een grondige wijziging ondergaan. De moderne techniek, die
waarschijnlijk pas in haar beginfase is, heeft alle menselijke verhoudingen
veranderd en niet op de laatste plaats de verhouding tot tijd en ruimte. Het
industriële tijdperk, begonnen aan het einde van de 18e eeuw, is door de meest
recente ontwikkelingen van de techniek tot op zekere hoogte beëindigd en
voltooid. Men spreekt reeds van een post-industrieel tijdperk. In dit nieuwe
tijdperk krijgen bijna alle fundamentele noties uit de traditionele filosofie een
andere betekenis. Dit is het geval voor noties zoals arbeid, maken en doen,
schrift en communicatie, politiek en ethiek, oorlog en vrede, vrijheid en
verantwoordelijkheid, natuur en geest, en ook rationaliteit. Sommige noties die
kenmerkend waren voor de moderne tijd, zoals subject en object, verliezen
zelfs hun betekenis. Vooral de verhouding tot tijd en ruimte, die voor al de
zojuist genoemde noties van wezenlijk belang is, verandert fundamenteel.
Techniek en industrie zijn enerzijds het produkt van menselijke inventiviteit
en creativiteit, maar anderzijds zijn zij iets dat de mens overkomt, waarvan hij
niet de oorsprong is en waarover hij evenmin heer en meester is. Om deze als
het ware 'dubbele' oorsprong van techniek en industrialisatie te verduidelijken,
wordt gewoonlijk een beroep gedaan op een traditioneel onderscheid of zelfs
een tegenstelling tussen geschiedenis en evolutie en, in de geschiedenis, tussen
creativiteit en overlevering of facticiteit. De geschiedenis zou het werk zijn
van de mens, van de vrijheid en de geest, waarbij noodzakelijkerwijze wordt
voortgebouwd op wat reeds gegeven en verwerkelijkt is. De evolutie daarentegen zou een natuurlijk proces zijn, dat gekenmerkt wordt door noodzaak en
door natuurlijke selectie en mutatie. Voor het hedendaagse denken is dit
dualisme van natuur en geest niet langer bevredigend. Mede hierom spreekt
Heidegger van een geschiedenis van het zijn. Een geschiedenis die niet zonder
meer het werk is van de mens, maar die zich ook niet voltrekt zonder de
mens. Ontstaan en ontwikkeling van techniek en industrie zijn, aldus Heidegger, een aspect van deze zijnsgeschiedenis. Alles komt er dan op aan hoe deze
zijnsgeschiedenis begrepen moet worden, waarbij de vraag gesteld kan worden
of deze geschiedenis wel van de orde van het beg rijpen en het weten is.
Begrijpen en weten hebben voor Heidegger in ieder geval niet het laatste
woord.
MISVERSTANDEN
Om enig inzicht te verwerven in wat techniek en industrie in wezen zijn en
wat hun plaats is in wat en door en met de mens gebeurt, moeten allereerst
verschillende vormen van misverstand worden vermeden. Op de eerste plaats
valt de techniek niet samen met het geheel van technische apparaten, instrumenten en machines, en is de industrie niet hetzelfde als het geheel van
fabrieken, laboratoria en ondernemingen. Ongetwijfeld zijn deze instrumenten
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en ondernemingen van groot belang. Zij vormen als het ware de belichaming
van de techniek en maken dat de techniek een wereld is. Met betrekking tot
deze instrumenten en ondernemingen kan opgemerkt worden dat er meer en
minder volmaakte en meer en minder ingewikkelde zijn. Zo is een gewone
horloge of een schrijfmachine een betrekkelijk eenvoudig apparaat in vergelijking met de atoomklok of een personal computer en is een meubelfabriek heel
wat minder ingewikkeld dan een kerncentrale. In de technische wereld is iets
volmaakter in de mate dat het meer verwijst naar en meer aangewezen is op
andere technische voorwerpen. Een herziening van de traditionele ontologie is
dan ook noodzakelijk. Wanneer in de klassieke ontologie een zijnde een
grotere volmaaktheid heeft in de mate dat het meer op zichzelf staat, een
substantie is, dan geldt thans dat iets volmaakter is naarmate het een grotere
afhankelijkheid vertoont van andere zijnden, waarnaar het verwijst en waarop
het aangewezen is.
Techniek en industrie zijn vervolgens ook geenszins toegepaste wetenschap. In ieder geval is het niet zo dat er eerst wetenschap was en vervolgens
techniek. Het tegengestelde is eerder het geval. Bij de eerste stappen naar de
moderne wetenschap, bijvoorbeeld bij Galilei en Copernicus, werd gebruik
gemaakt van allerlei vernuftige technische apparatuur. Zonder techniek is
moderne wetenschap eenvoudig onmogelijk. De moderne wetenschappen zijn
zelf door en door technisch en dit geldt niet alleen voor de zogenaamde
natuurwetenschappen, maar evenzeer voor de humane wetenschappen.
Ten derde is de techniek geen middel dat men gebruiken kan en eventueel
niet gebruiken, en nog minder een neutraal middel dat men goed of slecht
gebruiken kan. De techniek is daarentegen een wereld, onze wereld, en een
andere is er eenvoudig niet meer. Door de techniek zijn alle verhoudingen
tussen de dingen, tussen de mensen en de dingen en tussen de mensen
onderling grondig veranderd, en niet op de laatste plaats de verhouding tussen
middel en doel, en ook de verhouding tot tijd en ruimte.
Het gaat hier om een drievoudig misverstand, dat elk werkelijk begrijpen
van wat techniek is in de weg staat. Men treft het nog veelvuldig aan in de
literatuur over de techniek en het staat veelal nog op de achtergrond bij de
ethische vragen die worden gesteld met betrekking tot de techniek. In veel
vormen van bio-ethiek en business-ethics wordt de vraag naar wat techniek in
wezen is niet eens gesteld.
TECHNIEK: EFFICIENTIE, INTERDEPENDENTIE EN UNIFORMITEIT
Met het bovenstaande is slechts gezegd wat techniek niet is. Wat is zij echter
wel? Techniek kan allereerst begrepen worden als een bepaalde wijze van min
of meer verstandig omgaan met onszelf, onze medemensen en de dingen uit
onze omgeving. Deze wijze van omgaan wordt in het technische tijdperk
gekenmerkt door een heel specifieke vorm van rationaliteit. Men kan zelfs
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zeggen dat de techniek allereerst een tot op het uiterste gerationaliseerde praxis
is. Rationaliteit betekent hier echter geenszins inzichtelijkheid of verantwoord
zijn, maar allereerst efficiëntie. Het gaat hier niet alleen om de zogenaamde
instrumentele rede, zoals Habermas zegt, maar eerder om een economische.
Niet zozeer het 'heer en bezitter zijn van de wereld', dat Descartes zag als
taak van de wetenschap, staat op de voorgrond, maar het grootst mogelijk
effect bereiken met de geringste kosten. Dat is het grondbeginsel van de
economie.
Deze economische rationaliteit is misschien voor het eerst in al zijn
radicaliteit verwoord door Leibniz in zijn Theodicee (1705), waarin de beste
van alle mogelijke werelden — het effect — door God geschapen is met zo
min mogelijk kosten, dat wil hier zeggen met zo min mogelijk vormen van
kwaad. God heeft deze wereld geschapen door te rekenen. Dum deus calculat
fit mundus. Het is dan ook niet toevallig dat voor Leibiz God een horlogemaker is, de maker van een technisch instrument, de klok, die in de 17e eeuw
gold als het voorbeeld bij uitstek van technisch kunnen en weten en, zoals we
nog zullen zien, het instrument bij uitstek is waardoor een rationeel, d.w.z.
economisch omgaan met de tijd mogelijk wordt. Het beroemde beginsel van
Leibniz, niets is zonder rede, is het beginsel van de moderne techniek.
Naast deze economische dimensie van de technische rede is er nog een
ander aspect van de techniek dat hier nauw mee samenhangt en dat erop
neerkomt dat in de technische wereld elk zijnde verwijst naar alle andere
zijnden en op die andere zijnden aangewezen is om te kunnen bestaan en te
functioneren. Verwees in de klassieke metafysica elk zijnde naar God, op wie
het aangewezen was om te kunnen zijn, en verwees in de moderne filosofie
sinds Kant en tot en met Husserl elk zijnde naar een transcendentaal subject,
dat begrepen werd als mogelijkheidsvoorwaarde voor elke vorm van objectiviteit en uiteindelijk zelfs voor het zijn van het zijnde, zo verwijst in een
technische wereld elk zijnde naar alle andere zijnden en is daarop aangewezen
om te kunnen zijn wat het is. Hoe volmaakter, zeiden we reeds, een zijnde is,
hoe groter het netwerk van verwijzingen waarin het opgenomen is. Dit
betekent ook dat voor de technische rede het lineaire en in beginsel theologische schema van oorzaak en gevolg en het schema van subject en object, dat
kenmerkend is voor elke vorm van subjectiviteitsfilosofie, niet langer geldt of
bruikbaar is.
In een technische wereld verwijst alles naar alles. Alles moet ook met al
het andere verbonden kunnen worden en op al het andere kunnen worden
aangesloten. Alles moet met alles kunnen communiceren. Om dit mogelijk te
maken, zijn eenvormigheid, op elkaar afgestemd zijn en een algemene verspreiding van de technische apparatuur noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor
de zogenaamde technische apparaten die door middel van stekkers en stopcontacten met elkaar verbonden kunnen worden en aangesloten op het elektriciteitsnet, maar ook voor het formaat van onze correspondentie, opdat deze door
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de sorteermachine kan worden verwerkt, en van het papier waarop wij
schrijven, opdat wat geschreven is verveelvuldigd kan worden. Het geldt in
feite voor alle communicatiemiddelen die op elkaar afgestemd moeten zijn en
die bovendien de voorwaarden voor hun verspreiding in zich bevatten. Een
telefoon of welke vorm van telecommunicatie ook heeft slechts zin wanneer in
beginsel alle anderen eveneens over een telefoon of eenzelfde communicatiemiddel beschikken. Het geldt bij uitstek voor de klok, die overal in een
bepaalde tijdzone dezelfde, door een politieke beslissing vastgestelde tijd
aanwijst en die slechts zin heeft wanneer alle mensen in beginsel over een
dergelijk apparaat beschikken.
Niet alleen voorwerpen verwijzen naar elkaar en zijn op elkaar aangewezen
in een technische wereld, maar ook de mensen. De hedendaagse mens is in
heel zijn concrete bestaan tot in alle details afhankelijk van andere mensen.
Nog nooit in de geschiedenis is deze onderlinge afhankelijkheid zo groot
geweest. Door de techniek is de mens oppermachtig geworden, hij is als aan
een god gelijk, maar de individuele mens is machtelozer dan ooit tevoren.
Wanneer in het middeleeuwse Europa (en thans in nog niet geïndustrialiseerde
landen) het nog mogelijk was voor mensen, voor een familie, een clan, een
kleine groep op een behoorlijke wijze te leven zonder afhankelijk te zijn van
anderen, in een technische wereld kan niemand overleven zonder op elk
moment een beroep te doen op allerlei diensten die door anderen worden
verleend en op voorzieningen die door andere in stand worden gehouden. De
energievoorziening is daarvan natuurlijk het meest sprekende voorbeeld. Hoe
groot het wantrouwen en de conflicten tussen de mensen ook mogen zijn, nog
nooit hebben mensen elkaar zo vertrouwd. Wij leveren ons bestaan voortdurend vol vertrouwen uit aan de goodwill van anderen in het verkeer en in het
netwerk van diensten en voorzieningen en we vertrouwen het beheer van wat
we hebben en zijn, voortdurend toe aan ons onbekende personen. Wij vinden
dat redelijk. Het is in ieder geval efficiënt en economisch verantwoord.
Dit alles vraagt van ons een grote mate van aanpassing en eenvormigheid,
die door onderwijs, disciplinering en systemen van uitsluiting worden bewerkstelligd en in stand gehouden. Onderwijs is in een technische wereld niet
langer allereerst een zaak van het meedelen en verwerven van kennis en nog
minder het samen zoeken naar waarheid, maar een effectief systeem dat
gericht is op aanpassing en uniformiteit, die noodzakelijk zijn voor het goed
functioneren in de samenleving. Ondanks de zogenaamde atomisering van de
samenleving en fragmentatie van ons bestaan — twee aspecten die kenmerkend zijn voor de technische wereld — moeten de atomen (individuen) wel
perfect op elkaar gelijken, en voor elk fragment van ons bestaan moet een
afzonderlijk netwerk van diensten en voorzieningen fungeren. Nog nooit is de
mens zozeer de gelijke geweest van de andere als in onze tijd. Het is dan ook
niet toevallig dat de opkomst van de democratie en allerlei bewegingen voor
gelijkheid en gelijke rechten samenvalt met de opkomst van de techniek en dat
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alle nog niet geïndustrialiseerde en technisch nog niet hoog ontwikkelde
landen nogal wat moeilijkheden hebben met de democratie en de gelijkheid.
TECHNIEK EN TIJDSBELEVING
Techniek is, zo zeiden we, een zo rationeel mogelijk omgaan met onszelf, de
medemens en de dingen, en rationeel betekent hier allereerst efficiënt, economisch en aangepast. Techniek is vóór alles een heel specifieke wijze van
omgaan met de tijd. Een wijze van omgaan die opnieuw gekenmerkt wordt
door efficiëntie, economie en eenvormigheid. Een wijze van omgaan met de
tijd van leven die ons is toegemeten en die wezenlijk eindig en beperkt is; de
tijd die we hebben en die constitutief is voor ons wezen. Het gaat hier niet om
de kosmische tijd of de wereldtijd, noch over de tijd die in de epistemologie
van Kant de begrenzing vormt van ons kennen, noch om de tijd die in de
klassieke metafysica het zijn van het zijnde aantast, maar over de tijd die een
mogelijkheidsvoorwaarde is voor het zijn van de zijnden en voor het voltrekken van ons mens-zijn: de tijd van leven die ons gegeven is tussen geboorte en
dood. Wanneer de mens in de technische wereld op een andere wijze dan
vroeger omgaat met de tijd, met zijn tijd, dan impliceert dat ook dat hij zich
op een andere wijze verhoudt tot zichzelf en tot het zijnde. Het gaat hier om
een verandering die niet zonder meer het werk is van de mens, maar die hem
overkomt, zelfs zonder dat hij het weet.
In de technische wereld gaat de mens op een uitermate rationele, d.w.z.
efficiënte, economische en eenvormige wijze om met de tijd en deze wijze van
omgaan behoort tot het wezen van de techniek. Drie dingen zijn daarin
bijzonder opvallend: ten eerste, het overwinnen van de traagheid en het
voortdurende pogen tijd te winnen en tijd te sparen. Ten tweede, de noodzaak
de tijd zo nauwkeurig mogelijk te meten en vast te stellen, en ten derde, het
zich strikt houden aan de vastgestelde tijd en de universeel aanvaarde tijdmaat
en tijdsindeling, waartoe ook behoort het gebruik maken van eenzelfde
kalender, eenzelfde indeling van het jaar, de maand, de week en de dagen en
het uur. Voor de drie zojuist genoemde aspecten, is de klok een wezenlijk
instrument, misschien wel het meest wezenlijke instrument van de technische
wereld 1.
Lewis Mumford, die m.i. het diepst is doorgedrongen in het wezen van de
techniek, schrijft in zijn Technics and Civilization (1934): 'The clock not the
steam-engine, is the key-machine of the modern industrial age' . De klok die
niets produceert en geen energie opwekt, maar alles regelt en organiseert, is
het apparaat waardoor de technische wereld mogelijk gemaakt wordt, gedragen
en in stand gehouden. Het is dan ook niet toevallig dat in Samuel Butlers
roman Erewhon (een anagram van Nowhere), die handelt over een land waar
de techniek van na 1600 verboden is, heel het drama zich afspeelt rond het
horloge van Higgins, de hoofdpersoon van het boek.
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PARADOXEN
Bijna alle technische uitvindingen en apparaten zijn erop gericht tijd te winnen
of te sparen. Het gaat erom de traagheid te overwinnen en de snelheid te
vergroten. Dit geldt voor de gewone huishoudelijke apparaten, voor alle
verkeers-, transport- en communicatiemiddelen, voor de computer, die in een
fractie van een seconde berekeningen kan maken waar anders verschillende
mensenlevens voor nodig zouden zijn, voor de produktieprocessen en het
opwekken van energie en natuurlijk ook voor allerlei vormen van oorlogstuig.
Snelheid is de nieuwe god die overal aanbeden wordt en aan wie soms,
bijvoorbeeld in het verkeer, zware offers gebracht worden. Leven met de
techniek betekent allereerst tijd proberen te winnen en te sparen, waardoor de
paradoxale situatie ontstaat dat de moderne mens nog nooit zo weinig tijd
heeft gehad, maar anderzijds ook allerlei zaken nodig heeft en produceert die
hem helpen de tijd te doden. Een modern mens heeft geen tijd meer, zeker
niet om ergens bij stil te staan, maar hij heeft ook te veel tijd die op een of
andere manier vernietigd moet worden. Geconfronteerd worden met te veel tijd
is beangstigend en een bron van verveling.
Een andere paradox is dat snelheid de neiging heeft te 'imploderen'.
Wanneer het hoogste ideaal is, ergens zo vlug mogelijk te zijn om dan weer
zo vlug mogelijk terug te keren, heeft het dan nog zin om te vertrekken? En
wanneer berichtgeving, bijvoorbeeld de beursberichten, het nieuws of welke
informatie ook, zo snel mogelijk, en dat betekent in dit geval onmiddellijk,
altijd en overal verspreid wordt, verliest deze berichtgeving haar betekenis.
Snelheid heeft klaarblijkelijk slechts zin tegen een achtergrond van traagheid,
zoals informatie slechts zin heeft tegen een horizon van onwetendheid.
Vanwege de overwinning van de traagheid en het toenemende vermogen
een grote snelheid te ontwikkelen, is ook de verhouding tot de ruimte een
andere geworden. Van oudsher is de ruimte waarin de mens zijn bestaan
voltrekt, begrepen vanuit de afstand die je binnen een bepaalde tijdspanne met
je lichaam kunt afleggen. Ver is datgene waar veel tijd en dichtbij waar weinig
tijd voor nodig is om er te komen. Door de enorme snelheid die ontwikkeld
kan worden, zijn de afstanden ineengeschrompeld en raakt wat ons het meest
nabij is steeds verder verwijderd. De aarde is klein geworden, overzichtelijk en
overal bereikbaar, het kleine en geringe daarentegen ontoegankelijk.
Mede vanwege het feit dat snelheid een streefdoel geworden is in de
technische wereld, is tijd een economisch goed geworden. Tijd is namelijk een
van de belangrijkste kosten en deze kosten moeten zo laag mogelijk gehouden
worden. Dus moet de snelheid worden opgevoerd, waardoor de tijd nog
kostbaarder wordt en de snelheid opnieuw moet worden vergroot. Time is

money. Beter nog: tijd is koopwaar geworden, kan gekocht en verkocht
worden. In loondienst zijn — en in de technische wereld is bijna iedereen op
een of andere manier in loondienst — betekent zijn tijd verkopen. Omdat de
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tijd beperkt is, schaars, probeert men de tijd die men heeft zo duur mogelijk te
verkopen, maar degene die de tijd koopt probeert deze zo goedkoop mogelijk
te verwerven. Het compromis tussen deze twee tegengestelde posities wordt
vastgelegd in een arbeidscontract. Voor de mens van de Middeleeuwen zou dit
godslasterlijk zijn. De tijd is van God en wordt ons niet gegeven. Tijd is in de
Middeleeuwen principieel niet verhandelbaar. Men mocht zelfs geen rente
vragen voor een lening, een rente die, zoals bekend, gekoppeld is aan de
tijdsduur van die lening. Voor de moderne mens is de tijd echter niet langer de
tijd van God, maar de tijd van de mens. Omdat deze weet, gewoonlijk zonder
dat de implicaties en consequenties hiervan werkelijk tot hem doordringen, dat
die tijd beperkt is, wil hij deze zo goed mogelijk benutten, zo efficiënt en
economisch mogelijk. Vandaar ook de haast. Deze haast, die kenmerkend is
voor de technische wereld, kan ook een vlucht zijn voor een ernstige confrontatie met de eindigheid en ontaarden in een buitengewoon onefficiënte en
oneconomische wijze van omgaan met de tijd.
DE KLOK
Opdat tijd verkocht en gekocht kan worden, en meer algemeen, om met de tijd
zo rationeel mogelijk om te kunnen gaan, moet deze ook met grote nauwkeurigheid gemeten kunnen worden. Daarvoor dient de klok. Deze klok dient
echter niet alleen om de duur van een handeling of een proces, een gebeuren
of een verloop vast te stellen, maar ook om vast te stellen wanneer een
handeling of proces precies begint en eindigt. Zonder dit nauwkeurig vaststellen van begin- en eindpunt zouden de meeste technische processen eenvoudig
onmogelijk zijn. Bij deze processen moet iets op een tot op het uiterste exact
bepaald moment beginnen en ophouden. De kleinste afwijking kan enorme
consequenties hebben. Wanneer iets te vroeg of te laat begint of stopt — en
soms gaat het hier om fracties van een seconde — kan het gebeuren dat het
beoogde effect niet optreedt of dat de gevolgen desastreus zijn. Vandaar ook
de noodzaak om steeds nauwkeuriger klokken te construeren, die op hun beurt
weer steeds subtielere processen mogelijk maken. Nog nooit heeft het zogenaamde kairos, het geschikte moment waarop iets moet gebeuren, een zo grote
betekenis gehad als in onze tijd.
Het nauwkeurig vaststellen van wanneer iets begint en eindigt is in onze
technische wereld ook van wezenlijk belang voor de organisatie van ons
dagelijks leven, vanaf het bereiden van ons voedsel, het gebruik maken van
het openbaar vervoer, het geven van een lezing, het beleggen van een vergadering tot het maken van afspraken en het ontmoeten van vrienden en kennissen.
Alles heeft zijn tijd, kan men reeds lezen in het Boek der spreuken, maar in
onze tijd gaat het om een precies bepaalde en afgebakende tijd. In een technische wereld moet de tijd die ter beschikking staat, nauwkeurig worden
ingedeeld en vastgelegd. Timing of planning heet dat, en zonder deze timing
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en planning verliest men te veel tijd. Wij voelen ons verplicht ons aan deze
tijdsindeling en het vastgelegde begin- en eindpunt te houden en verwachten
van de anderen dat zij dit eveneens zullen doen. Er blijft weliswaar soms een
zekere marge, maar deze wordt kleiner naarmate de verantwoordelijkheden
toenemen en de organisatie perfecter is. Op sommige domeinen van het leven
en in bepaalde landen is deze marge -- de marge waarin de tijd dat men moet
wachten niet als storend of als beledigend wordt ervaren — groter dan op
andere domeinen en in andere landen. Hoe beter een domein georganiseerd en
hoe hoger de technische ontwikkeling van een land is, des te kleiner wordt
deze marge. Dit betekent ook dat in de technische wereld een nieuwe deugd,
die nog niet voorkomt bij Aristoteles of Thomas van Aquino, zeer hoog staat
aangeschreven: de punctualiteit of stiptheid. Plato heeft ooit opgemerkt dat een
samenleving niet mogelijk is zonder schaamte en zonder eerbied voor de wet.
Een technische samenleving is niet mogelijk zonder stiptheid.
Bij dit alles speelt de klok een centrale rol. Zij dient echter niet alleen om
de tijd te meten, de duur en het begin- en eindpunt van een handeling of
proces vast te stellen, maar zij duidt ook aan hoe laat het is. De tijd die door
een klok wordt aangeduid — hoe laat het precies is — is het resultaat van een
decreet, van een politieke beslissing. In de technische wereld wordt op een tot
op zekere hoogte artificiële wijze vastgelegd dat het in dit of dat land of in
deze of gene tijdzone, en wel in heel het land of heel de tijdzone op dit
moment precies zo laat is. Wanneer wij zeggen dat het nu precies tien uur is,
dan is dat geen constatering van onze kant, maar een mimetische herhaling
van een performatieve uitspraak, waarin vastgesteld is hoe laat het is. Hoe
belangrijk hier de politiek is, blijkt onder andere uit het feit dat aan het einde
van de 19e eeuw een heftige discussie is gevoerd tussen Engeland en Frankrijk
over welk land het recht hee ft de tijd officieel vast te stellen. De uitkomst van
deze discussie was een compromis. Het Verenigd Koninkrijk zou de tijd
vaststellen en Frankrijk de lengtemaat (de meter). Frankrijk en alle andere
landen hebben zich daaraan onderworpen. Engeland heeft echter de lengtemaat
(nog) niet aanvaard.
Naast de officiële of planetarisch vastgestelde tijd moet ook de indeling
van het jaar in 365 (366) dagen, van de week in 7 dagen, de dag in 24
(gelijke) uren en het uur in 60 minuten algemeen worden aanvaard. Vanzelfsprekend is dat niet. Zelfs een universeel geldende kalender is voorgeschreven.
Overal ter wereld is het vandaag dinsdag 7 januari 1992. Vanwege de rotatie
van de aarde verschuift dit enigermate, maar principieel staat de datum vast.
Het is bij wijze van een decreet vastgelegd. Niet door iemand, maar door de
technische wereld. Lokale gebruiken en gewoonten kunnen misschien hier en
daar nog een eigen kalender volgen, maar deze functioneert niet in het
technische, commerciële en economische circuit. Niet alleen alle technische
apparaten moeten op elkaar aangesloten worden, maar ook alle klokken en
kalenders moeten op elkaar zijn afgestemd.
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Dit alles impliceert dat de mens in de technische wereld een heel specifieke verhouding heeft tot de tijd. Omdat de tijd allereerst de tijd van leven is die
de mens is toegemeten en het wezen van de mens uitmaakt, heeft hij derhalve
een heel specifieke verhouding tot zichzelf, tot zijn eigen zijn. Verhouding is
hier misschien niet het juiste woord. Tijd is namelijk niet iets waartoe men
zich verhoudt maar datgene wat elke verhouding mogelijk maakt. Het is een
mogelijkheidsvoorwaarde voor elk zich verhouden tot het zijnde dat hij niet is.
In ieder geval is het niet zo dat de mens in de technische wereld in beginsel
dezelfde zou gebleven zijn en alleen maar een andere verhouding heeft
gekregen tot de tijd. De mens zelf is radicaal veranderd. Bovendien is het ook
niet zo dat de mens weliswaar veranderd is maar dat de tijd in beginsel
dezelfde gebleven zou zijn. De tijd zelf is in onze wereld een andere.
TECHNIEK: EEN TOTALITAIR SYSTEEM
De techniek heeft dan ook betrekking op alle aspecten van het menszijn. Niets
ontsnapt eraan, noch de privé-wereld, noch de publieke wereld. Het onderscheid tussen het private en het publieke verliest zelfs zijn betekenis. De
techniek verspreidt zich bovendien over de gehele aarde, zij is planetarisch en
wezenlijk overal hetzelfde. Zij eist een volledige gelijkvormigheid van alles
wat in haar bereik valt en veronderstelt een volkomen transparantie en homogeniteit. Doordat zij alle aspecten van het mens-zijn raakt - en last but not
least ook geboorte en dood - en doordat zij tegelijkertijd planetarisch is,
heeft de techniek iets van een totalitair systeem. Een systeem dat alle menselijke verhoudingen bepaalt, ook de familiale, sociale, economische, militaire,
politieke en zelfs religieuze verhoudingen. Een systeem dat niet langer door de
politiek wordt bepaald, maar dat bepalend is voor het politieke, waardoor de
politiek meer en meer aan betekenis verliest. Niet ten onrechte spreekt men
van een 'retrait du politique'. Een systeem dat ook geen enkele beperking van
buiten af en geen enkel oordeel verdraagt, ook geen moreel oordeel, waardoor
naast de politiek ook de ethiek meer en meer aan betekenis verliest. Natuurlijk
is er meer dan ooit sprake van een nood aan ethiek en daarmee wordt dan
vooral iets dergelijks bedoeld als bio-ethiek, medische ethiek, business-ethics,
etc. Maar deze maken als zodanig deel uit van de techniek en zijn zelf
technisch. Ook het nogal moralistische geklaag over het zogenaamde 'consumerisme' heeft m.i. weinig te maken met echte en ernstige ethische vragen.
Was de 'Grundstimmung' van de Grieken misschien de verwondering, en
van de moderne tijd die van de twijfel, de 'Grundstimmung' van de hedendaagse mens is de verontrusting. Was het een aantal jaren geleden nog
mogelijk de uitspraak 'Door de techniek is alles mogelijk' te begrijpen als een
teken van hoop, thans wordt diezelfde uitspraak in veel milieus beluisterd als
een bedreiging. Het meest verontrustende is wel dat de techniek wordt gekenmerkt door een afwezigheid van uitwendige doelstellingen. Zij is slechts
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gericht op haar eigen vervolmaking. De bewering dat de techniek uiteindelijk
toch in dienst staat van de mens, kan ook omgekeerd worden. De mens staat
meer en meer in dienst van de techniek. In ieder geval is de mens niet langer
de vrije, autonome en soevereine oorsprong en meester van de techniek. Hij is
slechts de drager van een zich versnellende beweging waarin de tussenkomst
van de mens hoe langer hoe geringer wordt. Beweren dat de techniek uiteindelijk toch in dienst zou staan van de mens, veronderstelt dat wij zouden weten
wat goed is voor de mens en wat hem werkelijk dient. Wat goed is voor de
mens, wordt in de technische wereld door de techniek zelf bepaald.
Vanwege het totalitaire karakter van de techniek, dat zich op de meest
radicale maar tegelijkertijd op de meest verborgen wijze manifesteert in de
wijze waarop wij omgaan met de tijd, is het grote probleem niet langer de
tegenstelling tussen socialisme en kapitalisme, maar tussen totalitarisme en
democratie, in de veronderstelling dat de democratie een systeem is waarin de
differentie wordt erkend en waarin principieel plaats is voor een exterioriteit.
Men kan daarover twisten. Zeker is echter dat de techniek grote gevaren in
zich bergt: de progressieve verwoesting van het milieu en de enorme toename
in de wereldbevolking. Deze gevaren zijn misschien met behulp van de
techniek te bedwingen. Men moet echter wel vlug zijn! Ook hier is snelheid,
timing en planning klaarblijkelijk van belang. Een heel andersoortig gevaar is
dat de techniek uiteindelijk geen ruimte meer laat voor het andere dan zichzelf, voor een wezenlijke exterioriteit, voor het andere dat niet van technische
aard is, en dat niet door welke techniek dan ook geïntegreerd kan worden.
Politiek gesproken denk ik dat een democratisch stelsel ons nog de enige
garantie biedt dat dit andere, deze exterioriteit, niet radicaal wordt uitgesloten.
Zoals ik reeds opmerkte kan men daarover discussiëren, omdat democratie en
techniek op een bepaalde manier nauw met elkaar samenhangen. Wat hier
verder ook van zij, de meest fundamentele vraag in onze tijd luidt misschien:
Is de democratie sterk genoeg om aan de bedreiging die uitgaat van het
totalitaire karakter van de techniek weerstand te bieden? Het is in ieder geval
een vraag die toekomstige generaties van filosofen zal bezighouden.

NOTEN
1 Zie hiervoor en voor hetgeen volgt o.a.: Douwe Draaisma, Het verborgen raderwerk. Over tijd, machines
en bewustzijn, Ambo, Baarn, 1990.

Feiten en fictie

HEIBEL
RONDOM DE DODE-ZEEROLLEN
PANC BEENTJES

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er de afgelopen paar jaar in de
media bij vlagen berichten opduiken over de Dode-Zeerollen. De ene keer
hebben ze betrekking op de lotgevallen van de rollen zelf, een andere maal
betreft het de inhoud van deze antieke teksten die nogal sensationele gevolgen
zou hebben voor de oorsprong van het christendom. Een vorig jaar te Londen
verschenen boek dat onlangs in een Nederlandstalige editie op de markt werd
gebracht lijkt mij een goede gelegenheid de heibel rondom de Dode-Zeerollen
kort in kaart te brengen 1.
EEN (TE) KORTE TERUGBLIK
Het is alweer vijfenveertig jaar geleden dat in de hete woestijn van Juda, in de
nabijheid van het plaatsje Chirbet Qumran niet ver van de Dode Zee, door de
herdersjongen Mohammed de Wolf in een grot kruiken werden aangetroffen
waarin zich — in half vergaan linnen gewikkeld — een aantal leren rollen
bevonden. Een handelaar in Bethlehem bij wie ze na enkele omzwervingen
terechtkwamen wist het hoofd van de Syrisch-orthodoxe kerk in Jeruzalem,
Athanasius Yeshua Samuel, voor deze vondst te interesseren. Een aantal
geleerden dat vervolgens door deze metropoliet werd geraadpleegd was het er
over eens dat de rollen waarschijnlijk vervalsingen waren en van vrij recente
datum moesten zijn 2 . Via allerlei tussenpersonen — we schrijven eind
november 1947 — kreeg professor Eleazar Sukenik, hoofd van de archeologische faculteit van de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem, drie van de rollen
onder ogen en was onmiddellijk overtuigd van hun hoge ouderdom. Er was
zelfs een rol bij met de complete Hebreeuwse tekst van het boek Jesaja 3 . Via
een clandestiene busreis naar Bethlehem — het lag toentertijd immers in de
Arabische zone — wist hij ze voor de Hebreeuwse Universiteit te kopen.
Pogingen van Sukenik om twee maanden later vier andere rollen van de
metropoliet te kopen mislukten, omdat er niet voldoende geld beschikbaar
was 4.
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Het verhaal over de ontdekking van de Dode-Zeerollen stokt nu even, omdat
politieke ontwikkelingen alle aandacht en energie opeisten. Op 14 mei 1948
werd immers de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen, onmiddellijk gevolgd
door een intense oorlog met de Arabische buurstaten. Toen op 7 januari 1949
het definitieve staakt-het-vuren van kracht werd, bevond het gebied waarin
Qumran en het oostelijk deel van Jeruzalem lag zich in Jordanië. Zo is te
verklaren hoe sedertdien het Jordaanse Departement van Oudheden en de door
de paters dominicanen geleide Ecole Biblique, geldgen in de door Jordanië
gecontroleerde oostelijke sector van Jeruzalem, zich met de zaak konden gaan
bezighouden. Onder leiding van hun beider directeuren, resp. Gerald Lankester
Harding en pater Roland de Vaux, werd eind februari 1949, dus ruim anderhalf jaar na de ontdekking van de rollen, de eerste archeologische expeditie
naar de grot georganiseerd 5.
In 1951 ontdekten bedoeïenen van de Ta'amriah-stam bij Wadi Murabba'at, op achttien kilometer ten zuiden van Qumran en drie kilometer van de
oevers van de Dode Zee, vier grotten waarin teksten en voorwerpen werden
aangetroffen die dateerden uit de tijd van de opstand in Judea onder leiding
van Simeon Bar Kochba (132-135 n.C.). Het vormde de aanleiding tot een
grootscheepse archeologische expeditie naar het hele gebied die in de jaren
1951-1956 werd uitgevoerd door De Vaux en Harding. Er konden verscheidene successen worden gemeld. In Qumran legden ze een gebouwencomplex
bloot -- het kreeg in de wandelgangen vrijwel onmiddellijk de benaming
'klooster' — dat rechtstreeks in verband werd gebracht met de groep celibataire joden die door verschillende antieke auteurs (o.a. Plinius de Oudere, Flavius
Josephus en Philo) met de naam 'Essenen' worden aangeduid. In maart 1952
werd in grot 3 een zeer interessante vondst gedaan: men trof er namelijk een
koperen rol aan. Wegens de hevige oxydatie kon hij niet geopend worden; via
een speciaal procédé zou dat pas in de zomer van 1955 en in januari 1956 in
het Engelse Manchester gebeuren door professor H. Wright Baker. Deze
'Koperen rol' bleek een inventarislijst te bevatten van een enorme tempelschat
die blijkbaar was verborgen aan het begin van de Romeinse invasie 6.
In september 1952 werd in grot 4 de tot nu toe grootste vondst aan teksten
gedaan: er werden niet minder dan 15.000 fragmenten geteld die tot ongeveer
vijfhonderd verschillende handschriften behoorden. Aan het begin van 1956
werden in de elfde, tot nu toe laatst ontdekte, grot enkele waardevolle rollen
gevonden, waarvan een Psalmenrol de belangrijkste is '.
Alle vondsten die men in de jaren 1951-1956 heeft gedaan 8 werden naar
het Rockefeller Museum in het oostelijk deel van Jeruzalem overgebracht. Met
name na de ontdekking van grot 4 met zijn immense hoeveelheid fragmenten
vroeg het museum zich af hoe dat materiaal bestudeerd en gepubliceerd moest
worden; de eigen staf kon dat natuurlijk niet aan. De gedachte kwam op om
aan elk van de verschillende buitenlandse archeologische instituten in Jeruzalem (Brits, Frans, Duits, Amerikaans) — die sedert 1948 toch al tezamen het
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beheer over het museum voerden — te vragen om wetenschappers ter beschikking te stellen die een team zouden vormen om de teksten te ontcijferen en te
publiceren. De groep die uiteindelijk aan het werk toog bestond uit R. de
Vaux, F. Cross, J. Starcky, M. Baillet, J. Milik en J. Allegro. Deze laatste zou
wegens zijn opstandige ideeën spoedig worden vervangen door J. Strugnell.
Los van allerlei officiële expedities was het zoeken naar tekstfragmenten
voor veel bedoeïenen een lucratieve bezigheid geworden. Het Rockefeller
Museum kocht zoveel mogelijk van die stukjes — vaak aangeboden in
sigarettendoosjes — op. Een probleem ontstond toen de fondsen van het
Museum volledig uitgeput raakten. In overleg met de Jordaanse autoriteiten
ging het Rockefeller Museum er toen toe over het recht tot publikatie van de
teksten te verkopen aan wetenschappelijke instellingen overal ter wereld 9 . Het
spreekt voor zich dat deze instellingen dat duurbetaalde exclusieve recht nogal
hebben gekoesterd en daardoor mede schuldig zijn aan de ongelooflijke
vertraging die nu eenmaal haaks staat op het wetenschappelijk belang om snel
over zulk enerverend materiaal te kunnen beschikken.

PUBLIKATIE: EEN SLAKKEGANG

Het onlangs verschenen boek van Baigent en Leigh is in feite één lange
aanklacht tegen het kleine internationale team van onderzoekers. Zij worden
ervan beschuldigd zich gedragen te hebben alsof de rollen hun exclusief privébezit waren en zij niemand verantwoording schuldig waren. Enkelen uit de
groep hebben zelfs bij testament bepaald wie hun opvolger zou moeten zijn,
een gebruik dat in de wetenschappelijke wereld bijzonder ongebruikelijk is. De
bestudering van de rollen bleef aldus in de handen van slechts een klein dozijn
geleerden, die bovendien erg langzaam werkten; van de ongeveer achthonderd
ontdekte teksten zijn er tot nu toe relatief weinig gepubliceerd. Door deze
werkwijze heeft het internationale team er schuld aan dat er langzaamaan een
waas van geheimzinnigheid kwam te liggen over een van de meest spectaculaire tekstvondsten uit de geschiedenis.
Geen wonder dat er bij tijd en wijle geruchten in omloop kwamen dat het
team doelbewust het tempo vertraagde, omdat er — met name natuurlijk in de
niet-bijbelse Qumranteksten — dingen te lezen zouden zijn die op gespannen
voet staan met de oorsprong of de leer van het christendom. Zo dook, om een
willekeurig recent voorbeeld te geven, in november 1991 in de kranten 10 het
bericht op dat er in een van de Dode-Zeerollen gesproken zou worden over
een 'gekruisigde messias'. Wat het christendom als iets exclusiefs beweerde te
bezitten zou dus al eerder binnen deze .bepaalde joodse groepering hebben
bestaan. Twee dagen later reeds wordt — uiteraard op een achterafplaatsje in
de kranten — de korte mededeling aangetroffen dat de Dode-Zeetekst door de
betreffende onderzoekers, Michael Wise en Robert Eisenman — over de

HEIBEL RONDOM DE DODE-ZEEROLLEN

881

laatste straks meer -- verkeerd is vertaald en dat ze er nog maar eens verder
op gaan studeren.
De zeer in het oog lopende vertraging in de publikatie van de Qumranteksten staat in fel contrast met de voortvarende wijze waarop de andere 'partij',
in casu de Israëli's, zijn omgegaan met het Qumranmateriaal waarop zij de
hand hebben weten te leggen. Alle teksten die zij in hun bezit kregen zijn
binnen enkele jaren na ontdekking met grote voortvarendheid gepubliceerd.
In het prachtige Museum van het Boek ('Shrine of the Book'), dat gebouwd is in de vorm van een kruik, zoals deze te Qumran zijn aangetroffen,
kan iedere toerist zich vergapen aan die werkelijk prachtige collectie teksten 11 . Zo wordt daar de complete Jesajarol tentoongesteld die Sukenik in
1947 wist te kopen, kan men zich een indruk vormen van de in 1964 door
Yigal Yadin te Masada gevonden Sirachrol, alsmede van de zogenaamde
'Tempelrol' die Yadin tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 in Bethlehem
wist te vinden in het huis van de eerder genoemde handelaar, en van het Bar
Kochba materiaal.
Halverwege de jaren zeventig beginnen zowel historici (Edmund Wilson,
Cecil Roth) als bijbelgeleerden (Geza Vermes, G.R. Driver en John Allegro
die uit het internationale team was gewipt) openlijk te spreken van een
schandaal. Een wel heel prominente rol bij dit alles wordt gespeeld door
Robert Eisenmann, hoogleraar in de godsdiensten van het Midden-Oosten aan
de California State University in Long Beach. De kruistocht die hij voert tegen
het internationale team vormt de kern van Baigents en Leigh's journalistieke
verslag. Zijn eerste serieuze aanval 12 op de archeologische en paleografische
benadering van het Qumranmateriaal door het internationale team dateert uit
1983. Naar het inzicht van Eisenmann laat het internationale team veel te veel
zaken onbesproken, die van groot belang (kunnen) zijn voor een objectieve
evaluatie van het gevonden materiaal. Volgens Eisenmann wordt de ouderdom
van de rollen in het algemeen te

vroeg gedateerd. Hij beroept zich daarbij op

gegevens uit o.a. de Tempelrol, de Koperen rol, het Habakukcommentaar en
het zgn. Damascusdocument, die veel beter te begrijpen zijn wanneer men
ervan uitgaat dat deze rollen het hebben over zaken die in de eerste eeuw

Christus

na

speelden, met name in de tijd van Herodes. Omdat De Vaux de
stichting van de woongemeenschap van Qumran tamelijk vroeg wenst te
dateren, heeft hij in zijn theorie — aldus een aantal geleerden — teveel
gewicht toegekend aan de vondst van één bronzen muntje uit de pe ri ode 135104 v.C., terwijl het gros van de in totaal 450 bronzen munten wijst op heel
13
andere patronen van intensieve bewoning
De — archeologisch vastgestelde — aanwezigheid van vrouwen en
kinderen in de leefgemeenschap van Qumran is in de ogen van Eisenmann
strijdig met de opvatting van het internationale team dat het gaat om een groep
celibataire Essenen. Het is één van de aanwijzingen, zo verdedigt hij, dat
Qumran helemaal niet de verblijfplaats van de Essenen is geweest, maar van
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uiterst strijdbare Zeloten. In één klap zou dat ook de tot nu toe nog steeds
onverklaarbare smidse kunnen verklaren die men in de ruïnes heeft aangetroffen. Het zou eveneens beter passen bij het sterke militaire uiterlijk van de
gebouwen. Eisenmann gaat zelfs zo ver dat hij Qumran ziet als de residentie
van de eerste christengemeenschap van Jeruzalem 14.
Eisenmanns studie uit 1983 blijft tamelijk onopgemerkt. Dat kan men niet
zeggen van het boek dat hij twee jaar later het licht doet zien over Jacobus 15
Hij identificeert deze broeder van Jezus zelfs met de 'leraar der gerechtigheid',
de leider van de Qumrangemeenschap!
EEN DOORBRAAK?
Inmiddels is Eisenmann benoemd tot medewerker aan het vooraanstaande
Albright Institute in Jeruzalem en probeert hij op alle mogelijke manieren een
toegang te forceren tot het materiaal dat het internationale team in haar bezit
heeft, een overigens telkens doodlopende weg 16
In 1987 komt Eisenmann op een of andere manier in het bezit van een
computerlijst — gedateerd 07/04/81 — die een inventaris bevat van alle
Qumranteksten. Op grond hiervan vraagt hij, samen met professor Philip
Davies uit Sheffield, aan John Strugnell om inzage in een bepaald manuscript
uit grot 4. Wanneer het verzoek wordt geweigerd, wendt Eisenmann zich tot
de Israëlische autoriteiten die deel uitmaken van de 'Commissie van toezicht
op de Dode-Zeerollen'. (De bewering dat na de Zesdaagse oorlog van 1967
aan Israëlische zijde een veel actiever beleid gevoerd had kunnen worden om
tot een spoedige publikatie van het 'Jordaanse' materiaal te komen is slechts
ten dele terecht. Het exclusieve recht op publikatie berustte immers bij
buitenlandse instellingen of particulieren).
Ook op congressen wordt steeds openlijker de eis op tafel gelegd het nog
steeds geheime Qumranmateriaal nu eindelijk eens te publiceren 17. En
inderdaad wordt in Jeruzalem — zeer tegen de zin van het internationale team
— het besluit genomen dat al het Qumranmateriaal uiterlijk in 1996 in druk
verschenen dient te zijn.
In de laatste maanden van 1990 prijkt opeens de naam van John Strugnell,
de leider van het internationale team, met vette letters op de voorpagina van
vrijwel elke krant. In een interview met de Israëlische krant Ha'aretz had deze
geleerde zich namelijk zeer laatdunkend uitgelaten over de joodse godsdienst 18 . Het zal geen verwondering wekken dat enige weken later de slechte
gezondheidstoestand van deze tot het katholicisme bekeerde protestant wordt
genoemd als reden voor zijn ontslag uit het internationale team. Als nieuwe
leider werd de in Nederland geboren Emmanuel Tov aangesteld, hoogleraar
aan de Hebrew University te Jeruzalem, daarbij geassisteerd door de professoren E. Ulrich van Notre Dame (USA) en E. Puech van de Ecole Biblique in
Jeruzalem.
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Dan volgen de gebeurtenissen elkaar in razend tempo op. Eerst is er in
september 1991 het bericht dat de Huntington-bibliotheek in San Marino
(California) drieduizend negatieven van de teksten uit grot 4 — die zij begin
jaren tachtig had gekregen van de Israëlische regering — ter beschikking stelt
voor elke bona fide onderzoeker. Toen de Biblical Archeological Society in
Washington een clandestiene facsimile-uitgave op de markt bracht, reageerden
in maart 1992 de Israëlische autoriteiten hierop met het voor vele wetenschappers verheugende bericht dat zij de Leidse uitgeverij Brill toestemming
hebben verleend om alle Dode Zee teksten op microfiche uit te geven. Het tij
lijkt gekeerd. Na een halve eeuw kan elke wetenschapper eindelijk zelf gaan
onderzoeken wat deze zeer spectaculaire tekstvondsten te vertellen hebben. Ik
verwacht eerlijk gezegd niet dat er écht schokkende zaken aan het licht zullen
komen. Maar ik houd u uiteraard op de hoogte.

NOTEN
1 Michael Baigent & Richard Leigh, The Dead Sea Scrolls Deception, Uitgeverij Jonathan Cape, London,
1991, 268 pp., f 60,60 Michael Baigent & Richard Leigh, De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid
(geb.), Uitgeverij Tirion, Baa rn , 1992, 256 pp., f 49,50.
2 Onder wie de Nederlandse bijbelgeleerde Prof. Mag. Dr. J.P. van der Ploeg o.p.
3 Baigent en Leigh vermelden dit belangrijke detail opvallend genoeg niet.
4 Ze zouden pas in 1954 door zijn zoon, de bekende archeoloog Yigal Yadin, worden aangekocht, nadat ze
op 1 juni 1954 per advertentie (! ) in de Wall Street Journal te koop waren aangeboden.
5 Vermeldenswaard is dat een Belgisch luchtmachtofficier, kapitein Philippe Lippens, lid van de VNCommissie die toezicht moest houden op de naleving van het bestand, de eer te beurt valt ervoor te hebben
geijverd dat de eerste grot gelokaliseerd is geworden.
6 Er is volgens de onderzoekers sprake van 65 ton zilver en 26 ton goud dat over verscheidene geheime
bergplaatsen verdeeld is. Men is het er nog steeds niet over eens of de schat ooit werkelijk heeft bestaan.
Het lijkt een nauwkeurige inventaris te bevatten van de tempelschatten uit Jeruzalem.
7 Volledigheidshalve noem ik ook nog de vondsten die in de zomer van 1952 werden gedaan te Nahal
Hever. Naast een brief van Bar Kochba trof men er fragmenten aan van een verloren gegane Griekse
recensie van de Kleine Profeten. Verdere onderzoekingen die in de lente van 1960 te Nahal Hever werden
uitgevoerd brachten nog eens vij ft ien papyri van Bar Kochba aan het licht alsmede een fragment met
Psalmen.
8 Een definitief verslag van de expeditie 1951-1956 is overigens nog steeds niet verschenen!
9 Zo kocht bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen in 1961 voor f
100.000 het recht om bepaalde handschriften uit grot 11 (o.a. de Targum op Job) te mogen publiceren.
10 O.a. De Standaard van 9 november 1991; Het Parool van 2 januari 1992.
11 Naar men mij in Jeruzalem heeft verzekerd, zijn alle tentoongestelde rollen voor dit doel vervaardigde
imitaties. De originelen bevinden zich op een onbekende plaats.
12 R. Eisenmann, Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran, Leiden, 1983.
13 Uit de periode tussen 104-76 v.C. zijn 144 munten opgegraven, uit het tijdvak tussen 6-67 n.C. in totaal
zelfs 254.
14 De opvattingen van Eisenmann over de rol die Paulus in deze hele geschiedenis van Qumran zou hebben
gespeeld (zie Baigent & Leigh, pp. 177-188; 217-220) zijn bijzonder vaag, wa rrig en moeilijk te volgen.
Zijn hypothese dat de naam 'Damascus' een chiffre is voor de geloofsgemeenschap bij de Dode Zee is
weliswaar een geniale gedachte, doch mist mijns inziens elke grond.
15 R. Eisenmann, James the Just in the Habbakuk Pesher, Roma, 1985; in 1986 verscheen een uitgebreide,
herziene editie bij Brill in Leiden.
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16 Daarbij steeds geruggesteund door het tijdschrift Biblical Archaelogy Review.
17 We noemen het Qumrancongres in de zomer van 1989 te Groningen, het congres dat van 10-15
september 1989 onder leiding van professor Z.J. Kapera uit Krakow in het Poolse Mogilany werd
gehouden, en het congres dat in het voorjaar van 1990 in Long Beach (California) plaatsvond.
18 Zie Trouw van woensdag 19 december 1990, p. 10.
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VIJF STELLINGEN OVER XENOFOBIE
EN EEN ANTI- XENOFOBIE BELEID
JOHAN LEMAN

Stellingen zijn er om beaamd
of tegengesproken te worden

Deze bijdrage is de vrucht van een ruim tienjarige intensieve praktijk, waaronder 8 jaren, van '81 tot '89, als coördinator van een regionaal integratiecentrum te Brussel, en drie jaren, van '89 tot '92, als kabinetschef van de koninklijk commissaris voor het migrantenbeleid. De inkleuring is dus onvermijdelijk
sterk Belgisch en bepaald door wat er bij de autochtonen in België en — naar
ik meen --- in andere Westeuropese landen leeft t.o.v. Turkse en Maghrebijnse
migranten. De vijf stellingen zijn ingegeven door mechanismen die een
belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van attitudes van acceptatie of
niet-acceptatie van migranten. Daarbij ligt het zwaartepunt op het zoeken naar
een mogelijke verklaring voor de gevoelens van niet-acceptatie, niet omdat die
de meest frequente zijn, maar wel de meest verontrustende in die mate dat
men er politiek niet kan aan voorbijgaan.

I. AFREMMING VAN NIEUWE MIGRATIE

De kaarten in Europa worden duchtig dooreengeschud. De verschuivingen
spelen zich vooral af op drie vlakken: de politieke bevoegdheid van de staten,
de economische wetmatigheid van de regio's, de emotionele zelf-omschrijving
van de volkeren. De entiteit Europa zelf, nu eens gecentreerd rond de EG, dan
weer rond de Raad van Europa, lijkt het omhulsel, maar toch meer dan dat,
waarbinnen deze deels nieuwe realiteiten vorm krijgen. Europa is dan weer
opgenomen in een grotere mondiale ontwikkeling, tussen Noord-Amerika en
Oost-Azië, terwijl de niet-Europese periferie druk uitoefent op de Europese
grenzen. Noord- en Zwart-Afrika, en Turkije, maar binnenkort ook andere
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landen, kloppen bij Europa aan op zoek naar een oplossing voor hun demografische en economische problemen. Zelf zijn ze veelal onmachtig om de
politieke randvoorwaarden in eigen land op punt te stellen.
De modale burger in een land als België of Nederland beseft dit. Hij
vermoedt deze tendensen en merkt dat er zich veranderingen voordoen in zijn
vertrouwde leefwereld, zonder dat hij inziet waartoe dit alles zal of kan leiden.
Zijn reactie op die schaalvergroting, op die op hem afkomende mondialisering
van zijn leefwereld is er vaak een van terugbuigen op het vertrouwde, waarmee hij opgegroeid is en dat zijn leven zin gegeven heeft. Mondialisering leidt
bij menigeen — en wat is psychologisch normaler? — tot afscherming en een
koesteren van het particuliere, van het kleinschalige waarmee men vergroeid is
en dat men niet bereid is op te geven.
Wat heeft dit met de acceptatie van migranten te maken? Heel veel. Zo
b.v. staan de 80.000 Marokkaanse en Turkse mensen op 6 miljoen Vlamingen
bij een deel van de Vlaamse bevolking voor het gehele complex van angsten
waartoe de toegenomen grootschaligheid en mondialisering kunnen leiden. Niet
alle mensen zijn bereid om de al bij al beperkte en zich inburgerende nietEuropese aanwezigheid in het gastland te zien als een gegeven dat burgers
potentieel vaardiger en rijper kan maken om de uitdagingen van het heden en
vooral van de toekomst aan te kunnen. Wellicht voor een deel ook aangescherpt door de nabijheid van Brussel, waar de migratiecijfers veel hoger
oplopen, groeit bij een aantal mensen in Vlaanderen een gevoel van 'Ueberfremdung'. Het vertrouwde 'wij' verliest zijn beschermende grenzen.
Veel mensen lijken behoefte te hebben aan grenzen waarmee ze het
vertrouwde 'wij' kunnen afperken tegenover 'het andere'. Terwijl de grenzen
voor de Duitser, de Nederlander, de Fransman, de Italiaan, de Belg, de
Vlaming vandaag uitgerekt worden tot Europa, meldt de niet-Europeaan zich
aan met zijn overweldigend demografisch potentieel, zijn levensbeschouwelijke
vreemdheid (in het geval van de islam) en waarden die sommigen als agressief
ervaren. Dit wekt bij menigeen onzekerheid en onrust.
Een reflectie op de problematiek van de grensafbakening leert ons, dat een
relatieve maar overtuigende beheersing van nieuwe migraties noodzakelijk is
om de burger opnieuw het nodige vertrouwen te schenken en het integratiebeleid geloofwaardiger te maken. Ook is het van belang dit integratiebeleid in
doorzichtige taal op consequente wijze toe te lichten.

II. SANERING VAN HET LOKALE BELEID

Er is over het oorzakelijk verband tussen kansarmoede en xenofobie in de
grootstedelijke, verarmde buurten al heel wat gepubliceerd. Enquêtes wijzen op
de anomie bij de betrokken burgers en op het feit dat, als gevolg van de
economische crisis, heel wat mensen, late veertigers, vroege vijftigers hun
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werk verloren hebben en niet meer op de arbeidsmarkt kunnen terugkeren,
gebroken carrières. Bejaarden zagen de jongere autochtone bevolking en hun
eigen familie uit de betrokken wijken verhuizen terwijl zij achterbleven en de
vrijgekomen woningen ingenomen werden door Maghrebijnse of Turkse
mensen. Ofschoon die zelf dikwijls niet eens zo bemiddeld zijn gedragen zij
zich toch met de mentaliteit van opkomende middenstanders en etaleren zij
ostentatief de symbolen van hun alsnog precaire promotie. In België zijn hele
buurten in Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik daardoor getekend.
Maar ook in landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk doen soortgelijke ontwikkelingen zich voor, zonder dat dit evenwel
altijd, zoals in Frankrijk, Duitsland of België, tot extreem-rechts stemgedrag
leidt.
Minder duidelijk in veel van deze enquêtes is waar deze gevoelens bij de
betrokken mensen precies voor staan en wat de repercussie ervan is op de
acceptatie van de migrant. Het is te simplistisch te stellen dat deze mensen,
omdat ze vaak voor een extreem-rechtse partij met een uitgesproken xenofoob
programma stemmen, zich zonder meer zouden identificeren met het betrokken
partijprogramma. Niet voor niets noemen waarnemers, maar ook deze mensen
zelf heel dikwijls hun stem een proteststem, m.a.w. een stem die ze liever niet
zouden uitbrengen. Het loont dus de moeite om de reden van dit protest via
gesprekken met de betrokkenen inhoudelijk in te vullen.
Van zo'n recent gesprek breng ik hier kort verslag uit. Op 13 april 1992
werd de koninklijk commissaris voor het migrantenbeleid door een 25-tal
mensen uit de Seefhoek te Antwerpen uitgenodigd om over hun klachten van
gedachten te wisselen. Het is een traditioneel, van ouders op kinderen socialistisch stemmende buurt waar de laatste jaren veel Marokkaanse maar nog meer
Turkse mensen zijn komen wonen. In de betrokken straten had tot 70% van de
kiezers op 24 november 1991 extreem-rechts gestemd. Bij haar vertrek, kreeg
de koninklijk commissaris — in de media meestal migrantencommissaris
genoemd — van alle aanwezigen nochtans een warm en dankbaar applaus.

Wat was er volgens de buurtbewoners aan het scheefgroeien? Ik rubriceer
enkele sprekende citaten.

1. De woonomgeving. 'In onze buurt wonen zeer veel migranten, Turken en
Marokkanen. Belgen hebben daardoor het gevoel niet meer in hun land te
wonen. Bejaarden voelen zich "vreemden" in hun eigen buurt'.
'Turken en Marokkanen hebben een andere wooncultuur dan Vlamingen.
Zij besteden minder zorg aan hun huizen. Mede daardoor wordt onze buurt
minder net, ziet ze er minder verzorgd uit. Zo ontstaat er verloedering'.
'Veel woningen worden gekocht door migranten. Dat heeft gevolgen voor
de huurders-buurtbewoners. De huurprijs stijgt. Meestal gaat het over
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huurders met een laag inkomen. Bejaarden die al lang in de buu rt wonen
worden er uit gezet'.
2. De kinderen. 'Er spelen voortdurend veel kinderen op straat. Op zich is
dat natuurlijk geen probleem. En toch. Turkse kinderen van 8 tot 12-13
jaar spelen samen en vormen agressieve groepjes. Ouders sturen hun
kinderen zelfs niet meer onbezorgd naar de winkel. De speelpleintjes
worden in beslag genomen door de migrantenkinderen. Het is "hun" terrein.
De Belgische kinderen worden er weggepest'.
'Bij de pubers groeit een kern van jongeren waar niemand nog vat op
hee ft . Ze geven de buurt een onveilig gevoel. Ze gaan niet regelmatig naar
school'.

3. De werkgelegenheid. 'Een buurtbewoonster werd onlangs ontslagen en
vervangen door een migrante, omdat de werkgevers voordelen krijgen als
ze migranten aannemen'.
4. De onaangepaste levenswijze. 'Zowel Turken als Marokkanen vormen
een gesloten groep. Met een buurvrouw praten lukt nog wel, maar niet
meer als ze met anderen samen is'.
'Ze passen zich niet aan. Na 10 of 20 jaar wonen in Vlaanderen, spreken
ze nog altijd onze taal niet.'
5. Er is geen migratiestop. 'Turken en Marokkanen gaan regelmatig op
vakantie naar hun eigen land. Als ze terugkomen, brengen ze altijd nieuwe
mensen mee'.
6. Er zijn geen verantwoordelijke gesprekspartners. 'Er zijn reeds contacten geweest met de moskee. Daar zijn een aantal dingen besproken. Er was
tijdelijk verbetering. Maar intussen komen hier weer andere mensen wonen.
Die werden door hun eigen verantwoordelijken blijkbaar niet ingelicht over
de gemaakte afspraken. Wij moeten altijd opnieuw beginnen, velen brengen
dat niet op'.
Dit gesprek leidde tot de volgende voorstellen van deze buurtbewoners:
- Een verplichte spreiding van de migranten over de gehele stad, om de
getto-vorming te doen verdwijnen.
- Meer politie in de buu rt en kordater optreden.
- Controle op de woningen, zowel wat de verkrotting als wat het illegaal
bijwonen betreft.
- Strenge controle op het spijbelen op school.
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- De uitdrukkelijke vraag, gericht tot de koninklijk commissaris dat ze zou

komen spreken met de migranten, met de bedoeling dat alle buurtbewoners
met inbegrip van de migranten, uiteindelijk samen zouden gaan zitten om
te praten.
Dit relaas lijkt me zeer representatief voor de problemen in veel grootstedelijke wijken. Het gaat om reële frustraties in buurten waar de lokale overheid
haar verantwoordelijkheid uit de weg is gegaan en zich b.v. beperkte tot
symbolische, eenmalige acties of beleidsinitiatieven die te ver af blijven staan
van de reële noden van de burgers. Lokale, maar ook nationale overheden en
de migranten zelf onderschatten heel vaak de beeldvorming over de migrant
die vanuit zo'n buurten over een gehele stad en tot ver daarbuiten uitgedragen
wordt over alle migranten en over integratie.
Een sanering van het lokaal beleid in een aantal multiculturele kansarme
grootstedelijke buurten, waarbij met de belangen van alle bewonersgroepen,
Belgen zowel als migranten, rekening gehouden wordt, is zonder meer
noodzakelijk om te beletten dat bepaalde toestanden in deze buurten de
algemene beeldvorming over het multicultureel samenleven en de aanwezigheid van migranten verder blijven vergiftigen.

III. EVENWICHTIGE INFORMATIE
De media, vooral dan de audiovisuele, oefenen een grote invloed uit op de
wijze van acceptatie van de migrant door de burger.
De beelden, die via allerlei kanalen en gedurende een groot gedeelte van de
dag, bij de burger toekomen scheppen een nieuwsoortige realiteit: een wereld,
die dichter en levensechter bij de burger aanwezig is dan de realiteit zelf. De
meeste mensen krijgen enkel nog via het beeld enig zicht op een gebeuren. De

het geselecteerde beeld wordt belangrijker dan de concreet ervaren
realiteit zelf Het beeldverslag van een van de rellen te Brussel kwam b.v. veel
fictie,

benauwender over op TV dan in de realiteit.
Voeg daarbij dat het 'opvallende', het 'het andere overtreffende', het
'uitzonderlijk ongewone of schokkende' inherent is aan de nieuwsgaring, dan
beseft men pas goed aan welke vertekening van de feiten de kijker blootgesteld wordt. Niet elke kijker is voldoende gewapend om fictie en realiteit te
kunnen onderscheiden.
Is de geschreven pers objectiever? Wellicht wel, maar in vergelijking met
de TV bereikt ze maar een beperkt publiek. Ook in de pers doet zich een
vertekenend opbod voor. Sommige kranten lijken er niet voor terug te deinzen
hun informatie, met het oog op hun abonnementenbestand, een racistisch
kleurtje te geven al was het maar via de opname van xenofobe lezersbrieven.
Gelet op het vaak problematiserend ter sprake brengen van interetnische
verhoudingen dienen de media dringend meer aandacht te besteden aan
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positieve beeldvorming. De media moeten zorgen voor een objectieve, genuanceerde en evenwichtige berichtgeving.

IV. EXPLICITERING VAN HET EIGEN INTEGRATIECONCEPT
Welk integratieconcept houdt de staat impliciet of expliciet voor? Welke plaats
kent hij toe aan de culturele identiteit van de migrant?
De wijze waarop een staat de migranten wenst te zien integreren is
gerelateerd aan de wijze waarop hij de eigenheid van de autochtone samenleving ziet. Elk Europees land lijkt daarbij, cultureel beschouwd, een eigen
model aan zijn burgers voor te houden. Men treft in Europa twee grote
tradities aan, een Latijnse en een Angelsaksische. In België treft men beide
tradities aan naargelang men met politieke verantwoordelijken uit het Franstalige Zuiden of uit het Nederlandstalige Noorden spreekt.
In de Latijnse traditie wordt zeer veel belang gehecht aan de gelijkheid van
alle mensen die rechtens op het grondgebied verblijven. Deze gelijkheid, die
tot de stichtende mythe van de staat behoort, laat niet toe dat in het publieke
leven enige vorm van ongelijkheid op basis van groepsgebonden kenmerken
geduld, laat staan gestimuleerd zou worden. Een concept als 'etnische minderheid', dat in het publieke leven (b.v. in de staatsschool, of in een eigen
politieke partijvorming) gehonoreerd zou worden, wordt in die visie als een
zeer ongunstige evolutie gebrandmerkt. Vooral in een land als Frankrijk wordt
deze traditie zeer sterk in ere gehouden, des te meer omdat naast de égalité
ook de laïcité er tot het basisideeëngoed van het staatsapparaat behoort. De
discussie laaide er vrij hoog op naar aanleiding van de symbolenstrijd in de
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toen drie moslimmeisjes een tijdlang ostentatief hun hoofddoekje
weigerden af te nemen in de klas. Men kan moeilijk aanvaarden dat mensen
hun eigen emancipatie in een gastland zouden bemoeilijken door zich op per
definitie marginaliserende groepskenmerken te beroepen. Dit betekent niet dat
er geen moskeeën mogen zijn, dat de mensen hun eigen taal van herkomst niet
mogen spreken, hun eigen eet- en opvoedingsgewoonten zouden moeten
afzweren, maar dat hoort dan in principe strikt voorbehouden te blijven tot de
sfeer van het privé leven en kan hoe dan ook niet tot het programma van het
staatsapparaat gaan behoren.
In West-Europa vindt men echter ook sterk daarvan afwijkende tradities,
die men onder de Angelsaksische noemer kan plaatsen. Daar behoort het juist
wezenlijk tot de gelijkheid van alle mensen die rechtens op het grondgebied
verblijven, dat zij ook hun groepsgebonden kenmerken in een geest van
gelijkwaardigheid en onderlinge verdraagzaamheid

brengen.

tot uitdrukking kunnen

Dat kan tot op zekere hoogte (b.v. voor de uitdrukking van een
godsdienstige praxis) zelfs door de staat gestimuleerd worden. Opvallend voor
deze samenlevingen is dat zij zelf op een lange traditie van afzonderlijke
autochtone gemeenschappen kunnen terugblikken. Voordat de eerste migranten
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er aankwamen kende Nederland b.v. al verschillende gemeenschappen op basis
van een verschillend religieus toebehoren. In het Nederlandstalig deel van
België, dat traditioneel veel homogener was, spelen andere elementen, zoals de
betrokkenheid, vanwege de eigen kleinschaligheid, op de buurlanden. Om
internationaal mee te tellen moest men zich openstellen voor andere culturen
en taalgemeenschappen. Tegelijk ging men echter angstvallig de eigen taal en
cultuur benadrukken om ze onder die internationale uitwisseling niet te laten
verloren gaan.
Die culturele zelfperceptie is bepalend voor de ruimte en de status die
autochtone samenlevingen bereid zijn toe te kennen aan de culturele identiteit
van migranten.
Daarom is het voor elke staat belangrijk de impliciete en expliciete
vooropstellingen van zijn integratiebeleid in kaart te brengen en na te gaan in
welke mate dit beleid coherent is met de culturele zelfperceptie van zijn
burgers.
V. AFGRENZING VAN DE EIGEN IDENTITEIT
Nogal wat burgers in West-Europa voelen zich in hun diepste overtuigingen
bedreigd door de groeiende aanwezigheid van een in hun ogen vreemde en
intolerante godsdienst als de islam. Zij beschouwen de islamitische migranten
als een soort vijfde colonne of als een voorhoede van een theocratische
wereldbeschouwing. Zo neemt men er aanstoot aan dat zonder inachtneming
van de gevoelens van de autochtonen, her en der moskeeën worden opgericht.
Men ergert zich aan het feit dat de islamitische landen niet dezelfde openheid
en tolerantie opbrengen t.o.v. Europeanen als die zij voor zichzelf opeisen.
Waarom moet hier voor moslims mogelijk zijn wat ginds voor niet-moslims
absoluut verboden is?
Verder overheerst de indruk dat bij de integratie van de moslims in WestEuropa, al te dikwijls islamitische organisaties infiltreren die een maatschappelijk-cultureel programma binnenbrengen dat te weinig rekening houdt met
waarden die voor Europa tot de verworvenheden zijn gaan behoren, b.v.
waarden als pluralisme, democratie en gelijke rechten voor mannen en
vrouwen.
De burger kan op die organisaties wel geen precieze namen kleven. Of zij
nu 'moslimbroeders' heten. Milli Geirus, Divanet, dan wel minder bekende
namen dragen als Tala' ia, Nanda. Hizhatahrir of Chabiha islamivya, hij vat ze
samen onder de noemer 'islamitisch integrisme' en beschouwt ze als representatief voor de islam in zijn geheel. Hij merkt ook hoe die integristische
bewegingen zich op het leven van de bij ons verblijvende moslims enten en zo
in de Europese samenleving infiltreren.
Dit alles belast de vraag naar het behoud van de eigen culturele identiteit.
De grenzen van deze identiteit kunnen niet eindeloos verlegd worden. Duidelij-
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ke grensomschrijvingen dringen zich op. De roep naar 'eigenheid' klinkt
steeds luider. Partijen met een xenofoob programma spelen hier op in met
slogans als 'Eigen volk eerst'.
Om het vertrouwen van de burgers in de eigen identiteit te behouden of te
herstellen is het nodig de grenzen aan te geven die een van culturele vreemdheid verdachte levensbeschouwing absoluut dient te respecteren. De overheid
moet bakens uitzetten en een soort vaargeul uitstippelen voor een veilig
verkeer van autochtone en allochtone gemeenschappen die vaak een tegengestelde koers varen.

Dit artikel is de neerslag van een voordracht gehouden te Sevilla op 8 mei 1992 op het seminarie Migrants:
Asset or Menace?, ingericht door de European Movement.

LOS ANGELES:
RACISME OF KLASSENSTRIJD?
LUDO ABICHT

Zijn Michael Schwerner, Malcolm X, Martin Luther King en tientallen andere
zwarte en blanke militanten van de burgerrechtenbeweging en onbekende
inwoners van de dorpen in het Zuiden of de getto's van het Noorden tevergeefs gestorven? Tevergeefs, niet 'gratis', want die strijd heeft mensenlevens
gekost en carrières, letterlijk 'blood, sweat and tears', en die tranen werden
jammer genoeg niet alleen veroorzaakt door de politie-charges met mace en
elektrische veeprikkels (cattle-prods). Ik denk hier in het bijzonder aan de
idealistische gemengde huwelijken en de kinderen ervan, die een generatie
lang tussen twee werelden kwamen te staan. Ook dat behoort tot de geschiedenis van de strijd tegen het racisme en maakt deel uit van de hoge prijs die
tienduizenden Amerikanen bereid waren voor de emancipatie te betalen. En
zou dat nu allemaal zinloos want zonder blijvend resultaat geweest zijn?
Alleen al het feit dat we de vraag kunnen en moeten stellen, is symptomatisch voor het klimaat in de VSA vandaag, 25 jaar na de Beweging voor de
Burgerrechten en de rassenrellen in de grote steden van 1965 tot 1967. In
1966 sprak ik in Harlem, New York, met een zwarte militant (civil rights
activist) die me toen zei: 'Civil rights one can give us; but nobody can give us
our human rights'. In het beste geval kunnen burgerrechten (het algemeen
stemrecht voor alle Amerikaanse staatsburgers, het recht op juridische gelijkwaardigheid, het recht op een degelijk onderwijs en opleiding, het recht op een
leven zonder officiële of publieke discriminatie) door een welwillende of
opgeschrokken blanke meerderheid verleend worden. Het fundamentele
mensenrecht op waardigheid en een zinvol bestaan, die de inhoud moeten
vormen van die wettelijke gelijkberechtiging, moet men altijd veroveren, met
of zonder bondgenoten buiten de eigen groep. Daar deze waardigheid geen
abstracte titel is, maar concreet moet wortelen in de kans op een redelijk
betaalde job en een minimale levensstandaard en, uiteraard, op het respect
waarop elk mens recht heeft, kunnen we de beperktheid van de juridische
overwinningen van de jaren zestig aan de realiteit van vandaag afmeten.
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THE SIXTIES: BLACK AND WHITE TOGETHER
In 1968 werd het presidentiële Kerner Report gepubliceerd, dat een balans
opmaakte van de situatie van de zwarten in de Verenigde Staten en tot de
weinig verrassende vaststelling kwam dat er twee naties in Noord-Amerika
woonden, gescheiden en ongelijk (separate and unequal). Er werd toen niet
alleen gepleit voor de afschaffing van alle vormen van segregatie of 'color
bar', maar ook voor het tot stand komen van echte gelijkwaardigheid, ook in
de gewone omgang. Niet alleen de wettelijke, maar ook de economische en de
mentale 'color bars' moesten worden afgeschaft, voor men van echte resultaten
in de emancipatiestrijd kon spreken. De opstand tegen de discriminatie groeide
uit tot de Movement, de beweging die steeds meer geleid werd door een
spontane coalitie van alle groepen die hun volle bestaansrecht begonnen op te
eisen. Eerst was er de Zwarte Beweging voor de Burgerrechten, maar die viel
op haar hoogtepunt samen met de Vredesbeweging tegen de oorlog in Vietnam
en de opkomende tweede feministische beweging.
'No Vietcong ever called me a nigger. Hell no, we won't go!', riepen
Stokeley Carmichael en de radicale jongerenvleugel van Dr. Kings organisatie
(SNCC). De band tussen de Vredesbeweging en de zwarte strijd was voor alle
deelnemers uit die tijd vanzelfsprekend.
'The woman as nigger', schreven de feministen uit de jaren zestig, en ook
hier werd gepleit voor een bondgenootschap tussen de vrouwenstrijd en de
zwarte beweging. Zo vonden al heel vlug de belangrijkste componenten van
die Movement elkaar en kon je bijvoorbeeld blanke ecologisten (die toen nog
'conservationists' heetten) vinden die je heel fier een alternatieve identiteitskaart toonden waarop ze als 'honorary black' (ere-zwarten) vermeld stonden.
Vandaag klinkt dat al vreemd en naïef, zelfs in de oren van iemand die erbij
was, maar het drukt de tijdgeest uit: 'Black and white together, we shall not be
moved!' Het is wellicht ook de vaststelling dat ze helaas toch al een paar keer
opzij geduwd werden die de nieuwe segregatie van de jaren tachtig en negentig heeft aangewakkerd. Maar dat is slechts een oppervlakteverschijnsel.
Daaronder speelde zich een heel andere sociaal-economische beweging af:
in de jaren zeventig, toen de Burgerrechtenbeweging de ene juridische en
morele (of mediatieke?) overwinning na de andere behaalde, verhuisde de
zwarte middenstand, mede als gevolg van de nieuw verworven wetten, samen
met de blanke middenklasse naar de rijkere voorsteden, de suburbs. Dat wil
zeggen: ze verhuisden samen, maar trokken elk in min of meer gesegregeerde
secties van die randsteden in. En als je dan weet dat in de VSA de belastingsinkomsten gedeeltelijk lokaal gebruikt worden, zodat een rijke stad of
wijk (b.v. Simi Valley in Californië, waar de blanke jury onlangs die politieagenten vrijsprak) veel betere diensten kan aanbieden, van onderwijs tot
reinigingsdiensten en politiebewaking, dan begrijp je hoe rampzalig die
uittocht van de zwarte middenklasse uit de binnensteden voor de rest van de
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zwarten was. Het belastingsinkomen daalde drastisch en de jongeren hadden
geen of weinig voorbeelden van een geslaagde zwarte carrière (role models).
Behalve dan het succes van een paar entertainers en sporthelden, en vooral het
tastbare voorbeeld van de drugshandelaar, de 'million dollar man' van de wijk,
de arme halfgeletterde zwarte die het zichtbaar ver geschopt had. Tegen de
evidentie van zo'n boodschap kon geen enkel pedagogisch of voorlichtingsproject het halen, met alle bekende gevolgen vandien.
DE SITUATIE VANDAAG,
VOOR EN NA DE REVOLTE IN LOS ANGELES
Voor de zwarte middenklasse ziet het er helemaal niet zo slecht uit:
1967

4% van de zwarte gezinnen hadden een inkomen van 50.000
dollar en hoger

1990
1967

8%
12% van de zwarten leefden in de suburbs

1990
1967

25%
5% van de zwarten hadden een hogeschooldiploma (vergelijkbaar
met A 1 tot universiteit)

1990

10%

Hetzelfde geldt voor de toename van zwarte ambtenaren, politici en beoefenaars van vrije beroepen, voor zwarten in het zakenleven op alle niveaus van
de firma, zelfs voor zwarten in de hogere hiërarchie van het leger en het
Pentagon, zoals we waarschijnlijk gemerkt hebben tijdens de Golfoorlog.
Deze mensen stellen het goed, in ieder geval veel beter dan een kwarteeuw
geleden. Nog is de mentale color bar niet helemaal verdwenen — er zijn
bijvoorbeeld meer gemengde huwelijken of paartjes in de lagere inkomensklasse dan hier — maar het is een modus vivendi geworden: blanken en zwarten
op dit niveau respecteren elkaar, de zwarten zijn uitstekend georganiseerd om
echte of vermeende discriminaties juridisch te bestrijden, maar ze leven
comfortabel en geïsoleerd van zowel de blanke middenklasse als van de rest
van de zwarte bevolking. Ook zij bezoeken het oude getto zo weinig mogelijk,
ook zij verschuiven hun politieke loyauteit voorzichtig in de richting van de
Republikeinse Partij en zijn op veel terreinen conservatief. Vaak zullen ze zich
zelfs verzetten tegen de 'affirmative action', de wetgeving die wij iets brutaler
maar waarschijnlijk correcter als 'positieve discriminatie' vertalen. Want
zolang deze wetgeving blijft bestaan, kan een succesrijke zwarte academicus
of rechter in een dispuut verweten worden, een beroepsneger te zijn, hoewel
deze beschuldiging in de meeste gevallen, en dat is in wetenschappelijke
onderzoeken aangetoond, totaal ongegrond is. Zij zijn de zwarten die de
beroemde droom van King waargemaakt hebben, de ambassadeurs van de
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American Way of Life in het buitenland, de meest overtuigende verdedigers
van de Amerikaanse democratie en het morele recht tot interventie uit naam
daarvan. In veel opzichten gelijken zij op andere succesrijke immigrantengroepen die alle redenen hebben om het systeem te danken.
Dit moest hier even gezegd worden, omdat ook dat tot het totale beeld
behoort van 'de situatie van de Amerikaanse zwarten vandaag'. Maar nu een
paar cijfers over de andere drie vierden van de zwarte bevolking:
Van de kinderen in de binnensteden van de grote agglomeraties zijn er
40% ondervoed.
Er zitten veel meer jonge zwarte mannen in de gevangenissen dan aan de
hogescholen.
Van alle hogeschoolstudenten zijn slechts 3,5% zwart (op 12%), terwijl
40% van de gevangenen zwart zijn.
Ongeveer de helft van de zwarte kinderen (tegen 16% van de blanken)
leven in een één-oudergezin, bijna altijd met de ongehuwde of verlaten
moeder.
Het percentage zwarten in het Amerikaanse beroepsleger is ongeveer
tweemaal zo hoog als het aandeel van de zwarten in de totale bevolking.
De kindersterfte is bij zwarte kinderen het dubbele van dat van de rest van
het land (18 tegenover 8,9%).
Het gemiddelde inkomen van de zwarte gezinnen is ongeveer de helft van
het nationale gemiddelde.
De werkloosheid ligt bij de zwarten 2,5 maal hoger.
Met een beetje lectuur in sociologische publikaties kan men die lijst waarschijnlijk nog verdriedubbelen, maar ik vermoed dat het reeds duidelijk is dat
de situatie dramatisch is. Of gebleven is, tegen de hoopvolle verwachtingen
van het begin van de jaren zeventig in.
Over de oorzaken van de malaise bestaan vele hardnekkige mythes, die des
te taaier zijn, naarmate de toestand niet verbetert. In een recent onderzoek over
de situatie antwoordde een grote meerderheid van de blanken dat 'de zwarten
lui zijn, dommer en minder politiek verantwoordelijk' dan de blanken. En 30%
van de ondervraagde zwarten is ervan overtuigd dat AIDS 'een blanke
uitvinding is om de zwarte bevolking uit te moorden' . Dergelijke verklaringen
zijn wetenschappelijk waardeloos, maar dat betekent niet dat de politici er
geen rekening mee houden, om nog te zwijgen over demagogen als David
Duke en diens geestesgenoten.
Wat kunnen we echter uit de statistieken leren?
In 1980: nog 47,2 miljard dollar als federale (= nationale) hulp aan de
grote steden.
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In 1990: slechts 21,7 miljard dollar, zonder rekening te houden met de
inflatie.
Gevolg: de steden, die steeds minder eigen inkomsten hebben (de vlucht
van de middenstand én van steeds meer kantoren en bedrijven uit de
binnensteden naar de voorsteden) kunnen de problemen steeds minder aan.
Sinds 1988, na Reagan en Bush, zijn er twee miljoen (2.000.000) meer
Amerikaanse burgers onder de armoedegrens gezakt; daarenboven is de
armoede voor de anderen ook harder geworden, met andere woorden: de
behoeften worden steeds groter en er worden steeds minder middelen
vrijgemaakt (vgl. de toespraak van gouverneur Mario Cuomo op de
betoging van midden mei 1992: waar halen jullie het geld voor de Golfoorlog, de ruimtevaart, de schulden aan de frauduleuze S&L, Savings and
Loans instellingen?)
In 1980: 12,8 miljard dollar voor federale herscholingsprogramma's.
In 1990: meer dan gehalveerd tot 5,6 miljard, juist nu er een steeds grotere
behoefte ontstaat aan dergelijke programma's en steeds meer mensen
gedwongen worden te kiezen tussen de onderbetaalde en/of deeltijdse
MacJobs (zie MacDonald) waar geen gezin van kan leven en de al even
onvoldoende en vernederende 'welfare' programma's, waarbij geen spaander heel wordt gelaten van je privacy en je menselijke waardigheid.
Eén voorbeeld van de vicieuse cirkel waarin veel zwarten en andere armen
zich opgesloten voelen: omdat de gemakkelijkste manier om steungeld te
krijgen de ADC (Aid to Dependent Children) is, die meestal naar de moeders
gaat, is het voordeliger om bijvoorbeeld niet te trouwen. Nu al noemt men in
het getto de dag waarop de bijstandscheque wordt uitbetaald en de verdwenen
echtgenoot en zonen opduiken 'mother's day', de moderne Amerikaanse versie
van een maandelijkse 'moederkensdag'.

VAN SUB-URB NAAR EDGE CITY
(VAN VOORSTAD NAAR RANDSTAD)
Het succesverhaal van de zwarte middenstand laat zien dat het hier om meer
en iets anders gaat dan racisme of rassendiscriminatie. We kunnen de huidige
situatie moeilijk begrijpen zonder inzicht in de financiële en sociaal-economische verschuivingen die in de VSA hebben plaatsgevonden, en ook niet zonder
informatie over de suburbanization (voorstedelijking) die al sinds de jaren
vijftig aan de gang is en nog steeds doorgaat.
Na de Tweede Wereldoorlog werden terugkerende blanke oorlogsveteranen
beloond met moderne huizen in nieuwe, rustige wijken buiten de stad, de
zogenaamde suburbs, die op hun beurt de uitbouw van een reusachtig wegennet en de triomftocht van de auto als hét transportmiddel bij uitstek bevorder-
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den: 'What's good for General Motors is good for America', zoals de slogan
doodernstig luidde. In de jaren zestig en zeventig, tijdens de periode van de
grote beweging voor de burgerrechten, trokken steeds meer blanke en later ook
zwarte middenstanders naar die suburbs, waar ze in de shopping centra en
'malls' een nieuwe gemeenschapskern vonden, waar consumptie, ontspanning
(bioscopen), godsdienst (kerken en kapellen), begrafenisondernemingen,
advocatenkantoren, liefdadigheidsacties en schoonheidswedstrijden in alle
normale behoeften en in de juiste temperatuur door elkaar floreerden en nog
steeds bloeien. In de jaren tachtig verhuisden ook de kantoren en kleine, nette
bedrijven naar die suburbs, waar nu langzamerhand werk, woning en ontspanning geconcentreerd werden. Eén cijfer: tussen vandaag en het jaar 2010
voorziet men in de regio van Chicago een groei van de binnenstedelijke
bevolking van hooguit 6%, tegen 120% voor de suburbs. In steeds meer
streken spreekt men niet langer van sub-urbs, voor-steden van een of andere
grote stad, maar van edge cities of totaal autonome randsteden.
Deze demografische en financiële verschuiving werd voor het eerst bewust
in de verkiezingscampagne ingebouwd door Richard Nixon, die in 1968, na de
rassenrellen van de voorbije jaren, het presidentschap won door speciaal op die
voorstadskiezers een beroep te doen. Toen woonden er zo'n 36% van de
kiezers in de voorsteden. Vandaag zijn dat er reeds meer dan 50% Dat heeft
een directe weerslag op de verkiezingsplatformen: welke politicus kan het zich
nu nog permitteren om met een programma voor de dag te komen waarin
meer geld beloofd wordt aan de binnensteden, waar bijna alleen nog de armen
wonen? Het is dus geen toeval, dat er steeds minder nationale fondsen worden
vrijgemaakt voor de binnensteden, alle vrome verklaringen ten spijt.

1492-1992: NAAR EEN NIEUWE INDIAANSE TRAGEDIE?

Het valt op dat de meeste Amerikaanse commentatoren het erover eens zijn
dat er hier veel minder sprake is van zuiver racisme, ook al blijft dit een rol
spelen, dan van een toenemende klassenstrijd tussen een meerderheid van

haves en een bedreigde en bedreigende minderheid van have-nots.
Het gaat hier echter niet meer om een klassieke klassenstrijd in de marxistische betekenis van die term, waarin de arbeid het gevecht over de meerwaarde aangaat met het kapitaal. Vandaag gaat het veeleer om een opstand van het
Lumpenproletariat (van elke huidskleur, maar dan toch overwegend zwart en
bruin) tegen de rest (eveneens van elke huidskleur, zij het met mate). De
wetenschappers en de opiniemakers wijzen een genetische oorzaak voor de
zwarte achterstand van de hand, maar dat belet niet dat bepaalde demagogen
daar nog volop gebruik van kunnen maken, zoals bleek uit de eerder aangehaalde enquêteresultaten. Burgerlijke publikaties als Newsweek en andere
onverdacht Amerikaans-kapitalistische tijdschriften gebruiken steeds meer
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analyseschema's die uit oude en vergeten linkse blaadjes lijken te zijn overgenomen en beklemtonen de historische en materialistische aspecten van het
probleem. Dat kan een magere intellectuele genoegdoening zijn, maar meer is
het voorlopig niet, want tussen theorie en praktijk staan hier enorme belangen
in de weg, en de ontwikkelingen in Oost-Europa maken 'het socialisme'
minder dan ooit een aantrekkelijk alternatief.
Deze commentatoren zijn het er ook over eens dat het onzin is de schuld
van de ellende in de schoenen te schuiven van de ongehuwde moeders met
hun vele van bijstand levende, ongemotiveerde kinderen. Ze weten dat deze
situatie eerder een gevolg is van de malaise dan een oorzaak. Ook hierin
denken ze niet moralistisch, maar eerder sociaal-economisch en politiek.
Ook het nieuwe zwarte separatisme, dat aan de universiteiten en in bepaalde organisaties trekken vertoont die ons aan de lelijkste periodes van de blanke
segregatie herinneren, wordt zowel door zwarte als blanke sociologen en
politicologen als een valse oplossing afgewezen, alsof de Amerikaanse zwarten
zich nu nog uit die vierhonderd jaar geschiedenis van de VSA zouden kunnen
losmaken.
Vandaar dat de oplossing, tenminste op papier, voor de hand ligt: er moet
ontzaglijk veel geld voor sociale en opvoedingsprogramma's worden vrijgemaakt, de renovatie van de steden moet zich niet richten op de culturele
behoeften van een hogere middenstand, die de gevaarlijke armen uit de
gerenoveerde en onbetaalbaar geworden wijken verdringt. Met andere woorden: de VSA zullen een hoge prijs moeten betalen om de totale chaos van de
steden te voorkomen of terug te dringen. Als men daartoe niet bereid is, dan
worden die binnensteden in feite reservaten waar geen zinnig mens nog een
voet binnenzet, net zoals de meeste blanke Amerikanen op vakantie zedig
buiten de Indiaanse reservaten blijven en genoegen nemen met de hun aangeboden en aan hun toeristische wensen aangepaste folklore. waarbij Indiaanse
opperhoofden op zomeravonden op het besproeide gazon voor het motel een
religieuze dans komen uitvoeren en daarna voor foto's en geld poseren. En die
arme zwarten die met zo'n lot niet gelukkig zouden zijn en zonodig in opstand
willen komen, kunnen door strengere wetten en meer politie binnen het
reservaat worden gehouden. Dat is technisch haalbaar en op korte termijn
minder kostelijk dan de eerst voorgestelde oplossing en met de Indianen is het
grotendeels gelukt.
Zolang het regime. dat onder een enorme schuldenlast gebukt gaat en zijn
leidende rol in de hele wereld, van Vladivostok tot Dar-Es-Salaam en straks
tot Havana wil blijven spelen, weigert zichzelf te hervormen, ziet het er slecht
uit. Niet zozeer voor de 'zwarten' (of de Mexicaans-Amerikanen) op zich,
maar voor allen die uit de economische boot vallen, in een land waar de
teloorgang van de traditionele industrie in het Noord-Oosten hand in hand gaat
met een toenemende stagnatie van de nieuwe industrie van de Sunbelt in het
Zuid-Westen (elektronica en genetic engineering).
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ZIET DE TOEKOMST ER BLEEK (BLANK) UIT?
Nog in 1976-77 zou men een dergelijke analyse kunnen afsluiten met een
verwijzing naar aan de gang zijnde positieve veranderingen. Dat kunnen we
ons vandaag helaas niet meer permitteren. Voor de armen in de VSA berust de
bescheiden hoop op het inzicht van verlichte opiniemakers en enkele moedige
politici die inzien dat de VSA zich geen tweede Indiaanse tragedie kan
veroorloven zonder daar op langere termijn zelf aan kapot te gaan.
Voor ons in Europa is het belangrijk, de parallellen te zien tussen de angst
van de Amerikaanse meerderheid voor de onrust in de getto's en die van onze
autochtonen — wij dus ook — voor de opstand der fanatieke migrantenhorden. Het komt er dus op aan, een juiste weg te vinden tussen de idiote
idealisering van de zwarte gettobewoners als onschuldige slachtoffers van 'het
racisme' en de cynische, misdadige hopeloosheid die ons tot medeplichtigen
maakt. Ook wij hebben behoefte aan harde, soms pijnlijke analyses van de
situatie, aan een totaalbeeld waarin we rekening houden met alle factoren die
ons in deze situatie hebben doen belanden en aan economische, demografische
en politieke argumenten in plaats van moralistische aanklachten aan het adres
van ieder die met ons van mening verschilt. En vooral, of het nu gaat om de
VSA of Europa, het volstaat niet deze vorm van lange-termijn-denken te
ontwikkelen, als we niet naar middelen gaan zoeken om dit inzicht ook
efficiënt te propageren.

Taal en evolutie in het werk van Leo Pleysier

DIE SCHONEN ECHO
BART VERVAECK

'De dingen zijn echt, de mensen van horen zeggen'. Zo luidt het motto van
Pleysiers recentste roman, De kast. Dat mensen alleen in taal bestaan, is in
onze postmoderne tijd niet echt verwonderlijk. Wél eigenaardig is de passiviteit van dat bestaan: de mensen van Pleysier bestaan niet omdat ze praten maar
omdat er over hen gepraat wordt. Wat voor een bestaan is dat? Bert Schierbeek, die in zijn poëtische en kritische taalgebruik vaak aan Pleysier doet
denken, schreef in Binnenwerk (1982): 'Maar dood is / als je niks meer zegt /
en anderen herhalen wat je zei' (p. 9). Dood is: niet meer spreken, maar
besproken worden.
Bij Pleysier gaat het er enigszins anders aan toe. In Wit is altijd schoon
(1989) was de dode moeder steeds aan het woord. In die roman sprak de
dood. En de levende zoon kon alleen luisteren. Hij had niet eens een wederwoord. Hij bestond alleen in de witruimten tussen de verschillende uitspraken
van de dode moeder. Hij was de passieve luisteraar. Passief maar onmisbaar,
want alleen hij hoorde zijn dode moeder praten. Voor de andere familieleden
hield ze haar mond. Dank zij de zoon kon de lezer meeluisteren. De mensen
zijn inderdaad van horen zeggen.
In Wit is altijd schoon kwam de zoon pas helemaal op het einde aan het
woord. In een epiloog. Een nawoord. Alle woorden van de schrijver komen na
de feiten. Altijd te laat. Als een echo. Het motto van de roman luidt: "t Is den
echo-o-oo / die schonen echo'. Van de mens blijft alleen de echo in de taal.
Een taal die, net als de schrijver, passief is en te laat komt. In De razernij der
winderige dagen (1978) is er ook een epiloog. Die sluit aan bij het nawoord
van Wit is altijd schoon maar gaat over de gestorven vader. Tegenover de
vader voelt de schrijvende zoon dezelfde onmacht als bij de moeder: hij wil de
gestorvene in de taal tot leven roepen, hij wil het gebeurde ongedaan maken.
Zoals hij een zin herschrijft, zo hoopt hij ook de dood te kunnen herschrijven.
Maar dat kan niet: 'Opnieuw blijkt hoe zijn dood jou schaakmat heeft gezet.
Hoe je woorden klaarblijkelijk alleen maar hopeloos achter de gebeurtenissen
kunnen aanhollen' (p. 74).
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Voor Pleysier is de taal dus de echo van de dood. Van de afwezigheid. Ik
suggereerde daarnet dat een echo passief is. Maar dat is een vereenvoudiging.
Echo's vervormen het origineel ook. Het literaire project van Pleysier bestaat
erin, deze vervorming zo minimaal mogelijk te houden. Vandaar zijn taalkritische literatuur. Hugo Bousset bespreekt het werk van Pleysier als een voorbeeld van de 'taalkritische collage'. In Schrijven aan een opus (1982) definieert hij deze vorm van schrijven als volgt: 'De taalkritische auteurs werken
met onzuivere tekstelementen, ook met triviale wegwerpteksten, die ze
monteren tot collageboeken, waarin de taalmanipulaties a.h.w. voor de ogen
van de lezer worden uitgevoerd. Het is de bedoeling de lezer bewust te maken
van de wijze waarop hij door taalmisbruik verslaafd wordt en gedegradeerd tot
louter produktie- en consumptiedier' (p. 15).
Pleysier schrijft steeds dunne boekjes. Hij schrapt, bij wijze van spreken,
zijn woorden bij elkaar. Hij laat anderen spreken en schrapt tot alleen een
echo overblijft van wat oorspronkelijk gezegd werd. In die echo wordt de taal
ontdaan van al haar franjes, van al haar maskers en versieringen. Alleen de
grondstructuren blijven over. En dat zijn clichés. Het werk van Pleysier
vertoont een duidelijke evolutie in het blootleggen van die stereotypes.

HET CLICHE VAN DE TAAL
In de eerste drie boeken gebruikt de schrijver bewust poëtische beelden om de
taal te ontdoen van haar banaliteit. Hij hoopt de zuivere bron van de taal te
vinden door expliciet en zeer nadrukkelijk de woorden te manipuleren, te
reorganiseren. Dit is een paradoxale poging: de schrijver wil de zuivere en
ongemanipuleerde taal vinden door woorden en zinnen in extreme mate te
manipuleren. Een boek als Mirliton (1971) bevat talloze bijna surrealistisch
aandoende beelden en associaties die soms herinneren aan Willy Roggeman.
Het is een vrij abstracte poging om clichés te vernietigen.
Dat geldt ook voor Niets dan schreeuw (1972). Beelden botsen tegen elkaar
op, woorden verschuiven van plaats, zinnen worden ontwricht. En dat past
allemaal in het project van de schrijver: 'Anamnesis. Tasten naar een begin.
Zoeken naar een aanzet. Een doortocht naar het allereerste begin, heel ver
achter me' (p. 12). Dat begin is verloren. Wie het begin wil beschrijven en
herschrijven, beschrijft het verlies: 'En je denkt: steeds verliezen, verloren,
verloren, de vogels, de jongen, verloren' (p. 30).
In Negenenvijftig wordt deze verbinding tussen begin en verlies expliciet

niet in het boek staat:
'Niet-bevattende de bladzijden die ik tijdens deze bezigheid als niet terzake
heb geweerd of naar de scheurmand heb verwezen' (p. 6). Hier worden de
botsende beelden en de ontwrichte syntaxis vergeleken met de kindertaal. Het
is alsof de schrijver in zijn zoektocht naar de oorsprong terechtkomt in de taal
van de kinderen. Hij drukt zelfs een kopie af van een van zijn kinderlijke
uitgewerkt. De inhoudsopgave geeft vooral aan wat er
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schrijfoefeningen. En daarnaast noteert hij: 'Hoe ik zou willen dat alles nieuw
werd. Alles. Alles. Alles. Dat ik kon schrijven: zie, ik maak alles nieuw. En
het blije jongetje weer zijn dat van ontroering nauwelijks de punt van zijn
schrijfstift op de eerste regel van de hagelwitte bladzijde durft te zetten' (p.
96).

HET CLICHE VAN DE TAALGEBRUIKER
De volgende drie romans zetten de zoektocht naar het begin voort, maar de
oorsprong wordt nu concreter en de stijl wordt soberder. Niets dan schreeuw
suggereerde reeds dat het begin geen abstract punt was maar het bijna mythische begin van alle leven: 'Opnieuw de aarde in, deze donkere schoot die mij
weer moet opnemen' (p. 23). Die aarde is het platteland waarin de schrijver
opgroeide. Het platteland was van in de eerste boeken aanwezig, maar het
treedt pas echt op de voorgrond in wat ik gemakkelijkheidshalve de tweede
periode zal noemen. Die bestaat uit de drie romans De razernij der winderige

dagen (1978), De weg naar Kralingen 1860-1980

(1981) en

(1983). Die drie werken werden in 1990 gebundeld onder de titel

Kop in kas
Waar was ik

weer? Die titel geeft voldoende aan waar het hier om gaat: een zoektocht naar
de wortels van de schrijver. Sterk vereenvoudigend zou men de eerste periode
een abstracte zoektocht naar de oorsprong van de taal kunnen noemen en de
tweede een concrete speurtocht naar de oorsprong van de schrijver.
De paradox die de eerste periode kenmerkte had eerder betrekking op de
taal dan op de taalgebruiker: om een onbesmette en ongemanipuleerde taal te
vinden, moesten woorden en zinnen zo doordacht en extreem mogelijk
gemanipuleerd worden. De paradox van de tweede periode legt de nadruk op
de sociale gemeenschap van de taalgebruikers. De taal van de oorsprong is die
van de plattelanders, en dat is een taal van stilte. De code van de boeren is die
van het zwijgen en het verzwijgen. De schaamte, de pudeur en de hypocrisie
verbieden de mens te praten. De oorspronkelijke taal zwijgt. Als de schrijver
die taal wil hervinden, dan zal hij de code van de gemeenschap moeten
doorbreken. Hij zal moeten spreken over dat zwijgen. Schrijven over het
onbeschrevene. En daardoor zal hij vernietigen wat hij wil vastleggen.
De paradox wordt verwoord in De razernij: 'Men verwoordt een bestaan
en het is duidelijk dat deze verwoording ter zelfder tijd de kontinuïteit ervan
voorgoed onmogelijk maakt. Men beschrijft het leven van iemand waarvan
alleen maar verwacht werd dat er zou worden gezwegen, dat het verstopt
bleef, dat zelfs de schaamte onopgemerkt zou blijven' (p. 52).
Vandaar dat de thematiek van het verliezen dubbelzinnig wordt. Men
verliest het begin niet alleen in het opgroeien maar ook in het terugkeren. De
schrijver verliest een tweede keer wat hij als kind kwijtgeraakt was: 'Je zal
opnieuw het woord "landschap" schrijven, het woord "dorp", het woord
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"gehucht", het woord "weg", het woord "verkennen", het woord "gaan", het
woord "doorkruisen". (...) Jij verloren en verliezende zoon. De schade vaststellen. Opgelopen averij becijferen. Uitmaken, eens en voorgoed, waar precies de
verliezen tegenover dit landschap geleden worden. In het weggaan, het
achterlaten, het zich verwijderen? Of andersom: in het terugkeren op zijn
stappen, het opnieuw naderen, het weer thuiskomen' (p. 10).
Om het verlies en de schade te beperken, moet het begin zo volledig
mogelijk in de taal gevat worden. Aangezien het begin de eenvoud en de stilte
van het platteland is, moet de taal die eenvoud en stilte weergeven. Natuurlijk
is er ook in deze tweede periode nog plaats voor poëtische beelden en syntactische eigenaardigheden, maar die blijken zich hoe langer hoe meer te richten
naar het object van hun beschrijving: het platteland. Ze willen dat object laten
spreken wars van alle gebruikelijke clichés over gehuchten en boeren. Pleysier
wil niet vervallen in de leugen van de heimatliteratuur. Maar hij wil evenmin
kiezen voor de branieachtige taal van de thuisverlater die schopt en trapt tegen
al wat hem met vroeger verbindt: 'Waarom kan men niet meer schrijven: het
gehucht was mooi, lieflijk, landelijk... en ik heb het heel erg bemind. Waarom
niet: het gehucht is verknoeid, lelijk, achterlijk... en ik heb er mijn biezen
gepakt. 0 nee, zo eenvoudig is het niet' (p. 42).
Pleysier heeft er drie romans over gedaan om dat misleidende dualisme te
ontlopen en om een taal te vinden die de paradox en de nuance in zijn relatie
met het begin weergeeft. Laag na laag heeft hij de taal over het platteland
afgepeld, ontdaan van clichés en stereotiepes. In het eerste deel van de trilogie
is dat afpelwerk nog veel nadrukkelijker aanwezig dan in het laatste. De
demystificatie treedt in het begin op de voorgrond als een te voltooien taak.
Op het einde functioneert ze in de beschrijvingen en wordt ze een onderdeel
van wat er zoal beschreven wordt.
Toch is de volkomen ontluistering van clichés een illusie. Er is geen
zuiverheid zonder vooroordelen, geen schriftuur zonder vooringenomenheid.
De objecten zullen nooit direct kunnen praten. In De weg naar Kralingen
lezen we: 'Maar zijn waarneming wordt, veel meer dan hij wil toegeven,
gericht door wat hij verwacht en weet dan door wat hij ziet of voelt' (p. 40).
Om de invloed van de vooroordelen zoveel mogelijk uit te schakelen,
wordt het citaat alsmaar belangrijker in het werk van Pleysier. Een citaat is
immers een zo direct mogelijke weergave van wat gezegd werd. In het drieluik

Kop in kas, het laatste
deel, bevat tientallen opsommingen van wat door anderen gezegd werd. Een
voorbeeld: "'Wat kost dat grapke hier?" zeggen ze. "Kust mijn kloten!" zeggen
ze. "Vooruit met de geit!" zeggen ze. "Gij verdoemdse zievereir!" zeggen ze.
ziet men het belang van de citaten gestaag toenemen.

"Lang zal ze leven!" zeggen ze' (p. 35). De mensen zijn inderdaad van horen
zeggen. Hier ligt het begin van de stijl die de derde periode zal karakteriseren,
namelijk het overvloedige gebruik van de directe rede. Zinnen als 'zeggen ze'
zullen in die periode niet meer gebruikt worden.
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Een nieuw probleem dient zich hier aan. Is dat de werkelijkheid wel die
spreekt in zulke citaten? Nee, het is opnieuw het cliché. Al de wendingen die
Pleysier aanhaalt, zijn typische, volkse topoi. Het zijn clichés op twee niveaus.
Ten eerste op het niveau van de taalgebruiker: ze behoren immers tot het
standaardrepertoire van lapsussen eigen aan de dagelijkse conversatie. Ten
tweede op het niveau van de beeldvorming: ze behoren tot de stereotiepe
voorstelling die wij ons maken van het groffe plattelandsvolk.
Misschien is de tegenstelling tussen werkelijkheid en cliché schijn. Misschien is de werkelijkheid een cliché. In Kop in kas vraagt de schrijver: 'Heb
jij ook niet het gevoel dat in wat ik je zonet heb meegedeeld alle ingrediënten
aanwezig zijn om het verhaal van mijn verblijf hier nu al te laten uitmonden in
het meest schabouwelijke cliché dat men zich maar indenken kan? Maar ik
kan er ook niet aan doen dat mijn bericht daar aanleiding toe geeft. Het
eenmaal zo' (pp. 63-64).

is nu

Shimmy, dat ik beschouw als een overgangswerk tussen de tweede en de
derde periode, werkt de verhouding tussen cliché en realiteit verder uit. De
hoofdfiguur Peter Mares ontdekt dat de stereotiepe afbeelding op een ansichtkaart vaak niet wezenlijk verschilt van de werkelijkheid. Uiteindelijk zijn beide
slechts beelden: 'En zo maken Peter Mares en Annelies nu ook op hun beurt
deel uit van het beeld van een park dat vol is van de geur van versontloken
rozen (...). (Een beeld, dit laatste, dat zo te zien niet eens meer zo erg veel
verschilt van wat is afgebeeld op de ansichtkaart die Annelies zich daarstraks
in het kleine kasteelmuseum had aangeschaft)' (p. 66).
Daarom is ook de werkelijkheid een leugen. Het reële landschap beliegt de
geschiedenis, de oorsprong. Zo is er het vredig uitziende dorpje in Wales dat
in zijn zachte glooiingen moeite doet om de sporen van een verschrikkelijke
mijnramp te camoufleren: 'Er is hier nochtans in heel de omgeving nauwelijks
een heuvel die zijn oorspronkelijke uitzicht of hoogte nog heeft. Het is
allemaal afgeplat, geslecht, uiteengeduwd en volgestort. Een panorama als een
slordig schilderij, waarin geen rekening meer gehouden is met wat de voorstudies van dat landschap eerder te zien gaven. En wie van de oorspronkelijke
schetsen geen weet heeft, die valt nu ook zelfs het bedrog en de slordigheid
waarmee het werkstuk is voltooid al niet meer op' (p. 108). De werkelijkheid,
dat is niet meer dan een slecht schilderij.

HET CLICHE VAN DE WERKELIJKHEID
De opvatting van de realiteit-als-cliché wordt tot in haar uiterste consequenties
doorgetrokken in de derde periode van Pleysiers oeuvre. In Wit is altijd
schoon en in De kast lijkt de verstoring die uitgaat van de verteller of de
waarnemer tot een minimum beperkt. In de eerste roman is de moeder
voortdurend rechtstreeks aan het woord, in de tweede de oudste zuster, Greet.
De vertelinstantie wordt zo goed als volledig uitgeschakeld. In Wit is altijd
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schoon treedt ze alleen in de epiloog op. In De kast beperkt ze zich tot enkele
korte en weinigzeggende interventies. Door deze uitvlakking van de verteller,
krijgen de boeken iets objectiefs. Het lijkt om een directe weergave te gaan
van de werkelijkheid zonder subjectieve manipulatie.
Dat is natuurlijk slechts schijn. Ten eerste is de manipulatie aanwezig in de
vorm van het boek, de opbouw. En in de selectie die gemaakt wordt. Wat
geciteerd wordt in het boek is een selectie van wat gezegd werd. Ten tweede
gaat het niet om de realiteit van het landschap, zoals in de tweede periode,
maar om die van de taal, zoals in de eerste periode. Het gaat met andere
woorden om een uitbeelding, een voorstelling. En natuurlijk is die voorstelling
een cliché. De zinnen van de moeder én van de zuster wemelen van de
platitudes. De taal die Pleysier via hen probeert te reconstrueren, is die van de
'spreekwoorden, stoplappen en volkswijsheden' (p. 84). Het is een taal van het
verleden, een orale taal zonder a rt istieke pretenties.
Deze taal staat ver af van de nadrukkelijk poëtische en a rtistieke taal die de
eerste periode van Pleysier kenmerkte. Nochtans gaat het om dezelfde bekommernis: het doorprikken van de clichés. In zijn eerste werken trachtte de
schrijver de ontluistering te bereiken door de banale taal te ontwrichten. Nu
wil hij die taal juist ongeremd laten spreken. In dat spreken ondermijnt de taal
zichzelf: ze irriteert door haar banaliteit, haar slordige structuur, haar teveel en
te vaak. De leegte en de platvloersheid van de clichés worden ondergraven
door het gebruik van die clichés.
Het onderwerp van die taal verschuift ook. In de eerste periode is de taal
haar eigen onderwerp, in de tweede fase gaat het vooral om het platteland en
haar bewoners, in de derde fase ligt de nadruk op de familie. Niet dat men
deze drie onderwerpen strikt mag scheiden. Ze horen samen in de zoektocht
naar de oorsprong, die bij Pleysier een zoektocht naar de afstamming wordt.
Van in de eerste werken schrijft Pleysier aan een filiatie. Van in het begin wil
hij door zijn schrijven een plaats verwerven in die filiatie. In de eerste werken
ligt de nadruk op zijn plaats in de linguïstische en literaire traditie. Dan komt
vooral de rurale en sociale traditie aan bod en tot slot verschuift het accent
naar de familietraditie. Maar in elke fase zijn de andere momenten aanwezig.
De moederfiguur is van in de allereerste werken een belangrijke spil en
omgekeerd blijven de taal en het platteland essentiële coördinaten in de
plaatsbepaling van de latere werken.
De kast uit Pleysiers recentste roman symboliseert de onontkoombaarheid
van het verleden. Het meubel is een erfstuk, een tastbaar bewijs van de filiatie.
In die zin is het een band met de oorsprong en dus een benijdenswaardig
bezit. Maar anderzijds steekt de kast zo vol met dingen uit het verleden, dat ze
een druk en een belasting wordt. En dat men ze liever kwijt dan rijk zou zijn.
De oorsprong en het verleden zijn een zegen én een vloek.
In Wit is altijd schoon sprak de dode moeder. Zij verbond haar zoon, net
als de kast, met zijn verleden en oorsprong. Ook zij was een zegen én een
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vloek. Een zegen omdat ze de belofte inhield van een terugkeer naar de
oorsprong, een vloek omdat ze die belofte in haar overdadig spreken teniet
deed. 'Haar taalteveel', zoals haar zoon dat noemde (p. 114), toonde én
vernietigde het tekort, de verloren gegane oorsprong, de primaire stilte. In haar
taalteveel sprak het tekort. De dood.
Door de dood en de stilte te laten spreken, lost Pleysier de paradox op die
zijn tweede periode kenmerkte. Hij wou immers de stilte van de oorsprong
laten spreken. En dat doet hij in de derde periode. Het onbezielde spreekt. Dat
is ook zo in De kast. Het is, zegt Greet, 'precies of uit het binnenste van die
kast nu ook zachtjes de stemmen begonnen te klinken van al degenen die geen
teken meer gegeven hadden' (p. 83). In zekere zin heeft Pleysier hier zijn
project voltooid: de oorsprong spreekt. Maar hij spreekt alleen als gemis, als
afwezigheid. Er is niets van dat paradijselijke gevoel dat men associeert met
het cliché van de weergevonden oorsprong. De wederontdekking is de vernietiging. Want men ontdekt dat de zoektocht naar een zuiver begin niets anders is
dan een zoveelste cliché. Vandaar dat uit de kast een stank opstijgt. Het
verleden is geen geurige roos maar een verrot kadaver: 'Niet anders dan
godsdienst en dood en vergankelijkheid dat ze opsnoof, zei ze' (p. 68). Dat is
ook de geur van de dode moeder uit Wit is altijd schoon.
De stem van de doden eist gehoord te worden. De moeder wil dat haar
Loon luistert en al haar richtlijnen in verband met de begrafenis opvolgt. Haar
taal is in feite een bevel. Het zijn haar woorden die hem verplichten tot het
schrijven van het doodsprentje in de vorm van de roman. 'En wie gaat er nu
mijn doodsprentje schrijven?' vraagt ze hem. 'Zoudt gij dat niet doen?' (p.
43). In de epiloog, als de dode moeder haar zoon aan zijn roman ziet werken,
zegt ze: 'Ge zijt er dan toch nog aan begonnen precies, aan mijn doodsprentje?
Ge komt daar wel ruim laat mee voor de dag, vind ik. En zo lang dat dat
geworden is!' (p. 110).
Ook de stem van de kast is dwingend: 'Hoe die kast op den duur leek te
gonzen en te resoneren van al die verre stemmen door mekaar, zei ze. Al die
namen. Al die gezichten. Al die bescheiden geschiedenissen die smeken om
nog eens verhaald te worden maar waarvoor nu al lang geen vertellers en geen
toehoorders meer zijn, zei ik' (p. 85). In zijn literair werk probeert Pleysier
zulke vertellers en toehoorders te recreëren. Hij geeft het woord aan vergeten
figuren en schenkt hen meteen een publiek, de lezers van zijn werk.
Het beeld van de sprekende kast is meer dan een metafoor voor het
objectieve spreken. De kast waarover het gaat in Pleysiers roman staat
eigenlijk voor het lichaam dat al wat voorbij en verdwenen is, opslaat. 'Het is
de ribbenkast die zwelt, zei ik. Het zijn de longen die volschieten' (p. 87). Vol
van het verleden dat alleen nog bestaat in flarden van vaag herinnerde geuren
en klanken. Dat ongrijpbare verleden is het enige wat de verteller wil bijhouden. Hij interesseert zich helemaal niet voor het verleden dat de concrete vorm
aangenomen heeft van brieven en foto's die opgestapeld liggen in de kast. Als
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Greet vraagt of ze de kaartjes uit de kast mag weggooien, zegt hij: 'Tuurlijk.
Want dat als ik dan al wenste dat er iets bewaard bleef van thuis vroeger, het
in alle geval geen van de dingen betrof die daar bij haar nog in de kast zaten'
(p. 97).
Wat nog van vroeger bewaard dient te blijven, is niet datgene wat in de
objecten overgebleven is. Het is, algemener, niet iets dat overgebleven is. Het
is zuivere afwezigheid. Daar bestaat geen taal voor. Niet de poëtische taal van
de eerste periode, niet de sobere taal van het landschap uit de tweede periode,
niet de banale taal van het cliché uit de derde periode. Alleen de witruimte vat
die afwezigheid. En witregels worden alsmaar talrijker in Pleysiers werk.
Naarmate de schrijver dichter bij de oorsprong lijkt te komen, komt hij dichter
bij de leegte. Die leegte neemt twee vormen aan. Ten eerste is er de overdaad,
het taalteveel van het cliché. Het cliché is tegelijkertijd leeg en vol: het zegt
niets, maar het zegt dat met duizenden woorden. Ten tweede is er de witruimte: die zegt alles maar zonder woorden. Het is in de combinatie van deze twee
tegenstrijdige leegtes dat Pleysier zijn strijd tegen de leegte verderzet. Niet
langer in de hoop ooit de zuivere oorsprong te vinden, maar eerder in het
besef dat de ongrijpbaarheid en de holte van de echo alles zijn wat hem nog
rest.

WERKEN VAN LEO PLEYSIER
1971
1972
1975
1978
1981
1983
1987
1989
1990
1991

Mirliton: een proeve van homofonie, Orion, Brugge.
Niets dan schreeuw, Orion, Brugge.
Negenenvijftig (Rooms & Places), Standaard, Antwerpen.
De razernij der winderige dagen, De Bezige Bij, Amsterdam.
De weg naar Kralingen 1860-1980, De Bezige Bij, Amsterdam.
Kop in kas, De Bezige Bij, Amsterdam.
Shimmy, De Bezige Bij, Amsterdam.
Wit is altijd schoon, De Bezige Bij, Amsterdam.
Waar was ik weer? Het drieluik, De Bezige Bij, Amsterdam.
De kast, De Bezige Bij, Amsterdam.

Gesprek met Julia Kristeva

LIEFDE IS HET FUNDAMENT
VAN DE BESCHAVING
GER GROOT

De liefde heeft in de filosofische literatuur van de afgelopen decennia een
nogal magere pers gehad. Het structuralisme kon weinig aanvangen met een
dergelijk existentieel thema, dat zo innig verbonden leek met de al evenzeer in
diskrediet geraakte subjectiviteit. Niet dat het existentialisme de liefde zo
genereus bedeeld had. Hoewel Camus hier en daar nog wel een lichtpuntje in
de menselijke verhoudingen zag, werd het filosofisch klimaat in de jaren
vijftig en zestig voornamelijk getekend door de weinig vrolijke Sartriaanse
constatering dat de hel de anderen zijn. Ook een denker als Levinas — in
Frankrijk lange tijd marginaal, en op het stuk van de menselijke verhoudingen
hoe dan ook minder zoetelijk dan epigonen vaak wel willen — kon daar
weinig aan veranderen.
Het kwam dan ook als een verrassing, toen Julia Kristeva in 1983 met haar

Histoires d'amour

een loflied op de liefde publiceerde, en deze in één moeite
door uitriep tot het fundament van iedere menselijke beschaving. Pas onlangs
verscheen het boek, onder de titel Liefdesgeschiedenissen, in een Nederlandse

vertaling ', nadat hier al eerder haar studie De vreemdeling in onszelf was
uitgebracht 2 . Beide boeken vertonen sterke raakpunten, en lijken zich te
situeren in een hernieuwde wending tot de ethiek en een filosofie van het
subject, zoals die zich momenteel in de Franse filosofie aftekent.
Julia Kristeva werd geboren in Bulgarije, maar trok in het begin van de
jaren zestig — net als haar landgenoot Tzvetan Todorov — als jong linguïste
naar Parijs. Ze vond er al snel een plaats in de nieuwe intellectuele voorhoede.
In 1990 schreef ze er een roman over, Les Samourai's 3. Een titel waarmee ze
afrekent met de voorgaande generatie, die door Sartre en Simone de Beauvoir
werd gedomineerd, en door de laatste werd geportretteerd in haar autobiografische roman De mandarijnen.
Het existentialisme maakte in de jaren zestig plaats voor het structuralisme
en de semiotiek. In 1969 maakte Kristeva diepe indruk met haar artikelenbundel Sèmeiotikè 4, die niet alleen opviel door eruditie en theoretische stoutmoe-
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digheid, maar ook door de in het Grieks geschreven titel, die op elke boekenlijst in het oog springt.
Naast Roland Barthes vormde ze een van de drijvende krachten achter het
roemruchte tijdschrift Tel Quel 5 . Ze schrijft over literatuur, over de revolutionaire taal van de poëzie, over het feminisme, waarmee ze altijd een ongemakkelijke relatie heeft gehad, en over China — verplichte kost voor elke intellectueel in het begin van de jaren zeventig 6.
Ze beperkt zich dan al lang niet meer tot de literatuur. Ze studeert psychoanalyse en wordt praktizerend psychiater. De verhalen die ze hoort, verscherpen haar zorgen over de maatschappelijke problemen van vandaag. Die zorg
mondt uit in haar studie over de liefde, een paar jaar later gevolgd door De
vreemdeling in onszelf. In beide boeken gaat het om de moeizame verhouding
tot de ander: de ander in de liefdesrelatie — het andere geslacht, een andere
mens, soms dé Ander: God —, en de ander als de vreemdeling, de buitenlander. En van al die anderen, zegt Kristeva, zullen we nooit iets begrijpen,
zolang we niet beseffen dat we ook zelf niet helemaal uit één stuk zijn, dat we
allerlei verschillen, onbegrepen tegenstemmen en vreemde elementen in
onszelf meedragen.

In het begin van Liefdesgeschiedenissen maakt U twee programmatische
opmerkingen: 'We kennen de ander slechts door hem lief te hebben' . En op
dezelfde pagina: 'De liefde is het hoogtepunt van de subjectiviteit' . Waarom is
dat zo?
Het is heel moeilijk in korte bewoordingen te beschrijven wat de liefdesverhouding behelst. Wat ik dan ook in dit boek probeer te doen is niet een
definitie, maar een geschiedenis van de liefde te geven. Het is een van de
meest veelzeggende en veelbetekenende trekken van onze beschaving, dat ze
steeds getracht heeft het individu te denken vanuit de liefdesverhouding, in het
aangezicht van de ander. We treffen dat postulaat aan in de geschiedenis van
het Griekse denken, maar ook in het Oude en het Nieuwe Testament. Uitspraken als 'U zult uw naaste liefhebben als Uzelf' of 'God heeft ons liefgehad'
leggen de basis voor zowel de notie van het westerse individu als voor de
verhouding van dat individu tot de ander.
Dat is natuurlijk een ideaal. We weten allemaal hoe moeilijk dat te
verwerkelijken is. Zelfs in het dagelijks leven is de liefdesrelatie vervuld van
geweld, verraad en jaloezie. En vandaag de dag lijkt die basis van het westerse
individu steeds meer te worden aangevochten. Omdat we ons meer en meer
rekenschap geven van de agressiviteit en de haat die het menselijk leven
doortrekt. Binnen onszelf en ten opzichte van anderen: denk aan de vreemdelingen in ons midden, en aan de wijze waarop — zelfs binnen westerse landen
— de samenleving wordt verscheurd door broedertwisten: Joegoslavië,
Rusland, enz. Uit zorg daarom heb ik dat boek geschreven.

LIEFDE IS HET FUNDAMENT VAN DE BESCHAVING

911

Waarom is die verhouding zo belangrijk? Omdat het subject in de liefde wordt
aangesproken op het meest oeroude, het meest onnoembare dat het in zich
draagt: datgene wat Freud het narcisme noemt en dat teruggaat op de vroege
kindertijd. En tegelijk wordt het aangesproken op een ideaal, een subliem
project. Wanneer ik op iemand verliefd ben, is dat omdat die persoon beantwoordt aan mijn narcistische behoefte, iets sensueels, iets passioneels, iets dat
zelfs aan de taal voorafgaat. En tegelijkertijd — in een voortdurende wisselwerking — beantwoordt die persoon aan het meest ambitieuze van mijn
projecten, het meest sublieme, datgene waarop ik het meest op mijzelf vooruit
ben.
In de liefde ziet mijn hele persoon zich op dynamische, tastbare wijze
verwerkelijkt. Daardoor bevind ik mij in een staat van openheid, ontvankelijkheid, creativiteit. Een staat van genade. We vinden die dan ook in de godsdiensten terug. De gelovige is iemand die zijn God bemint. Op seculier vlak
vinden we haar terug in de psychoanalyse. Wanneer een patiënt bij zijn
analyticus komt, doet zich iets voor dat Freud 'overdracht' noemt, een soort
reproduktie van oude liefdessituaties. Daaraan is het te danken dat het individu
zijn psychische kaarten op tafel legt en opnieuw geboren kan worden, zijn
inhibities en angsten kan veranderen, d.w.z. een ander kan worden: iemand die
opener staat en tot meer dingen bij machte is.

Dat is in een situatie waarin de persoon die liefheeft, op zijn beurt weer wordt
liefgehad. Wat niet altijd gebeurt.
Nee, dat gebeurt niet altijd. En dan komen de teleurstelling, de jaloezie, de
haat om de hoek kijken. Zelfs in de verliefdheid zijn die negatieve kanten
aanwezig. De verliefde is zich daarvan niet altijd direct bewust, maar mettertijd of in moeilijke situaties komen de agressiviteit en de haat boven. In mijn
boek geef ik het voorbeeld van Romeo en Julia. Wanneer Julia zich tot Romeo
richt, beschrijft zij zijn lichaam als verstrooid over duizend sterren. Dat is heel
mooi, maar het veronderstelt ook dat het lichaam van de geliefde in zekere zin
in stukken wordt gesneden; daarin schuilt een zekere agressiviteit. Zelfs
wanneer de verliefdheid beantwoord wordt, is de verliefde rede dus niet louter
idyllisch.
Des te minder in een situatie waarin de liefde wordt afgewezen. Dan
beleeft de verliefde iets dat je met rouw zou kunnen vergelijken: het is mij
niet gegeven iemand lief te hebben, ik ben alleen. Dat gevoel heb ik geanalyseerd in een ander boek, dat nog niet in het Nederlands vertaald is: de melancholie, de depressie '. Op grond van het gevoel afgewezen te zijn, devaloriseert de verliefde — of welke persoon ook — zichzelf. In plaats van zich te
wreken op het object van zijn liefde, wreekt hij zich op zichzelf, desnoods in
de vorm van zelfmoord. Ik dood niet wie mij niet liefheeft, maar ik dood
mijzelf, omdat ik niets waard ben.
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U zegt: er is gebrek aan liefde in deze tijd. Denkt U werkelijk dat er vandaag
de dag minder liefde is dan bijvoorbeeld in de 19e eeuw?
We hebben er geen statistieken over, en kunnen ons dus alleen maar baseren
op literatuur of interpretaties. Maar ik houd wel aan die constatering vast. In
mijn laatste boek, de roman Le vieil homme et les loups 8, heb ik dat gevaar
verder uitgewerkt. Ik beschrijf een samenleving die niet gebaseerd is op liefde,
maar op haat. 'Santa Barbara' heb ik haar genoemd, om duidelijk te maken
dat die gemeenschap staat voor de hedendaagse barbarij. Ze beantwoordt aan
de moderne megalopolis, die net zo goed in het Oostblok als in het Westen
zou kunnen liggen. Ik voer daarin een paar op waarvan de man alleen maar
denkt aan het vermoorden van de vrouw, en de vrouw aan het vermoorden van
haar man. Die dingen hoor ik terug in de woorden van mijn patiënten. Zijn dat
van die uitzonderlijke gevallen? Zijn dat zieken? Dat geloof ik niet. Het zijn
mensen die lijden aan die ontbinding van de liefde en deze proberen terug te
vinden. Die opnieuw op zoek zijn naar een morele band.
Ik geloof inderdaad dat er in onze samenleving sprake is van een crisis ten
aanzien van de fundamentele waarde waarop zowel de godsdienst als de
seculiere moraal gebaseerd is: de liefdesrelatie. Die is vandaag de dag heel
moeilijk vol te houden. Waarom? Natuurlijk omdat er op één persoon zoveel
claims tegelijk worden gelegd. Maar ook omdat de fundamentele waarden —
goed en kwaad -- ter discussie zijn komen te staan. We weten niet meer wat
goed of kwaad is. En wanneer die morele waarden ontbreken, heeft ook de
liefdesrelatie haar basis en haar evenwicht verloren, gespannen als ze staat
tussen narcisme en het ideaal van de ander. Als je geen ideaal hebt, heb je ook
geen liefde meer. Misschien wel seksuele bevrediging, maar zoiets complex als
een liefdesrelatie is dan nog moeilijk uit te houden.
Is de liefde voor de structuur van de samenleving wel zo belangrijk? Is de
samenleving niet eeuwenlang gefundeerd geweest op economische, feodale
relaties, waarin de liefde een tamelijk marginale rol speelde? Was het niet de
19e eeuw die in die zin de liefde pas heeft ontdekt?
Economische determinanten en dergelijke zijn weliswaar zeer belangrijk, maar
er zijn geen samenlevingen te vinden waarin geen symbolische banden zijn
aan te wijzen. En die banden vinden hun fundament in het duo liefde-haat.
Vanaf het moment dat er mensen zijn die trachten samen iets te doen, is die
relatie in het spel. Ofwel we negeren die, ofwel we trachten ons daarvan
rekenschap te geven. Op dat moment funderen we een beschaving.
Ook economische banden kunnen niet tot stand komen als er geen sprake
is van banden van liefde. Kijk naar wat er in Oost-Europa gebeurt. Het lukt
daar niet een economie op poten te zetten. Waarom? Vanwege een gebrek aan
initiatief, aan vrije wil, aan verantwoordelijkheid. Dat zijn allemaal zaken die
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draaien rond het vraagstuk van de persoon, de subjectiviteit. En een persoon
bestaat niet in zijn eentje. Het is de band met de ander die mij tot persoon
maakt. En die band is niets anders dan de as haat-liefde.
Zetten we die relatie tussen haakjes, willen we daarvan niet weten, dan zijn
er twee mogelijkheden. Ofwel het interpersoonlijke netwerk functioneert, maar
op een gecensureerde wijze. Dat is vaak in de westerse samenlevingen het
geval. Ofwel het netwerk wordt volledig vernietigd, en dan hebben we
barbarij. En dat is een van de gevaren die Oost-Europa nu bedreigen. In de
mate waarin die relatie afwezig is, raakt de relatie tussen mensen gedegradeerd
en komen slechts de haat en het geweld bovendrijven. Dat betekent het einde
van een wereld.

Zouden die haat en dat geweld niet hetzelfde kunnen zijn als eerlijkheid, in de
zin van het geheel onbedekt, naakt zijn?
Ik geloof niet dat de waarheid haat is. Dat is een vorm van barbaarsheid. Het
gaat er niet om de liefde als idylle te beleven. Ook haat en geweld maken
integraal onderdeel van de liefde uit, in een soort dialectische relatie. Vanaf
Plato tot Thomas en Freud is het paar eros-thanatos voortdurend aanwezig
geweest. Het is eenvoudig niet zo dat haat de enige waarheid van de mens is.
Het behoort wezenlijk tot het menselijk wezen te kunnen liefhebben, te kunnen
idealiseren. Dat is wat mij in staat stelt te spreken. Als ik niemand liefheb,
spreek ik niet; dan sta ik buiten de mensheid. De liefdesrelatie is de voorwaarde voor mijn vermogen tot het woord. Als dat ter discussie wordt gesteld,
wordt ook de diepste menselijke mogelijkheid, het sprekend-zijn, vernietigd.

Naakte eerlijkheid is onmenselijk; de menselijke relatie veronderstelt dat men
bepaalde dingen verbergt, hebt U gezegd in een interview over de wellevendheid. De subjectiviteit kan dus nooit bestaan als volstrekte zichtbaarheid?
Er heeft een nihilistische ideologie bestaan volgens welke men een zuivere
waarheid kon beleven die het geweld zou zijn. En inderdaad: er schuilt altijd
een zeker geweld onder de liefde. Maar de waarheid mag zich niet identificeren met de barbarij. De waarheid is de gezamenlijke werking van die twee, de
oneindige metamorfose van de een in de ander. Liefde-haat, haat-liefde. Maar
een visie op de waarheid die de haat en het geweld bejubelt en de hoffelijkheid vertrapt, is zeer nihilistisch. Dat soort zaken werd in de jaren zeventig
wel beleden, in een soort revolutionaire fuga. Maar ze behoren uiteindelijk tot
het nihilisme of totalitarisme, niet tot de revolutie.

Wanneer U in uw boek vandaag de dag een gebrek aan liefde constateert,
vervolgt U met de vaststelling dat het ons aan liefdescodes ontbreekt. Moeten
we op zoek naar een nieuwe code?
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Ik weet niet of we op zoek moeten naar één code. Ik denk eerder dat we
verschillende temporaliteiten en verschillende liefdescodes beleven. Sommige
mensen lijken een romantische liefde te zoeken, anderen een liefde in de stijl
van de troubadours, of een derde in de stijl van de 18e eeuw, libertijns. En
waarom niet? We moeten die pluraliteit aanvaarden en daarmee leren spelen,
zonder ons aan één enkele code vast te klampen. Misschien zullen we over
een eeuw weer een stabielere vorm vinden. Maar nu is het, geloof ik, nog te
vroeg om één enkele liefdescode naarvoren te schuiven. We leven nu in een
soort archeologie van de codes die in de loop der eeuwen zijn beleden. Soms
zijn we Platonici, dan weer als Justinianus, soms als de heilige Bernardus, dan
weer als Romeo en Julia. We zijn momenteel niet in staat ons met één code te
identificeren, of een moderne variant daarop te formuleren.

Er heerst nu een grote verwarring in de gedragsregels tussen de geslachten.
Vooral in Amerika is gebleken tot welke misverstanden dat kan leiden. In
Liefdesgeschiedenissen schrijft U: de vrouw wil uiteindelijk het paar; in een
interview heeft U gezegd dat de vrouw geneigd is haar heil te zoeken bij de
Wet. Feministische theoretici hebben de Wet daarentegen veelal aan de zijde
van het mannelijke geplaatst. Nu lijkt het feminisme opnieuw steun te zoeken
bij duidelijke regels. Op sommige Amerikaanse campussen is zelfs een soort
contract ingevoerd waarbij plichten en vrijheden in de liefdesrelatie zeer
expliciet zijn geformuleerd. Hoe verklaart U dat?
Er is een libertaire feministische beweging geweest die getracht heeft de
repressie waaronder vrouwen in de patriarchale samenleving gebukt gingen, ter
discussie te stellen. Zij stelden de vrouw voor als de kiem van de vrijheid, een
factor van revolte en dissidentie. En het is waar dat er in het vrouwelijk
gedrag iets zit van ontevredenheid, van voortdurende kritiek. Hegel heeft dat
goed gezien, toen hij de vrouw omschreef als de eeuwige ironie van de
samenleving. Er is iets in de blik van wat Freud de hysterica zou noemen dat
nooit tevreden is, altijd iets anders wil — al is het niet zo duidelijk wat. Dat is
één kant.
Maar aan de andere kant hebben we te maken met het specifieke karakter
van de vrouwelijke seksualiteit. Deze is enerzijds zeer afhankelijk van de
verhouding tot de moeder, maar die verhouding blijft veelal ondoordacht en
kan daardoor vaak een bron worden van nostalgie en zelfs van depressie. En
ten tweede is zij verbonden met het moederschap. Daarin is de vrouw zeer
kwetsbaar. Ze draagt een kind waarvoor ze uiteindelijk biologisch verantwoordelijk is. Vooral in die situatie zoekt de vrouwelijke seksualiteit een betrouwbaar centrum, een as die bescherming biedt. Dat kan de vorm aannemen van
de wet, van een contract, van erkenning. Daarin zoekt ze verlichting voor de
depressieve wond die de verhouding tot de moeder geslagen heeft, en vervul-
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ling van de behoefte aan een partner die mede garant staat voor de opvoeding
van het kind.
Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de vrouw in veel mindere mate over
— Freudiaans gezegd — fallische macht beschikt, waarmee ze zich binnen de
samenleving kan affirmeren. Daarom heeft zij des te meer behoefte aan
erkenning door de Wet. Omdat zij zelf de wet niet is. Die behoefte aan
erkenning, aan een contract, hebben vrouwen altijd kenbaar gemaakt. En
momenteel zien we dat opnieuw gebeuren. Vrouwen willen erkend worden in
de universiteiten, in hun werk; ze willen hun plaats hebben.
Maar ook in het erotisch leven willen zij — in grote meerderheid — niet
een uitwisselbaar object blijven. De mannelijke seksualiteit is veel opener, kan
zich veel gemakkelijker richten op een veelvoud van liefdesobjecten. Bij de
vrouw is die hang naar voorbijgaande verhoudingen minder sterk. Dus is de
behoefte aan erkenning van het paar door de wet fundamenteel.
Daaraan zitten twee aspecten. Enerzijds kan dat gemakkelijk verworden tot
conformisme. Zo zien we nu dat na de 'anarchistische' jaren van de vrouwenbeweging het feminisme in de Verenigde Staten uiterst conformistisch geworden is: politically correct. Daarin zijn feministen vaak zeer regressief. Die
tendens is ook in de Europese samenleving waar te nemen. Men sluit zich op
in het gezin, stelt geen vragen meer, bekritiseert niets, probeert zichzelf lekker
warm te houden.
Anderzijds moet ook gezegd worden dat het vermogen als paar te leven
een grote waarde vertegenwoordigt, juist omdat dat zo moeilijk is. Het is een
bewijs voor onze beschaving, en tegelijk een test ervan. Mannen en vrouwen
hebben nu een mate van onafhankelijkheid bereikt waarin een leven als paar
helemaal niet meer noodzakelijk is. Er schuilt echter een zeer hoge, geraffineerde mate van beschaving in het feit dat we, ondanks die onafhankelijkheid,
toch met iemand anders kunnen leven. Niet als elkaars slaaf, maar in een vrije
aaneensluiting van onafhankelijke individuen. Zal dat op den duur mogelijk
blijken? Dat is een grote vraag. Maar als het paar in de westerse samenleving
wil voortbestaan, moet het op dat vlak zijn: in onafhankelijkheid en tegelijk
voorbij aan de onafhankelijkheid.

In de jaren zeventig stelden feministische theoretici de androgyne mens voor
als ideaal. Nu lijkt er een tendens te zijn tot een hernieuwde bevestiging van
de geslachtsrollen: mannelijkheid en vrouwelijkheid. U verwerpt het model van
de androgynie. In uw boek schrijft U: hoewel de man de vrouwelijkheid in
zichzelf kan erkennen, is dat niet dezelfde vrouwelijkheid als die van de vrouw.
En omgekeerd.
Het fantasma van de androgynie betekent uiteindelijk dat men de andere sekse
niet erkent, maar veeleer opslokt, om het verschil niet te hoeven toelaten. Ik
denk dat ik — boven mijn biologische geslacht uit — man kan zijn, of vrouw;
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en daardoor ben ik in staat alles te zijn. Maar dat betekent dat ik het andere,
de ander, in wezen niet erken.
Hoewel Freud heeft gezegd dat er aan de psychoanalyse in principe nooit
een einde komt, denk ik dat het moment van beëindiging is gekomen wanneer
de analysant kiest voor een geslacht. Ik weet dat ik man ben, of vrouw, ook al
weet ik dat ik tevens vrouwelijke, of mannelijke, aspecten heb. Maar ik kies
voor een seksuele identiteit. Dat betekent niet alleen de garantie van een
maximale persoonlijke identiteit, maar ook de garantie dat ik de ander respecteer. Want nogmaals: androgynie is een vorm van kolonisering van het andere,
die leidt tot een verachting van het andere geslacht. Een androgyn is alles. Hij
is niet in staat het verschil te erkennen: allereerst van onze geslachten, maar
vervolgens ook van onze personen.

In Liefdesgeschiedenissen maakt u een analyse van de verhouding tussen de
geslachten. In De vreemdeling in onszelf analyseert U de verhouding van het
ik tot de ander in de zin van de vreemdeling. We moeten, zegt U, de vreemdeling in onszelf herkennen. Maar betekent juist dat niet een her-toeëigening van
het andere, wat U in uw analyse van de androgynie nu juist afwijst? Betekent
een dergelijke gelijkstelling bovendien niet een onderschatting van de reële
vreemdheid waarmee échte immigranten geconfronteerd worden?
Dat ben ik helemaal met U eens; tenslotte ben ik zelf een immigrante. En ook
al heb ik me het Frans eigen gemaakt, houd ik heel veel van de Franse cultuur
en voel ik mij een Française, ik zie en voel ook zelf voortdurend de haat van
de Fransen jegens de vreemdelingen. Misschien minder pijnlijk dan een
arbeider of een schoonmaakster, want ik leef in een cultureel milieu waarin
veel hoffelijkheid heerst...
Maar juist omdat dat zo'n groot probleem is, heb ik in mijn boek géén
politieke invalshoek gekozen. Het vreemdelingenprobleem wordt veelal
bediscussieerd door politici, juristen, sociologen, die trachten op dat vlak
oplossingen aan te dragen. Maar als psychoanalytica en als schrijfster meen ik
dat dat de noodzaak van een onderzoek op een meer fundamenteel niveau, op
psychisch vlak, niet wegneemt. Toen in Frankrijk het stemrecht van buitenlanders in het geding kwam, bleken daar ook ter linkerzijde veel mensen tegen te
zijn. Waarom? Omdat ze plotseling het gevoel kregen dat 'anderen' zich
meester maakten van een terrein dat hun toebehoorde en dat zij niet wilden
prijsgeven. Daarbij ging het om een gevoel van identiteit dat in elk individu
geworteld ligt en dat zich ent op de gedachte van een nationale identiteit.
Daarom is het van belang ons af te vragen waarom er zo'n sterke mobilisatie plaatsvindt rond de nationale identiteit, die kennelijk voor mijn eigen
identiteit garant moet staan. Alsof ik mijn nationale identiteit nodig had om
een persoon te kunnen zijn. Kennelijk is ons gevoel van identiteit heel breekbaar. En als ik dat gevoel uitdiep, wat vind ik dan? Dan stuit ik op fantomen,
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perversiteiten, ondraaglijke aspecten in mijn persoonlijkheid die ik niet
verdraag, maar die wel in mij huizen. En dan zeg ik maar al te gemakkelijk:
dat ben ïk niet, dat is hij. Wat ik niet van mijzelf accepteer, projecteer ik naar
buiten toe. Er is dus sprake van een mechanisme van persoonlijke onzekerheid,
gespletenheid, die mij verhindert het probleem in mijzelf te zoeken. In plaats
daarvan voltrek ik een verwrongen soort psychotherapie, door het onaanvaardbare buiten mij te werpen en af te wentelen op een zondebok. Dan zeg ik: het
is de vreemdeling die verantwoordelijk is voor de malaise die in feite mijn
malaise is.
Ik wil niet beweren dat dat de héle verklaring voor het verschijnsel
vreemdeling is. Ik zeg alleen dat onze economische, juridische, politieke
maatregelen zeer oppervlakkig blijven, als we niet doorstoten naar dat dieperliggende psychisch niveau. We kunnen wel mooie wetten uitvaardigen, maar
als de mensen inwendig niet weten om te gaan met de fantomen en demonen
van hun andersheid, zullen ze ook niet in staat zijn die wetten ten uitvoer te
leggen. Ik roep dus op tot een soort gewetensonderzoek, zoals ook de godsdienst dat doet, en — wellicht op een dieper vlak — de psychoanalyse. Ik bied
dat aan aan wie niet kan terugvallen op religie of psychoanalyse, opdat hij dat
bij het lezen van mijn boek kan voltrekken, als een soort meditatie.

Toch eindigt uw boek op het politieke vlak, waar U spreekt over een nieuwe,
paradoxale gemeenschap die bestaat uit mensen die zichzelf als vreemdeling
aanvaarden. Misschien kunnen we spreken van een soort versplinterde
identiteit, zoals U in Liefdesgeschiedenissen spreekt over het verlies van de
identiteit die zich volstrekt zeker van zichzelf voelt. Is het wel mogelijk een
gemeenschap te baseren op een programma dat uiteindelijk louter negatief is?
Ik zou niet spreken van negativiteit, maar van meervoudigheid: een gemeenschap die polyvalent is, en is samengesteld uit kosmopolitische individuen, uit
mensen die deelhebben aan meerdere culturen. In de moderne tijd zijn we
allemaal op enig moment wel gedwongen vreemdelingen te zijn: te werken in
verschillende landen, deel te hebben aan verschillende culturen, te eten uit
verschillende keukens, te luisteren naar verschillende soorten muziek. Die
vermenging van culturen maakt dat we niet leeg zijn, maar meervoudig; in het
beste geval leven we in een soort polyfonie.
Maar nogmaals, dat is een utopisch programma, voor de lange termijn, dat
misschien wel nooit vervuld zal worden. Daarnaast heb ik me met dit boek
willen richten op de directe realiteit van het nationalisme. Het idee van de
natie leeft nu meer dan ooit, met name als gevolg van de ineenstorting van de
ideologieën. In tegenstelling tot veel mensen van links denk ik dat de ideologie
van de natie nog geen archaïsme is. Ze is een levende actualiteit, en daar
hebben we rekening mee te houden. Het is onjuist te zeggen: Nederlanders
bestaan niet, Fransen bestaan niet, dat zijn alleen maar hersenschimmen. Je
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zult ook wel degelijk rekening moeten houden met nationale gevoeligheden.
Zo denk ik dat de Fransen zich zeer gekrenkt voelen door de immigratie, of
door de concurrentie van Duitsland. Dat gevoel van krenking moet je niet
onderschatten.
Ik denk dat we door een periode van nationale herwaardering heen moeten.
Want als we dat niet op een intelligente manier doen, zal het op brute,
gewelddadige wijze gebeuren. Ik situeer me dus op twee niveaus. Eén op
langere termijn: we moeten het kosmopolitische idee vasthouden als een
mogelijke toekomst. Eén op onmiddellijke termijn: we moeten het nationale
thema zo soepel en intelligent mogelijk trachten te her-evalueren, om te
voorkomen dat het degenereert tot een nieuw totalitair nationalisme.

Is het, zelfs op het vlak van het ideaal, wel mogelijk te streven naar volstrekte
polyvalentie? Of is er toch een zwaartepunt nodig om te voorkomen dat de
pluraliteit uitmondt in onverschilligheid? Is het mogelijk een evenwicht te
vinden tussen kosmopolitisme of algemeenheid, en particulariteit? Of tussen
seksuele openheid enerzijds en seksuele identiteit anderzijds — wat uiteraard
dezelfde vraag is?
Er is altijd een zwaartepunt. Dat zie je aan de wijze waarop samenlevingen
zich op middellange termijn ontwikkelen. De kwestie is of je het accent legt
op het dominante of op de openheid. Ik probeer een evenwicht te vinden
tussen die twee. Dat vraagt veel culturele inspanning en luciditeit: we moeten
ons heel goed bewust zijn van onze eigen vernietigende krachten, ons onbewuste.
Wanneer je in de geschiedenis zoekt naar mensen die dat evenwicht
hebben bereikt — mensen als Dante of Montesquieu —, zie je dat dat mensen
zijn die hoge persoonlijke en culturele eisen stellen. In de huidige situatie is
een dergelijk evenwicht voor elites weggelegd. Ik tracht te denken, te hopen,
dat die elite steeds groter zal worden. Via opvoeding, via scholing, en ook via
de media. Daarbij moet het nationale centrum, de nationale identiteit, zeker
gehandhaafd blijven, maar wel steeds verder worden opengesteld naar een
periferie, die op haar beurt steeds groter zal worden. In die periferie vindt de
erkenning van de anderen plaats, daar spelen wij onze kosmopolitische rol.
Iemand als ik, die mijzelf als immigrante beschouw, heeft een nationaliteit
gekozen, de Franse nationaliteit. Je kunt in zekere zin ook zeggen dat zij míj
gekozen heeft: mijn ouders hebben mij naar een Franse school gestuurd. Maar
anderzijds heb ik op volwassen leeftijd beseft dat de waarden van de Franse
cultuur volkomen met mijzelf accorderen. Dat zijn de waarden van het
kosmopolitisme.
Ik weet natuurlijk heel goed dat de Franse natie ook een zeer onderdrukkende, fascistische kracht kan uitoefenen. De geschiedenis van Vichy bewijst
dat, net als de soms zeer gewelddadige houding ten opzichte van de buitenlan-
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ders. Maar zou ik daarom de Franse natie willen verloochenen? Nee, mijn
intellectuele werk en mijn overtuiging bestaan erin dat ik de positieve aspecten
van de Franse nationaliteit onderken, en de negatieve effecten daarvan bestrijd.
En ik probeer steeds grotere, steeds talrijker openingen te maken naar andere
culturen: dat Fransen erkennen dat Nederlandse kaas ook lekker kan zijn, dat
de Engelse keuken niet altijd slecht is, dat de Duitse muziek grote waarde
heeft. Dat wil zeggen: dat er een pluraliteit van codes bestaat, en dat we met
die pluraliteit kunnen leven. Of een volmaakt evenwicht tussen al die codes te
bereiken is, valt moeilijk te zeggen. Er is altijd iets dat domineert. Maar ook
dat is misschien een wezenlijk moment in de cultuur: dat we mogen dromen
van zo'n volmaakt evenwicht, op de lange termijn.

Is het mogelijk van nationaliteit te veranderen?
Ik voel mij nu meer Française dan Bulgaarse. Dus in principe is afkomst geen
noodlot. Individuen zijn sprekende wezens, en al sprekend maken zij keuzen.
We zouden de mensenrechten misschien moeten uitbreiden met het recht op
het vrijelijk kiezen van een natie: het recht op immigratie, het recht deel te
hebben aan een natie als symbolische constructie, en niet op grond van
biologische afkomst. De Franse Revolutie heeft in haar Verklaring van de
Rechten van de Mens de kwestie van het vreemdelingschap onderschat. De
mensenrechten zijn toen onmiddellijk geïnterpreteerd als rechten van de natie,
van de staatsburger. Dat was wellicht onvermijdelijk, maar als we in de
huidige tijd spreken over aanvullingen op de mensenrechten — de rechten van
het milieu, de ethiek van de media — dan zou daar ook het recht van de
vreemdeling bij horen, zelf zijn eigen nationaliteit te mogen kiezen. Het recht
in vrijheid te bepalen waar je bij wilt horen.

NOTEN
1 Julia Kristeva, Histoires d' amour, Denoël, Parijs, 1983. Ned. ve rt . Liefdesgeschiedenissen, ve rtaald door
Henk van der Waal, Contact, Amsterdam, 1991, 448 pp. Zie ook haar studie Au commencement étalt
l' amour, Psychanalyse et foi, Hachette, Parijs, 1985.
2 Julia Kristeva, Etrangers a nous-mêmes, Fayard, Parijs, 294 pp. Ned. ve rt . De vreemdeling in onszelf,
ve rtaald door Irene Beckers, Contact, Amsterdam, 1991, 223 pp.
3 Julia Kristeva, Les Samouraïs, Fayard, Parijs, 1990.
4 Julia Kristeva, Sèmeiotikè, Seuil, Parijs, 1969. Een verko rt e editie verscheen in de collection 'Points'. In
1974 verscheen haar volumineuze proefschrift La revolution du langage poétique, Seuil, Parijs, 1974.
5 Zie voor een zeer kritische bespreking van het tijdschrift en de groep daaromheen: Louis Pinto, Tel Quel.
.4u sujet des intellectuels de parodie, in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nr. 89, september
1991, pp. 66-77
6 Julia Kristeva, Des chinoises, Ed. Des femmes, Parijs, 1974.
7 Julia Kristeva, Soleal noir, depression et melancholie, Gallimard, Parijs, 1974.
8 Julia Kristeva, Le vied homme et les loups, Fayard, Parijs, 1991.

Klassieken in een jezuïetencollege anno 1910

POMPEJI,
'EEN TWEEDE SODOMA'
LUC DEVOLDERE

Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra
sed vitam faciunt balnea vina venus
Bad, wijn en liefde maken ons lichaam onrein,
maar wat zou het leven zijn
als het ons van bad, wijn en liefde ontriefde?
Graffito uit Pompeji

'U moet door een ordinair tourniquet, waarachter gidsen op u afstormen - ge
hebt ze met onderstaande beschrijving niet nodig -- en lieden die u in een
draagstoel willen rondvoeren'. Aldus de laatste Baedeker uit de Lage Landen,
Dr. L. Van Egeraat. De plaats heet Pompeji. Je bent net een slordige straat vol
restaurants en hotels doorgelopen, die zich bij de geschminkte resten van de
natuurramp van 24 augustus 79 n.C. hebben genesteld. Keizer Vespasianus
was twee maanden tevoren gestorven met op de lippen de laconieke woorden
van een boer uit de provincie: 'Vae, puto, deus fio', 'Wee mij, ik ben, dunkt
me, een god aan het worden'. Nu was het Pompeji's beurt om uit de geschiedenis te verdwijnen. Het beroemdste slachtoffer van de catastrofe was Plinius
de Oudere. De zwaarlijvige, astmatische natuurvorser stierf op het strand van
Stabiae, nu Castellamare di Stabia, door verstikking. Hij had de uitbarsting van
dichtbij willen bekijken, maar het niet aflatende bombardement van stof en
steentjes was er te veel aan geweest. Een waardige dood voor een wetenschapper. Zijn neef, die in Misenum, aan de andere kant van de golf, was gebleven
'om te studeren', schreef het allemaal op en stuurde zijn relaas naar de
historicus Tacitus, die erom gevraagd had. Een typische literator, die jonge
Plinius.
Nee, wat hier volgt is niet de zoveelste beschrijving van de necropool.
Maar ik heb wel een gids ingehuurd. Albe rt Heynssens is zijn naam, en hij is
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ongeveer 17 jaar oud. We schrijven 1910. Heynssens is nooit in Pompeji
geweest, maar hij weet er alles van. Alles wat hij er van mag of moet weten.
In het Livre d'or de l'Académie de Poésie van het door jezuïeten geleide

Collège Sainte Barbe

in Gent tref ik de handgeschreven tekst aan van een
lezing over Pompeji die Heynssens daar voor zijn medeleerlingen hield in
februari 1910. De

académiciens

moeten ze gunstig beoordeeld hebben, en de

aanwezige révérend Père moet zijn
mocht zijn mooiste pen bovenhalen.

nihil obstat

hebben uitgesproken. Albert

De baai van Napels is in de leslokalen van het collège geen onbekende. De
leerlingen — ze worden aangesproken met 'Messieurs' — lezen er Tacitus'
relaas van Nero's moedermoord. Eén monster mag van de paters. Als afschrikwekkend voorbeeld. Hoofdstuk twee van het veertiende boek van de Annales,
over de incestueuze toenaderingen van Agrippina tot Nero, wordt wel overgeslagen. Maar de kaart van het gebied wordt uitgetekend. Baiae, met zijn villa's
gebouwd op kunstmatige dammen in zee. Zowel Sallustius als Horatius,
'Messieurs', vermelden dit als illustratie van de Romeinse decadentie: de blasé
trekt zich landerig terug op een stuk niet-land, een kunstmatige kaap. Puteoli.
Ofte stinkende stad. De jezuïeten verzwijgen in alle talen dat deze havenstad
vermoedelijk het decor was voor Petronius' Satyricon. Wat ze wel kwijt
willen, is dat Paulus hier in 59 aankwam en er zeven dagen bij zijn 'broeders'
bleef. Het Avernus-meer heeft een ingang tot de onderwereld. De leerlingen
weten dat Aeneas daar naar beneden ging, want ze lezen Vergilius. De
Solfatara. Een kleine krater vol borrelend, sissend slijk en sinistere dampen:
'Assez de soufre, Messieurs, pour en faire un véritable enfer dans cette région
déjà suffisamment infernale. Et contemplez maintenant Naples, et le Vésuve
rugissant...', 'Genoeg zwavel, mijne heren, om er in deze infernale streek een
ware hel van te maken. Maar richt nu de blik op Napels en de brullende
Vesuvius'. Tot zo ver de paters.
Hier neemt onze Heynssens over. Hij beheerst zijn dossier en wandelt met
zwier door zijn onderwerp. Netjes etaleert hij zijn historische en archeologische kennis. Uitvoerig citeert hij de brief van Plinius. Hij waagt zich aan een
heuse Vie quotidienne à Pompéi: wonen, werken en vrije tijd passeren de
revue. Hij beschrijft de thermen, het amfitheater en de obligate orgieën. In zijn
relaas van de eigenlijke ramp trilt zijn medelijden met de slachtoffers mee,
maar op elke bladzijde laat hij de dubbelzinnigheid van zijn opzet blijken:
neutrale historisch-archeologische narratio en moraliserende veroordeling
wisselen elkaar af. De tekst verraadt de gêne die de 19e eeuwse katholiek (ik
reken 1910 nog tot die eeuw) moet hebben overvallen bij de bestudering van
de systematisch opgegraven stad: Pompeji beantwoordt niet aan het frugale
beeld van het oude Rome, waarvan men dacht dat het althans in de provincie
was overgebleven. Het blijkt daarentegen een soort Roeselare te zijn, waar de
huizen een vervaarlijke waakhond hebben (cave canem!) en waar het graffito

salve lucrum

(welkom, winst) een cynisch verworven rijkdom verraadt
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waarvan gretig en direct genoten wordt. Petronius' Trimalchio, het type van de
omhooggevallen parvenu zonder cultuur maar met veel geld, had hier kunnen
wonen. Waarschijnlijk geeft Pompeji een goed beeld van een doorsneestad in
een welvarend deel van het imperium, maar de Sociëteit van Jezus heeft het
lastig met een archeologische werkelijkheid waar ze niet naast kan kijken en
die haar, wetenschappelijk dan, toch fascineert. Maar de jezuïeten vinden een
oplossing voor dat probleem: ze maken van Pompeji de incarnatie van de
ondeugd, de poel van zondige 'sensualiteit'.
Het procédé is niet nieuw. Sinds The Last Days of Pompei, Bulwer Lyttons
beroemde historische roman uit 1834, is de Campaanse stad een topos geworden van geromantiseerde decadentie met demonische trekjes. De jezuïeten
nemen de topos over om hem aan te passen aan eigen behoeften: een stad van
'plaisir' waar men leeft 'pour jouir', schrijft Albert Heynssens. Vooral in hun
badhuizen gaven de inwoners zich aan hun wellust over: 'A l'exemple de
Rome, les habitants de Pompéi étaient très sensuels, surtout pour le bain'
(sic!). '(...) Les Pompeiens prenaient jusqu'à sept bains dans la même journée', noteert hij onbegrijpend. Hoe vaak nam híj een bad? Een oud-leerling,
eindejaars 1922, schrijft dat de internen recht hadden op één douche om de
twee weken, voor de rest wasten ze zich nauwelijks. In 1875 mochten de
internen om de drie weken hun... voeten wassen. De surveillant keek erop toe
en riep: 'Peiles, pedes'. Ieder kreeg een emmer lauw water en, op één rij
geplaatst, mochten ze hun broek opstropen. Tot onder de knie.

Balnea corrum-

punt corpora nostra.
Maar keren we terug naar onze ville d' eau, corrupter nog dan het 'Nice,
Monaco ou Ostende' van 1910! De topos wordt verscherpt: Pompeji is de riool
waar alle decadentie samenvloeit, de pars pro toto van een zondige oudheid
zonder God. Wreedheid tegenover slaven, welig tierende orgieën en rijkelijk
vloeiend bloed van gladiatoren — en van christenen natuurlijk. (Tussen twee
haakjes: als er in 79 in Pompeji al christenen waren, dan in ieder geval heel
weinig. En voor de beesten werden ze niet gegooid). Hoe dan ook: ' C' était
bien du sang qu'il fallait a ces barbares, élégants débauchés, ivres de voir
souffrir et mourir'. Bloed bracht de verfijnde wellustelingen in een roes.
Heynssens

peroratio verrast dan ook niet meer:

Pompei, coupable des crimes les plus immondes, fut chátiée comme elle le méritait.
Plusieurs Pères de l'Eglise et en particulier Tertullien, attribuent aux désordres des
habitants le malheur de la ville. Le droit eut son heure; car la main de Dieu
s'appesantit sur cette seconde Sodome. Au sein même de ses plaisirs abjects, la
Mort survint, vengeresse suprême du Justicier éternel! ! !... '

Het stigma ' Sodoma' is oud. In 1885 werd op een muur in de stad het nu
verdwenen graffito Sodoma Gomora gevonden. Is het daar al tijdens de
uitbarsting zelf aangebracht? Dat lijkt te mooi, te dramatisch, te literair om
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waar te zijn. Het dateert misschien van veel later. Toen plunderaars bijvoorbeeld op het einde van de tweede eeuw in de streek rondhingen. Heynssens
haalt zijn Sodoma bijna zeker uit Tertullianus, die de vergelijking al maakte op
het einde van de tweede eeuw. De 'sodomitica' zelf (erotische fresco's,
priapeeën, fallussen en vruchtbaarheidsamuletten) blijven buiten beeld. De
meeste daarvan zijn in 1819 naar het geheime kabinet van het museum in
Napels gebracht. Daar zag Michel-Charles, de grootvader van Marguerite
Yourcenar, in 1845 de 'raccolta pornografica' en hij kwam gechoqueerd
buiten. Maar zijn commentaar bleef candide: '... les outrances sensuelles
n'étonnent pas de la part de ces gens-là, puisqu'ils n'étaient pas chrétiens'.
'Dat dat soort volk zich aan zulke sensuele uitspattingen te buiten ging, is niet
te verwonderen: het waren geen christenen'.
Zoals Pompeji er nu bij ligt, heeft het nog altijd zijn bordeel (lupanar). Het
is niet op alle grondplannetjes terug te vinden. Opvallend is de kleinheid van
de kamertjes, netjes op een rij. Ook hier overheerst het Romeinse organisatietalent en het ongegeneerde salve lucrurn. Aan de muren hangen vervagende
erotische fresco's met didactische standjes. De voorstellingen zijn verrassend
tijdeloos, werkelijkheidsgetrouw en bijna gemoedelijk. L'amour. I'amour
toujours. Sommige stralen de charme uit van het hulpeloze trial and error, te
verkiezen boven de zweetloze design-seks van onze films. En dan is er nog
die jonge vrouw, een van de achttien doden, gevonden in de kelder van de
Villa di Diomede. Haar magnifique sein de femme, althans de gipsen afdruk
ervan, bracht Chateaubriand en Dumas in vervoering.
Natuurlijk heeft Albert Heynssens geen van deze dingen gezien. Het enige
wat hij loslaat, is het eufemistische en enigmatische: 'La peinture pompeienne
a la mauvaise tendance de reproduire des scènes immorales'. 'De schilderingen
in Pompeji durven nogal eens immorele taferelen af te beelden.' Heynssens'
pudeur is te begrijpen. In de jaren '20 was zelfs het woord 'sein' in het
jezuïetencollege nog taboe. De reeds eerder geciteerde oud-leerling, eindejaars
'22: 'Een leraar gaf me eens de sonnettenbundel Les Trophées van de 19e
eeuwse Parnassien Heredia te lezen, maar de bladzijden waarop het woord
"sein" stond, waren dichtgeplakt'. Nu staan in Pompeji, aan de Villa dei
Misterf, karretjes met slordig in elkaar geknutselde boekjes over Forbidden

Pompei: soft porno voor de cultuurtoerist. Heynssens heeft van dit alles geen
weet. Hij heeft niet omgekeken naar Sodoma, zoals de vrouw van Lot. Hij
lijkt niet heimelijk gefascineerd door de zonde die hij registreert. Maar zijn
dromen ken ik niet. Ik heb alleen zijn opstel gelezen, goedgekeurd om
opgenomen te worden in het Gouden Boek van de Académie de poésie.

AD USUM DELPHINI
Het schoolse opstel maakt enkele dingen duidelijk over het onderwijs in de
klassieken op een jezuïetencollege in het begin van de eeuw. De heidense
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oudheid en haar talen (Latijn en Grieks, maar vooral Latijn, de taal van de
kerk) worden niet aan- maar ingepast in de katholieke onderwijsideologie.
Auteurs worden zorgvuldig geselecteerd en geëxcerpeerd op grond van hun
taalkundig-stilistische en morele kwaliteiten. In de inleiding op de vernieuwde

Ratio Studiorum van 1832, het handvest van de jezuïetenpedagogie, schrijft de
generaal-overste Roothaan dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de
veranderde eisen van de tijd (necessitas temporum). Meer aandacht moet
worden besteed aan natuur- en wiskunde (hoe zou de waarheid van de natuuren wiskunde immers in tegenstrijd kunnen zijn met die van een hogere orde?)
De moedertaal moet meer aandacht krijgen, 'zo echter dat de studie van het
Latijn en het Grieks centraal blijft. Ook vandaag nog zijn de antieke talen de
voornaamste bronnen van een solide doctrine en goede literatuur, en de
allervolmaaktste voorbeelden van schoonheid' 2 . Je krijgt de indruk dat het de
jezuïeten om het Latijn (en het Grieks) te doen was, en dat ze de oudheid er
maar bij namen. Latinitas, taalzuiverheid, en de heldere norm van de klassieke
stilistiek hadden de voorrang. Daarnaast was er ook een ethisch criterium.
Vaderlandsliefde en karaktersterkte zoals Livius die verheerlijkte. Zo nodig
kon Suetonius' beschrijving van Tiberius — nog zo'n monster — er nog bij:
'de la boue pétrie avec du sang', 'slijk doordrenkt met bloed', vertaalt Heynssens. De topos van het sterke, fatsoenlijke Rome wordt geradicaliseerd, die
van het decadente Rome ook. Maar met dergelijke zwart-wit voorstellingen
moet je wel opletten: soms gaat het zwarte fascineren. Zo ontdekte Montherlant in 1903 (hij was toen 8 jaar) de elegante viveur Petronius in een gekuiste
versie van Quo vadis?, de roman van Sienkiewicz, die hem voor het leven zou
tekenen. In de jezuïetencolleges wordt de zaak meer in de hand gehouden. De
oudheid wordt ad usum Delphini gemonteerd, volgens het motto dat alles wat
leidt tot het doel (de grotere glorie van God) dienstig kan zijn. Soms doet het
denken aan die geënsceneerde opgravingen in Pompeji zelf: voor de jonge
koningin Victoria, de jonge Jozef II en onze eigen Leopold I werd een vondst
bedacht. Enkele beelden en munten werden zorgvuldig met aarde bedekt en in
de aanwezigheid van de hoogheden werden die dan zogezegd ontdekt.
Die montagetraditie is oud. Prudentius schakelde in de vierde eeuw Rome
al in de heilsgeschiedenis in: Rome moest de wereld veroveren, ordenen, vrede
geven en één maken, om zo de weg te effenen voor het christendom, de
universele godsdienst. De heirbanen waren bij wijze van spreken aangelegd
voor de snelle opmars van de missionarissen. Zo heeft het imperium gewoon
zijn harnas afgelegd, en daaronder verscheen de schitterende tuniek van

Romanitas was Christianitas geworden, meer nog: de Christianiwas de bekroning van de Romanitas. De Pax Romana met zijn uiterlijke
vrede was de mogelijkheidsvoorwaarde voor de innerlijke vrede des harten die
Jezus bracht.
Christus. De

tas

Het was een mooie theorie, de 'inpassing' . Vele eeuwen later deden de
jezuïeten niet anders. Ze hielden hun leerlingen een geruststellende, anstándige
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oudheid voor. Toen het Latijn in de 19e eeuw geen absolute voorwaarde meer
was voor intellectueel en maatschappelijk welslagen, hielden zij er toch niet
mee op. Een systeem dat 'werkt', heft zichzelf niet op. Yourcenar beschrijft de
toestand accuraat als ze de vorming van haar grootvader Michel-Charles
evalueert:
Presque toutes les civilisations fondées sur l'étude des classiques se bornent a un
nombre fort restreint d'auteurs, et it semble que les mérites intrinsèques de ceux-ci
importent moins que la familiarité qu'on a d'eux. Leur lecture estampille l'homme
moyen membre d'un groupe et presque d'un club. Elle le munit d'un

modicum de

citations, de prétextes et d'exemples qui l'aident a communiquer avec ses contemporaine disposant du même bagage, ce qui n'est pas peu de chose 3.

Het corpus. Ooit leverde een 'klassieke' opvoeding een corpus van namen,
begrippen, kapstokken en referentiepunten op: een samenhangend en gesloten
taalspel waarvan niet de betekenis maar het gebruik belangrijk was. Het was
inderdaad niet niks. Vandaag is het zelfs dat niet meer. Maar laat ons het
verleden niet idealiseren. Yourcenar gaat verder:
Sur un plan plus rarement atteint, les classiques, certes, sont bien davantage: le
support et le module, le fil a plomb et l'équerre de l'áme, un art de penser, et
quelquefois d'exister. Dans le meilleur des cas, ils libèrent et poussent a la révolte,
serait-ce contre eux-mêmes. N'attendons pas d'eux de tels effets sur MichelCharles. Il n'est pas un humaniste, espèce rare d'ailleurs vers 1845. II n'est qu'un
très bon élève qui a fait ses humanités

4.

Ook onze Albert Heynssens, lid van de Académie in 1910, is geen humanist,
ook hij is maar een goed 'humaniora'-leerling.
(Tussen twee haakjes: je vindt in de academieschriften niets van Maeterlinck, Leroy of Van Lerberghe, het beroemde triumviraat van die 'wonderklas'
uit 1881. Van Georges Rodenbach (eindejaars 1874) bewaart het archief een

Lettre d' un sous-officier de Zouaves a sa famille, sur la glorieuse bannière de
son régiment. Niets in deze netjes in de katholieke pas geschreven tekst laat
vermoeden dat de auteur, een leerling van de derde Latijnse, later zal zwelgen
in het decadenterige

Bruges-la-Morte.

En zijn klasgenoot Emile Verhaeren

levert een even onopvallend genrestukje af: Réponse de Thomas (sc. Morus) a
ses enfants. Zijn deze leerlingen schrijver geworden niettegenstaande het SintBarbara-college?)
Om terug te keren op het onderwijs in de klassieken: het is van de tijd van
de (historische) humanisten geleden dat de Grieken en Romeinen nog modellen én tijdgenoten waren. Sindsdien zijn ze, n' en déplaise Roothaan, hoogstens
vergelijkingspunten die ons — door hun vertrouwde vreemdheid — op onszelf
terugwerpen. De Grieken en Romeinen zijn niet vanzelfsprekend meer en
evenmin geruststellend. Het is het enige winstpunt.

Torna al celeste raggio
dopo l'antica obblivïon l'estinta
Pompei, come sepolto
scheletro, cui di terra
avarizia o pieta rende all'aperto;
e dal deserto foro
diritto infra le file
dei mozzi colonnati it peregrino
lunge contempla it bipartito giogo
e la cresta fumante,
che alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell'orror della secreta notte
per li vacui teatri,
per li templi deformi, e per le rotte
case, ove i parti it pipistrello asconde,
come sinistra face
che per véti palagi atra s'aggiri,
corre il baglior della funerea lava,
che di lontan per l'ombre
rosseggia e i lochi intorno intorno finge.
Gosi, dell'uomo ignara e dell'etadi
ch'ei chiama antiche, e del seguir che fanno
dopo gli avi i nepoti,
sta natura ognor verde, anzi procede
per si lungo cammino
che sembra star. Caggiono i regni intanto,
passan genti e linguaggi: ella nol vede:
e l'uom d'eternità s'arroga it vanto.
Et tu, lenta ginestra,
che di selve odorate
queste campagne dispogliate adorni,
anche tu presto alla crudel possanza
soccomberai del sotterraneo foco,
che ritornando al loco
già noto, stenderà l'avaro lembo
su tue molli foreste. E piegherai
sotto il fascio mortal non renitente
il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver le stelle,
né sul deserto, dove
e la sede e i natali
mon per voler ma per fortuna avesti;
ma pita saggia, ma tanto
meno inferma dell'uom, quanto le frali
tue stirpi non credesti
o del fato o da te fatte immortali.

In 't licht des hemels rijst
uit zijn vergetelheid 't antiek Pompeji
weer op, als een begraven
skelet dat medelijden
of hebzucht weer uit de oude aarde omhooghaalt.
En op 't verlaten forum
aanschouwt de vreemdeling
recht tussen de afgeknotte zuilenrijen
in 't ver verschiet de berg met zijn twee toppen,
waarvan er een nog rookt
en al wat eens vernietigd is bedreigt.
En in de stille nacht schiet schuw en schichtig
door de eenzame theaters
en vormeloze tempels en ruïnes,
waarin de vleermuis nestelt met haar jongen,
luguber als een toorts
in 't vage duister van verlaten zalen
de gloed van de vernietigende lava,
die overal in 't rond
de donkerte met rode vlammen verft.
Onwetend van de mens en zijn historie
en bewust van 't feit dat kleinzoons steeds
hun grootvaders vervangen
blijft de natuur steeds jong, nee groeit zij eeuwig
als iets dat voortgang is,
maar stilstand lijkt. Dat koninkrijken vallen,
volken en talen sterven, merkt zij nimmer,
terwijl de mens zich levend waant voor immer.
En jij, buigzame brem,
die met je geurig bloemhout
deze verzengde velden siert, ook jij
zult weldra vallen voor de wrede macht
van 't onderaardse vuur, dat weergekeerd
naar zijn bekende plaats
jouw zachte bossen met een harde sprei
bedekken zal. Onder de last des doods
zul jij wars van verzet je onschuldig hoofd
buigen, maar zonder dat
je je eerst voor je toekomstige verderver
op laffe wijze in 't stof gewenteld hebt
en zonder dat je je eerst in drieste waan
brallend verheven hebt tot aan de sterren,
hier op dit braakland waar je
niet krachtens je eigen wil
maar krachtens 't toeval 't levenslicht aanschouwde,
meer wijs en minder zwak
dan 't mensenras, omdat jij je in gedachte
tijdens je aards bestaan
•
door 't lot noch door jezelf onsterflijk achtte 5.
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SCHIMMEL OP HAAR HUID
Het mooiste wat over Pompeji geschreven is, is van de hand van Giacomo
Leopardi. Misschien omdat hij het zo weinig over Pompeji zelf heeft. Het
gedicht heet en gaat over de brem: La Ginestra, de brem op de flanken van de
'geduchte delger', de Vesuvius. Leopardi schreef het in 1836, toen hij zelf in
een villa bij Torre del Greco, op de hellingen van de vulkaan, verbleef. Hij
noemt de geurige brem de bloem van de woestijn, de nederige, taaie bloem die
het uithoudt daar waar alles, paleizen en steden, verdwijnen. Zijn uitkijkpost
— 's nachts op de desolate lavaflanken, tussen zee en sterren — wordt het
toevallige punt voor een meditatie op ons verdwaald zijn in de oneindigheid
van een heelal dat ons niet kent. Mensen moeten hun geweld tegen elkaar
opgeven, meent Leopardi, en maar dicht bij elkaar gaan schuilen om zich te
wapenen tegen de echte vijand, de 'Natuur'.
Hier zijn we ver van de schrale 'Sodomisering' van Pompeji, het amechtige gemoraliseer van Albert Heynssens. De straffende God is bij Leopardi
vervangen door een superieur onverschillige 'Natuur'. De mens is niet meer
dan een schimmel op haar huid, een pathetische uitwas. Het blinde vooruitgangsgeloof dat de mensheid voortstuwt, is tegen de achtergrond van een
kosmische, zinloze metastase niet meer dan een belachelijk misverstand. Kijk
naar de brem op het veld. Hij maait niet, hij zaait niet. Hij vergaat zwijgend,
zonder verzet en onschuldig, onder de mantel van de lava. Hij hunkert niet
naar onsterfelijkheid. En toch is hij in al zijn woordenloze fierheid en wijsheid
hoogstaander dan de brallende mens, gevangen in de waan.
TOCH MAAR MORALISEREN?
Pompeji is geen Sodoma, maar een necropool waarvan we de zuilen en de
gipsen doden hebben geëtaleerd, bewegwijzerd en gepromoot — kortom, de
geschiedenis weer ingeduwd onder het mom van respect voor de geschiedenis.
We zijn nu eenmaal gewoon de vergankelijkheid te ontkennen, de grote
richtingloosheid te bezweren door ze dan maar 'geschiedenis' te noemen.
Daarom richten we steigers op om ons staande te houden: stellingen, waarvoor
we het gebouw graag inruilen. Bestaat Pompeji wel, of bestaat alleen de
stelling waarmee we Pompeji aan het zicht onttrekken? Latijnse taalzuiverheid
of heilsgeschiedenis, erotische standjes of badgewoonten, de straffende
gerechtigheid Gods of de vooruitgangsideologie, het zijn evenveel stellingen
waarmee we de dingen overweldigen. Maar er zijn misschien geen 'dingen'.
Er zijn, om met Nietzsche te spreken, alleen maar interpretaties van dingen, en
interpretaties zijn usurpaties. We kunnen ze dus niet laten, de 'taalspelen', de
'corpora', de 'vocabularies' etc. We bestaan bij de gratie van ons functioneren
in hun netwerken. We zitten er met al onze vezels in vast. Spinnen in hun
web: jagers en gevangenen.
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Toen ik me in Pompeji's straten bevond — zonder draad en zonder
Minotauros — had ik een visioen: we zouden, als we ooit weer buiten geraakten, de stad ontruimen, aan zichzelf overlaten, zodat ze weer kon vergaan tot
landschap, en wie weet — tot brem.

NOTEN
1 'Pompeji bezondigde zich aan de meest afschuwelijke misdaden. Terecht werd het dan ook gekastijd.
Verschillende kerkvaders, met name Tertulltanus, wijten het onheil van de stad aan de uitspattingen van
haar bewoners. Het recht zegevierde. De hand van God sloeg hard neer op dit andere Sodoma. Midden in
haar perverse geneugten werd het getroffen door de Dood, de opperste wraak van de eeuwige Rechtspreker!!'
2 'ha zamen ut salvum semper maneret ac praecipuum studium latinarum graecarumque litterarum; quae ut
olim fuere, ita sunt etiam nunc principes solidae doctrinae, bonaeque literaturae fontes, ac perfectissima
pulchritudinis exempla'.
3 'Bijna alle beschavingen die gebaseerd zijn op de studie van de klassieken volstaan met een zeer beperkt
aantal schrijvers, en het lijkt alsof hun intrinsieke waarde van minder belang is dan het feit dat men ze kent.
Het lezen van deze schrijvers stempelt de gemiddelde mens tot lid van een groep of bijna van een club. Het
voorziet hem van een modicum van citaten, pretexten en voorbeelden die hem helpen bij het voeren van
gesprekken met zijn tijdgenoten die over dezelfde bagage beschikken, hetgeen niet weinig is'. Archives du

Nord. Ned. vert Jenny Tuin (Atheneum).
4 'Op een plan dat veel minder vaak wordt bereikt, zijn de klassieken zeker heel wat meer • de stut en de
maatstaf, het schietlood en de driehoek van de geest, een kunst van denken, en soms van het leven. In het
gunstigste geval bevrijden ze en wekken ze op tot verzet, al is het maar tegen henzelf. Een dergelijke
uitwerking moeten we bij Michel-Charles niet verwachten. Hij is geen humanist, een zeldzame soort
overigens omstreeks 1845. Hij is slechts een goede leerling die zijn humaniora heeft gedaan'.
Vertaling Frans van Dooren. Ambo, 1991.

EEN KRUIS
OVER DE CHINESE CULTUUR?
NICOLAS STANDAERT

In een vorig artikel (Streven, juni 1992, pp. 831-840) heb ik enkele centrale
vragen omtrent de crisis van de Chinese cultuur behandeld. Een van de
voornaamste conclusies was dat de kritiek op de Chinese cultuur door de
Chinezen zelf een belangrijke stap is in de zoektocht naar een oplossing voor
de confrontatie met de modernisering. Een valabel antwoord is tot nu toe
echter uitgebleven. Deze keer wil ik ingaan op dit proces van uitzuivering aan
de hand van de thema's van 'schuld en ballingschap', 'zonde en kruis', die bij
een aantal auteurs van zeer verscheiden achtergrond naarvoren komen. Ik kies
deze thema's niet alleen omdat de auteurs hiervoor inspiratie vinden bij de
westerse traditie en deze inspiratie bevruchtend werkt, maar ook omdat de
interpretatie ervan door Chinese denkers ook voor westerlingen een nieuw licht
op de westerse traditie kan werpen.
ZONDEBESEF
Al zijn er in de geschiedenis heel wat theologen geweest met een positieve
visie op de mens, de westers-christelijke traditie is algemeen gesproken
getekend door het beeld van de zondige mens. De zondeval, kernachtig
samengevat in het Genesisverhaal, hoort tot de joods-christelijke traditie.
Daarmee hangt samen het thema van de ballingschap waarin de mens zich na
de zondeval bevindt. In de tochten van Abraham en Mozes en zovele anderen
na hen wordt het leven voorgesteld als een pelgrimstocht op weg naar het
beloofde land in de hemel. Het kwaad dat aanwezig is in elke mens, maakt
ook deel uit van het onderbewustzijn van de moderne mens, al worden veel
van deze begrippen als tegenreactie in woord en daad opzij geschoven. Maar
hoe dan ook, het thema van de ballingschap wordt in de literaire werken van
joodse en Russische ballingen geactualiseerd. Met dit voor ogen verdient het
onze aandacht dat onder Chinese intellectuelen die zich tot het christendom
bekeren er velen zijn die zich aangetrokken voelen dool het christelijk zondebegrip. Het westerse zondebegrip staat in contrast met het Chinese denken. Het
confucianisme zoals dat zich historisch ontwikkeld heeft, heeft een positieve
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visie op de mens. De mens is van nature goed. Steeds weer wordt het beroemde verhaal van Mencius geciteerd: als je een kind ziet dat op het punt staat in
een waterput te vallen, zul je er dan niet onmiddellijk op toesnellen zonder te
denken aan de beloning die je ervoor kunt krijgen? Dat is voor deze filosoof
uit de derde eeuw v.C. toch het bewijs dat de mens van nature goed is. Deze
visie heeft geleid tot de overtuiging dat ieder mens die een morele opvoeding
heeft genoten, in zich de mogelijkheid heeft een heilige te zijn.
Dat is misschien een heel aantrekkelijke visie op de mens, maar ze heeft
ook haar keerzijde, zeggen de Chinese bekeerlingen. Om te beginnen de
zelfvoldaanheid. De perfecte mens heeft immers de andere niet nodig, want hij
is volmaakt. En zo heeft ook de perfecte natie geen boodschap aan wat van
buiten komt. Een tweede keerzijde, daarmee samenhangend: de onmogelijkheid
om het kwaad te duiden. Zoals verschillende Chinezen het uitdrukken: in het
confucianisme is er geen plaats voor de zwakke of zondige mens, alleen voor
de perfecte mens. Voor een confucianist zijn godsdiensten als het taoisme, het
boeddhisme of eventueel ook het christendom alleen maar van nut voor de
gevallen mens. om hem of haar weer op het rechte pad en uiteindelijk terug
bij de perfecte mens van het confucianisme te brengen.
lk geef deze visie wel uiterst summier weer, maar ze verklaart waarom
Chinezen zich tot het zondebegrip van het christendom aangetrokken voelen.
De anglicaanse pastor Peter K.H. Lee, directeur van het Centrum voor Chinese
Godsdienst en Cultuur in Hong Kong. vat dit als volgt samen:
Ik voel me goed thuis in het Chinese religieus-culturele milieu. In het algemeen
gesproken leiden Chinese filosofie en godsdienst tot een zin van harmonie onder de
dingen, en dat is een remedie die de westerse cultuur, die versplintering en
scheiding aankweekt, goed kan gebruiken. Maar vanwege de 'gevallen toestand'
(fallenness) van de mensheid is de wereld vol conflicten. Chinese religiositeit en
wijsheid kunnen die wereld nauwelijks het hoofd bieden. De traditionele christelijke spiritualiteit staat ook nogal hulpeloos tegenover de harde realiteiten van de
wereld. Maar het hart van de christelijke boodschap is juist dat God in Christus de
wereld met God verzoent. Steeds weer keer ik terug naar het kruis als brandpunt
van de verzoening tussen God en de gevallen mensheid en de wereld. Hier is
beslist sprake van een diepe spiritualiteit.

Zonde en kruis oefenen niet alleen een invloed uit op bekeerlingen, maar ook
velen die zich over de Chinese cultuur bezinnen, hebben er aandacht voor. Ik
blijf bij het thema stilstaan aan de hand van drie verschillende benaderingen:
een theologische, een culturele en een politieke (die niet altijd scherp van
elkaar te onderscheiden zijn). De auteurs die ik hier ter sprake breng, hebben
niet dezelfde populaire invloed als de figuren die ik in mijn vorig artikel heb
voorgesteld, maar ze behoren wel tot de leidende figuren onder de huidige
Chinese intellectuelen. Opvallend is ook dat de meesten van hen een diepe
inspiratie in het christendom vinden, al beschouwen ze zichzelf niet als
belijdende christenen.
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THEOLOGISCHE BENADERING
Laat ik beginnen met een 'theologische' benadering van het thema. De
centrale figuur hier is Liu Xiaofeng, een jonge intellectueel, in 1985 afgestudeerd aan het departement filosofie van de Bejing Universiteit en verbonden
aan de Shenzhen Universiteit. Hij verbleef enige tijd in Bazel, waar hij zijn
filosofische studies aanvulde met een studie van de westerse theologie. In de
laatste vijf jaar publiceerde hij al enkele boeken, waaronder Verlossing en

vrijheid (Shanghai, 1988, 540 pp.) en Op weg naar de waarheid van het kruis
(Hong Kong, 1990, 465 pp.). Vooral met dit laatste boek verwierf hij bekendheid: een verzameling artikelen die hij in 1988-1989 onder een pseudoniem
had gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Lectuur (Dushu). Lectuur is een
van de meest interessante en creatieve tijdschriften die op het vasteland
verschijnen. Daarin wordt hoofdzakelijk aan de hand van boekbesprekingen
van westerse werken die al dan niet in het Chinees zijn vertaald, een echt
debat tussen intellectuelen gevoerd. In een reeks van tien artikelen had Liu
Xiaofeng westerse theologen voorgesteld: R. Niebuhr, R. Bultmann, K. Barth,
D. Solle, H. Kling, K. Rahner, J. Moltmann en anderen.
In de inleiding tot zijn boek vat hij kernachtig samen wat hij met deze
reeks bedoelde. Theologie is voor hem een wetenschap en zelfs een hoge
wetenschap, die niet alleen een lange geschiedenis heeft, maar ook bij de
beoefenaars ervan hoog ontwikkelde filosofische en taalkundige kwaliteiten
veronderstelt. Bewust van het feit dat westerse universiteiten speciale faculteiten voor deze wetenschap openstellen, vindt hij dat ook China theologie
serieus zou moeten nemen. Hij legt meteen de titel van zijn boek uit. Zijn
centrale vraag is: Wat is de relatie tussen de waarheid van het kruis en ons
bestaan, onze omgeving en onze cultuur en welke ontmoeting kan er tussen
kruis en onze cultuur op existentieel niveau plaatsvinden? Er zijn zoveel
technologische, filosofische, historische en andere waarheden, maar die zijn
allemaal het produkt van de mens, zegt Liu. De waarheid van het kruis is geen
menselijk produkt, maar een waarheid die God ons in zijn zwakte en lijden
geopenbaard heeft. God is in zijn liefde gekomen om met de mens te zijn. Dat
is de betekenis van Christus' lijden. We kunnen in deze openbaring leven en
bovendien getuigen zijn van deze waarheid. De auteurs die Liu in zijn boek
voorstelt, zijn allen levende getuigen van Gods bestaan. Om een aantal
historische redenen zijn Chinezen lange tijd van het nieuws van de waarheid
van het kruis afgesloten geweest, zozeer zelfs dat velen meenden dat deze
waarheid al uit de wereld verdwenen was. Maar Liu wil met zijn boek de
mensen eraan herinneren dat de waarheid van het kruis nog steeds 'een
schittering is die deze wereld verlicht'.
Het boek van Liu Xiaofeng is hier, in dit korte bestek, niet adequaat samen
te vatten. Ik selecteer er alleen maar het thema uit dat bij mijn algemeen
onderwerp aansluit. In zijn eerste boek had Liu de thema's van zonde en lijden
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al behandeld, tegen de achtergrond van het confucianistische en taoistische
denken. Ook hij is van oordeel dat er in het confucianistisch ethisch systeem
te weinig plaats is voor lijden, zwakheid en wanhoop. In zijn hoofdstuk over
Rahner in zijn tweede boek komt hij op dat thema terug. Met traditionele
uitspraken als 'Ieder kan een heilige worden' en 'De hemel en de mens zijn
één' verzetten moderne confucianisten zich tegen de waarheid van het Westen,
die zegt dat de mens geen god kan worden. Liu diept dit thema uit door een
band te leggen met de Chinese cultuur. Hij verzet zich tegen de opvatting dat
de 'waarheid' verdeeld zou zijn tussen Oost en West. Als Chinezen zeggen dat
'de Hemel zwijgt', waarom hebben Confucius en Mencius en alle andere
filosofen dan naar de Hemel geluisterd? Is het niet zo dat 'het mensenwoord
als het woord van de Hemel beschouwen' de bron van onnoemelijk veel
kwaad is? In China is de Hemel zogezegd stilzwijgend geweest, maar ondertussen is het juist in het Oosten dat de Hemel gesproken heeft: in de dood en
de verrijzenis van Christus, de hele gebeurtenis van het kruis. De westerlingen
hebben hun oor te luisteren gelegd naar de Hemel die sprak, maar nogmaals
zegt Liu: 'God heeft niet in het Westen gesproken en wij in het verre Oosten
hebben daarentegen geweigerd naar Gods woord te luisteren'. Er is voor Liu
geen orde van eerste of laatste in het luisteren: Rusland heeft nog maar
duizend jaar het goddelijk woord ontvangen, terwijl Chinezen het ook al bijna
duizend jaar op grond van hun ethisch gevoel steeds weer verworpen hebben.
Een oplossing vindt Liu Xiaofeng in Rahners theorie van de transcendentale ervaring (hij verwijst o.m. naar Horer des Wortes): elke mens kan midden
in het mysterie van het dagelijkse leven het goddelijk woord ervaren. In de
transcendentale ervaring (bewust of onbewust) onderscheidt de mens zich van
het dier en realiseert zich de geschiedenis van de menselijke vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vergeving. Daarin is geen onderscheid
tussen Oost en West. Zoals Rahner het Westen waarschuwt als het zich niet
meer wil openstellen voor Gods woord, vraagt Liu zich af of de Chinezen wel
de volheid kunnen verwachten die God voor hen openlegt, als ze zich voor het
Woord blijven sluiten. Hebben Gods zelfmededeelzaamheid, hebben het leven,
de dood en de verrijzenis van Christus dan niets met de natuur van de Chinese
mens te maken? Of wanneer gaan we, zegt Liu, in onze Chinese zelfvoldaanheid, onszelf eens vragen stellen?
Wil Liu Xiaofeng met het christendom China redden? Op deze vraag
antwoordt hij zelf in de inleiding op zijn boek, en ook hier komt zijn kritische
geest tot uiting. Hij noemt deze verwijtende vraag een buitensporige kritiek.
Hoe zou ik een land kunnen redden? En zou het christendom als doctrine of
leer een land kunnen redden? Onmogelijk! Alleen de persoon Jezus Christus
redt mens en wereld. Bovendien, heeft China een 'doctrine' nodig om gered te
worden? Wie weet niet dat China helemaal niet door een doctrine gered kan
worden? Onszelf en China verlossen van de theorie dat 'een land gered moet
worden', dat is pas een hele opdracht.
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Nogmaals, mijn omschrijving van Liu's denken is beslist te kort om de
rijkdom ervan weer te geven. En het is ook nog te vroeg om de invloed ervan
in te schatten. Liu Xiaofeng is een leidende figuur van een groeiende groep
Chinese intellectuelen die vanuit hun studie van de westerse cultuur en
geschiedenis zich voor het christendom interesseren. Door de Chinese autoriteiten worden ze 'cultuur-christenen' genoemd en sommigen zijn zelfs van
mening dat hun invloed op het huidige China groter is dan de christelijke
kerken. Bovendien hebben zij het christendom ontdekt los van buitenlandse
missionaire activiteiten of evangelisatie door lokale kerken en hebben ze met
deze kerken weinig of geen band. Men kan zich daarom afvragen hoe zij
verder zullen evolueren: Liu stelt de figuur van Jezus Christus centraal, maar
Christus' boodschap komt naar de mensen in geïncarneerde vorm en via een
geschiedenis die de overdracht aanzienlijk kan kleuren. Ook daarmee dient
men zich te verzoenen. Maar één ding staat vast: we hebben hier met een
creatief denker te maken die de Chinese cultuur ongewone vragen stelt.

CULTURELE BENADERING

Liu Xiaofengs benadering is uitdrukkelijk theologisch. Maar het thema van
zonde en kruis komt ook voor bij auteurs die in een brede zin aan het debat
over de crisis van de Chinese cultuur deelnemen. Bijvoorbeeld bij Bo Yang,
de Taiwanese iconoclast, die ik in een vorig artikel voorstelde. Wanneer hij
het over de Chinese zelfgenoegzaamheid heeft, citeert hij tot tweemaal toe de
woorden van Jezus op het kruis: 'Vergeef het hun want ze weten niet wat ze
doen'. Hij voegt eraan toe:

Toen ik jong was, vond ik deze woorden zinloos. Op middelbare leeftijd vond ik
dat ze enige zin hadden, maar geen kracht. Nu ik oud ben, vind ik ze uiterst
droevig. De Rode Garden, bijvoorbeeld, wisten niet wat kwaad ze deden, maar ze
dachten dat ze gelijk hadden. Als we lelijk zijn, is dat omdat we niet eens weten
dat we lelijk zijn.

In het Treurlied van de Rivier is het kruis niet alleen visueel aanwezig, het
komt ook in de tekst voor. Op het einde van de derde aflevering pleiten de
auteurs ervoor dat men geen 'Lange Muur' meer op de intellectuelen zal
drukken, want de Lange Muur, symbool van de geslotenheid, is voor hen een
echt 'kruis'. Ook het zondebesef komt ter sprake aan het einde van de serie:

Het grootse cultuurbezit is veranderd in een grootse cultuurlast, en het grootse
cultureel superioriteitsgevoel veranderd in een groots cultureel zondebesef; je kan
niet anders dan zeggen dan dat dit een grote psychologische belemmering in het
moderniseringsproces van China is.
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Hier wordt het kruis op de Chinese cultuur toegepast. Een andere benadering
komt vanuit de literaire hoek. Voor veel Chinese letterkundigen is de bijbel in
de eerste plaats een cultureel werk, waarmee men goed vertrouwd moet zijn,
niet alleen om de westerse kunst in het algemeen te begrijpen, maar ook de
letterkunde in het bijzonder. Door de lectuur van westerse literaire werken
ontstaan creatieve theorieën over de verschillen tussen Oost en West. Ook dit
komt tot uiting in artikelen in het tijdschrift Lectuur.
Illustratief daarvoor is bijvoorbeeld een boekbespreking van William
Faulkners As I Lay Dying. De auteurs ervan, Qu Changjiang en Zhao Xiaoli,
zijn van oordeel dat de moraal en de geschiedenis van As I Lay Dying kunnen
worden omschreven met de symbolen van de 'boom' en de 'weg', die hun
oorsprong vinden in het verhaal van de verbanning uit de tuin van Eden. Maar,
zeggen ze, de ballingschap is kenmerkend voor de hele westerse cultuur, zoals
die zich weerspiegelt in de literatuurgeschiedenis: de Griekse Odyssea voert de
balling over de zee, de Hebreeuwse Exodus voert hem over land, de Middeleeuwse Divina Commedia leidt door de hel heen naar de hemel, en Faulkners
werk is een 20e eeuwse versie van hetzelfde thema. Kenmerkend voor al deze
verhalen is echter eveneens de 'thuiskomst', de 'aankomst in het beloofde
land', 'de overgave aan God in de Hemel'. Deze thema's staan fundamenteel
in contrast met de Chinese samenleving. Je kan zeggen dat de Chinese cultuur
'thuisblijft' en bijgevolg geen ervaring heeft van 'onderweg' en 'thuiskomst'.
Qu Changjiang en Zhao Xiaoli zien in het kruis en het lijden het centrale
element in Faulkners roman. Als een mens wil openbloeien, zeggen ze, moet
hij diepe morele wortels hebben, en wil hij leven, dan moet hij de weg van de
geschiedenis op. Deze kronkelende levensboom en levensweg vormen de
coördinaten van elk cultureel systeem en vormen ook het kruis van de mensheid. De mens moet de moed hebben dit zware culturele kruis op de schouders
te nemen; dat is het onvermijdelijke ongeluk van de mensheid, maar het is ook
haar onvergelijkbare glorie. Jezus heeft het kruis gedragen en is bovendien aan
het kruis gestorven. Dat was zijn ongeluk, maar ook zijn glorie. Jezus is
uiteindelijk onder zijn eigen kruis verrezen. Dat is geen mythe, maar een
culturele parabel.

As I Lay Dying

is volgens de auteurs een hedendaags pocketboek van deze

culturele parabel. Wanneer de hoofdfiguur in Faulkners werk ten grave wordt
gedragen, is de betekenis ervan evenwaardig aan het lijden en de verrijzenis
van Jezus. Elke cultuur zoekt een belofte op het ogenblik van geboorte en op
het moment van sterven. Om die belofte te realiseren moet ze door het lijden
heen. De cultuur moet de test van water en vuur, van zonde en straf doormaken. De verlossing ligt in belofte én lijden. De belofte geeft zin aan het lijden,
het lijden maakt dat de belofte zich verwezenlijkt. De mens is er geestelijk op
ingesteld, de uitdaging van de tegenspoed op zich te nemen. Dat is een diep
dramatisch bewustzijn. Maar dramatisch bewustzijn is te vinden in de hele
westerse literatuurgeschiedenis, vanaf de Odyssea, het boek van de Exodus, de
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en tot in de 20e eeuw in As I Lay Dying. Dat is volgens Qu
Changjiang en Zhao Xiaoli de essentie van de westerse cultuur en daarin

Divina Commedia

overtreft ze de oosterse culturen.
Tot slot stellen zij vast dat de lofbetuigingen van velen aan het adres van
het Treurlied van de Rivier in feite ook een requiem zijn voor een cultuur die
op het punt staat te sterven. Je vindt alle soorten houdingen: mensen die naar
de bron gaan, die hun horizon verliezen, die alles vernielen, die naar het
Westen uitwijken... maar zij die hun kruis willen opnemen en lijden en in een
geest van opoffering de weg voor de latere generaties willen voorbereiden, die
zijn nauwelijks te vinden.
De auteurs van de culturele benadering van de thematiek van kruis en
lijden werken met de categorieën: 'onderweg zijn', 'thuiskomen', 'boom',
'weg', 'belofte', 'lijden'. Westerlingen zijn met deze begrippen vertrouwd,
maar volgens deze auteurs zeggen ze inderdaad iets wezenlijks over de joodschristelijke cultuur en staan ze in scherp contrast met de Chinese cultuur. De
Chinese cultuur heeft van deze fundamentele elementen iets te leren om haar
kruiservaring te doorleven.
POLITIEKE BENADERING
Er is ook een politieke benadering van het thema van zonde en kruis. De
meest bekende auteur in dit verband is Yan Jiaqi (1942), een leidend theoreticus achter de studentenbeweging van 1989. Hij wilde het politieke systeem
van binnenuit veranderen. Hij was ontgoocheld over de passiviteit van de
regering, die geen antwoord gaf op de vragen naar verandering die van
onderen kwamen. Na 4 juni werd hij tot ballingschap gedwongen. Hij was de
eerste voorzitter van de Federatie voor een Democratisch China, een groepering die Chinese dissidenten in het Westen samenbrengt.
In een door de dissidenten in ballingschap uitgegeven krant (waarvan de
publikatie in mei 1991 stopte) schreef Yan Jiaqi een artikel onder de titel De
orde van de dictator en de orde van God. Yan vertrekt van de volgende
opmerkelijke gelijkenis: de dictator wil dat alle mensen volledig zijn wil
volgen, God verlangt dat ook. Waar ligt dat verschil?
Yan gaat uit van het verschil tussen God en de mens in de manier waarop
zij beslissingen nemen. De bijbel geeft ons het beeld van een alwetende,
almachtige, rechtvaardige, goede God. De mens daarentegen, niet alleen de
dictator, maar ook de meest uitmuntende politicus, is beperkt en niet alwetend.
Er zijn vier kenmerken voor de manier waarop een mens een beslissing neemt:
1. De mens steunt op zichzelf om een beslissing te nemen en te handelen. 2.
In het nemen van een beslissing kan de mens geen alomvattend beeld van de
omgeving hebben. 3. Daarom is zijn onderscheidingsvermogen beperkt en kan
hij ongeschikte of foute beslissingen nemen. 4. De mens heeft emoties,
begeerten, angsten... die in het nemen van een beslissing een rol spelen. Hoe
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kan de mens dan tot een beslissingsvermogen komen dat gelijkt op de onbevooroordeelde en vrije beslissing van God? Yan grijpt terug naar een term uit
de klassieke Chinese filosofie: de mens moet zich baseren op zijn Liangzhi
(wat je zou kunnen vertalen als 'een perfect onderscheidingsvermogen', al
heeft de term iets weg van het westerse 'geweten'). Liangzhi is voor Yan de
innerlijke onderscheiding die de mens, door vrije overweging, door kennis van
de omgeving, en zonder de druk van menselijke emoties in staat is te maken.
Dit onderscheidingsvermogen is gelijk aan Gods wil en is niet onderhevig aan
menselijke begeerte.
In dit verband verwijst Yan Jiaqi naar de term 'oerzonde', die hij overneemt uit de bijbel. Deze term weerspiegelt volgens hem goed een fundamenteel gegeven, namelijk dat alle mensen hoe dan ook onvolmaakt zijn en
tekortkomingen hebben. Wat is een dictator? Dat is een zo beperkt mens, dat
hij na de macht te hebben verworven, zich vergoddelijkt en wil dat alle
mensen zijn wil volgen. De dictator dwingt de mensen hem te gehoorzamen,
een christen daarentegen en alle mensen die in God geloven, gehoorzamen uit
vrije wil. Onder een dictatoriaal beleid wordt de mens verdrukt. Wat je denkt,
kun je niet zeggen; wat je zegt, kun je niet doen; en vaak moet je tegen je
eigen wil in dingen zeggen die je niet wilt zeggen of dingen doen die je niet
wilt doen. Het perfecte onderscheidingsvermogen van de mens wordt uitgeroeid. Mensen mogen de fouten van de dictator niet bekritiseren; erger nog, ze
moeten de fouten tegen hun onderscheidingsvermogen in verheerlijken.
Mensen kunnen niet anders dan de dictator gehoorzamen en zijn beslissingen,
anders dan die van God, kunnen tot nationale rampen leiden.
Yan gaat verder op dit thema in. Naast de dictatuur is er nog een andere
manier waarop het perfecte onderscheidingsvermogen van de mens onderdrukt
kan worden: door begeerte, egoïsme, enz. Om dit in te perken hebben mensen
algemeen erkende wetten (grondwet, reglementen) ingesteld en die zijn het
produkt van het onderscheidingsvermogen. In hun handelen nemen mensen
deze reglementeringen vrij in overweging en nemen zij vrij een beslissing.
Daarom bestaat de orde van God uit het gehoorzamen zowel van God als van
wetten. Het volgen van wetten is immers, principieel gesproken, een gedrag
dat het perfecte onderscheidingsvermogen van de mens respecteert, en daarom
is een wetssysteem een deel van de orde van God. Onder de dictatuur daarentegen identi fi ceert de dictator zich met de wetten. Maar deze wetten zijn
helemaal niet het produkt van de vrije overweging van de mens, maar maken
dat mensen niet meer vrij kunnen denken en beslissen.
Dat is het fundamentele verschil tussen het gehoorzamen aan God en aan
de dictator, zegt Yan. Gehoorzaamheid aan God vraagt uitsluitend dat mensen
naar de roep van hun eigen perfecte onderscheidingsvermogen luisteren.
Gehoorzaamheid aan de dictator veronderstelt dat je je onderscheidingsvermogen vernietigt en onvoorwaardelijk handelt naar de bevelen van de dictator.
Yan besluit zijn artikel met de vraag: Hoe kan zo een heel gewone en beperkte
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mens die plots verlangt dat de mensen hem als God gehoorzamen, de straf van
God ontlopen?
Dit artikel van Yan is merkwaardig. Enerzijds is het de vrucht van een
persoonlijke ervaring van leven onder een totalitair bewind, anderzijds van de
confrontatie met een westerse traditie die zijn denken stimuleert. Dit stelt hem
in staat scherpe vragen te stellen en tot verlichtende antwoorden te komen.
Een andere dissident is Liu Xiaobo. Ook hij was betrokken bij de studentenbetogingen in 1989. Gearresteerd kort na 4 juni, werd hij in januari 1991
veroordeeld. Hoewel hij schuldig bevonden werd aan 'contra-revolutionaire
propaganda en oproer', werd hij vrijgelaten omdat hij geprobeerd had de
studenten te overtuigen het Tiananmen plein te verlaten. Hij is een academicus, een eind in de dertig. In 1986, toen hij zijn doctoraatsverhandeling in
filosofie aan het schrijven was, verwierf hij bekendheid door zijn heftige
kritiek op de zelfvoldaanheid van velen over de culturele verwezenlijkingen
sedert de Culturele Revolutie. In 1988 verliet hij tweemaal China voor een reis
in Europa (Oslo) en de Verenigde Staten (Honolulu en New York). Die reizen
hebben hem diep onthutst en leidden hem tot een kritische re fl ectie over de
vragen waarmee de hedendaagse Chinese samenleving geconfronteerd wordt.
Hij kwam tot de overtuiging dat een Chinees intellectueel alleen verlossing
van de 'zonde' van zijn of haar stilzwijgende instemming met het partijbewind
kan vinden door actie en zelfopoffering. Zijn schranderheid maakt van hem
een uitzonderlijk fi guur. Hij staat niet alleen zeer kritisch tegenover het
regime, maar ook tegenover zijn collega's en niet het minst tegenover zichzelf.
Het concept van persoonlijke schuld en behoefte aan verlossing is kenmerkend voor zijn recente denken, dat ook door zijn activiteiten in de studentenbeweging beïnvloed wordt. Hij is een van de weinige hedendaagse Chinese
denkers voor wie ballingschap een existentiële staat is, een kenmerk van de
20e eeuw, veeleer dan het ongelukkige lot van Chinezen alleen. Hij staat dan
ook heel kritisch tegenover de Chinese ballingen. Hoe komt het, vraagt hij
zich af, dat er zoveel ballingen van de (voormalige) Sovjetunie of van OostEuropa uitstekende schrijvers zijn, terwijl er geen zulke figuren onder Chinese
ballingen zijn? Hoe komt het dat Chinese culturele autoriteiten, zodra ze in
ballingschap zijn, niets meer verwezenlijken? De Chinese intellectuelen missen
de motivatie om zichzelf te overstijgen, om tegen een maatschappij in te gaan;
ze hebben niet de kracht om met eenzaamheid om te gaan of de curiositeit om
een ongekende wereld te ontdekken. Chinese intellectuelen kunnen alleen
overwinnen in hun eigen vertrouwelijke omgeving 'onder het applaus van de
onwetende massa's'.
Het ballingschapsthema koppelt hij aan dat van de zonde. Sinds de verbanning uit de hof van Eden heeft de mens in een permanente staat van ballingschap geleefd. De westerse civilisatie is slechts een stadium in deze stroom
van ballingschap. Het is tragisch dat de 'zin voor oerzonde', die zo fundamenteel is voor de westerse cultuur, voortdurend aan kracht verliest, en dat het
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schuldbewustzijn hoe langer hoe meer wordt verstikt. Godsdienst is nog
slechts een andere vorm van ontspanning, zoals rock 'n roll. Sinds Jezus op
het kruis genageld werd, heeft niemand zich meer aangeboden om zichzelf
voor de zonden van anderen te offeren. De mensheid heeft haar geweten
verloren. De geleidelijke verdwijning van de zin voor oerzonde heeft de mens
ontdaan van zijn meerkettingen; de huidige decadentie vertegenwoordigt een
tweede zondeval. Hoe kan iemand die geen zin voor zonde heeft, ooit de stem
van God horen, vraagt Liu zich af. Sinds de middeleeuwen, toen God gerationaliseerd en later een hulp van machthebbers werd, tot de pre-moderne
periode, toen God werd vermenselijkt, tot de 20e eeuw, waarin God steeds
meer gevulgariseerd en gecommercialiseerd wordt, is de beschaving in verval.
De mens heeft eigenhandig het symbool van transcendente waarde vermoord.
Is de verandering van het concept van God een bewijs van de menselijke
vooruitgang of verval? Als het een bewijs van verval is, heeft met de dood
van God de val van de mens dan nog enige betekenis?
BESLUIT
lk heb het al herhaaldelijk gezegd: mijn voorstelling van deze auteurs is al te
summier. We hebben hier met Chinese denkers te maken voor wie de westerse
traditie, weerspiegeld in de thema's van zonde en kruis, nieuwe vragen aan de
Chinese cultuur stelt. Dit vormt een opvallende tegenstelling met het Westen,
dat misschien al te gemakkelijk deze kernelementen uit de westerse traditie
verwerpt of negeert. Ook al stellen Chinese intellectuelen vragen uit perspectieven zo verscheiden als theologie, cultuur of politiek, toch gaan hun besluiten
dezelfde richting uit. Zij bezondigen zich niet aan een blinde ophemeling van
de westerse cultuur. De oplossing ligt volgens hen ook niet in een onbezonnen
overname van westerse waarden. De vraag wordt in de eerste plaats aan de
Chinese cultuur gesteld: je zou kunnen zeggen dat de Chinese cultuur midden
in een kruiservaring staat. Zal de Chinese cultuur in staat zijn haar kruis op te
nemen of zal het resultaat uitmonden in een kruis over de Chinese cultuur?
Dezelfde vraag stelt zich waarschijnlijk ook voor het Westen.
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F OR U M
TWEEMAAL SENANQUE
In het eerste nummer van de jaargang
1992 van Spiegel der letteren, een
themanummer over de Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen, tonen de
samenstellers ervan, Dirk De Geest en
Stefaan Evenepoel, aan hoe het concept
'Nieuw-realisme' in Vlaanderen in de
jaren zestig gegroeid is en doorgebroken
in de jaren zeventig. Hun onderzoek,
schrijven ze in hun inleiding, is beperkt
tot uitspraken en teksten over de
nieuwrealistische dichters (met Herman
de Coninck en Roland Jooris als boegbeelden) en bevat geen beschouwing
noch beoordeling van hun poëzie zelf.
Met de Vlaamse Nieuw-realistische
poëzie is onlosmakelijk de term 'Nieuwe
Visie' in de schilderkunst van die periode verbonden. Die term is gelanceerd
door Roland Jooris in 1965 als aanduiding van de artistieke opvattingen van de
schilder Roger Raveel. Kenmerkend voor
die Nieuwe Visie is volgens Roland
Jooris o.m. het picturaal aantasten van
de werkelijkheid, het wegnemen van de
grenzen tussen het schilderij en de werkelijkheid erbuiten, het besef dat kunst
niet noodzakelijk een vlucht betekent in
het Verhevene en het Sublieme, het
gebruik van abstracte zowel als realistische gegevens en de verwerking van
diverse schilderwijzen en stijlrichtingen '. In die bewoordingen heeft Roland
Jooris als kunstcriticus de nieuwe visie
op de relatie schilderij-werkelijkheid
omschreven. Als dichter zal hij hetzelfde
doen met betrekking tot de relatie tekstwerkelijkheid: 'In mijn geval ben ik
bezig met de werkelijkheid, met de
ruimte waarin ik leef. Ik poog ze in mijn
teksten te verhelderen, te verduidelijken,
ze voor de lezer in hun concreetheid
poëtisch te laden. In die zin streef ik er-
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naar gedicht en werkelijkheid te doen
samenvallen, een utopie uiteraard, maar
daaruit put ik mijn kracht' 2.
Hoe dat concreet gebeurt wil ik
illustreren met een gedicht van Roland
Jooris over de bekende cisterciënzerabdij
in de Vaucluse, gesticht in 1147 en door
de monniken in 1969 verlaten. Voor de
lezer van dit vakantienummer van Streven, gevuld met beschouwingen over tijd
en ruimte, feiten en fictie, kan Sénanque
fungeren als ou-topos en als verwijzing
naar de Provence, een toch door velen
geliefde vakantiebestemming.
In de Guide de la Provence mystérieuse
wordt aan de abdij van Sénanque één zin
gewijd: 'Dans le fond d'un ravin très
isolé ou coule la Sénancole, les moines
de Cluny om installé des bátiments clairs
et nus' (p. 219). Die klaarte en naaktheid
zijn er ook bij Jooris in het licht dat een
rondboog uitspaart en in de predikaatszin
bij aarde. Het Sénanque van Jooris bereik je nooit als toerist, maar als lezer
zie je het voor ogen: een oase van koelte, stilte, lommer, rust. De onbereikbare

werkelijkheid van Sénanque transformeren tot haar aanwezigheid in een gedicht,
hoe doe je dat als dichter?
Ferdinand de Saussure had volgend
antwoord kunnen suggereren: Gom de
'signifiant' weg, behoud de 'signifié'.
Dan kan je, niet gehinderd door de beschrijving en de anekdotiek van de werkelijke abdij, toch echt zien wat Sénanque 'betekent'. Roland Jooris dicht met
de hand en het oog van een tekenaar: hij
zoekt tussen woorden de gepaste verhouding en haalt de pen van het papier als
die bereikt is, geen woord eerder, geen
woord later. In deze korte driedelige
cyclus heeft hij zo een leegte geschapen
waarin Sénanque kan verschijnen, heel
reëel en afstandelijk, heel ideëel en
intiem.
Luuk Gruwez, ook een boegbeeld,
maar dan van de neo-romantische poëzie
in Vlaanderen, heeft in zijn bundel uit
1981, Een huis om dakloos in te zijn,
eveneens een gedicht opgenomen over
Sénanque, niet over de gebouwen, maar
over de bewoners:

De monniken van Sinanqoe
zij stierven er snel en stil
en zonder overtollige rentel spoedden zij zich been
van sterfplaats naar sterfplaats,
jaren ouder van jaren verlangen.
als zonderlinge geliefden woonden zij in het landschap,
aan Ole- weasel der weelde ontwend,
zaehtmaedig als wat niet meer wordt gevreesd.
zij kenden geen verhuizen meer,
gekomen uit de oorden
en
van het roekeloos woekerend woord,
wisten tussen stof en steen en stilte
de ampere galm van hen stappen .00g bewaard,
en zwegen, als voorgoed ontheemd,
in de leerzaamheid van zeldzame minnaars.
en van jaren verlangen
werden wij jaren en jaren onder ^.
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In het gedicht van Gruwez zijn wij als
toeristen wel aangekomen: wij, gekomen
uit de oorden van woordovertolligheid
en woordvervuiling, werden in de derde
strofe geconfronteerd met de stilte van
Sénanque. Het bleek een heilzame en
tegelijk vervreemdende confrontatie,
want wij 'zwegen, als voorgoed ontheemd'. De uitnodiging om zich te conformeren aan de stilte van de monniken,
gaat samen met de uitnodiging om zich
ook te conformeren aan het gedrag van
de monniken, die zonderlinge geliefden
(r. 5) en zeldzame minnaars (r. 14). Wij
worden uitgenodigd tot 'leerzaamheid',
waarbij leerzaam hier niet gelezen moet
worden als leergierig, maar als instructief (zoals in 'een leerzaam geval'): wij
hebben van hen te leren. Verlangen
hebben wij te leren. In tegenstelling tot
Jooris, die uiterst zuinig met woorden is,
is Gruwez barok spraakzaam: tussen stof
en steen en stilte galmen in de derde
strofe de stappen na als een allitererende
echo van het 'stierven', 'stil', sterfplaats'
van de eerste strofe. De zonderlinge
geliefden uit de tweede strofe keren
weer als zeldzame minnaars in de vierde
strofe. De elliptische slotregel van de
eerste strofe, gezegd met betrekking tot
de monniken, keert als een volzin maar
in chiastische positie weer in de slotregels van de laatste strofe, gezegd met
betrekking tot 'wij': 'jaren ouder van
jaren verlangen' wordt 'en van jaren
verlangen / worden wij jaren en jaren
ouder'. De zinsconstructie verandert, de
tijd verloopt, het verlangen blijft.
Bertus Aafjes heeft ergens geschreven: 'Poëzie is veeleer zwijgkunst dan
woordkunst'. Roland Jooris beoefent
veeleer de zwijgkunst, Gruwez meer de
woordkunst. Beiden zijn dichters die het
onzichtbare willen laten verschijnen, de
stilte hoorbaar maken, de tijd dempen.
❑ Joris Gerits
NOTEN
1 Dirk De Geest en Stefaan Evenepoel, Nieuw realistische poëzie in Vlaanderen, in Spiegel der
letteren, jrg. 34, 1992, nr. 1, p. 30.

2 Geciteerd in H. Brems, Al wie omziet, p. 106.
3 Roland Jooris, Akker, 1982, p. 37-41.
4 Luuk Gruwez, Een huis om dakloos in te zijn,
1981, p. 31.

WIJSGERIG LEVEN
IN NEDERLAND
Voor allerlei vormen van wijsgerig leven
en daarmee ook voor de plaats van de
wijsbegeerte in de politieke en culturele
samenleving is ook in Nederland de belangstelling nog altijd groeiende. Het
aantal filosofische publikaties is de laatste jaren enorm toegenomen en gelukkig
zijn daarin lang niet altijd de sporen van
de beruchte publikatiedwang te zien. Een
aardig en niet te programmeren neveneffect van dwang blijkt te kunnen zijn, dat
hij soms de lust aanwakkert. Daarmee
neemt de kans toe, dat de filosofie ook
aandacht krijgt buiten het academische
milieu. Bij uitgeverijen als Ambo, Boom
en Kok verschijnen bijna roekeloos veel
wijsgerige werken en nog steeds gaan
zeer veel jongeren, ondanks de economisch niet riante vooruitzichten en dus,
kunnen we aannemen, uit louter interesse
en intellectuele lust, filosofie studeren.
De drie delen Ergo Cogito, bundels met
opstellen van jonge filosofen, onder redactie van Frans Geraedts en Leonard de
Jong uitgegeven door Historische Uitgeverij Groningen geven voor geïnteresseerden een boeiende doorsnee van wat
er op dit gebied leeft. De aandacht voor
systematische filosofie gaat ongeveer
gelijk op met die voor de geschiedenis
van het vak. Juist bij filosofie, hoe radicaal vernieuwend zij ook wil zijn, blijkt
met belangstelling voor het vak ook een
interesse voor het eigen wijsgerige verleden en een poging dat opnieuw te interpreteren gepaard te gaan. Daarvan getuigen enkele omvangrijke series van historisch-wijsgerige werken in ons taalgebied. De ene is de door de Engelsman
Michael Petry, hoogleraar in Rotterdam,
geïnitieerde reeks Geschiedenis van de
wijsbegeerte in Nederland waarvan al 18
delen zijn verschenen. Zij bestrijkt het
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gebied van de Middeleeuwen tot ongeveer 1920 en besteedt per deel aandacht
aan één bepaalde filosoof, vertegenwoordigd door een markante tekst of een
keuze uit meerdere teksten. De bedoeling is dat die figuur in een internationaal kader wordt geplaatst en de serie
maakt duidelijk dat er altijd sprake is
geweest van zo'n kader. Van een typisch
Nederlandse filosofie blijkt niets, ook
niet in de veel gesmade verbinding tussen theologie en wijsbegeerte.
Vanaf 1985 werkt C.E.M. Struyker
Boudier, hoogleraar in Nijmegen, met
bewonderenswaardige deskundigheid,
volharding en nauwgezetheid aan een
reeks van werken over het wijsgerig
leven in Nederland, België en Luxemburg tussen 1880 en 1980. Daarvan zijn
nu al 8 dikke delen verschenen, onlangs
nog twee tegelijk, samen bijna 900 bladzijden. Zo'n werk moet, ook al zou het
alleen maar voorzien in de behoefte die
het zelf schept, een hele tijd mee kunnen. Er zal immers niet zo gauw nog
eens iemand de kundigheid, de energie
en de toewijding kunnen opbrengen om
op zijn eentje een karwei aan te pakken
waaraan een niet al te klein academisch
instituut nog bijna zou bezwijken, al is
het maar aan onderlinge onenigheid.
Deze acht delen waren nodig om
alleen al de door katholieken in de Benelux gepubliceerde wijsgerige werken
uit deze periode te inventariseren en
globaal te bespreken. In een gigantische
en breed vertakte stroom ruisen die voor
de ogen van de lezer voorbij en telkens
blijft de blik haken aan een titel die de
interesse wekt. De onderscheiding van
katholieken en anderen is althans voor
het eerste deel van het bestreken tijdperk
minder vreemd dan zij op dit moment
misschien al lijkt. Want juist rond 1880
ging van het kerkelijke gezag een impuls
uit voor een herstel van de Thomistische
wijsbegeerte. En dat feit heeft op zijn
beurt de belangstelling voor de wijsbegeerte in het algemeen, als onderdeel
van een opleiding en als element in een
intellectueel leven, in hoge mate bevorderd en in alle richtingen verspreid.
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Belangstelling voor wijsbegeerte blijkt,
los van elke bedoeling van kerkleiders of
andere dragers van gezag en bijbedoelingen, maar als een 'list der rede' uit zich
zelf altijd en al vanaf het begin seculariserend te werken. Moeilijker dan een
verschil in katholiek en niet katholiek is
dus nu al de onderscheiding van katholieken in leken en priesters en van de
priesters weer in verschillende orden en
congregaties met allerlei subtiele variaties in spiritualiteit. Na de paters van
verschillende denominaties zijn in de
delen zeven en acht de wereldgeestelijken en de leken aan de beurt. Hier is het
onderscheid al helemaal vervaagd. Het
heeft dan ook weinig met filosofie te
maken en het blijkt in het tijdelijke
bestaan niet eeuwig te duren.
Maar eventuele vragen bij de indeling en systematisering kunnen als overbodig beschouwd worden en als verlammende procedurekwesties, nu althans van
één afdeling van het werk het geheel te
overzien is. Uitvoerige registers en bibliografieën herstellen met eenvoudige
middelen een gewenste, maar niet werkelijk te realiseren inwendige systematiek.
Bij het lezen van dit werk en bij het
inruimen van een kwartmeter in de kast
vroeg ik mij af, wat de status van deze
mij persoonlijk nu al dierbare boeken is
en hoeveel mensen het zullen lezen. Het
is misschien eerder een reeks om te
hebben en op gezette tijden te raadplegen dan om helemaal te lezen. Voor
instituten lijkt hij mij onmisbaar en,
zoals gezegd, voor lange tijd. De samenhang, hoe aanvechtbaar ook, maakt er
veel meer van dan een lexicon ooit zou
kunnen geven. Lang niet alle besproken
filosofen zijn de weerbarstige eenlingen
waaraan menigeen bij dat woord lijkt te
denken. Sommigen onder hen passen
perfect in het nestje dat hier voor hen is
ingericht. Over enige decennia zullen
waarschijnlijk de voorgeschreven academische netwerken en programma's die
nu al gaan pretenderen een groot deel
van het wijsgerig leven te kanaliseren,
de plaats innemen die in dit systeem aan
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orden en congregaties is toebedeeld; wie,
uit naam van een groot en vrij filosoferen, het ene wat komisch vindt zou zich
verplicht moeten voelen het ander niet al
te ernstig te nemen. In komisch gehalte
doen bijvoorbeeld OFM en FMC niet
voor elkaar onder; maar de eeuwenlange
traditie van de ene afkorting heeft een
historische voorsprong op de willekeur
van de tweede.
Op vele plaatsen is het duidelijk dat
de auteur niet alleen een kroniekschrijver
is, maar een filosoof die zich betrokken
voelt bij de besproken figuren. Van de
diepzinnige, poëtische en intrigerende
geestelijke C. Broere (1803-1860) die
strikt genomen helemaal buiten zijn
bestek valt, noteert hij op gezag van
Gerard Brom met enige gretigheid, iets
wat ook mij zeer ontroert, dat hij midden in een bewijsvoering wegsmolt in
sentimentaliteit. Naar aanleiding van een
kritiek van Broere op de empiristische
filosofie van Cornelis Opzoomer (18211892) zegt hij doodleuk dat die een
filosofische windbuil was. Wat hier aan
opmerkingen en bibliografie bijeen gebracht is, zou een student ertoe kunnen
prikkelen het werk van deze gecompliceerde figuur opnieuw en vanuit een
heel ander, voor mijn part hedendaags,
gezichtspunt te bestuderen. Maar Struyker Boudier maakt de lezer ook nieuwsgierig nar filosofen als Anne Vitringa en
Th. Absil die naar zijn mening ten onrechte in vergetelheid zijn geraakt, zelfs
bij historici als Ferdinand Sassen. Hoe
moeten we ons trouwens voorstellen dat
iemand bij historici terecht in vergetelheid raakt? Zijn zij er niet juist om het
geheugen op te frissen en te voorkomen
dat iets in vergetelheid raakt? Op dit
punt bewijst dit werk in elk geval zijn
nut. De historicus treedt niet als rechter
op, maar ordent het materiaal en stelt het
beschikbaar.
Omdat het werk tot 1980 loopt, is
uiteraard een aantal filosofen opgenomen
die nog volop aan het werk zijn en dus
ook nog niet de gelegenheid hebben
gehad anders dan via De Slegte in vergetelheid te raken. Het ligt voor de hand
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hun produktie tot aan dit jaar wordt
vermeld. Hieraan heeft Struyker Boudier
blijkbaar consequenties verbonden door
ook het werk te vermelden van filosofen
die in 1980 nog niets hadden gepubliceerd. Die krijgen dus een historiografische en archivalische voorsprong op de
ouderen uit de vroegere delen.
Een enkele keer kan de auteur het
ook in deze delen weer niet laten een
wat melige woordspeling te maken b.v.
dat Leiden door een bepaalde benoeming
ontzet was of dat Sassen in zijn sas was.
En hij deelt mee dat een bepaalde seminarieprofessor helemaal geen wijsgerig
werk achterliet, maar ontrukt hem vervolgens toch aan de vergetelheid door te
melden dat in zijn nalatenschap 500 fijne
sigaren en 50 flessen goede wijn werden
aangetroffen. Het is een soort van intellectuele kantoorhumor die bij zo'n monnikenwerk wel te vergeven is en die op
de lange trajecten voor wat afleiding
zorgt.
❑ Cornelis Verhoeven
C.E.M. Struyker Boudier, Wijsgerig leven in
Nederland, België en Luxemburg 1880-1890.
dln. VII en VIII, Ambo, Baarn, 1992, 442 &
445 pp., f 69,90.

SIMPLICISSIMUS
VERTAALD
Van Der abentheurliche Simplicissimus
Teutsch (1668) bestonden er totnogtoe in
het Nederlands alleen enkele zwaar bekorte bewerkingen, doorgaans zowat een
vierde van het origineel, die uit de grote
roman van Grimmelshausen (1621-76)
een jeugdboek vol amusante anekdotes
selecteerden. Meer dan driehonderd jaar
na het verschijnen bezorgen Armand De
Loecker en de recente, maar intussen al
prestigieuze reeks Ambo-Klassiek een
eerste volledige Nederlandse vertaling '.
Ik stel me voor dat ik niet de enige ben
die altijd al terugschrikte voor het virtuoze, maar tegelijk ruige en gesofisti-

FORUM

ceerde Barokduits van het origineel...
De vertaling is er uiteraard alleen
maar verdienstelijker om. Grimmelshausen was een woordkunstenaar die alle
beschikbare registers van zijn taal combineerde en er nog flink wat Latijnse,
doorgaans licht-parodiërend gebruikte
schools-filosofische termen tegenaan
gooide. Het moet een hele klus geweest
zijn 'zonder aan te passen of in te korten, een beeld te leveren van de soms
adembenemende zinslabyrinten, de taalgrappen en de barokke taalvirtuositeit
van de oorspronkelijke tekst' (Inleiding,
p. 13). Die tekst is dan nog, in typisch
17e eeuwse stijl, doorspekt met erudiete
allusies en dito opsommingen. Grimmelshausen was goeddeels autodidact en
zal ze fier neergeschreven hebben. De
vertaling maakt de drempel een stuk
lager door zijn weetjes in voetnoot toe te
lichten.
OORLOG ALS EVIDENTIE
De roman speelt zich af in de Dertigjarige Oorlog, maar schetst er zeker geen
samenhangend beeld van. De tenoren —
Wallenstein, Gustaaf-Adolf... — komen
niet eens ter sprake, het verloop van de
krijgsverrichtingen blijft totaal ondoorzichtig. Wie het niet van elders wist
merkt nauwelijks dat het om een godsdienstoorlog ging. Simplicius 2 brengt
het grootste deel van zijn leven door in
de diverse elkaar bestrijdende legers,
maar blijkt geen moment begaan met de
Grote Zaken waar het allemaal om begonnen was. Wat overigens niet betekent
dat de roman, zoals Boons Mijn kleine
oorlog of De brave soldaat Schwejck, de
relativerende kritiek van een underdog
zou verwoorden. De oorlog is hier alleszins een calamiteit voor de boeren, maar
met dat al geen boerenbedrog van de
machthebbers, eerder een quasi natuurlijke gang van zaken. Een van Simplicius'
meesters is een vrome soldaat, die braaf
van zijn soldij leeft, nooit plundert en
dus zo arm is als een kerkluis. Grimmelshausen, die elders enthousiast moraliseert, maakt er spontaan een karikatuur
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van omdat het in de grond vanzelf
spreekt dat soldaten zich als rovers gedragen.
Met alle ongemakken én de prettiger
avonturen die hij meebrengt is de oorlog
dus zowat de biotoop van Simplicius. Bij
een bedevaart naar Einsiedel trekt hij
een paar dagreizen door Zwitserland, dat
zich ook toen buiten de strijd had weten
te houden; de welvarende, nooit door
zwervende soldeniers geplunderde hofsteden lijken bijna onwerkelijk:
Het land kwam me in vergelijking met
andere Duitse streken net zo vreemd
voor, alsof ik in Brazilië of in China
was. Ik zag er de mensen in peis en
vrede leven, de stallen stonden vol vee,
rond de boerderijen wemelde het van
kippen, ganzen en eenden, de reizigers
liepen over veilige wegen... (p. 332)
Tussendoor droomt de roman van een
Duitse Held, die de lieve vrede definitief
zou herstellen: de droom komt voor
rekening van een gek, die denkt dat hij
Jupiter is. De gevolgen van de echte
vrede (Munster 1648) maken we niet
mee omdat Simplicius in de tweede helft
van zijn relaas liever de halve wereld
rondzwerft. Over een rustig vaderland
valt er blijkbaar niet veel te vertellen.
Misschien heeft Grimmelshausen de
vrede zelfs niet helemaal au sérieux
genomen: in 1668 liet het zich, zeker in
de Rijnstreek waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht, allang aanzien dat
de ambities van de jonge Zonnekoning
nieuwe conflicten gingen losslaan.
ARCHAISCHE PSYCHOLOGIE
Nu de historici zich graag voor de dagelijkse tribulaties van de cleyne luyden
interesseren ligt het voor de hand Simplicissimus in die zin te lezen. Anekdotisch
kan men er m.i. beter niet te veel staat
op maken. Simplicius heeft, ook als hij
niet voor nar moet spelen, een onmiskenbaar picareske allure; zijn streken
bouwen voort op onheuglijke grollenboeken. Tussendoor verneemt men uiteraard
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wel een paar typerende contrasten. De
avonturen spelen zich af in een wereld
die, ook zonder de oorlog, een stuk
ruiger oogt dan de onze: boerderijen en
dorpen zijn nog overal omgeven door
uitgestrekte bossen, waar men zonder
veel moeite onvindbaar wordt. De personages zien er opvallend onhygiënisch uit.
Vlooien en luizen lijken een even irriterend en even banaal euvel als de geluidshinder in onze 20e eeuw; de gekke
Jupiter vertelt aan wie het wil horen dat
ze het speciaal op zijn armzalige leden
gemunt hebben omdat ze hem ... een
verzoekschrift van hun soort willen
aanbieden!
De roman verwijst misschien vooral,
op het altijd ietwat avontuurlijke raakvlak waar de mentaliteitsgeschiedenis
historische psychologie wordt, naar een
ouder soort persoonlijkheid, dat dag en
nacht verschilt van het moderne, door
drie eeuwen Zivilisation der Sitten en
subjectiviteitscultuur gefatsoeneerde
individu 3 . Simplicius zelf heeft nauwelijks persoonlijke karaktertrekken en ook
heel weinig zelfdiscipline: hij verknalt
regelmatig de mooiste situaties met een
onbezonnen inval. Ook zijn tegenspelers
vallen op door hun impulsieve, onstabiele karakters. Zijn tweede meester, de
commandant van Hanau, verneemt dat
de inmiddels overleden kluizenaar die
Simplicius de rudimenta leerde, zijn lang
vermiste en te vroeg dood gewaande
schoonbroer was. Hij besluit hem, uit
piëteit voor de nagedachtenis, een verzorgde opvoeding te geven - en probeert een paar dagen later hem, via een
grof opgezette hiernamaalsmaskerade,
gek te maken in de hoop er een amusante nar aan te hebben. Simplicius was in
het geheim gewaarschuwd en doorstaat
de beproeving zonder veel psychologisch
letsel; hij verwondert zich verder met
geen woord over de plotse omzwaai van
de eerst zo ontroerde beschermer. Als
hij, al naar het einde van de roman, met
één andere schipbreukeling aanspoelt op
een onbewoond eiland -- de episode is
de oudste robinsonade uit de Duitse
letteren - zweren de twee lotgenoten
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elkaar onverbrekelijke trouw en probeert
zijn makker hem, een paar dagen later,
te vermoorden.
STICHTING EN VERMAAK
De religieuze boodschap van de roman
ziet er niet veel gestroomlijnder uit.
Simplicius brengt zijn kinderjaren door
in een geïsoleerde boerderij in de Spessart, een bosstreek benoorden Frankfurt
waar hij bijna letterlijk van God noch
gebod hoort. We kunnen zo concreet
meemaken hoe summier de kerstening
van het platteland tot ver in de Moderne
Tijden dikwijls bleef. Het eerste gesprek
van Simplicius met de kluizenaar is op
dat punt een enquête waar de historicus,
drie eeuwen later, alleen nog van mag
dromen:
Kluiz.: Kan je ook een gebed opzeggen?
Simpl.: Nee, ons An en ons moe hebben
altijd de bedden opgemaakt.
Kluiz.: Dat was mijn vraag niet, maar
wel of je het onzevader kent.
Simpl.: Jazeker.
Kluiz.: Zeg het dan eens op.
Simpl.: Onze lieve Vader, die de hemel
zijt, heilige zijde naam, uw rijkdom
kome, uw wil scheide hemel en aarde,
geef ons de schuld zoals wij d'andren de
schuld geven, leid ons niet in het koren...
(p. 33)
Grimmelshausen thematiseert die achterstand omdat de kerken zich daar juist in
zijn tijd zorgen over gingen maken. Zijn
boek participeert trouwens aan hun contrareformatorische kruistocht: Simplicissimus is qua globaalopzet het relaas van
een leven dat, na de vrome lessen van de
kluizenaar 4, bezwijkt voor de verlokkingen van de wereld om er tenslotte
vrijwillig weer aan te verzaken. Een
boodschap van bekende snit, die in het
eindhoofdstuk van de oorspronkelijke
versie - de bestseller kreeg later een
vervolg - expliciet, met een bladzijdenlang citaat, aanpikt bij een devote klassieker van Keizer Karels biechtvader.
Intussen is het veelzeggend dat Grim-

Q-/7

FORUM

melshausen er duidelijk geen been in
ziet zijn topics uit de donderpreken af te
wisselen met een aantal uitgesproken
'bijgelovige' episodes. We lezen over
alleszins geloofwaardige toekomstvoorspellers en tovenaars, Simplicius neemt
per toeval deel aan een heksensabbat en
bezoekt zelfs elementairwezens, een
soort waterdwergen met een sterfelijke
ziel, op de bodem van de Mummelsee.
De Contrareformatie bond graag de strijd
aan met dit soort (veronderstelde) relicten van het oude heidendom; de ijver
sloeg aan, maar slaagde er in veel gevallen alleen in een nieuwe les aan de
oudere toe te voegen.
Als hij even opnieuw kluizenaar
wordt — het overkomt hem een paar
keer —, verdiept Simplicius zich 'in de
legenden van de oude heiligen, niet
alleen om (zich) in (zijn) teruggetrokkenheid door stichtende voorbeelden
geestelijk te ontwikkelen, maar ook om
de tijd te korten' (p.445). De onthutsende nevenschikking typeert zijn eigen
relaas, waar stichtelijk opzet en amusement zo te zien probleemloos samengaan
en door elkaar lopen. Ook over die combinatie, die sindsdien zo goed als onvoorstelbaar werd, stelt Grimmelshausen
zich nog geen vragen. Zodat zijn roman
getuigt voor een soort psychologisch
Ancien Régime dat, ondanks de horror
van de Dertigjarige Oorlog, in veel opzichten onverwacht ontspannen aandoet.
❑ Paul Pelckmans

NOTEN
1 Hans Jakob Christoffel von Grirnmelshausen,
De avonturen van Srmplicissimus, vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door
Armand De Loecker, Ambo, Baarn, 1992, 551
pp., f 89, BF 1790.
2 De superlatief uit de titel fungeert in de roman als een soort familienaam: de protagonistverteller wordt soms aangeduid als Simplicius
Simplicissimus.
3 De idee dat niet alleen onze vertrouwde dagelijkse gedragingen, maar zelfs onze moderne
psychologische structuren wel eens konden
teruggaan op relatief recente historische evoluties is sinds het pionierswerk van Lucien Febvre
en Norbert Elias nooit helemaal uit de wetenschappelijke actualiteit verdwenen. Het onderzoek terzake vond zijn voorlopige bekroning in
twee syntheses van Robe rt Muchembled: L'invention de l'homme moderne Sensibilités,
moeurs et comportement collectif sous l'Ancien
Régime, Fayard, Paris, 1988 (Ned. vert.: Contact, Amsterdam, 1991) en Le temps des supphces De l'obéissance sous les rois absolus XVeXVllle siècle, Colin, Paris, 1992.
4 De kluizenaar is, op het eerste gezicht, het
enige personage in de hele roman dat recht
heeft op een ietwat omstandig ve rt elde natuurlijke dood. Het hoofdstukje (1,12) is, historisch
bekeken, een kleine parel. De kluizenaar voelt,
zonder merkbare ziekte of ouderdomszwakte,
dat zijn tijd gekomen is; hij graaft zijn eigen
graf en gaat er, na een ko rt afscheidswoord,
rustig inliggen om ook nagenoeg onmiddellijk
te sterven. Geen zelfmoord dus, wel een bijzonder sereen, bijna cooperatief afsterven, dat
perfect zou passen bij sommige bekende analyses van Philippe Ariès.

B 0 E
FILOSOFIE
ROLAND BARTHES
In het begin van de jaren zestig kreeg de
Franse intellectuele wereld de ene dood na de
andere te verwerken. Ging die van Poulanzas
nog tamelijk onopgemerkt voorbij, de dood
van Sa rt re en Barthes, vervolgens van Foucault, Lacan en Simone de Beauvoir veroorzaakten even zovele schokgolven, net als de
geestelijke Umnachtung waarin Althusser
verzonk, een tiental jaren voordat hij daadwerkelijk overleed.
Intussen is van velen onder hen een gezaghebbende biografie verschenen, vaak kloeke werken, de vrucht van vele jaren onderzoek. Daarnaast steekt de nu verschenen biografie van Barthes was mage rtjes af. Deels
wordt dat gerechtvaardigd door de beschreven
figuur zelf. Barthes' levensloop was nauwelijks flamboyant te noemen. Hij was gereserveerd en niet erg tot publiek optreden geneigd. Zijn homoseksualiteit heeft hij het
grootste deel van zijn leven verborgen gehouden, al werd ze tegen het eind een publiek
geheim.
Calvet beschrijft deze kant van Barthes
verdienstelijk, en voegt daar de nodige ontmythologisering aan toe. Kenden we uit de
(vorig jaar in het Nederlands verschenen)
geestelijke autobiografie Roland Barthes door
Roland Barthes (SUN) vooral een fijnzinnige,
licht narcistische estheet, Calvet onthult een
nogal zeurderige en soms wrokkige persoonlijkheid, wiens kwetsbare narcisme soms de
trekken van een minderwaardigheidscomplex
lijkt te ve rt onen.
Wat feiten van Barthes' levensloop betreft, maakt Calvet het zich echter vaak te
gemakkelijk. Waarom werd zijn eerste boek
door Gallimard geweigerd, ook al had Raymond Queneau zich voor Barthes sterk gemaakt? Waarom behoorde de laatste niet tot
de onde rtekenaars van het 'Manifest van de
121' tegen de Algerijnse politiek van de Franse regering? Wat was de werkelijke reden van

K E N
de breuk tussen Barthes en Foucault? En wat
gebeurde er met de erfenis van Barthes'
grootmoeder, die zijn geldzorgen had moeten
beëindigen? Allemaal vragen die niet of
slechts gedeeltelijk beantwoord worden.
Daarmee blij ft het boek aan alle kanten
nogal dunnetjes, te meer waar Calvet ook de
theoretische kanten van Barthes' ontwikkeling
slechts terloops aanstipt. Misschien kan men
bij Barthes nauwelijks van een theoretisch
corpus spreken, en ligt het verbindende (en
interessante) deel van zijn werk vooral in zijn
stijl. Maar ook dan had men er bij Calvet
méér over willen horen. Of Barthes een intellectueel blijve rtje zal blijken is misschien nog
de vraag. Maar ontegenzeglijk speelde hij een
cruciale rol in een bewogen intellectueel
decennium. Daarom had hij méér verdiend
dan het oppervlakkige werk dat Calvet nu
heeft afgeleverd, en beter dan het bakvissenproza waarin deze zich soms uitdrukt.
❑ Ger Groot
Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Een biografie, ve rt. Jeanne Holierhoek, Van Gennep, Amsterdam, 1992, 274 pp., BF 1190.

TIJD EN POSTMODERNISME
'Postmodernisme' is een begrip dat vaak
verwarring zaait. Is het een filosofische stroming, een bepaalde gemoedsgesteldheid bij de
laat-20e eeuwse mens (b.v. de postmoderne
jeugd) of een benaming voor een geheel van
cultureel-maatschappelijke verschijnselen in
deze tijd? Na lezing van het Amerikaanse
boek Sequel to History kies ik voor het laatste. De auteur, Elizabeth Deeds Ermarth, is
docente Engelse literatuur aan de University
of Maryland te Baltimore en tracht op een
interdisciplinaire wijze - ze verwerkt antropologische, kunsthistorische, fi losofische en
literatuur-theoretische begrippen en vaststellingen - aan te tonen dat het zgn. postmodernisme ons omgaan met tijd en tijdelijkheid,
zoals dat ontstond in de Renaissance, radicaal
verande rt . Als literatuurdeskundige leest zij de
recente literatuur, voornamelijk Engelstalige,
in het licht van de grote tenoren van dat post-
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modernisme: Lyotard, Foucault, Rorty, Derrida... De auteur geeft toe dat haar boek misschien zal overkomen als een 'erudiete mix',
maar het is haar bedoeling een tekst af te
leveren over 'tekst'.
Harde kern van het boek is het onderscheid tussen 'realisme' en 'representatie'. In
de 'moderne' cultuur vanaf de Renaissance
waren deze twee begrippen de norm voor elke
kunst. In de postmoderne wereld geldt die
samenvoeging niet meer. Postmoderne narratieve cultuur, zegt Deeds Ermarth, ondermijnt
de historische tijd en construee rt een nieuwe
tijdelijkheid die de ritmische tijd kan worden
genoemd. Deel 1 van het boek behandelt de
transformatie van de tijd van 1500 tot nu. In
deel 2 wordt de vraag gesteld naar de implicaties van de postmoderne constructies, vooral
dan naar de crisis van subject, object en teken. Deel 3 (Language and Time) beschrijft
de crisis van het teken via de thema's van het
spel en de betekenis van beelden en figuren in
de postmoderne tijd.
❑ Erik De Smet

soms stijle denkpaden van Heidegger vergemakkelijken. Deze uitgave is gebaseerd op de
vijftiende editie van Sein und Zeit die aan de
hand van het verzamelde werk werd doorgenomen, waarin de kanttekeningen van Heidegger werden opgenomen. Trefwoorden werden
gehergroepeerd; nieuwe werden ingevoerd,
zoals Ereignis en Kehre. Dat er consequent
een onderscheid werd gemaakt tussen citaat
en parafrase laat toe deze index te citeren.
Interessant is ook dat nu al de geschriften die
Heidegger zelf publiceerde werden opgenomen, met uitzondering van zijn gelegenheidstoespraken en artikelen in dagbladen. Dat er
een nazicht werd doorgevoerd met de computer kan op grond van Heideggers bekende
houding van 'ja' en 'nee' op de techniek
zeker gebillijkt worden.
El Harry Berghs
Index zu Heideggers 'Sein and Zeil , samengesteld door Hildegard Feick, 4e herwerkte uitgave door Susanne Ziegler. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1991, 138 pp., genaaid DM
24,80.

Elizabeth Deeds Ermarth, Sequel to History

Postmodernism and the Crisis of Representational Time, Princeton University Press, Princeton,
1992, 227 pp.

GODSDIENST

SEIN UND ZEIT IN TREFWOORDEN
De Index zu Heideggers 'Sein und Zeit', die
door Hildegard Feick in 1961 voor het eerst
werd samengesteld, is recentelijk in een vierde herwerkte uitgave verschenen. Zoals bekend maakte Heidegger aanvankelijk een
voorbehoud tegen een register bij zijn geschriften, zoals hij later ook weigerde een
filologisch apparaat aan zijn Verzameld werk
toe te (laten) voegen. Hij vreesde immers dat
een taalkundige letterzifterij de toegang tot de
beweging zelf van het denken zou verhinderen.
Toch leek deze index hem wel een nuttig
hulpmiddel bij de studie van Sein und Zeit,
zoals blijkt uit de inleidende woorden die hij
er bij de derde editie aan toevoegde ter nagedachtenis aan zijn vroegtijdig overleden medewerkster. De index zelf bevat een uitgebreid
en minutieus verzorgd register van trefwoorden; niet alleen uit Sein und Zeit, zoals de
titel laat vermoeden, maar ook uit bijna de rt ig
andere geschriften van Heidegger. Daarom is
hij ook geschikt voor de studie van de latere
geschriften, want hij kan het begaan van de

EZECHIEL III: EEN HERNIEUWD ISRAEL

De hoofdstukken 33-48 van het int ri gerend
profetenboek Ezechiël beschrijven hoe er na
de val van Jeruzalem een keerpunt optreedt.
Aan de ballingschap zal een einde komen en
men zal weer mogen wonen in het eens beloofde land. Het beroemde visioen van de
done doodsbeenderen die tot nieuw leven
worden gewekt (Ez. 37) is een prachtig beeld
van die toekomst. Middelpunt van de nieuwe
samenleving is een totaal he rn ieuwde tempel
die uitvoerig wordt beschreven.
De trilogie van Dr. Maarsingh op Ezechiël is voltooid. Zoals in de bespreking van
de twee voorafgaande delen (april 1986, p.
666; november 1989, p. 180) al is benadrukt,
bevat deze commentaar een schat aan filologisch mate ri aal. Niet alleen wat de Hebreeuwse grondtekst betreft, maar ook uit Akkadische en Egyptische bronnen. Grote aandacht
is er bovendien voor de oude bijbelvertalingen, de zgn. Versiones: Septuaginta, Peshitta
en Vulgata. Bijna als vanzelf wordt dan min-
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der aandacht besteed aan compositorische en
stilistische eigenschappen van de te analyseren tekst, waarbij de uitzondering (43,1-9) de
regel bevestigt. Waar de profeet Ezechiël in
de hoofdstukken 40-48 een vrij technische,
visionaire beschrijving geeft van de nieuwe
tempel, de ambten e.d. in het land van na de
ballingschap is de tekst functioneel verlucht
met duidelijke tekeningen en voorzien van
vele godsdiensthistorische parallellen. De
paragraaf 'Prediking' waarmee elke perikoop
wordt afgesloten spreekt mij helaas weinig
aan. Ze is, naar het mij wil voorkomen, teveel
vanuit de christelijk gereformeerde dogmatiek
geschreven.
El Panc Beentjes
Dr. B. Maarsingh, Ezechiël III (in de serie De
Prediking van het Oude Testament), Callenbach,
Nijkerk, 1991, 310 pp., bij intekening f 79,50;
bij losse verkoop f 87,50.

RONDOM HET DIERENPARK
Negen maanden verbleef Michel van Nieuwstadt in verschillende abdijen in Nederland,
vooral in de abdij Slangenburg. Doel: intreden
en monnik worden. Motief is een vastgelopen
leven, relatieproblemen, drank en een zinloos
geworden toekomst. Dat blijkt op den duur
niet voldoende te zijn. Wanhopig zoekt Van
Nieuwstadt naar orde en zin in zijn leven en
beide vindt hij in het dagelijkse ritme van het
kloosterbestaan vrij snel terug. Maar wat niet
komt is de drijfveer die de rest van de kloostergemeenschap bezielt: de ervaring van de
nabijheid van God.
Op dat gemis loopt het pogen van Van
Nieuwstadt tenslotte stuk. De totale overgave,
die ook het prijsgeven van de leeshonger en
de literaire ambitie van de schrijver met zich
mee zou brengen, wordt zinloos wanneer ze
niet wordt gecompenseerd door het besef van
goddelijke tegenwoordigheid waarin de monnik zijn bestaansgrond vindt. Gaandeweg
wordt het bestaan in de abdij steeds absurder,
en uiteindelijk trekt hij daar de consequenties
uit. Plotseling staat hij buiten en eindigt het
abdij-dagboek.
Waarschijnlijk is de d rijfveer van Van
Nieuwstadt van begin af aan al verkeerd
geweest. Wat hij zocht was redding uit een
ontspoord leven, maar dat zoeken was eerder
therapeutisch dan religieus. En hoe therapeutisch een abdij-verblijf voor hem (en voor
vele anderen) ook gewerkt mag hebben, uit-

eindelijk draait het in een klooster om iets
anders. De wijze waarop dat inzicht bij Van
Nieuwstadt doordringt is in dit dagboek op
fascinerende wijze geregistreerd. Langzaam
ziet men de wereld van de schrijver en die
van de hem omringende monniken uiteensplitsen. De onwil om niet van deze wereld te zijn
en het verlangen vast te houden aan wat hem
dierbaar is (de literatuur, de fi losofie, en op
beslissende momenten ook de erotiek) scheiden zijn denken, willen en voelen radicaal van
die van de wereld van de abdij.
Steeds meer komt Van Nieuwstadt in
opstand tegen deze wereld, die hem vreemd
blijft. Hij beschrijft dat wordingsproces met
bewonderenswaardige eerlijkheid, zonder
terughouding of retouches. Daarmee is zijn
dagboek méér geworden dan het verslag van
een mislukte intreding. Het is een bezielende
schildering geworden van de extreme vreemdheid van het monnikenbestaan. Die kloof is
niet conjunctureel of toevallig, ze is constituerend voor elk monnikenbestaan. In die zin
komt de vervreemdingsgeschiedenis van Van
Nieuwstadt de waarheid waarschijnlijk meer
nabij dan menige goedbedoelde poging tot
empathie. Want tenslotte heeft het monnikenbestaan nimmer iets anders beoogd dan terwille van de liefde van God aan de wereld
vreemd te zijn.
❑ Ger Groot
Michel van Nieuwstadt, Rondom het dierenpark. Abdij journaal, SUN, Nijmegen, 1991,
196 pp.

FRIS LICHT OP DE TIEN GEBODEN
Georg Braulik, hoogleraar Oude Testament te
Wenen, geldt - samen met Norbert Lohfink
- als een inte rn ationaal expert waar het om
het bijbelboek Deuteronomium gaat. In een
erg interessant boekje, dat een bundeling is
van twee eerder gepubliceerde artikelen (1983
en 1988) met een nog niet eerder in druk
verschenen studie, wordt de lezers een verrassende theorie geboden met betrekking tot de
tweede helft van het boek Deuteronomium.
De auteur probee rt namelijk de intrigerende
these te verdedigen en te verfijnen dat Deuteronomium 12-26 gelezen en uitgelegd moet ,
worden als een bundeling van tien (!) passages die achtereenvolgens elk één van de Tien
Geboden uitwerken. Gesteund door een grote
hoeveelheid detailobservaties weet Braulik
inderdaad aannemelijk te maken dat er sprake
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moet zijn van een heel bewust gestructureerde
literaire creatie. Is de theorie juist, dan heeft
dat een uitermate belangrijke consequentie.
De Dekaloog is dan door Israël nooit verstaan
in de zin van een boventijdelijke, absoluut
moreel-zedelijke wetgeving, maar altijd in
combinatie met concrete toepassingen en
uitleggingen. Ik hoop dat Braulik deze opvattingen spoedig voor een nog groter publiek
zal publiceren in het tweede deel van zijn
commentaar op Deuteronomium dat in de
serie 'Neue Echter Bibel' op stapel staat. Het
voorproefje mag er in elk geval zijn.
7 Panc Beentjes

gen. Een bijzonder interessant boek; wie het
met vrucht wil lezen moet wel een klein
beetje Grieks kennen.
0 Panc Beentjes
P.W. van der Horst, Ancient Jewish Epitaphs.
An Introductory Survey of a Millennium of
Jewish Funerary Epigraphy (300 BCE - 700
CE), Kok, Kampen, 1991, 179 pp., f 44,90.
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Georg Braulik, Die deuteronomistischen Gesetze and der Dekalog. Studien zum Aufbau von
Deuteronomium 12-26 (Stuttgarter Bihelstudien

145). Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart,
1991. 124 pp., DM 35,80 (bij intekening DM
32,20).

OUDE JOODSE GRAFINSCRIPTIES
Terwijl er voor specialisten een oceaan aan
literatuur bestaat over de meer dan duizend
joodse grafinscripties die er uit de Hellenistische en Romeinse tijd bewaard zijn gebleven,
is er voor geïnteresseerden die zich in dit
boeiende onderwerp willen verdiepen nauwelijks iets voorhanden. In deze lacune heeft
Pieter van der Horst, sedert begin 1991 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, willen voorzien met het
publiceren van een inleiding die op de uiteenlopende facetten van die grafschriften nader
ingaat. Van der Horst leidt ons binnen in
allerhande facetten, zoals bijvoorbeeld de
talen van de grafschriften. Wie mocht menen
dat de taal waarin ze zijn geschreven wel het
Hebreeuws of het Aramees zal zijn komt
bedrogen uit: bijna 70% ervan is getooid met
Griekse inscripties. Aandacht is er voor telkens terugkerende formules en motieven; voor
aan de overledenen toegeschreven eigenschappen; voor de leeftijd van de gestorvenen; voor
hun functies en beroepen. Een speciaal hoofdstukje is gewijd aan overleden vrouwen, alsmede aan het vraagstuk 'leven na de dood'.
Ook wordt de vraag gesteld naar het belang
van de inscripties voor onze kennis van het
Nieuwe Testament. Een representatieve keuze
van 16 uitvoerig becommentarieerde grafschriften sluit deze geslaagde inleiding af.
Onnodig te zeggen dat er natuurlijk een uitgebreide bibliografie en diverse indices op vol-

HET EINDE VAN DE GESCHIEDENIS
In 1989 schreef een onbekende politicoloog in
het tamelijk obscure Amerikaanse tijdschrift
The National Interest een artikel, waarin hij
Hegels proclamatie van het einde van de
geschiedenis hernam, en op onze tijd van
toepassing verklaarde. De grote ideologische
strijd tussen maatschappelijke stelsels was met
de ondergang van het communisme en andere
totalitarismen gestreden. Voortaan zou alleen
de liberale democratie nog over voldoende
legitimatie beschikken om als geloofwaardig
systeem te worden erkend. Het artikel van
Francis Fukuyama vond een enorme weerklank, waaraan de euforie na het vallen van
de Berlijnse muur niet vreemd geweest zal
zijn.
Ruim twee jaar later heeft Fukuyama zijn
stelling verder onderbouwd en in een boek
voorgelegd. Zijn hegeliaanse oriëntatie (zij het
voornamelijk door de bril van Kojève) is
gebleven, en zijn optimisme ook. Maar de
stelligheid die de charme van zijn oorspronkelijke bewering vormde is met de noodzaak de
consequenties daarvan ruim vierhonderd pagina's lang onder ogen te zien enigszins geërodeerd.
Zo stelt Fukuyama het zelf niet voor.
Maar de noodzaak allerlei bijkomende problemen in te calculeren en kritiek te beantwoorden hebben zijn perspectief er niet steviger op
gemaakt. Laten we de hegeliaanse parmantigheid waarmee de geschiedenis voor beëindigd
wordt verklaard en het liberalisme (naar Amerikaanse snit) volgens het recept van Leibniz
als het beste aller mogelijke werelden wordt
voorgesteld, nog even terzijde, dan lijkt vooral de menselijke psychologie Fukuyama parten te zijn gaan spelen. Strijd kwam tot nu toe
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voort uit het verlangen groter, sterker, rijker
en machtiger te willen zijn dan anderen, zo
erkent ook Fukuyama. Dat verlangen was
veelal niet redelijk, en zeker de uitwerking
daarvan niet. Veelal werden de grote heerszuchtigen er op den duur zelf alleen maar het
slachtoffer van.
Waarom zou een dergelijke drift de toekomst dan niet opnieuw bedreigen en de
redelijke utopie van de liberale democratie
verstoren? Omdat, zegt Fukuyama, het verlangen tot heersen in onze tijd kan omslaan in
een verlangen tot wederzijdse erkenning:
iedereen gelijk, iedereen rijk. Het is een
mooie droom, die men vooral in Amerika
enigszins naïef (of pervers) pleegt te omhelzen. Maar helaas laat de menselijke psyche
zich niet als bij toverslag - en waarschijnlijk
ook niet op wat langere termijn - zo ingrijpend veranderen. Dat pleit niet voor Fukuyama's terechte bewieroking van de democratie
en van een zekere liberaliteit. Het pleit wel
voor waakzaamheid tegen de gedachte dat de
politieke orde voortaan verzekerd is, en des te
meer dat daarmee de maatschappelijke orde
zou zijn gepacificeerd. De Amerikaanse samenleving - en in toenemende mate ook de
Europese - laat een heel andere, veel sofistischer beweging zien. De roep om gelijkheid
en erkenning heeft in toenemende mate geleid
tot een verontrustende mate van intolerantie
(being politically correct), particularisme,
bigotterie en zelfs een hernieuwde Salonfáhigkeit van het discriminatiebegrip.
❑ Ger Groot
Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, Contact, Amsterdam,
1992, 429 pp., f 49,90.

DE ANATOMIE VAN RACISME
Verklaringen die racisme reduceren tot bepaalde persoonlijkheidstypes of economische
en seksuele determinanten hebben heroplevingen van racisme niet kunnen verhinderen.
Dat, aldus de samensteller van Anatomy of
Racism, noodzaakt een nieuwe conceptuele
benadering van het fenomeen. De aandacht
moet worden toegespitst op de wijzen waarop
racisme en beschuldigingen en ontkenningen
ervan geuit worden en hoe ze variëren in de
tijd. Het raciaal vertoog moet worden geanalyseerd, tekstueel ontrafeld, om de onderliggende vooronderstellingen, belangen, doelstellingen en projecties op het spoor te komen.

De afwijzing van vroegere duidingen van
racisme lijkt me al te extreem en ze stoelt in
elk geval op een begripsverwarring tussen
verklaring en remedie. De nieuwe benadering
- dissectie van de (tekstuele) anatomie van
het racisme - levert wel interessante inzichten op. Ze leert dat racisme monolitisch noch
onveranderlijk is en niet per se irrationeel.
Het verhult zich vaak in wetenschappelijke
rationaliteit en hoe strijdig het verder ook
moge zijn met het praktisch humanisme, toch
behoort het tot het theoretisch humanisme.
Zoals de meeste readers vormt ook deze
bundel een disparaat geheel van dikwijls
zwaar theoretische artikelen. Maar de inspanning loont de moeite. Ze levert een theoretisch denkkader op voor de vele vormen van
rasdenken. Analogieredeneringen tussen ras,
klasse en geslacht die discriminatie legitimeren en bekrachtigen, worden doorgelicht en
aanschouwelijk gemaakt aan de hand van een
analyse van de voorstellingen rond Jack the
Ripper in termen van afkeer voor vreemdelingen (joden) en hoeren (vrije seksualiteit, syfillis). Projectie van racistische denkbeelden
door diegenen die eronder lijden, wordt geillustreerd aan de hand van de visie die
slachtoffers van het zionisme hebben op de
ideologie die hun onderdrukking rechtvaardigt. Veel aandacht gaat naar de verstrengeling en wederzijdse bekrachtiging van racisme
en nationalisme, en naar ideologische wetenschappen als ethologie en sociobiologie die
nationalisme en racisme proberen te legitimeren door ze voor te stellen als aangeboren,
genetisch, instinctief (soort en groepsbestendigend).
❑ Gie Van Den Berghe
D.T. Goldberg (ed.), Anatomy of Racism, Univ.
of Minnesota Press, Minneapolis, 1990, 356
pp., $ 14,95.

GESCHIEDEN1S
OP ZOEK NAAR HET MODERNE CHINA
Van de Amerikaanse sinoloog Jonathan
Spence werd reeds een aantal boeken in het
Nederlands vertaald: Het geheugenpaleis van
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Matten Ricci, De vraag van Hou, Een ander
China en De poort van de hemelse vrede. Dat
laatste boek gaf een overzicht van de revoluties die China gemaakt heeft tot het land dat
het nu is. In een veel breder perspectief
schetst Spence in het nu verschenen werk —
oorspronkelijk bedoeld als handboek voor
sinologen en historici — de wordingsgeschiedenis van China tot moderne staat. Spence
begint vier eeuwen terug, en eindigt met de
gebeurtenissen op het Tienanmen-plein van
1989. Vier eeuwen lang is het land verscheurd
door dezelfde vergissing, zo luidt de basisstelling van dit boek: de illusie dat China de
moderne wereld zou kunnen betreden op
eigen voorwaarden, dat het zich technisch en
economisch zou kunnen ve rn ieuwen zonder
daaraan de nodige maatschappelijke en politieke consequenties te verbinden. Oplossing
van dat dilemma is pas mogelijk, zo suggereert Spence, wanneer het Chinese volk de
stem heeft teruggekregen die het eeuw na
eeuw door de heersende kasten is ontzegd.
Spences beschrijving van vierhonderd jaar
Chinese geschiedenis beweegt zich allereerst
op het vlak van de politieke en militaire historie, nauw gevolgd door het thema van de
economie. Ook zaken als cultuur en mentaliteit komen aan de orde, maar die nemen in dit
boek toch een duidelijke tweede rang in.
Spence beschrijft weliswaar belangrijke literaire werken, de ontwikkeling van het sociaal
denken (vooral het denken over de plaats van
de vrouw in de samenleving) en tot op zekere
hoogte de ontwikkelingen in de praktische en
politieke filosofie, maar dit alles direct in
verband met de macro-politieke ontwikkelingen die het land vier eeuwen lang doormaakt.
Dat moge enigszins academisch klinken,
op buitengewoon knappe wijze weet Spence
de spanning ruim 800 bladzijden lang vast te
houden, ja zelfs met het naderen van de huidige datum nog op te voeren. Vooral naar zijn
oordeel over de periode en persoon van Mao
ziet de lezer met spanning uit. Deze is nogal
nuchter, op een wijze die Spence hier en daar
kwalijk genomen is. De excessen van het
maoïsme worden door hem niet bijzonder
benadrukt. Eerder lijken zij, tegen de achtergrond van vierhonderd jaar geschiedenis, tot
de eigen aard van de Chinese maatschappij
zelf te behoren. 'In China sterft men nu eenmaal van oudsher massaal', heeft hij in een
interview verklaard. Dat moge cru klinken,
het doet waarschijnlijk wel recht aan de Chinese werkelijkheid, die — zo laat dit boek
overtuigend zien — meer continuïteit ve rt oont

dan de zo hoog bezongen 'revoluties' soms
doen vermoeden.
❑ Ger Groot
Jonathan Spence, Op zoek naar het moderne
China, 1600-1989, ven. Jaap Engelsman, Agon,
Amsterdam, 1991, 833 pp.

DAN BAR-ON

De Israëlische psycholoog Dan Bar-On, wiens
ouders in 1933 Duitsland waren ontvlucht om
zich in Palestina te vestigen, keerde in 1985
naar Duitsland terug om een vijftigtal kinderen van het Derde Rijk te interviewen. Dertien
gesprekken met zonen en dochters van SS-ers
werden verbatim uitgeschreven en aan elkaar
geregen door bedenkingen, aarzelingen, speculaties en niet gestelde vragen. Dat leverde
een te lang uitgesponnen, te verhalend en te
subjectief boek op. De vraaggesprekken met
kinderen van vooraanstaande (maar anoniem
gehouden) SS-ers leveren wel verscheidene
beklemmende passages op. Maar dit onderzoek voegt weinig toe aan onze kennis over
de psychologie van daders van de genocide.
Voordien onderscheiden ze zich doorgaans
niet van de norm, nadien worden ze niet
aantoonbaar gekweld door schuldgevoelens.
De kinderen van de daders heeft het de
nodige moeite gekost om in het reine te komen met de rol van hun vaders. De Duitse
'conspiration du silence' over de massamoord.
tijdens en na de oorlog, was daar zeker niet
vreemd aan. De meesten hadden vee rt ig jaar
na datum hoe dan ook een bepaald evenwicht
gevonden en wilden dat niet verliezen. Bij
sommigen maakten de interviews wat los, ze
begonnen zich kwellende vragen te stellen en
degelijker te informeren.
Bar-On besluit optimistisch dat ze, net als
kinderen van slachtoffers, worden gekweld
door schuldgevoelens. Hij veronachtzaamt
daarbij het feit dat deze kinderen van SS-ers
zich vrijwillig voor zijn onderzoek meldden
en waarschijnlijk niet representatief zijn voor
de hele groep.
In 1987 verschenen reeds enkele studies
met een gelijkaardige aanpak: Peter
Sichrovsky, Schuldig geboren en Ddtte von
Westernhagen, Die Kinder der Tater.
❑ Gie Van Den Berghe
Dan Bar-On, Legacy of Silence, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) / Londen,
1989, 338 pp.
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MIDDELEEUWEN
Slechts zelden verschijnen er boeken die de
lezer met verbazing slaan. Het Engelstalige
Middle Ages. A Concise Encyclopaedia is er
zo één. Een keur van Britse mediaevisten,
verbonden aan universiteiten en archieven,
namen de uitdaging aan om in één band een
beknopte encyclopedie samen te stellen die
zowel door de 'leek-in-het-vak' als door de
specialist gebruikt kan worden. Bedoeling, zo
schrijft samensteller H. Loyn in het voorwoord, is een aide-mémoire aan te bieden met
cross-referenties en met een summiere bibliografie van recent verschenen titels.
Ik heb zelden een werk gezien waarbij de
illustraties zo goed gekozen waren. De prachtige prenten en kaarten bieden een schat aan
informatie op zich. Ik denk b.v. aan de afbeelding van het oosters astrolabium bij het trefwoord 'astronomy'. Groot pluspunt — vaak
mist de lezer deze dimensie in soo rt gelijke
overzichtswerken — is ook de aandacht die
besteed wordt aan cultuur en politiek in het
middeleeuwse Midden-Oosten.
0 Erik De Smet
H.R. Loyn (ed.), The Middle Ages. A Concise
Encyclopaedia, Thames and Hudson, London,
1989, 352 pp., £ 14.95.

DE ROMEINSE SAMENLEVING
De titel La société romaine suggeree rt misschien een systematische verhandeling over de
Romeinse samenleving, maar dat is dit boek
niet. Het is een verzameling a rt ikelen, 'werk
in voo rt gang', zoals de auteur ze karakteriseert, gepubliceerd gedurende de laatste vijftien jaar. Dat geeft het boek een wat verbrokkeld karakter, maar dat maakt tegelijk de
charme ervan uit. Want waar Veyne zich in
zijn grotere werken (Le pain et le cirque)
nogal wijdlopig toont, daar is hij in het bestek
van deze artikelen gedwongen zich nauwer bij
de thematiek te houden. Opmerkelijk genoeg
komt zijn enorme eruditie daardoor juist des
te indringender naar voren. En dat laatste is
wel de belangrijkste verdienste van deze
studies. Veyne overschrijdt moeiteloos grenzen van tijd en vak om de Romeinse werkelijkheid langs alle mogelijke manieren te
betrappen op haar eigenheid, die zo geheel
anders dan de onze is, en zo geheel anders
dan zij vaak is voorgesteld. Net als historici
als Peter Burke benade rt Veyne het verleden

als een 'vreemde' stam, waarvan we het denken en de beschaving op alle niveaus onbevooroordeeld moeten trachten te achterhalen.
Een sterke nadruk op de 'vreemdheid' van de
antieke cultuur resultee rt dan ook in opmerkelijke doorzichten in deze studies over economie, slave rn ij, seksualiteit, godsdienst en
kunst. Geen enkele overeenkomst met onze
wereld is bij voorbaat gegeven, zegt Veyne,
maar juist daarom zijn alle vakgebieden (internationale economie, diplomatie, godsdienstwetenschappen) geboden bij de analyse van
deze vreemde wereld. Een wereld die zich
juist zo vreemd aftekent omdat deze analyses
en benaderingen er nooit op toegepast zijn —
de Romeinen waren immers een bekende,
maar wel een definitief verleden grootheid. In
deze wonderlijke dialectiek van ontdekking
van het vreemde door moderne (en dus ons
zeer vertrouwde) middelen ve rr ast Veyne keer
op keer door opmerkelijke inzichten, prangende vergelijkingen en indrukwekkende samenhangen. En pas dan blijkt het laatste voordeel
van de 'verbrokkelde' benadering die deze
artikelenbundel biedt. Stuk voor stuk zijn deze
opstellen micro-studies die vanuit een klein
detail (eerder thematisch dan biografisch of
anekdotisch) een heel segment van de samenleving belichten. Daarin worden tenslotte de
contouren van die hele samenleving zichtbaar
— fragmentarisch weliswaar, maar nieuw en
verbluffend, omdat juist het vreemde zich pas
in de details het scherpste toont.
❑ Ger Groot
Paul Veyne, La société romaine, Seuil, Parijs,
1991, 343 pp., 160 FF.

L I T ER ATUUR
FRANSE TEKSTEN
UIT DE MIDDELEEUWEN
De middeleeuwse Franse literatuur — in het
Occitaans, het Oud- en Middelfrans — is niet
echt toegankelijk voor de hedendaagse lezer:
de taal verschilt sterk van het moderne Frans
en de vorm waarin deze literatuur gepresenteerd wordt getuigt van een mens- en maatschappijbeeld van lang geleden. Dit boekje
met bijdragen van negen Nederlandse experten op het gebied van het middeleeuwse Frans
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en haar literatuur bestaat uit drie delen. Het
eerste wil in grote lijnen enkele ontwikkelingen weergeven: de evolutie van religieuze
naar profane literatuur, van de prozatekst, van
het wereldbeeld... Het tweede deel presenteert
een keuze van teksten met parallel vertaling
(voorzien van annotaties) in het Nederlands.
Alle bekende genres uit de middeleeuwse
literatuur komen aan bod: het Chanson de
Geste, de lyriek van de troubadours, Guillaume de Machaut en zijn tijdgenoten, de Arthurroman, de fabels... Ruime aandacht wordt
besteed aan de Roman van de Roos van Guillaume de Lorris en Jean de Meung en aan de
Roman de Renart. Een derde deel geeft in een
tiental bladzijden een beknopte inleiding op
de taalkundige karakteristieken van het Ouden Middelfrans.
❑ Erik de Smet
R.E.V. Stuip (ed.), Frame teksten tut de nuddeleeuwen. Dick Coutinho. Muiderberg. 1991.
2 35 pp.

DE ROOK BOVEN BIRKENAU

Millu, een Italiaanse jodin, arriveerde in 1944
in Auschwitz-Birkenau. Onmiddellijk na de
bevrijding condenseerde ze haar ervaringen in
zes verhalen die in 1947 werden gepubliceerd.
Haar aangrijpend teder én hard boek werd nu
eindelijk in het Nederlands vertaald (en goed
ook). Millu schrijft niet, ze beitelt tastbare
mensen, mensen van vlees en bloed, met
herkenbare gedachten en gevoelens, al lijken
die, door de vreselijke omgeving waarin ze
ontstaan en werkzaam zijn, gereflecteerd door
een holle spiegel. Met een vlijmscherp oog
voor detail en sfeer beeldhouwt de auteur het
dagelijkse leven waarin voor bijna alles, ook
voor tederheid, zelfs voor de dood, gevochten
moet worden. De knap opgebouwde verhalen
gaan over het dagdagelijkse leven in het
kamp, de enorme klasseverschillen tussen
gevangenen, hun onderling gedrag, de hoog
oplaaiende emoties, de verveling van het
uniforme kampbestaan. momentgebonden
hoop en mateloze wanhoop, gebed en godslastering, conflicten tussen persoonlijkheidskenmerken die in een normaal bestaan thuis
horen en overlevingseisen die een meedogenloos milieu aan het gedrag stelt. De wijze
waarop Millu de hardvochtige kampwereld én
elk spoor van verrassende medemenselijkheid
registreert. is naar mijn gevoel de meest in-

dringende aanklacht tegen de mensonterende
nazi-kampen en doet denken aan de beste
boeken van Primo Levi (die het woord vooraf
schreef), Micheline Maurel en Jean Améry.
Een boek dat je aan het huilen maakt en tot
denken aanzet.
❑ Gie Van Den Berghe
Liana Millu, De rook honen Birkenau, Contact,
Amsterdam, 1992, 169 pp., BF 595.

HET VERKOOLDE ALFABET
Wat mij in een dagboek vooral fascineert: het
voortdurende gevecht met de tijd, de aanhoudende zorg om vluchtige vlokken heden en
verleden in de hand te houden, de vergeefse
poging om het voorthollende leven even halt
toe te roepen. De dagboekschrijver zweert bij
het moment en doet al wat hij kan om dat een
glans van eeuwigheid te geven. De fragmenten van het gedroomde dagboek zouden daarom moeten zijn 'als kortstondige schittering
van scherven, als momenten van kunstzinnig
bedwongen evenwicht te midden van de toevalligheid en de vlokkigheid van het leven'.
Ik citeerde uit de dagboeknotities van
Paul de Wispelaere die in maart verschenen
onder de titel Het verkoolde alfabet en waarin
de problematiek van het dagboekschrijven een
belangrijk motief is. Deze titel, ontleend aan
een gedicht van Octavio Paz, zegt bijna alles
over de Wispelaeres intenties. De taal mag
dan al totaal zijn uitgehold en opgebrand,
door ze haar oorspronkelijke vormkracht terug
te geven wil hij ze als een feniks uit haar as
laten oprijzen. Het is waar dat zijn sterk gevarieerde aantekeningen, die een enkele keer
niet meer dan één regel beslaan, de diversiteit
en discontinuïteit van het dagelijkse leven
weerspiegelen, maar het is evenzeer waar dat
ze de chaos tot de orde willen roepen en het
vormverlangen van de auteur tot uitdrukking
brengen. Metaforisch vindt dit verlangen een
equivalent in de vreemde aantrekkingskracht
die uitgaat van de steen (kei of edelsteen), het
symbool van het absolute, de tijd overstijgende bestaan. In die zin is Het verkoolde alfabet
een ornament van ingelegde stukjes, een complex mozaïek in taal, waarin zich duidelijke
motieflijnen aftekenen en in elkaar vervloeien.
Een sterk, eerder somber accent ligt daarbij op het lichamelijk verval dat zich meer en
meer bij de nu 64-jarige schrijver manifesteert, maar dat gelukkig een tegengewicht
vindt in zijn nieuwe relatie met de veel jonge-
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re Ilse, een relatie die hij schamper 'een provocatie van de tijd' noemt. Zoals in zijn vroeger werk zet Paul de Wispelaere ook nu weer
de historisch-realistische tijd herhaaldelijk
voor schut en probee rt hij zo een opening
naar de mythisch-sacrale tijd te forceren. Dit
gegeven wordt onder meer voelbaar gemaakt
in de structuur van het dagboek. De over
twaalf hoofdstukken verspreide mijme ri ngen,
beschouwingen, impressies, anekdoten en
verhalen beantwoorden aan geen enkele vooropgestelde wetmatigheid, ze volgen alleen het
ritme van de twaalf maanden van het jaar (te
beginnen bij oktober), het symbolisch-mythologische ri tme van dood en wedergeboo rt e.
Daaromtrent zegt Paul de Wispelaere op p.
246: 'De tijd die wentelt als een wiel waarin
dood en hergeboorte elkaar opvolgen en
voo rt brengen, dat is de enige tijd die hij niet
vreest en die hem de indruk geeft dat hij niet
werkelijk ouder wordt'.
Deze cyclische tijdsopvatting verleent,
samen met de andere symbolische motieven,
aan dit dagboek een soo rt toegevoegde waarde, een bijkomende dimensie die het leven
van de auteur overstijgt. Het verkoolde alfabet
is zowel een zoektocht naar zichzelf als een
mythisch gekleurde queeste naar de mens van
alle tijden. Bovendien is het een voorraadschuur vol algemene waarheden, diepzinnige
gedachten, snedige reacties, scherpe uitlatingen, boordevol citaten van geestverwanten. In
meerdere opzichten zijn deze dagboeknotities
een bibliotheek waard.
❑ Jos Van Thienen
Paul de Wispelaere, Het verkoolde alfabet.
1990-1991 (Privé-domein, 179), Arbeiderspers, Amsterdam, 1992, 299 pp.
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LOF ZIJ
De in 1911 geboren Griekse dichter Odysséas
Elytis (pseudoniem voor Alepoudélis) is binnen het Nederlands taalgebied betrekkelijk
onbekend gebleven, ondanks het feit dat hij in
1979 de Nobelprijs voor literatuur ontving.
Op jeugdige leeftijd kwam hij onder invloed
van het surrealisme, met name via gedichten
van Paul Eluard. Nadat hij in de jaren veertig
enkele bundels had uitgegeven, volgde een
lange pe ri ode waarin hij niets meer publiceerde, totdat hij in 1959 het magistrale werk liet
verschijnen, waarvan nu de Nederlandse vertaling beschikbaar is gekomen. Het complexe
gedicht vond pas veel later ingang bij een
breder publiek, toen Mikis Theodorákis uit
delen ervan een oratorium componeerde.
De titel van het gedicht verwijst naar de
hymne uit de o rthodoxe liturgie: 'Axion estí'
('Waardig is geprezen te worden'). Het bestaat uit drie delen: 'Genesis', 'Passie' en
'Gloria'. Daarin worden achtereenvolgens de
geboo rt e van Griekenland en de dichter bezongen, het lijden en tenslotte de lof van
Griekenland. De poëzie van Elytis heeft geen
equivalent in het Nederlands, noch naar de
structuur, waarin proza en poëzie elkaar afwisselen in een soms wonderlijke typografische opbouw, noch naar de rijkdom van de
beeldspraak, die hoofdzakelijk aan de natuur
ontleend is. Bovendien bevat zij talloze verwijzingen naar de rijke poëtische traditie van
de Griekse literatuur en de bijbelse en kerkelijke liturgische taal. Drie fragmenten uit het
middendeel mogen het bovenstaande verduidelijken:

Dagboek

De taa l mij gegeven is Grieks;
armelijk het huis aan de stranden van Homeros
Enige bekommernis mijn taal aan de st ra nden van Homeros.
Zeebrasems en baarzen daar
windgebeukte werkwoorden
stromingen groen in het saffier
al wat ik in mijn vlees zag ontgloeien
sponzen, neteldieren
hij de eerste woorden der Sirenen
schelpen rooskleurig met de eerste duistere huiveringen. (p. 37)
BLOED van de liefde * heeft mij gepurperd
En ongeziene vreugden * rnaakten mij bevreesd
Roestig ben ik van de * zuidenwind
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Al vroeg riep ik de lasten wakker
al vroeg ontstak mijn populier
de hand vooruit liep ik voort naar de zee
daar, aiflééni plantte ik hem:
Gij blies en random mij wervekkn de stormen
éin voor ontnam Gij mij de vogels —
Mijn Gad, gij mij maar roepen, hoe kon ik vluchten? (p. 107)

De vertalers hebben het origineel in een fascinerende Nederlandse versie weten om te zetten. Het lezen van deze poëzie werkt haast
bedwelmend door de veelheid van emoties en
indrukken, die onder woorden gebracht zijn in
een vaak ve rr assende beeldspraak. In deze
uitgave zijn het Griekse origineel en de Nederlandse vertaling op tegenover elkaar liggende bladzijden afgedrukt.
El Paul Begheyn
Odysséas Elytis, Lof zij, ve rt. Andriétte M.
Stathi-Schoorel & Hero Hokwerda, Bert Bakker, Amsterdam, 1991, 165 pp.

GREGORIA
Elseneur, de 'plek' van Hamlet, een onwezenlijke wereld op de grens van realiteit en verbeelding: dit is het ideale decor voor het
drama dat in het postuum verschenen prozawerk van Gilliams wordt opgevoerd. Inhoud
is de belevenis van Elias en Gregoria, meer
bepaald hun verloving, bruiloft en de voortijdig afgebroken huwelijksreis.
Elias' relaas is sterk subjectief gekleurd;
van een ik-protagonist mag men niets anders
verwachten. De wijze waarop de verteller zijn
lotgevallen beschrijft, de ordening en vooral
de interpretatie van de gebeurtenissen hebben
veel meer van een pleidooi pro domo dan van
een rustige post factum analyse. Elias voert
zichzelf ten tonele als het onschuldige slachtoffer van een monsterachtig komplot. Zijn
belagers zijn drie eerder ongewone vrouwen.
De eerste is schoonmama Balthasar, een karikaturaal-dominante vrouw die als een soort
alomtegenwoordige schaduw over Elias' leven
hangt. Verder is er zijn schoonzus Vincentia,
net zoals haar moeder een vrouw met een
heftige, gerefouleerde zinnelijkheid. Ook zij
openbaart zich als een soo rt kwelgeest, die
Elias tegelijk fascineert en beangstigt. En

tenslotte is er Gregoria, Elias' geliefde en
vrouw. Door het verhaal heen leren we haar
kennen als de gans-andere die in alle opzichten Elias' antipode is. Niet alleen heeft zij
geen belangstelling voor natuur en cultuur,
maar zij kijkt ook misprijzend neer op gegevens die voor Elias van vitaal belang zijn,
zoals verbeelding, introspectie en suggestiviteit. Ook het verleden interessee rt haar niet;
tij leeft voluit hier en nu en voluit 'horizontaal'. En daarenboven wijst zij elke vorm van
contact met Elias — zowel verbaal als nietverbaal — af. En hier ligt wellicht de kern
van het relationele drama dat in Gregoria ten
tonele wordt gevoerd. Om in deze nachtme rr ie
te overleven doet Elias in toenemende mate
een beroep op zijn fantasie en — merkwaardig voor hem — op een soort wrange humor.
Voor de kritische lezer klinkt Elias' relaas
af en toe tendentieus. Toch kan men niet
zeggen dat dit een bitter boek of een grove
afrekening is, ook al leeft er bij Elias veel
onderhuids ressentiment om zoveel 'intieme
vernederingen'.
Gregoria is, naar Gillians' eigen zeggen,
'een ding zoals ik er nooit een schreef' (Toelichting en verantwoording, p. 377). En dat
klopt, al zijn de verschilpunten met de rest
van Gilliams' creatief proza meestal niet
flatterend.
Vooreerst is er de thematiek. De auteur
heeft zich, naar eigen zeggen, gespiegeld aan
de dagboeken van André Gide en Paul Léautaud, die eveneens de 'misère van het huwelijksleven' behandelen; het weze gezegd dat
Gilliams in Gregoria nergens het niveau van
zijn Franse voorbeelden evenaa rt .
Maar er is meer. Gregoria mist m.i. alle
wezenlijke kwaliteiten die we elders bij de
prozaïst Gilliams aantreffen. Het boek is
slecht gedoseerd, onder meer door talloze
storende herhalingen (denk aan het cederhouten kistje van Theodora of de twee lindebomen voor Gregoria's ouderlijke huis).

een unieke collectie boeken over architectuur, kunst, poëzie, literatuur in een uniek kader
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Maurice Gilliams, Gregoria of een huwelijk op
Elseneur, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam, 1991.
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Structureel verliest Elias zich in niet-functionele uitweidingen; vooral de literair-artistieke
beschouwingen zijn in dit boek ronduit pedant
en irriterend. Bovendien is het gebruik van
het leidmotief niet altijd even geslaagd. Ik
denk hier niet zozeer aan de herhaalde korte
zinnen van het type 'Morgen trouw ik met
Gregoria' of 'Liever was Gregoria niet getrouwd', maar eerder aan het schilderij 'Die
Wahrheit' van Ferdinand Hodler, dat wat al te
veel en te expliciet in het werk ter sprake
komt.
En dit brengt ons bij een andere zwakke
plek van Gregoria, namelijk de afwezigheid
van hermetisme en suggestie. Gilliams speelt
het klaar voor de lezer ongeveer alles uit te
leggen, met de nadrukkelijkheid van een
doorwinterde schoolmeester. Geregeld overvalt je bij de lectuur een gevoel van medelijden en gêne. Dat geldt ook voor de (gedateerde) symboliek die Gilliams hanteert; alles
wordt verklaard en dus stukgeschreven.
En dan is er het taalgebruik, of moeten
we zeggen de on-taal? Kreupele zinsconstructies, overbodige vreemde woorden, bedenkelijke neologismen (type 'de auto wagen') en
onmogelijke termen (type 'behuwdzuster')
maken de lectuur van Gregoria tot een ware
beproeving.
Het grappige (?) is, dat een respectabel
aantal critici uit Noord en Zuid vergoelijkend
over Gilliams' taalgebruik heeft geschreven.
Men heeft trouwens heel wat andere, zopas
aangehaalde tekorten met de mantel der liefde
bedekt of — erger nog — niet eens opgemerkt. De recensies onmiddellijk na de publikatie van Gregoria waren bijna alle overwegend lovend. Speelt hier het mechanisme van
het 'monstre sacré' — wie de Grote Prijs der
Nederlandse Letteren heeft binnengehaald,
moet wel goed zijn?
Wij kunnen de lezer één ding aanraden:
schaf u voor een derde van de prijs Winter te
Antwerpen aan, en u krijgt op een vijftigtal
pagina's het beste van wat Gilliams aan narratief proza te bieden heeft: menselijke intensiteit, unieke sfeerschepping en een métier dat
de hand van de grootmeester verraadt. En laat
Gregoria in vrede rusten.
• Luk Adriaens

tel. 03/234 3512
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963 VERONTSCHULDIGINGSMECHANISMEN:
'NIET WIJ ZIJN HET GEWEEST, MAAR ZIJ'
500 jaar na de 'ontdekking' van Amerika
MARIANO DELGADO
Het begrip 'Conquista espiritual', de 'geestelijke' verovering van Latijns-Amerika suggereert dat
de evangelisering en politieke verovering vanuit het Iberische schiereiland in de 16e en 17e eeuw
nauw met elkaar vervlochten waren. N.a.v. de Quinto Centenario komt dit thema in de theologische literatuur opnieuw overvloedig ter sprake: de stellingen die er over worden ingenomen,
komen telkens op hetzelfde neer: 'Niet wij zijn het geweest, maar de anderen'.
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URBAIN VERMEULEN

De inname van het Moorse Granada. begin 1492. betekent niet het einde van de aanwezigheid van
d e Islam in Spanje Nog lets meer dan een eeuw hebben de Moriscos in moeilijke omstandigheden

hun bestaan gerokken en daarbij alles in het werk gesteld om hun identiteit te bewaren. Omdat ze
zich niet inpasten in het katholieke Spanje (waar voor niet-katholieken geen plaats meer bleek te
lijn) werden ze uiteindelijk uitgedreven.

UNO-CONFERENTIE
Een bescheiden succesje
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OVER MILIEU EN

ONTWIKKELING

MARC HOOGHE
De UNO-conferentie te Rio loste beslist niet alle verwachtingen in. Het bleef uiteindelijk bij een
'milieutop' en groeide niet uit tot een conferentie over de samenhang tussen milieu- en ontwikkelingsproblemen. Een dergelijke opdracht vergt echter de inlet van alle wereldburgers en wel over
een lange periode. Al bracht Unced geen uitkomst, ze betekende toch een aanzet tot een 'ecoindustriele revolutie'.

990 DOCUMENTA IX: EEN GEDACHTEN-GANG
Kunstwerken en documenten
SYLVAIN DE BLEECKERE
Van 30 juni tot en met 20 september 1992 vindt te Kassel de negende documenta plaatst. De
Vlaming Jan Hoet is deze keer de artistiek leider. De auteur laat zich door de kunstwerken leiden.
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LEZEN IS ZICH HERINNEREN
Over 'De eerste steen' van Monika van Paemel
JORIS GERITS

Met haar recente roman, De eerste steen, metselt Monika van Paemel eigenzinnig en magistraal
verder aan haar literair bouwwerk. De roman is een mozaïek: sommige steentjes vormen een
cluster rond haar vriendinnen en geliefden in het huidige Israël, waar de intifadah woedt, andere
vervolledigen het portret van de Vlaamse mensen die May, het hoofdpersonage, hebben opgevoed,
nog andere tekenen de verwerking van het verdriet om het kind dat liever wou doodgaan. Het is
een oud en sterk symbolisch verhaal over liefde of geen liefde, vruchtbaarheid en doodsbedreiging,
wanhopig makend verdriet en draaglijke, want beleden pijn.
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Migrantenbeleid als sta-in-de-weg voor de organisatie van de islam
ADRIAAN OVERBEEKE
De overheid mag de islamitische eredienst niet als middel gebruiken om het stroeve integratieproces van de islamitische migrantenbevolking soepeler te doen verlopen. In haar zoektocht naar
geschikte islamitische gesprekspa rtners zou de overheid zich kunnen laten inspireren door het
voorzichtige beleid dat men in het begin van de 19e eeuw voerde met betrekking tot het protestantisme.

1017 WETENSCHAPSBELEID
ERIK VAN HOVE

Hoe kwam de overheid er toe aandacht te besteden aan de wetenschap? Als een van de eerste
landen binnen de OESO heeft de overheid in België een wetenschapsbeleid gevoerd. Nu ook dit
beleid gefederaliseerd wordt, staat men voor nieuwe uitdagingen. Wetenschapsbeleid is weliswaar
een zaak van evenwicht maar daarom niet meteen een oefening in verdelende rechtvaardigheid.

1029 NIEUWE IMPULSEN IN SURINAME
FRANSJE POVEL-SPELEERS
Terwijl de meeste ontwikkelingslanden geconfronteerd worden met een explosieve bevolkingsgroei, kampt Suriname met het probleem van de onderbevolking, vooral in de landbouwgebieden.
De auteur bezocht het land en beschrijft haar eerste indrukken van de Surinaamse plattelandsproblematiek.
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S00 jaar na de 'ontdekking' van Amerika

VERONTSCHULDIGINGSMECHANISMEN:
'NIET WIJ ZIJN HET GEWEEST, MAAR ZIJ'
MARIANO DELGADO

'Conquista espiritual', geestelijke verovering, zo noemden de actoren van de
16e en 17e eeuw het epochale gebeuren dat wij vandaag met een eufemisme
de inculturatie van het christendom in Latijns-Amerika noemen. 'Conquista
espiritual', de term suggereert dat de evangelisering vaak parallel liep met de
politieke verovering en deze alleen maar met andere middelen voortzette. Een
fatale vervlechting, die toen reeds tegenstrijdige reacties uitlokte: van een haast
onvoorwaardelijke beaming door hofjuristen, hoftheologen en officiële kroniekschrijvers tot een meer of minder uitdrukkelijke afwijzing, door Las Casas en
vele anderen, op grond van hun christelijk geweten en het gezond verstand
(cfr. Streven, februari 1992). Het is vandaag nog altijd hetzelfde. De evaluatie
van de 'encuentro', 'de ontmoeting van culturen', zoals het evenement
vandaag ook genoemd wordt, houdt de geesten nog altijd verdeeld. Meer dan
welk ander historisch gebeuren uit de Moderne Tijd ook. De intern Europese
controverse over de kerkelijke en staatkundige gevolgen van de Reformatie en
de Contrareformatie zijn niets in vergelijking met de vele vragen die het
recente historisch onderzoek over de extern-Europese expansiedrift van de
moderne nationale staten opwerpt.
In Iberische kringen stoot je ook vandaag nog altijd op de eurocentrische
opvatting van de 16e eeuwse hoftheologen. De verovering was iets van Gods
Voorzienigheid: het was voor de Indio's goed dat ze veroverd en nog beter dat
ze gekerstend werden; ze werden opgenomen in de beschaving van het
Avondland. Zo bijvoorbeeld de legeraalmoezenier Francisco Lopez de Gómara
in zijn opsomming van de weldaden waarmee Cortéses de Mexicanen begunstigden. De voornaamste hedendaagse vertegenwoordiger van die zienswijze is
Ramon Menéndez Pidal met zijn omstreden anti-Las-Casas boek ' . Ook het
veel gebruikte handboek van Francisco Morales Padrón verdedigt die zienswijze2 . Wie het daarmee niet eens zijn, zijn in zijn ogen ' 19e eeuwse geschiedschrijvers, anti-Spaanse buitenlanders en dweepzieke Indiofielen'.
In het algemeen echter worden ook in Spanje en Portugal de historische
feiten 'sine ira et cum studio', zonder kortzichtig patriottisme en met kennis
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van zaken onderzocht. Daartoe bij te dragen is ook de bedoeling van dit
artikel. Ik wil de schier onoverzienbare vloed van theologische literatuur die
n.a.v. de Quinto Centenario de markt overspoelt, kritisch evalueren. De
belangrijkste stellingen die daarin worden ingenomen, kun je op drie hoofdthesen terugvoeren. Maar hoezeer ze ook van elkaar verschillen, ze kunnen
merkwaardigerwijze op één noemer worden gebracht: een subtiel verontschuldigingsmechanisme. Niet wij zijn het geweest, maar 'de anderen'.
VEEL LICHT EN WEINIG SCHADUW?
'Hier werd onder moeilijke omstandigheden en met grote offers iets moois tot
stand gebracht, al waren er ook schaduwzijden'. Dat was de officiële interpretatiesleutel die Johannes-Paulus II al tijdens zijn eerste reis naar LatijnsAmerika, in januari 1979, hanteerde, toen hij de Dominicaanse Republiek
aandeed, La Espanola, waar 'tot Gods glorie de heilsgeschiedenis in Amerika
een aanvang nam'. Waren de 16e eeuwse missionarissen dan meer verlicht dan
hun hedendaagse naamgenoten? Zij geloofden in de Thomaslegende: de
apostel Thomas zou de antieke Amerikaanse culturen geëvangeliseerd hebben
en nu zochten zij naar de 'vestigia Dei', Gods sporen die in de autochtone
culturen nog te vinden moesten zijn. Op die manier konden zij de voorchristelijke religies zinvol in de christelijke heilsgeschiedenis onderbrengen.
Vervolgens schetste de paus de relatief korte periode waarin de zendelingen heel Santo Domingo en het continent 'innamen' en er de fundamenten
legden van de zgn. Nieuwe Wereld in al haar verscheidenheid. De paus noemt
de kerk de eerste instantie 'die zich voor gerechtigheid inzette en in alle
landen die voor de evangelisatie openstonden, de mensenrechten verdedigde'.
Kijk maar naar de lange lijst van geloofsgetuigen die opkwamen voor de
rechten van de Indio's: Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba, Bartolomé
de Las Casas, Juan de Zumárraga... en vele, vele anderen. Maar hoe dan ook,
als de paus nu pleit voor een nieuwe evangelisatie van Latijns-Amerika,
vijfhonderd jaar na de 'ontdekking', geeft je dat niet te denken dat die eerste
evangelisatie toch niet helemaal dat was?
Hetzelfde leesrooster gebruikte de paus op al zijn reizen naar LatijnsAmerika. En je herkent het ook duidelijk in het slotdocument van de Latijnsamerikaanse Bisschoppensynode in Puebla in 1979. Ook daarin lees je dat het
ontstaan van volkeren en culturen altijd een dramatische ontwikkeling met
'licht- en schaduwzijden' onderstelt. Ook daar worden met naam en toenaam
de velen vermeld die streden voor gerechtigheid en vrede en het, vaak ten
koste van hun eigen leven, tegen de conquistadores en de encomenderos
opnamen voor de Indio's. Ook daar een pleidooi voor een nieuwe evangelisering, een hernieuwde dialoog met de veelsoortige culturele symbolen van het
volk 'om zo, door een vernieuwde catechisatie, de Blijde Boodschap ingang te
doen vinden'. Maar de Latijnsamerikaanse bisschoppen hebben wel de moed
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om — zij het in vage bewoordingen — God, de broeders en zusters in het
geloof en de hele mensengemeenschap om vergeving te vragen, omdat het
christendom, een boodschap van liefde, door de christenen niet altijd in zijn
volheid in praktijk werd gebracht.
Ook in Europa en met name in Duitsland stoot je in vele publikaties op
hetzelfde 'licht- en schaduwmotief'. Zo b.v. in het boek van Emil L. Stehle
Zeugen des Glaubens in Lateinamerika (Mainz, 1980). Het verontschuldigingsmechanisme luidt daar: 'Beste Indio's en Afroamerikanen, niet wij, de kerkelijke ambtsdragers, maar de boze conquistadores en encomenderos zijn de
schuldigen'. Als je je handen op die manier in onschuld wast en als bewijs
voor je stelling de geloofsgetuigen aanhaalt die zich voor de Indio's hebben
ingezet, dan is het verder een koud kunstje de schaduwzijden en de historische
vervlechting van theologie en kerk als louter schoonheidsfoutjes af te doen.

DE SCHULD VAN HET IBERISCH-KATHOLIEKE EUROPA
Een heel andere interpretatiesleutel hanteren vele auteurs uit de hoek van de
bevrijdingstheologie. Eerst stelden dezen zich strijdbaar op het standpunt van
de 'onderworpenen maar nooit (echt) overwonnenen', maar de laatste tijd
bekijken zij, theologisch nauwkeuriger, het gebeuren vanuit het perspectief van
3 Hier stoten we vaak op een moderne versie van het nominade slachtoffers...
lisme, een 'retoriek van de basis' die voor de diplomatieke frasen van de
pauselijke toespraken niet moet onderdoen. De 'invasie' door de katholieke
Iberiërs is voor deze auteurs, globaal genomen, zondermeer verantwoordelijk
'voor de ergste genocide in de geschiedenis van de mensheid' . Om deze
perspectiefwisseling te verklaren, beroepen zij zich meestal op een Mayahandschrift uit de koloniale tijd, dat door etnologen en godsdienstwetenschappers hoog aangeslagen wordt. maar waarvan deze theologen blijkbaar pas sinds
kort kennis hebben genomen.

'Alleen maar vanwege de dwaze tijd, door de dwaze priesters bereikte ons de
droefnis die ons gebracht werd door het christendom. Want de 'goede christenen'
kwamen naar hier met de ware God, maar dat was het begin van onze ellende, het
begin van de belastingheffing, het begin van de aalmoes, de oorzaak dat de
verborgen disharmonie naar buiten kwam, het begin van de strijd met vuurwapens,
het begin van de schuldenlast, het begin van het lijden. Het was het begin van het
werk van de Spanjaarden en van de priesters die bij ons arriveerden, het begin van
het manipuleren van de opperhoofden, de schoolmeesters en de ambtenaren... De
arme mensen protesteerden niet tegen diegenen die hen naar hun aanvoelen als
slaven behandelden, de Antichrist op aarde. tijger van de mensen, wilde kat van de
volken, uitzuiger van de arme Indio's. Maar de dag zal komen waarop de tranen
van hun ogen God zullen bereiken en dan zal de gerechtigheid van God in één klap
over de v‘ereld neerkomen'.
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Het is een tekst die een zorgvuldige lezing vergt en verschillende interpretatiemogelijkheden openlaat: verwijt gericht tot de eigen Maya-priesters, die de
'tekenen van de (Conquista-)tijd' niet vermochten te lezen, syncretisme,
chiliasme en esoterie. De auteur of auteurs zijn ongetwijfeld te zoeken in de
rangen van de onderliggende Maya-priesterschap. Uitgerekend in deze tekst nu
zien de priesters en theologen van de nieuwe religie een bewijs van de
perversiteit van hun voorgangers! Dat hiermee het vooropgestelde slachtofferperspectief verschuift naar een ongenuanceerde 'overwonnenencultus' stemt tot
nadenken. Je zou het als een extreem geval van neurotische zelfbeschuldiging
kunnen beschouwen, dat dan eerder psychoanalytisch dan theologisch te
verklaren zou zijn. Maar bij nader inzien blijkt dat we hier niet met een
theologisch discours te maken hebben, maar met een moderne versie van wat
je de 'creoolse truc' zou kunnen noemen: de in Amerika geboren nakomelingen van de veroveraars duiken onder in het collectieve wij-bewustzijn van de
slachtoffers en overwonnenen en onttrekken zich aldus aan hun historische
medeplichtigheid.
Het verontschuldigingsmechanisme dat daarachter schuilgaat, luidt bijgevolg: 'Beste Indio's en Afroamerikanen, niet wij noch onze voorvaderen zijn
het geweest, maar de boze Europese — vooral Iberische — christenen, die ons
allemaal, vandaag nog steeds, onderdrukken' . De voor-Europese geschiedenis
van de Nieuwe Wereld is echter geen paradijsverhaal! Je kunt en moet de
Europese, christelijke veroveraars veel verwijten, maar het bederf trad in het
vermeende pre-Columbiaanse paradijs niet pas in toen zij er binnenvielen! De
worm zat er al in.
POLITIEKE THEOLOGIE
Een derde interpretatiemodel, het model dat de vertegenwoordigers van de
Centraal-Europese politieke theologie hanteren, gaat niet uit van die vermeende
prekoloniale paradijselijke toestand. Aansluitend bij de fenomenologische
analyses van Tzvetan Todorov 4 stellen deze theologen de vraag hoe dat
handjevol Europeanen zo'n snelle overwinning kon behalen, 'terwijl de
bewoners van Amerika numeriek toch veruit de meerderen waren en op hun
eigen terrein streden'. Todorov zelf zoekt het antwoord hierop in de 'hermeneutische voorsprong' van de Europeanen, het feit dat zij in staat waren het
mythische gedachtengoed en de sociale verhoudingen van de autochtonen te
doorzien en ze naar hun hand te zetten, terwijl de Indio's die baardige vreemdelingen slechts in het licht van hun cyclische en natuurmagische wereldbeschouwing konden begrijpen. Maar, al is Todorov geen theoloog, zijn bronnenkennis behoedt hem voor de misvatting het machiavellisme van Cortés los te
koppelen van zijn joods-christelijke achtergrond. Had Cortés zelf niet geschreven waar hij zijn inspiratie vandaan haalde? 'Ik herinnerde mij de woorden uit
het Evangelie: "Een rijk dat in zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden".

'NIET WIJ ZIJN HET GEWEEST, MAAR ZIJ'

967

Dus onderhandelde ik met beide partijen, dankte ieder van hen voor hun
adviezen en verzekerde me zo van beider vriendschap'.
De vertegenwoordigers van de politieke theologie houden er een andere
opvatting op na. Zij zien in de Conquista de 'opkomst van de moderniteit', de
doorbraak van de fatale 'instrumentele rede', waarvan de oorsprong in het
Griekse metafysische denken te zoeken moet zijn. Een uitweg uit de moordende greep van die dialectiek van de moderniteit zien zij in de 'anamnetische
geest' van de joods-christelijke overlevering, waarin anamnese, de herinnering
aan het lijden, constitutief is. In de Conquista, zoals trouwens in de hele
moderniteit, zou het dus om een haast dualistische strijd gaan: aan de ene kant
het Griekse harmoniserings- of beheersingsdiscours, dat ertoe leidt de anderen
als instrumenten i.p.v. als 'naasten' te beschouwen; aan de andere kant het
bijbelse discours, dat de weg vrijmaakt voor de erkenning en aanvaarding van
de anderen in hun anderszijn.
Hier stoten we op de subtielste variant van alle verontschuldigingsmechanismen, een apologetisch-dualistische halvering van de Europese geest. Een
dichotomie die leidt tot het excuus: 'Beste Latijnsamerikanen allemaal, ja, wij
Europeanen zijn het geweest, maar dat was niet de schuld van de bijbel, maar
van de Griekse metafysiek'. Alsof je in het westerse bewustzijn bijbel en
Griekse metafysiek strikt uit elkaar kunt houden. Alsof de strijd tegen de voorchristelijke 'afgodendienst' in de autochtone culturen van Latijns-Amerika
gevoerd zou zijn in naam van het antieke polytheïsme. Als de theologie zich
wil ontslaan van haar drievoudige schuld — maatschappelijk, historisch en
ethisch-cultureel — dan haalt dat tenslotte weinig uit als ze de oorzaken van
wat er in het verleden misgelopen is, in de eerste plaats zoekt in wat het
Westen aan de Griekse metafysiek ontleent en niet in de eigen bijbelse traditie.

VAN DE GOD VAN JOZUA TOT DE GOD VAN JEZUS
In het licht van deze vaak subtiele verontschuldigingsmechanismen hebben
theologen die zich, zonder zich te bezondigen aan een valse slachtoffer- en
overwonnenencultus, op het standpunt van de ware slachtoffers willen stellen
(cfr. Gustavo Gutiérrez en vele andere etnologisch en godsdienstwetenschappelijk onderlegde aanhangers van de bevrijdingstheologie) het niet gemakkelijk.
Hoe vinden zij een weg tussen de Scylla van de culpabilisering van de
Europese veroveraars en de Charybdis van een hautaine rechtvaardiging van
hun koloniale praktijken?
De verontschuldigings- of rechtvaardigingsmechanismen hebben immers
een lange geschiedenis, ja, ze horen waarschijnlijk tot de oudste theologische
denkvorm in het monotheïsme. Van meet af aan staat de mens daar bloot aan
de verleiding van wat we de 'antropo-dicee' zouden kunnen noemen: 's
mensen zelfrechtvaardiging. Schoof Adam niet reeds de schuld die hij op zich
geladen had, op Eva af... en Eva op de slang? Staan we na bijna drieduizend
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jaar bijbels monotheïsme nog altijd niet verder dan in de oude tijden van de
scheppingstheologie? Is het christendom — meer eschatologie dan ethiek —
niet in de eerste plaats ommekeer, bekering, bemoediging dus tot schuldbekentenis in vertrouwen op de genadige God van Jezus Christus?
Ja, we moeten de vraag durven stellen, welke schuld de Europese kerken
en christenen, samen met de op buiten-Europese expansie zinnende moderne
staten, op grond van een -- zacht uitgedrukt — 'fundamentalistische' hermeneutiek van het oud-Israëlische Exodus-paradigma, op zich geladen hebben.
We moéten die vraag stellen, zonder hetzij de kerk, hetzij de Iberische
volkeren, hetzij Europa of zelfs God te willen rechtvaardigen of verontschuldigen.
De sociaal-darwinistische expansiedrift van de Europese staten vanaf de
15e eeuw, met haar niets ontziende koloniale uitbuiting van mensen en natuur,
is aan de hand van wetenschappelijke of metafysische criteria alleen niet te
verklaren. Er lag een pseudomessiaans zendingsbewustzijn aan ten grondslag.
In de manier waarop het er in de praktijk aan toe ging, speelde weliswaar een
haast onontwarbaar kluwen van motieven een rol. Maar de theoloog moet zich
in de eerste plaats afvragen in hoeverre de religieuze traditie van het Westen
daaraan direct of indirect heeft bijgedragen. Dan zou bijvoorbeeld kunnen
blijken dat de godsdiensthistorische ontwikkeling van het joods-christelijke
monotheïsme — van de jaloerse Jahweh over de oorlogszuchtige stammengod
van Jozua's Hebreeuwse legerscharen naar de universele God en Vader van
Jezus Christus — de christenen niet behoed heeft voor de verleiding van een
'binnenwereldlijke intolerantie' in de trant van de oud-Israëlische landveroveringen.
In het jaar 1640 zou een puriteinse groepering in Nieuw-Engeland de
volgende besluiten genomen hebben:
1. De aarde behoort aan de Heer.
2. De Heer kan de aarde of een deel ervan aan zijn uitverkoren volk geven.
3. Wij zijn het uitverkoren volk.
Dat reveleert in a nutshell het pseudo-religieuze karakter van de Europese
expansiezucht over alle nationale en confessionele onderscheidingen heen: een
uit het Exodusverhaal gedistilleerd zendingsbewustzijn, gekoppeld aan de
beschavingsdrang van de Europese naties. Dit zendingsbewustzijn, dat zich
meer op het nationaal monotheïsme van het oud-Israëlische Exodusparadigma
beroept dan op de manier waarop het Nieuw Testament de Exodus interpreteert, meer op de God van Jozua dan op de Vader van Jezus Christus, bepaalde uiteindelijk de houding van de Europese staten en kerken tegenover de nietEuropeanen en hun culturen, tegenover de natuur en de 'vreemde' religies.
De zogenaamde inculturatie van het christendom in de Latijnsamerikaanse
culturen schijnt in dit opzicht een tweevoudig godsdiensthistorisch uitzuive-
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ringsproces te zijn geweest: enerzijds een strijd van het joods-christelijke
monotheïsme tegen het polytheïsme dat het 'in den vreemde' aantrof, maar
anderzijds ook een intern-monotheïstische strijd, de strijd die Jezus' ware
leerlingen voerden uit naam van de God van Jezus én uit naam van de mens,
tegen de door christenen zelf geïmporteerde God van Jozua. De autochtone
Latijnsamerikaanse volkeren is blijkbaar niets van de vijftienhonderd jaar lange
voorgeschiedenis van het westerse christendom die hun ontdekking vooraf
ging, bespaard gebleven: ook zij moesten het moeizame louteringsproces van
de monotheïstische Godsgedachte dat in de bijbel beschreven wordt, nog eens
helemaal doormaken.
Dat zouden wij, Europeanen, westerse staten en kerken, toch moeten
inzien. Die verantwoordelijkheid zouden we toch op ons moeten nemen. Het is
het minste dat wij de misbruikte naam van Jezus, de slachtoffers en uiteindelijk onszelf verschuldigd zijn. Het zou al iets zijn, maar niet genoeg. Wie zich
theologisch met geschiedenis en verleden inlaat, moet weten dat het daarin niet
alleen om dingen gaat die ooit gebeurd zijn en waarover we ons achteraf
schuldbewust kunnen verdeemoedigen of onverbeterlijk verhoogmoedigen,
maar om een levende traditie, waaruit we, als we zien wat er verkeerd gegaan
is, lessen kunnen trekken voor heden en toekomst.
We kunnen wel zeggen dat zeker de grote christelijke confessies niet meer
zo geneigd zijn tot intolerantie en binnenwereldse absoluutheidsaanspraken die
de anderen definitief, voor eeuwig uitsluiten. Maar spelen niet ook vandaag
nog, op een subtiele wijze, zulke absoluutheidsaanspraken mee in vele hedendaagse theologische hegelianismen, die het westers-christelijke zendingsbewustzijn louter als een 'tijdgebonden' verschijnsel willen afdoen? Hun prognose luidt nu: op hun weg naar de Europese wetenschappelijk-technische
moderniteit zullen alle niet-Europese volkeren vroeg of laat op het joodschristelijke monotheïsme afstevenen. Als dat zo is, dan wordt het begrijpelijk
dat moslims, hindoes, boeddhisten en aanhangers van Afrikaanse of Indiaanse
natuurgodsdiensten onze moderniteit niet zonder meer willen overnemen: wel
de wetenschappelijke en technische verworvenheden ervan, maar niet de
instrumentele, geseculariseerde religie die aan onze moderniteit ten grondslag
ligt. Je kunt dat verklaren als een zelfbeschermingsreflex van godsdiensten die
ooit openstonden voor de wereld, maar zich nu in een onheilzaam fundamentalisme hebben opgesloten. Maar kun je niet met evenveel recht zeggen dat het
een gezonde afweer is tegen het Europees fundamentalisme, nl. dat van de
instrumentele rede, die haar wortels heeft in zowel het Griekse denken als in
een verkeerd begrepen joods-christelijke scheppingstheologie, en waarmee de
niet-Europese volken niet alleen maar positieve ervaringen hebben gehad?
Toch neemt de interculturele theologische dialoog tussen de godsdiensten
gaandeweg vorm aan, en is zelfs uit het katholieke bewustzijn het principe van
de godsdienstvrijheid nog moeilijk weg te denken. Al wordt hier nog wel eens
met twee maten gemeten, al naargelang de kerken godsdienstsociologisch een
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meerderheid dan wel een minderheid vormen. En getuigt onze houding
tegenover de zogenaamde natuurgodsdiensten die onze 'conquista espiritual'
overleefd hebben, niet vaak van een theologische arrogantie? Onze westerswetenschappelijke synthese tussen geloof en rede heeft geen begrip voor hun
intelligent en zinvol syncretisme. Kunnen we de eenzijdigheden van het
moderne christendom niet laten corrigeren door die natuurgodsdiensten met
hun magisch-mythische wereldbeschouwing? Is de bijbelse desacralisering van
de kosmos en de daarmee gepaard gaande beheersing van de natuur ten tijde
van de koloniale expansie niet vaak uitgelopen op een genadeloze uitbuiting
van mens en natuur? Belangrijk blijft ook voor ons de erfenis van Las Casas,
die op grond van zijn 'mateloze passie voor de anderen' de autochtone
godsdiensten van Latijns-Amerika niet alleen beschouwde als een terrein van
missionering maar ook als een verrijking van het westerse christendom.

NOTEN

1 El Padre Las Casas. Su dohle personalidad, Madrid, 1963.
2 Historia del descuhrimiento y conquista de America, Madrid, 1972, p. 22.
3 Cfr. Concilium 1990/6, 1492-1992: De stem van de slachtoffers.
4 Over Todorov, zie Charo Crego en Ger Groot, Het raadsel van de andere. Tzvetan Todorov en de
ontdekking van Amerika, in Streven, oktober 1984, pp. 42-45.

DE TRANEN VAN BOABDIL
URBAIN VERMEULEN

HET NASRIDISCH GRANADA
Het Nasriedenrijk(je) van Granada was het laatste bolwerk dat de islam, na
gedurende eeuwen de Reconquista te hebben moeten ondergaan, in de 15e
eeuw op het Iberisch Schiereiland had kunnen behouden.
Na het einde — of beter de ineenstorting — van het (tegen)kalifaat van
Cordoba in 1031 zaten de Spaanse moslims geprangd tussen de katholieke
noordelijke koninkrijkjes, die al een tijd bezig waren met de herovering van
Spanje en Portugal. en de uit Noord-Afrika overgekomen Berbers, die eerst
met de Almoravieden-beweging en daarna met de militante Almohaden,
daadwerkelijk tussenkwamen op het schiereiland.
De meeste islamitische vorstendommen die op het einde van de 12e eeuw
nog bestonden verdwenen in de eerste helft van de 13e. Alleen 'het koninkrijk' Granada dat in 1328 onder de heerschappij van Muhammad b. Yusuf b.
Ahmad b. Nasr, stichter van de dynastie van de Nasrieden (Banu n-Nasr), was
gekomen, kon zich door handige diplomatie voor een hele tijd van de onderwerping aan
en dus ook uitschakeling door -- de katholieke koningen
redden.
Het Nasrieden-rijk was inderdaad het enige dat de stormgolf van de
Reconquista op het einde van de 13e eeuw had kunnen weerstaan. Het omvatte
slechts een smalle kuststrook van Tarifa in het westen tot iets voorbij Almeria
in het oosten. Gedurende iets meer dan twee eeuwen werd het begerig bekeken
door zowel de Merinieden van Marokko als de christelijke Spanjaarden. Het
rijk dankte zijn ontstaan aan het ineenstorten van de macht van de Almohaden
in 1228. Ene Muhammad b. Yusuf b. Hud, die door de Abbasidische kalief
van Bagdad werd erkend, en die over Murcia heerste, breidde zijn macht uit
over het oostelijke Andalus.
In 1231 echter werd Muhammad b. Yusuf b. Nasr (1231-1273) erkend als
heerser van Arjona en in 1232 kwam hij ook in het bezit van Jaén en Guadix.
Hij erkende Ibn Hud (wiens gezag toegenomen was sinds hij van de Abbasidi-
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sche kalief de investituur gekregen had), maar toen deze in 1238 overleed,
sloot hij zich aan bij de Castilianen o.l.v. Ferdinand III.
Het is niet onmogelijk dat hij al steun gaf aan de Castiliaanse koning voor
de verovering van Cordoba in 1236 en misschien kreeg hij daarom de toelating
om in 1238 Granada te veroveren en er zijn residentie te vestigen. In 1244
echter nam Ferdinand III Jaén en omgeving in en bedreigde Granada. Ibn Nasr
sloot als gevolg daarvan een vredesverdrag met Ferdinand waardoor hij er zich
toe verbond hem als suzerein te erkennen, hem militair bij te staan en hem een
jaarlijks tribuut van 150.000 goudstukken te betalen. Feitelijk werd Granada
hierdoor een protectoraat van Castilië. Als gevolg van deze aangegane verplichtingen moest Ibn Nasr zijn superieur helpen bij de belegering van Sevilla
in 1247-1248, waar onmiddellijk na de inname de grote moskee veranderd
werd in een kerk. De moslim geloofsgenoten namen hem dit wapenfeit niet in
dank af. Ibn Nasr moet zich een vrij eenzaam man gevoeld hebben want
klaarblijkelijk werd hij % voor zijn niet anti-christelijke houding niet beloond
aangezien zijn christelijke bondgenoten in 1264 (12 jaar na de dood van
Ferdinand III) zijn rijkje aanvielen. Met de hulp van de Merinieden van
Marokko kon hij hen wel afslaan, maar toch moest hij in 1267 in ruil voor een
(nieuw) vredesverdrag een aantal versterkingen opgeven. Dit alles belette niet
dat Ibn Nasr intern zijn macht consolideerde tijdens een regeerperiode van 42
jaar en dat Granada een metropolis en een toevluchtsoord voor moslims uit de
noordelijke gebieden werd. Hij was het ook die begon met de bouw van het
Alhambra.
Gedurende vrijwel heel zijn bestaansperiode had het koninkrijk een onzeker
bestaan, belaagd als het was door de Noord-Afrikaanse, zeg maar Marokkaanse, Merinieden en Castilië. Om aan de druk van Alfonsus X (1252-1284) en
Sancho (1284-1295) te weerstaan zocht Muhammad II (1273-1302) toenadering tot de Merinieden, maar dit bleek evenveel gevaren in te houden als
vorige allianties met de christenen. De Noord-Afrikaanse inmenging in de
Spaanse aangelegenheden kan een oorzaak zijn van de steeds maar slechter
wordende betrekkingen tussen moslims en christenen en kan ook een voorwendsel geweest zijn voor christelijke heersers om de in hun territoria levende
moslims aan repressieve maatregelen te onderwerpen. De christenen vielen
bovendien dikwijls de grotere steden van het koninkrijk, inclusief Granada
zelf, aan, waarop vredesverdragen gesloten werden die slechts korte tijd van
kracht waren.
Toen Muhammad II in 1302 overleed werd hij opgevolgd door zijn zoon
Muhammad III die in 1308 door zijn broer Nasr werd afgezet. Deze was
echter niet in staat om de politieke problemen waarmee het Grenadijns rijk
zich geconfronteerd zag, op te lossen. Na de inname van Gibraltar en Algeciras door de Castilianen in 1310, werd hij schatplichtig aan Ferdinand IV. De
Nasrieden legden zich neer bij deze werkelijkheid en voerden een actieve
overlevingspolitiek t.a.v. de steeds sterker wordende christelijke koninkrijken.
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De inwendige verscheurdheid was ook moeilijk te bedwingen en is waarschijnlijk de belangrijkste factor van de neergang van de Nasrieden. Heersers
als Isma'il (1313-1325) en Muhammad IV (1325-1333) konden met enig
succes de christenen bestrijden. Yusuf I (1333-1354) moedigde het Marokkaanse streven aan om Spanje voor de islam te heroveren, maar het NoordAfrikaans leger dat in Algeciras en Gibraltar aan land was gegaan, werd in
1340 te Saledo verslagen en Yusuf moest een verdrag tekenen met Aragon wat
hem toeliet verder in vrede te leven. Met Muhammad VII (1392-1407) begint
de aanhoudende poging van de christelijke vorsten om eens en voor altijd af te
rekenen met Granada. Onder Yusuf III (1407-1417) hernamen de christenen na
een tijdelijke onderbreking hun aanvallen terwijl ook de Merinieden binnenvielen. Hij overleefde echter beide gevaren en kon zijn rijk nog welvaart bezorgen.
HET EINDE VAN HET MOORSE SPANJE
Rond het midden van de 15e eeuw begon de toestand er echt kritiek uit te
zien. Granada vroeg de Egyptische Mamloeken en ook de Ottomaanse Turken
(die in 1453 Byzantium hadden ingenomen) om hulp en was na de val van
Gibraltar in 1462 volledig geïsoleerd. Intussen namen de christelijke heersers
meerdere versterkingen in en begonnen ze te werken aan een eenheid die
schril afstak tegen de inwendige moeilijkheden en verdeeldheden waar de
Nasrieden mee te kampen hadden.
'Ali (1462-1482) poogde tot een vrede te komen met Castilië, maar met de
eisen van Ferdinand van Aragon kon hij moeilijk instemmen. Inwendige
moeilijkheden. wanbeheer en misbruiken veroorzaakten algemene ontevredenheid en leidden tot opstand. Daarbij kwamen nog de problemen met de
troonsopvolging tussen "A'isha, de wettelijke vrouw van 'Ali, en Zurayda, zijn
christelijke concubine. Uiteindelijk werd Abu Abdallah Muhammad, de zoon
van 'A'isha, tijdens een opstand in 1482 tot sultan uitgeroepen. Hij werd
echter tijdens een expeditie tegen de Castilianen in 1483 gevangen genomen
en vrijgelaten in ruil voor 400 christelijke gevangenen, de betaling van 12.000
goudstukken, de erkenning van Ferdinands suzereiniteit over Granada en de
geheime belofte Granada over te geven als hij het zou vragen. Abu Abdallah
(of Boabdil) stemde erin toe als gevangene van Ferdinand met hem samen te
werken om de steden en versterkingen van Granada te veroveren, terwijl hij
verwikkeld was in een burgeroorlog tegen zijn vader. Zo werd Malaga in 1487
te land en ter zee belegerd en ingenomen en in 1489 werden de versterkingen
van Baeza, Almeria en andere plaatsen veroverd. Alleen Granada met het
beroemde Alhambra bleef nog over. Eigenlijk was er iets onzinnigs aan de
gang. Terwijl de Nasrieden-heerser zijn vijand Ferdinand (intussen in 1479
met Isabella getrouwd) hielp met het opruimen van zijn eigen koninkrijkje,
deed hij nog een wanhopig beroep op de Marokkaanse Merinieden van Fez.
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Ferdinand rukte echter naar Granada op, waar de hele bevolking Abu Abdallah
onder druk zette om te weigeren zich over te geven. Nadat hij de oogst en
enkele versterkingen verwoest had, trok Ferdinand zich onverwacht terug. In
1491 kwam hij echter weer en belegerde gedurende zeven maanden Granada
waar de voedselbevoorrading in het gedrang kwam. Abu Abdallah hield
krijgsraad en deelde de vooraanstaanden van de stad de voorwaarden van de
overgave zoals die door Ferdinand gesteld waren, mee. Deze omvatten
clausules die stipuleerden dat de moslims hun rechtssysteem mochten behouden, dat de moskeeën en religieuze stichtingen verder mochten functioneren
zoals dat in het verleden het geval geweest was, dat geen christenen of joden
mochten aangesteld worden over zaken van moslims, dat iedereen die naar
Noord-Afrika wou emigreren dit ongehinderd kon doen en dat geen bekeerlingen van het christendom naar de islam (en omgekeerd) mochten gestraft
worden. Granada ging op die voorwaarden in en Abu Abdallah gaf zich aan
Ferdinand over op 2 januari 1492. Naast de vlag van Castilië en Aragon werd
op het Alhambra het kruis opgericht. Men zegt dat Abu Abdallah weende en
dat zijn moeder 'A'isha hem zou gezegd hebben dat hij niet als een vrouw
moest wenen voor het verlies van wat hij niet als een man had kunnen
verdedigen. Boabdil trok zich eerst in het Alpujarros-district terug op een
landgoed dat hij mocht houden, maar in 1493 vestigde hij zich in Fez. Hij
sneuvelde in 1527. Anderen staken ook over naar Noord-A fr ika.
Kort na de inname van Granada al werden bepalingen van de akkoorden
omtrent de overgave geschonden. In 1501 werd door de katholieke koningen
uitgevaardigd dat zij door God waren uitverkoren om het koninkrijk Granada
te zuiveren van ongeloof. Pogingen werden ondernomen om de islam en het
Arabisch uit het schiereiland te bannen. Sommigen legden er zich bij neer,
anderen kwamen in opstand, nog anderen weken uit.
Granada heeft het in haar hele Nasridische periode moeilijk gehad. Net als
de andere moslims in het Iberisch Schiereiland vertoonde Granada geen
eensgezindheid. Het politiek regime was er voortdurend geconfronteerd met
een strijd om de troonsopvolging, met opstanden die het christelijke en
moslim-machten mogelijk maakten geregeld tussen te komen, en met hoge
militaire uitgaven (om een groot leger in stand te houden) die 's lands middelen opslokten en bijdroegen tot sociale onrust en economische crises. Ten
einde raad deden de Nasrieden beroep op machtige islamstaten in het oostelijk
bekken van de Middellandse Zee. In 1440 trok een Grenadijns gezantschap
naar Kaïro om hulp te vragen aan de Burdji-Mamloeken en in 1487 was er een
nieuw gezantschap dat een somber beeld ophing van de situatie van de
moslims onder christelijke heerschappij. Hierop kwam vanwege de Mamloekensultans een eerder algemeen en vaag antwoord. In 1501 stuurde de koning
van Castilië een gezant naar Egypte — waarschijnlijk om vanuit zijn standpunt
de zaken even duidelijk te maken — om de sultan ervan te overtuigen dat de
moslims in zijn rijk grootmoedig behandeld werden.
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Intussen was in 1453 Constantinopel ingenomen door de Ottomaanse
Turken. Dit versterkte natuurlijk de moslims in hun eigenwaarde want ze
heersten voortaan over een stad die ze al zeven eeuwen daarvoor hadden
pogen te veroveren. De christenen daarentegen ervaarden de inname van deze
christelijke — maar vanuit katholiek standpunt toch ook schismatieke — stad
als een nederlaag. De anti-islamitische ingesteldheid, die al van oudsher bij de
christenen aanwezig was (en het omgekeerde is evenzeer waar), kreeg door de
inname van Constantinopel een nieuwe impuls. De aloude kruisvaardersgedachte werd weer actueel en de christelijke strijdvaardigheid zette aan tot een
agressieve actie die leidde tot de inname en verovering van Granada als
orgelpunt van de Reconquista. Het koninkrijk Granada was immers het laatste
politieke steunpunt waar de islamitische openbare orde het overwicht had op
het christendom. In het kader van de éénmaking van het katholieke Spanje —
La Espana Sagrada — kon dat niet meer. In zeker opzicht is de inname van
Granada in 1492 te beschouwen als een antwoord op de verovering van
Constantinopel in 1453 en tevens als het eindpunt van de Reconquista.
DE MOSLIMS NA DE INNAME VAN GRANADA

Was er in deze politiek-religieuze context nog plaats voor de moslims? Moest
het Iberisch Schiereiland niet uitsluitend de woonplaats voor christenen zijn?
Ware het niet beter of verkieslijker de moslims uit Spanje te verdrijven of,
door allerlei maatregelen, ertoe aan te zetten weg te gaan? Men mag niet uit
het oog verliezen dat in het begin van de 16e eeuw Khayr ad-Din Barbarossa
en zijn companen het westelijk bekken van de Middellandse Zee onveilig
maakten door hun piraterij en dat de Turkse sultan/kalief — althans nominaal
— zijn gezag uitbreidde over heel Noord-Afrika met uitzondering van Marokko. Het kwam tot een voortdurend treffen tussen de christelijke en islamitische
mogendheden. Men vergete ook niet dat Karel V, Keizer Karel, in 1531 actief
was in La Goulette bij Tunis en daar christenslaven vrijkocht. De piraten of
kapers van de Barbarijse staten waren, in het begin althans, niet alleen louter
zeerovers maar hielpen ook Spaanse moslims ontsnappen aan de maatregelen
die door de Spaanse christelijke machthebbers opgelegd waren. Men kan hier,
zeker vanuit een modernistisch, positivistisch, pluralistisch standpunt spreken
van religieus fanatisme, maar de vraag is of dit in die tijd als dusdanig ervaren
werd.
Na 1492 leefden er nog moslims in Spanje, maar dan wel in bijzondere
omstandigheden. Ze waren nog vrij talrijk en leefden verspreid over het hele
schiereiland. Ze genoten eigenlijk geen bescherming meer en waren onderworpen aan strenge maatregelen inzake taal, gewoonten en bewegingsvrijheid. Ze
werden beschouwd als een soort vijfde kolonne en als een vijand van staat en
religie. Reeds vóór de inname van Granada in 1492 waren de moslims in de
door de christenen op de islam veroverde gebieden in Spanje, al aan discrimi-
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nerende en vernederende maatregelen onderworpen geweest, met onder meer
de confiscatie van eigendommen (zelfs als de moslims zich bekeerden).
Er waren opstanden maar die werden neergeslagen. Vooral de welstellende
moslims weken uit. De meesten bleven en ondergingen hun lot. Zij spraken
ook minder en minder Arabisch tot het uitstierf. Ook de geloofspraktijk
verdween mettertijd. Het streng optreden van de inquisitie veroorzaakte een
intensifiëring van de emigratie. Bij voorkeur vestigden deze migranten zich in
Ceuta, Tanger, Tetwan, Fez, Salé, Tlemcen en Tunis en stichtten ze nieuwe
nederzettingen. Zo is er nog altijd een dorp tussen Tunis en Bizerte met de
naam Qal'at al-Andalus. De migranten - of beter de vluchtelingen - uit
Granada droegen zeer veel bij tot het intellectueel leven in Noord-Afrika. Daar
het in veel gevallen ook ging om bekwame ambachts- en vaklieden hadden zij
een positieve invloed op de ontwikkeling van de materiële beschaving in de
streken waar zij zich vestigden. Ze behielden daarbij hun Spaans-islamitische
of Andalusische identiteit, gewoonten en gebruiken. De Noord-Afrikaanse
muziek - om maar één voorbeeld te noemen - is grondig door de Andalusische
beïnvloed in zoverre dat men misschien mag zeggen dat de Noord-Afrikaanse
muziek Andalusisch is.
HET BEGIN VAN HET EINDE
Met het bewind van de katholieke koningen Ferdinand V (1452-1516) en
Isabella (1451-1504) begon een nieuwe periode in de geschiedenis van
vervolging, gedwongen bekeringen en uitdrijving van moslims met de instelling en organisatie van de inquisitie (1478-1480). Iedereen die gedoopt was
(vrijwillig of gedwongen) viel onder haar bevoegdheid en jurisdictie. Na de val
van Granada in 1492 kreeg de inquisitie vrij spel. In dat jaar vaardigde
Isabella een edict uit waardoor de joden werden uitgedreven, maar ze liet het
niet daarbij, want kort nadien kwamen de moslims, voortaan Moriscos genoemd, aan de beurt. Ferdinand en Isabella hadden er zich toe verbonden de
rechten van de moslims op vrije uitoefening van hun godsdienst te vrijwaren,
het gebruik van hun taal te waarborgen en hun leven en eigendommen blijvend
te beschermen. Door toedoen en op aandringen echter van Fransisco Jiménez
de Cisneros (1436-1517), die in 1492 biechtvader van Isabella en in 1495
aartsbisschop van Toledo was geworden, zagen de katholieke koningen af van
hun beloften, op grond van de argumentatie van Jiménez dat overeenkomsten
met moslims niet bindend waren voor christenen. Tegen het advies in van
Hernando de Talavera, aartsbisschop van Granada, die er tot dan toe voor
gezorgd had dat de gemaakte afspraken werden nageleefd, dwong hij talrijke
moslims zich te laten dopen en zich tot het christendom te bekeren. Men zegt
dat op één dag in 1498 drieduizend Grenadijnse moslims zich het doopsel
moesten laten welgevallen. De verplichte bekeringen leidden tot groot verzet
en zijn de rechtstreekse oorzaak geweest van de Moorse opstand in 1499-1500.
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De Moriscos van Castilië en Leon werden uitgedreven. In 1503 en 1510
verbood Ferdinand evenwel de uitdrijving van die van Aragon en Valencia. De
revolte stelde de kroon in de mogelijkheid te verklaren dat alle moslims aan
hun rechten verzaakt hadden en moesten kiezen tussen het doopsel of de
uitdrijving uit Spanje. Velen, vooral in Castilië, kozen uiteindelijk voor het
doopsel en vielen voortaan onder de jurisdictie van de kerk. Ze vormden de
'nieuwe christenen' maar werden nog meer gewantrouwd dan de eigenlijke
moslims. De Moriscos van Aragon werden echter niet al te erg verontrust.
Moskeeën werden omgevormd tot kerken, het spreken van het Arabisch
werd verboden en handschriften in die taal werden verbrand. Karel V die eerst
beloofd had de rechten van de moslims te eerbiedigen werd op zijn vraag door
de paus van die belofte ontheven. In 1526 vaardigde hij onder druk van de
geestelijkheid een edict uit dat de Moriscos van Valencia het bevel gaf Spanje
te verlaten. Daar dit edict niet al te streng werd nageleefd en Moriscos zelfs
hele districten terroriseerden, bekrachtigde Filips II het en liet hij in 1566 een
nieuw edict afkondigen waarin bepaald werd dat de Moriscos hun kinderen
tussen drie en vijftien jaar moesten laten registreren met het oog op hun
onderwijs in het christelijk geloof. Ze mochten ook geen Arabisch meer
spreken (het belang ervan nam trouwens af) en moesten hun islamitische
levenswijze verlaten. In de kerstperiode van 1568 kwam het tot een opstand in
Granada die eerst in 1570, na een tweejarige oorlog o.l.v. de markies van
Mondejar en nadien Don Juan van Oostenrijk, werd onderdrukt en die nieuwe
confiscaties van eigendommen en uitdrijvingen tot gevolg had. De Grenadijnse
Moriscos werden massaal gedeporteerd en naar Castilië, Valencia en Murcia
overgebracht. Veel Moriscos werden in de slavernij gedompeld en als bezit
aan de soldaten gegeven. Het is meer dan mogelijk dat deze opstand kan
geplaatst worden in het geheel van een wijd verspreide politieke en religieuze
beweging tegen de Habsburgers en het katholicisme. Wellicht is het ook geen
toeval dat in het jaar van de rebellie in de Nederlanden (1566), koning Filips
II maatregelen tegen de Moriscos nam: er mocht geen Arabisch meer gebruikt
worden en de Castiliaanse kledij moest de Arabische vervangen. Dit kan de
reeds vermelde opstand van 1568 verklaren.
De moslims bleken echter een niet te assimileren minderheid te zijn en te
blijven, want de harde maatregelen hadden in veel gevallen het omgekeerde
effect omdat de vervolging hen meer gehecht maakte aan hun islamitisch
geloof. Het feit dat velen uitgewezen werden verhoogde het aantal Barbarijse
zeerovers, want niet weinigen van de verbannen Moriscos namen dienst in de
kaapvaart, wellicht om weerwraak te nemen. Dit moet niet onopgemerkt
gebleven zijn vermits het de Moriscos op een bepaald moment verboden werd
het land over zee te verlaten. Uiteindelijk bleek het samenleven van Spanjaarden en Moriscos, en van oude en nieuwe christenen steeds maar problematischer te worden. In 1608, tijdens het bewind van Filips III (1598-1621), werd
besloten al de Moriscos uit Spanje te verbannen o.a. op grond van de —
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niet-onterechte -- beschuldiging dat zij samenwerkten met de Ottomaanse
Turken, die een grote rol speelden in de Europese politiek, en contacten
hadden met de zeerovers van Algiers, die de suzereiniteit van de Ottomaanse
sultan -- althans nominaal — erkenden. Op 22 september 1609 verscheen het
edict dat al de Moriscos, die meestal in de landbouw werkzaam waren en wier
aantal geschat wordt op drie a vijfhonderdduizend, uit Spanje verdreef. Het is
interessant op te merken dat de beslissing om de Moriscos uit het land te
zetten door de koning genomen werd op 9 april 1609, de dag zelf van het
tekenen van het Twaalfjarig Bestand. Duidelijk blijkt dat de interne anti-Morisco maatregelen zoals die in dit en vorige edicten tot uiting kwamen, verband
houden met het Spaanse Europa-beleid.
Als gevolg van het edict van 1609 werden de goederen van de Moriscos in
beslag genomen, behalve wat te gelde gemaakt kon worden, of wat ze met
zich konden meenemen. Hun kinderen jonger dan vier jaar werden hen
afgenomen ten einde ze als christenen groot te brengen. In minder dan vijf jaar
was er geen enkele Morisco meer op het grondgebied van het Spaanse
koninkrijk. De afstammelingen van de achtergebleven kinderen en ook de
Moriscos die zich bekeerden werden vijandig behandeld en regelmatig overgedragen aan de inquisitie. Gedurende ongeveer één eeuw na het edict van Filips
III werden nog decreten uitgevaardigd in bepaalde provincies waardoor
families uitgewezen werden omdat ze afstamden van Moriscos.
WAAROM DE UITEINDELIJKE UITDRIJVING?
Men kan wellicht spreken van enige ironie van de geschiedenis. Na de
vestiging van de islamitische heerschappij in Spanje, begint een beweging van
massale bekeringen van de Romaans-Wisigothische bevolking en dit vooral om
socio-economische redenen: de plattelandsbevolking om aan de hoofdbelasting
(door niet-moslims te betalen) te ontsnappen en de edelen om hun bezit en/of
politieke macht veilig te stellen. Deze bekeerlingen, 'muwallads' of moslims
van Spaanse oorsprong, vormden de talrijkste bevolkingsgroep in het islamitisch Spanje, naast de Arabieren en de Berbers. Hieruit blijkt dat de Spaanse
christenen uit het noorden etnisch niet verschilden van hun islamitische buren
uit het midden en zuiden van het schiereiland. Het is dus het geloof, het
christelijke en islamitische, met al zijn verschillen in zeden en gewoonten,
denkwijzen en waarderingen, dat tot polarisatie heeft aanleiding gegeven.
Uiteindelijk ging het hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, om Spanjaarden van
dezelfde afkomst. Toen de Reconquista voorgoed begonnen was en de christenen gebieden op de islam heroverden, behielden de moslims in christelijk
gebied, mudejares genoemd, het recht verder hun godsdienst te beleven en
werden zij zelfs door de christelijke vorsten beschermd. Naarmate de Reconquista vorderde en de moslims zich krampachtiger tegen de christenen uit het
noorden verzetten, nam het fanatisme aan beide zijden toe. De moslims
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stonden onder de invloed van de Almohaden en het christelijk Spanje werd
bewerkt door de bewegingen van Cluny en Citeaux waarbij de Franse monniken en religieus bewogen ridders zich ergerden aan de religieuze vrijheden die
de mudejares genoten. De christelijke vorsten beschermden echter de moslimbevolking om politieke en economische redenen. Nog bij de inname van
Granada in januari 1492 garandeerden de katholieke koningen de bewoners
van dit laatste islamitische vorstendom, vrijheid van persoon, eigendom en
godsdienst. Dit kaderde nog volledig in de Spaanse middeleeuwse traditie.
Met de verdwijning van de joden in 1492 en de moslims uit Granada in
1502 beginnen de 'moderne' tijden, waarin geen plaats meer is voor anders-gelovige minderheden, waarin de christelijke missiegedachte een politieke
opgave wordt en waarin degene die zich tegen de bekering verzet uit de
(politieke) gemeenschap gestoten wordt. De religieuze eenheid van de bevolking zou voortaan de grondslag vormen van de politieke vereniging en eenheid
van Spanje. De Spaanse katholieke nationale staat betekende het einde van de
(relatief) tolerante middeleeuwse religieuze verscheidenheid. Eigenlijk heeft
men een einde gesteld aan de aanwezigheid van de Moriscos in Spanje omdat
zij niet assimileerhaar waren. Men heeft dit niet gedaan uit rassenhaat maar uit
afkeer voor hun beschaving en godsdienst. Na zovele decennia aanwezigheid
in een christelijke omgeving hadden de Moriscos, de enen natuurlijk meer dan
de anderen, hun gewoonten, godsdienst, badinstellingen, gesloten huizenbouw
en zelfs hun taal bewaard. Ze hadden geweigerd zich in de westerse beschaving te integreren.
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De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling

EEN BESCHEIDEN SUCCESJE
MARC HOOGHE

Begin juni had in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro de UNO-conferentie
over milieu en ontwikkeling (UNCED) plaats ' . Twee weken lang heeft de
conferentie over heel de wereld de voorpagina's beheerst: 180 landen namen
er aan deel, 117 staatshoofden en regeringsleiders waren aanwezig op de
slotzitting. Op een aantal punten heeft men in Rio wezenlijk vooruitgang
geboekt: er zijn enkele teksten en verdragen tot stand gekomen die een nieuw
elan kunnen geven aan het internationaal milieubeleid. Maar een aantal
belangrijke thema's zijn op UNCED zorgvuldig ontweken en de resultaten
gaan dan ook veel minder ver dan aanvankelijk was gehoopt. UNCED is niet
veel meer geworden dan een eerste, voorzichtig stapje op de weg naar duurzame ontwikkeling.
In Streven van april (pp. 594-603) beschreven we reeds de inzet van de
conferentie, en UNCED is inderdaad grotendeels verlopen zoals werd verwacht. Wel werd in extremis de conferentie, die oorspronkelijk gepland was
van 1 tot 12 juni, nog twee dagen achteruit geschoven om het islamitische
offerfeest niet te verstoren.
De Conferentie van Rio heeft, zoals gepland, een klimaatsverdrag en een
verdrag over de bescherming van de biodiversiteit opgeleverd. Beide verdragen
zijn nu al door meer dan 150 landen ondertekend. Er is slechts één grote
uitzondering: de VS hebben geweigerd het biodiversiteitsverdrag te ondertekenen, omdat Washington meent dat het verdrag de belangen van de Amerikaanse bio-industrie kan schaden. De onderhandelingen over de bossen hebben,
zoals verwacht, geen juridisch bindend verdrag opgeleverd, maar enkel een
vrijblijvende principeverklaring over het duurzaam gebruik van de bossen op
aarde. Ietwat onverwacht is op de conferentie ook gepraat over de verwoestijning. Vooral de Afrikaanse landen wilden hierover de discussie openen, omdat
Afrika het continent is dat het zwaarst getroffen wordt door de woestijnvorming2 . Op UNCED is afgesproken dat er onderhandelingen zullen worden
gestart die tegen 1994 moeten leiden tot de ondertekening van een verdrag
tegen de verwoestijning.
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Daarnaast heeft de conferentie ook Agenda 21 goedgekeurd, een uitgebreid
actieplan voor het milieu- en ontwikkelingsbeleid van de komende decennia.
Vooral het hoofdstuk over financiering heeft nog heel wat harde onderhandelingen gevergd, maar de meer inhoudelijke delen van Agenda 21 zijn zonder al
te veel problemen goedgekeurd. Het charter van de aarde, tenslotte, werd
tijdens de onderhandelingen afgezwakt tot een 'Verklaring van Rio over milieu
en ontwikkeling'.

KERMIS

Het is moeilijk de Conferentie van Rio niet met superlatieven te beschrijven.
Het is inderdaad een gigantische organisatie geworden, die over het algemeen
vlekkeloos is verlopen. Tijdens de conferentie werden de sloppenwijken van
Rio zorgvuldig onttrokken aan het oog van de conferentiegangers. De militairen waren zeer opvallend aanwezig in het straatbeeld, vaak met het wapen in
de aanslag. In het algemeen heeft UNCED het internationaal aanzien van
Brazilië gevoelig verhoogd, en dat kon het land best gebruiken'.
UNCED viel eigenlijk uiteen in twee delen: van 3 tot 11 juni waren er de
onderhandelingssessies, waar de meeste landen op ministerieel niveau vertegenwoordigd waren. Van 12 tot 14 juni was er dan de top van Rio, die vooral
een ceremoniële functie had, en waarop staatshoofden en regeringsleiders
vertegenwoordigd waren. Ook de Amerikaanse president Bush was op de top
aanwezig, nadat hij daarover lange tijd tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Pas nadat Washington begin mei erin geslaagd was het klimaatsverdrag
volledig af te zwakken, besloot Bush alsnog de Conferentie van Rio met zijn
aanwezigheid te vereren.
De top van de staatshoofden had weinig inhoudelijke waarde: elk land
kreeg welgeteld zeven minuten spreektijd, en de meeste staatshoofden gebruikten die om de welbekende clichés te herhalen. Alleen de Cubaanse president
Fidel Castro brak de eentonigheid met een felle speech tegen het kapitalisme.
Castro, die op politiek vlak nochtans de laatste der Mohikanen dreigt te
worden, kreeg voor zijn toespraak veel meer applaus dan Bush, die kort na
hem aan de beurt was. Dit moet voor Bush, die zichzelf graag ziet als leider
van een nieuwe wereldorde, een bittere ervaring zijn geweest. Maar het duidt
er wel op hoe geïsoleerd Washington stond op UNCED. Zo zijn de VS het
enige rijke land dat geweigerd heeft serieuze sommen vrij te maken voor
multilaterale milieuprogramma's. Het bleef bij een symbolische bijdrage van
50 miljoen dollar aan het milieufonds van de Wereldbank. Het isolement van
de VS was ook fysiek merkbaar: alle landen hadden hun delegatie gehuisvest
in het conferentiegebouw zelf, wat veel informele contacten toeliet. Alleen de
Amerikaanse delegatie had zijn tenten opgeslagen in het Sheraton-hotel, zo'n
twintig kilometer van het conferentiegebouw.
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Tijdens de Conferentie van Rio werd in een park in het centrum van de
stad ook het Global Forum gehouden. Meer dan 1000 niet-gouvernementele
organisaties (NGO's) uit de hele wereld namen deel aan het Forum, in een
poging om de thema's van de conferentie te vertalen in concrete actiepunten,
los van alle politieke compromissen. Het Forum is vooral een grote ontmoetingsplaats geworden waar NGO's uit de rijke en de arme landen vaak voor
het eerst met elkaar konden kennismaken. Daarbij kwamen de nodige meningsverschillen naar boven, maar over het algemeen was er toch een zeer
grote consensus over de manier waarop de problemen moeten worden aangepakt. De deelnemende NGO's bereikten dan ook tamelijk vlot overeenstemming over 33 'verdragen', die op de slotdag plechtig werden ondertekend. Het
Forum toonde duidelijk aan dat bezorgdheid om het leefmilieu niet langer
alleen een zaak is van kleine groepjes in de rijke landen. Ook in de ontwikkelingslanden is de milieubeweging in volle opkomst: de mensen hebben er
weliswaar te maken met andere milieuproblemen dan in de rijke landen, maar
ze worden er des te directer mee geconfronteerd omdat de levensomstandigheden er armoediger zijn. Ook de inheemse volkeren, vooral dan de Braziliaanse
indianenvolkeren, lieten van zich horen op het Forum, terwijl er ook een sterke
afvaardiging was van vrouwengroepen van over de hele wereld.
Het Forum kreeg ook heel wat aandacht van de massamedia, omdat de
NGO's zich nu eenmaal veel directer kunnen uiten dan de politici, die het
vaak bij omzwachtelde taal moeten houden. Zo was er veel aandacht voor een
toespraak van de 82-jarige Jacques Cousteau, die in bijzonder scherpe bewoordingen waarschuwde voor de gevaren van de bevolkingsexplosie.

DE VERKLARING VAN RIO

Het was de bedoeling de Conferentie van Rio te beëindigen met de afkondiging van een 'Charter van de Aarde', dat een kort en krachtig document moest
worden. Maar vooral de Derde Wereld wees er op dat in zo'n charter de
nadruk te sterk op het leefmilieu zou liggen, en te weinig op het ontwikkelingsaspect. De onderhandelingen hebben dan ook geleid tot een langer en
wolliger principeverklaring. De regering van Israël heeft nog geprobeerd tot
een korte tekst te komen, door de zogenaamde 'Tien geboden van het Leefmilieu' voor te stellen. Daarvan zou het tweede gebod moeten luiden: 'Individuen
en staten moeten hun gedrag veranderen om de aarde te bewaren in al haar
glorie'.
Het Israëlische voorstel heeft het echter niet gehaald, en in de Verklaring
van Rio zijn uiteindelijk 27 principes opgenomen. Een aantal landen had voorgesteld het recht op een gezond leefmilieu in de tekst op te nemen, maar ook
dat voorstel is zeer afgezwakt. Artikel 1 van de Verklaring heeft het over het
recht op een 'gezond en produktief leven in harmonie met de natuur'.
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Artikel 2 van de Verklaring is bijzonder veelzeggend en verdient volledig
geciteerd te worden:
'Staten hebben (...) het soevereine recht hun eigen natuurlijke rijkdommen te
exploiteren, volgens hun eigen milieu- en ontwikkelingsbeleid, en ze hebben de
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat activiteiten op hun grondgebied of onder
hun controle geen schade toebrengen aan het leefmilieu van andere Staten (...)'

Het cruciale woord van heel dit artikel is natuurlijk het woordje 'en'. Normaliter zou je verwachten dat het eerste en het tweede lid van het artikel aan
elkaar gekoppeld zouden worden door een uitdrukking als 'maar toch'. De
twee bepalingen zijn immers ten dele tegenstrijdig: wie voortdurend rekening
moet houden met het leefmilieu van andere landen, is niet meer volstrekt
soeverein. Het gebruik van 'maar toch' zou echter impliceren dat de verantwoordelijkheid van de staten prioriteit krijgt op de bevestiging van hun
soevereiniteit. Men heeft dat willen vermijden, vandaar dat men de twee
bepalingen met de nevenschikking 'en' aan elkaar verbonden heeft. De staten
zijn duidelijk niet bereid ook maar iets van hun soevereiniteit op te offeren om
een beter internationaal milieubeleid mogelijk te maken.
Sommige milieujuristen wilden in de Verklaring ook het principe opnemen
dat de toekomstige generaties het recht hebben op een gezond leefmilieu. Maar
ook dat voorstel is afgezwakt, en artikel 3 stelt nu:
'Het recht op ontwikkeling moet zo worden uitgeoefend, dat op een billijke manier
wordt tegemoetgekomen aan de milieu- en ontwikkelingsbehoeften van huidige en
toekomstige generaties' .

Het recht van de toekomstige generaties wordt niet beschouwd als een absoluut gegeven, maar als iets dat moet worden afgewogen tegen andere belangen.
Als een regering dus meent dat de ontwikkelingsbehoeften van de huidige
generaties veel zwaarder wegen dan de milieubehoeften van de toekomstige
generaties, is dat volstrekt legitiem volgens de Verklaring van Rio.
De Verklaring herneemt daarna een aantal principes die nu al deel uitmaken van het internationaal milieurecht. Zo bevestigt men nog eens dat landen
moeten samenwerken om het milieu te vrijwaren, dat ze elkaar moeten
verwittigen bij grensoverschrijdende ongevallen, enz. Ook wordt het principe
van 'de vervuiler betaalt' nog eens bevestigd.
FINANCIEN
In een voorbeschouwing op UNCED schreef Bas Vereecken van het Nederlandse ministerie van ontwikkelingssamenwerking: 'Is het rijke deel van de
wereldbevolking — pakweg tien procent — bereid welvaart op te offeren om
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het milieu op aarde te redden en het Zuiden kansen te geven op ontwikkeling?
Dat is de cruciale vraag (...)' 4 . Als dat inderdaad het criterium is, is de
Conferentie van Rio een grandioze flop geworden. De rijke landen hebben
nauwelijks financiële toezeggingen willen doen voor het milieu- en ontwikkelingsbeleid.
Als we afstand nemen van alle retoriek, blijkt dat de rijke landen in Rio
voor 2 à 6 miljard dollar nieuwe en bijkomende middelen hebben vrijgemaakt
voor het milieu- en ontwikkelingsbeleid. Dat komt neer op ongeveer 0,02%
van hun gezamenlijk Bruto Nationaal Produkt (BNP). Hier kan men dus
duidelijk zien hoe belangrijk milieu en ontwikkeling wel zijn voor de rijke
landen: ze zijn bereid er 20 centiem voor af te staan, voor elke 1000 BEF die
ze verdienen.
De ontwikkelingslanden hadden nochtans veel meer geld gevraagd. Op een
vergadering in Kuala Lumpur eind april, eiste het Zuiden dat de rijke landen
hun ontwikkelingssamenwerking tegen het jaar 2000 zouden opdrijven tot
0,7% van hun BNP. Het bijkomend geld zou dan moeten worden gebruikt om
een milieuvriendelijke ontwikkeling in het Zuiden mogelijk te maken. Nu
geven de rijke landen gemiddeld 0,35% van hun BNP uit aan ontwikkelingssamenwerking, ondanks het feit dat ze reeds in 1968 hebben beloofd de
0,7%-norm te zullen nastreven.
Na langdurige onderhandelingen heeft men in Rio geen concrete datum
kunnen plakken op de 0,7%-verplichting: de ontwikkelingslanden hebben hier
dus het pleit verloren. In Agenda 21 staat nu dat de rijke landen die beloofd
hebben de 0,7%-norm te halen, die 'zo spoedig mogelijk' zullen bereiken, met
het oog op de realisering van Agenda 21. Zoals de Nederlandse minister van
ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk opmerkte: 'zo spoedig mogelijk' kan
eigenlijk om het even wanneer betekenen, tussen hier en het jaar 3000.
Bovendien zit er hier een addertje onder het gras: de VS, die de grootste
economie ter wereld hebben, hebben in 1968 de 0,7%-norm niet aanvaard. Zij
zijn nu dus ook niet gebonden door de financiële clausule in Agenda 21.
Washington kan dus rustig verder gaan op het extreem lage niveau van 0,2%
van het BNP.
Volgens de laatste berekeningen van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking besteedt België 0,41 % van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking. Omdat het Belgische begrotingstekort tegen eind 1996 moet
gehalveerd worden om de Maastricht-norm te halen, ziet het er niet naar uit
dat dat percentage de eerstkomende jaren flink zal stijgen. Toch kwam de
speciale UNCED-adviesraad die in België werd geïnstalleerd, met het advies
om tegen het jaar 2000 de 0,7% te bereiken. Maar daarbij was het de bedoeling dat men eerst de begrotingssanering zou doorvoeren, om dan,

na 1996,

het percentage voor ontwikkelingssamenwerking snel te laten stijgen tot 0,7%.
Uiteindelijk heeft de Belgische regering zich niet willen laten vastpinnen op
een concrete datum. In zijn toespraak op UNCED verbond premier Dehaene er
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zich toe de 0,7%-norm 'in het jaar 2000 of zo snel mogelijk hierna te bereiken, rekening houdend met de budgettaire imperatieven'.
Ter vergelijking: Nederland besteedt nu reeds 0,93% van het BNP aan
ontwikkelingssamenwerking, alhoewel daar eerlijkheidshalve wel moet aan
toegevoegd worden dat de Nederlanders dat percentage iets anders berekenen
dan de Belgen. Nederland beantwoordt dus al aan de 0,7%-norm, maar toch
beloofde premier Lubbers in Rio nog voor 0,1% bijkomend geld vrij te maken
voor milieuprojecten.
INSTELLINGEN
Naar aanleiding van UNCED had minister Pronk voorgesteld te komen tot een
Milieu-Veiligheidsraad, die uitgebreide bevoegdheden zou hebben om de
naleving van de in Rio bereikte akkoorden te controleren. De deelnemende
landen in Rio bleken echter niet al te happig op het creëren van een dergelijke
waakhond. Zoals we daarnet al zagen in verband met de Verklaring van Rio,
blijven de landen zeer hardnekkig vasthouden aan hun soevereiniteit, en een
Milieu-Veiligheidsraad past natuurlijk niet in dat kader.
Bovendien moeten we er rekening mee houden dat secretaris-generaal
Boutros-Boutros Ghali momenteel een grote afslankingsoperatie doorvoert
binnen de UNO-administratie. Ook Ghali wou daarom het oprichten van
nieuwe administraties binnen de volkerenorganisatie vermijden.
Om al deze redenen hee ft men in Rio besloten het te houden bij het
oprichten van een 'Commissie voor Duurzame Ontwikkeling' (CDO). Die
Commissie zal waarschijnlijk een beetje op dezelfde manier werken als de al
langer bestaande Mensenrechtencommissie van de UNO, die het ook stelt met
een minimum aan vaste ambtenaren. De CDO zal landen uitleg kunnen vragen
over de manier waarop ze de akkoorden van Rio (vooral dan Agenda 21)
uitvoeren, en hen eventueel hiervoor zelfs veroordelen. De Commissie rapporteert haar bevindingen ofwel aan ECOSOC, het sociaal-economisch orgaan van
de UNO, ofwel direct aan de Algemene Vergadering. De precieze regels
hierover moeten nog worden afgesproken, maar een rechtstreekse rapportering
aan de Algemene Vergadering zou veel meer effect hebben: ECOSOC is een
nogal ingedommeld orgaan. De precieze details van een en ander moeten dit
najaar worden ingevuld door de Algemene Vergadering, en het is de bedoeling
dat de CDO dan in 1993 van start gaat.

De CDO zal dus een zwakkere instelling zijn dan velen hadden gehoopt.
Maar misschien kan daar in de nabije toekomst nog iets aan gedaan worden.
In 1995 bestaat de UNO 50 jaar, en het gonst nu van de voorstellen om bij die
gelegenheid te komen tot een radicale herstructurering van de organisatie. Zo
zou de samenstelling van de Veiligheidsraad beter de reële krachtsverhoudingen in de wereld moeten weerspiegelen. Het is mogelijk dat bij die herstructurering ook de CDO een meer prominente plaats krijgt toebedeeld.
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De financiering van Agenda 21 zal voor een flink stuk verlopen via de
Wereldbank. Tot voor enkele jaren had de Bank nauwelijks belangstelling voor
het leefmilieu: in het begin van de jaren tachtig gaf de instelling nog leningen
aan Brazilië voor de aanleg van een autosnelweg dwars door het Amazonewoud. Ook nu nog krijgt de Wereldbank veel kritiek van milieugroepen,
ondermeer wegens haar steun aan de gigantische Narmada-dam in India. Maar
toch lijkt de Wereldbank langzamerhand het roer om te gooien en zich meer
en meer op het leefmilieu te richten. Binnen de Bank is een aparte dienst voor
milieuzaken opgericht, en de Wereldbank voert ook het dagelijks beheer over
de Global Environment Facility of GEF6 . De GEF werd reeds in 1990 opgericht, en kreeg toen heel wat kritiek van de Derde Wereld, omdat het vooral de
rijke landen zijn die de dienst uitmaken bij het beheer van de instelling. Maar
eind april voerde de GEF een interne herstructurering door, die een meer
evenwichtige vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden moet mogelijk
maken. Hoe dat precies zal gaan, moet nog worden uitgedokterd. Maar
blijkbaar ging de belofte tot herstructurering ver genoeg voor de ontwikkelingslanden, en de GEF is nu aanvaard als een belangrijk doorsluismechanisme
voor de financiering van Agenda 21. Ook de fondsen die nodig zijn voor de
uitvoering van het klimaats- en het biodiversiteitsverdrag zullen, 'tenminste
voorlopig', beheerd worden door de GEF.
De rijke landen hebben daarnaast ook beloofd bijkomend geld vrij te
maken via de International Development Association (IDA), een soort dochteronderneming van de Wereldbank, die leningen tegen lage interest verstrekt aan
de allerarmste landen. Dat extra-geld zal dan specifiek worden gebruikt voor
milieuprojecten.
INDUSTRIE
De secretaris-generaal van UNCED, de Canadees Maurice Strong, beantwoordt
niet direct aan het profiel dat je van de gemiddelde diplomaat zou verwachten.
Strong liep op 14-jarige leeftijd van huis weg, en maakte zijn fortuin als
directeur van een petroleummaatschappij. Na een korte loopbaan als directeur
van de Canadese ontwikkelingssamenwerking, werd hij benoemd tot secretarisgeneraal van de UNO-conferentie over het menselijk milieu, die in 1972 in
Stockholm werd gehouden'. Nu, twintig jaar later, was hij opnieuw secretarisgeneraal van de vervolgconferentie op Stockholm.
Vanuit zijn levensloop kun je al afleiden dat Strong niet bepaald huiverachtig staat tegenover de industrie, zoals wel eens voorkomt in milieukringen.
Strong heeft dan ook van bij het begin geprobeerd de industrie te betrekken bij
het voorbereidingsproces van UNCED. Hij trok daartoe de Zwitserse industrieel Stephan Smidheiny aan als speciaal adviseur. Smidheiny behoort tot een
zakendynastie die ondermeer de horlogefabrikant Swatch en het bedrijf Asea
Brown Boveri controleert, en daarnaast een vinger in de pap heeft bij Nestlé
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en het Zwitsere bankleven. Smidheiny kon 48 bedrijfsleiders bijeenbrengen in
de Business Council for Sustainable Development; onder hen ook de leiders
van concerns als Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, 3M en Shell. In hun rapport
voor UNCED stellen de bedrijfsleiders dat ook de industrie veel kan bijdragen
aan duurzame ontwikkeling. De consumenten dwingen de bedrijven er steeds
meer toe milieuvriendelijker produkten op de markt te brengen, en in het
algemeen minder milieuvervuiling te veroorzaken. Volgens het rapport mag
winst niet meer het enige motief zijn voor het bedrijfsleven, maar moet de
industrie ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. De 48
bedrijfsleiders beloven die politiek in de toekomst verder te zetten 8.
Een groep als Greenpeace had echter felle kritiek op dit initiatief van
Strong. Volgens Greenpeace ging het hier om niet veel meer dan een public
relations-stunt, terwijl de bedrijven in werkelijkheid grote vervuilers blijven.

ECONOMIE
De werkelijk fundamentele vragen werden in Rio de Janeiro ontweken, en tot
grondige economische hervormingen is het op UNCED niet gekomen. De
financiële toezeggingen die werden gedaan zijn ontoereikend om ook maar een
begin te maken met de uitvoering van Agenda 21. De toezeggingen zijn
beperkt gebleven tot 2 a 6 miljard dollar, terwijl men er van uitgaat dat
tenminste 10 miljard dollar nodig zal zijn om te beginnen met de uitvoering
van Agenda 21. Volgens schattingen van het UNCED-secretariaat zullen de
kosten verbonden aan de uitvoering van Agenda 21 tegen het jaar 2000 zelfs
oplopen tot 125 miljard dollar per jaar.
Het bedrag van 2 tot 6 miljard dollar is belachelijk klein. Volgens berekeningen van de UNO onttrekken de rijke landen jaarlijks tot 500 miljard dollar
aan de ontwikkelingslanden door aan het Zuiden een gelijke toegang tot de
wereldmarkten te ontzeggen9 . Bovendien heeft de Derde Wereld nog altijd
1300 miljard dollar schuld uitstaan bij de industrielanden. Om die schuld terug
te betalen moeten de ontwikkelingslanden deviezen verwerven en daarvoor
moeten ze b.v. tropisch hardhout ontginnen. Het schuldenprobleem is dus een
van de hoofdoorzaken voor de vernietiging van de natuur in de ontwikkelingslanden. Het feit dat er nu enkele miljarden vrijkomen in de tegenovergestelde
richting, zal die neerwaartse spiraal niet kunnen stoppen.
Het ziet er voor de nabije toekomst ook niet naar uit dat de rijke landen
serieuzere sommen ter beschikking zullen willen stellen. In de rijke landen
heeft men UNCED grotendeels afgedaan als een 'milieutop', terwijl het in
werkelijkheid een conferentie was over de samenhang van milieu- en ontwikkelingsproblemen. Voor Maurice Strong was de eerste prioriteit op UNCED
dan ook niet een of ander milieuprobleem, maar het bestrijden van de armoede: 'Ik hoop dat de Topconferentie voor de Aarde een nieuwe politieke
verbintenis zal opleveren voor een algemene strijd tegen de armoede. Dit moet

988

STREVEN I SEPTEMBER 1992

een centrale prioriteit worden voor de internationale gemeenschap voor de rest
van dit decennium, en voor het begin van de 21e eeuw'.
Zo'n politieke verbintenis is er in Rio niet gekomen. Blijkbaar hebben de
leiders nog onvoldoende de link gelegd tussen armoede en leefmilieu: zolang
er geen oplossing is voor de armoede, zal ook het milieu verder blijven
verslechteren. Men kan van arme mensen niet verwachten dat ze prioriteit
zouden geven aan het behoud van het leefmilieu.
En hier wordt ook de ethische dimensie duidelijk van heel het UNCEDproces. Zoals de Brundtland-commissie opmerkt: 'Armoede is niet alleen
vernederend voor diegenen die er onder lijden, het is ook vernederend voor
iedereen die het laat gebeuren'' O. In de ontwikkelingslanden blijven de milieuproblemen onoplosbaar zolang de armoede er blijft voortbestaan. In de rijke
landen, daarentegen, is het de overdaad die niet alleen zorgt voor milieuproblemen, maar op den duur ook de gelukskansen van de mensen ondermijnt".
Wanneer je die twee elementen naast elkaar legt, lijkt een oplossing voor de
hand te liggen — alleen is ze politiek niet haalbaar.
Maar toch zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen, die in de
toekomst misschien enig soelaas kunnen bieden. Zo wordt er gewerkt aan een
herziening van de berekeningsformule voor het BNP van een land. Nu houdt
het BNP totaal geen rekening met de vernietiging van de natuur: een land dat
zijn bossen in vijf jaar tijd als brandhout verkoopt, zal een hoger BNP hebben
dan een land dat duurzaam met zijn bossen omgaat. De BNP-berekeningsmethode zet dus aan tot milieuvernietiging. Vooral Nederlandse economen hebben
heel wat denkwerk gedaan over de manier waarop je het leefmilieu beter tot
zijn recht laat komen in het BNP 12 . Er is een serieuze kans dat de nieuwe
berekeningswijze de komende jaren zal worden ingevoerd, en dat kan een
eerste stap betekenen naar een wereld-economische ordening die meer rekening houdt met de behoeften van milieu en ontwikkeling.

DE UITDAGING VAN RIO
Maurice Strong heeft UNCED herhaaldelijk omschreven als 'de laatste kans
om de wereld te redden'. Die verwachting is in Rio duidelijk niet uitgekomen.
In een document dat naar aanleiding van UNCED werd opgesteld, somden drie
vooraanstaande milieu-organisaties negen voorwaarden op, waaraan tenminste
voldaan moet worden om tot duurzame ontwikkeling te komen ' 3 . Op geen
enkel van deze negen domeinen is in Rio grote vooruitgang geboekt.
Trouwens, op zich is het al beledigend te veronderstellen dat een paar
honderd politici eventjes 'de wereld kunnen redden' door twee weken te
vergaderen. Een taak van dergelijke omvang veronderstelt de inzet van alle
wereldburgers, en niet zomaar twee weken, maar over een veel langere
periode. Vandaar dat UNCED zeker niet mag worden beschouwd als een
eindpunt. De Conferentie van Rio heeft een aantal structuren geschapen, die de
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komende jaren moeten worden ingevuld. UNCED heeft dus geen uitkomst
gebracht, maar wel een uitdaging: hoe moet het nu verder?
Volgens Maurice Strong blijft de overschakeling naar duurzame ontwikkeling een absolute noodzaak. Maar, zegt hij, we moeten er ons van bewust zijn
dat die overschakeling 'diepgaandere veranderingen zal teweegbrengen dan
enig andere gebeurtenis sinds de industriële revolutie. De omschakeling komt
neer op een 'eco-industriële revolutie', die er voor zal zorgen dat milieuoverwegingen hun stempel gaan drukken op het economische beleid, en de
industriële transformatie'. Strong zit daarmee op dezelfde golflengte als het
Amerikaanse Worldwatch-instituut, dat in zijn laatste jaarrapport pleit voor
diepgaande structuurwijzigingen om een milieucatastrofe af te wenden'.
Dergelijke maatregelen zijn echter onbespreekbaar gebleken in Rio de
Janeiro. Dit betekent niet dat men UNCED als een mislukking kan afdoen: er
zijn akkoorden gesloten en die zijn inderdaad zeer nuttig. Maar de vraag is of
ze voldoende zullen zijn.

NOTEN
1 Zie Marc Hooghe, De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling, in Streven, april 1992. pp. 594-603.
2 Pierre Brabant, La dégradation des terres en Afrique, in Afrique Contemporaine, nr. 161, januari 1992.
pp. 90-108.
3 Luk Corluy, Brazilië in crisis, in Streven. april 1992, pp. 624-634.
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Kunstwerken en documenten

DOCUMENTA IX:
EEN GEDACHTEN -GANG
SYLVAIN DE BLEECKERE

Dank zij Jan Hoet is DOCUMENTA IX een hoogfeest van de hedendaagse
kunst geworden. Wie tijdens de Kasselse kunstmarathon zijn eigen parcoers
heeft afgelegd, heeft ontdekt dat je van Jan Hoet mag zeggen dat hij ons de
weg naar Kassel en naar het landschap van de hedendaagse kunst heeft
gewezen. Hij heeft er nooit enige twijfel over laten bestaan dat hij als artistiek
directeur van DOCUMENTA IX slechts één zekerheid had: de blijvende
twijfel over wat kunst is. 'Ik weet niet wat kunst' is een boutade geworden die
vooral bij kunsttheoretici en -publicisten veel kwaad bloed heeft gezet. Wie
voor zekerheden in de kunst bij Jan Hoet te rade wil gaan, is aan het verkeerde adres. Hoets enige zekerheid van de twijfel aan het 'wezen' van de kunst
kan namelijk in geen enkel opzicht tot een Cartesiaanse twijfel worden herleid.
Het enige antwoord waartoe zijn 'twijfel' aanleiding heeft gegeven, is namelijk
DOCUMENTA IX, het kunstmuseum van de honderd dagen. Zijn enige
antwoord heeft de vorm van een document. Het woord 'document' vinden we
terug in het Griekse woord 'dokimos' (beproefd, ervaren, beleefd) en het
Latijnse 'documentum' (leerzaam voorbeeld). Een document brengt altijd iets
aan het licht. Het kristalliseert kostbare levenservaring. Daaraan ontleent het
zijn gezag en daardoor wordt het aanvaard. In Kassel ben je op de juiste plaats
om met recht en reden DOCUMENTA IX het document van Jan Hoet te
noemen. De documenta-Hoet heeft door het werken aan zijn twijfel over de
kunst een kunstlandschap geschapen zonder wegwijzers. Hij heeft daarmee het
document in de handen van de bezoeker gespeeld. Is deze een vluchtige
toerist, dan zoekt hij tevergeefs naar de weg die er niet is. Durft hij daarentegen zijn eigen weg gaan, dan vindt hij stapstenen en ontwikkelt hij een
gedachten-gang in het landschap van de levende kunst.
MUSEA
Aan de wieg van de documenta-kunsttentoonstellingen staat de vereniging
Ze is door Arnold Bode

Abendlándische Kunst des 20. Jahrhunderts e.V.

(1900-1977) te Kassel in 1954 gesticht. Van documenta 1 (1955), 2 (1959), 3
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(1964), en 4 (1968) was hij de artistiek leider. Het oorspronkelijk doel, het
tonen van de westerse kunst van de twintigste eeuw, is steeds duidelijker
geëvolueerd in de richting van het tentoonstellen van de levende kunst. Dat is
in de eerste plaats kunst gemaakt door kunstenaars die nu leven en werken.
Onder de impulsen van tentoonstellingbouwers als Harald Szeemann (documenta 5 in 1972), Manfred Schneckenburger (documenta 6 in 1977 en 8 in
1987) en Rudi Fuchs (documenta 7 in 1982) heeft het Kasselse documentapodium zich steeds beter begrepen als de plaats waar de kunst zich wil enten
op het leven en waar het leven zich een actuele kunst zoekt. Dat heeft Jan
Hoet op een eigen wijze begrepen en beleefd. Zijn programmatische 'twijfel
aan de kunst' vloeit namelijk voort uit zijn sterke wil om een levensruimte
voor de huidige kunst te scheppen. Concreet heeft zich dat vertaald in zijn
vraag aan zo'n 190 kunstenaars uit meer dan dertig landen om in Kassel voor
DOCUMENTA IX een nieuw kunstwerk te creëren. De meesten zijn op die
uitnodiging ingegaan en zijn in Kassel komen werken. Meer dan ooit te voren
heeft Jan Hoet van documenta-Kassel een grote bouwwerf van en voor
kunstenaars gemaakt. Ze hebben er een tijdelijk atelier gevonden waar hun
kunst-werken tot stand konden komen. In de lijn van de vorige documenta's
krijgt de kunstenaar de onkosten betaald voor het maken van zijn werk. Het
werk zelf blijft zijn eigendom. Dat is wat DOCUMENTA IX betreft het geval
voor bijna 90% van de tentoongestelde kunstwerken.
Dat heeft tot gevolg dat het Museum Fridericianum, de naoorlogse standplaats van documenta I, een museum zonder kunstwerken is en blijft. In de
documenta van Jan Hoet heeft de overgrote meerderheid van de deelnemende
kunstenaars zelf een werk- en standplaats gezocht buiten het Museum, het
traditionele middelpunt van de documenta's. Het Museum herinnert aan
landgraaf Frederik II van Hessen-Kassel (1760-1785). Hij volgde Willem VIII
op, een van de grote adellijke kunstverzamelaars van de 18e eeuw. Frederik II
liet het Museum Fridericianum bouwen van 1769 tot 1779 naar een ontwerp
van de hugenootse architect Simon Louis du Ry. Het gebouw heeft een unieke
plaats in de Europese kunstgeschiedenis omdat de landgraaf er de eerste
publieke tentoonstellingsruimte op het Europese vasteland van maakte. Bij die
historische betekenis knoopte Arnold Bode opnieuw aan in het naoorlogse
Duitsland. Het naziregime had zich schuldig gemaakt aan lugubere boekenverbrandingen en een sinistere destructie van twintigste eeuwse kunst die het
bestempelde als 'Entartete Kunst'. Het Duitse publiek had daardoor het contact
met de levende kunst verloren. Arnold Bode begreep dat de naoorlogse ruïne
van het Kasselse Museum Fridericianum de meest betekenisvolle plaats was
om dat verloren contact te herstellen. Nu de ruïne volledig is weggewerkt, het
gebouw is gerestaureerd en het contact is 'gedocumenteerd', ontdekt de kunstganger in DOCUMENTA IX dat de geest en de ruimte van het Museum
Fridericianum te klein zijn geworden om nog een centrale rol te kunnen spelen
in het contact tussen de eigentijdse kunstwerken en het publiek.
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Dat spreekt duidelijk uit het wassenbeeldenmuseum Die Geschichte der
(Kassel). Met dat werk levert de Belgische kunstenaar Guillaume
Bijl een grote bijdrage tot DOCUMENTA IX. Zijn museum bestaat uit vier

Documenta

wassen beelden, opgesteld in de vorm van een triptiek. In het midden staan de
beelden van het echtpaar Bode, links het beeld van Joseph Beuys en rechts dat
van Jan Hoet. Bijl verwijst nergens direct naar het Museum Fridericianum.
Zijn museum staat wel op de Friedrichplatz, maar links van het Fridericianum.
Het verschijnt als een drieledige etalage van de grote kwaliteitskledingszaak
Leffers. Dat uitzicht van een kwaliteitszaak krijgt het door het edele blauw, de
vergulde band en het eveneens vergulde, gotische opschrift. Dat kader verhoogt nog de waardigheid van de wassen beelden. Ze stralen zelfs een luxe
uit, maar een luxe die niet te koop is. Bijl speelt met de logica van de winkeletalage. Architecturaal treedt 'de etalage' van het wassenbeeldenmuseum
letterlijk uit de muur van het gebouw en de figuren onderscheiden zich van de
gebruikelijke mannequins. De beelden hebben hun eigen afgesloten plaats. Zo
is er geen doorkijk mogelijk in de achterliggende verkoopsruimte. De beelden
kijken in de richting van het open Friedrichsplein. Het museum kan niet
worden bezocht, er is geen kassa, want het is altijd toegankelijk, het contact
van het publiek met het kunstwerk is permanent. Hiermee schept Bijl een
perfect beeld van de levensdynamiek van de kunst, eigen aan de Kasselse
documenta-traditie.
In beweging gebracht door het echtpaar Bode, voortgestuwd door Joseph
Beuys, bereikt de documenta-dynamiek in DOCUMENTA IX van Jan Hoet
een historisch hoogtepunt. In tegenstelling tot etalagepoppen hebben wassen
beelden een herkenbaar gezicht, ook die van Bijl. De verlichting is niet gericht
op koopbare etalagegoederen, maar op het aangezicht van de afgebeelde
personen. Ook hier blijkt hoe Bijl de levensdynamiek van de documentatraditie niet verdicht in de afbeelding van koopbare objecten die hedendaagse
kunstwerken ook kunnen zijn. Hij ziet de geschiedenis van documenta in de
eerste plaats in het levenswerk van Bode, Beuys en Hoet. Hedendaagse kunst
ent zich op de inspiratie, het engagement en de verantwoordelijkheid van
levende mensen. Zij zijn de 'documenti' van de documenta's. Door de levende
Jan Hoet op te nemen in zijn wassenbeeldenmuseum, onderstreept Bijl hoe het
verleden van documenta tot het heden behoort. Het Bijl-museum maakt deel
uit van de meest publieke en levende plaats van DOCUMENTA IX.
ARCHITECTUREN
De kunst-ganger die in DOCUMENTA IX zijn weg gaat, ervaart dat het
Museum Fridericianum niet het centrum van het Kasselse kunstgebeuren is.
Hij ontdekt zelfs dat er geen centrum is. DOCUMENTA IX spreidt zich uit
over al eerder gebruikte gebouwen als het Fridericianum en de Orangerie, over
de nog niet eerder ingenomen Neue Galerie, de glazen traphal van het AOK-

1. De Aue-Pavillons van de Belgische architecten Paul Robbrecht en
Hilde Daem (foto SDB).
2. Ilya Kabakov. The Bathrooms, Toilet (foto Dirk Bleicker).
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3. Tadashi Kawamata, People's Garden langs de kleine Fulda (foto
SDB).
4. De beeldengroep van Juan Munoz bij de Neue Galerie (foto SDB).
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5. De beeldengroep van Thomas Schutte, De vreemden, op de portiek
van het gewezen Rote Palast en de huidige kledingszaak Leffers (foto
SDB).
6. DOCUMENTA IX-project van K. Yook, met Beuys-eik en -basaltsteen en links de Signalturm der Hoffiiung van Mo Edoga (foto SDB).
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7. Mo Edoga, Signalturm der Hoffnung (foto SDB).
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gebouw, het Ottoneum, het Grimm-Museum. De tentoonstelling neemt voor
het eerst bezit van de pas gebouwde documenta-Halle van de Duitse architecten J. Jourdan en B. Muller en ze heeft zelfs haar eigen tijdelijke gebouwen
geconstrueerd, de Aue-Pavillons van de Belgische architecten Paul Robbrecht
en Hilde Daem. De paviljoens ogen als de woonwagens van de hedendaagse
kunst, d.i. de kunst die leeft en dus steeds onderweg is. De twee Belgische
architecten hebben ook de open binnenruimten van het Museum Fridericianum
tijdelijk verbouwd en zodanig ingericht dat de kunstenaars er hun eigen ruimte
konden scheppen. Tal van hedendaagse kunstenaars treden ook zelf op een of
andere wijze architectuur-scheppend op. Hun kunstwerken krijgen de naam
van installaties en ze verschijnen als 'architecturen'. In de documenta-lijn
willen ze een oord creëren waar het leven zoals het nu reilt en zeilt zich
tijdelijk kan vestigen.
In het Fridericianum is dat o.a. duidelijk het geval met de piano-bar van
Vera Frenkel. Via o.a. de beelden op de geïnstalleerde videomonitoren komt
de bezoeker in de sfeer van een bescheiden bar van ergens een stationnetje.
Op de video's vertolken anonieme mensen hun levensverhaal, terwijl ze
onderweg zijn naar een of ander station in hun geschiedenis. In de GerhartHauptmann-Schule, gelegen achter het Fridericianum, bouwt Rebecca Horn
een gewezen klaslokaal om, zet er de banken op hun kop, schroeft ze vast aan
het plafond en laat via een systeem van buizen en trechters de geleden
vernederingen en frustraties letterlijk door het raam naar buiten vloeien. De
herinnering aan een pijnlijk moment uit haar kindertijd is hier architecturaal
bewerkt tot een bewegend beeld.
Andere kunstenaars hebben van het documenta-landschap een echte
bouwwerf gemaakt. Per Kirkebey heeft het uiteinde van de nieuwe documentaHalle verlengd met een geometrische, bakstenen structuur, die door de leerlingen van een Kasselse technische school is gemetseld. Op de grote, cirkelvormige Konigsplatz heeft Gustav Lange een grootse houten trap gebouwd die in
zijn monumentaliteit toch bescheiden overkomt. De constructie geeft onderdak
aan de talloze mensen die in het midden van het plein op de tram wachten en
neemt diegenen die de stad verkennen mee naar een balkon van waarop ze als
bewoners van het plein rustig en vanop afstand alles wat gaat en staat kunnen
bekijken.
De architectuur van Anish Kapoor heet Descent into Limbo: een gesloten
gebouwtje, dat zich afsluit van de omgeving, maar dat de toeschouwer
binnenleidt in een samenspel van stilte, licht, kleur en vorm, waarvan hij de
oneindigheid door zijn waarnemingsvermogen zelf voortbrengt. Op zijn beurt
verrast de Rus Ilya Kabakov op het pleintje achter het Fridericianum de
kunstganger. Van buiten ziet het gebouw er uit als een openbaar toilet. Ga je
er binnen, dan kom je tot je verbazing terecht in een schamele woning. De
stoffige huiskamer lijkt door haar bewoners verlaten te zijn. Ze hebben
blijkbaar niets meegenomen. Veel voorwerpen dragen sporen van een persoon-
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lijk verhaal. Misschien zijn de bewoners van plan weldra opnieuw hun intrek
te nemen in het huis met de toiletten.
In het Auepark, waar de kleine Fulda een bocht maakt, heeft de Japanner
Tadashi Kawamata zijn installatie People's Garden gebouwd. Zijn kleine
architecturen vormen hutten, bestaande uit planken en verroeste golfplaten,
zodat ze bij de kunst-ganger beelden oproepen van een krottenwijk uit de
Derde Wereld. De dramatiek van de installatie dringt pas volledig tot je door
wanneer je in de omgeving de mooi verzorgde tuinhuisjes met de rijkelijk
beplante, goed onderhouden én afgesloten groententuintjes bemerkt.
Door deze en talrijke andere architecturen is een belangrijk deel van de
stad Kassel tijdens DOCUMENTA IX een kunstwerf geworden. Het belangrijk
gevolg daarvan is dat de documenta-ganger de stad gaat beleven als een
kunstwerk, of beter gezegd: hij leert de stad waar te nemen met de ogen van
de kunstenaar. De kunstwerken voeren zijn gedachten mee naar een stedebouwkundige visie waarin de stad het oord is waar het leven zichzelf boetseert. Talrijke documenta-kunstwerken integreren zich in een concrete plek. Ze
maken zichzelf tot bouwstenen van een stedelijk milieu waarvan de planning
niet meer alleen wordt gedicteerd door de harde wetten van een economisch
onderbouwd geldgewin en consumptiegedrag. De kunst-ganger in DOCUMENTA IX leert dat de kunstige architecturen de architectuur zelf vrijmaken.

SCULPTUREN

In de handen van de documenta-kunstenaars functioneren architecturen als
sculpturen. Maar ook de beeldhouwkunst in haar traditionele beoefening laat in
DOCUMENTA IX haar eeuwige jeugd zien. Daarvan getuigen de expressieve
beelden van o.a. de Senegalees Usmane Sow, de Japanner Katsura Funakoshi
en de Spanjaard Juan Munoz. Sows beelden van de Afrikaanse worstelaar
Debout evoceren de natuurlijke levenskracht en vechtlust van de Afrikaanse
mens. Ze geven hem zijn waardigheid terug die hij in de westerse media zo
vaak verliest. De beelden van Funakoshi en Munoz plaatsen de kunst-ganger
voor de spiegel van wat je de waardigheid van de onvolkomen mens zou
kunnen noemen. Funakoshi's statische mannen met hun starende blik hebben
geen benen, maar wel een drama waarvan ze het leed waardig willen dragen.
Geen mens die hen durft aan te spreken. De dwergen van Munoz lijken hun
benen en voeten verloren te hebben in de wereldbol die ze als laarzen dragen.
Hun ogen zijn dichtgekleefd, maar toch lijken ze te weten waarheen ze willen
gaan. Dat is althans het geval in de beeldengroep die Munoz op een sublieme
wijze heeft opgesteld langs een muur van de Neue Galerie. De beelden lijken
te willen voortbewegen door zich te oriënteren aan de muur van het kunstgebouw, zoals in voorbije tijden de schepen dat deden aan de kustlijn. De
'lijdende' beelden van Funakoshi noch die van Munoz vragen om medelijden.
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MENSELIJKE FIGUREN
De sculpturen van Sow, Funakoshi en Munoz stellen de gestalte van de mens
in het documenta-landschap van de hedendaagse kunst duidelijk aanwezig.
Daardoor vertoont DOCUMENTA IX een grote plastische afstand tegenover
vooral documenta 2, waar de abstracte schilderkunst domineerde. Met de
nazistische verheerlijking van het zuivere Germaanse ras nog in gedachten en
vooral met de communistische DDR-dictatuur van het sociaal-realisme in de
eigen achtertuin vierde de plastische abstractie in documenta 2 de autonomie
en de vrijheid van de kunst. DOCUMENTA IX leert de kunst-ganger dat de
hedendaagse kunst de schaamte om de figuratie heeft overwonnen. Hierdoor
overbrugt ze zelf de kloof met het grote publiek zonder daarom haar ziel te
verkopen.
Een levend teken daarvan is het nieuwe werk dat Jonathan Borofsky op de

Man walking to
the sky. Het beeld met een menselijke figuur die rechtop en vastberaden op

Friedrichsplatz heeft opgesteld. Het monumentale werk heet

een stalen buis hoog boven de grond in de richting van de wolken stapt, heeft
niet alleen het nieuwe documenta-landschap gesculpteerd, maar heeft eveneens
de stadsbewoners van Kassel bekoord. DOCUMENTA IX was amper halfweg
of zij hebben aan het stadsbestuur gevraagd ervoor te zorgen dat het beeld in
de stad zou kunnen blijven.
De plastische aanwezigheid van menselijke figuren zie je ook in het reeds
vermelde werk van Guillaume Bijl en in dat van Thomas Schutte. In het werk
van de Duitse kunstenaar vloeien sculpturen en architecturen samen. Hij

De
Vreemden boven een klassieke portiek. De portiek is het beschermde overblijf-

plaatst een beeldengroep met de al even duidelijke als eenvoudige titel

sel van het voormalige Rode Paleis op de Friedrichsplatz. Op de plaats ervan
bevindt zich de kledingszaak Leffers. Schutte heeft net als Guillaume Bijl op
zijn manier perfect de plaats plastisch in zijn werk geïntegreerd. Door de
combinatie met de klassiek-statische portiek zinspeelt hij vooral op de bekende
allegorische beelden zoals die bijvoorbeeld te zien zijn op het naburige
klassieke Fridericianum. Tegelijkertijd refereert het beeld ook aan de consumptie- en welvaartsmaatschappij, vertegenwoordigd door de grote kledingszaak.
De beeldengroep vormt een internationaal gezelschap van ontheemde mensen.
Ze lijken tijdens hun zoektocht naar een nieuwe thuis in Kassel gestrand te
zijn. Ze kunnen niet meer verder, ze staan aan de rand van de portiek, nog een
stap verder en ze storten naar beneden. Mannen en vrouwen, ouden van dagen
en kinderen kijken de documenta-bezoekers op de Friedrichsplatz aan. Op het
ogenblik dat DOCUMENTA IX goed begonnen was, werd Europa geconfronteerd met het grootste vluchtelingenprobleem sinds de Tweede Wereldoorlog.
Tegelijkertijd steekt een racistisch getinte vreemdelingenhaat de kop weer op.
Het werk waarvoor Schutte zo'n duidelijke publieke plaats heeft gekozen,
bekleedt de kunst zonder schaamte met de concrete gestalte van de levende
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hedendaagse menselijke figuur. Het krijgt erdoor een narratieve en herkenbare
verschijning.
De herinnering aan de beeldengroep

De Vreemden

begeleidt de kunst-

ganger naar People's Garden van Tadashi Kawamata. Misschien is het dorp de
plek waar 'de vreemden' van Schutte zichzelf een onderdak hebben gebouwd,
verborgen voor het oog van de stad. En ook het Russisch toilettenhuis van
Kabakov wordt dan een stapsteen langs dezelfde gedachtenlijn van de documenta-ganger.
De plastische kracht van de menselijke figuren treedt ook naar voren in de
meer hedendaagse videokunst. Steeds meer kunstenaars maken gebruik van het
filmisch medium dat ze willen integreren in hun plastisch werk. Als de
typische kunstvorm van de twintigste eeuw is de film synoniem van het levend
beeld. De video kan het filmisch beeld een eigen plaats geven in het plastisch
werk. Een aantal kunstenaars wendt die mogelijkheid aan om de levende mens
in het kunstwerk aanwezig te stellen. Daarvan getuigt o.a. de video-installatie

AnthrolSozio van Bruce Nauman. Daarin gebruikt de Amerikaanse kunstenaar
de video om een voortdurend bewegend zelfportret te 'schilderen'. Het bestaat
uit het kale hoofd van Nauman die onophoudelijk de zinnen 'Help me, hurt
me, Sociology' en 'Feed me, eat me, Antropology' door elkaar scandeert.
Woord en beeld worden akoestisch versterkt en optisch vermenigvuldigd. Ook
in het project van de Koreaan Keunbyung Yook krijgt via het gebruik van
video de menselijke figuur een belangrijke plaats. Tegenover de ingang van
het Fridericianum heeft hij een grote iglo van graszoden gebouwd. Bovenaan
staat een videomonitor die het bewegend oog van een mens laat zien, terwijl
uit een geluidskoker natuurgeluiden weerklinken. Maar een erg sprekend
voorbeeld van de beeldende aanwezigheid van de menselijke figuren door
middel van het filmisch videomedium is de zaal in het Fridericianum, waar
Stan Douglas zijn film Hors-Champs vertoont: vier jazzmuzikanten die

Spirits Rejoice. Er gaat van de
videofilm een grote plastische kracht uit juist omdat Douglas het filmische
beeld volledig in dienst heeft gesteld van de directe aanwezigheid van de
muzikanten en hun muziek. Door het werk op te dragen aan de bewoners van
meesterlijk improviseren op Albert Ayler's

de wijk South Central in Los Angeles betrekt Douglas de levende beelden op
het drama van de levende geschiedenis.
IN DE VOETSPOREN VAN JOSEPH BEUYS
Door oog te hebben voor de bijzonder rijk geschakeerde verwevenheid van
kunst en leven, vindt de kunst-ganger in DOCUMENTA IX niet alleen zijn
persoonlijke weg, maar ook een draad van Ariadne. Die bestaat o.a. uit de
erfenis van het naoorlogse, plastisch genie Joseph Beuys (1921-1986). Naar
hem verwijst Guillaume Bijl in zijn wassenbeeldenmuseum. DOCUMENTA
IX van Jan Hoet beweegt zich in meer dan één opzicht in de geest van het
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werk van Joseph Beuys. In de Zwehrenturm van het Fridericianum heeft Hoet
enkele kunstwerken van overleden kunstenaars samengebracht onder de titel
Collective Memory. Eén van de werken is de installatie Wirtschaftswerten van
Beuys. En in de Neue Galerie ontdekt de kunst-ganger op zijn weg door het
documenta-landschap de permanente Beuys-zaal. De sporen van Joseph Beuys
zijn in Kassel voor de aandachtige kunst-ganger overal zichtbaar aanwezig
door de 7.000 eiken die hij in het kader van documenta 7 samen met evenveel
basaltstenen over het grondgebied van de stad Kassel heeft laten planten. Op
16 maart 1982 plantte hij de eerste eik met basaltsteen tegenover de ingang
van het Fridericianum. De kunstenaar die daarnaar het uitdrukkelijkst verwijst
in DOCUMENTA IX is Mo Edoga. In een gesprek dat ik met hem had, stelde
hij zich voor als de meest intieme leerling van Joseph Beuys. Van Nigeriaanse
afkomst, doctor in de geneeskunde, sinds kort professor aan de Kasselse
kunstacademie, bouwt hij iedere dag dat documenta duurt voort aan zijn
Seintoren van de Hoop

(Signalturm der Hoffnung). In de traditie van Beuys

maakt hij van documenta een levend kunstatelier. Met aangespoelde stukken
hout, bomen en takken, die hij uit de Duitse rivieren heeft opgevist, bouwt hij
in de as met de Beuys-bomen op het Friedrichsplatz zijn seintoren van de
hoop. Hij gebruikt daarbij spijkers noch schroeven. Hij boort in het hout gaten
en snoert de stukken aan elkaar vast. Edoga's kunst-werk vormt een ecologisch document. Het snoer waarmee hij het verloren hout tot een toren maakt
waar kinderen in komen spelen, beschouwt hij als de levende draad van
Ariadne, het verbindende bouwprincipe. Met Beuys deelt hij het geloof dat de
hedendaagse kunst de bouwwerf is waarop de hedendaagse mens oplossingen
zoekt en vindt voor een gezond leef- en werkmilieu.
Kunst die zich ent op de levensboom wordt steeds meer een werk, een
kunst-werk, DOCUMENTA IX documenteert dat op overtuigende wijze. De
Seintoren van Edoga zal nooit af zijn. Hierdoor signaleert het werk dat
DOCUMENTA IX geen afgerond kunst-werk is. Een belangrijke reden
daarvan is dat iedere kunst-ganger zijn eigen documenta bouwt op het ritme
van zijn voetstappen. En het zijn zijn stappen die zijn gedachten dragen. De
toren van Edoga heeft bovendien nog een andere signaalwaarde voor de
documenta-ganger. De Seintoren van de Hoop kan namelijk door niemand in
bezit worden genomen, het kunst-werk ontsnapt aan de galerie en het museum.
Het behoort toe aan de mens die bouwt in trouw aan het leven. Op dezelfde
wijze kan DOCUMENTA IX niet worden vastgehouden door de ontelbare
visuele en geschreven documenten, ook niet door dit document van een kunstganger.

Over 'De eerste steen' van Monika van Paemel

LEZEN IS ZICH HERINNEREN
JORIS GERITS

De voorlaatste alinea van

Marguerite,

een korte roman van Monika van

Paemel uit 1976, eindigt met volgende resem vragen: 'Wat voer ik uit? Wie
ben ik? Wat beteken ik? Voor mezelf? Voor de anderen? Heb ik het verleden
onder de knie? Bezit ik een toekomst? Ben ik bang? Moedig? Dom? Of alleen
maar dwaas? Zal ik het er beter afbrengen dan zij? Leven mijn kinderen? Kan
ik leven en vrij zijn, kwetsbaar genoeg om van iemand te zijn? Kan ik
beminnen zoals men bloemen plukt, een feest?' Die retorische vragen stelt het
hoofdpersonage in de portrettenzaal van Le Museon Arlaten waar zij haar
grootmoeder meent te herkennen in het schilderij dat 'Marguerite Luchard'
voorstelt. Het antwoord van het portret dat in haar ziel resoneert is een nieuwe
vraag: 'Kun je het verdriet dragen?' (p. 125).

De eerste steen ' , de nieuwe roman van Monika van Paemel, geeft een antwoord op die vraag, geen direct ja/neen-antwoord, maar een antwoord als een
uitnodiging gericht tot de lezer: zie hoe ik erover schrijf, over het verlies, het
verdriet, gekwetste zielen, het gat in hun leven, en oordeel of deze eerste steen
een blijvende gedenksteen zal zijn.
Aan de roman gaat deze zin vooraf: 'Alles wat hier staat geschreven is
toevallig maar noodzakelijk'. Die noodzakelijkheid is een echo van het eerste
motto — van Leonard Woolf — dat Marguerite inleidde: 'You cannot escape
Fate, and Fate, I have always felt, is not in the future, but in the past'.

De eerste steen begint en eindigt in Jeruzalem waar de laatste steen van de
intifadah nog niet gegooid is. Maar de steen van verdriet en schuldgevoel —
een grafsteen voor een kind dat zichzelf voor een trein verloren gegooid heeft
— weegt in alle zwaarte op het hoofdpersonage, May, in haar huis in Mechelen, gelegen (toevallig?) in de Jeruzalemsteeg. Die geeft uit op het pleintje
waar de okerkleurige kazerne staat, verzamelplaats in de Tweede Wereldoorlog
van de Belgische joden vóór hun deportatie naar de Duitse vernietigingskampen.
De hoofdpersonen in de vijf romans die Monika van Paemel tot nu toe
geschreven heeft, of ze nu 'ik', Pam of May heten, hebben gemeenschappelijk
dat zij door hun moeder niet gewild zijn en een vader hebben die uitmunt door
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afwezigheid. Zij zijn grootgebracht door grootouders, ongetrouwde tantes en
ooms, en pleegouders.
SCHRIJVEN IN CIRKELS

De eerste steen is

geschreven als een mozaïek waarin de schrijfster actuele
ervaringen via associaties verbindt met gebeurtenissen uit het verleden,
bedenkingen met herinneringen confronteert, contouren trekt die pas vele
bladzijden verder en vaak maar fragmentarisch ingevuld worden, feiten
meedeelt waarvan de samenhang en meerzinnigheid pas na herhaalde lectuur
duidelijker worden. De kringen waarin het hoofdpersonage thuishoort en waar

de ouders alleen maar als bezoekers toegang hebben, heeft Monika van Paemel
al beschreven in haar debuutroman, Amazone met het blauwe voorhoofde. Een
eerste kring is de hoeve waar de grootmoeder woont met wie haar nog aan
kinderen overblijft na 12 zwangerschappen. In De eerste steen heet ze Poldine.
Ze staat er gebeiteld in de spreuken en volkse gezegden vol wijsheid waarmee
ze een situatie kernachtig beoordeelt: 'Een vogel die te vroeg zingt haalt de
avond niet' (p. 24), 'Twee geloven op één kussen, daar ligt de duivel tussen!'
(p. 79), 'Vanboven blinken en vanonder stinken' (p. 136).
Een tweede kring is het huis in de Noorderkempen bij de pleegouders waar
het hoofdpersonage als kind herstelde van een hersenaandoening. In

Amazone

met het blauwe voorhoofd

beschrijft ze met veel sympathie de pleegvader die
daar Jan heet, haar overal op de fiets meeneemt, als protestantse Hollander,
getrouwd met een katholieke weduwe met twee kinderen, zijn pet niet afneemt
in de kerk, in de kersttijd voor haar een rommelpot maakt, haar de naam wijst
in de zijgevel van het huis gekrast door een ondergedoken Pool of Canadees
(pp. 52-57). Die Jan heet in De eerste steen Willem en zijn wat nurkse vrouw

Olga. May beschrijft o.m. haar laatste bezoeken aan de oud geworden pleegouders (pp. 199-202). De vertrouwensrelatie met Willem is zo hecht gebleven
door de jaren dat ze hem toen bijna alles had verteld: 'Over de dwaalwegen
van de liefde, over het kind, haar verloren dochter, over haar angst alleen over
de wereld te zwerven' (p. 200). Bijna. Maar op dat moment kon het nog niet.
De steen op haar hart woog nog te zwaar.
De derde kring is de school te Turnhout met haar gotieke galerij, waar
meisjes het kruis van Lotharingen op hun uniformblouse dragen. In De eerste
steen beschrijft May hoe flauwvallen in het convent van de zusters van het
Heilig Graf een enthousiast beoefende sport was (p. 25) en hoe ze er verliefd
geworden is op een slanke lerares Duits (p. 114 e.v.).
In de cursieve passages van haar tweede roman, De confrontatie, kwam er
een vierde kring bij: het eigen huis met de man en de beide dochters. In

eerste steen

De

staat alleen het lege huis in de Jeruzalemsteeg, zonder man,
zonder kind. May beschouwt het als een vossehol met vluchtwegen (p. 187),
ze voelt er zich een overblijvende.

1000

STREVEN I SEPTEMBER 1992

In De vermaledijde vaders kan de lezer dezelfde personages ontmoeten in
dezelfde kringen, ze krijgen er een identiteit, ze worden er verankerd in de
geschiedenis.
Een nieuwe kring betreedt May in De eerste steen wanneer ze haar intrek
neemt te Jeruzalem in het souterrain van Hagar. May heeft Hagar leren kennen
tijdens een conferentie over oorlog en vrede. Hagar is een joodse Nederlandse,
wier vader vergast werd. Haar moeder, die ze niet kan verdragen, heeft haar
bij haar Hollandse pleegouders opgehaald en ze zijn naar Israël geëmigreerd.
Hagar heeft er dienst genomen in het leger en is nadien in Europa nog
wiskunde gaan studeren. Ze heeft een zwangerschap niet kunnen beëindigen:
de vrucht was afgestorven. Zij is in therapie bij een psychiater. Hagar is een
vrijbuiter, rusteloos, dominant genoeg om een aantal vrouwen aan zich te
binden, aantrekkelijk genoeg om geregeld ook 'iets' met mannen te hebben. In
haar souterrain is zij de spil van een ruime kennissen- en vriendenkring waarin
ook May opgenomen wordt.
De belangrijkste vriendinnen zijn Ruth, Dina, Alida en Susanna. Ruth is
een Engelse jodin, verpleegster, gescheiden, met een zoon in het leger. Ze
bestudeert de bijbel zonder in God te geloven. Zij bezit het huis in de heuvels
bij Jeruzalem waar May aan het einde van de roman zal verblijven voor de
duur van Ruths reis naar New York.
Dina is uit overtuiging uit Amerika overgekomen, ze kookt koosjer, werkt
als vrijwilligster mee bij opgravingen en heeft een borstamputatie ondergaan.
Alida is getrouwd met een begrijpende en geduldige man, Yona, maar heeft
ook een vurige relatie met een Nubiër in Londen. May zal bij haar tweede
verblijf in Jeruzalem te gast zijn op het huwelijk van Alida's zoon.
Susanna is een Jemenitische die met haar vijf kinderen en haar zieke man
naar Israël geëmigreerd is dat voor haar het beloofde land betekent. Susanna
maakt Hagars souterrain schoon en onderhoudt het huis van Ruth sinds die
ontdekt heeft dat ze een maagzweer heeft. Susanna heeft een simplistische kijk
op het Joods-Arabische conflict: het land is aan de joden gegeven, haar zoons
zullen het verdedigen, haar dochters het bevolken en de Arabieren moeten
eruit.
De enige mannelijke bezoeker die tot de gewone gasten van het souterrain
behoort is Mischa, door Hagar beschouwd als het kind dat zij nooit heeft
kunnen krijgen. Hij is de zoon van Rosa en een niet met name genoemd
militair. Zijn oudere broer Ghilad is in Libanon verongelukt. Bij haar vertrek
naar Amerika, waar Rosa een proefschrift wil maken over Rosa Luxemburg,
heeft zij Mischa aan de hoede van Hagar toevertrouwd.
Deze beknopte, in de vorm van een signalement genoteerde gegevens
kunnen de lezer van nut zijn als leidraad bij de lectuur van De eerste steen.
Want de levensverhalen van deze joodse mensen worden niet in één tekstblok
verteld, maar liggen verspreid over de hele roman, waarbij ze nog afgewisseld
worden met de verhalen van de Vlaamse personages uit de boven genoemde

LEZEN IS ZICH HERINNEREN

1001

kringen. Het personage May brengt al die levens samen in haar poging om wat
in De confrontatie het reglement van het leven genoemd wordt te begrijpen en
te verdragen. Dat reglement luidt: 'Iedere geboorte baart de dood' (p. 151).
Die ijzeren wet geldt voor al het bestaande: 'Ook als de stenen met de tijd
of door geweld tot puin vervallen staan de ruïnes overeind om ons een lesje te
leren: alles vergaat, jullie om te beginnen'

(De eerste steen, p. 43).

STENEN ALS SYMBOLEN
Stenen hebben in deze roman een opmerkelijke symboolwaarde. In de context
van het moderne Israël dat May doorkruist van Tel Aviv tot de Negev-woestijn, van Betlehem tot Kefar Nahum, met het souterrain van Hagar in Jeruzalem als pleisterplaats, blijven die stenen hun bijbelse connotatie bewaren: 'Wie
zonder zonde is werpe de eerste steen', denkt May (p. 261) en bij een bezoek
van het Italiaanse parlementslid 'La Cicciolina' met haar provocerende tot
joden en Arabieren gerichte liefdesboodschap, weerklinkt het aloude 'Stenig
haar!' (p. 62). Uitkijkend over de Dode Zee spreekt May de wens uit: 'Heer
laat ons hier drie tenten bouwen!' en Yona, de man van Alida, wijst naar de
op elkaar gestapelde rotsen die mogelijk een terrein afbakenen en zegt: 'Daar
staat het klaar geschreven: dit zijn mijn stenen!' (p. 43) en als May door het
plots weer opkomend verdriet overweldigd wordt, heeft ze de aandrang om
haar hoofd op Yona's schouder te leggen en uit te huilen: 'Zie, ik herken mijn
land niet meer, mijn kinderen zijn verstrooid, en mijn moeder is gestorven
zonder mij nog te kennel, op welke steen zal ik mijn hoofd te rusten leggen?'
(p. 44). De warme stenen van zijn land waarvan Mischa hartstochtelijk houdt
en waarop hij de liefde wil bedrijven (p. 73) zijn ook een steen des aanstoots
voor de Palestijnen die hetzelfde land als hun eigendom claimen. Onderweg
naar afgelegen kibboetsen wordt de auto van Hagar en May geregeld door
stenen bekogeld. '0p een steenworp afstand' is in Israel geen verbleekte metafoor meer. Na een bezoek aan Massada, historische ruïnes die ze een merkwaardig symbool van verzet vindt omdat het op collectieve zelfmoord is
uitgelopen, zal May zuchten: 'Ik heb, geloof ik, genoeg van stenen' (p. 140).
Maar ze heeft ook oog voor nog andere dan bijbelse en actuele politieke
betekenissen van ' de eerste steen'. Op weg naar de begraafplaats op de
hellingen van de Olijfberg raapt ze haar zakken vol steentjes, die ze onopgemerkt en voorzichtig op de tomben legt als een materieel teken van haar
aandenken aan de doden: 'Ik heb aan u gedacht, mevrouw, mijnheer, klein
kindje' (p. 172). Bij haar tweede bezoek aan Jeruzalem, op het einde van de
roman, krijgt ze van Hagar een blauwgroene Eilat-steen cadeau, gevonden bij
de kopermijnen van koning Salomo. In een flits associeert ze hem met de
steen der wijzen en met de door de koning der Belgen indertijd gelegde eerste
steen van het station te Mechelen, waar de trein vertrokken is waaronder het
kind terechtgekomen is, 'dubbelgevouwen met kop en voeten ervoor' (p. 261).
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Later, te midden van het tumult op de bruiloft van Alida's zoon, noteert
May, in een pijnscheut, deze gedachte: 'Nu ben je nergens meer, ik heb je
verloren, moet tegen de stenen praten' (p. 276). Het luidop praten tegen de
stenen, vastgelegd met de tekens van het alfabet, is een roman geworden:

De

eerste steen.
EEN OUD VERHAAL
Rudolf van den Berg, regisseur van de speelfilm De Avonden naar het gelijknamige boek van Gerard Reve, heeft in een interview in Bzzlletin (nr. 170/171,
nov./dec. 1989, p. 9) verklaard waarom de film begint met een shot van een
Egyptisch Isis-beeld, een moederfiguur die haar kind de borst geeft. De
verklaring luidt: we gaan een heel oud verhaal vertellen, namelijk over een
jongen die er niet overheen kan komen dat hij niet meer zo dicht bij z'n
ouders is. De cover van De vermaledijde vaders (1985) van Monika van
Paemel is een tamelijk wazige afbeelding van een doek van Jean-Jacques
Bachelier (1724-1806) getiteld: 'La Charité Romaine ou Cimon, dans la
prison, allaité par sa fille'. Deze cover hee ft dezelfde functie als het shot
waarmee de film De Avonden begint: lezer, dit verhaal begint wel op 4 mei
1945, maar het is van alle tijden. Het gaat over de met rede begaafde mens die
ook een gewerveld dier is, behorend tot de klasse van de zoogdieren. De
borsten van de vrouw, door Van Dale beschreven als de ronde vlezige, in een
tepel eindigende klieren waarin de moedermelk zich afscheidt, door dichters
telkens opnieuw geadoreerd ('Jij van wie de borsten de aanbiddelijke bekers
zich zo ver naar / mij uitstrekken dat ik er over ga als over 'n brug van rozen
/ 'n dubbele brug van sneeuw in 't zonlicht om zo bij jou te komen' — G.
Apollinaire in Poèmes a Madeleine, vert. Ernst van Altena), zijn in De eerste

steen

nadrukkelijk aanwezig om de thema's van de vruchtbaarheid en het
genot (en hun tegendeel: de onvruchtbaarheid en de smart) te verbeelden. Op
de vooravond van de bruiloft van Alida's zoon heeft May een droom over de
in oude culturen vastgelegde voorstellingen van de vruchtbaarheid en de
erotische vervoering. Die droom begint als volgt: 'In roze zandsteen verscheen
het bas-reliëf van een Indiase tempel. Aan weerszijden van een mensenkluwen
stonden twee vrouwenfiguren met ronde heupen. De ene frontaal, de andere
met de rug naar de toeschouwer. De ene vrouw hield met twee vingers de
tepel van een bolronde borst vast, alsof ze een kers aanbood, de andere legde
haar hand liefkozend op haar billen' (p. 274). Ook de christelijke recuperatie
van de vruchtbaarheidsmythen heeft May bezocht in Betlehem in de grot van
de lactatie, waar Maria toen ze Jezus aan de borst had enkele druppels melk
op de rotsen had laten vallen (p. 30). Voor de spiegel heeft May vaak zichzelf
bekeken in haar rijping van kind tot vrouw. Onbevangen heeft ze de vrouwen
geobserveerd die haar hebben opgevoed. Ze hee ft gevrijd met Hagar maar ook
met Davy, een tedere, corpulente vrouwenarts, gespecialiseerd in vruchtbaar-
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heidsproblemen maar helaas ook in borst-en baarmoederkankers. Met de
borsten die zijzelf en anderen gestreeld hebben, heeft May het kind gevoed dat
ze met de melk de dood heeft doorgegeven. Dat besef maakt May wanhopig.
In De confrontatie stelde het hoofdpersonage nog volgende algemene vraag:
'Als ik geen enkel kind kan beschermen, hoe zal ik de mijne dan redden?' (p.
34) en in het begin van Marguerite wordt de gehechtheid aan het leven als
volgt beleden: 'Want tot nu toe heb ik altijd willen leven, zelfs in de somberste ogenblikken en juist dan, en iedere keer weer als ik iets zie sterven, al is
het maar een vogel of een konijn, voel ik me diep ongelukkig. Er is geen
enkele schoonheid in de dood, en geen enkele dood is vruchtbaar' (p. 13). In
het vijfde deel van De vermaledijde vaders is Pam 76 geworden en de grootmoeder van Alexandra, een kleindochter die in brieven haar naam op androgyne wijze spelt als Alex-Sandra. Op de binnenkant van de pols van de linkerhand van Alexandra lopen twee parallelle maar onhandig getrokken lijnen,
littekens van twee zelfmoordpogingen, uitingen van onvermogen om te leven,
bedreiging van vernietiging die haar moeder woest van verdriet maakt.
Grootmoeder Pamela hoopt haar nog te kunnen duidelijk maken dat het leven
altijd voorrang heeft op de dood. In De eerste steen is de hoop omgeslagen in
wanhoop. ' Bij het kind was het kwaad naar binnen geslagen. Destructie werd
zelfdestructie' (p. 218). De androgyne Alexandra uit De vermaledijde vaders is
in De eerste steen het naamloze kind, dat met verbonden polsen op de vijfde
verdieping ligt, het kind dat ook voor zichzelf een ander, een vijandige
vreemdeling geworden is. May heeft haar het leven aangedaan, May heeft haar
kind niet in leven kunnen houden. Over de van pijn en schuldgevoelens
doordrongen vraag of May niet in liefde tekort geschoten is, heeft Monika van
Paemel een indrukwekkend boek geschreven voor lezers met een geheugen,
want 'Dat alles aan alles herinnerde en aan elkaar vastzat als oorzaak en
gevolg, dreef May tot wanhoop' (p. 240).

NOTEN
I Monika van Paemel. De eerste steen. Meulenhoff, Amsterdam, 1992, 279 pp., f 36,50 / BEF 730.
2 Cfr. Joris Gents, Monika van Paemel. traditie en ambitie, in Streven, oktober 1985, pp. 25-32.

Migrantenbeleid als sta-in-de-weg
voor de organisatie van de islam

GODSDIENST ALS SMEEROLIE
ADRIAAN OVERBEEKE

Het is niet aan een jurist om te beoordelen in welke mate en op welk beleidsterrein godsdienstbeleving een rol kan spelen bij de integratie van nieuwe
bevolkingsgroepen. Waar hij zich wel kan over uitspreken is of de overheid
een religieuze gemeenschap als b.v. ' de islam mag gebruiken als een instrument ten behoeve van een soepeler integratieproces? Mag de overheid b.v.
ingrijpen bij de 'aanmaak' van een 'hoofd van de islamitische eredienst'?
Mijn uitgangspunt is dat de overheid er te allen prijze moet over waken dat ze
in haar beleid m.b.t. de godsdienstbeleving van haar burgers, met name wat
betreft de interne inrichting van de godsdienstgemeenschappen, de grenzen
haar door de grondwet opgelegd respecteert.
Felice Dassetto omschrijft de islam als 'zonder twijfel de belangrijkste
ordenende en mobiliserende kracht van de moslimbevolking''. In de migrantendiscussie wordt daarom terecht aandacht besteed aan de rol van de islam in
het gewenste integratieproces. In dit licht is het niet te verwonderen dat
migrantenbeleid en godsdienstpolitiek elkaar in uitspraken van politici voortdurend, soms op betwistbare wijze, overlappen2 . Een historische terugblik kan
ons wellicht enkele inzichten en vuistregels verschaffen voor een gezond
beleid.
VOORGESCHIEDENIS
De basisregels voor de verhouding tussen kerk en staat werden voor het
Koninkrijk België vastgelegd in 1830 en 1831. De kern ervan is dat de kerk
(op dat ogenblik voornamelijk de rooms-katholieke kerk) geen staatskerk is en
dient gevrijwaard te blijven van overheidsbemoeienis. De problematische
toestanden onder het bewind van koning Willem I waren niet vreemd aan het
onafhankelijkheidsstreven van de kerk. Op het terrein van de erediensten deed
deze vorst zich in Noord- en Zuid-Nederland kennen als een ware keizerkoster.
De zelfstandigheid van de kerk, in het Zuiden door de rooms-katholieken
via een monsterverbond met de liberalen bevochten, moest in het nieuwe
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België een veilige verankering krijgen. De nieuwe grondwet was daarvoor de
aangewezen plaats.
Het algemene beginsel 'vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan' werd opgenomen in artikel 14 van de grondwet. De inrichtingsvrijheid van de erediensten werd vrij gedetailleerd vastgelegd in artikel 16 lid
1 van de grondwet. De sedert 1831 ongewijzigd gebleven tekst ervan luidt:
'De staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de
installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te
maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid
inzake drukpers en openbaarmaking'. Deze basisprincipes van de vrijheid van
de eredienst waren qua draagwijdte niet beperkt; ze golden van meet af aan
principieel voor alle religieuze strekkingen.
Het vastleggen van de wederzijdse onafhankelijkheid van kerk en staat
hield niet in dat er voortaan een absoluut scheidingsregime werd ingevoerd.
De 'bedienaren van de eredienst' werd in de grondwet zelf een staatstractement gegarandeerd (artikel 117 grondwet; verder: art. 117 GW). Welke
erediensten kwamen voor dit gunstregime in aanmerking? Eerst en vooral de
rooms-katholieke, maar ook de protestantse en de Israëlitische eredienst. De
grondwetgever meende echter niet iedere religieuze stroming te moeten
financieren: het Saint-simonisme b.v. werd van de staatsruif geweerd.
1974: DE ISLAM WETTELIJK 'ERKEND'
Ongeveer anderhalve eeuw lang kende het door art. 117 GW gegarandeerde
bezoldigingssysteem geen noemenswaardige uitbreiding. In 1974 werd de

islam echter via een wetswijziging toegevoegd aan het rijtje erediensten dat in
aanmerking kwam voor staatsfinanciering 3 . Die uitbreiding was de noodzakelijke consequentie van de permanente aanwezigheid van een groeiende groep vnl.
uit islamitische landen naar België overgekomen werknemers en hun gezinsleden. De islam groeide door immigratie en gezinshereniging qua aanhang op
korte tijd uit tot de tweede religieuze gemeenschap van België. Er bestond
daarbij geen enkele reden om de godsdienstbeoefening van deze nieuwe
bevolkingsgroep te organiseren naar analogie met de reglementering die, met
het oog op de voorziene overheidsfinanciering, gold voor de eerder opgesomde
'erkende' erediensten. De Belgische islam organiseerde zich op eigen wijze —
vaak nationaliteitsgebonden — binnen de migrantengemeenschappen zelf, al
dan niet met ondersteuning vanuit het buitenland, maar zeker zonder financiële
steun van het gastland.
De zgn. wettelijke 'erkenning' van de islam in 1974 hield enkel de
wijziging in van de oude wet van 4 maart 1870 op het 'tijdelijke' van de
erediensten, een wet waarin de belangrijkste regels m.b.t. de werkingskosten
van kerken en synagogen zijn opgenomen. Het ging hier dus niet om een soort
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wettelijk gegarandeerd bestaansrecht voor de islam. Dat recht wordt immers
voldoende gegarandeerd door de grondwet. Aan moskeeën en imams wordt
ook zonder bijzondere wetgeving alle ruimte gelaten voor een vrije godsdienstbeleving.
De wetswijziging maakte het in de eerste plaats mogelijk dat islamgemeenschappen, op basis van een provinciale indeling, voortaan zouden kunnen
profiteren van de in art. 117 GW gegarandeerde bezoldiging van bedienaren
van de eredienst en van enkele andere financiële voordelen. Deze wijziging
leidde er verder toe dat in het kader van het levensbeschouwelijk onderricht in
het openbaar onderwijs ruimte werd gecreëerd voor cursussen 'islamitische
godsdienst'. Die lessen werden al vanaf 1975 gegeven, maar de daartoe
noodzakelijke aanpassing van de Schoolpactwetgeving vond pas plaats in
1978. De wet van 19 juli 1974 repte niet over een 'representatief orgaan voor
het geheel van de eredienst' . Hierin verschilt de wet niet van de parallelle
wetgeving m.b.t. de protestantse en joodse eredienst. De wet geeft evenmin
uitsluitsel over de vraag hoe een 'hoofd van de islamitische eredienst' gevonden of geschapen moet worden. Wél valt op dat het parlement, dat zich sinds
mensenheugenis niet met dit soort aangelegenheden bezighield, met groot
gemak overging tot het 'erkennen' van de islamitische eredienst, zonder
daarbij grondig op de hoogte te zijn van de feitelijke organisatie van de
islamitische gemeenschappen. Dit maakt op z'n minst een slordige indruk4.
Indertijd, bij het stemmen van de wet van 4 maart 1870 op het 'tijdelijke' van
de erediensten, was de overheid immers vooraf bekend met de structuren van
de op dat ogenblik reeds erkende katholieke, protestantse en joodse eredienst.
En ook bij de recentste 'erkenning', die van de orthodoxe eredienst in 1985,
bestond er geen onduidelijkheid over de inrichting van deze, uit onderling
verschillende (autonome) entiteiten bestaande, eredienst.
1974 - 1992: CONCRETE UITWERKING BLIJFT UIT
Merkwaardig is de wijze waarop na de wetswijziging in 1974 werd omgesprongen met de voortaan 'erkende' islam. Van een institutionalisering van
deze eredienst kwam verder namelijk niets in huis. Budgettair loopt het wel
erg in het oog: de islam dopt anno 1992 — na 18 jaar wetswijziging — financieel nog steeds de eigen boontjes. Levensbeschouwelijke en godsdienstige
gemeenschappen die niet of later 'erkend' zijn (vrijzinnigheid, orthodoxe
eredienst) kunnen daarentegen wél rekenen op een substantiële materiële
ondersteuning. Welbeschouwd zijn de aanhangers van de tweede grootste
religieuze gemeenschap in België via hun belastingbiljet netto-bijdragers aan
het financieringssysteem van alle andere erediensten.
Deze aparte toestand is o.m. het gevolg van het uitblijven van de praktische toepassing van het belangrijkste algemene uitvoeringsbesluit van 1978
m.b.t. de erkenning van de islamitische eredienst e . In dat besluit wordt de
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samenstelling en werking bepaald van de comités, — pendant van de kerkfabrieken ten behoeve van de rooms-katholieke eredienst —, die instaan voor het
materiële beheer van de door latere Koninklijke Besluiten te erkennen lokale
islamitische gemeenschappen. Uit de regels m.b.t. de samenstelling van de
comités blijkt dat de overheid er anno 1978 van uitging dat de te verkiezen
comités een weerspiegeling zouden vormen van de pluriformiteit van de islam:
per zgn. 'bijzondere groep van de gemeenschap' zou een apart kiescollege in
het leven worden geroepen. Net als de Wet-1974 laat het KB-1978 in het
midden of er nood is aan een 'representatief orgaan van het geheel van de
islam'. Valt in soortgelijke, voor de protestantse, joodse en orthodoxe eredienst
getroffen Koninklijke Besluiten de belangrijke rol op die de overheid toebedeelt aan synode, consistorie en metropoliet-aartsbisschop, dan lijkt het KB1978 wel een directe band te veronderstellen tussen de diverse lokale islamitische comités en de overheid. Artikel 3 van het KB-1978 voorziet dat een comitéverkiezing pas plaats kan vinden nadat de overheid de desbetreffende
lokale (lees: provinciale) islamgemeenschap erkend heeft. Tot op heden
erkende de overheid geen enkele lokale provinciale islamgemeenschap. Er kon
dus geen werk worden gemaakt van comitéverkiezingen.

ICC, VAN 'HOOFD VAN DE EREDIENST' TOT KOP VAN JUT
Het vastlopen van het islam-dossier is vooral te wijten aan de toenemende
discussie over de representativiteit van het orgaan dat de overheid lange tijd
als officiële islamitische gesprekspartner beschouwde, het in 1968 opgerichte
Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) te Brussel. Over de rol van het ICC
bestonden de eerste twaalf jaren van de 'erkende islam' (1974-1986) overigens
weinig problemen. Minstens tot in 1986 zag de regering het Islamitisch en
Cultureel Centrum (ICC) als zgn. 'volwaardige' islamitische gesprekspartner.
Het feit dat het beheer van het ICC een zaak was van een aantal diplomatieke
vertegenwoordigingen van islamitische landen vormde daarbij geen probleem.
Enkele jaren later werd de 'buitenlandse invloed' in de Belgische islam als een
probleem van eerste orde beschouwd. Het ICC stond, gezien zijn structuur,
spoedig buitenspel. Justitie brak met het ICC en meldde in 1990 'dat tot op
heden een orgaan van de islamitische eredienst ontbreekt dat representatief is
tegenover de Belgische staat en bevoegd om de in België gevestigde islamitische gemeenschappen geldig te vertegenwoordigen'.
Aanvankelijk droeg het KB-1978 het ICC op te zorgen voor het totstandkomen van de eerste verkozen organen van de door de overheid te erkennen
lokale islamitische geloofsgemeenschappen. Uit de tekst van art. 2 van het KB
blijkt dat deze verantwoordelijkheid slechts gold voor de allereerste verkiezing
na de erkenning van een plaatselijke gemeenschap. Het ICC kreeg zo een
tijdelijke sleutelrol. Die rol heeft het ICC nooit gespeeld, aangezien noch van
de erkenning van lokale gemeenschappen, (en dus) noch van de daaropvolgen-
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de verkiezingen iets terecht kwam. Dit leverde geen problemen op voor de
bezoldiging van 'bedienaren van de islamitische eredienst'; die konden
eenvoudigweg niet worden aangesteld.
EEN VERVANGER VOOR HET ICC
Problemen ontstonden later wel bij de organisatie van het islamitisch godsdienstonderricht. Dit onderricht kan slechts functioneren als er een 'bevoegde
instantie van de godsdienst' voorhanden is, die leerkrachten voor aanstelling
kan voordragen'. Het ICC gold ook voor deze aangelegenheid van in den
beginne als enig voorradige partner. Door toenemende kritiek op het aanstellingsbeleid inzake het godsdienstonderricht, nam de overheid geleidelijk meer
en meer afstand van het ICC. Een alternatief was echter niet voorhanden.
Daardoor won de opvatting veld dat een islam-gesprekspartner, wilde hij
'representatiever' zijn dan het ICC, de vorm moest aannemen van een gekozen
raad van islamieten.
De opvatting dat een islam-gesprekspartner een democratische, door
islamieten gekozen instantie zou kunnen zijn, is interessant. De gedachte dat er
een democratisch verkozen orgaan moet komen is dat al veel minder, zeker als
deze door de overheid gekoesterd wordt. Daarmee sluit de overheid immers
interessante mogelijkheden uit. Als b.v. een grote groep moskeeën zich
aaneensluit in een getrapt verkozen orgaan', dat zich als representant van deze
groep moskeeën aandient, is dat orgaan dan geen valabele gesprekspartner?
De zoektocht naar een 'hoofd van de islamitische eredienst' verschilt al
naargelang de eigen aard van ieder beleidsterrein. Het terrein van het 'tijdelijke' der erediensten (erkenning van plaatselijke gemeenschappen i bezoldiging
van de imams) verplicht de overheid ertoe een structuur te scheppen waarin de
materiële kant van de eredienst geregeld wordt, zonder daarmee meteen aan de
structuren ten behoeve van de 'geestelijke' kant te raken. Het terrein van het
godsdienstonderricht verplicht de overheid er echter toe op zoek te gaan naar
een representatieve instantie van de 'geestelijke' kant; een representant die —
hoe ze ook wordt totstandgebracht — de gehele eredienst werkelijk representeert. De overheid kan immers zelf onmogelijk instaan voor het religieuze
gehalte van het verstrekte godsdienstonderricht of voor de kwaliteit van de
godsdienstleerkrachten.
DEMOCRATISCHE REPRESENTATIVITEIT:
EEN NIEUWE VOORWAARDE
Vanwaar deze aandacht voor de democratische representativiteit van een
religieuze gesprekspartner? Dat een overheid behoefte heeft aan valabele
gesprekspartners voor de religieuze gemeenschappen die een beroep doen op
de o.m. door art. 117 GW voorziene overheidsfinanciering, spreekt voor zich.
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Voor diverse erediensten kreeg de overheid die gesprekspartners ook, voor de

rooms-katholieke kerk de hiërarchie; voor de reeds in het Nederlandse tijdvak
(1814-1830) gefinancierde, maar niet (meer) in een kerkelijke structuur
verbonden protestantse 'gemeenten' moest de overheid in 1838 korte tijd naar
(een) gesprekspartner(s) zoeken; ze werd op haar wenken bediend; er doemde
in 1839 één gesprekspartner op, die — ongetwijfeld tot genoegen van de overheid — alle betoelaagde protestantse kerkjes vertegenwoordigde.
De mate van representativiteit van de aangeboden gesprekspartners voor
het geheel van het Belgische katholicisme of het gehele protestantisme werd
indertijd niet getoetst. De aangeboden partner werd aanvaard. De overheid kon
zelfs niet anders. Hoe moet de representativiteit van het 'hoofd van de
eredienst' getoetst worden, zonder inmenging in de eredienst zelf? Van belang
was alleen dat de aangeboden gesprekspartners de plaatselijke erkende gemeenschappen ook werkelijk vertegenwoordigden. De overheid zit pas met een
probleem als er sprake is van onmiskenbare niet-representativiteit.
Dergelijk probleem zou zich kunnen voordoen als voor een eredienst
plotseling meerdere representanten voorradig blijken te zijn of als een kerkgenootschap zich splitst. Dat een overheid dergelijke probleemsituaties wil
vermijden is begrijpelijk. Daarbij kan zij een religieuze gemeenschap enkel
vragen een valabele representant aan te duiden. Het eventueel enige drukkingsmiddel bestaat erin de materiële ondersteuning voorlopig te onthouden aan de
lokale gemeenschappen waar zich problemen voordoen die de overheid
aantoonbaar voor de onmogelijkheid plaatsen haar financiële verplichtingen na
te komen.
Binnen een eredienst/kerkgenootschap zelf zal men moeten zoeken naar
een structuur die kan instaan voor het gesprek met de overheid. Als binnen
een eredienst geoordeeld wordt dat voortaan een andere structuur moet gelden
— afwijkend van de voordien geldende, b.v. democratischer gestructureerd dan
voorheen —, dan heeft de overheid dat slechts te accepteren. De overheid mag
niet eisen dat de wijziging een beweging inhoudt naar grotere 'representativiteit' . Ook een binnen een eredienst gezette stap naar een éénhoofdige leiding
(b.v. het opdoeken van de protestantse synode en het overhevelen van alle
synodale bevoegdheden naar één protestantse bisschop) kan ze slechts aanvaarden. De overheid waagt zich in het geval van de islam (in het licht van de
grondwetsbepalingen) op verboden terrein, als ze op een gedetailleerde wijze
de totstandkoming van een hoge raad voor de islamieten (bege)leidt.
In de mate dat het gaat om de toepassing van art. 117 van de grondwet
(bezoldiging bedienaren van de eredienst) is het voor de overheid slechts van
belang overleg te plegen met islamitische gemeenschappen (moskeeën) die
wénsen te profiteren van deze regeling. Gemeenschappen die zelfstandig (al
dan niet met buitenlandse steun) instaan voor de bezoldiging van een islamitische 'bedienaar van de eredienst' en dat willen blijven doen, komen hierbij
zelfs niet in beeld. Slagen de diverse plaatselijke islamitische moskeegemeen-
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schappen er niet in zich op een overtuigende manier te structureren, dan rest er
de overheid slechts één ding: wachten.
VOORLOPIGE RAAD EN TECHNISCH COMITÉ ALS TUSSENPAUS
Wachten kan problemen opleveren. In het geval van de islam op een terrein
dat niet onmiddellijk te maken heeft met dat van de financiering van de lokale
islamitische gemeenschappen, ni. het godsdienstonderricht. In het islamitisch
godsdienstonderricht op de openbare scholen — formeel mogelijk gemaakt via
aanpassing van de Schoolpactwet — zit men nl. met het fenomeen dat de
voordrachtregeling, zoals voorzien in art. 9 van de schoolpactwet, niet meer
kan functioneren. De rol van het ICC is op dat vlak immers sinds enige tijd
uitgespeeld. Er moest daarom op zo kort mogelijke termijn naar een alternatief
worden gezocht. De overheid drukte niet alleen de wens uit dat een alternatieve islamitische gesprekspartner de vorm van een democratisch samengesteld
orgaan zou moeten aannemen, ze nam in deze kwestie op den duur ook het
voortouw. Dat bleek in het voorjaar van 1990, bij gelegenheid van de door het
ICC gestarte verkiezingsprocedure voor een democratisch samengestelde Hoge

Raad voor Moslims van België.

Justitie drong er sterk op aan dat deze verkiezingen zouden worden stilgelegd en liet later weten dat de uitslagen ervan
nooit erkend zouden worden. Om op korte termijn een oplossing te vinden
voor het dringende probleem van het islamitisch godsdienstonderricht op
openbare scholen, meende de Belgische overheid zelf een stap te moeten
zetten. In afwachting van de totstandkoming van een naar 'haar beeld en
gelijkenis' geschapen definitief representatief orgaan van de islamitische
eredienst, installeerde de

Interministeriële Conferentie voor Migrantenbeleid op
Voorlopige Raad van Wijzen9 —

2 juli 1990 een tijdelijk adviesorgaan — een

dat in feite op het vlak van het godsdienstonderwijs de functie waarneemt van
'hoofd van de islamitische eredienst' °. Al twee schooljaren lang verzorgt deze
Voorlopige Raad, via een op 's Raads advies door de Interministeriële Conferentie in de schoot van de Raad opgericht 'technisch comité', het aanstellingsbeleid voor leerkrachten islamitische godsdienst. Dit technisch comité hanteert
benoemingsvoorwaarden, die het zelf autonoom bepaalt". De activiteiten van
het technisch comité zijn bijgevolg niet verschillend van die van een hoofd
van de eredienst.
Onmiddellijk rijst dan de vraag of de door de overheid als middel in het
leven geroepen organen, uiteindelijk niet erger zijn dan de te remediëren

kwaal.

De door de overheid tot voor kort volledig aanvaarde 'volwaardige'
gesprekspartner, het ICC, bleek uiteindelijk slechts een 'voorlopige' partner te
zijn, omdat het op een tweetal vlakken niet voldeed. Men verweet het ICC de
vermenging van staat en eredienst (wegens de invloed van islamitische staten)
en gebrek aan representativiteit. De 'voorlopige' regeringsoplossing uit 1990
(Voorlopige Raad, technisch comité) is al niet beter. Opnieuw is er een
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duidelijke vermenging van staat en eredienst (wegens de onmiddellijke invloed
van de Belgische staat). De Voorlopige Raad, waarvan de 19 leden worden
aangeduid door de minister van justitie, is daarenboven niet representatief voor
de gehele islamitische gemeenschap.
Het middel lijkt zo 'slechts' even erg als de kwaal. Maar is dit wel zo?
Mijns inziens is er een principieel verschil. Tijdens het 'ICC-tijdvak' was de
Belgische overheid niet zelf verantwoordelijk voor de problemen die de
islamitische gemeenschappen in België blijkbaar hebben met het op poten
zetten van een (of meerdere) koepelorganisaties. Sinds 1990 ligt de overheid
mee aan de bron van de problemen. De overheid zet zich nu in feite zelf op de
stoel van 'hoofd van de eredienst'. Dat het oprichtingsbesluit van 16 november
1990 de Voorlopige Raad van Wijzen formeel slechts een adviserende bevoegdheid toekent kan niet gelden als excuus, gezien de omstandigheid dat de
Raad door de overheid — tegen het eigen KB in — op het terrein van het
godsdienstonderricht in feite als hoofd van de eredienst gebruikt wordt.

HET VERLEDEN ALS VOORBEELD

Het is niet de eerste maal dat de overheid niet goed weet wie namens religieuze gemeenschappen kan optreden. Dat probleem speelde al in 1838 op lokaal
vlak, naar aanleiding van een salariskwestie in de anglicaanse kerk te Oostende. De Belgische overheid voorzag voor de Oostendse anglicaanse gemeenschap in de betaling van één predikantstractement. Naar aanleiding van interne
problemen vroegen plots twéé predikanten het tractement. Wie van de twee
was de 'echte' bedienaar van deze anglicaanse gemeente? Aan de overheid om
uit te maken wie gerechtigd was zich bedienaar van deze kerk te noemen (en
het daarbij passende salaris te ontvangen). Om het dringende lokale probleem
van de Oostendse anglicanen op te lossen contacteerde minister van Binnenlandse Zaken de Theux indertijd de diplomatie (de ambassadeur van het
Verenigd Koninkrijk) en een verondersteld gezaghebbende

religieuze overheid

buitenlandse

(de anglicaanse bisschop van Londen). Moeilijke stappen
voor een bewindsman die zich niet bemoeien wil met de interne structuur van
de anglicaanse eredienst. De Theux wenste daarom voortaan soortgelijke
conflicten te vermijden. Deze bewindsman had anno 1838 ook voor wat betreft
de door de overheid gefinancierde protestantse gemeenschappen geen vertegenwoordigend orgaan ter beschikking. Hij wenste zich niet te bemoeien met
het interne leven van protestantse gemeenten. Het opleggen van de vorming
van een representatief orgaan was dus geen valabele beleidsoptie, laat staan
dat de minister zich daarbij zou bemoeien met de (al dan niet democratische)
wijze waarop de protestantse gemeenschappen zich een representant zouden
bezorgen. De bewindsman speelde het voorzichtiger, zonder in een totale
lijdelijkheid te vervallen.
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Om iedere inmenging in het protestantse kerkelijke leven te vermijden en
toch geïnformeerd te raken over het reilen en zeilen van deze minderheid,
besloot hij een enquête door te voeren. De provinciegouverneurs kregen op 18
december 1838 opdracht de plaatselijke protestantse gemeenschappen waaraan
een predikantstractement was verbonden, een vragenformulier te bezorgen. De
beantwoording ervan zou hem moeten informeren over de wijze waarop de
kerkeraden van de gemeenten functioneerden; over het eventuele bestaan van
een hiërarchische structuur boven die kerkeraden; én tenslotte over de wijze
waarop predikanten worden benoemd, geschorst of afgezet. In de bewuste brief
wees de minister er op dat de beantwoording moest gebeuren op basis van
godsdienstige principes en niet op basis van de onder het vorige regime
geldende reglementen 12 . Die reglementen hielden nl. een met de Belgische
grondwet strijdige staatsinmenging in.
Naar aanleiding van de ministeriële enquête lanceerde een Luiks predikant
het idee van een Union des églises. Eerder al — in 1832 — had dezelfde
predikant tevergeefs het voorstel aan de andere kerkgemeenten voorgelegd om
tot een soort protestantse kerkenbond te komen. Toen stootte hij nog op onwil,
zeven jaar later bleek de tijd rijp. Doel was in 1832, net als in 1839, het

centraal organisme voor de gemeenten die voorzien waren
synode van de Union —, dat belast zou
worden met het contact met de Belgische overheid. De Bond van ProtestantsEvangelische Kerken werd op 23 april 1839 opgericht. De synode ervan zou
oprichten van een

van een predikantstractement — de

zich slechts bezighouden met aangelegenheden die de bij de Unie aangesloten
kerken aangingen. Aan de regering werd gevraagd de nieuwe synode te
erkennen als representant van de aangesloten protestants-evangelische kerken.
De Theux bezorgde de synode — met instemming van Leopold I — de
gewenste erkenning op 18 mei 1839. Een beperkte erkenning: de overheid
beoordeelde de interne structuur van de Bond niet".
De Belgische overheid bleef hier zorgvuldig weg van het haar ontzegde
terrein van de interne structurering van een kerkgenootschap. Door de voorzichtige enquête van minister de Theux verkreeg de overheid toch wat gewenst
werd: informatie omtrent het functioneren van protestantse kerken én een
valabele gesprekspartner. De Theux maakte gebruik van een in de migrantendiscussie niet onbekend procédé: dat van de

zelforganisatie.

GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN
Het lijdt geen twijfel dat indien men, in het licht van de gelijke behandeling
van 's lands onderdanen, de huidige overheidsaanpak m.b.t. de islamitische
eredienst, zou uitbreiden tot de andere erediensten, dit merkwaardige consequenties kan hebben. Wat te denken van — bijvoorbeeld — het vervangen van
de rooms-katholieke hiërarchie door een door alle volwassen rooms-katholieken te verkiezen

raad voor de rooms-katholieken14?
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Misschien verdient het aanbeveling het domein van de godsdienst in de
mate van het mogelijke te onderscheiden van de andere domeinen van de
integratiepolitiek. Op godsdienstig vlak zijn de handen van de overheid
gebonden, maar deze beperking laat haar toch voldoende ruimte voor een
volwaardig migrantenbeleid. Niets belet de overheid zelfstandig te werken aan
de totstandkoming van een democratisch verkozen raad van de migranten.
Daarbij kan eventueel zelfs de hulp worden ingeroepen van moskeeën e.d. De
voorwaarden om kiezer te zijn, om verkozen te worden, de werkwijze, de
inspraakmogelijkheden: daarover beschikt alleen de overheid. Geen moskee,
geen imam, geen ambassade kan de overheid hier het heft uit handen nemen.
Wat de overheid echter niet kan is een op die wijze tot stand gekomen orgaan
aanstellen als 'hoofd van de islamitische eredienst' (o.i.d.).
In het kader van haar islambeleid zal de overheid iets minder veeleisend
moeten zijn. Eén van de problemen i.v.m. het erkennen van de islam-alsgeheel is dat de overheid blijkbaar wil beschikken over een orgaan dat alle
islamitische gemeenschappen vertegenwoordigt. Daarmee wordt onvoldoende
recht gedaan aan de feiten. Binnen de islam bestaan onderscheiden stromingen.
Die worden nu van overheidswege verplicht elkaar te vinden in één organisatie. Aan de verschillende christelijke gemeenschappen wordt die verplichting
niet opgelegd. De overheid heeft geen moeite met

katholieke, protestantse,

en orthodoxe plaatselijke gemeenschappen, die ieder een eigen
gesprekspartner hebben. Terecht. Dat de rooms-katholieke kerk, de verenigde
protestantse, anglicaanse en orthodoxe kerk mekaar sinds 1989 — op uiterst
vrijblijvende wijze — ontmoeten in een Overleg van Christelijke Kerken is
een zaak van deze kerkgenootschappen zélf. De overheid kan daaruit niet
afleiden dat er voortaan voldoende verwantschap bestaat om bij deze gemeenschappen aan te dringen op het creëren van één christe lijke gesprekspartner.
De soepelheid i.v.m. het accepteren van gesprekspartners gaat verder: men
vond het zelfs niet altijd nodig dat de overheid voor één zgn. 'erkende

anglicaanse

eredienst' slechts met één enkele kerkelijke woordvoerder te maken kreeg. Al
bijna twee eeuwen geleden, tijdens de inlijving bij Frankrijk, leefde België in
een regime waarin het mogelijk was dat het erkende protestantisme de overheid meerdere gesprekspartners bood 15 . De wet van 18 germinal van het jaar X
(8 april 1802) op de organisatie van de erediensten voorzag voor zowel de
calvinistische als de lutherse gemeenschappen een eigen reglementering.
Dient dergelijke soepelheid niet aan de dag gelegd te worden bij de zich nu
zo opdringende structurering van de islam? Vermoedelijk kan de overheid
weinig anders. Er dient natuurlijk voor gewaakt te worden dat een te verwachten versnippering niet leidt tot een onoverzichtelijk landschap van apart
erkende, zeer kleine gemeenschapjes. Ofschoon de overheid er niet toe
gedwongen kan worden met de allerkleinste clubjes rekening te houden, blijft
ze toch gebonden aan (soms zeer recent gehanteerde) getalscriteria, die op
andere erediensten van toepassing zijn. Van zodra een islamitische 'kerkge-
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nootschap' één van de reeds erkende kerkgenootschappen van christelijke snit
in grootte overtreft (neem b.v. de ook uit de migrantenpopulatie voortgekomen
kleine, in 1985 erkende, orthodoxe eredienst), wordt het zonder meer afwijzen
van een dergelijk genootschap problematisch.
De gesprekspartner van de overheid hoeft ook niet voor alle materies
dezelfde te zijn: een 'hoofd van de eredienst' in het kader van art. 117 GW is
niet noodzakelijk hetzelfde als een 'hoofd van de eredienst' in het kader van
het godsdienstonderricht in de openbare scholen. Voor wat betreft de

toepas-

sing van art. 117 GW

behoeft de overheid enkel een structuur uit te werken
die het mogelijk maakt de materiële toestand van de gefinancierde moskeeën
te regelen. De aandacht kan daarbij beperkt blijven tot de lokale islamitische
gemeenschappen die beroep wensen te doen op overheidsfinanciering. Voor
wat betreft het godsdienstonderricht liggen de zaken ingewikkelder: er is geen
rechtstreeks verband tussen de wetgeving voor de 'erkende' erediensten en het
verschaffen van de mogelijkheid godsdienstonderricht te volgen in het openbaar onderwijs. Dit betekent dat de overheid zich hier, voor wat betre ft het
vinden van een 'bevoegde instantie van de islamitische godsdienst', niet kan
beperken tot de genootschappen die een beroep doen op haar materiële
milddadigheid. Ook islamitische stromingen die (gewild of ongewild) uit de
financieringsboot vallen komen hier in zicht. Dit is problematischer naarmate
er grote delen van de islam 'vrij' wensen te blijven van overheidsfinanciering.
Van de overheid kan niet verwacht worden dat ze met elk groepje — hoe
klein ook — rekening houdt. Dit is geen probleem voor aanhangers van deze

vrijstellingsregeling (op dit ogenblik is de verplichting om in het openbaar onderwijs

kleinste groepjes, voorzover de in het Vlaamse onderwijs ingevoerde

godsdienst of zedenleer te volgen in feite afgeschaft) uitgebreid wordt tot de
Franse en Duitstalige gemeenschap. Dergelijke regeling laat toe dat ouders, die
niet gediend zijn van het op een openbare school aangeboden islamitisch godsdienstonderwijs, hun kinderen daarvan zonder meer kunnen laten vrijstellen.
EEN LANG VERHAAL KORT
Bovenstaande bedenkingen mag men best beschouwen als een pleidooi voor
een 19e eeuwse, soepele aanpak van de islamproblematiek. De overheid
beschikt daarbij echter over minder speelruimte dan de verklaringen van
ministers, koninklijke commissarissen en burgemeesters doen vermoeden. Dat
een ouderwetse aanpak spoort met de aandacht voor 'zelforganisatie' in de
bredere migrantendiscussie, is een prettige bijkomstigheid.
Een soepeler overheidsbeleid m.b.t. de institutionalisering van de islam zou
met de volgende punten rekening moeten houden:
(1) De islam kan een rol spelen in het integratieproces van islamitische
migranten; de overheid kan van de inrichting van de islamitische eredienst in
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het kader van haar integratiebeleid echter geen beleidsinstrument maken. De
'inrichting van de islam' behoort eigenlijk niet tot het takenpakket van een
interministeriële conferentie voor migrantenbeleid. Het ministerie van justitie
kan deze aangelegenheid zelf af.
(2) De voorlopige Raad van Wijzen en het ervan afhangende technisch comité
behoren niet te functioneren als een 'hoofd' of 'bevoegde instantie' van de
eredienst. De Voorlopige Raad kan zich concentreren op de onderzoeks- en
adviestaak die het Koninklijk Besluit de Raad indertijd toedacht. De structuren
van de diverse islamitische geloofsgemeenschappen moeten in kaart worden
gebracht (naar analogie met de enquête onder de protestantse gemeenschappen
in 1839).
(3) Op basis van een dergelijk onderzoek kan de overheid — die voor het
islamitisch godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs behoefte heeft aan
een zo breed mogelijke representatie van de islamitische geloofsgemeenschappen — de verschillende gemeenschappen suggereren samen te werken in een
(b.v. federatief) orgaan dat zich kan bezighouden met vakinhoud en personeelsbeleid van het godsdienstonderricht.
(4) Moskeeverbanden die qua omvang voldoen aan door de overheid vast te
stellen minimumnormen kunnen in aanmerking komen voor de toepassing van
het financiële gunstregime. Daarvoor hoeft men niet eerst het ontstaan van één,
geheel de islam overkoepelend, 'kerkgenootschap' af te wachten; dergelijke
afwachtende houding miskent de diversiteit van de islam en impliceert een
onrechtmatige ongelijke behandeling in vergelijking met de andere erediensten.

NOTEN
I Felice Dassetto, Islam in Europa moet definitieve vorm nog vinden, forumartikel in De Volkskrant, 14
september 1991, p. 17
2 Zo b.v. Bob Cools, burgemeester van Antwerpen, die in zijn nieuwjaarstoespraak voor 1989 stelde • 'In
een recent verleden is gebleken dat constante uitbreiding van het aantal zogenaamde moskeeën wrevel
veroorzaakte bij de plaatselijke bevolking. Ik ga er dan ook van uit dat er vandaag op ons grondgebied
voldoende van deze instellingen gevestigd zijn en er in de nabije toekomst dus geen bijkomende mogen
,geopend worden'.
3 Wet 19 juli 1974 tot erkenning van de besturen belast met het beheer van de temporalien van de islamitische eredienst, Belgisch Staatsklad, 23 augustus 1974.
4 M.-C Foblets heeft het in dit verband zelfs over een 'vermoeden van afwezigheid van concrete
erkenningswil bij de Belgische overheid': M.-C. Foblets, De erkenning en de gelijkstelling van de Islam in
België enkele actualiteitsvragen in de afwachting van een definitieve wettelijke regeling, in Recht van de
Islam 8, Maastricht, RIMO. 1991, p. 92.
5 Koninklijk Besluit 3 mei 1978 tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van
de erkende islamitische gemeenschappen, Belgisch Staatsblad, 6 mei 1978.
6 I ragen en Antwoorden Kamer, 1990-91, 16 oktober 1990. p. 10565 (Vr. nr. 531 bis Dewinter).
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7 A rt. 9 van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 stelt dat godsdienstleerkrachten in het openbaar onderwijs
worden benoemd 'op voordracht van de hoofden van de betrokken erediensten'. In het openbaar onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap ligt die taak bij de 'bevoegde instantie van de betrokken godsdienst', een
instantie die (anders dan in de Franse en Duitstalige Gemeenschap) zelfs bevoegd geacht wordt voor het
vrij gesubsidieerd onderwijs.
8 Getrapt verkozen orgaan: een structuur, lijkend op die van veel protestantse kerken; recent poneerde
Johan Leman de stelling dat de structuur van protestantse kerken wellicht model kan staan voor de
organisatie van de islam. J. Leman, Ontmoeting op het terrein met moslims in België, in Onze Alma Mater,
mei 1992, p. 131.
9 K.B. 16 novem be r 1990 betreffende de Voorlopige Raad van Wijzen voor de organisatie van de
islamitische eredienst in België, Belgisch Staatsblad, 21 november 1990.
10 Minister van justitie M. Wathelet meldde echter dat het een hardnekkig misverstand is 'te stellen dat
deze Voorlopige Raad de islamitische gemeenschap zou vertegenwoordigen. Deze Voorlopige Raad heeft
als uitsluitende opdracht adviezen te formuleren om tot oplossingen te kunnen komen' (Vragen en

Antwoorden Kamer, 1990-91, 4 december 1990, p. 11169 (Vr. nr. 540 Dewinter)) .
11 Vragen en Antwoorden Vlaamse Raad, 1990-91, 29 oktober 1990, p. 19 (Vr. nr. 265 Annemans).
12 Hugh Boudin, Les relations entre les Eglises protestantes et l'Etat en Belgique (1814-1839), onuitg.
doctoraatsthesis, ULB, Fac. de philosophie et de lettres, 1975-76, p. 648 e.v.
13 De Theux achtte een door de synode gevraagde 'sanction royale' van de statuten niet oppo rt uun, omdat
dergelijke overheidsinterventie in de interne organisatie van een eredienst niet in overeenstemming is met de
grondwettelijke regels. De Theux adviseerde Leopold I echter toch in te gaan op het verzoek, maar dan
beperkt tot hetgeen a rt. 40 van de statuten van de Bond voorzag: dat de synode door de regering officieel
aanvaard zou worden als representant van de protestants-evangelische kerken en dat haar beslissingen beschouwd zouden worden als de wilsuitdrukking van deze kerken. (Recueil des circulaires, instructions et

autres actes, émanant du Ministère de la Justice ou relatifs

a ce département, 3° série, t. 2, (Années 18361841), 1851, p. 250-252.
14 Dat dit voorbeeld niet door iedereen als hypothetisch zal worden afgedaan, kan worden afgelezen uit een
onlangs in Socialistische Standpunten verschenen gepubliceerde bijdrage over het migrantenbeleid. De
auteur ervan pleit voor de democratische representativiteit van het geestelijk woordvoerderschap van elke
eredienst: 'Het is (...) onjuist de vraag naar representativiteit als een ongeoorloofde vorm van "inmenging"
af te wijzen, al moet erkend worden dat die vraag ook voor "Belgische" instellingen al eens te licht
opzijgeschoven wordt. "Vertegenwoordigt" de Belgische kardinaal werkelijk alle Belgische katholieken? Op
grond van welke democratische procedure werd hij aangeduid? Of: welke procedure legitimee rt de
aanspraak van de raad van bestuur van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen om "in naam van alle
vrijzinnigen te spreken?" Ook hier moeten radicaal democratische vragen gesteld worden...', Koen Raes,
Migranten, politieke integratie en verzuiling, in Socialistische Standpunten, 1992, nr. 1, p. 58.
15 Het Rapport Du citoyen Portalis sur les articles organiques des culten protestans (Code religieux, Tome
premier, Paris, Garnery libraire, 1802, p. 43) en het Discours Prononcé par Portalis, orateur du Gou-

vernement, relatif a la convention conclue entre le Gouvernement franois et Sa Sainteté Pie VIl (15 terminal jaar 10) (ibid., p. 97 en 99) geven duidelijk blijk van de wens rekening te houden met de diversiteit
van het Franse protestantisme.

WETENSCHAPSBELEID
ERIK VAN HOVE

Het verwerven van kennis en het behoeden van waarheid is eeuwenlang een
sacraal privilegie geweest. De wetenschappelijke revolutie van de 16e eeuw
heeft niet alleen het wereldbeeld grondig verstoord maar heeft ook dit monopolie doorbroken. Wetenschapsbeoefening kwam in de handen van 'leken',
werd het tijdverdrijf van de 'gentleman'. Vandaar ook een ethos dat nog altijd
doorspeelt: wetenschappelijke kennis moet vrij zijn en universeel toegankelijk.
Wat men onder kennis verstaat en hoe die verworven wordt, is eveneens
grondig veranderd. Kennis is niet langer een waarheid die zich openbaart of
door deemoedige studie ontsluierd kan worden. Kennis is tot zijn etymologische oorsprong van 'kunnen' herleid. Kennis is ver-staan, be-grijpen: de
dingen meester worden en het handelen handiger maken. Kennis is veroveren.
Zolang men doende was met de ontrafeling van de direct objectiveerbare
werkelijkheid kon men voorbij gaan aan het feit dat deze kennisopbouw even
paradigmatisch gestuurd was als de geopenbaarde waarheid van voordien. Het
is pas toen men in deze eeuw de grenzen van het oneindig grote en het
oneindig kleine bereikte dat het bewustzijn is gegroeid dat alle wetenschap
zich ontwikkelt binnen de krijtlijnen van het menselijk denken over de
werkelijkheid i.
Het paradigmatisch karakter van wetenschappelijke kennis brengt mee dat
kennisverwerving niet in het wilde weg verloopt maar gestructureerd wordt in
wetenschappelijke disciplines. Deze verkaveling van het weten heeft de
professionalisering van de wetenschap mogelijk gemaakt, zeer tot ongenoegen
van de man van de Verlichting die droomde van de universele wetenschap.
De professionalisering van de wetenschap is niet alleen gekenmerkt door
het feit dat de wetenschapsbeoefening 'gedisciplineerd' verloopt. De toegang
tot het beroep van onderzoeker wordt geregeld. Men moet de juiste geloofsbrieven kunnen voorleggen. De rol van behoeder van kennis is geleidelijk
overgenomen door de overheid en de onderzoeker is niet langer een amateur
maar een professioneel: iemand die betaald wordt om onderzoek te doen. De
moderne staat heeft in de wetenschap een bondgenoot en een legitimatiegrond
gevonden.
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WETENSCHAP EN DE OVERHEID
Vanaf het eerste ontluiken van de 'ars nova' zijn er verlichte bewindvoerders
geweest die de nieuwe wetenschap onder hun hoede hebben genomen en als
mecenas zijn opgetreden van geleerden en hun samenspraak hebben voorzien
van een koninklijke zegel. Zo ontstonden in 1662 en 1666 de koninklijke
academies van Londen en Parijs, en daarna in heel wat landen waaronder de
Oostenrijkse Nederlanden onder Maria Theresia in 1772. Deze academies zijn
echter geen onderzoeksorganisaties maar geleerde genootschappen. De bemoeienis van de overheid beperkt zich in het beste geval tot welwillende patronage.
De bloei van deze genootschappen buiten de universiteiten wijst ook op
een conservatisme in dat midden. Experimentele en praktisch gerichte kennis
werd nogal neerbuigend behandeld e . Het is in Pruisen, aangeslagen door de
nederlaag toegebracht in de slag van Jena door Napoleon, dat op initiatief van
de vorst de Frederik-Willem Universiteit in Berlijn wordt opgericht in 1809.
De principes die de toenmalige minister voor cultuur en onderwijs, Wilhelm
von Humboldt, bij deze gelegenheid vestigde hebben niet alleen het verdere
Duitse universiteitssysteem bepaald. Het succes van dit model heeft als
voorbeeld gediend voor een hervorming van de universiteiten in de rest van
Europa en bij de oprichting van de grote Amerikaanse universiteiten.
Het Humboldt-model kent drie uitgangspunten. Ten eerste, de eenheid van
onderwijs en onderzoek, ook te begrijpen als een 'universitas magistrorum et
scholarium' . Ten tweede, de academische vrijheid in dienstbaarheid. Voor
Humboldt geldt deze vrijheid niet alleen voor de docenten maar evenzeer voor
de studenten. Ten derde, de universaliteit van het kennen, waarbij de filosofie
de integratie bewerkt van al het gespecialiseerde weten, de voorrang van
vorming op opleiding'. Deze principes zijn belangrijk op zich, maar nog
belangrijker is dat een financierende overheid hierdoor de eigenheid van een
universiteit erkent en aanvaardt. Hierdoor wordt de weg geopend om de
universiteit haar eigen plaats te geven in de instituties van de moderne staat,
met een subtiel evenwicht tussen staatsbemoeienis en autgnomie.
De opkomende moderne staten, het revolutionaire Frankrijk, de jonge
Verenigde Staten, het imperialistische Verenigd Koninkrijk, hebben niet
gewacht op de universitaire hervorming om de nieuwe wetenschap ten dienste
te stellen van de staat. De 19e eeuw is de periode van de oprichting van
nationale wetenschappelijke instellingen die ingeschakeld worden om de steeds
omvattender wordende beleidsambities technocratisch te ondersteunen. De
gentleman-wereld van de academies was hiervoor niet het geschikte middel,
zelfs niet in Frankrijk waar nochtans de Académie Royale nauw betrokken was
bij de technocratische hervormingen van de laatste decennia van het Ancien
Régime4 . Samen met de corporaties werd de academie tijdens de Franse
Revolutie afgeschaft, om echter enkele jaren nadien te herrijzen maar dan
ingeschakeld in het geheel van de grandes écoles die het Franse intellectuele
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landschap tot vandaag blijven beheersen. Nationale wetenschappelijke instellingen worden opgericht in diverse beleidsdomeinen en wetenschappen: landbouw
en bodemkunde, weerkunde en astronomie, metrologie en statistiek.
Bij het begin van deze eeuw zijn aldus de verschillende organisatievormen
voorhanden die de overheid kan gebruiken om de wetenschap te mobiliseren:
de adviserende academicus, de wisselwerking met de onderzoeksuniversiteiten
en de wetenschappelijke ambtenarij. Tot aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog is deze mobilisering gering geweest. De technologische ontwikkelingen van de industriële revolutie in de voorgaande eeuwen zijn grotendeels
de vrucht van de eigen empirische inventiviteit van de entrepreneur en geen
toepassing van het nieuwe wetens . De behoeften van de totale oorlogvoering
brengen de overheden ertoe zich tot de wetenschap te richten. In 1914 wordt

Office of Scientific Research and Development
National Science Foundation. Het Verenigd
Koninkrijk richt in 1915 een Department of Scientific and Industrial Research
op en Frankrijk zijn Direction des Inventions. Noodgedwongen nemen deze
in de Verenigde Staten het

opgericht, de voorloper van de

instellingen een werkstijl aan die past voor hun dringende opdracht: het
financieren van welomschreven projecten bij die instanties die er gereed voor
zijn: de universiteiten, de bestaande nationale laboratoria, privé onderzoeksinstellingen. Projectfinanciering, in tegenstelling tot institutionele financiering,
zal de dominante vorm van onderzoeksfinanciering blijven, zeker in landen
zoals de Verenigde Staten.
De Tweede Wereldoorlog heeft op dramatische wijze het belang van
wetenschappelijk onderzoek voor de technologie van de oorlogvoering bewezen. De Eerste Wereldoorlog was de 'triomf' van de scheikunde. De Tweede
Wereldoorlog betekende de doorbraak van de fysica, met de ontwikkeling van
de nucleaire wapens. Na de Eerste Wereldoorlog heeft het beleid nog een
zekere 'demobilisering' van de wetenschap doorgevoerd. De ondersteuning van
het wetenschappelijk onderzoek werd in de handen gegeven van de wetenschappers zelf door de oprichting van nationale fondsen die via een peerreview-systeem onderzoeksgelden verdeelden. Zo onstond in België in 1928
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) als een privé
instelling. Na de Tweede Wereldoorlog echter werd de wetenschap te belangrijk geacht voor de economische ontwikkeling om nog verder de welwillende
onaandacht van de overheid te mogen genieten. De behoefte aan een wetenschapsbeleid was geboren.
WETENSCHAPSBELEID IN BELGIE
België heeft onder impuls van Theo Lefèvre als een van de eerste landen
binnen de OESO coördinerende structuren opgezet en een specifieke
ministeriële bevoegdheid voor wetenschapsbeleid gecreëerd. In 1959 werd de
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid (NRWB) opgericht met als mandaat
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een bijzonder ministercomité voor wetenschapsbeleid te adviseren voor de
programmatie van de onderzoeksinspanningen. Deze adviezen moeten steunen
op een analyse van de onderzoeksbehoeften van het land en een continue
inventarisatie van het wetenschappelijk potentieel. Het secretariaat van deze
raad is uitgegroeid tot een zelfstandige administratie binnen de Diensten van
de Eerste Minister: de Diensten voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid (DPWB). Deze Diensten vormen geen klassiek ministerie en dit niet
alleen wegens de beperkte omvang van zijn kader. De budgetten voor onderzoek in de verschillende vakministeries (vnl. economische zaken, volksgezondheid, onderwijs) werden niet overgeheveld. Wel werd aan de DPWB en zijn
bijzonder ministercomité de bevoegdheid gegeven om een horizontale wetenschapsbegroting vast te leggen die de relevante posten binnen de verschillende
'verticale' begrotingen van de vakministeries omvat. Een beperkte eigen
begroting van wetenschapsbeleid maakt het mogelijk specifieke impulsen te
geven.
Deze originele organisatiestructuur heeft een bijzondere stimulans gegeven
aan het onderzoek, maar is toch maar zeer ten dele geslaagd in zijn opzet. Zo
is de integratie van fundamenteel en toegepast onderzoek mislukt. Niet alleen
door de expliciet gewilde en zelfs versterkte autonomie van het NFWO, maar
vooral door het feit dat het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in
Nijverheid en Landbouw (IWONL) 6 aan de controle van de NRWB en aan de
integratie in de DPWB ontsnapte. De raad zelf heeft veel van zijn slagkracht
verloren door de verzelfstandiging van zijn secretariaat tot DPWB. De raad,
verstoken van onderbouw en gehypothekeerd door zijn 'representatieve'
samenstelling, is niet bij machte gezaghebbend te adviseren. Daarenboven
heeft de besparingsdruk ertoe geleid dat de bijzondere behandeling van de
horizontale begroting door een afzonderlijk ministercomité werd afgebouwd.
Ook deze posten werden onderworpen aan een kritische voorbehandeling
vanwege de inspecteurs van begroting. Het gelukkige toeval dat een aantal
malen dezelfde minister de bevoegdheid voor begroting en wetenschapsbeleid
verenigde, heeft het effect hiervan wel enigszins gemilderd.
De hervorming van 1959 heeft weinig coördinatie opgeleverd, ze heeft
integendeel een nieuw kanaal van onderzoeksfinanciering gecreëerd naast de
reeds bestaande. Voor één van de twee prioriteiten die de decennia na de
Tweede Wereldoorlog hebben beheerst, is de DPWB er in geslaagd de
sleutelrol te spelen, nl. voor de ruimtevaart. De andere prioriteit, het exploiteren van de nucleaire cyclus, heeft aanleiding gegeven tot het laatste grote
institutionele avontuur, het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol.
Op de vooravond van de federalisering beschikt België aldus over een
aantal structuren en instellingen die in beperkte mate gecoördineerd optreden
en elk de sporen dragen van het tijdsklimaat waarin zij zijn ontstaan. Er zijn
de klassieke academies voor wetenschappen met een rijk verleden en weinig
toekomst. Er zijn een aantal sluimerende nationale wetenschappelijke instellin-
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gen die daarom niet minder waardevolle 19e eeuwse wetenschap bedrijven: de
collectievorming. Er zijn de fondsen, als privé-mecenaat ontstaan maar nu
volledig gesubsidieerd, werkend in wetenschappelijke autonomie. Er is de
meer sturende DPWB die impulsen geeft en nog altijd de ambitie koestert het
geheel te coördineren.
Men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat het wetenschapsbeleid al
lang de nationale dimensie overstijgt. De wetenschap zelf heeft van in het
begin een internationale dialoog gevoerd, en met de tijd zijn de internationale
netwerken en publikaties, vooral dan binnen elke discipline, het eigenlijke
forum van de wetenschapper geworden. Dit belette nationale staten echter niet
een eigen beleid te voeren dat soms zeer competitief was ingesteld: een van de
meest effectieve en van oudsher gehanteerde technieken om geld los te krijgen
van de overheid is wijzen op de 'achterstand' van het eigen onderzoek ten
opzichte van de concurrentie'. Een eigenlijk internationaal beleid is in beperkte
mate tot stand gekomen binnen de UNESCO en de WGO. Het is vooral op het
niveau van de EEG dat aan een internationaal onderzoeksbeleid wordt gewerkt
via de techniek van de opeenvolgende kaderprogramma's. Daarnaast zijn er
een aantal multinationale initiatieven waaraan België participeert zoals het
CERN te Genève of het ESA te Parijs. Zulke instanties voeren een eigen
beleid dat grotendeels aan de nationale aandacht ontsnapt.
DE FEDERALISERING VAN WETENSCHAPSBELEID
De bevoegdheidsoverdracht die op het einde van 1988 werd doorgevoerd heeft
het wetenschapsbeleid niet onberoerd gelaten. Het principe in de wet is dat de
bevoegdheid voor onderzoek in een bepaalde sector de beleidsbevoegdheid
voor de sector volgt. Zo werden de gemeenschappen bevoegd voor het
fundamenteel onderzoek aan de universiteiten in het kielzog van de overdracht
van de onderwijsbevoegdheid. Dit houdt in dat niet alleen de rechtstreekse
financiering van het onderzoek aan de universiteiten zoals begrepen in de
basisfinanciering door de gemeenschappen wordt opgenomen, maar ook dat zij
de betoelaging van het NFWO op zich nemen 8 . Door de overdracht van het
economisch beleid werd de bevoegdheid voor technologisch onderzoek aan de
gewesten toebedeeld en het grootste deel van de budgetten met die bestemming overgeheveld. Ook het SCK te Mol werd gesplitst in een nationaal deel
en een nieuwe Vlaamse instelling, het Vlaams Instituut voor Technologisch
Onderzoek (VITO). De gedeeltelijke overdracht van het gezondheidsbeleid
heeft voor gevolg dat het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie verschillende overheden moet dienen en overtuigen van zijn nut. Ook uit de eigen
budgetten van de DPWB werd het gedeelte overgedragen dat besteed werd aan
innovatiebeleid en universitaire bijzondere acties.
Globaal betekende dit de overdracht van ongeveer twee derden van de
kredieten die in de horizontale begroting wetenschapsbeleid waren opgenomen.
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Dit klinkt evenwel drastischer dan het in feite is. Een groot deel van de
overgedragen kredieten betreft institutionele financiering die weinig beleidsruimte laat. Daarenboven voorziet de wet dat de federale overheid toch
onderzoek kan opzetten in beleidsdomeinen van de deelstaten indien zulk
onderzoek 'het belang van een gemeenschap of gewest overschrijdt' en
vergezeld gaat van een samenwerkingsvoorstel aan de primair bevoegde
partijen.
De bevoegdheid voor wetenschapsbeleid is dan ook duidelijk een gedeelde
bevoegdheid. Dit is niet ongewoon voor een federale staat, het is ook het geval
in landen als Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. Ook moet men
erkennen dat de huidige situatie nog geen volwassen evenwicht heeft bereikt.
Het ontbreken van ontvangende structuren in de deelstaten en behoudsgezinde
reacties op het federale niveau hebben in de voorbije jaren heel wat verwarring
gesticht.

KNELPUNTEN EN PROBLEMEN

Aan Vlaamse kant heerst er sinds geruime tijd een ongenoegen ten opzichte
van het unitaire NFWO. Dit slaat vooral op de ondoorzichtigheid van de
beslissingsstructuren, het vage vermoeden dat er allerlei parallelle geldstromen
zijn en de toepassing van een achterhaalde verdeelsleutel over de taalgroepen,
45% voor de Franstalige universiteiten en 55% voor de Nederlandstalige.
Vanuit de Vlaamse gemeenschap werd dan ook de opsplitsing van het NFWO
in twee onafhankelijke maar samenwerkende rechtspersonen geëist. Uiteindelijk werd een beperkte hervorming doorgevoerd die een volledige interne
splitsing bewerkt en een grotere controlebevoegdheid geeft aan een verruimd
dagelijks bestuur. Deze hervorming opent de weg om op inhoudelijk vlak de
werking van het NFWO aan te passen. Wij komen hier later op terug.
Als men het principe van de wet op de staatshervorming toepast op de
nationale wetenschappelijke instellingen had dit moeten voeren tot een opsplitsing van deze instellingen en hun collecties. Zij doen namelijk wetenschappelijk werk op domeinen die gefederaliseerd zijn: cultuurhistorisch en fundamenteel wetenschappelijk. Het gaat om de grote musea te Brussel, de nationale
bibliotheek, het natuurhistorisch museum, het Afrika museum te Tervuren en
de wetenschappelijke instellingen van het plateau van Ukkel. Die instellingen
bleven nationaal. Wel stelde men zich tot doel aan deze instellingen een
efficiënte beheersvorm te geven die tegelijk aan de gemeenschappen een
deelname in het beleid zou verzekeren. Een wet werd uiteindelijk aangenomen
die de instellingen onderbracht in twee parastatalen, een voor de culturele
instellingen en een voor de positief-wetenschappelijke instellingen. In de raden
van bestuur zijn vertegenwoordigers van de gemeenschappen opgenomen.
Deze hervorming is echter gestrand met de uitvoeringsbesluiten waarbij men
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geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over de benoemingen die deze
omvorming vereiste. Zo verkeren deze instellingen nog steeds in een institutioneel vacuum.
Het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) vervult een aantal
monitoring- en inventariseringstaken voor de overheid in de domeinen van
volksgezondheid en milieu. Ook hier werd beslist het instituut niet op te
splitsen. De budgetten voor deze taken zijn echter wel overgedragen, zodat het
instituut zich nu moet 'verkopen' aan verschillende overheden die in principe
vrij zijn om te beslissen deze taken al dan niet aan het IHE toe te vertrouwen.
In tegenstelling tot het IHE en andere nationale wetenschappelijke instellingen had het IWONL een eigen rechtspersoon en in feite een traditie van
verregaande beheersautonomie. Het eerste gewest dat duidelijk stelde dat het
eigen beleidsondersteunende structuren zou uitbouwen was het Waalse gewest.
Vlaanderen volgde met de oprichting van het IWT. Zo werd het IWONL een
hooggekwalificeerde werkloze structuur.
Reeds vóór de federalisering was het niet duidelijk wat de Nationale Raad
voor Wetenschapsbeleid (NRWB) aan zinnig werk kon verrichten en met
welke middelen zij dat zou moeten doen. In feite is de Raad niet opgenomen
in de kringloop van besluitvorming rond wetenschapsbeleid en zaait hij zijn
adviezen in de wind, zij het met enig moreel gezag. De huidige voorzitter
koestert de ambitie om van de Raad het ontmoetingsforum te maken van de
adviesraden die worden opgericht door de deelstaten.
De DPWB heeft bij gelegenheid van de staatshervorming weinig kredieten
'verloren' aan de deelstaten en evenmin! werd er personeel getransfereerd. Dit
betekent echter niet dat alles bij het oude is gebleven. Praktisch alle domeinen
waarop de DPWB initiatieven pleegt te nemen zijn geheel of gedeeltelijk
onder de bevoegdheid gekomen van de deelstaten. Dit brengt mee dat de
DPWB veelvuldig beroep doet op de bijzondere clausule in de wet op de
staatshervorming, art. 6 bis, par. 3, die de parallelle bevoegdheid instelt.
Onderzoeksinitiatieven die onder deze clausule vallen moeten in overleg met
de deelstaten worden opgezet. Hierdoor heeft de dienst heel wat ervaring
opgedaan met overlegprocedures. Zo is de dienst in principe goed ingewerkt
om de aloude taak van coördinatie op te nemen, nu niet alleen op het federale
niveau, maar tussen alle overheden die met wetenschapsbeleid te maken
hebben.
De DPWB heeft echter een imagoprobleem. Van bij zijn oprichting zijn de
leidinggevende figuren van de Dienst steeds Franstaligen geweest en dan nog
van het burgerlijke type. Omdat het een weinig gestructureerde dienst betreft
die voornamelijk werkt met hooggekwalificeerd personeel in los verband is het
voor de secretaris-generaal van de Dienst ook mogelijk de leiding in handen te
geven van mensen van zijn keuze, zonder rekening te moeten houden met
formele functies zoals dit in een klassiek ministerie het geval is. Uiteraard is
dit een handicap voor geloofwaardige coördinatie.
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EEN WETENSCHAPSBELEID VOOR VLAANDEREN
Wetenschapsbeleid is een zaak van evenwichten. Een rationeel-bureaucratisch
model, waarbij men vertrekt van expliciete doelstellingen en dan de middelen
mobiliseert om deze te realiseren, gaat voorbij aan het feit dat onderzoek een
grote mate van onvoorspelbaarheid heeft, beroep doet op de inventiviteit en
creativiteit van mensen die zich niet laten programmeren en zich afspeelt op
een internationaal forum waar de eigen inbreng noodzakelijk marginaal is.
Vandaar dat een wetenschapsbeleid eerder zal bijsturen dan sturen, eerder zal
coördineren dan orders geven, eerder mogelijkheden moet scheppen dan
resultaten kan eisen en dit alles met het oog op de volgende evenwichten...
Een evenwicht tussen fundamenteel en toegepast onderzoek -- Het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is grotendeels achterhaald.
De produktiecyclus van nieuwe kennis naar nieuwe technologische mogelijkheden en zo naar industriële realisaties is zo kort geworden dat het onderscheid
vervaagt. Wanneer men opkomt voor meer fundamenteel onderzoek, en deze
eis klinkt luider en luider, bedoelt men in feite het onderzoek dat op initiatief
van de vorser en vanuit de eigen dynamiek van de wetenschap wordt geformuleerd. Het is een eis voor meer eigen beleidsruimte voor de wetenschap. Het
gaat om het eigen onderzoek in tegenstelling tot het opdrachtonderzoek. Eigen
beleidsruimte moet er zijn zowel in hoofde van de individuele vorser als op
het niveau van de onderzoeksinstellingen.
Het traditionele forum voor zelfsturing van de wetenschap is het NFWO en
zijn geassocieerde fondsen. Jaarlijks kunnen onderzoekers projectvoorstellen
insturen, deze worden beoordeeld in één of meerdere van de wetenschappelijke
commissies die elk een wetenschapsdomein bestrijken en naargelang de
beschikbare middelen worden de voorstellen gefinancierd. De wetenschappelijke commissies bestaan uit representatieve figuren uit de verschillende wetenschappen die uit alle universiteiten komen. Zij worden geacht hun oordeel
volledig onafhankelijk uit te brengen. Het is in dit stelsel van peer-review dat
de individuele onderzoeker aan zijn trekken moet komen.
Er zijn echter enkele problemen. De subsidies, die nu van Vlaanderen
moeten komen, nemen af. Momenteel wordt nog hooguit aan één op vijf
aanvragen voldaan. De kans op afwijzing, ook van goedbevonden projecten,
wordt dan ook zo groot dat het stelsel eerder ontmoedigend dan aanmoedigend
werkt. De structuur van geassocieerde fondsen is achterhaald en voert tot
overfinanciering in bepaalde sectoren en onderfinanciering in de humane
wetenschappen. De opdeling van de wetenschappelijke commissies en hun
samenstelling geeft multidisciplinaire projecten en grensverleggende projecten
minder kansen.
Door de oprichting van onderzoeksraden aan de universiteiten kwam er
ruimte voor een universitair onderzoeksbeleid. Door de toenmalige minister
van wetenschapsbeleid, Ph. Maystadt, werden hiervoor onderzoeksfondsen
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beschikbaar gesteld. De werkingsmiddelen werden verruimd door het programma 'Geconcerteerde Acties'. Deze twee geldstromen worden nu beheerd door
Vlaanderen. Het derde budget waarover de onderzoeksraden in grote mate
beslissen is het programma 'Interuniversitaire Attractiepolen', nog door de
federale overheid gedragen. Deze drie enveloppes stellen de instellingen in
staat een eigen onderzoeksbeleid te voeren. De nog jonge onderzoeksraden zijn
niet allen opgewassen tegen de taak die zij moeten vervullen. In grotere
instellingen lijkt men beter te ontgroeien aan de werkstijl 'negociërend
verdelen'. De mogelijkheid om interuniversitair samen te werken hebben deze
onderzoeksraden nog niet gerealiseerd.
In een evenwichtig stelsel moet ook de overheid haar beleidsprioriteiten
kunnen formuleren. Welke onderzoeksdomeinen zullen in de toekomst de
economische ontwikkeling schragen? Welke onderzoeksdomeinen dragen
bijzonder bij tot de ontwikkeling van de samenleving en de verrijking van de
cultuur? De overheid is het aan zichzelf verplicht om vanuit zulke analyse
impulsen te geven aan het onderzoek in die prioritaire domeinen. Het probleem is dat Vlaanderen nog niet over de coherente structuren beschikt om
zulke analyse te doen en nog minder om de resultaten in praktijk te brengen.
Wat hardleers heeft men bij gelegenheid van de bevoegdheidsoverdracht nog
meer versnipperd dan op het nationale niveau. Het technologisch onderzoek
werd de exclusiviteit van economische zaken, het universitair onderzoek die
van onderwijs. Er is een coördinatiecel in de maak, maar het is zeer de vraag
of die het tij nog kan keren.

Een evenwicht tussen het gevestigde en het nieuwe —

Een goede onderzoe-

ker is gefrustreerd. Ontevredenheid met het bereikte, nieuwsgierigheid naar het
onbekende, dromen van het grote inzicht dat nooit komt, is inherent aan het
beroep. Vandaar dat veelal jonge mensen goede onderzoekers zijn. Een
degelijke instroom verzekeren van jonge mensen in het onderzoek is dan ook
een eerste voorwaarde om het onderzoekspotentieel op peil te houden. Anderzijds moet men vermijden dat de onderzoekskaders dichtslibben met ambtenaren-onderzoekers die het allemaal gezien hebben en zich onledig houden met
routinezaken. Het succes van de universiteiten als onderzoeksinstellingen is
hierdoor bepaald. Vanuit de opleiding is er een continue voorraad van jonge
mensen die gemotiveerd kunnen worden om aan onderzoek te doen. De
universiteiten kunnen hun personeel laten doorgroeien naar andere taken dan
het spitsonderzoek zonder dat dit als een 'falen' overkomt.
Dit ideale model loopt in de realiteit wel wat mank. Ten eerste is het in
bepaalde disciplines moeilijk geworden om de beste afgestudeerden in een
onzekere onderzoekscarrière te doen stappen. Studenten toegepaste wetenschappen en economie worden erg gezocht. Ten tweede is de eigen finaliteit
van de doctoraatscyclus niet voldoende erkend. Ten derde zijn de universitaire
kaders in de jaren zestig zo vlug uitgebreid dat zij nu volzet zijn en de
aflossing maar binnen een tiental jaren aan de orde zal zijn. Hierdoor is de
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doorstroming van onderzoeksfuncties naar onderwijsfuncties verstoord. Ten
vierde loopt de honorering van de universitaire loopbaan achter op die van
vergelijkbare andere professionele groepen en op de universitaire weddeschalen in het buitenland. Vlaanderen is een grote netto exporteur van gevormde
onderzoekers.

Een evenwicht over de wetenschappelijke disciplines — De verkaveling in
wetenschappelijke disciplines, die elk hun paradigmatisch gestuurde benadering
hebben van de werkelijkheid, dateert grotendeels uit de 19e eeuw. Het merkwaardige van de wetenschappelijke ontwikkeling van de laatste decennia is het
doorbreken van dit strakke kader waardoor het spitsonderzoek zich voornamelijk richt op grensgebieden en dikwijls multidisciplinair wordt opgezet.
Anderzijds is de basisvorming nog steeds georganiseerd binnen de klassieke
disciplines en dit terecht, het is maar vanuit zulke stevige en coherente basis
dat men deze basis kan overstijgen.
Een evenwichtige financiering van de wetenschap veronderstelt dan ook
meer dan het louter verdelen van de beschikbare pot over disciplines volgens
criteria zoals het verwachte economisch rendement of de traditionele verworven rechten. Evenwicht veronderstelt b.v. dat men niet hals over kop investeert
in technologisch onderzoek zonder ruimte te scheppen voor ethische en
maatschappelijke reflectie op technologische innovatie. Wetenschapsbeleid is
meer dan het financieren van afzonderlijke projecten, hoe waardevol die ook
zijn. Deze projecten moeten kaderen in gecoördineerde programma's die een
multidisciplinaire ruimte bestrijken.

Een evenwicht tussen institutionele financiering en projectfinanciering —
Projectfinanciering heeft grote voordelen. Men vertrekt van welomschreven
doelstellingen die binnen een overzienbare tijdspanne gerealiseerd kunnen
worden met direct toewijsbare budgetten. Daarenboven zijn projecten wetenschappelijk beoordeelbaar en kunnen de resultaten afgewogen worden aan de
doelstellingen. Het is terecht de dominante vorm van onderzoeksfinanciering
geworden. Projectfinanciering veronderstelt echter een ontvangende infrastructuur. Een financieringsstelsel dat zich beperkt tot enkel projectfinanciering
voert indirect tot institutionele financiering wegens het aanrekenen van absurd
hoge overheadkosten die nog ondoorzichtiger zijn dan directe institutionele
financiering'.
De institutionele financiering van onderzoek aan de universiteiten wordt in
principe voorzien binnen de jaarlijkse werkingstoelagen. Deze werkingstoelagen zijn echter niet gebaseerd op de onderzoeksactiviteit van een universiteit
maar op haar onderwijsactiviteit en werden daarenboven niet op peil gehouden.
Het recente decreet heeft de werkingstoelagen wel enigszins onafhankelijk
gemaakt van de wisselvalligheden van studentenaantallen, maar het principe
werd behouden en de financiële enveloppe werd niet aangepast. Het probleem
van de institutionele financiering van het onderzoek aan de universiteiten blijft
dan ook gesteld. Voor een oplossing zou men zich kunnen laten inspireren
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door het Duitse voorbeeld waar er een directe institutionele financiering
bestaat van onderzoeksinstellingen verbonden aan de universiteiten: de Max
Planck en Frauenhofer instituten. Zo kan de valkuil wan de institutionele
verstarring vermeden worden en toch voorzien worden in de behoefte van
grote investeringen die binnen de projectlogica niet passen.
BESLUIT
Wanneer we het wetenschapsbeleid beschrijven als een zaak van evenwichten
bedoelen we geenszins dat het een oefening in verdelende rechtvaardigheid is
of met de weegschaal moet worden bedreven. We situeerden wetenschapsbeleid in een multidimensioneel krachtenveld waarbinnen de Vlaamse overheid
tot een originele en nieuwe synthese moet komen die de gestelde tegenstellingen overschrijdt. Zo is het dwaas om de achterhaalde tegenstelling tussen
fundamenteel en toegepast onderzoek te weerspiegelen in even tegengestelde
beleidsinstanties. Het is verkeerd om in termen van ambtelijke carrière te
denken over de onderzoeksloopbaan. Het is onproduktief om enerzijds onderzoeksinstellingen te subsidiëren en los daarvan projectonderzoek op te zetten.
Dit artikel beperkte zich tot de wereld van het wetenschappelijke onderzoek
en behandelde niet het ondersteunend onderzoek dat binnen de bedrijven en
voor de overheid plaatsvindt. Dit laatste, het beleidsvoorbereidend onderzoek,
vergt nochtans kritische aandacht. De wildgroei en de verspilling tiert er welig.
Beleidsvoerders hanteren opdrachten dikwijls als verkapte subsidies aan
bevriende organismen. Het past niet voor zulke 'geschenken' veel wederdienst
te verwachten. De resultaten zijn er dan ook naar. Ook op dit vlak is er dus
veel werk aan de winkel.
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NOTEN
1 Hoe de wetenschap zich volgens successieve paradigma's ontwikkelt, werd be licht door Thomas S.
Kuhn in zijn werk The Structure of Scientific Discoveries, Univ. of Chicago Press, 1973. Richard
Olson verzamelde een reeks historische essays over scharniermomenten in dit denken in Science as
Metaphor, Wadswo rt h Publ. Co., 1971. De concepten die hier op de wetenschapsontwikkeling worden
toegepast werden ontwikkeld door Max Black in zijn baanbrekend werk Models and Metaphors,
Cornell Univ. Press, 1962, later door hem verder uitgewerkt in Perplexities, Cornell Univ. Press, 1990.
2 Zie J. Spaey, Le Développement par la Science, UNESCO, 1969, p. 81. Dit werk werd geschreven
door het team dat aan de wieg stond van de DPWB (de 'Diensten van de Eerste Minister voor de
Programmatie van het Wetenschapsbeleid').
3 Een be knopt overzicht van de evolutie van het Duitse universiteitsbestel en de invloed hiervan op
andere landen vindt men in Rudolf L. Mbssbauer, Universitáit im Umbruch, in Heinz Maier-Leibnitz
(ed.), Zeugen des Wissens, V. Hase & Koehler, 1986, pp. 285-318.
4 Luc Rouban geeft in zijn werk L'Etat et la Science, Ed. du CNRS, Paris, 1988, een zeer genuanceerd relaas van het wedervaren van de Franse wetenschapspolitiek van in het Ancien Régime. Heel
wat minder genuanceerd is Charles Gillespie in zijn artikel Science in the French Revolution, in B.
Barber (ed.), The Sociology of Science, The Free Press, 1962.
5 Deze stelling wordt ove rt uigend verdedigd door Peter Mathias in zijn a rt ikel Who unbound
Prometheus?, in Peter Mathias (ed.), Science and Society 1600-1900, Cambridge Univ. Press, 1972. Hij
geeft aan hoe weliswaar de retoriek ook toen reeds het belang van de wetenschap voor de industriële
ontwikkeling poneerde, maar dat daarvan in de feiten weinig terug te vinden is.
6 Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL) werd
opgericht als een parastatale met eigen raad van be stuur onder de gezamenlijke voogdij van de
ministers van economische zaken en landbouw. Het is complementair aan het NFWO, dat fundamenteel onderzoek financie rt , en steunt het technologisch onderzoek dat veelal gezamenlijk door de
industrie en de universiteiten wordt opgezet.
7 Dit argument werd reeds in de 19e eeuw gebruikt in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met als
be dreiging de vlucht die de wetenschap in Pruisen nam. De achterstand ten opzichte van de Verenigde
Staten zorgde voor de naoorlogse impulsen in Europa. De successen van de Russische ruimtevaa rt
zorgden voor de Amerikaanse inhaalbeweging. Het Japanse overwicht be zorgt nu iedereen een goed
argument. Sinds de OESO in de jaren zestig vergelijkende statistieken verzamelt kan de NRWB er
jaarlijks op wijzen dat België achterblijft, niet alleen ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan,
maar ook ten opzichte van de buurlanden.
8 Voor de zgn. geassocieerde fondsen blijft de federale overheid een klein deel van de subsidie ten
laste nemen, vanuit de redene ri ng dat voor deze sectoren bepaalde be voegdheden nationaal zijn
gebleven.
9 Overheadkosten zijn forfaitair vastgestelde bijdragen aan de algemene kosten van een onderzoeksinstelling i.v.m. projecten. De overhead moet dienen om de kost van gebouwen, verwarming, energie,
administratie, e.d. te dragen. Zij worden veelal aangerekend onder de vorm van een percentage op de
directe kosten van een project. Zo worden door sommige Amerikaanse universiteiten overheadkosten in
rekening gebracht van 100 tot 150%. In de Vlaamse Interuniversitaire Raad werd afgesproken om een
overheadpercentage in te voeren van 10%.

NIEUWE IMPULSEN IN SURINAME
FRANSJE POVEL-SPELEERS

Terwijl de meeste ontwikkelingslanden geconfronteerd worden met een
explosieve bevolkingsgroei, kampt Suriname met het probleem van de onderbevolking, vooral in de landbouwgebieden. Van de in totaal 400.000 inwoners
woont ongeveer 70% in en nabij de stad Paramaribo. De landbouwproduktie
leidt een kwijnend bestaan door een tekort aan arbeidskrachten en belangstelling. Maar daar lijkt verandering in te komen. Ondernemende Surinamers zien
toekomstmogelijkheden op het platteland en ontplooien initiatieven.
GEEN TOERISTEN, MAAR GARNALEN AAN DE SURINAAMSE KUST
'We hebben een dringende behoefte aan midden- en hoger kader. Mensen met
een middelbare en hogere technische opleiding. Projecten moeten bemand
kunnen worden. Uitvoerders, management, specialistische begeleiding. De
produktie moet op gang'.
Aan het woord is Dr. Robert Power, een in Nederland wonende en werkende Surinamer die op het ogenblik Suriname bezoekt voor een oriënterende
missie. 'Neem de aquacultuur. Suriname heeft een ideale kust en de juiste
temperatuur voor garnalenkwekerijen vanwege het brakke water langs de
kustlijn, waar de mangrovebossen functioneren als kraamkamer voor vis en
garnalen. Die bossen kunnen daar plaatselijk gekapt worden, het land ingepolderd en vijvers uitgediept. Banen voor het opscheppen. Iets voor jou, Afiba?'
Afiba Mackintosh lacht voorzichtig. Ze is een jonge Surinaams-Nederlandse
die werk zoekt in Suriname. We zitten deinend in een houten boot met
buitenboordmotor, die ons over de brede Suriname rivier naar een aquacultuurproject brengt. Ik voel me in een dampende sauna met uitzicht. Als ik mijn
beslagen verrekijker schoonwrijf, zie ik rood, wit en blauw gefladder tegen een
groene dichte wand van bomen. Ibissen, meeuwen, reigers. Geen mens te zien.
'Everyone for himself, and god for us all' prijkt met grote letters in de boot
boven ons hoofd. Zeker de reddingsinstructie in geval van schipbreuk. Nergens
zie ik een zwemvest of boei liggen. Ik zal me aan de schuit moeten vastklam-
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pen, want de oever haal ik nooit! Is dit de nieuwe tendens in Suriname?
Overal hoor ik: 'De regering heeft geen daadkracht en ontwikkelingshulp komt
toch niet bij ons terecht' . En met een schuine blik op mij : 'Trouwens, Nederland past de tactiek toe van de zich steeds verwijderende horizon. Ze stelt
steeds maar nieuwe voorwaarden voordat de geldstroom komt. Dat miljard dat
nu weer onlangs aan Venetiaan beloofd is, zal ook wel de nodige haken en
ogen geven'.
Ook dit aquacultuur-project is een privé initiatief van enkele Surinamers,
die een Franse consulent in de arm hebben genomen en de Europese Investeringsbank en lokale banken bereid hebben gevonden hun idee te financieren.
Een van hen, John Watkin, heeft ons uitgenodigd voor een bezoek. Er hangt
een vrolijke sfeer op de boot. Macabere grappen over de slechte toestand in
het land vliegen heen en weer. 'Een van mijn zeugen heeft geworpen vanmorgen', vertelt er een. 'Weer twaalf monden extra te voederen. En er is geen
varkensvoer te krijgen. Zal ik dadelijk zelf de afval van de markt bij elkaar
moeten schrapen. Kan ik toch niet maken als beleidsmedewerker op het
ministerie? Wie weet ga ik nog minister van landbouw worden'. Ambtenaren
vooral hebben het uitermate zwaar. Terwijl hun maandsalaris gelijk is gebleven (minimuminkomen Sf 400), zijn veel consumptiemiddelen tien maal zo
duur geworden onder invloed van de zwarte markt. Het verschil tussen de
officiële koers van Sf 1,00 Surinaams = f 1,00 Nederlands en de prijs op de
zwarte markt is 10:1 of meer. Alleen een basispakket van eerste levensbehoeften, zoals brood, melk, rijst, bonen, wordt kunstmatig laag gehouden. Enige
vorm van bijverdienste is dan ook een bittere noodzaak. Vandaar de varkens
van deze ambtenaar.
SURINAMERS HEBBEN GEEN ZEEBENEN
Afiba deelt roti met kip uit. Handig rolt ze het vulsel in een soort pannekoek.
Niemand wordt overgeslagen, gasten, de stuurman, toevallige medereizigers,
het maakt niet uit. Al kost een kip Sf 65, die alleen naar binnen werken, dat
doet men niet in Suriname. Afiba heeft in Deventer Tropische Landbouw
gestudeerd, zodat ze weer terug naar Suriname kon. 'Hier ben ik nodig ', zegt
ze. Aardje naar haar vaartje. Die kwam voor een korte vakantie vanuit
Nederland naar Suriname, en ... bleef ondanks het feit dat hij een goede baan
in Nederland had. Ze wil zich in de visserij gaan specialiseren, omdat de vraag
naar vis wereldwijd aan het toenemen is. Misschien heeft Suriname daar een
kans. Niet dat de Surinamers zelf de zee opgaan. Ze bezitten de schepen, maar
huren Koreanen en Guianezen voor het werk, en verhandelen dan de gevangen
vis en garnalen.
De uitvoering van het aquaproject blijkt nog in de kinderschoenen te staan.
Mét de bekende problemen in ontwikkelingslanden. Graafmachines, materieel,
alles moet per boot worden aangevoerd als het getij hoog staat. De rivieren
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hebben geen bruggen en er is geen weg naar dit deel van de kust. Bulldozers
zakken weg in de modder en het duurt dagen om ze weer uit te graven. Bij
ons bezoek werkt er maar een bulldozer op het land. Dat terwijl er in de eerste
fase toch 120 ha moet worden ingepolderd. Een chauffeur is wegens ziekte
afwezig. Een ander omdat zijn zoontje een ernstig ongeluk heeft gekregen.
Maar Watkin, die als civiel-technicus zelf de uitvoering in handen heeft, blijft
stralen. Hij schetst ons een bloeiend bedrijf, met huizen voor de werknemers,
een laboratorium, een windmolen. En duizenden garnalen in een vijver waar
nu nog alleen de uitpuilende oogjes van de slijkspringervis als telescoopjes
door de modderpoel varen.
BOEREN ALS BIJVERDIENSTE
'Wat? Heeft de boer hier geen status?', zegt René Lieveld. 'Ik heb als varkensboer heel wat meer status dan als bioloog, werkzaam op het ministerie. Er
gaat een grote stilte vallen als ik dat vertel. Vroeger, ja, toen ik geld wilde
lenen om een boerenbedrijf op te zetten, kwam ik niet verder dan de receptioniste, maar momenteel rent de directeur uit zijn kamer om me een kopje koffie
aan te bieden. Nu krijg je als ambtenaar geen geld meer'. Trots leidt hij ons
rond op zijn zeer rustiek gemengd bedrijf. Zijn kinderen dartelen barrevoets
achter hem aan. Zijn vrouw, terug uit school, waar zij onderwijzeres is, staat
kersen te plukken. Breedlachend geeft ze ons een handje vol. Het is de
Westindische kers, onbespoten. 'Deze kersen worden geëxporteerd als pulp
voor vruchtdranken. Een kers bezit 20 maal meer vitamine C dan een sinaasappel', vertelt Lieveld. We banen ons een weg naar de varkenshokken door de
boomgaard met overvloedig beladen sinaasappelbomen, banane-, mango- en
papayabomen, en ruiken aan de kaneel en de piment. Een bonte, warme
mengeling van kleur en geur. Daarbij steekt het roze, volle vlees van moeder
zeug met haar twaalf blote biggetjes wel zeer blank af. In het aangrenzende
hok ontstaat een geweldig gekrijs. Drie Miss Piggy's staan op hun achterpoten
over de afscheiding geleund, vechtend om wat aandacht. Met een machtige
heupzwaai zwiept er een de kleinste omver, die treurig haar snuit door een wat
lagere opening wrikt. 'Mijn varkens moeten wel betaalbaar blijven. Dat is een
probleem. Een zak met 40 kg varkensvoerconcentraat kost Sf 480. Ik meng dat
met tarwekaf en slijpmeel, maar dan nog heb ik vier zakken nodig in twee
dagen. Honderd varkens zijn me te veel. Ik ga steeds meer over tot het
gebruik van lokaal afval van kokosnoten en rijst, afval dat ik zelf bij boerenbedrijven in Coronie haal. Het transport heb ik er uit'. Lieveld heeft naast
varkens en koeien, ook kippen en pekingeenden. 'Weet je, in China voeden ze
die miljoenen mensen vooral met varkens en pekingeenden, de enige diersoorten die de bevolkingsgroei bij kunnen houden. Pekingeenden zijn lang zo
kieskeurig niet als kippen en dat scheelt je weer in de aanschaf van voer. De
regering voert momenteel voor Sf 22.000.000 veevoer in per jaar. Dan kunnen
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ze best wat in onderzoek stoppen om te bezien of er lokaal mogelijkheden zijn
om aan voer te komen'.
Onder Lievelds energieke leiding is een coöperatie van de grond gekomen,
Tawajarie. Tachtig boeren zijn lid. Het grootste probleem is de drainage. Er
staat een oud pompgemaal, een dieselaggregaat, dat met wat investering weer
hersteld kan worden. Ook de oude kanalen liggen er nog, al kun je er bijna
overheen lopen vanwege de dichte begroeiing. 'Karpers uitzetten. Die houden
de kanalen schoon', suggereert Power. 'Geen kans', zegt Lieveld, 'Die liggen
al op de markt voordat zij hun werk gedaan hebben'. Grondrechtelijke problemen zijn opgelost, a la Lieveld. Hij heeft ervoor gezorgd dat de landlozen die
op land van de regering boerden, eigendomsbewijzen kregen. 'Geen politie
krijgt ons er meer af!'
DE ZEVEN-EVEN AMBTENAREN
'De zeven-even ambtenaren, bedoelt U? Ja, sommige ambtenaren gaan wat al
te ver in het ontwikkelen van privé-initiatieven. Ze klokken 's morgens vroeg
in en verdwijnen dan weer. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
heeft de naam dat het door schoonmaaksters bemand wordt' . Aan zelfkritiek
geen gebrek in Suriname. Kartosoewito, directeur van de Stichting Landbouwontwikkeling Commewijne (SLOC), toont de keerzijde van het boeren als
deeltijdbaan. Hij neemt ons mee naar Commewijne, een district ten oosten van
Paramaribo. De meeste bewoners zijn van Javaanse oorsprong. Het ademt de
sfeer van de Indonesische dessa, zonder het gekrioel van de miljoenen Javanen
dan. In de toko, waar we nasi eten, ontbreekt de westerse WC. Ze verwijzen
me naar het 'kleine kamertje' op het achtererf, het badhok, waar ik op de
betegelde vloer slechts een emmer water en een stukje zeep aantref, en na lang
speuren een klein muizegaatje in een hoek.
De oude staatsplantages uit de koloniale tijd zijn volledig overwoekerd
door secundair bos. Ze waren vroeger ingepolderd, maar van de nu dichtgegroeide kanaalsystemen wordt uiterst weinig gebruik gemaakt. Er wordt wat
gehengeld, wat blijkt uit de bordjes 'Pieren te koop' langs de weg. In de
dorpjes staan de kleine erfjes echter volgestouwd met fruitbomen en groentegewassen en scharrelen de kippen en eenden door de tuintjes. Bananebomen
en maïs staan tot op de weg. Waarom eigent de bevolking zich die oude
plantages dan niet toe? ' Sommige plantages hebben een eigenaar, maar die is
onbekend', legt Karto uit. 'Misschien zit hij wel in Nederland. De regering is
niet erg happig om nog meer domeingrond uit te geven, waar niets mee
gedaan wordt. Zo vlakbij Paramaribo ligt grondspeculatie voor de hand. Wel
kan land in erfpacht genomen worden'. Boerencoöperaties zijn in ontwikkeling
om de boeren bij hun investeringen te helpen. De respons is magertjes.
Volgens Karto komt dat doordat de full-time boer een uitzondering is. De
mensen zoeken de sociale zekerheid van een overheidsbaantje.

Door de hoge kosten
van vervoer wordt
vlees onbetaalbaar
voor de consument
(Foto Fr. Povel-Speleers)

in
Demonstratie
Paramaribo tegen de
(foto
prijsstijgingen
Fr. Povel-Speleers)
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Toch is er best een redelijk inkomen te verdienen in de landbouw. Een kilo
pinda's kost Sf 40, een kool Sf 6, vijf sinaasappelen maar liefst een tientje,
terwijl de bomen onder het gewicht bezwijken. 'Dat lijkt een goudmijn, maar
u vergeet dat de tussenhandel in Suriname overontwikkeld is. Voordat de
produkten op de marktstalletjes verschijnen, hebben er al vijf tussenhandelaars
hun procenten opgestreken en de prijs omhooggedreven. Dat zijn de hosselaars. Het is niet gemakkelijk voor de boeren hier tussen te komen. Hosselen is
de belangrijkste informele inkomstenbron in de stad'.

FULL-TIME BOEREN
'Surinamers krijg je niet uit Paramaribo', waren Karto's laatste woorden. Maar
neem de familie Veltkamp. Veltkamp was staffunctionaris bij de landbouwbank. Nu beheert hij, samen met zijn broer, de boerderij van zijn ouders, 22
ha groot. 'We hebben wel spijt dat we het land tot aan het drainage-kanaal
niet illegaal toegeëigend hebben. Nu zitten er andere occupanten tussen die de
verbindingskanalen niet schoon houden. Ze polderen hun eigen land in en
kieperen het overtollige water op het land van hun buurman'. De broers
hebben een gemengd bedrijf, dat ze met drie man in vaste dienst van de grond
proberen te krijgen. Veeteelt alleen was niet rendabel. Ze mikken op export
van hun bananen, papaya en passievruchten. 'Export is nodig om te kunnen
investeren', vertelt Veltkamp. 'Graafmachines huren is bijvoorbeeld onbetaalbaar. De zwarte koers heeft de lokale markt totaal ondermijnd. De regering
zelf verwijst ons naar de parallelmarkt om deviezen te kopen. Een parlementariër van de oppositiepartij vond dat toch te gortig en bleef maar doorzeuren:
'waar ligt die markt precies? Wat zijn de openingstijden? Kunt u mij het
telefoonnummer geven? De kamervoorzitter kreeg hem niet weggehamerd'.
Het ene corruptieverhaal na het andere rolt over zijn lippen. 'Alleen als je
kuikentjes kan laten zien, krijg je kippevoer voor de basisprijs. Net of dat
werkt! Ze zijn nog niet om de hoek of kuiken en voer worden voor tien maal
de prijs verhandeld'. Zelf hebben de broers, gelukkig, deviezen gehad voor
hun vrachtwagen. Gloednieuw, voor Sf 82.000.
WAAR ZIT DE POEN?
Iedereen weet waar de grote profiteurs van de dubbele wisselkoers te vinden
zijn. We zijn er ook een kijkje gaan nemen, in Paramaribo Noord, de wijk
Mon Plaisir. Zeg dat wel. Hier wonen de tientallen nieuwe miljonairs die sinds
de jaren tachtig als onkruid uit de grond zijn geschoten. Terwijl de binnenstad
verpaupert en geen bouwactiviteit te bespeuren valt, liggen hier de zakken
cement hoog opgetast achter zware hekken, en rijzen kolossale villa's tegen
het maanlicht (het was een nachttripje). Een compleet wagenpark staat voor de
deur. Het gouden kalf wordt hier aanbeden achter ranke bogen, verlichte
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kerkramen en ware tempels. De architecten passen hun religieuze inspiratie nu
op andere wijze toe. Neogotiek is in.
TERUG NAAR HET VADERLAND
'Nee, voor het geld ben ik niet teruggekomen. Ik ben hier geboren. Ik hou van
de natuur, de vrijheid, de zon. Bovendien wonen mijn vader en andere
familieleden nog steeds in Nickerie'. Dr. John Sokaryo, landbouwkundige, is
de tweede teruggekomen Surinamer die ik vandaag toevallig ontmoet. De
eerste was een taxichauffeur, die zijn in Nederland verdiende geld in een
taxibedrijf gestopt had. Deze slanke, in een zwart joggingpak geklede Javaan
op gympjes stelt zich voor als ontwikkelingswerker met E.E.G. fondsen. Hij is
Coördinator Regio West en houdt zich vooral bezig met rijst en waterbeheersing. 'Suriname heeft een geweldig potentieel, dat met een goede aanpak heus
wel te redden is. Dat patronagesysteem moet doorbroken worden. Iedereen
gaat op audiëntie bij de minister om een gunst. Dat is fout. De verantwoordelijkheid moet bij de boeren liggen'. Om die reden organiseert hij zondagmarkten, waar de boeren met hun problemen kunnen komen, stimuleert hij het
vormen van vrouwengroepen en nijverheidsverenigingen, en probeert hij de
economisch achtergebleven etnische bevolkingsgroep van Indonesische
afkomst in een vereniging samen te brengen. 'Kijk maar, hoe sterk de Hindoestaanse groepering momenteel staat. Weet je dat ik van de Hindoestanen de
meeste donaties gekregen heb om deze stichtingen, inclusief de Javaanse, van
de grond te krijgen?'
ÉÉN LAND, ÉÉN VOLK
'Ik geloof niet dat je doorsnee-Surinamers geïnterviewd hebt', zegt Robert
Power voorzichtig, als hij hoort dat ik ook nog met een demonstratie Bouterseaanhangers tegen de armoede ben meegelopen, en mij daarna door een
Bouterse-tegenstandster, die een bord droeg met ' Bouterse moordenaar en
miljonair', de politiek heb laten uitleggen. 'Demonstraties zijn niet ongevaarlijk'. Dat klopt. Iemand had mij van achteren in mijn oor gesist: 'Pas op. Als
u niet ophoudt met fotograferen wordt uw camera vernield'. Toen ik me
verbaasd omdraaide, zag ik een schim van een politieuniform. Je kunt je
misschien toch vergissen in de sfeer. De demonstratie zag er zo vredig, vrolijk
en gezellig uit. 'Ik ben niet zo voor verenigingen en partijen die etnisch
gegroepeerd zijn. Ja zeker ken ik Sokaryo. Hij heeft plantmateriaal ter beschikking gesteld aan alle boeren in Nickerie. Een knappe prestatie. In Suriname
kennen we elkaar allemaal. Waarschijnlijk mede daarom is het zo moeilijk om
hier wat van de grond te krijgen. Maar ik geef het niet op. Er staat wel een
harde wind, maar het kaarsje mag niet uit'.

F O R U M
EEN RIVIER
ZONDER BEDDING

Wat heeft een mens zo al nodig om te
bestaan?
Een bedding is een mogelijk antwoord. Anderen graven die voor hem.
Iedereen is kind van. Mensen graven die
gekregen bedding verder uit, verbreden
of verdiepen ze, veranderen de loop
ervan, laten ze dichtslibben.
Een huid, ook die heeft een mens
nodig. De huid houdt organen, spieren,
bloed- en zenuwbanen samen en blijft
zelf haast onopgemerkt. De huid valt pas
dan op als ze ontbreekt, in brandwondencentra b.v. Of als er een teveel aan
is: in hagiografieën kan men lezen hoe
toekomstige heiligen, nadat ze de wereldse genoegens vaarwel gezegd hebben, zodanig vasten dat ze hun buikvel
als gordel kunnen gebruiken zoals Franciscus Borgia s.j.!
Een plek waar hij zichzelf kan zijn,
ook dat heeft een mens nodig. '(...) ik
heb / altijd gewild dat ik dat was, een
lege / plek voor iemand, om te blijven'
is een zowat gecanoniseerd vers van
Rutger Kopland. Iemand moet een plek
zijn voor een ander om zelf vollediger te
kunnen worden. Een plek is iets heel
concreets, wie ze verliest heeft geen
grond meer onder de voeten. Men wordt
een asielzoeker. Al dan niet erkend.
Wat heeft een dichter nodig om over
zijn bestaan te schrijven?
Een bedding, de taal. Hij heeft die
niet zelf gemaakt. Voorgevormd in de
grammatica en in woordenboeken wacht
ze op hem. Zonder de bedding van de
taal kan geen dichter spreken over zijn
en ons bestaan. Een gedicht zonder

woorden is een vrouw zonder mond.
Dichters exploreren de bedding van de
taal, verbreden en verdiepen ze, behoeden ze voor dichtslibbing en vervuiling,
laten er hun leven in stromen en overstromen.
De huid van het gedicht is de vorm
die de woorden samenhoudt. Als ze ontbreekt lijken de woorden weg te lopen,
de dichter stamelt. 'maar mij het is
blijkbaar is wanhopig / zo woordenloos
geboren slechts / in een stem te sterven',
zo hakkelend spreekt Lucebert over de
schoonheid van een meisje. Het is de
prijs die de dichter betaalt als hij de huid
van de oude taal volledig afstroopt om
vanuit een oorsprong die een nulpunt is
een nieuwe werkelijkheid te spellen.
Sommige gedichten zijn alleen maar
epidermis. Plezierdichters, die de rederijkers van nu zijn, laten hun verzen lekker
bruinen in de zonnebank van hun taal.
Ze oogt mooi, zo'n poëzie van louter
vel.

I lie wil geenszins zeggen dat ik laai
Al is een zaal hetzelfde als eia Saal
Gedanken zijn, schon frei, niet altijd fraai
EYa El zal nooit eea, aai zijn, noch an eye
Dus let vooral bij 't schrijven op uw taal
Drs. P

Een dichter heeft altijd een plek nodig,
een stortplaats voor zijn woorden, een
grond om luchtkastelen op te bouwen,
een achtergrond waartegen de plons van
een vlok gehoord kan worden.
In het gedicht 'een rivier zonder bedding' uit de cyclus De plons van een
vlok, exploreert Lidy van Marissing de
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waarheid van de topos dat een geheel
méér is dan de som van de delen en dat
het een niet zonder het ander kan: een
rivier kan niet zonder zijn bedding en
omgekeerd kunnen golven niet zonder
een zee.
Zij expliciteert een stelling die de
lezer intuïtief bewezen weet: neem een
essentieel bestanddeel van iets weg en je
houdt iets over dat niet kan bestaan.
Eigenlijk doet Lidy van Marissing in dit
gedicht hetzelfde wat een lerares wiskunde in het vak meetkunde doet: bewijzen wat iedereen zo kan zien, dat twee
driehoeken congruent zijn b.v. Maar
waarom?
De dichteres gebruikt ook definities,
maar ze ontneemt ze hun stelligheid
door geregeld vraagtekens te plaatsen
achter het gezegde. En in de vierde en
middenste strofe, die als een scharnier
functioneert in het gedicht, loopt het
commentaar op haar stellingen zelfs uit
op een regelrechte aporie: '(...) bij gebrek aan 1 beter weten wij geen raad'.
Dat is mijn leraars wiskunde nooit overkomen.
Het gedicht is een pleidooi voor
geheelheid. Een romploze vogel is geen
vogel.
Tijden zonder geschiedenis, zoiets
kan niet bestaan. Een denken op korte
termijn en zonder overzicht van het
geheel is rampzalig. Reductie van de
natuur en de mens tot één functie of één
bestemming leidt tot calamiteiten en
absurditeiten. Lidy van Marissing probeert dat besef bij de lezer over te brengen door een litanie-achtige opsomming
van gehelen zonder delen of delen zonder geheel. En in de versregels tussen
haakjes van de voorlaatste strofe kiest ze
voor een ludieke betoogtrant: wat hou je
over als je van gazon de zon wegneemt?
Niet veel meer dan de imperatief: ga!
Wie alleen vertrouwt op zijn zo
nodig rationeel en analytisch denkvermogen om het universum te omvatten,
dreigt wel eens een soort weg te bewandelen naar een einde dat zelf geen einde
heeft.

een rivier zonder bedding
Is een mens zonder huid
een plek zonder grond?
een sow zonder weg of
een straat wader stoepen
een kamer zonder morel'?
(een struik zonder takken
is geen struik maar
een stad zonder huizen en hoeken)
oceaan wader kusten of
een einderlon hemd?
(een andere keer wel takken
, gees kruin
maar geen
thts weer geen struik:
solves sonde,. een zee
wawa
somtt de !mkt
.

uom wafer tkig of week
)
zonder
kun niet bestow

wat man Wan* mktbreekt
breekt ons — au eon tared
aan
don een
beter wets* geen rand
een gevel gaoler ream
is een deur muter Mop

ma *maw zanier wad
*It outtalk or nog aan
mn kraut wader pomp
is yen neus nosier hood
die
moor
is *eh oft
kale
are verleren zijn
twee
fladderen
tot in eon
zonder oevers
op golven under water?
een pzon zongiergras
(ten keer zonder zon
maar een gazes zonder zon
is niet veel meer
don een bevel tot vertrek: ga —)
een bodemloze put
is geen put maar
een smut weg tram een einde

dat zelf geen einde beet
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Lidy van Marissing is al meer dan twintig jaar actief bezig als schrijfster van
montageproza of 'totaalproza'. Zij wordt
vaak in één adem genoemd met Sybren
Polet, samensteller in 1978 van Ander
proza, een bloemlezing experimenteel
Nederlands proza, J.F. Vogelaar, dit jaar
nog genomineerd voor de AKO-prijs met
zijn roman De dood als meisje van acht
en de op 28 mei overleden Daniël Robberechts. Dat ander proza vraagt om lezers die anders zijn, voor wie literatuur
in wezen revolutionair, kritisch, riskant
is en dus heel wat anders dan ontspanning, zoethoudertje, wensvervulling. De
plons van een vlok is Lidy van Marissings eerste dichtbundel. Op de achterflap staat als in- of uitleiding: 'Voor
Lidy van Marissing kan de moderne
poëzie een van de steeds zeldzamer wordende kristallisatiepunten zijn binnen de
voortrazende en alles uithollende reproduktiemachine; een van de weinige plekken waar nog iets kan 'gebeuren' doordat je het met je eigen ogen ziet en met
je eigen hersens meemaakt' en doordat
je bereid ben om te luisteren en de plons
van een vlok te registreren.

0 Joris Gerits

Lidy van Marissing, De plons van een vlok,
Van Gennep, Amsterdam, 1991.

EEN RUIME KIJK
OP HET RECHT
Het nieuwe boek van Jan Gijssels, gewoon hoogleraar aan de Universiteit
Antwerpen (UFSIA), is een merkwaardig
boek'. Het biedt een inleiding tot het
recht vanuit een algemeen perspectief.
De benadering vanuit de context waarin

het recht functioneert maakt het boek
toegankelijk voor een ruim publiek.
Het boek beslaat tien hoofdstukken.
Er loopt een lijn van het meer juridische
naar het algemene. De eerste drie hoofdstukken zijn uitgesproken juridisch: het
begrip recht, de rechtsorden, de sleutelbegrippen. In hoofdstukken IV, VI en
VII worden twee staatsfilosofieën (liberalisme, socialisme), twee gezagsvormen
(autocratie en democratie) en drie staatsvormen (eenheidsstaat, federatie en confederatie) behandeld. In hoofdstuk VIII
worden de functies en de machten besproken. De scheiding der machten en
hun onvermijdelijke samenwerking worden er helder uiteengezet. Er wordt op
gewezen dat er meerdere functies te onderscheiden zijn zoals o.a. de begrotingsfunctie, de controlefunctie, de adviesfunctie en de externe relaties. Het ruim
perspectief heeft niet tot gevolg dat het
recht zelf 'gerelativeerd' wordt. Integendeel, het is maar al te duidelijk hoe sterk
recht en samenleving elkaar beïnvloeden
(Hoofdstukken IX en X).
Het boek weerlegt magistraal de veel
verspreide misvatting dat recht 'statisch'
is en geen rekening zou houden met
maatschappelijke evoluties of met andere
maatschappij -wetenschappen. Integendeel: 'Recht is steeds evolutief' (p. 270).
Het recht is een uitdrukking van fundamentele waarden, die in een samenleving
belangrijk worden geacht, al kan het
even duren voor nieuwe waarden op
coherente wijze een plaats krijgen in de
rechtsorde.
Het opzet in een beperkt aantal bladzijden een hele reeks grondbegrippen
van het publiek recht, van de rechtstheorie en zelfs van het privaatrecht te verklaren tegen een achtergrond van algemene maatschappelijke evolutie is een
riskante maar boeiende onderneming. De
bondige stellingen maken de lectuur
levendig. Soms zijn zij zeer overtuigend.
Bijvoorbeeld de uitermate heldere kritiek
op het referendum en de volksraadpleging (pp. 188-190) kon mij ervan overtuigen dat die weinig perspectief bieden,
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(in België althans). Het privaatrecht
wordt herhaaldelijk op passende wijze
bij de uiteenzetting betrokken.
Het boek bevat een rijke bron aan
definities van juridische begrippen. Daardoor is het ook interessant voor onderzoekers en praktijkjuristen. Zij zullen
dankbaar gebruik maken van een uitgebreide index achteraan het boek om
bruikbare en eenvoudige definities te
vinden.
Bijzonder verhelderend is ook de
aandacht die de auteur besteedt aan de
verhouding tussen de 'beschikking' en
de 'rechtsnorm' (pp. 113-122). De toepassing (of uitvoering) is immers niet
een zuiver ondergeschikt gebeuren maar
brengt juist de regel tot leven. Het verband met de machtsuitoefening is manifest. De uitvoerder wordt 'leider' (executive) (pp. 26 en 239). Dit verklaart de
sterke rol van de 'uitvoerende macht'
binnen elke organisatie.
De bondige krachtige penseeltrekken
waarmee deze rechtsgeleerde de rechtsfiguren en instellingen schetst, maken de
grote sterkte uit van het boek maar bieden soms weinig ruimte voor gepaste
nuanceringen. Zo is de kritiek op het feit
dat er in België nog geen strafrechtelijke
verantwoordelijkheid is van rechtspersonen (verenigingen en vennootschappen)
m.i. iets te streng geformuleerd (p. 82).
Zoals de auteur zelf stelt is vooral de
functionaliteit van het recht belangrijk.
De waarde van het recht ligt wel in de
efficiëntie waarmee het juridische instrumentarium en de juridische techniek
worden ingezet (p. 269). En daar wringt
het schoentje. Al lijkt deze strafrechtelijke verantwoordelijkheid logisch, toch
rijzen er praktische bezwaren. Niet geheel ten onrechte vreest men dat de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
de rechtspersoon afbreuk zal doen aan
de individuele verantwoordelijkheid van
de natuurlijke personen die als orgaan
optreden. Alleen wordt het hoog tijd
voor hervormingen, waarbij zeker de
motivering in het strafvervolgingsbeleid
van de parketten moet worden inge-
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voerel. Zonder een grondige bezinning
over de rol en de efficiëntie van het
strafrecht wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon
wellicht een gemakkelijkheidsoplossing.
Bijzonder innoverend is de consequente uitwerking van het onderscheid
en het verband tussen de drie rechtsorden (Hoofdstuk II). De auteur onderscheidt de statelijke rechtsorde, de substatelijke rechtsorde en de bovenstatelijke rechtsorde. De laagste rechtsorde is
de meest oorspronkelijke rechtsorde
waaruit de hogere rechtsorden groeien.
Het recht is niet iets van de staat alleen.
De opvatting dat vooral de delegatie van
bevoegdheden vanuit de lagere rechtsorde de legitimatie uitmaakt van een hogere rechtsorde, brengt een frisse nieuwe
verflaag aan op het 'contrat social' van
J.J. Rousseau.
In een tijdperk waarin het dirigisme
en de centrale planning duidelijk op hun
retour zijn, is de uiteenzetting, (ik zou
haast zeggen de lofrede) over de creativiteit van de burgers bij de contracten
gepast. Ieder ervaren praktijkjurist erkent
de bijna onbegrensde creativiteit bij
contracten en het vrij handelsverkeer als
de grondslagen van de welvaart in onze
contreien. Burgers die afspraken maken
en uitvoeren of die samenwerkingsverbanden opzetten, zijn voortdurend met
recht bezig. De ondergang van de marxistische regimes is inderdaad te wijten
aan de miskenning van de mensenrechten en van de creativiteit van de substatelijke rechtsorde.
Tussen de verschillende rechtsorden
— de substatelijke, de statelijke en de
bovenstatelijk — bestaat er niettemin
een hiërarchie (p. 10). Hoe interessant
deze beschrijving ook is, toch blijft er
een paradox, die wellicht onvermijdelijk
is. Want hoe kan men spreken van een
gelijkwaardigheid tussen de rechtsorden
als uiteindelijk de hogere rechtsorde
hiërarchisch hoger staat en daardoor
uiteindelijk, zo zij dit zou willen, de
lagere rechtsorde kan verdrukken (cfr.
pp. 58 en 208)?
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De spanning tussen de primauteit
van de hogere rechtsorde, ondanks de
legitimatie van onderuit, wordt bevestigd
in het Protocol en het Verdrag van
Maastricht (over de Europese politieke
unie) waarin de subsidiariteit van het
Europees recht wordt geponeerd. Dit
terwijl het geldig tot stand gekomen
gemeenschapsrecht toch primeert op het
nationale recht. Weliswaar erkent men
het bestaan van natuurlijke rechten die
de mens bezat vóór het ontstaan van de
staat en nog altijd bezit. Maar de natuurlijke rechten moeten nog altijd door
het positieve recht van de staatsorde
bevestigd worden.
De bovenstatelijke rechtsorde is nog
in volle ontplooiing. Weliswaar is er het
Europees verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, maar dit verdrag is
slechts van kracht in Europa. Kon het
wel anders? Pas sedert 1989 bestaat de
meerderheid van de leden van de Verenigde Naties uit democratische staten.
Onze visie op de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden wordt niet
gedeeld door de staten waarin de meerderheid van de mensheid woont.
Kan er wel ooit sprake zijn van een
echte universele rechtsorde, aangezien de
auteur zelf erkent dat onze conceptie van
recht afhankelijk is van westerse waarden? Kan men dan stellen dat de rechtsorden in staten die de natuurlijke rechten
miskennen, geen rechtsorde uitmaken?
Toch sluiten wij met deze landen, in
wisselende mate (afhankelijk van het
humeur van de publieke opinie) verdragen en samenwerkingsakkoorden. M.a.w.
zelfs 'slecht' recht belet niet dat er sprake kan zijn van een rechtsorde.
Gijssels heeft niettemin gelijk waar
hij herhaaldelijk stelt dat de staat steeds
meer een bedreiging vormt voor de
autonomie van de substatelijke rechtsorden. Daarmee zit hij meteen op een van
de meest gevoelige zenuwknopen van
het recht: het evenwicht tussen dwingende rechtsregels en vrijheid van de burgers. De steeds grotere rol van de staat
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is evident. Hiervoor is ook een goede
verklaring. Historisch gezien was de
zwakte van de staat de oorzaak van
'onvrijheid' van zwakkere sociale groepen. Deze feitelijke onvrijheid maakte
het onmogelijk reëel van de liberale
grondrechten te genieten. De sterke
statelijke rechtsorde kan een instrument
zijn om de burgers te beschermen tegen
uitbuiting en misbruik van machtsposities van andere burgers, groepen of
regio's. De waardering voor de substatelijke rechtsorde moet derhalve genuanceerd worden, ook al moet men toegeven
dat ze soms in verdrukking komt.
In het hoofdstuk over de grondrechten tekent de auteur bondig het onderscheid tussen het liberaal grondrechtsysteem en de sociale, economische en
culturele grondrechten. Ook hier gaat
zijn stelling tegen de opname van sociale, economische en culturele grondrechten in de Belgische grondwet voor mij
iets te ver: '... een grondwet is een wet
en geen politiek programma en evenmin
een intentieverklaring. Grondrechten
moeten opeisbaar zijn, anders verstoort
men de interne coherentie van de Belgische grondwet' (p. 174).
De stelling dat de grondwet geen
programma mag zijn, maar slechts subjectieve rechten toekent, kan ik niet
ongenuanceerd beamen. In niet geringe
mate bevat de grondwet instructienormen
voor de wetgever. De grondwetgever
dacht vooral aan het scheppen van directe subjectieve rechten tegenover de uitvoerende en de rechterlijke macht (cfr.
p. 255). Herhaaldelijk bepaalt de grondwet dat de wetgever nog moet tussenkomen om grondrechten te specifiëren.
Bestaat er krachtens de Belgische grondwet wel een substantieel recht op onschendbaarheid van woning als de wetgever vrij is de modaliteiten uit te voerent? Waarin bestaat het verschil tussen
artikel 10 van de grondwet en een andere mogelijke bepaling die als volgt zou
luiden: 'De burgers hebben recht op
werkloosheidsuitkeringen. De wet bepaalt de algemene modaliteiten waarin
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het recht kan uitgeoefend worden'? Er
bestaat een merkwaardige parallel tussen
standaardwerken over fundamentele
vrijheden die vooral de beperkingen
beschrijven en de sociale wetgeving, die
begint met een recht toe te kennen om
dit vervolgens in tientallen artikelen
weer te beperken en te nuanceren. De
band tussen sommige fundamentele
vrijheden en subjectieve rechten is niet
altijd even duidelijk.
De sociaal-economische grondrechten zijn eerder een probleem voor de
wetgever, die deze rechten als instrument van 'social engineering' wil gebruiken. Het sociale recht zoekt nog
steeds een evenwicht tussen 'beleid' en
'recht'4 . Teveel schept de wetgever
'gunsten' die hij uiterlijk wil aandienen
als 'rechten'. De spanning tussen principiële rechten en de beperkingen in de
praktijk is groot. Toch berust het meningsverschil ook op een verschil in
waardenbeleving. Terecht onderstreept
de auteur het grote belang van de liberale grondrechten, die de vrijheid van de
burger tegenover de staat garanderen.
Deze vrijheid is evolutief en zal steeds
moeten ingevuld worden door concrete
wetten en door het 'beleid van de rechter'.
Maar ik kan moeilijk aanvaarden dat
een fundamentele solidariteitsplicht van
de burgers van een staat tegenover
zwakkere burgers minder essentieel is.
ook al moet deze solidariteitsplicht nog
ingevuld worden door concrete wetten
en gaat het vooral om instructienormen.
Juist dit legaliseren van wat goed wordt
geacht is de rol van het recht. Met ideeen alleen wordt geen gemeenschap gevormd of hervormd (p. VIII). Zoals de
auteur terecht zegt, handhaaft ons staatssysteem een subtiel en precair evenwicht
tussen een liberale staat en een verzorgingsstaat. Denken we niet teveel dat
onze samenleving door tegengestelde
maatschappijvisies verscheurd wordt,
terwijl deze tegenstelling eerder uitdrukking is van het zoeken naar het delicate
evenwicht tussen twee even noodzakelij-

ke en fundamentele opdrachten van een
samenleving: de vrijheid én de solidariteit van de burgers organiseren? Verder
in het boek stelt de auteur immers zelf
dat de twee soorten grondrechten wel
combineerbaar zijn, voor zover de ene
de andere niet zou verdrukken (pp. 294295).
De tekortkoming van onze grondwet
op dit vlak is helemaal niet erg. Op
Europees vlak worden immers geleidelijk fundamentele sociale grondrechten
verankerd. Het Belgische rechtsbestel
wordt achterhaald door een snellere
ontwikkeling op Europees niveau. De
aandacht die de schrijver besteedt aan de
bovenstatelijke rechtsorde wijst erop dat
de Belgische rechtsorde niet meer 'an
sich' begrepen of beschreven kan worden.
Bijzonder lezenswaardig zijn tenslotte de beschouwingen over de plaats van
de jurist en het recht in de maatschappij.
De samenleving beschouwt de jurist
soms als een 'hinderlijk' technicus en
ziet niet altijd de middelijke functie van
rechtsregels tussen waarden en maatschappelijke organisatie. Wie echter de
samenhang miskent tussen recht en
samenleving, wie de onderlinge samenhang van de rechtsregels miskent, schept
'onrecht', ook al dienen de regels zich
formeel aan als 'rechtsregels' . Dat is de
grondidee van het boek.

0 Daniel Cuypers

NOTEN
1 J. Gijssels, Recht, ruim bekeken, Kluwer
Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1991, 344
pp., BEF 1250.
2 Deze redenering gaat uit van de situatie in
1830 en maakt abstractie van het Europees
verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens van 1950 en de oprichting van het Arbitragehof. Het feit dat alleen de wetgever het
laatste woord had bij de toetsing van de grondwet (art 107 G.W.) is m.i. tekenend.
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3 Cfr. F., Rigaux, La protection de la vie privée
et les autres hien de la personnalité, Bruylant,
Brussel, 1990, pp. 734 e.v.
4 Cfr. A. Henkens, La commission administrative nationale. Considérations a propos d'un
organe administratif quasi-juridictionel, in
Journal des Trihunaux du Travail, 1992, pp. 17
e.v.

5 Cfr. H. Pas, Bestaansminimum, in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid, Die Keure,

Brugge, 1992, pp. 553 e.v.

DE SUBLIMATIE
VAN KAFKA
Het succes van Sex, Lies and Videotape
stelde Steven Soderbergh in staat een
droom te verwezenlijken, hij draaide
Kafka. Deze film schat hij heel wat hoger in dan zijn eerste langspeelfilm en
veel recensenten treden hem daarin bij.
De in Kafka aangesneden thema's en
hun verwerking zijn nochtans minder
uitzonderlijk en minder diepgaand uitgewerkt dan die in Sex, lies and videotape.
In Kafka gaat het om droom en werkelijkheid, individu en massa, onderlinge
relaties en de wijze waarop dit alles op
elkaar inwerkt, met klemtonen op eenzaamheid en vervreemding. De uitbeelding van de werkelijkheid als een grijs
bestaan in een totalitaire staat is natuurlijk niet nieuw. Maar Soderbergh doet ze
wel weer tot de verbeelding spreken. Als
bediende bij een ziekteverzekeringsmaatschappij (zowel in het werkelijke als in
het verbeelde leven) beleeft Kafka een
aliënerende werkelijkheid, mensen worden als dossiers afgevoerd. Alleen de
fantasie biedt tijdelijk soelaas. Die illegale weg begint in Kafka op het kerkhof,
onder een grafsteen (verwijzingen naar
dood en hiernamaals) en mondt via een
mensenhoge dossierlade uit in het Slot,
de tot werkelijkheid geworden verbeelding.

Het deel over de grijze werkelijkheid
werd in zwart wit gefilmd, traag en relatief saai. De gerealiseerde droom, de
fantasiebeleving van de kunstenaar, is in
kleur, snel en beklemmend, met een
spannende achtervolging op een uitvergrote hersenschors, zetel van het individu.
De als kritiek verhulde lofrede op
het individu en de als lofrede gemaskeerde afkeuring van de massa kunnen,
na de vele door Kafka's oeuvre geïnspireerde films, na 1984, Brasil, Shadows
and fog..., nog bezwaarlijk origineel genoemd worden. De boutade dat de massa
gemakkelijker te controleren is dan het
individu omdat zij een doel heeft, het
komplot om de eigenheid van het individu en de fysiologie van menselijke gevoelens klinisch-wetenschappelijk bloot
te leggen, het blijft wel de verbeelding
prikkelen, de vluchtweg uit de realiteit
activeren. Dat geldt ook voor de promotie die verzekeringsagent Kafka krijgt
omdat hij te veel eenzaat is, een promotie die eigenlijk zijn beste vriend toekwam, iemand 'die meer op hem leek
dan hijzelf' en in feite daarom werd
gedood. Soderbergh verwerkt vele metaforen tot een soms huiveringwekkend
geheel. Glazen koepels (hemel, heelal)
dienen als vensters op andermans werkelijkheid waaraan men voorbij ziet. De
anarchisten die de droom (het Slot, 'de
Macht) willen dynamiteren om de werkelijkheid met alle geweld te realiseren,
vergaderen rond een koepel, in het Slot
stoft een werkman zorgvuldig een koepel
af en Kafka zelf wordt achtervolgd op
de koepel van de tot telescoop uitgegroeide microscoop die in de hersenen
van het individu priemt.
Kafka eindigt wat teleurstellend op
een zedenles. De gedroomde wereld, die
van machthebbers die over dood en
leven beslissen, beleeft men beter niet.
Fantasieën zijn maar werkzaam zolang
ze niet verwerkelijkt worden. Dromen
helpt niet, niemand ontkomt aan de
werkelijkheid. In een brief aan zijn vader besluit Kafka dat het beter is die
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waarheid te kennen dan in onwetendheid
te leven. Hij kan niet meer ontkennen
dat hij deel uitmaakt van zijn omgeving.
Of, zoals hij eerder in de film al stelde:
wie een dubbel leven leidt, wordt gek.
Sex, Lies and Videotape was ongewoner, verrassender. De als psychologische praatkomedie wat onderschatte film
bood mijns inziens een goed uitgewerkte
en inspirerende hypothese omtrent
ideaalbeeld en seksualiteit als obstakels
tussen de geslachten.
Het verhaal werd opgebouwd rond
Graham, een seksueel impotente man die
de Verenigde Staten afreist om vrouwen
op beeldband vast te leggen terwijl ze
praten over hun seksuele en erotische
gevoelens en fantasieën. Graham slaagt
vrij moeiteloos in zijn opzet, vele dames
voldoen belangeloos aan de vraag van de
vreemde man. Sommigen zetten hun
meest intieme erotisch-seksuele fantasieën zelfs in daden om terwijl de camera zoemt. Ook Ann, een in haar huwelijk
frigide vrouw, doet dat, zij het na enige
aarzeling.
Graham dankt zijn ongewoon succes
bij de vrouwen aan zijn openlijk geëtaleerde impotentie. Zijn aseksualiteit
ontmant hem, maakt hem ongevaarlijk,
seksueel neutraal, daardoor eerlijk, interessant en betrouwbaar. Bij wederkerigheid werkt deze deseksualisering als een
on weerstaanbare aantrekkingskracht.
Graham en Ann kunnen, ondanks en
juist door hun hevige angst en starre
defensiemechanismen, niet aan elkaar
weerstaan. Ze moeten elkaar niets wijsmaken, er valt niets te duchten of te
veroveren, ze kunnen elkaar als mens
(niet-man, niet-vrouw) ontdekken en —
suggereert de film — elkaar uiteindelijk
'redden' door opnieuw relatiebekwaam,
potent te worden. Een te romantisch slot,
de prijs die voor potentie moet worden
betaald is de mogelijkheid van ontrouw
(potentie elders) en leugen.
Er worden ook twee vormen van
sublimatie aan de orde gesteld. Ann
theoretiseert haar probleem, ze redeneert
het weg, het belang van seks wordt over-
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dreven. Graham rationaliseert niet, hij
probeert zijn ideaalbeeld van de vrouw
als bovenaards, aseksueel wezen — het
beeld dat ook Ann over zichzelf ophangt
— te ontluisteren door zoveel mogelijk
vrouwen in hun blootje te zetten. Hij
gebruikt zijn aseksualiteit als lokaas,
stimulans en waarborg om ze tot een
seksuele 'biecht' te verleiden. De verzameling videobanden met 'biechtende'
vrouwen biedt evenwel slechts tijdelijk
soelaas. De realiteit vermag niets tegen
het op jonge leeftijd tot stand gekomen
ideaalbeeld. Daar wordt hij pas van
bevrijd als een jeugdvriend (de echtgenoot van Ann) hem vertelt dat hij geneukt heeft met Grahams eerste, sterk
geïdealiseerde vriendin ('ze was helemaal geen heilige, ze kon goed zwijgen'). Dat maakt het Graham mogelijk
zijn verzameling, zijn sublimatie, te vernietigen. Een geluk dat Soderbergh dat
niet kan!
❑ Gie Van Den Berghe

B 0 E K E
FILOSOFIE
HISTORISCH OVERZICHT
VAN DE WIJSBEGEERTE
Samenstellers van cursussen ten behoeve van
kandidaatsstudenten zijn graag geziene gasten
aan de tafels van uitgevers. Uitgeverijen
weten zich immers verzekerd van een jaarlijks
terugkerende afzetgroep en het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat kandidatuurcursussen
regelmatig in boekvorm verschijnen.
Vooral de laatste jaren zet die tendens
zich sterk door met betrekking tot cursussen
wijsbegeerte. Mede omdat wijsbegeerte in het
curriculum van het middelbaar onderwijs in
Vlaanderen geen plaats heeft, wordt zo'n
'handboek' dan als een eerste introductie voor
niet-filosofen voorgesteld. Maar juist omdat
filosofie geen humaniora-vak is heb je hier, in
tegenstelling met bijvoorbeeld
literatuuronderwijs, nauwelijks een didactische
traditie. Het gevolg is dat de opbouw van de
meeste cursussen zich situeert tussen twee
uitersten: enerzijds de uitwerking van een
specifieke, uitdagende problematiek (b.v. A.
Burms & H. De Dijn, De rationaliteit en haar
grenzen, Van Gorcum, Assen / Peeters,
Leuven, 1986) zonder historische achtergrond,
anderzijds een historisch overzicht van de
belangrijkste wijsgerige stromingen en hun
vertegenwoordigers.
Robert Van Driessche, die inleiding in de
filosofie doceert aan de economiefaculteit van
de KU Leuven, heeft duidelijk gekozen voor
de tweede optie. In zijn 'handboek' geeft hij
een historisch-chronologisch overzicht van de
wijsbegeerte en de ethiek via een voorstelling
van de ideeën van de coryfeeën. Telkens is er
een algemene situering, een biografisch
gedeelte (vaak met een afbeelding van de
betreffende auteur), een uiteenzetting van de
essentie van hun leer en, afsluitend, een kritische beoordeling.
Het voordeel van deze aanpak is dat de
geïnteresseerde lezer heel wat informatie
krijgt voorgeschoteld. Meestal gebeurt dat op

een verhelderende en behoorlijk toegankelijke
manier, doordat de auteur zich beperkt tot de
grote lijnen (uitzondering gemaakt voor Kant,
die uitvoerig en op bepaalde punten zeer
gedetailleerd wordt voorgesteld, soms ten
koste van de duidelijkheid). Het onvermijdelijke nadeel van deze aanpak is zijn schools
karakter.
Al biedt dit overzicht de mogelijkheid tot
een zeker inzicht in de wijsgerige problematiek, de vraag blijft of daarmee ook de gevoeligheid voor het eigene van de wijsgerige
vraagstelling wordt aangescherpt. Vooral in
het tweede gedeelte (negentiende en twintigste
eeuw) wordt een trits van namen en figuren in
kort bestek voorgesteld, maar de centrale
problematiek die het hedendaagse denken
beheerst komt nauwelijks op de voorgrond.
Even vaag is de slotbeschouwing van dit
boek: 'De filosofie mag thans geen verstek
laten gaan. (...) Dit geldt des te meer nu, met
de sterk verbleekte invloed van alle vaststaande waarheden. (...) Als één van de hoofdopgaven zien we het met volle inzet van alle denkkracht zoeken naar nieuwe "leidende beelden"
(Jaspers) over de mens en zijn verhouding tot
de natuur, de medemensen, de wereldsamenleving en de Transcendentie' (pp. 313-314).
Welke die leidende beelden dan moeten zijn,
daarover blijven we in het ongewisse.
❑ Guido Vanheeswijck
R. Van Driessche, Historisch overzicht van de
wijsbegeerte en de ethiek. Algemene inleiding
en eerste deel: Van de Oudheid tot en met
Kant, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1991, 215 pp.
R. Van Driessche & R. Van Roy, Historisch
overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek.
Tweede deel: de negentiende en twintigste
eeuw, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1992, 318 pp.

JULIA KRISTEVA
Julia Kristeva is een geval en een niveau apart
(zie ook Streven, juli-augustus 1992, p. 909).
Steeds opnieuw ontcijfert deze Bulgaarse
hoogleraar linguïstiek van de Sorbonne psychologische verschijnselen, en sinds kort kan
de Nederlandstalige lezer haar zoektocht vol-

BOEKEN
gen: na De vreemdeling in onszelf verscheen
het acht jaar oude Liefdesgeschiedenissen. Een
essay over verleiding en erotiek.
In deze bezinning over erotische aantrekkingskracht evocee rt ze aan de hand van
semiotische en structuralistische patronen (die
ze echter ver overstijgt) universele emoties; ze
situeert ze in even universele maar concrete
uitingen (de blik, het gebaar, de metafoor) en
verbindt ze met historische of mythologische
figuren (Freud, Narcissus, Bernardus van
Clairvaux, Thomas van Aquino, Don Juan,
Romeo en Julia, Baudelaire en vele anderen).
Deze beoefenaars, interpretatoren of theoretici
van de liefde zijn in het westerse cultuurpatroon ontdaan van hun concrete bestaanssituatie en uitgegroeid tot archetypen van de eros
of zijn interpretatie. Kristeva geeft hun weer
concreetheid, maar dan wel de hare: via een
inleiding ('Lofrede op de liefde') met een
overzicht van de liefdesvormen verbindt ze
deze vormen met haar personages en past hen
zo in een hoogst eigenzinnige, zeer omvattende eigen geschiedenis van de liefde in. Deze
historisering van dit zo rijke affectieve palet
wordt door haar synthetisch vermogen dan
toch weer een filosofie met fenomenologische
onderbouw: de verschijnselen worden opgenomen in een stramien met een eigen logica, in
een discours met zijn eigen redelijkheid.
Dit discours is adembenemend, hoogstaand,
verrijkend voor iedereen die deze hoge vlucht
wil volgen, en toch hoogst persoonlijk. Kristeva beklemtoont dat door haar uiteenzetting
(ook typografisch inventief) af te wisselen
met associatieve teksten waarin liefde en
erotiek literair-zintuiglijk worden behandeld.
Twee of meer tekstsoorten staan er tegenover
elkaar, vullen elkaar aan, verduidelijken of
verdiepen elkaar in hun schijnbare tegenstelling; het boek wordt verwarrend, labyrintisch,
tegenstrijdig als de liefde zelf. Liefdesgeschiedenissen is een echt avontuur.
❑ Jaak De Maere
Julia Kristeva, Liefdesgeschiedenissen. Een
essay over verleiding en erotiek, Contact, Amsterdam, 1991, 448 pp., BEF 995.

METAFYSIEK EN ENGAGEMENT

Het personalisme als metafysische theorie met
een sterke impact op de ethiek biedt in de
debatten over gemeenschap en economie een
belangrijk houvast. Centraal staat de waardig-
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heid van de menselijke persoon. De persoon
wordt gezien als relationeel en intersubjectief.
De persoon leeft in een gemeenschap en staat
open op de transcendentie. Ethisch en maatschappelijk handelen dient gericht te zijn op
de bevordering van de persoonswaarde.
Het solidarisme of ontologisch personalisme van H. Pesch introduceerde de ethische
vraag in het economische domein. Pesch had
een belangrijke invloed op het kerkelijke
sociale denken o.a. via zijn leerling von NellBreuning, de auteur van Quadragesimo anno.
In een historische analyse wordt aangetoond
dat de actuele betekenis van de kerkelijke
sociale leer eerder ligt in een theologischethische reflectie dan in het ontwerp van een
politiek-economische doctrine. Een overzicht
van het personalisme aan de KU Leuven sluit•
het eerste deel af.
De hoogbloei van het personalisme moet
worden geplaatst in het Franse katholieke
denken. De artikelen over Maritain, Mounier
en Lebret nemen een centrale plaats in. Hun
politiek en sociaal-economisch denken heeft
niet alleen diepe sporen nagelaten in de wijsbegeerte, maar heeft vooral het christelijkmaatschappelijk handelen diepgaand beïnvloed.
De actuele betekenis van het personalisme komt o.a. tot uiting in 'het humanisme
van de andere mens' van Levinas. Het personalisme is geen zelfontplooiingsdenken maar
een promotie van de waardigheid van de
andere mens. In het communautarische denken (MacIntyre, Sandel, Walzer) implicee rt
het herdenken van de relatie tussen persoon
en gemeenschap een kritische instelling t.o.v.
van het liberalisme. Oppositiebewegingen in
Polen zijn een voorbeeld van de kritiek op het
communisme.
De betekenis van het personalisme voor
de economie blijkt onder meer uit de renaissance van de mediterrane denktraditie (bijbel,
Griekenland, islam) met haar aandacht voor
de relatie tussen maatschappijwetenschap,
ethiek en religie. Ook Schumachers pleidooi
voor een economie op mensenmaat krijgt
aandacht. Het boek wordt afgerond met een
kritische reflectie op enkele thema's voor een
personalistische economie.
De auteurs hebben met dit boek een
standaardwerk afgeleverd: een gedegen voorstelling van het personalisme, toegespitst op
een van zijn wezenlijke componenten, namelijk de fundamentele relatie tussen de persoon
en de maatschappij, zoals die in politiek en
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economie wordt beleefd. Voor ethici, politici
en economen is dit aanbevolen lectuur.
❑ Luc Anckaert
L. Bouckaert & G. Bouckaert (eds.), Metafysiek
en engagement Een personalistische visie op
gemeenschap en economie, Acco, Leuven /
Amersfoort, 326 pp., BEF 790.

GODSDIENST
HOOGLIED
De hoeveelheid zwaar wetenschappelijke publikaties die sede rt jaar en dag over het zo
intrigerende bijbels geschriftje Hooglied zijn
en worden geschreven benemen je af en toe
danig de lust om weer eens te proberen de
tekst onbevangen te lezen, alsof je de dichtregels voor de eerste maal ziet. Het sobere,
maar heldere commentaar van de Leidse emeritus hoogleraar Mulder zadelt de lezers niet
op met allerhande onnodige informatie, maar
laat door middel van een eigen ve rt aling uit
het Hebreeuws de tekst zelf z'n werk doen.
Het resultaat is een — uiteraard persoonlijk
gekleurde — uitleg die fris en helder overkomt. Mulder gaat er, mijns inziens terecht,
van uit dat het Hooglied een van oorsprong
profaan werk is dat alleen met behulp van de
allegorische exegese in de canon van het Oude Testament terecht is kunnen komen. Aan
niemand wordt het recht ontzegd het 'lied der
liederen' in die overdrachtelijke betekenis uit
te leggen. Als er maar wél ruimte en begrip
blijft voor hen die het Hooglied le tt erlijk,
d.w.z. als een 'gewoon liefdeslied', willen
lezen.
❑ Panc Beentjes
Dr. M.J. Mulder, Hooglied. Een praktische
bijbelverklaring, Kok, Kampen, 1991, 77 pp., f
18,50.

INLEIDING OP HET N.T.
Peter Schmidt, professor aan het bisschoppelijk seminarie van Gent, publiceerde in 1990
de uitstekende studie Woord van God - Boek
van mensen, dat inmiddels reeds een tweede
druk heeft beleefd (zie Streven, april 1991, p.

657). Behandelde hij daarin op een bijzonder
pakkende en didactisch aansprekende wijze de
vier Evangeliën en Handelingen, in een onlangs verschenen vervolgdeel passeren alle
Brieven van het Nieuwe Testament alsmede
het boek Openbaring de revue. Zo is een
compleet overzicht ontstaan van alle geschriften van het Nieuwe Testament. Men kan in
dit tweede en afsluitende deel grofweg drie
gedeelten onderscheiden. De hoofdaandacht
gaat uit naar Paulus, wiens brieven van groot
belang zijn voor de vorming van het christelijk geloof. Om de de rt ien brieven van Paulus
in een verantwoord kader te kunnen plaatsen
heeft Schmidt de presentatie van de afzonderlijke b ri even laten voorafgaan door twee forse
hoofdstukken (pp. 11-93) waarin leven en leer
van de apostel uitvoerig — en met nauwelijks
onderdrukte bewonde ri ng — worden gepresenteerd. Het zijn tegelijk veruit de beste
hoofdstukken van dit deel, waarvan de rest
een wat uitvoerig aangekleed encyclopedisch
karakter draagt. Het boek is niet op dezelfde
wijze als het eerste deel een werkboek voor
bijbelgroepen geworden. Het literair genre
'brief' leent zich daar niet zo gemakkelijk toe.
Desondanks is het een goed boek, met name
door de begrijpelijke stijl waarin het is geschreven en de vele literatuur die erin is verwerkt en geciteerd.
El Panc Beentjes
Peter Schmidt, In vrijheid, trouw en hoop.
Inleiding tot Paulus, de Katholieke Brieven en
de Apocalyps, Altiora, Averbode / Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel, 1992, 270 pp., 795 BEF
I f 44,50.

AANDACHT VOOR JOHANNES
Met uitzondering van een paar studies (Maria
de Groot, Messiaanse I konen, Kampen, 1988;
Jan Nieuwenhuis, Groeten van Johannes,
Delft, 1987; H. Ridderbos, Het evangelie naar
Johannes I, Kampen, 1987; Sj. van Tilborg,
Johannes, Boxtel, 1988) is het de afgelopen
jaren opvallend stil geweest rondom het vierde evangelie. Wanneer de tekenen niet bedriegen, is daarin verandering aan het komen, hetgeen m.i. duidelijk samenhangt met de toenemende aandacht die valt waar te nemen voor
alles wat met mystiek en spiritualiteit samenhangt.
Herman Servotte, priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en hoogleraar he-
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dendaagse Engelse literatuur te Leuven, doet
verslag van een wel heel bijzonder interpretatieproces. Hij heeft zich namelijk ten doel
gesteld het evangelie volgens Johannes zo te
lezen alsof het een boek is dat zojuist van de
persen is gerold en waarover dus nog geen (al
dan niet geleerde) commentaren en artikelen
zijn geschreven. Hij gaat er van uit dat de
letter van de tekst, d.w.z. zijn woordgebruik,
zijn stijlfiguren, zijn tijdsaanduidingen, zijn
vertelperspectief, de organisatie van het verhaal, de boodschap draagt. Servottes boek is
dus geïnspireerd door de methoden van de
literatuurwetenschap, het eigen vakgebied van
de professor. Dit betekent echter geenszins dat
het boek geschreven is voor specialisten. Integendeel, ieder die bereid is nauwkeurig te
lezen kan deze publikatie met vrucht bestuderen. En dan zou het goed zijn erop te letten of
Servotte inderdaad kan doorgaan voor de
'eerste lezer' van het pasverschenen evangelie, of dat hij toch nog teveel commentaren en
a rt ikelen een woordje hee ft (willen) laten
meespreken in zijn eigen benadering.
Wie de tekst van het Johannesevangelie
niet in zijn oorspronkelijke, Griekse versie
kan of wil lezen, en dat zal vele lezers betreffen, kan voor een heel erg letterlijke vertaling
terecht bij Ernst Marijnissen. In een weergave
die op gespannen voet verkeert met de leesbaarheid, heeft hij zoveel mogelijk nuances
van de Griekse evangelietekst in het Nederlands laten doorklinken. Mij dunkt dat het
boekje voor strikte studiedoeleinden zeker
bruikbaar is; als louter voorleestekst zou ik
het ronduit afraden.
Wanneer men eens zou willen achterhalen
welke directe invloeden er reeds tijdens de
eerste generaties christenen zijn uitgegaan van
het Johannesevangelie, zou men de Eerste
Johannesbrief eens aan een nader onderzoekje
moeten onderwerpen. Het zal een uitermate
geschikt voorbeeld blijken te zijn. Begin en
einde van deze brief zijn namelijk in hoge
mate bepaald door respectievelijk de proloog
(Joh. 1,1-18) en het slot (Joh. 20,31) van het
vierde evangelie. De brief zou wel eens bedoeld kunnen zijn geweest als leeshulp bij het
evangelie van Johannes. De in Bonn werkzame franciscaanse hoogleraar Klauck heeft in
een werkelijk prachtig en evenwichtig commentaar die eerste Johannesbrief op de voet
gevolgd en daarbij met name grote aandacht
besteed aan de Wirkungsgeschichte van elke
passage, d.w.z. de doorwerking van een bijbeltekst in theologie, kerkgeschiedenis, litera-

tuur en cultuur. Een echte aanwinst voor deze
oecumenische commentaarreeks!
Panc Beentjes

❑

Herman Servotte, Johannes literair De geest
van de letter in het vierde evangelie, Altiora,
Averbode / Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1992, 119 pp., BEF 390.
Het Woord volgens Johannes, vertaald door
Ernst Marijnissen, Gooi en Sticht, Baarn, 1992,
79 pp., f 16 / BEF 320.
Hans-Josef Klauck, Der erste Johannesbrief (in
de serie: Evangelisch-Katholrseher Kommentar
:um Neuen Testament, Band XXIII/1), Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1991, XI +
363 pp.

MENS & MAATSCHAPP1J
KZ A 5148

Regine Beer, in de nazi-terminologie een halfjoodse, werd in september 1943 opgepakt en
in de Dossinkazerne (Mechelen) opgesloten.
Acht maand later ging ze per beestenwagon
naar Auschwitz-Birkenau. Toen de oorlog
voorbij was kon ze aanvankelijk niet over
haar kampervaring spreken. Ze gaf les, huwde, werd moeder. Eind jaren zeventig brak ze
door het ijs en begon aan een onverdroten
tocht door honderden Vlaamse scholen om
jongeren aan te zetten tot waakzaamheid en
anti-racisme. Ze heeft haar verhaal nu geboekstaafd. Haar boek zal ongetwijfeld nog heel
wat jongeren motiveren. En dat, meen ik te
weten, is wat Regine nastreefde.
Als ooggetuigeverslag is het een tegenvaller. Anders dan de ooggetuige denkt (p.
107) getuigt ze niet alleen over wat ze gezien
heeft. Ze vermengt haar ervaring met gebeurtenissen en feiten (zelfs over andere kampen)
die pas achteraf gekend werden. Haar eigen
verhaal zit bijna onontwarbaar verstrikt in een
wirwar van andere ervaringsverhalen. Bevindingen en cijfers van geschiedkundigen neemt
ze zonder bronverwijzing over. Mogelijk heeft
dit alles te maken met haar, al met al, vrij
magere persoonlijke herinneringen aan het
kamp. Over de Dossinkazerne meldt ze nog
ervaringsfeiten, maar over het leven dat ze in
Birkenau heeft doorworsteld, elke onmogelijke dag opnieuw, ve rn eemt de lezer bijzonder
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weinig. Haar herinneringen nemen weer toe
— merkwaardig of begrijpelijk genoeg — als
ze verhaalt over haar terugtocht.
De auteur vermoedt dat haar waarnemingen verkleurd zijn, dat er gaten in haar geheugen zitten (p. 107). Dat is niet erg, wel integendeel. Vertekeningen in de waarneming, de
wijze waarop bepaalde gebeurtenissen geselecteerd en gepresenteerd worden, de wijze
waarop verschillende ooggetuigen dat in verschillende periodes doen, met andere woorden
de mogelijkheid aan mentaliteitsgeschiedenis
te doen, dat maakt ooggetuigenverslagen tot
onvervangbare en ook historisch belangrijke
bronnen. Beers pedagogisch-politieke keuze
heeft dit grotendeels onmogelijk gemaakt. Als
specialist in de materie kan ik dat alleen
betreuren, als vriend alleen bewonderen.
Het is een oprecht en eerlijk boek, niet
idealiserend. Het is vlot geschreven (onder
redactie van Paul De Keulenaer) maar soms
wat te nadrukkelijk en betuttelend. Enkele
kleine onjuistheden over jodenuitroeiing en
kampen hadden makkelijk vermeden of verklaard kunnen worden.
Een bijdrage van Etienne Verhoeyen over
politieke gevangenen en jodenvervolging
weerspiegelt ongewild de pijnlijke realiteit die
Regine Beer tijdens en na haar gevangenschap
te vaak te wachten stond. Als vrijzinnige
Vlaamse jodin werd en wordt ze niet helemaal
aanvaard door sommige joodse lotgenoten, als
slachtoffer van de 'niet-politieke' jodenvernietiging werd en wordt ze verschillend behandeld door sommige politieke gevangenen.
❑ Gie Van Den Berghe
Regine Beer, KZ A 5148, EPO, Berchem, 1992,
143 pp., BEF 550.
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veeleer een aantal thema's aan te raken, als
uitnodiging voor verdere reflectie.
Zo wijst Van Itterbeek, stichter en bezieler van de Europese poëzie-festivals, op het
gevaar van de bureaucratisering van het Europese cultuurbeleid, dat veel te weinig vanuit
een federalistische kijk wordt gevoerd en het
belang van de regio in haar besluitvorming
miskent: 'het gaat erover het Europese culturele beleid uit het culturele getto van de Europese hoofdsteden te halen' (p. 69). Met betrekking tot de specifiek Vlaamse situatie,
wijst hij een dubbele tendens aan: allereerst
de vervreemding tussen de kunstenaar (literator) en het volk. Voor de Vlaamse beweging
die van oorsprong een literaire of taalbeweging is geweest is die evolutie dubbel bedenkelijk ('de drie grote culturele "fondsen" in
Vlaanderen dragen nog steeds de naam van
een letterkundige' (p. 66)). Vervolgens: het
cultuurpact heeft de verzuiling en daarmee de
culturele intolerantie in de hand gewerkt (p.
76).
Maar de centrale vraag is: wat moeten we
onder cultuur verstaan? Van Itterbeek wijst op
de kloof tussen de 'oude' (klassieke) cultuur
en de 'nieuwe' (hedendaagse cultuur) en op
het door die vervreemding ontstane vacuüm,
dat 'op een vrij agressieve wijze wordt bezet
door een totaal gecommercialiseerde, antivolkse en verslavende consumptiecultuur' (p.
94). Het culturele beleid in Europa heeft de
opdracht die kloof te dichten. Hoe dat moet
gebeuren, blijft in het ongewisse. Wel is er de
suggestie 'dat een dialoog tussen kunstenaars
en intellectuelen uit Oost en West zeer verhelderend kan werken voor het verwerven van
scherpere inzichten in het toekomstig maatschappelijk functioneren van de a rt istieke en
literaire activiteit' (p. 109).
❑ Guido Vanheeswijck

CULTUREEL EUROPA
E. Van Itterbeek, Europa. Huis van cultuur,

Uitgangspunt van dit essay van Eugene Van
Itterbeek is de vraag of er wel kan worden
gesproken van een culturele Europese identiteit en waarin die identiteit dan wel bestaat.
Wie vanuit een cultureel standpunt naar Europa kijkt, wordt immers eerder gefrappeerd
door haar pluraliteit dan door haar identiteit.
Welke structuren (politiek-economisch-cultureel) zijn dan de meest geëigende om die
Europese culturele verscheidenheid tot haar
recht te laten komen binnen een ééngemaakt
Europa? Duidelijke antwoorden op die vraag
geeft Van Itterbeek niet. Zijn bedoeling lijkt

Leuvense Cahiers, nr. 107, Leuvense Schrijversaktie, 1992, 111 pp.

DIE HOEFT NOOIT MEER
WAT TE LEREN
Eén van de belangrijkste sociale omwentelingen van de 20e eeuw is de democratisering
van het onderwijs. Kinderen uit arbeidersmilieus konden — en mochten — gaan studeren
aan een hogeschool of een universiteit. Voor
de jaren '50 was studeren alleen maar wegge-
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legd voor kinderen uit meer begoede milieus
of kinderen die b.v. door de kerk financieel
gesteund werden. Vanaf de jaren '50 kwam er
een systeem tot stand van studiebeurzen en
goedkope studieleningen. In het boek Die
hoeft nooit meer wat te leren — de neerslag
van een proefschrift aan de Universiteit van
Amsterdam — doen zeven (Nederlandse)
academici 'met laaggeschoolde ouders' hun
levensverhaal. Het zijn verhalen over een
wereld van verschil tussen de studiesfeer en
de thuisomgeving. De lezer ontdekt in de
zeven levensverhalen een aantal overeenkomsten: het ontzag voor de universitaire wereld,
de ambivalente gevoelens t.o. de studentenwereld, de achterstand in sociaal en cultureel
kapitaal en de knagende onwennigheid bij het
betreden van de carrièreladder na het afstuderen.
Toch zijn er enkele bedenkingen te maken bij deze studie. Ten eerste is het aantal
van zeven respondenten te klein om algemene
studieresultaten te geven. Ten tweede gaat het
hier om afgestudeerde — geslaagde — academici en komen de mislukte studenten van
toen niet aan het woord. Ten derde is niemand van de respondenten afkomstig uit een
'structureel arm gezin'. De ouders waren weliswaar laaggeschoold maar hielden vast aan
de idee 'vooruit te komen in het leven'.
El Erik De Smet

sen. Zijn leven is het verhaal van een voortdurende bekering met als keerpunt een dag in
1512 waarop een dominicaan de jonge priester-encomendero de absolutie weigert en hem
laat verstaan dat 'alleen een radicale "uittocht"
uit het systeem hem de kerkelijke absolutie
kan bezorgen' (p. 45). In 1522 treedt Las
Casas in bij de dominicanen die enkele decennia voordien zelf een collectieve bekering
hadden meegemaakt. Toch blijven de tegenstellingen bestaan binnen, maar vooral buiten
de orde, tussen kroon, tiara en koloniaal bestuur.
Het was Las Casas lange tijd te doen om
'de hervorming van het Spaanse koloniale
systeem' (p. 93), hierin was hij een man van
zijn tijd, maar op 't eind van zijn leven doorbrak hij ook dat systeem en pleitte hij ervoor
de indianen 'terug te voeren naar hun oorspronkelijke vrijheid' (p. 94). Niet te verwonderen dat de auteurs in een afsluitend hoofdstuk Las Casas voorstellen als bevrijdingstheoloog en strijder voor de mensenrechten.
Als Nawoord is er een bijdrage van Gustavo Gutiérrez over Las Casas als model van
een evangelisatie in gerechtigheid en liefde.
Kaarten, een chronologisch overzicht, een
literatuurlijst en een personenregister maken
van dit werkje een uiterst overzichtelijk tijdsdocument.
El Hugo Roeffaers

Jan Brands, 'Die hoeft nooit meer wat te leren'.
Levensverhalen van academici met laaggeschoolde ouders, SUN, Nijmegen, 1992. 352
pp., f 39,50.

Thomas Eggensperger & Ulrich Engel, Bartolomé de las Casas. Bisschop - politicus - Dominicaan, Kok, Kampen 1 Altiora, Averbode,
1992, 126 pp.

GESCHIEDENIS
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Wie in een kort bestek enig inzicht wil krijgen in de complexiteit van de conquista kan
ik deze monografie van Bartolomé de las
Casas aanbevelen. Twee dominicanen stellen
hierin met groeiende bewondering maar met
grote soberheid hun uitzonderlijke medebroeder voor: 'Als aalmoezenier en encomendero
was hij een onderdrukker van de indianen, als
religieus en bisschop hun verdediger' (p. 95).
Beknopter en exacter kan men het lange leven
van Las Casas (1484-1566) nauwelijks schet-

DE OGEN VAN HET MONSTER
Maxime Steinberg is dé specialist wat betreft
vervolging en wegvoering door de nazi's van
de joden uit België. In De ogen van het monster analyseert hij het dagboek dat SS-arts J.P.
Kremer gedurende een drietal maanden, eind
1942, in Auschwitz bijhield. Kremer, professor anatomie en doctor in de filosofie, hield
zorgvuldig nota van het lekkers dat hij in
Auschwitz te eten kreeg en van de 'speciale
acties' (selecties en vergassingen) die hij als
kamparts bijwoonde.
Holocaust-ontkenners hebben de doorzichtige geheimtaal die Kremer in zijn nota's
gebruikt letterlijk genomen om de draagwijdte
van zijn dagboek te niet te doen. Steinberg
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koppelt het dagboek aan ander onbetwijfelbaar bronnenmateriaal over de konvooien die
deze kamparts heeft geannoteerd. Daaruit
volgt zonder de minste twijfel dat bijna 7000
mensen uit die konvooien spoorloos zijn verdwenen in Auschwitz. Kremers notities zijn
het laatste spoor van deze in rook opgegane
mensen.
Steinberg wijst er terecht op dat mythische voorstellingen over de holocaust en het
aantal slachtoffers — het verschil tussen collectieve herinnering, herdenking en geschiedschrijving — ervoor hebben gezorgd
dat de historische waarde van het dagboek
van Kremer, een onomstotelijk bewijs van de
massamoord op 7000 mensen in minder dan
drie maand tijd, niet ten volle werd gevat.
Het boek staat boordevol betrouwbare
gegevens en informatie. Die werden bovendien ve rt aald in vele overzichtelijke diagrammen over wegvoering en sterftecijfers van
joden uit België, Nederland en Frank rijk. Het
is een ware goudmijn voor historici. De rest
van het boek is jammer genoeg minder geschikt voor een groot publiek. De loodzware
denk- en schrijfstijl van de auteur maken vele
redeneringen ondoorgrondelijk voor niet-specialisten. De auteur veronderstelt daarenboven
al te veel als gekend en ontwikkelt te veel
gedachtengangen door elkaar. De vertaler
heeft verdienstelijk werk geleverd (enkele
ongebruikelijke zegswijzen en gallicismen niet
te na gesproken), maar de kans het boek
toegankelijker te maken werd niet benut.
❑ Gie Van Den Berghe
Maxime Steinberg, De ogen van het monster.
Volkerenmoord dag in dag uit, Hadewijch,
Antwerpen/Baarn, 1992, 181 pp., BEF 890.

BOEKDRUKKUNST
De 16e eeuwse abt Johannes Trithemius had
weinig op met de uitvinding van Johann Gutenberg en gaf gedrukte teksten hoogstens 200
jaar overlevingskans. Hoezeer hij zich vergiste
bewijzen de ontelbare uitgaven die tot op de
dag van vandaag van de persen rollen, zij het
dat het drukprocedé in de loop der eeuwen
ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Meer
en meer wordt duidelijk, hoezeer het gedrukte
boek het leven veranderd en beïnvloed heeft.
Over de geschiedenis van de boekhandel in
het land, waar de boekdrukkunst haar oor-

sprong vond, is onlangs een degelijk overzicht
verschenen van de hand van een gekwalificeerd auteur, die op basis van een degelijke
kennis van het materiaal een fascinerend
beeld schetst. Aanvankelijk was er voor het
(gedrukte) boek slechts een beperkt afzetgebied, omdat slechts 2% van de totale bevolking alfabeet was en er dus slechts 60.000
mensen in Midden-Europa potentiële lezers en
afnemers waren. Maar waren de geleerden
verzadigd, het volk allerminst, en zeker tijdens de opkomende reformatie mocht drukwerk — in toenemende mate in de volkstaal,
en niet meer in het Latijn — zich in een
warme belangstelling verheugen. De 17e eeuw
was een periode van boekenmarkten en ruilhandel, hetgeen een grootschalige internationalisering van de boekhandel ten gevolge had.
Tussen 1625 en 1735 maakten religieuze en
theologische werken 40% van de markt uit,
maar vanaf 1800 is het ontstaan van een
belletristische leescultuur aanwijsbaar. Rond
1700 is er een netwerk van 100.000 lezers in
Duitsland. In 1688 verscheen aldaar liet eerste
tijdschrift. Parallel aan de snelle toename van
de boekproduktie in de 18e eeuw is de verdwijning van het Latijn als de taal der geleerden te constateren en blijkt ook de theologie
door de literatuur overvleugeld als belangrijkste interessegebied. Sindsdien wordt de rol
van de uitgever steeds belangrijker. De auteur
spreekt verder over de onderdrukking van de
geest in het Derde Rijk, over de uitgeverijen
in ballingschap, en over de hedendaagse concurrentie met de media. In twaalf hoofdstukken spreekt Wittmann telkens per periode
over de persoon en situatie van de schrijver,
over de produktie en verspreiding van het
boek, maar ook over het leespubliek.
Dit is een publikatie die een schat aan
gegevens bevat op talloze gebieden en via
gedetailleerde bibliografie, tijdtabel en naamregister talloze mogelijkheden voor nader
onderzoek biedt. Een studie die tot voorbeeld
kan dienen voor een soo rt gelijke publikatie
over de geschiedenis van de boekhandel in de
Nederlanden, welke tot op heden ontbreekt.
Het doet overigens vreemd aan, dat op de
omslag het interieur van een Amsterdamse
boekhandel uit de 18e eeuw te zien is.
❑ Paul Begheyn

Reinhard Wittmann, Geschichte des deutschen
Buchhandels. Ein Uherblick, Verlag C.H. Beck,
München, 1991, 438 pp., DM 48.
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L1TERATUUR
HUWELIJKSLEVEN
In de jaren 1928-1929 schreef de van origine
Russisch joodse schrijver en dichter David
Vogel (°1891) in Parijs en Tel Aviv een boek
dat door zijn diepgang en door de ontworteling van de hoofdpersoon, Rudolf Gurdweill,
bij vlagen herinneringen wakker roept aan het
werk van Franz Kafka en Thomas Mann. In
1930 werd het boek in Tel Aviv in het Hebreeuws gepubliceerd (Chajjee nissoe'iem).
Zo is te verklaren hoe deze roman, hoewel hij
zich afspeelt in het Wenen van na de Eerste
Wereldoorlog, van meet af aan ver buiten de
aandacht van de Europese literatuur is komen
te staan, terwijl hij voor de zionistische pioniers nu niet direct een thematiek beschreef
die hen erg zal hebben aangespoord deze
monumentale roman ter hand te nemen. Het is
het meesterlijk vertelde verhaal van een merkwaardige, ja onmogelijke liefdesgeschiedenis
tussen de armoedige joodse intellectueel Rudolf Gurdweill en de wrede barones Thea van
Takow. De stad Wenen zou men de derde
hoofdpersoon van de roman kunnen noemen;
Vogel laat zijn lezers meedwalen op de lange
wandelingen van Gurdweill.
In een tijd waa ri n het moderne Hebreeuws zich nog lang niet ten volle had ontwikkeld weet David Vogel op meesterlijke
wijze de ongekende mogelijkheden van deze
taal te hanteren. Geen wonder dat men hem
daarom in Israël allengs ging beschouwen als
een ve rn ieuwer van het literaire idioom. Dat
inzicht is sede rt 1988 ook in Europa doorgebroken met het verschijnen van Huwelijksleven in Engeland, Amerika, Frankrijk, Spanje,
Duitsland en Italië. Het werk van een even
belangrijk als onbekend sch rijver is op deze
wijze gelukkig voor vergetelheid behoed.
❑ Panc Beentjes
David Vogel, Huwelijksleven, Meulenhoff,
Amsterdam, 1992, 479 pp., f 49,50 / BEF 990.

SCHRIJVEN IN DE POLITIEKE TIJD
Met de 'politieke tijd' bedoelt hispanist Peter
Venmans — in navolging van Carlos Fuentes
— ruwweg de periode van de koude oorlog
tot aan de val van de Berlijnse Muur. Tegen
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de achtergrond van deze afgesloten periode
gaat Venmans bij een vijftal schrijvers na hoe
hun verhouding tussen auteurschap en politiek
er in die 'politieke tijd' heeft uitgezien. De
keuze voor de vijf — Semprun, Vargas Llosa,
Borges, Cortázar en Vazquez Montalbán —
lijkt voornamelijk te zijn ingegeven door het
feit dat zij allen Spaans schrijven, al is dat
zelfs met Semprun niet helemaal het geval.
Verder zijn de verschillen groot: tussen Spanjaarden en Latijnsamerikanen, tussen (ex-)
communisten (Semprun en Montalbán) en apolitieken ( Borges), en tussen hen die allereerst gedreven worden door de literatuur
(Cortázar, Borges) of juist door de politieke
werkelijkheid (Semprun).
De volgorde die Venmans in zijn boek
aanhoudt lijkt niet willekeurig te zijn. Hij
begint met Semprun, die hij neerzet als een
klassiek politiek schrijver die — zo suggereert
Venmans — ook nu nog niet afkerig is van
enige draaikonterij als dat in zijn politieke
kraam te pas komt. Hij eindigt met Vazquez
Montalbán, die hij neerzet als 'kynisch'
schrijver die de politieke tijd definitief heeft
overwonnen en zich heeft toegewend tot de
moderne zedenschets. Op dat laatste is wel
wat af te dingen, gezien de felle columns die
de schrijver in het dagblad El Pals pleegt te
publiceren, waarbij hij zich uitdrukkelijk op
marxistische stokpaarden beroept.
Tussen beiden in plaatst Venmans de
half-politicus Vargas Llosa, het 'raadsel'
Borges en de weinig minder raadselachtige
Cortázar, die — zo meent Venmans terecht —
zijn literaire zoektochten nooit wezenlijk door
politieke stellingnames heeft laten beïnvloeden. Ten aanzien van Borges is hij daar niet
zo zeker van. Terecht schrijft hij hem een
conservatieve (beter dan rechts-liberale) inslag
toe, maar hij verzuimt daarbij helaas te verwijzen naar het epistemologisch scepticisme
dat daaraan bij Borges ten grondslag lijkt te
liggen, ook al blijkt Venmans eerder voor dat
filosofisch scepticisme wel oog te hebben.
De vijf po rt retten die Venmans bijeen
bracht steken niet zeer diep, maar bieden wel
een aardige kennismaking met een vijftal
auteurs vanuit een specifieke invalshoek, die
zelfs bij de meer bekenden onder hen het
nodige aan hun publieke imago toevoegt.
❑ Ger Groot
Peter Venmans, Schrijven in de politieke tijd,
Kok Agora, Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen. 153 pp., BEF 525.
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EEN HAVIK ONDER DELFT
Het is opmerkelijk hoe Maa rt en 't Ha rt er
steeds weer in slaagt de literaire gemoederen
in beweging te brengen. Vorig jaar verscheen
hij in travestie op het Boekenbal, dit jaar wilde Hugo Brandt Corstius (alias Battus, alias
Piet Grijs) hem bij die gelegenheid in duel
zien gaan met Vrij Nederland-criticus Carel
Peeters, 't Ha rts aartsrivaal. Alleen, zo schreef
Brandt Corstius in NRC Handelsblad: 'wie
goed kan schieten hoe ft nog geen gelijk te
hebben'. In deze nieuwe bundel, die meer dan
zestig ko rt e polemische a rt ikelen en kritische
beschouwingen bevat, schiet 't Ha rt geregeld
met scherp. Over Carel Peeters merkt hij bijvoorbeeld op dat 'het toch verbazingwekkend
is dat er in zo'n klein ventje ruimte is voor zo
ontzaggelijk veel dwaze ideeën' (p. 180).
Eerder stelt hij dat spo rt levensgevaarlijk is
want 'ons organisme is in de loop van de
evolutie uitgeselecteerd op handelingen als het
verwijderen van haarluizen, het plukken van
vruchten, het schudden van handen, zoenen,
spreken, zingen en misschien nog wandelen,
maar niet op zulke dwaasheden als tafeltennis
of wielrennen of zaalhandbal' (p. 117). Op p.
57 luidt het in een totaal andere context heel
provocerend: 'Het enige menselijke trekje in
Jezus is dat hij van wijn hield'. Het is duidelijk dat zelfs de meest verknochte fans 't
Ha rt s gelijk af en toe in vraag zullen stellen.
Maar ik geloof niet dat hij dat gelijk ook
voo rtdurend nastreeft. Nee, hij is er in de
eerste plaats op uit om zijn publiek te amuseren en dat doet hij op magistrale wijze. Tenminste voor wie, zoals ik, nu en dan geamuseerd wil worden, niet op een boutade meer
of minder kijkt en waardering kan opbrengen
voor 't Ha rt s gecultiveerde Droogstoppelhumor.
❑ E. van der Aa
Maarten 't Hart, Een havik onder Delft. Polemische paukeslagen, Arbeiderspers, Amsterdam,
1992, 253 pp., BEF 699.

GEMOEDSRUST
Rome, 55 na Christus. Ennaeus Serenus, een
jonge man die iets later chef van de Romeinse
brandweer wordt — hij zal sterven twee jaar
vóór de grote brand van Rome in 64 — voelt
zich niet goed in zijn vel. Hij heeft zich door

Seneca laten bekeren tot de Stoa en hij meent
dat hij reeds goed gevorderd is op de weg
naar de wijsheid, maar toch is hij niet gelukkig. Zijn ziel wordt nog steeds heen en weer
geslingerd tussen goed en kwaad, tussen soberheid en zucht naar luxe. Hij heeft zich in
het politieke leven geworpen op de manier die
de Stoa voorschrijft, d.w.z. om zijn v ri enden,
kennissen, medeburgers en uiteindelijk alle
mensen te dienen (p. 71), maar bij tegenslag
wil hij niet liever dan zich opsluiten tussen de
vier muren van zijn studeerkamer. Hij hunke rt
naar de gemoedsrust die de Stoa hem beloofde, maar hij voelt zich in een wankel evenwicht balanceren op de rand van de afgrond.
Seneca, Serenus' geestelijke raadsman
neemt deze klacht ernstig op. Hij voelt dat
zijn bekeerling bekoord wordt om de secte te
verlaten en hij antwoordt op diens open b ri ef
in een tekst van 16 hoofdstukjes. Veel meer
dan een herhaling van de bekende stoïcijnse
principes kan hij nochtans niet bieden. Hij
ve rtelt dus nogmaals hoe wij ons moeten verhouden tot de dood, het lot, de rijkdom, een
politieke carrière, de wetenschap en de kunsten. Bovendien herinnert Seneca eraan dat de
Stoa al generaties lang op zoek is naar wijzen.
Geen van de stoïcijnse medicijnen voor 'le
mal de vivre' is sterk genoeg om zoiets
'broos' als de gemoedsrust te garanderen. Het
zelfve rtrouwen, het relativeringsvermogen en
de zelfbeheersing, al deze eigenschappen die
bijdragen tot de gemoedsrust, zijn uiteindelijk
niets anders dan giften van de natuur en als
dusdanig altijd aleatoir. De stoïcijnse levenswijze leidt nooit tot definitieve resultaten.
Zoals vele hedendaagse psychotherapieën
implicee rt zij een eindeloos 'werken aan zichzelf'. Precies de juiste verhouding tussen activiteit en passiviteit is het grote onderwerp van
deze tekst.
Waarom ik uw aandacht wil trekken op
juist deze Franse ve rtaling van één der kleinere werken van Seneca? Het antwoord zou heel
eenvoudig kunnen zijn: omdat wij onze klassiekers niet vaak genoeg kunnen lezen en
herlezen. Maar in dit geval zijn er twee bijkomende redenen. Op de eerste plaats verschijnt
dit boekje in een goedkope reeks met bijzonder mooie teksten van Aristoteles, Boëthius,
Montaigne, Pessoa, Schnitzler, Simmel en
anderen in de Petite Bibliothèque bij Rivages
Poche. Nu zelfs in Vlaanderen nauwelijks nog
Franse boeken in de boekhandels te vinden
zijn, is een dergelijk signalement allicht niet
overbodig.

BOEKEN
Op de tweede plaats wordt het hier besproken werkje ingeleid door Paul Veyne, ooit
de jongste professor aan het Collège de France en auteur van het magistrale Le Pain et le
cirque, een uitgebreide studie over het antieke
evergetisme. Het inleidende essay is minstens
zo lang als de tekst van Seneca zelf, maar
zoals al wat Veyne schrijft, is ook dit magistraal. Over het verschil tussen het stoïcisme
en het moderne individualisme, tussen de
antieke en de hedendaagse opvattingen van
politiek en economie, over de verhouding
tussen 'geluk' en deugdzaamheid, over diverse noties van onsterfelijkheid: telkens schotelt
Veyne de lezer de meest adembenemende
hypothesen voor. De opvattingen van Veyne
en Hadot (Exercices spirituels et philosophie
antique, Paris, 1987) over de antieke wijsbegeerte als levenswijze vormen overigens de
rechtstreekse inspiratiebron van Le souci de
soi, het derde deel van M. Foucaults Histoire
de la Sexualité. De hier gesignaleerde teksten
van Veyne en Seneca zijn een toegankelijke
inleiding tot en illustratie bij het latere werk
van deze hedendaagse 'meesterdenker'.
❑ Toon Vandevelde
Seneque, De la tranquillité de 1'áme (précédé
d'un essai de Paul Veyne), Editions Rivages
(Petite Bibliothèque Rivages Poche), Paris,
1988.

ODE AAN HET VERGANKELIJKE

Wie ooit De elzenkoning, Vrijdag of Gaspard,
Melchior en Balthazar heeft gelezen, kan
moeilijk een nieuw boek van Michel Tournier
in de boekenwinkel zien liggen zonder het te
kopen. Maar net als bij Kundera begint men
gaandeweg het schrijfprocédé te kennen en
dat leidt al eens tot irritatie. Beide auteurs
hebben overigens gemeen dat zij geen geheim
maken van hun werkwijze. Kundera heeft die
uitgebreid uitgelegd in L'art du roman. Tournier ve rt elt ons hier in het eerste verhaal hoe
de rest van het boek ineensteekt. Le médianoche amoureux is inderdaad een verhalenbundel die wordt gepresenteerd als 'un romancadre'.

Het eerste verhaal vertelt over een koppel
dat wil uiteengaan en dat al zijn vrienden
uitnodigt op een groot feest. Op het einde
zullen zij hun beslissing meedelen aan de
gasten. Er vormt zich echter een groep genodigden die om beurt een verhaal vertellen. De
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eerste ve rt ellingen zijn eerder somber van
toonaard. De laatste worden steeds meer fantasievol. Hun onweerstaanbare charme brengt
uiteindelijk de gastheer en -vrouw opnieuw
samen. De dagelijkse herhaling van de gewone handelingen des levens leek hen een sleur
geworden, maar krijgt door het feest en vooral
door het laatste verhaal een heel nieuwe betekenis.
De verschillende verhalen in dit boek twintig in totaal - zijn ongelijk in lengte en
in kwaliteit. Er zitten enkele onbenullige niemendalletjes tussen en ook enkele al te gemaakte quasi- fi losofische bespiegelingen. In
het begin zijn het klassieke novellen met een
eigen plot, naar het einde toe lieftallige
sprookjes. De bekende thema's uit het werk
van Tournier komen terug: de drie koningen,
de pedofilie, het verschil man/vrouw, de
kwestie van de representatie, het beeld en de
herhaling. Sommige passages zijn al te moraliserend of belerend. Andere zijn van een
onvergetelijke schoonheid en zeggingskracht.
Onvergetelijk is vooral de foto, afgedrukt op
de omslag van het boek: twee vreemde, naakte, zandkleurige menselijke figuren die in een
glooiing van het strand bij de Mont-SaintMichel liggen. Elke dag maakt een kunstenaar
zo'n zandsculpturen van een 'unheimlich'
aandoend naturalisme. Zij zijn bestemd om
door de golven van de oceaan te worden
uitgewist. Door de fotografie kunnen deze
beelden gereproduceerd en bewaard blijven.
Met zijn boek heeft Tournier meer gedaan.
Hij heeft een monument ter her-denking van
het voorbijgaande geschreven, een ode aan de
kunst van het broze en het vergankelijke.
El Toon Vandevelde
M. Tournier, Le médianoche amoureux, Gallimard, Parijs, 1989. Nederlandse vertaling: Het
nachtelijke liefdesmaal, Meulenhoff, Amsterdam. 1991.
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GIE VAN DEN BERGHE (°1945), doctor in de moraalwetenschap (RU Gent, 1986).
Onderzoekt en publiceert over nazi-kampen, waarde en beperkingen van ooggetuigenverslagen. Adres: Nijverheidstraat 73, B-9040 Sint-Amandsberg.
SYLVAIN DE BLEECKERE (°1950), dr. phil, doceert zijnsleer aan het Centrum voor
Kerkelijke Studies (Leuven) en kunstfilosofie aan het P.H.A.L (Diepenbeek). Hij is
redacteur van het studietijdschrift MediaFilm. Publiceerde onlangs Het licht van de
Schepping. De religiositeit van de beeldcultuur. Adres: De Stockheimlaan 36, B-3510
Hasselt.
DANIEL CUYPERS (°1957), studeerde rechten te Antwerpen, te Leuven en in Duitsland.
Advocaat aan de balie te Brussel. Promoveerde in het ontslagrecht. Assistent en deeltijds
docent aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Onderzoek, onderwijs en publikaties in
sociaal recht en privaatrecht. Adres: Eeuwfeestlaan 12, B-1860 Meise.
MARIANO DELGADO, adres redactie.
JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de KU Leuven. Promoveerde
in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
(UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
MARC HOOGHE (°1964), studeerde hedendaagse geschiedenis aan de RU Gent en
menselijke ecologie aan de VU Brussel. Werkt sinds 1988 als journalist bij de BRTRadionieuwsdienst. Hij publiceerde o.m. over de liberalisering van abortus in België
(1990). en de invloed van het internationaal milieubeleid (1992). Adres: Keizer Leopold
34, B-9000 Gent.
ERIK VAN HOVE (°1940), studeerde aan de KU Leuven en de John Hopkins University
waar hij in 1971 doctoreerde in de sociologie. Doceert sociologische onderzoeksmethoden
aan de Universiteit Antwerpen (UIA) en verricht onderzoek over de planning van
welzijnsvoorzieningen. Van 1989 tot 1991 hoofd van het kabinet wetenschapsbeleid.
Adres: p/a Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk.
ADRIAAN OVERBEEKE (°1958), studeerde politieke en sociale wetenschappen en
rechten te Antwerpen en Leuven. Van 1986 tot 1992 als assistent verbonden aan de
faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Antwerpen (UFSIA). Momenteel is hij werkzaam
bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs te Voorburg (NL). Adres: Antwerpsestraat 167, B-2640 Mortsel.
FRANSJE POVEL-SPELEERS (°1939), doctoraal Engels aan de KU Nijmegen (1966);
bijvakken Voorlichtingskunde en Vrouwenproblematiek in Ontwikkelingslanden aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen (1980). Onderwijs en vertaalwerk. Ontwikkelingswerk
in de Derde Wereld (Tanzania en Kenya). Als vrijwilligster werkzaam bij een asielzoekerscentrum. Recente publikaties: Kleine Ambassade Projecten in Kenya (1987), Project

voor Senegalese vrouwen (1988). Adres: Joubertweg 4, NL-6861 DN Oosterbeek.
U. VERMEULEN (°1940), studeerde geschiedenis en oosterse filologie aan de RU Gent.
Doceert klassiek Arabisch en islamkunde aan de KU Leuven. Publikaties over de politieke
geschiedenis van Egypte en Syrië in de Mamloekentijd (13e-15e eeuw) en de middeleeuwse Arabische volksliteratuur. Adres: Bunderhof 13, B-9050 Gentbrugge.
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1059 EEN ORTHODOXE KIJK OP EUROPA
A ltera Pars
ANASTASIOS KALLIS
Voor de eenwording van Europa is er niet alleen een politieke en economische basis nodig, maar
ook een geestelijke. De kerken hebben op dit vlak een onvervangbare rol te spelen. Maar het
Westen mag zich niet langer superieur opstellen tegenover het Oosten.

1065 JAN PATOCKA
Filosoof en woordvoerder van Charta ' 77
GUIDO VANHEESWIJCK

'1k neet niet wat Charta geweest zou zijn als Patocka ons in het begin niet met de glans van zijn
grote persoonlijkheid de weg zou hebben gewezen'. schrijft Vaclav Havel. Tegenover de
Westeuropese narratieve ethiek en deconstructie poneert de Tsjechische filosoof Jan Patocka
(1907-1970) de 'poging om in de waarheid te leven'.

1075

CULTUURPESSIMISME
In de spiegel van het westeuropese fin de siècle
LUC DIRIKX

Het cultuurpessimisme van het 19e eeuwse fin de siècle vond een weerspiegeling in de kunst van
die tijd. Historische omstandigheden droegen in aanzienlijke mate hij tot een gevoel van
ontreddering dat zijn uitdrukking vond in decadentistische themata.

MIDDEN VAN DE GESCHIEDENIS
Fen commentaar op F'rant Fulatvatna

1083 HET

THEO SALEMINK
Francis Fukuyama heeft in lijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992) de
filosoof Hegel weer tot leven gewekt. Dit keer in dienst van de liberale revolutie na de val van
Oost-Europa en de Golfoorlog. Na de overwinning heeft de Pax Americana een nieuwe, positieve
legitimatie nodig. Een nieuwe geschiedenisfilosofie en geschiedenistheologie voor een seculiere
fase van de geschiedenis. Salemink, historicus, analyseert en legt de tegenstrijdigheden bloot. Niet
het 'einde van de geschiedenis'. maar het 'midden van de geschiedenis'.

1096 ANTON KOOLHAAS
Dierenverhalen, mensenromans
NOOR SMALS
Dit jaar ontving Anton Koolhaas de P.C. Hooft-prijs. Bij het grote publiek is hij allicht het meest
bekend om zijn dierenverhalen. Toch beschouwt hijzelf die als vingeroefeningen voor zijn
mensenromans. Heel zijn oeuvre is gecentreerd rondom het thema van de dood in het leven, en
geschreven in een directe, lichamelijke maar toch haast hymnische taal.
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1106 LEONARDUS LESSIUS
OVER DE BERGEN VAN BARMHARTIGHEID
Actuele relevantie van een vroegmodern debat
TOON VAN HOUDT
In 1618 werd te Brussel een Berg van Barmhartigheid opgericht - de eerste in een hele reeks.
Deze openbare kredietinstellingen verleenden mensen in acute geldnood krediet tegen een matige
intrest, en stelden zo paal en perk aan de woekerpraktijken van de lombarden. De Vlaamse jezuïet
Leonardus Lessius (1554-1623) nam de verdediging van deze controversiële instellingen op zich.
Hoe pakte hij die verdediging aan? Wat was de rol van zijn geschrift in het 17e eeuwse debat over
de Bergen? En wat heeft dat debat ons vandaag nog te vertellen?

1117 VAN GEESTEN BEZETEN
Religieuze genezing in Afrika
GERRIE TER HAAR
Religieuze genezing is een wijdverbreid verschijnsel in met name de niet-westerse wereld, waar
ziekte vaak gezien wordt als het werk van boze geesten. In Afrika leidde het begrip voor deze
opvatting tot het ontslag van de rooms-katholieke aa rt sbisschop van Lusaka (Zambia), Mgr.
Emmanuel Milingo. Het a rt ikel gaat in op de achtergronden en de betekenis van het conflict.

1125 JA EN NEEN
JOHN VERHAAR
Culturen verschillen in hoe ze 'ja' en 'neen' gebruiken. Er zijn winnaars of verliezers in die
verschillen.

1128

FORUM

1128 DE GESCHIEDENIS VAN DE VROUW
Vrouwengeschiedenis schrijven is de maatschappij aanvallen
ERIK DE SMET

1131 EEN LIJF VAN TAAL
Over Jan Elburg
JORIS GERITS

1132 NEDERLANDSE NIEUWE ZAKELIJKHEID
E. VAN DER AA

1134 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
There's no business like showbusiness
ERIK MARTENS

1137 GEEN ROOK ZONDER VUUR
Het rokersdebat als signaal van anomie
GIE VAN DEN BERGHE

1139
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Altera Pars

EEN ORTHODOXE KIJK
OP EUROPA
ANASTASIOS KALLIS

De lidstaten van de Europese gemeenschap spannen zich al een tijd in om
volkeren met een verschillende cultuur, traditie en mentaliteit dichter bij elkaar
te brengen. Je zou verwachten dat de forse omwentelingen in de vroegere
socialistische staten een nieuwe dimensie geven aan dit streven en dat de
politiek een andere koers gaat varen. Maar het Westen is oppermachtig of het
acht zich althans superieur omdat het een economisch overwicht heeft. Dat
maakt dat er geen geest van samenwerking onder gelijken kan ontstaan; de
sterkste dringt zijn kijk op en drijft zijn wil door. Er zijn in het éénwordingsproces van Duitsland, niet alleen op maatschappelijk en politiek maar ook op
kerkelijk vlak, voldoende bedroevende voorbeelden te vinden van gebrek aan
eerbied voor de identiteit van de andere, die in zijn existentiële nood wel moet
zwichten.
Een echt duurzame gemeenschap kan men echter niet opbouwen met
beslissingen die vanuit een machtspositie worden opgedrongen. Het is bovendien zeer de vraag of politiek-economische prestaties en belangen wel volstaan
als fundamenten voor het gemeenschappelijke Europese huis. Een Europese
politiek die de mens recht doet, moet politiek-economische factoren verbinden
met geestelijke waarden. Dan pas is een hechte gemeenschap gewaarborgd, die
opgewassen is tegen crisissen.
Zoeken naar de geestelijke wortels van Europa en naar de hoekstenen
waarop het rust, leidt onvermijdelijk tot de vraag welke geestelijke basis de
vele Europese volkeren gemeen hebben. Wat verbindt eigenlijk Oost- en WestEuropa? Waarin verschillen zij? Wat kunnen de kerken bijdragen aan de
vorming van een pluriforme Europese gemeenschap?
EUROPA'S WORTELS IN HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED
Europa's geestelijke wortels liggen niet alleen op het Europese continent, maar
ook in het gebied van de Middellandse Zee, waar de drie werelddelen Afrika,
Europa en Azië elkaar raken. Een hele groep volkeren, naties en staten
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ontmoeten hier elkaar, met hun verschillende sociaal-politieke systemen, hun
religieuze opvattingen en filosofische levensbeschouwingen. Zij wisselen niet
alleen handelswaren uit, maar ook waardepatronen en levenswijzen. Zij sluiten
verdragen en groeien weer uiteen. Op een bepaald ogenblik zet de Griekse
cultuur zich af tegen het Oosten en schept de klassieke patronen die de
maatstaf worden voor geheel Europa. Na een multinationale en multiculturele
ontmoeting wordt uiteindelijk in het Griekse gebied de geestelijke toekomst
van Europa bepaald. Het Griekse denken, met name de ideeën over de staat,
verspreidt zich over een ruimer gebied, over kolonies en via de vreemde,
cultureel zwakkere bezetters van het land.
Een literaire uitdrukking van dit veelzijdige ontwikkelingsproces van de
Griekse cultuur is al in de 8e eeuw voor Christus te vinden in Homeros,
Europa's oudste eposdichter. Zijn oeuvre weerspiegelt de ervaring van een
zeevarende natie en, in het samenspel van mythe en wetenschap, het eigen
Griekse denken, zoeken, onderzoeken en filosoferen. Met zijn Ilias en zijn

Odyssea is hij de grondlegger van de Europese literatuur en geldt hij als het
voorbeeld van alle Europese theologen en filosofen, die het ongrijpbare en
onkenbare goddelijke met verwondering vereren en zijn afspiegeling in de
wereld erkennen en in begrippen trachten te vertolken.
In deze regio werd Europa als geestelijke entiteit geconcipieerd, hoewel er
toen nog geen Europees bewustzijn ontstond. Romeinse troepen zijn wellicht
de eersten die zich 'Europeanen' voelen tegenover de Oosterlingen, die zij
Syriërs noemen. De beslissende, bewuste ervaring tot Europa te behoren komt
pas later door de oppositie tegen de islam. Het bewustzijn van deze tegenstelling blijft voortleven door alle culturele en politieke ontwikkelingen heen en is
nu opnieuw heel belangrijk voor het besef van de geestelijke identiteit van
Europa.

HET HELLENISTISCH - CHRISTELIJKE EUROPA
De beslissende factor in de vorming van een eigen Europese entiteit was het
samengaan van de Griekse cultuurtraditie met het christendom. De nieuwe
religie verbreidde zich vlug over een wereld waarin de Griekse cultuur
toonaangevend was. Dat was een nieuw hoofdstuk in de Europese geschiedenis.
Het Griekse cultuurgoed en de christelijke wereldbeschouwing adopteren
elkaar na een periode van strijd waarin geen van beide de andere kon overwinnen. Het wat uitgebluste hellenisme vindt een nieuw elan en het christendom
ontwikkelt zich uit een afgescheurde joodse beweging tot een wereldgodsdienst. Het samengaan van deze twee factoren is beslissend voor de Europese
cultuur en wel tot ver over de grenzen van het continent. Zonder dit huwelijk
was er nooit een Europese identiteit ontstaan. In de loop der tijden zijn
pogingen ondernomen om ze te scheiden, maar die faalden.

Christendom
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zonder hellenisme of cultuur zonder christendom,

zijn in een of ander periode
als ideaal voorgesteld, of zijn het programma geweest van geestelijke of
sociale bewegingen, maar ze deden afbreuk aan de menselijke waardigheid en
ze hebben de ontwikkeling van Europa geremd.
De grote culturele omwenteling die in het Oosten van Europa begon en
door het Westen werd overgenomen is, ondanks grondige studie, vaak verkeerd begrepen. De vooraanstaande protestantse kerkhistoricus Adolf von
Harnack heeft in zijn Geschichte der altchristlichen Literatur en Lehrbuch der

Dogmengeschichte gewezen op het belang van de Griekse cultuur voor de
ontwikkeling van de christelijke godsdienst en zijn historische uitbouw.
Daarmee opende hij het debat over de christianisering van de Griekse filosofie
en de hellenisering van het christelijk geloof. Vandaag nog beïnvloedt zijn
werk deze discussie. Telkens opnieuw herhaalt men het verwijt dat de Griekse
cultuur het christendom van zichzelf vervreemdde. Juist Harnack, die terecht
op het proces van de 'hellenisering van het christendom' had gewezen,
verstond het verkeerd: hij zag er een vervalsing in van de christelijke openbaring, waarvan de zuivere verwoording bewaard is in het Nieuwe Testament.
De Hamburgse filosoof Klaus Oehler meent: 'Een uitspraak van Harnack als
"De Griekse kerk is geen christelijke schepping met Griekse inslag, maar een
Griekse schepping met christelijke inslag" is ongenuanceerd, ondoordacht, een
schoolvoorbeeld van verkeerd begrepen geschiedenis'.
Maar wat men ook mag denken over het al of niet zuiver bewaren van het
christelijke geloof in deze relatie, voor een juiste inschatting van de Europese
identiteit mag men niet vergeten dat de Griekse cultuur, zoals ze vorm kreeg
in het christelijke Byzantium, nog altijd de geestelijk-culturele basis is van de
orthodoxe landen in Oost-Europa. Op dit punt is er een wezenlijk verschil met
het Westen waar de Latijnse cultuurtraditie door het rooms-katholicisme
getekend werd.
Daarop ontwikkelden zich langzaam twee rivaliserende Europese werelden,
verschillend in hun manier van denken en ervaren. Ze onderhielden vruchtbare
contacten, maar vochten ook bittere twisten uit. Zij bouwden een multinationaal en multicultureel Europa op dat in zijn geestelijke grondslagen fundamenteel één bleef. Dat was al zo vóór Europa een politiek en cultureel begrip
werd. Voor de Byzantijnen, die zich fier Romeinen noemden, was Europa in
de 10e eeuw niet meer dan een geografisch, bestuurlijk gebied; het Westen
beschouwde in de 6e eeuw Gallië als Europa. Wat we nu het éne Europa
noemen is in cultureel opzicht het beste aan te duiden met het begrip 'christelijke oecumene'. Die zag er wel anders uit in het Oosten dan in het Westen,
maar er bleef altijd een culturele uitwisseling tussen beide bestaan en de
grenzen waren niet scherp afgelijnd. Niet van het noorden naar het zuiden liep
de culturele grens maar van het oosten naar het westen, en lange tijd bleef ze
vlottend. De bonte groep volkeren in Zuidoost-Europa vormde een soort
bufferzone waarop zowel het Griekse Byzantium als het Latijns-Germaanse
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avondland invloed uitoefenden. De christelijke oecumene had zwaar te lijden
onder de ineenstorting van het Westromeinse rijk in 476, de opkomst van het
Frankische rijk, de ontwikkeling tot een politieke macht van het patriarchaat
van het Westen in Rome en het schisma tussen de oosterse en de westerse
kerk. Door het optreden van de Germanen en het opdringen van de Arabieren
werd de culturele eenheid van de antieke wereld verbroken.
HET GERMAANS-CHRISTELIJKE EUROPA
Het christendom bleef nog wel een band tussen de volkeren maar het slaagde
er niet in uit de versmelting van de politieke erfenis van de Romeinen en het
Griekse cultuurgoed het éne Europa te smeden. De politieke breuk was niet
meer te vermijden; niet alleen gingen Oost en West uiteen, onder de druk van
de opkomende politieke machten van de Germaanse en de Slavische volkeren
zou ieder deel op zijn beurt verbrokkelen.
Theologische en maatschappelijke factoren waren zozeer met de politieke
machtsstrijd verweven dat zij mee het verloop van de geschiedenis bepaalden.
Hoe men ook moge denken over de Byzantijnse beeldenstrijd in de 8e en de
9e eeuw, men kan niet ontkennen dat de kerkelijke en de politieke nevenverschijnselen ervan zwaar doorgewogen hebben op de vorming van Europa. Het
ging niet meer om vragen over het geloof toen paus Gregorius II (715-731) de
loze dreiging van de Byzantijnse keizer Leo III (715-741) dat hij hem zou
gevangen nemen, pareerde met de tegendreiging: 'Wilt u het wagen? Denk
erom dat alle volkeren in het Westen bereid zijn op u het onrecht te wreken
dat u zo de volkeren van het Oosten zoudt aandoen' . De keizer nam uiteindelijk wraak op de arrogante paus, toen hij in 732 Illyrië, Calabrië en Sicilië, die
kerkelijk bij het Romeinse patriarchaat hoorden, onder de jurisdictie van het
patriarchaat van Constantinopel stelde. Zo vielen de religieuze en de politieke
grenzen samen en dit was mee oorzaak van de splitsing van Europa. Die werd
twintig jaar later een feit, in november 753, toen paus Stefanus II over de
Alpen trok om er bescherming te zoeken aan het hof van de Frankische koning
Pepijn de Jongere. Het dieptepunt kwam op Kerstmis 800: Paus Leo III
kroonde de zoon van Pepijn, Karel de Grote, tot keizer en pleegde hiermee
verraad aan het Rijk.
Nu was de politieke scheiding niet meer om te keren. Door het trekken van
een grens ontstonden twee geïsoleerde delen die in taal, cultuur, politiek en
cultus verschilden. In de 6e eeuw waren al veel bruggen tussen beide afgebroken door de invallen van de Awaren in Illyrië; nu gingen de laatste verloren.
Oost- en West-Europa groeiden verder uit elkaar: Byzantium werd meer en
meer Grieks-Oosters, het Westen kwam meer en meer onder de invloed van de
Germanen. De tegenstelling tussen het Oosten en het Westen ligt van nu af
niet zozeer in het verschil tussen de Byzantijnse en de Latijnse cultuur, maar
veeleer tussen de Griekse en de Germaanse denk- en leefwereld. In die zin is
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ook het schisma tussen de oosterse en de westerse kerk niet het gevolg van
dogmatische verschillen, maar van de confrontatie tussen twee wereldbeschouwingen die concreet in de Griekse orthodoxie en in het rooms-katholicisme
hun eigen vertolking vonden.
WEST-EUROPA BLIJFT KATHOLIEK
Ondanks de Reformatie blijft ook het moderne West-Europa rooms-katholiek.
Het is namelijk het produkt van de middeleeuwse cultuur die in de scholastiek
het hoogtepunt bereikte van haar rationalistische en juridische eigen aard. Naar
de geest is West-Europa in principe trouw gebleven aan de middeleeuwen. Na
de Renaissance en vooral na de Verlichting zijn het rationalisme en het
juridisme nog steeds de hoekstenen van de Westeuropese geestelijke structuren. Zij zijn in die mate aan de middeleeuwen ontgroeid dat het rationalisme
een eigen weg gegaan is en dat de wet geen metafysische dimensie heeft maar
de geldende structuren beveiligt. Deze houding overheerst zo sterk dat zij een
gevaar vormt voor de mens als persoon en voor de schepping als werk van
God
De Oosteuropese volkeren, die zich momenteel bezinnen op hun eigen
cultureel erfgoed, staan kritisch tegenover de Westeuropese cultuur. De macht
was binnen Europa op zo'n manier verdeeld dat het Westen het Oosteuropese
element verdrong: Rusland raakte vervreemd van zijn culturele identiteit, net
als de Europese staten die in de 19e eeuw opgericht werden op het grondgebied van het vroegere Ottomaanse rijk.
KATHOLIEKE OECUMENE
Uit de jammerlijke gebeurtenissen in Joegoslavië, Roemenië en de Oekraïne en
uit de kortzichtige pro-katholieke stellingname van het Westen — dat denkt
het enige Europa te zijn — blijkt een kritiekloos verabsoluteren van het eigen
goed. Men geeft ook blijk van een selectief geheugen wanneer men nog wel
eraan herinnert dat 'de katholieke kerk van Byzantijnse ritus' in 1946 in de
Oekraïne en in 1948 in Roemenië met geweld door de communistische
machthebbers afgeschaft werd, maar zwijgt over de daaraan voorafgaande
dwang die de katholiek gezinde politici uitoefenden op de orthodoxe kerk om
tot het katholicisme over te gaan. Wie de Duitse pers doorneemt ervaart hoe
weinig zin zij heeft voor geschiedenis en is niet verbaasd dat in orthodoxe
landen gesproken wordt over een 'hetze tegen de orthodoxie'. Helemaal absurd
wordt de huichelarij wanneer in Rusland nieuwe kerkelijke structuren worden
opgezet, parallel aan de orthodoxe, niet alleen ten behoeve van de katholieken
maar ook van de orthodoxen die, omwille van de compromissen tussen de
orthodoxe kerk en het atheïstische Sovjetregime, tot de katholieke kerk zijn
overgegaan. Volstaan dan de ervaring van de kerk in Duitsland in de tijd van
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het Derde Rijk en de nog niet geheelde wonden van het Stasi-optreden niet om
zich wat meer bescheiden op te stellen tegenover anderen?
Terwijl in Europa om verschillende redenen een gemeenschap wordt
gevormd (ofschoon in het vroegere socialistische kamp nu wel het nationalisme het communisme heeft afgelost) blijkt uit de houding van de kerk dat het
christendom, dat toch pretendeert alle verschillen te overbruggen, vaak meer
'verstrooit dan verzamelt' De reden is dat van de confessionele identiteit een
factor van macht wordt gemaakt die het vormen van een gemeenschap
verhindert.
De paus vraagt wel aandacht voor de oostelijke dimensie van Europa. Maar
de manier waarop hij zijn ambt, de dienst aan de eenheid, opvat en het
optreden van het Vatikaan, dat niet nalaat de paus als de grote bevrijder van
het Oosteuropese communisme voor te stellen, doen denken dat de 'Nieuwe
evangelisatie van Europa' bedoeld is om Europa 'weer katholiek te maken'.
Dat paus Johannes-Paulus II de Thessalonische broeders Cyrillus en Methodius, apostels en leraren van de Slaven, tot beschermheiligen van Europa
uitroept naast de heilige Benedictus van Nursia, is zeker een verantwoorde
verwijzing naar het dubbele (oosterse en westerse) karakter van Europa. Maar,
dat hij dit op eigen houtje deed, zonder ruggespraak met de kerk bij wie zij
missioneerden, geeft zijn handelswijze een niet-oecumenische bijsmaak, die
typisch is voor deze paus, die zelfs beweert dat het christendom naar de Roesj
van Kiev gebracht werd vanuit Rome, via Constantinopel.
DE OVERWINNAARS ZIJN NIET BETROUWBAAR
Omwille van de geloofwaardigheid van het christendom en omwille van een
waarachtige dialoog moeten we de 'mentaliteit van overwinnaars' uitbannen.
Verovering van gebied heeft in het verleden niet bijgedragen tot de gemeenschap onder de volkeren en heeft Europa meer verbrokkeld dan verenigd.
In deze tijd van snelle veranderingen, nu de volkeren opstaan, uit hun
sociale, ideologische en economische afzondering treden en hun vijandige
allianties trachten af te bouwen, lijken de geïnstitutionaliseerde oecumenische
acties van de kerken een slome bedoening van gevestigde instellingen, die
door hun zelfgenoegzaamheid meer en meer hun geloofwaardigheid verliezen
in een wereld die noch hun taal noch hun mentaliteit begrijpt. De toekomst
van de kerken na de eeuwwisseling en hun relevantie hangen in wezen af van
hun bekwaamheid de onverkorte boodschap van het evangelie in zijn jeugdige
frisheid en dynamiek in nieuwe vormen te gieten en in een meerstemmige
harmonie te verkondigen, en niet langer in de gebruikelijke dissonantie. Pas
dan zal ook de 'nieuwe evangelisatie van Europa' een reële kans maken.

Filosoof en woordvoerder van Charta '77

JAN PATOKA
GUIDO VANHEESWIJCK

'Patocc ka is woordvoerder van Charta geworden, heeft zich met hart en

ziel voor de zaak ingezet en heeft zijn filosofische werk tenslotte letterlijk met zijn leven bevestigd. Ik weet niet wat Charta geweest zou zijn
als Patocka ons in het begin niet met de glans van zijn grote persoonlijkheid de weg zou hebben gewezen'

Vaclav Havel

Op 3 januari 1977 wordt de negenenzestig jaar oude Jan Patocka als één van
de drie 'woordvoerders' van de Tsjechische vrijheidsbeweging Charta '77
aangewezen, naast Vaélav Havel en Jiri Hajek, een oud-minister uit de regering-Dubek. Twee maanden later, op 4 maart, krijgt hij, verzwakt door veelvuldige, langdurige politieverhoren en een zware griep een hartaanval. Op 8
maart schrijft hij in het ziekenhuis: 'Waar het om gaat is dat de mensen zich
te allen tijde waardig gedragen, zich niet laten afschrikken of intimideren.
Waar het om gaat, is de waarheid te zeggen. Misschien dat de druk in bepaalde gevallen heviger wordt. De mensen zijn zich er weer eens van bewust dat
het de moeite waard is, voor sommige dingen te lijden'. Vijf dagen later sterft
hij. Op 17 maart schrijft Paul Ricoeur in Le Monde: 'Het is omdat hij geen
angst had dat Jan Patoéka (...) door de macht letterlijk de dood is ingedreven'.

HET LEVEN VAN EEN VORSER
Jan Patocka werd in 1907 geboren te Turnov, een stadje in het oosten van
Bohemen (nu Tsjechoslowakije, toen nog behorend tot de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie). Aan de Praagse Karel-universiteit studeert hij naast
filosofie literatuur, geschiedenis, klassieke en slavische filologie. Die keuze is
niet toevallig: van meet af aan verbindt Patoéka een interesse voor de universele geschiedenis van de wijsbegeerte (hij kent uitstekend Grieks en Latijn)
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met een gevoeligheid voor de eigenheid van de Tsjechoslowaakse geschiedenis
en cultuur. Vooral Emmanuel Ràdl, Aristoteles-kenner en leerling van Thomas
Masaryk, laat op Patocka een grote indruk na.
In 1929 komt hij voor het eerst in contact met de fenomenologie. Dat jaar
brengt hij door aan de Parijse Sorbonne, waar hij via bemiddeling van Alexander Koyré Edmund Husserl ontmoet. Hij beluistert er enthousiast Husserls
lezingen, die later als de Cartesianische Meditationen worden uitgegeven. In
1931 promoveert Patocka aan zijn Praagse Alma Mater met een proefschrift
over een duidelijk Husserliaans onderwerp,

Het concept evidentie en zijn

betekenis voor de epistemologie.
Hij wordt in hetzelfde jaar aangezocht als redacteur van het tijdschrift

Ceska mysl

en geeft twee jaren filosofie aan een Praags gymnasium. In 1933
kan hij met een beurs van de Humboldt-stichting voor één jaar naar Duitsland.
Na een kort verblijf in Berlijn waar hij Nicolai Hartmann en Werner Jaeger
ontmoet, gaat hij in de zomer naar Freiburg waar hij vooral via Eugen Fink en
Ludwig Landgrebe in de fenomenologische kring rond Husserl wordt binnengeleid.
Terug in Praag, wordt Patocka secretaris van de Praagse filosofische kring,
een vereniging die een uitwisseling van filosofische ideeën beoogt tussen
denkers van de meest uiteenlopende scholen. Tevens wordt het project gestart
om de manuscripten van Husserl uit te geven en ze te beschermen tegen de
Nazi's. Met de hulp van Patocka zal de Leuvense hoogleraar Van Breda tussen
1938 en 1939 erin slagen de nalatenschap van Husserl te redden en ze naar
Leuven over te brengen, waar het Husserl-archief wordt opgericht. Intussen
draagt Patoèka zijn 'Habilitationsschrift' (dat later onder de Franse titel

monde naturel comme problème philosophique

Le

zal verschijnen) op aan Husserl,

die in 1938 sterft.
De perioden van vrijheid waarin Patocka filosofie kan doceren lopen
precies gelijk met die in Tsjechoslowakije zelf. Na de verdediging van zijn
'Habilitationsschrift' in 1936 wordt hij aan de Karel-universiteit benoemd. In
maart 1939 vallen de Duitse troepen Praag binnen en wordt de Praagse
universiteit gesloten. Pas in 1945 herneemt Patocka zijn professoraat aan de
universiteit. Vier jaar later wordt hij weer uit zijn ambt gezet door het nieuwe

Masarykinstituut, dat in 1951 wordt opgeheven. Vervolgens verleent Patocka zijn
medewerking aan het J.A. Komensky-archief van het pedagogisch instituut. In
communistische bewind. Gedurende twee jaar werkt hij dan aan het

1958 keert hij als bibliothecaris naar het filosofisch instituut terug, waar hij
zijn studie over Komensky/Comenius voortzet en zich daarnaast voornamelijk
bezighoudt met de geschiedenis van de wetenschappen en de filosofie. In 1960
verschijnt een vertaling van Hegels Pheinomenologie des Geistes, vier jaar later
publiceert hij een monografie over Aristoteles.
Pas vanaf 1965 mag hij weer aan de universiteit doceren, een periode
waarin hij zich opnieuw op de studie van de fenomenologie concentreert. Meer
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JAN PATOCKA

bepaald tracht hij de betekenis van Husserls fenomenologisch project voor de
hedendaagse wijsbegeerte toe te lichten. De geleidelijke afstandname, die zich
dan ten opzichte van het Husserliaanse project begint te manifesteren, zal
uiteindelijk in een heel eigen en oorspronkelijk denken uitmonden. In deze
periode krijgt hij voor het eerst internationale erkenning in de vorm van een
eredoctoraat aan de universiteit van Aken. In 1968, onder het Dubcek-bewind
van de 'Praagse Lente', wordt hij tot gewoon hoogleraar aan de wijsgerige
faculteit benoemd. Slechts enkele maanden, tot aan de Russische inval, kan hij
blijven doceren. Pato &a betrekt daarna twee kamers op een kelderverdieping,
waar hij druk bijgewoonde privé-seminaries blijft geven en van waaruit zijn
manuscripten in Samizdat (clandestien) worden verspreid.
In de jaren '70 krijgt hij toestemming om een aantal wijsgerige lezingen in
het buitenland (o.m. te Leuven, Keulen, Wenen en Va rna) te geven. In die
periode komen zijn twee meest oorspronkelijke geschri ft en, Platon et l'Europe
en

Essais hérétiques,

in de vorm van collegenotities, tot stand. De mogelijk-

heid tot publikatie wordt hem echter niet verleend'.
Naar aanleiding van het proces tegen de popgroep

Plastic People,

dat de

directe aanleiding vormt tot het ontstaan van de vrijheidsbeweging Charta '77,
belandt Patocka (eigenlijk voor het eerst in zijn leven op een rechtstreekse
manier) midden in de politieke strijd. Drie maanden later sterft hij.

DE FILOSOFIE VAN JAN PATOCKA
Op kerstavond 1935 geeft Edmund Husserl in zijn huis te Kappel aan zijn
jonge leerling Jan Patoèka een lezenaar als geschenk, die hijzelf in 1878 te
Leipzig van zijn vriend en mentor, Tomas Masaryk, had gekregen. In Erinnerungen an Husserl, een bijdrage in het Festschrift dat aan Husserl is gewijd,
schrijft Patocka jaren later: 'En het was op die manier dat ik de erfgenaam van
een traditie werd'.
DUBBELE TRADITIE
Het denken van Jan Patocka hoort thuis in een dubbele traditie. Enerzijds ligt
het verankerd in de Tsjechische geschiedenis. Zo thematiseert hij reeds in zijn
eerste geschriften het gedachtengoed van Tomas Masaryk (1850-1937). In het
oeuvre van Masaryk, die na de val van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, de eerste president van de nieuwe Tsjechische republiek wordt, staat,
zoals bij de latere Husserl, het besef van de crisis van de (Europese) rationaliteit centraal. Tot op het einde van zijn leven blij ft Patocka gebiologeerd door
Masaryks denken: in 1977 wijdt hij aan hem nog twee uitgebreide studies.
Daarnaast ontpopt Patocka zich als de grote kenner van het werk van de
Moravische Renaissance-denker Jan Komensky/Comenius (1592-1670).
Komensky, tijdgenoot en tegenhanger van Descartes, is vooral als pedagoog
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bekend gebleven. Patoëka's interesse gaat echter allereerst uit naar zijn
filosofisch oeuvre. Meer bepaald onderzoekt hij daarin het concept van rationaliteit dat Komensky als alternatief voor het dominante rationalisme van
Descartes uitwerkt.
Anderzijds heeft het denken van Patoëka zijn wortels in de hoofdzakelijk
Duits georiënteerde fenomenologie. Zowel in de jaren '30 (zijn Habilitationsschrift) als in de jaren '70 schrijft hij technisch-wijsgerige bijdragen over de
fenomenologische methode. Daarom beschouwt men Patoëka vaak als de
interpretator bij uitstek van de dialoog tussen Edmund Husserl en Martin
Heidegger.
Nu is het samengaan van beide inspiratiebronnen niet toevallig. Er is wel
eens op gezinspeeld dat Patoëka zich, wegens politieke druk, in de jaren '50'60 gedwongen voelde om een 'ongevaarlijk' historisch onderwerp als het
denken van Komensky uit te spitten (daarnaast mocht hij ook studies over
Hegel en Aristoteles publiceren en werkte hij aan een boek over Masaryk) en
dat die historische studies helemaal los moeten worden gezien van zijn eigen
creatieve reflectie over Husserls en Heideggers denken. Bij nader inzien is die
visie echter onhoudbaar. Niet alleen is er de hechte band tussen Masaryk en
Husserl; er is vooral de gemeenschappelijke thematiek: in de fenomenologie en
bij figuren als Komensky/Comenius en Masaryk staat het probleem van de
authenticiteit en de identiteit van het menselijk bestaan centraal.
Het antwoord dat Patoëka in de jaren '70 (vooral uitgewerkt in Essais
Hérétiques) op dat probleem zal geven is schatplichtig aan het denken van
Komensky en Masaryk: een authentiek bestaan vereist onvermijdelijk een

offer. Het leven zelf van zijn Tsjechische voorbeelden is trouwens een belichaming van die offervaardigheid: zowel Komensky als Masaryk werden in hun
compromisloze zoektocht naar authenticiteit met verbanning, censuur en
gevangenschap geconfronteerd. Vanuit diezelfde gevoeligheid voor authenticiteit voelde de jonge Patocka zich in de jaren '30 aangetrokken tot Husserl,
die vanwege zijn joodse afkomst meer en meer geïsoleerd raakte.
GESCHIEDENIS VAN DE WIJSBEGEERTE
Het waren echter niet alleen persoonlijke affiniteiten die Patocka met Husserl
verbonden. Er was tevens sprake van een gemeenschappelijke visie op de
geschiedenis van het westerse denken. Voor Patocka is een historische benadering van de wijsbegeerte van primordiaal belang. Het probleem van de
menselijke authenticiteit hangt immers nauw samen met de metafysischtheoretische vraag naar de zin van het bestaan en met de praktische vraag naar
de concretisering van die zin. Patocka wil daarom nagaan hoe beide vragen in
de geschiedenis van de westerse filosofie zijn beantwoord.
Aan het begin van de westerse wijsbegeerte plaatst Patocka niet zozeer een
filosofisch systeem als wel een zeer specifieke vraag: de zgn. Socratische
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vraag. Socrates (en in zijn spoor Plato) vertrekken van de vraag naar de
grondslag van de morele betekenis van de mens en van de kosmische orde
waarbinnen hij is gesitueerd.
De breuklijn die de 16e eeuw in het Europese geestesleven aanbrengt is, zo
meent Patoèka, niet door een nieuwe probleemstelling veroorzaakt: de oude
vraag blijft, maar het vermogen om zich nog te herkennen in de oude antwoorden ebt geleidelijk weg. In de klassieke wijsbegeerte (oudheid en middeleeuwen) kan men de Socratische vraag in termen van een objectieve gegevenheid
beantwoorden. Door de teloorgang van het religieuze basisvertrouwen, de
mechanisering van het wereldbeeld en de reductie van het redelijk vermogen
tot een vorm van technische rationaliteit wordt de betekenis van objectiviteit
gaandeweg herleid tot die van een kwantificeerbare, louter causale orde,
waarop begrippen als doelgerichtheid en waardevolheid niet langer van
toepassing zijn. Zoekt men toch nog naar een ankerplaats voor de morele
betekenis van het menselijk en kosmisch gebeuren, dan dient men die in de

subjectiviteit te zoeken.
Deze zoektocht domineert het moderne denken (Descartes, Kant) tot en met
het oeuvre van Edmund Husserl. Husserl onderkent weliswaar de moeilijkheden, inherent aan een dergelijk project. Maar ook in zijn postuum uitgegeven
heeft hij de hoop nog niet

Die Krisis der Europáischen Wissenschaften

opgegeven om de filosofie op een strenge, onweerlegbare basis van de
subjectiviteit te gronden. Hij spreekt daarin van een 'intersubjectieve' subjectiviteit, de zgn. leefwereld. Dit centrale thema van de latere Husserl kiest
Patocka als uitgangspunt voor zijn Habilitationsschrift, Le monde naturel

comme problème philosophique.
ASUBJECTIEVE FENOMENOLOGIE
Gaandeweg neemt Patocka echter afstand van zijn leermeester. De nieuwe
funderende wetenschap, waarmee Husserl de crisis van de Europese wetenschappen bestrijdt blijft, aldus Patocka, nog te zeer in de ban van een Cartesiaanse subjectiviteitsopvatting. Wat bij Husserl teveel op de achtergrond blijft,
zo schrijft hij in Cartesianism and Phenomenology (1976, opgenomen in E.
Kohak, Jan Patocka. Philosophy and Selected Writings), is de erkenning van
de onherleidbare autonomie van een werkelijkheid die voorafgaat aan de
menselijke subjectiviteit. De dialectische spanning tussen de inzichtelijkheid
van de werkelijkheid enerzijds en haar autonomie anderzijds wordt bij hem
niet voldoende verhelderd. Het is daarom niet verwonderlijk dat Patocka in het
denken van Martin Heidegger, die andere leerling van Husserl, een nieuwe
inspiratiebron vindt.
Voor Heidegger vereist de crisis niet zozeer een nieuwe als wel een
oeroude wetenschap, met name de ontologie: de vraag naar het zijn. Heidegger
legt in dit verband sterk de nadruk op het onderscheid tussen het zijn en de
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zijnden, een onderscheid dat hij omschrijft als 'ontologische differentie'. Die
ontologische differentie is, in Patocka's ogen, de consequente uitvoering van
wat impliciet in het Husserliaanse project ligt verborgen.
Maar ook ten opzichte van Heidegger blijft er een afstand. In zijn laatste
geschriften, Platon et l'Europe en Essais Hérétiques sur la philosophie de
l'histoire, manifesteert die afstand zich heel duidelijk. Allereerst is er het
onderscheid met betrekking tot de betekenis van het woord 'waarheid'. Bij
Heidegger blijft de relatie tussen waarheid als alètheia (de onverborgenheid
van het zijn) enerzijds en het tijdgebonden karakter van de waarheid anderzijds
onduidelijk. Het autonome karakter van een transcendente zijnswaarheid dreigt
daardoor, aldus Patocka, te verdwijnen. Voor hem is de 'poging om in de
waarheid te leven' altijd ingegeven door een besef van intellectuele en ethische
verantwoordelijkheid ten opzichte van een werkelijkheid ('een horizon') die
ons overstijgt en daardoor de tijdgebonden waarheidsaanspraken voortdurend
uitdaagt en bekritiseert.
Vooral door de klemtoon op de fundamenteel ethische betekenis van de
'absolute horizon' onderscheidt hij zich van Heidegger. Patoèka spreekt in
deze context van een asubjectieve fenomenologie. Daarmee bedoelt hij dat elke
poging om via de menselijke (inter)subjectiviteit de zin van het bestaan en de
betekenis van het zijn op het spoor te komen ontoereikend is. Maar tegelijkertijd wijst Patocka met die term ook op de onmogelijkheid van een terugkeer
naar het objectivisme (in dat opzicht blijft hij een leerling van Husserl). De
'absolute horizon' is m.a.w. niet reduceerbaar tot een objectieve of subjectieve
gegevenheid.
Slechts binnen het kader van deze asubjectieve fenomenologie krijgen de
door Patocka gehanteerde begrippen strijd en offer hun specifieke betekenis.
Vooral in Essais Hérétiques sur la philosophie de l'histoire omschrijft hij,
ontgoocheld door de normalisering die na 1968 in zijn land wordt doorgevoerd, de 20e eeuw als 'dé eeuw van strijd'. In die context heeft het offer het
laatste woord. Het woord 'offer' heeft voor hem allereerst een negatieve
connotatie: het is neen zeggen tegen de leugen die zich als waarheid maskeert,
tegen de onderdrukking die zich als gerechtigheid aandient. Maar tegelijkertijd
is het besef van een gapende afgrond tussen de vigerende normen en de
waarheid die we te erkennen hebben, een oproep tot een daadwerkelijke
offerbereidheid en trouw, tegen alle berekeningen in.
EUROPA
Voor Patocka is verantwoordelijkheid altijd en wezenlijk een gesitueerde
verantwoordelijkheid. Dat inzicht deelt hij met hedendaagse 'postmodernisten'.
Maar tegenover hun eenzijdige nadruk op de 'contextualiteit' van alle waarden
stelt hij dat deze gesitueerde verantwoordelijkheid slechts kan worden volgehouden vanuit een 'poging om in een transcendente waarheid te leven'. Vanaf
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fundamentele
bewegingen in het menselijk bestaan: een eerste beweging is die van zelfbehoud, een tweede die van zelfontplooiing, een derde die van zelftranscendentie.
de jaren '70 brengt Patocka een onderscheid aan tussen drie

De beweging naar zelftranscendentie is onlosmakelijk verbonden met de
'poging om in de waarheid te leven'.
De zoektocht naar waarheid acht Patocka kenmerkend voor de Europese
beschaving. In Platon et l'Europe omschrijft hij die zoektocht als 'de zorg
voor de ziel'. Wat de Europese beschaving bij uitstek karakteriseert is haar
opvatting over het menselijk (individueel en sociaal) bestaan als een verticale
beweging naar een ideaal van waarheid, gerechtigheid, goedheid en schoonheid.
Nu draagt een dergelijk ideaal een dubbel gevaar in zich: ofwel wordt het
gelijkgesteld met een concrete en tijdgebonden invulling ervan, en vervolgens
gedogmatiseerd en geïmmuniseerd voor welke tegenevidentie dan ook. Ofwel
wordt het, juist omwille van zijn onbereikbaarheid, als een begoocheling
afgedaan en vergeten. De geschiedenis van het westerse geestesleven laat zien
dat de Europese beschaving vaak in de valkuil van het dogmatisme is getrapt.
In de eeuw van de techniek, zo meent Patocka, is de valkuil die van het ééndimensionaal technologisch denken, van de verleiding om te voldoen aan de
eisen van een voorthollende consumptie.
META-FYSICA
In dit verband introduceert Patocka het onderscheid tussen

metafysica

en

meta-

fysica. De Europese traditie heeft, om de Socratische vraag te beantwoorden,
vanaf Plato al te vaak haar toevlucht gezocht in de constructie van afgeronde,
metafysische systemen. De mislukking van een dergelijk project heeft in de
moderne tijd gaandeweg tot de afwijzing van metafysische antwoorden geleid
en in deze eeuw tot de teloorgang van de metafysische vraag. Patocka meent
echter dat men niet kan ontkomen aan de metafysische vraag en dat men altijd
naar een antwoord op die vraag zal moeten zoeken. De poging om niet alleen
de metafysische vraag maar tegelijkertijd het besef van de voorlopigheid van
elk antwoord levendig te houden, noemt hij meta-fysica. Petr Rezek, één van
Patocka's leerlingen, typeert hem treffend als een 'fenomenoloog die metafysicus wilde zijn'.
In een centrale tekst uit 1953 omschrijft Patocka die meta-fysische houding
als een negatief Platonisme: 'Negatief Platonisme geeft mensen de mogelijkheid zich toe te vertrouwen aan een waarheid die niet relatief is, ook al kan ze
niet positief in inhoudelijke termen worden geformuleerd. Het laat zien
hoeveel waarheid er steekt in de eeuwige metafysische strijd van de mens naar
het eeuwige en boventijdelijke. Ook al vertrekt het negatief Platonisme van de
intrinsieke historische bepaaldheid van de mens, het blijft voortdurend strijd
voeren tegen een relativisme van waarden en normen' (uit Negative Platonism:
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Reflections concerning the Rise, Scope, and the Demise of Metaphysics - and
Whether Philosophy Can Survive It (1955) in E. Kohak, Jan Patocka. Philosophy and Selected Writings). Het ideaal van het Goede en Ware is als een
'anhypotheton' 2, dat nooit concreet kan worden ingevuld, maar altijd als
criterium fungeert van waaruit elke concrete invulling telkens opnieuw op de
korrel moet worden genomen.
INVLOED
Omwille van het publikatieverbod is de invloed van Patocka's technischwijsgerige geschriften lange tijd vrij gering geweest. Nu zijn betekenis voor

Charta ' 77

gaandeweg duidelijk wordt en zijn werk in het Frans, Duits en

Engels verschijnt, begint ook de receptie van zijn werk duidelijkere vormen
aan te nemen. Naast Levinas en Merleau-Ponty krijgt Patoëka met zijn

asubjectieve fenomenologie

een heel eigen plaats in de fenomenologische

traditie sedert Husserl.
In bredere kring heeft zijn oeuvre een heel directe invloed uitgeoefend.
Vooral het werk van de huidige Tsjechoslowaakse president, Vaclav Havel,
kan men lezen als een gepopulariseerde uitwerking van Patoèka's gedachtengoed. Geïnspireerd door de laatste geschriften van Patocka, schrijft Havel in
1978 een essay over Charta '77 dat hij aan hem opdraagt. De titel van dit
essay ontleent hij trouwens aan een centrale uitspraak van Patocka: Poging om
in de waarheid te leven. Ook in zijn Brieven aan Olga, in zijn redevoeringen
als president en in zijn denken over Europa is de invloed van Patocka manifest'''.
Havel beschouwt zich als de erfgenaam van een welbepaalde traditie die
door Jan Patocka, met zijn studies over Komensky en Masaryk, in kaart is
gebracht. In zijn eerste toespraak als president, op 1 januari 1990, plaatste hij
dit besef sterk in reliëf: 'Mijn belangrijkste voorganger, Tomas Masaryk,
begon zijn eerste rede met een citaat van de pedagoog/filosoof Comenius: "Ik
heb de vaste overtuiging dat u, Tsjechisch volk, het regeren ooit weer in eigen
handen zult krijgen". Sta mij toe dat ik mijn eerste rede eindig met een
parafrase op die uitspraak: "Uw regering, landgenoten, is tot u teruggekeerd"'.
WEST VERSUS OOST

Charta ' 77 heeft Patocka een centrale rol gespeeld in
de Tsjechoslowaakse dissidentenbeweging. Zijn ideeëngoed lag mede aan de
basis van de 'fluwelen revolutie' in 1989 en zijn denken over de culturele
identiteit van Europa is nauw verwant met het ideeëngoed van hedendaagse
Als woordvoerder van

toonaangevende Centraal- en Oosteuropese denkers (zoals de Polen Leszek
Kolakowski en Tadeusz Mazowiecki en de Tsjech Ladislav Hejdanek). In dit
verband tekent er zich in het hedendaagse denken een tegenstelling af tussen
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beide delen van Europa. Niet toevallig hebben zowel het oeuvre van Derrida
als dat van Patocka als vertrekpunt de fenomenologie van Husserl. Beide
denkers beseffen gaandeweg de onmogelijkheid van het Husserliaanse project.
Maar hun alternatief is verschillend.
De onmogelijkheid van een begronding in de (inter)menselijke subjectiviteit
brengt Derrida (en in zijn spoor een groot aantal denkers) tot de deconstructie
van elke fundering. Patocka daarentegen benadrukt de openheid op een
transcendente horizon. In zijn reactie tegen een louter technische rationaliteit,
die het Europese geestesleven in de laatste eeuwen gaandeweg meer is gaan
beheersen, weigert hij mee te doen aan de deconstructie van de verlichtingsidealen. In plaats van de verworvenheden van de Europese beschaving te
ontkennen en ze vanuit een epistemologisch nihilisme te deconstrueren, tracht
hij haar principes juist door te denken en zo door te stoten tot de grenzen van
een rationaliteit, die haar oorsprong en haar voleinding vindt in een spiritualiteit die haar overstijgt.
Opvallend is dan ook dat in het werk van Patocka en van andere Oosteuropse auteurs, in tegenstelling tot westerse denkers, het begrip 'waarheid'
centraal staat. Daarenboven is er een duidelijk verschil tussen de ethiek die bij
Patocka onlosmakelijk verbonden is met de poging 'om in de waarheid te
leven' en de zgn. narratieve ethiek, zoals die vandaag in het Westen opgang
maakt.
Ook voor Patocka is verantwoordelijkheid altijd en wezenlijk een gesitueerde verantwoordelijkheid. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben Patocka en
Havel de mogelijkheid om te emigreren afgewezen: als Tsjech beschouwden
zij het als hun taak in Tsjechoslowakije te blijven. Maar Patocka's voortdurende nadruk (vooral in zijn laatste werken) op het negatieve, strijdbare
karakter van deze ethische inzet ('neen zeggen tegen de leugen') staat haaks
op het bijna louter beamende karakter van een narratieve, zich in de traditie
inschrijvende ethiek.
In een geïnstitutionaliseerd ethos dreigt het onderscheid tussen "zijn' en
'moeten' te vervagen. Als Tsjechische dissident kende Patocka maar al te goed
het gevoel van schaamte over de eensgezindheid waarmee een verhaal (zij het
van fascistische of communistische makelij) werd aangehangen. Het blijft de
taak van de ethiek de discrepantie tussen 'zijn' en 'moeten' aan te wijzen.
Daarom moet de ethicus er zorg voor dragen dat zijn woorden blijven verwijzen naar een kern in de mens waaraan geen verraad kan worden gepleegd.
Patocka's leven en werk bestond erin dit weerwoord in alle omstandigheden te
vrijwaren en het in daden om te zetten.
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NOTEN

1 Wegens politieke omstandigheden bleef het grootste deel van zijn werk tijdens zijn leven onuitgegeven:
pas na zijn dood verschenen zijn belangrijkste werken. Enkele jaren geleden is men in de Patocka Archives
aan het Institut fiir die Wissenschaften vom Menschen te Wenen met de uitgave van al zijn manuscripten begonnen. Geleidelijk verschijnt zijn werk in het Frans, Duits en Engels. Voorlopig is er in het Nederlands
geen enkele tekst van hem beschikbaar en is er evenmin een uitgewerkte studie aan hem gewijd.
2 Plato, De Staat, 509a-b.
3 cfr. De lach en de waarheid, in Streven, 1991, pp. 996-1009.

EEN REPRESENTATIEVE KEUZE UIT DE WERKEN VAN PATOCKA

DUITS
Die Philosophie der Erziehung des J.A. Comenius, F. Schoningh Verlag, Paderhorn, 1971.
Kunst and Zeit, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1987.
Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1988.
Die naturliche Welt als philosophisches Problem, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1989.
Die Bewegung der menschlichen Existenz, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1989.
Schriften zur tsjechischen Kultur and Geschichte, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, I990.
FRANS
Le Monde naturel comme un problème philosophique, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1976.
Essais hérétiques sur la philosophie de l' histoire, Editions Verdier, Lagrasse, 1981.
Platon et l'Europe, Editions Verdier, Lagrasse, 1983.
La crise du sens, Comte, Masaryk, Husserl, Ousia, Bruxelles, 1985.
La crise du sens, Masaryk et l' action, Ousia, Bruxelles, 1986.
Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Kluwer, Dordrecht, 1988.
Quest-ce que la Phénoménologie?, Editions Millon, Grenoble, 1988.
Liherté et Sacrifice. Ecrits politiques, Editions Millon, Grenoble, 1990.
ENGELS
The Husserlian Doctrine of Eidetic Intuition and its Recent Critics, in Edmund Husserl: Expositions and
Appraisals, University of Notre Dame Press, London & Notre Dame, Ind., 1977, pp. 150-159.
Wars of the Twentieth Century and the Twentieth Century as War, in Telos (30), 1976-77, pp. 116-126.
(laatste essay uit Essais Hérétiques).
Edmund's Husserl Philosophy of the Crisis of the Sciences and his Phenomenology of the 'Life-World', in
Husserl Studies, 1985, pp. 129-155.
Political Testament, in Telos, 1977, pp. 151-152.
Jan Patocka: Selected Writings on Philosophy and Phenomenology, in E. Kohak, Jan Patocka. Philosophy
and Selected Writings, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1989, pp. 137-347.

In de spiegel van het westeuropese fin de siècle

CULTUURPESSIMISME
LUC DIRIKX

Nog slechts enkele jaren scheiden ons van het nieuwe millenium, het magische
jaar 2000. Bij velen slaat de 'decimale angst' weer toe, niet alleen bij professionele onheilsprofeten, maar ook bij ernstige figuren uit de industrieel-wetenschappelijke, culturele en politieke wereld. Cultuurmanagers aller strekkingen
en zuilen en kokers jammeren als Elkerlyc ' ... wat dede ik ie geboren! / Ik zie
mijn leven al verloren'. Cultuurbarbaren zijn in opmars, onze beschaving is ten
dode opgeschreven! Is dat werkelijk zo, of is het alleen maar 'decimale angst',
die voortvloeit uit de bijziendheid van de cultuurvakkers? Een nieuw verschijnsel is het hedendaagse cultuurpessimisme alleszins niet. Het lijkt integendeel sterk op dat van honderd of honderdvijftig jaar geleden.
CULTUURPESSIMISME EN DECADENTISME
Op 18 oktober 1857 beschreef Charles Baudelaire de wereld waarin hij leefde
als 'une société absolument usée, — pire qu'usée, — abrutie et goulue,
n'ayant horreur que de la fiction, et d'amour que pour la possession ' . Op 11
maart 1871, na de Franse nederlaag en de kroning van Wilhelm tot keizer van
het Tweede Duitse Rijk in de Spiegelzaal in Versailles (18 januari 1871), riep
Gustave Flaubert uit: 'Quelle barbarie! Quelle reculade! (...) j'avais des
illusions! Et je ne croyais pas voir arriver la fin du monde. Car c'est cela.
Nous assistons a la fin du monde latin''. Naar aanleiding van de eerste
socialistische 1 mei-optocht in Wenen in 1890 dichtte de aristocraat Hugo von
Hofmannsthal: 'Tobt der Pobel in den Gassen, ei, mein Kind, so lass ihn
schrei'n! / Denn sein Lieben und sein Hassen ist verdchtlich und gemein!' 3
Op 1 januari 1914 meldde de journalist Max Nordau in de Weense

Neue Freie

Presse:

'Europa biedt een hallucinatorische aanblik. Het continent verdwijnt
onder oefenkampen (...)' 4 . De vooruitstrevende grafische kunstenaars van
Wenen hadden hun tijdschrift Ver Sacrum genoemd, maar geen nieuwe of
heilige, maar een militaire lente stond voor de deur.
Diezelfde Max Nordau — Max Simon Siidfeld was de eigenlijke naam van
deze in 1849 te Budapest geboren arts en zionist — had in 1893 al een
volumineuze maar betwistbare synthese gepubliceerd van wat hem de culturele
decadentie van Europa leek, in een boek dat hij Entartung noemde. Het
werkelijke orgelpunt van de 19e eeuw werd echter pas getoonzet in december
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1917, toen Oswald Spengler het eerste deel van zijn cultuurhistorische studie
publiceerde onder de apocalyptische titel Der Untergang des Abendlandes: een
voor Europa bijzonder sombere 'Morphologie'. De optimistisch-lineaire
geschiedschrijving van Thomas Macauley en Jules Michelet van het midden
van de 19e eeuw had afgedaan: Spengler boog de dialectische en in wezen
optimistische ontwikkelingsfilosofie van de geschiedenis van Hegel om tot een
pessimistische, deterministisch-cyclische geschiedenisfilosofie, waarin het oude
Europa, als zo vele culturen vóór haar, noodlottig ten onder ging. Driekwart
eeuw later weten wij dat Europa niet ten onder is gegaan, maar dat het
integendeel opnieuw op weg is naar de positie van wereldmacht, die het in de
loop van de voorbije tweeduizend jaar en meer altijd bekleed heeft. Misschien
is ons cultuurpessimisme op (nog) minder realia gebaseerd dan dat van een
eeuw geleden.
Wat de toekomst brengt, kun je niet weten, want ze is niet. Wel kun je, zij
het met grote schroom, het verleden bestuderen vanuit het heden, en misschien
kun je je zo de gemoedsgesteltenis van de intellectueel uit het 19e eeuwse fin
de siècle enigszins voorstellen. 'La grande guerre' maakte definitief een einde
aan een tijdperk. De laatste romantische koning, Ludwig II van Beieren, vond
de dood in 1886, en de laatste romantische kroonprins, Rudolf von Habsburg,
stierf in 1889. In en na de Eerste Wereldoorlog sneuvelden bovendien drie
grote monarchieën: de Hohenzollerns in Duitsland, de Romanovs in Rusland
en de Habsburgers in Oostenrijk-Hongarije. De 'door God gegeven natuurlijke
Orde' behoorde definitief tot het verleden, en naarmate men zich in de loop
van de tweede helft van de 19e eeuw steeds sterker bewust werd van de
mislukking van het positivistische vooruitgangsoptimisme, groeide de overtuiging dat men de teloorgang van de gecultiveerde mensheid meemaakte, en dat
men leefde in een 'fin de siècle'.
De 19e eeuw als geheel moge dan geweest zijn '(...) an age suspended in
uncertainty between a world which had passed out of existence and one which
is not yet formed' S , toch staat vast dat 'Als er ooit in ernst van een wereldhegemonie sprake geweest is, dan van die van Europa in de jaren rond de laatste
eeuwwende (...)', zoals Jan Romein schreefó. De vraag waar dan die merkwaardige discrepantie tussen enerzijds een tot dan toe in de geschiedenis van
de Westeuropese mogendheden ongekende macht, rijkdom en kennisexplosie,
en anderzijds het 'crepusculaire' gevoel bij een belangrijk deel van de culturele elite in diezelfde landen vandaan komt, is zo belangrijk voor een beter
begrip van de fin de siècle-literatuur, dat een bondig overzicht van de 19e
eeuwse maatschappij-evolutie in de voor het decadentisme belangrijkste drie
taalgebieden van West-Europa wenselijk is. Daarbij valt meteen een tegenstelling op: aan de ene kant de schijnbaar zeer stabiele keizerlijke-en-koninklijke
monarchieën, Engeland en Oostenrijk, die beide bijna uitsluitend gedomineerd
werden door één figuur; aan de andere kant het turbulente Frankrijk, waar
keizers, koningen, presidenten en volkstribunen elkaar in ijltempo aflosten.
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GROOT-BRITTANNIE
Je zou in het decadentistische levensgevoel natuurlijk een reactie kunnen zien
op tijden van rijkdom en macht '(...) car lorsque l'homme arrive au sommet de
la pente, les choses ne peuvent plus qu'empirer... Du moment que la victoire
nous sourit, il est temps de trembler. Malheur au bonheur!', schreef de filosoof
Jankélévitch 7 . Dit soort cyclisch cultuurpessimisme berust op een met de
natuurverschijnselen analogische redenering. Het is te beschouwen als een
verklaring post factum van het decadentistische levensgevoel, dat zijn oorzaak
echter voor een belangrijk deel vond in het steeds sterker wordende gevoel van
dualistische gespletenheid, dat verhevigd werd door het razende ontwikkelingstempo in zowat alle domeinen van denken en handelen in de vorige eeuw. Dat
alles leidde tot een 'décadence du mythe', een ontluistering van dikwijls bijna
gemythologiseerde schijnzekerheden, die op haar beurt een 'mythe de Ia
décadence' genereerde, zoals Yves Vadé het uitdrukte.
Voor Groot-Brittannië was het derde kwart van de 19e eeuw een tijdperk
van grote bloei. Van de wereldtentoonstelling en Crystal Palace in 1851 tot de
Indische kroon, in 1876, was de triomf van koningin Victoria ongeëvenaard.
De utilitaristisch-deterministisch-optimistische principes die Engeland groot
hadden gemaakt, en die door J.S. Mill in 1861 geformuleerd werden, konden
echter niet verhinderen dat er vanaf ongeveer 1875 een kentering optrad. In
economisch opzicht groeide Engeland aanzienlijk minder snel dan zijn concurrenten, op maatschappelijk en politiek gebied stak het socialisme, dat gedurende enkele decennia een winterslaap had doorgemaakt, weer de kop op, en de
democratische beginselen die met de grote Reform Bill van 1832 aan hun
triomftocht waren begonnen, zetten zich door: de tweede Reform Bill (1867)
met stemrecht voor de kleine bourgeoisie en de geschoolde arbeiders, de Trade
Union Act (1871), en de derde Reform Bill (1884) met algemeen stemrecht
voor mannen. Je mag bij dit alles niet uit het oog verliezen dat deze ontwikkelingen haast uitsluitend de derde stand ten goede kwamen: via de verbeterde
uitbouw van het onderwijs, goedkope edities van boeken, tijdschriften en
vooral kranten, kreeg de kleine man toegang tot de denkwereld, in zulke mate
zelfs dat reeds de Victoriaanse mens onder een informatielawine bedolven
dreigde te worden.
Anderzijds raakte de adel steeds meer in de verdrukking en het 'gewone
volk' sleepte zijn leven in veelal schrijnende omstandigheden voort. De 'Great
Depression', de industrialisering en de daarmee gepaard gaande 'grote trek'
naar de steden creëerden een volksmassa zonder gezicht, een piramidevoet
waar doorheen sociale aardbevingstrillingen steeds sterker voelbaar werden. De
Marxist Social Democratic Federation (1881), de Fabian Society (1883) en de
Independent Labour Party (1893) wisten die trillingen te bundelen tot een
schokgolf; samen met de Ierse kwestie ('Sinn Féin', 1905) en de acties van de
suffragettes, veroorzaakten de sociale strubbelingen een toestand waarin een
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burgeroorlog niet ondenkbaar was. De Eerste Wereldoorlog deed de geschiedenis een andere wending nemen.
OOSTENRIJK
Net zoals Groot-Brittannië biedt het 19e eeuwse Oostenrijk op het eerste
gezicht de aanblik van een monolitische mastodont die door niets kon worden
beroerd. Toch begon de ondermijning van de stabiliteit hier al heel vroeg in de
19e eeuw, ten laatste op 6 augustus 1806, toen Franz II, onder dwang van
Napoleon, afstand deed van de kroon van het Heilig Roomse Rijk der Duitse
Natie, die sedert 1273 in het bezit van de Habsburgers was geweest. Tussen
het Congres van Wenen en de 'maartse buien' van 1848 beleefde Oostenrijk
een woelige tijd, die resulteerde in de vlucht van Metternich, de overwinning
van het liberalisme en de troonsbestijging van Franz Joseph. De macht van de
liberalen bleef echter beperkt, want met het beruchte 'Sylvesterpatent' van
1851 herstelde de keizer al vlug de 'oude Orde'. Tot het einde probeerde
Franz Joseph te regeren in de aloude autocratische stijl, maar dat kon alleen
maar verhullen dat Oostenrijk nog alleen een reus op lemen voeten was: een
duizendpoot met een dozijn nationaliteiten, een monsterstaat die intern maar
bestuurbaar was door de octopus van de keizerlijke bureaucratie, maar extern
steeds zwakker werd.
Met de beslissende nederlaag tegen Pruisen, bij Këniggrtz nabij Praag op
3 juli 1866, kreeg Oostenrijk een slag waarvan het zich nooit meer heeft
hersteld. De koningskroon van Hongarije in 1867 was slechts een magere
troost, want Oostenrijks Europese politieke macht was voorgoed gebroken.
Problemen exporteren — Groot-Brittannië kon dat met een koloniaal imperium
dat meer dan veertigmaal zo groot was als het moederland — kon Oostenrijk
niet, en dat heeft er wellicht toe bijgedragen dat er in Wenen een vorm van
xenofobie ontstond, die meteen een reactie was tegen het liberalisme: het antisemitisme, zoals het vertegenwoordigd werd door burgemeester Karl Lueger.
Aan het helse tempo van veranderingen in de zowel materiële als intellectuele wereld leek Oostenrijk vooralsnog te ontsnappen. Toch veranderde er een
en ander, vooral in Wenen. De zich steeds scherper aftekenende barsten in de
geest en in de maatschappij werden echter omgebogen tot sierlijke Jugendstilarabesken, en liefst nog tot cirkels die je overal terugvindt in het 19e eeuwse
Wenen: in de ombuigingen van revoluties en in die van de Donau, in de
aanleg van de Ringstrasse, in de Weense wals, in Freuds therapie door
wederherinnering, etc. De 'gemoedelijke', want steeds op zichzelf terugvallende cirkel kon echter niet verbergen dat er nieuwe en verontrustende tijden
opdoemden: Freud analyseerde het moeras waarop de burgerlijke psyche
gebouwd bleek te zijn, en de leden van de zich tegen het artistiek academisme
verzettende 'Wiener secession' eisten: 'Der Zeit ihre Kunst / Der Kunst ihre
Freiheit'!
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FRANKRIJK
Frankrijk is in de 19e eeuw ongetwijfeld het meest woelige land van Europa.
De opgang die het in de loop van de eeuwen had gekend, werd, volgens
sommigen althans, brutaal onderbroken of zelfs definitief gestopt door de
Grote Revolutie. Vanaf dat ogenblik verkeerde het land in een staat van
permanente revolutie, afgewisseld met periodes van burgerlijke bekrompenheid
en semi-keizerlijk klatergoud, die culmineerden in de nederlaag van 1870 en
het bittere avontuur van de Commune. Over het algemeen reageerden kunstenaars met verbittering op de sociale en politieke gebeurtenissen. Opvallend is
echter dat naarmate de eeuw vorderde, de toon van hun kritiek veranderde.
Terwijl Théophile Gautier en de zijnen rond 1830 nog een 'frischer, frohlicher
Krieg' tegen de bourgeoisie konden voeren, werd de toon al vlug wranger. De
Commune, die sommigen aanvankelijk nog tot enig enthousiasme had kunnen
verleiden — Villiers de l'Isle-Adam is een notoir voorbeeld — verdronk al
spoedig in haar eigen bloed, en zowel de dreiging van een 'opstand der
horden' als de bloedige bevestiging van de macht van de nieuwe orde onder
MacMahon leidden ertoe dat Gautier, naar verluidt, uitriep: 'Je crève de la
Commune!'.
De Derde Republiek bracht een relatieve stabiliteit. Velen, zoals Jules
Barbey d'Aurevilly en Pierre Loti, konden alleen maar misprijzen opbrengen
voor het republikeinse staatsbestel, maar er waren er ook die, zoals Emile
Zola, geloofden dat de politieke toestand nu weliswaar enigszins verankerd
was, maar dat men toch waakzaam moest blijven. In zijn Lettre à la Jeunesse
uit mei 1879 schreef Zola: '(...) la jeunesse francaise, je la conjure de réfléchir, avant de s'engager dans la voie de l'idéalisme ou dans la voie du
naturalisme; car la grandeur de la nation, le salut de la patrie dépendent
aujourd'hui de son choix' 9 . Plechtstatige woorden, maar ze vielen blijkbaar in
vruchtbare grond, want tien jaar later feliciteerde Paul Bourget, die een
merkwaardige ideologische bocht had genomen, 'cette jeune bourgeoisie'
omdat zij sedert twintig jaar de eer van Frankrijk hoog had gehouden, in
weerwil van 'd'ignobles maitres', 'des politiciens abominables' en 'ce suffrage
universel, la plus monstrueuse et la plus unique des tyrannies' 10 . Zelfs bij de
ex-dilettant Bourget was de burgerlijke koorts uitgebroken!
Frankrijks rol op het Europese politieke toneel was onmiddellijk na 1870
zo goed als uitgespeeld, en het land dreef van de ene huiselijke crisis naar de
andere: de Commune, algemeen stemrecht voor mannen, MacMahons 'staatsgreep', sociale veranderingen onder president Grévy, revanchisme en Boulangisme, het Panamaschandaal, de anarchistische moord op president Carnot, de
oprichting van de C.G.T., de Dreyfus-affaire, xenofobie (Maurras), de antiklerikale maatregelen van Emile Combes, etc. Tussen 1870 en 1914 waren er
vijftig verschillende regeringen! Al die gebeurtenissen hadden natuurlijk een
weerslag op de kunstenaars, die hun plaats (ook) in de maatschappij nog
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nauwelijks kenden. De sociale stratificatie was grondig dooreengeschud: sinds
1789 vervolgde de adel zijn vrije val, en tot wat er nog van overbleef hadden
intellectuelen en kunstenaars geen werkelijke toegang. Aan het andere uiterste
was er de 'grauwe massa', die met haar gewelddadige of electorale opgang
angstaanjagend machtig werd, en in het centrum was er de bourgeoisie die met
haar positivistisch vooruitgangsgeloof slechts misprijzen verwekte. 'Le Mythe
du Progrès' werd in de laatste decennia van de 19e eeuw in Frankrijk steeds
meer uitgehold: er verschenen talloze studies over de teloorgang van Frankrijk,
en via de enorm gegroeide pers kon een steeds groter deel van de bevolking
kennis nemen van nieuwe en vaak verontrustende ontwikkelingen in de
wetenschap. Verre van het volmaakte geluk onvermijdelijk, want deterministisch gebracht te hebben, had het positivistisch materialisme de innerlijke
stabiliteit eerder ontredderd dan bevorderd.
Ondanks dat alles waren er redenen om te blijven geloven in het heil van
de natie en de mensheid: Frankrijk deed het, ondanks een dalend bevolkingsaantal, economisch immers niet zo slecht; het land bouwde vanaf ca. 1880 een
koloniaal rijk uit, en in het grote uitstalraam van de wereldtentoonstelling van
1889 kon het zijn vlag laten wapperen boven een sterk technologisch staaltje:
het hoogste bouwwerk ter wereld. Toch zwakte de positivistische vooruitgangsdynamiek af; dat zou men althans menen te moeten afleiden uit het
decadentistische denken en schrijven in het fin de siècle in Frankrijk. Het is
inderdaad een paradox dat in een land dat zich in de loop van de drie decennia
na 1870 in feite wonderbaarlijk snel herstelde, een generatie van denkers en
kunstenaars tot ontwikkeling kwam die het doemdenken veelal hoog in haar
vaandel schreef. Twee overwegingen kunnen misschien wat licht werpen op
die cultuurfilosofische paradox. Primo, de denkers en kunstenaars van-desombere-blik waren vaak mensen die de ' aardbevingen' van 1814-1815, de
revoluties van 1830 en 1848 en het Tweede Keizerrijk hadden meegemaakt en
die verandering bijna automatisch associeerden met verslechtering. Secundo,
de Franse heropstanding na 1870 was zo goed als uitsluitend het werk van de
economische, financiële en industriële bourgeoisie, en die had weinig oog voor
waarden zonder klinkende of knisterende dividenden. Juist tegen die bourgeoisie en tegen haar symbool, de Eiffeltoren, werd dan ook heftig gereageerd
door de Parijse intelligentsia. Joris-Karl Huysmans schreef op 27 april 1889
aan Arij Prins: '(...) la hideur suprême de la tour Eiffel, c'est bien le symbole
artistique d'un temps' ". Moeiteloos kun je aan dit citaat een reeks andere
toevoegen: Léon Bloy, Charles Gounod, Paul Verlaine, Stéphane Mallermé en
anderen verafschuwden de gigantische vlaggemast. Maar was er in 1977 niet
een even sarcastische kritiek te horen toen het Centre Pompidou op het Plateau
Beaubourg in Parijs werd geopend? Al die kritiek zegt weinig over de artistieke waarde van de bouwwerken in kwestie, maar leert veel over de eigentijdse
reacties op industrieel-technische innovaties en over de culturele gemoedsgesteltenis van een tijdperk.
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ESCAPISME?
Je zou je, na dit bondig overzicht van het 'burgerlijk tijdperk', kunnen
afvragen: déden al die kunstenaars en intellectuelen ook wel iets, of droomden
zij alleen maar hun bittere nachtmerries? Welnu, de marxistische literatuurkritiek heeft, zij het meestal op een simplistische manier, het decadentisme
beschouwd als een reactie tegen het burgerlijk-kapitalistische maatschappijsysteem dóór kinderen van dat systeem. 'Decadent' was die reactie volgens de
marxisten omdat zij narcistisch en onproduktief was. Georg Lukàcs schreef in
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het decadentisme is een '(...) mit der eigenen Trauer
und Isoliering kokettierendes Parasitentum...' 12 Alhoewel de zaken lang niet zo
eenvoudig zijn als sommige marxisten ze hebben willen voorstellen, is het wel
degelijk zo dat er vanuit de hoek van het decadentisme weinig of geen reëel
verzet kwam tegen de bourgeoismaatschappij. De kunstenaar uit het decadentisme is inderdaad vaak geen anti-bourgeois, maar eerder een omgekeerde
bourgeois, een burgermannetje met een minteken, zoals Max Nordau smalend
opmerkte". Sterker zelfs, soms wordt hij de hofnar van het kapitaalkrachtige
bourgeoispubliek, dat best nog wel eens wat wil betalen om van die semiromantische rariteiten — bij zichzelf had het die na de studententijd natuurlijk
netjes verdrongen — op een spectaculaire manier te zien opvoeren: het
decadentisme als veiligheidsklep voor de bourgeoisie!
De decadentistische kunstenaars van betere kwaliteit — het zijn uitzonderingen — hebben die discrepantie in zichzelf beseft en zij hebben er gestalte
aan gegeven in hun werk, bijvoorbeeld via het regelmatig terugkerende type
van de clown. Het is bovendien opmerkelijk dat twee van de belangrijkste
schrijvers uit de Europese fin de siècle-literatuur, Thomas Mann en Louis
Couperus, een zo curieuze haat-liefde-verhouding onderhielden met de bourgeoisie die hen had voortgebracht. In zijn autobiografische verhaal Tonio
Kruger (1903) schreef Thomas Mann (over zichzelf): 'Sie sind ein Burger auf
Irrwegen, Tonio Kruger — ein verirrter Burger'. Ook Couperus bleef eigenlijk
altijd tot de 'gevestigde burgerlijke orde' behoren, al liet hij zich door haar
nooit aan banden leggen. Hij schreef zowel 'Je suis le prince des poètes...', als
'Zoo ik iéts ben, ben ik een Hagenaar' 14 . En wat is er burgerlijker dan een
Hagenaar?
Het gevoel van dualisme is het fundament van de decadentistische 'condition humaine'. De fin de siècle-kunstenaar viel inderdaad steeds dieper in de
kloof tussen het verdwenen Ancien Régime en de opdoemende Moderne
Wereld. Hij vond zijn plaats niet meer in de sociale structuren, waarin de adel
zijn werkelijke macht steeds meer verloor en zich liet wegzakken in de
zelfgenoegzaamheid van zijn hyperexclusiviteit. De triomferende bourgeois
keek met misprijzen neer op de a rt iest, en veroverde de wereld, steunend op
zijn wandelstok van geloof in vooruitgang, geld en industrie. Het gewone volk
loerde met verbitterde haat naar de edelman die zijn status van halfgod
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verloren had, naar de rijke burger in wiens fabrieken en kantoren het zich
uitsloofde en afslaafde, en naar de kunstenaar, die 'parasiet' die dichtregels
polijstte over robijnrode wijn, terwijl de arbeider vaak nauwelijks het allernoodzakelijkste kon veroveren. Edelman, bourgeois en kunstenaar keken met
angst naar de 'horden' die langzaam maar zeker in opstand kwamen: 'les
misérables' (Victor Hugo) eisten hun plaats op in de maatschappij via betogingen, stakingen, vakbonden, politieke partijen, stemrecht..., en dat alles was niet
van aard om de kunstenaar in zijn 'ivoren toren' rustig en vertrouwvol te
stemmen. Bood die ivoren toren overigens nog enige bescherming? De
psychologie en de psychiatrie toonden aan dat de mens niet is wie hij meent te
zijn: op de bodem van zijn ziel ligt een moeras waarop zijn zelfbeeld onveilig
drijft. De kennisexplosie in de bèta-wetenschappen ondermijnde de wonderlijk
gedachte geheimen van de natuur en de hoop op bovennatuurlijk heil. 'Le
monde est aujourd'hui sans mystères!', schreef in 1885 de Franse chemicus,
hoogleraar en latere minister Marcellin Berthelot 15 . Zo'n uitspraak klonk het
grote publiek toen niet als een absurde overdrijving in de oren, maar voor de
kunstenaar moet het een doornenkoorn geweest zijn.
Welke bestaansreden had de kunstenaar nog in een maatschappij die als
enige waarden die erkende die op de beurs werden genoteerd, in een samenleving waarin de arbeidende mens verwerd tot een gerobotiseerde schakel in de
industriële machine, waarin de natuur zijn 'geheimen' moest prijsgeven, en
waarin Gods voorzienigheid gedegradeerd werd tot chemische, biologische en
fysische wetten en processen?
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Een commentaar op Francis Fukuyama

HET MIDDEN
VAN DE GESCHIEDENIS
THEO SALEMINK

Het Einde van de
Geschiedenis en de Laatste Mens (1992) van de Amerikaan Francis Fukuyama.
Het Duitse weekblad Der Spiegel noemt hem een 'voordenker van de neoconservatieven in de USA' en het Franse blad Le Figaro spreekt over een
Er woedt een internationale media-hausse rond het boek

'meesterdenker' ' . Het succesverhaal van Francis Fukuyama begint in de zomer

The National
Interest publiceert dan de tekst van een academische lezing van zijn hand, met
als titel Het Einde van de Geschiedenis. Fukuyama was toen onderdirecteur
van 1989, nog vóór de val van de Berlijnse muur. Het tijdschrift

Planning van het Amerikaans Ministerie voor Buitenlandse Zaken. Een 'vrij
jonge ambtenaar met weinig invloed op het beleid', zegt hij later. Met behulp
van intellectuele vrienden en de financiële steun van de Rand-Corporation
werkt Fukuyama dit artikel uit tot een omvangrijk boek. Dit wordt in 1992
gepubliceerd en trekt opnieuw internationaal sterk de aandacht. Het boek
presenteert een gedetailleerde geschiedenisfilosofie die de liberale revolutie
van de laatste jaren duidt als een beslissende stap op weg naar het doel van de
universele Geschiedenis in Hegeliaanse zin. In dat opzicht markeert het een
nieuwe fase in de ideologische conjunctuur. De liberale ideologie komt uit het
defensief, treedt uit de schaduw van links en etaleert zich opnieuw, vergelijkbaar met de 19e eeuw, als dé enige, vooruitstrevende en humane wereldbeschouwing van de nieuwste geschiedenis. Ik schrijf in de kantlijn een commentaar op de strekking van dit boek. Zes hoofdstukjes.
EEN PARABEL
De laatste bladzijde van het boek bevat, zoals vaak, de sleutel voor het hele
verhaal. Hij eindigt met een moderne parabel over de tocht van de mensheid
door de geschiedenis. 'De mensheid', zegt hij, 'lijkt op een lange rij wagens
onderweg. Sommige wagens rijden keurig netjes de stad binnen, terwijl andere
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hun kamp hebben opgeslagen in de woestijn of zijn blijven steken in de laatste
pas over de bergen. Verscheidene wagens zijn door Indianen aangevallen, in
brand gestoken en langs de weg achtergelaten. Er zijn wagenvoerders die
verbijsterd door het gevecht hun richtinggevoel zijn kwijtgeraakt en een tijdje
de verkeerde kant op rijden, terwijl een of twee wagenvoerders, moe van het
rijden, beslissen hun kamp op te slaan op bepaalde plaatsen langs de route.
Anderen hebben alternatieve wegen naar de hoofdroute gevonden, al zullen ze
er achter komen dat ze allemaal door dezelfde pas moeten om over de laatste
bergketen te komen. Maar het grootste deel van de wagens maakt de langzame
reis naar de stad wel en de meeste zullen daar te zijner tijd aankomen. De
wagens zijn allemaal overeenkomstig, al zijn ze in verschillende kleuren
geschilderd en gebouwd van verschillende materialen, ze hebben allemaal vier
wielen en worden door paarden getrokken, terwijl er een gezin in zit dat hoopt
en bidt dat de reis veilig zal verlopen. De zichtbare verschillen in de toestand
van de wagens zullen niet beschouwd worden als een afspiegeling van
blijvende en noodzakelijke verschillen tussen de mensen in de wagens, maar
simpelweg als het resultaat van hun verschillende posities langs de weg'3.
Deze parabel bevat vele verwijzingen. Het is een herinnering aan de
grondleggers van de Amerikaanse natie, de Pilgrim Fathers; aan de trek naar
het wilde westen en de oorlog met de oorspronkelijke bewoners, de Indianen.
Het is een voorbeeld van het Amerikaanse ' frontier-denken' . Maar daarachter
schemert ook het oudtestamentische Exodusverhaal door. De tocht door de
woestijn. Mozes die vanaf de laatste bergrug het Beloofde Land wel ziet
liggen, maar het niet betreedt. Een reminiscentie aan de 'Stad Gods' bovendien, het 'Hemels Jerusalem op aarde ' (William Blake).
Tegelijk een Freudiaanse verspreking, lijkt het. Hij zegt dat de mensheid
een lange rij wagens is en dat de culturele en etnische verschillen zich uiten in
de verschillen in kleur en materiaal van de wagens. De Indianen steken
volgens de parabel de wagens in brand. Zij behoren dus blijkbaar zelf niet tot
de trein van de mensheid. Het zijn barbaren, vijanden van de tocht van de
mensheid naar de stad. Een klassiek liberaal beeld uit de 19e eeuw, dat toen
met name op zwart Afrika sloeg. Er is sprake van een vooruitgang van de
mensheid, maar sommige mensen vallen buiten de mensheid.
De parabel van Fukuyama is een seculiere parabel uit een na-metafysisch
tijdperk. De stad op de vlakte herinnert misschien wel aan de 'stad Gods',
maar het is geen hemelse stad, geen hemels Jerusalem meer. Het ligt gewoon
in de vlakte van de geschiedenis. En er is geen goddelijk plan en geen
goddelijke orde die de tocht van de mensheid volgens een vast schema stuurt.
De feitelijke geschiedenis heeft wel een doel, zegt Fukuyama, maar dat doel is
niet van buiten af de geschiedenis opgelegd. De feitelijke geschiedenis
rechtvaardigt haar eigen doel: 'Dat wil zeggen dat er genoeg wagens de stad
bereiken, zodat een rationeel mens die de toestand bekijkt er wel mee in zou
stemmen dat er maar één reis geweest is en één doel' (Fukuyama, 361).
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DE KETEN VAN ARGUMENTEN
Fukuyama legt luid en duidelijk een these op tafel. De universele geschiedenis
heeft een hoger doel en de recente liberale revolutie van de jaren tachtig is een
beslissende stap op weg naar dat doel. In deze zin spreekt hij over het 'einde
van de geschiedenis' en over de 'laatste mens'. Hij bedoelt niet dat er geen
feitelijke geschiedenis meer zal zijn. Dit ter geruststelling van onze broodwinning als historici. Maar er komt een einde aan de 'Geschiedenis' in Hegeliaans-marxistische zin, d.w.z. aan de geschiedenis van de ideologische strijd
tussen de rivaliserende wereldbeschouwingen. Die strijd is nu gestreden, zegt
hij, 'Op dit moment blijft er op heel de aarde alleen nog maar het ideaal van
een liberale democratie over. Daarom spreek ik over een einde van de geschiedenis' 4 . In zijn ruim vierhonderd bladzijden tellende boek geeft Fukuyama
uitleg. Heel didactisch en journalistiek. Hij begint met een eenvoudige samenvatting voor de lezers met weinig tijd. De hele boodschap in dertien bladzijden. Daarna geeft hij de gestudeerde lezer een volledige behandeling. Vijf
delen en 31 hoofdstukken.
In het eerste deel beschrijft hij hoe zich in de 20e eeuw uiteindelijk een
liberale revolutie doorzet, een overwinning op de dictaturen van Stalin en
Hitler, op de junta's in de Derde Wereld. Stalin en Hitler behandelt hij als een
'zwak intermezzo'. In de tweede helft van deze eeuw delven ze allen het
onderspit. Er is sprake van een 'wereldomvattende liberale revolutie', die
superieur is aan de aantrekkingskracht van het fascisme, het socialisme en ook
van de islam, zegt hij. Deze revolutie is er het 'bewijs van dat er een fundamenteel proces gaande is dat voor alle menselijke samenlevingen één gemeenschappelijk evolutiepatroon oplevert, kortom zo iets als een universele geschiedenis van de mensheid in de richting van de liberale democratie' (Fukuyama,
75) . Hij presenteert ter adstructie een statistiek die moet aantonen dat er sinds
1790 een gestage groei is van het aantal democratieën in de wereld, van 3 naar
61. Vreemd genoeg meent hij dat Griekenland op dit moment geen democratie
is.

In het tweede deel gaat hij in debat met de grote, moderne filosofen en hun
verklaring van zo'n project van een doelgerichte, universele geschiedenis van
de mensheid. Eerst maakt hij nog een vooropmerking. Het idee van zo'n
doelgerichte, universele geschiedenis duikt het eerst op, zegt hij, in het westers
christendom. Deze godsdienst had een concept over een gemeenschappelijke
bestemming van de mensheid, dat ook een 'einde van de geschiedenis'
impliceert. De filosofen van de Verlichting hebben vervolgens dit idee geseculariseerd. Kant pleit voor een nieuwe Newton, maar nu van de geschiedwetenschap, iemand die de universele wetten van de menselijke evolutie kan
begrijpen. Fukuyama meent dat Hegel deze nieuwe Newton is, de grondlegger
van een echte wetenschap van de geschiedenis. En het was Hegel die in 1806,
na de door Napoleon gewonnen slag bij Jena, verklaarde dat de geschiedenis
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aan haar einde gekomen was. Dat wil zeggen dat er een periode van de
geschiedenis definitief afgesloten was en een 'nieuw stadium van de geest'
bereikt is. Dit Hegeliaanse inzicht is in de 19e eeuw weer verloren gegaan,
mede onder invloed van Karl Marx die Hegel op z'n kop zette en niet op z'n
voeten, zoals hij zelf beweerde. Ook Marx geloofde in de vooruitgang van een
universele geschiedenis van de mensheid, maar hij meende dat de liberale
economie en staat daar juist niet het hoogtepunt, maar het dieptepunt van
waren. Pas de overwinning van het proletariaat zou de voorgeschiedenis van
de mensheid beëindigen. De val van Oost-Europa, zegt Fukuyama, heeft aan
deze marxistische illusie een einde gemaakt. Fukuyama probeert Hegel in ere
te herstellen en stileert hem tot de 'kerkvader' van de liberale revolutie in de
jaren tachtig van deze eeuw. Hij baseert zich daarbij op de Frans-Russische
20e eeuwse Hegeliaan Alexandre Kojève. Ik zal hier niet ingaan op de vraag
of Fukuyama Hegel juist interpreteert. Dat is het handwerk van vakfilosofen.
Ik geef slechts de gedachtengang van Fukuyama weer.
Vervolgens gaat Fukuyama in op de vraag, wat de motor van die universele, doelgerichte geschiedenis geweest kan zijn. Hij benadrukt dat de eerste
motor van de universele geschiedenis, en daarin heeft hij waardering voor
Marx, de economische vooruitgang is. Hij constateert dat er door de opkomst
van de moderne natuurwetenschappen in Europa een doelgerichte, economische vooruitgang tot stand gekomen is: de kapitalistische markteconomie.
Maar dit is enkel de helft van de waarheid. De liberale revolutie is niet enkel
de overwinning van de kapitalistische markteconomie, maar ook de overwinning van de liberale democratie. En daar verschijnt een fenomeen dat niet
langer strikt economisch te verklaren is. Hier neemt hij ook afscheid van elk
marxisme. Hij constateert dat er op wereldschaal gezien wel een correlatie
bestaat tussen het voorkomen van een kapitalistische economie en een liberale
democratie, maar dat dit geen noodzakelijke correlatie is. De liberale economie
blijkt ook samen te kunnen gaan met een bureaucratisch-autoritaire staat, b.v.
in Zuidoost Azië. Daarom is een economische verklaring van de universele
gang van de geschiedenis onvoldoende. Zo'n economische verklaring brengt
ons wel, zegt hij, 'voor de poort van het beloofde land der democratie, maar er
niet binnen' (Fukuyama, 160). De vooruitgang van de mensheid naar een
liberale democratie komt dus niet voort uit de economische vooruitgang, maar
heeft een ander drijfveer. Hegel heeft dat beter gezien dan Marx. Niet de
economische klassenstrijd is de motor van de geschiedenis, maar een 'volslagen niet-economische drijfveer: de strijd om menselijke erkenning' (Fukuyama, 161). Daarmee stoot Fukuyama op een belangrijk nieuw thema. De
superioriteit van de liberale revolutie wordt niet enkel gebaseerd op een
economische superioriteit, maar wordt ook voorzien van een bijpassende
antropologie, een leer over het wezen van de mens van alle tijden als verklaring voor de dynamiek van de geschiedenis en als fundering voor het liberalisme als de beste van alle mogelijke werelden.
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In deel drie ontwerpt Fukuyama daarom een fundering voor een zegevierende liberale antropologie. Het eerste hoofdstuk van dit deel is dan ook
getiteld 'In den beginne'. De ondertitel is tegelijk een secularisering van
Genesis. Niet God staat aan het begin, zegt hij, maar een strijd om wederzijdse
erkenning, om 'puur prestige' tussen de mensen. Het volgende hoofdstuk is
getiteld ' De Eerste Mens'. Fukuyama baseert zich, anders dan in de Angelsaksische traditie gewoon is, niet op de 'oorlog van allen tegen allen' als basis
voor het maatschappelijk verdrag (Hobbes, Locke), maar hij gaat over Hegel
helemaal terug naar Socrates in het oude Griekenland. In Plato's boek De

Staat

stelt Socrates dat de menselijke ziel uit drie delen bestaat. Het eerste
deel is het verlangen. Het tweede deel is de rationaliteit. Dat staat aan de basis
van de economische accumulatie en vooruitgang. Maar het derde deel van de

ziel is van geheel andere aard. Socrates noemt het thymos. Fukuyama vertaalt
het in moderne termen als 'gevoel voor eigenwaarde' (Fukuyama, 191). Dit
deel van de ziel is de tweede motor van de geschiedenis en deze motor voert
uiteindelijk tot de overwinning van de liberale democratie. Maar ook hier is
sprake van een dialectisch proces. Het thymotisch gevoel voor eigenwaarde
heeft een dubbel karakter. Het kan de vorm aannemen van een megalothymia
en van een isothymia, een drang om als meerdere erkend te worden of als
absoluut gelijke. De westerse geschiedenis sinds Socrates laat een voortdurend
conflict tussen beide zien. Er is sprake van een lange fase van overheersing,
slavernij en horigheid. Het Romeinse Rijk, de feodale tijd. Maar er is ook
steeds 'het blijvende verlangen van de slaaf om erkend te worden' (Fukuyama,
223). Met Hegel stelt hij dat juist het christendom deze antropologische wens
van de slaaf om menselijke erkenning levend gehouden heeft. Het christendom
is een slavenideologie, de utopie van een gelijke menselijke waardigheid. Het
was Hegel, zegt Fukuyama, die deze christelijke slavenideologie

seculariseer-

de,

uit de hemel op het platte vlak van de geschiedenis terugbracht. En zo
verschijnt er bij Fukuyama ook een politieke theologie, die christendom en
liberale revolutie in het verlengde van elkaar ziet: 'De moderne democratische
staat die na de Franse Revolutie ontstond, was eenvoudigweg de verwezenlijking van het christelijk ideaal van vrijheid en gelijkheid van alle mensen. Het

ging (bij Hegel) niet om een poging de staat te vergoddelijken of een 'metafysische' betekenis te geven, die in het Angelsaksische liberalisme ontbreekt,
maar om de erkenning dat de mens de christelijke God had geschapen en dat
de mens God dus naar de aarde kon brengen en kon laten leven in de parlementsgebouwen, presidentiële paleizen en bureaucratieën van de moderne
staat' (Fukuyama, 225).
Na deze filosofische omgang komt Fukuyama weer terug bij zijn stelling
over de liberale revolutie in de jaren tachtig. In deel vier en vijf beschrijft hij
deze revolutie op diverse deelterreinen. Hij laat zien dat deze revolutie niet
onaangevochten is, dat de megalothymia nog steeds een met name rechtse
bedreiging vormt. In dat opzicht kent hij aan Nietzsche een negatieve rol toe.
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Ook vraagt hij zich af of de 'laatste mens' wel tevreden zal zijn met de
universele, homogene staat die aan het einde van de geschiedenis verschijnt.
Zijn boek eindigt genuanceerder dan het begint.

DE KERN VAN DE ZAAK
Deze liberale ideologie van Fukuyama heeft een aantal opvallende kenmerken.

Ten eerste. Het is niet langer een defensieve, pragmatische ideologie, het is
een hoogintensieve ideologie geworden, een legitimatie die niet meer haar
kracht uit het vijandsbeeld put, maar een eigen, positieve wereldbeschouwing
presenteert. En dit ondanks het feit dat Fukuyama spreekt over het einde van
de ideologie en de strijd tussen ideologieën.
Ten tweede. Het liberalisme van Fukuyama is een revival van het zelfbewuste, zegevierende liberalisme van de 19e eeuw, uit een fase voordat linkse
en later rechtse alternatieven haar in het defensief brachten. Dit revival-karakter zag je al eerder op economisch vlak verschijnen. Daar is al jaren sprake
van een neo-klassiek revival, die de theorie over een zelfredzame, evenwichtige markt uit de periode na 1870 weer tot leven gewekt heeft. Na de overwinning keert het liberalisme terug naar de glorietijd in de tweede helft van de
19e eeuw, naar een tijd waarin economisch, politiek en cultureel het liberalisme zichzelf begreep als de drager van de beschaving bij uitstek. Het was de
tijd van het vooruitgangsgeloof, de tijd ook dat het liberalisme, de liberale
staten en het blanke ras zich zelf een 'wereldzending' toedachten. Een zending
om het westers maatschappijmodel te exporteren, in te planten in met name
Zwart-Afrika. Ook een tijd waarin de liberale staten meenden dat met name de
zwarte mensen op een lagere trap van de beschaving stonden, soms zelfs op
een lagere trap van de biologische evolutie. De zwarten van toen lijken op de
Indianen in de parabel van Fukuyama. Zij staan buiten de trein van de vooruitgangs.

Ten derde. Dit revival-liberalisme zoekt intellectuele steun bij de grondleggers, de 'kerkvaders' van de westerse filosofie uit een periode dat het liberalisme haar overwinning nog moest behalen. Bij Hegel, Kant, maar ook Socrates,
en Plato.
Ten vierde. Fukuyama confisceert de filosoof Marx. Hij ontdoet de
theoreticus van het socialistisch alternatief van zijn angel door hem weer 'op
de voeten' te zetten, door de economische analyse van Marx in te bedden in
de bredere analyse van Hegel en zijn dialectiek van de geschiedenis.

Ten vijfde. Dit liberalisme voorziet zich ook van een lichte theologische
legitimatie. In het voetspoor van Hegel wordt het christendom aangeduid als
de voorloper van het liberalisme, als de grondlegger ervan. De kern van het
liberalisme was al in het christendom aanwezig, al moest deze kern nog
ontdaan worden van haar hemelse gestalte en op aarde gebracht worden. Zo
vindt het moderne liberalisme onproblematisch zijn plaats in een tweeduizend
jaar oude Europese geschiedenis.
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HOLOCAUST ALS EEN OVERGANGSKWAAL
Vanuit historisch oogpunt valt het een en ander te zeggen over de geschiedenisvisie van dit zegevierende liberalisme. Fukuyama heeft te weinig oog voor
de complexe en tegenstrijdige gang van de nieuwste geschiedenis. Hij perst de
feitelijke geschiedenis in een geprefabriceerd, filosofisch model. Sommige
gebeurtenissen blijken dan de uitdrukking van de innerlijke vooruitgang van de
mensheid te zijn en andere gebeurtenissen blijken slechts bijkomstigheden.
Voor Fukuyama is de eerste helft van de 20e eeuw zo'n intermezzo in de gang
van de mensheid naar voren. Een intermezzo dat te vergelijken is met de
aanvallen van de Indianen in zijn parabel op het einde van het boek. Hitler en
Stalin noemt hij daarom 'zijpaden van de echte geschiedenis' . Hij spreekt over
een 'stoornis in de sociale ontwikkeling', een 'overgangskwaal (...), een
pathologische toestand, die voortkomt uit de specifieke politieke en sociale
behoeften van landen die in een bepaalde stadium van sociaal-economische
ontwikkeling verkeren. (...) De kracht en de regelmatigheid op de lange
termijn van het evolutionaire proces worden niet aangetast als we toegeven dat
er grote en ogenschijnlijk niet te verklaren onregelmatigheden zijn geweest, net
zo min als de biologische evolutietheorie wordt ondermijnd door het feit dat
de dinosaurus ineens uitstierf' (Fukuyama, 152-153). Fukuyama ontkomt er
niet aan binnen dit kader ook specifiek in te gaan op de holocaust van zes
miljoen joden. Hij verklaart de holocaust als een produkt van uitzonderlijke
omstandigheden en keert zich tegen de these dat de holocaust 'een noodzakelijk aspect van de moderniteit' was. Het gaat om uitzonderlijke omstandigheden van Duitsland in de jaren twintig en dertig, die zich toen niet in andere
landen voordeden en die zich ook 'moeilijk, zij het niet onmogelijk, in de
toekomst in andere maatschappijen kunnen herhalen' . Fukuyama vult deze
uitzonderlijke omstandigheden summier in: de economische depressie, de
specifieke intellectuele en culturele tradities in Duitsland, het antimaterialisme
en de nadruk op strijd en opoffering. Deze bijzondere omstandigheden waren
beslist geen kenmerk van de moderniteit, zegt Fukuyama. Zo was het nazisme
en de holocaust geen hoofdprodukt van de moderniteit, maar een 'bijverschijnsel van de moderniteit' (Fukuyama, 151-154). Daarmee schaart Fukuyama zich
in het spoor van een groep historici, die de laatste jaren onder leiding van
Ernst Nolte in Duitsland een zogenaamde 'realistische analyse' van het
nationaalsocialisme gepresenteerd hebben.

HET KATHOLIEKE ANTWOORD
Voordat ik een beoordeling geef, eerst nog een andere kwestie. Ik situeer de
liberale vooruitgangsideologie in een breder historische setting en geef aan wat
de katholieke maatschappijtheoretici eigenlijk vonden van dit soort zegevierende liberalisme.
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De liberale visie op de vooruitgang der mensheid en op de liberale staat als
het 'einde van de geschiedenis' is niet onaangevochten in de nieuwste tijd. In
de 19e eeuw heeft zich een sterke restauratieve beweging voorgedaan, die de
vóórburgerlijke maatschappij als het hoogtepunt van een humane orde beschouwden (Middeleeuwen) en de moderniteit als verval. In de 19e eeuw
verscheen ook het socialistisch alternatief dat niet de liberale staat, maar juist
de revolutie van de 'vierde stand' als het hoogtepunt van de geschiedenis zag,
als het einde van de voorgeschiedenis van de mensheid (Marx). Een radicalisering van het liberale vooruitgangsdenken. In de 20e eeuw verschijnen de
fascistische theorieën die geen restauratie voorstaan, maar een sprong vooruit
naar een 'Nieuwe Orde' die van een geheel andere signatuur is dan de liberale
opvatting.
Waar staan de katholieken in dit patroon? In de 19e eeuw overheerst een
antiliberale, sterk restauratieve visie op de moderniteit. De grote encylieken
tegen het liberalisme 'Quanta Cura' (1864) en 'Mirari Vos' (1832) zijn daar
een uiting van. Een visie die tot lang in de 20e eeuw het katholieke denken
innerlijk doortrekt. De moderniteit wordt gezien als een verval van een
humane, Middeleeuwse orde, als een terugtocht van de mensheid. De Renaissance, de Reformatie en de Verlichting zijn de wegbereiders van het volwassen liberalisme van de 19e eeuw. En het socialisme wordt gezien als een 'kind
van de Verlichting'.
Vanaf het einde van de 19e eeuw beginnen katholieke intellectuelen echter
het gesloten restauratieve denken op te geven, te beginnen op sociaal-economisch gebied. In mijn boek Katholieke Kritiek op het Kapitalisme (1991) heb
ik die omslag beschreven. Een aantal marginale theoretici pogen zich te
oriënteren op de socialistische visie. De grote sociale filosofen als H. Pesch,
V. Cathrein en later Oswald von Nell-Breuning en J.A. Ryan in Amerika
accepteren echter de moderne markteconomie en haar wetenschappelijke
theorie als een historisch feit, en erkennen ook dat er een aantal positieve
ontwikkelingen in deze liberale economie aanwezig zijn. Hun katholieke
antwoord is kerstening. De liberale visie wordt via een injectie met de sociale
filosofie van Thomas van Aquino ontdaan van haar negatieve kanten. En dat
betreft in eerste instantie de liberale antropologie die vervangen wordt door
een meer solidaire, christelijke antropologie. Een antropologie die gefundeerd
is in een visie op de 'geschapen natuur' van de mens en zijn 'geschapen
mensenrechten'. Een concept dat soms op gespannen voet staat met de liberale
visie op de contingente natuur van de mens. Vanuit deze katholieke antropologie wordt vervolgens getracht de liberale economische orde en theorie bij te
stellen en bij te sturen. Daarbij wordt de rol van een interventiestaat meer en
meer belangrijk voor katholieke intellectuelen. Pas met grote vertraging ging
eenzelfde kerstening van de liberale democratie van start. De reserve tegenover
de democratie was groter dan tegenover de markt. Maar na 1945 en zeker na
Vaticanum II is dit proces onomkeerbaar geworden.
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Katholieken hadden niet alleen een andere visie op het begin van de
geschiedenis, op de 'eerste mens', maar ook op het 'einde van de geschiedenis', op de 'laatste mens'. Om in de beeldspraak van Fukuyama te blijven, zij
vonden vanuit de neoscholastieke theologie ook dat de mensheid op weg is
naar een stad, of een vaderland aan het einde, maar deze stad lag niet op het
platte vlak van de geschiedenis. Het doel van de geschiedenis werd traditioneel
buiten de aardse orde gelokaliseerd, in de hemel. In de strenge periode van het
katholieke dualisme werd dit aspect nogal aangezet: de mens is op aarde in
een doorgangshuis, zijn vaderland ligt in de hemel, de aarde is een tranendal.
Bekende woorden voor oudere katholieken. De mensheid maakt een tocht, een
lange rij wagens. Maar de tocht van de mensheid eindigt in een fundamentele
crisis, in een 'laatste oordeel'.
Met de crisis van de metafysica in het Westen is deze vorm van een
katholieke sociale filosofie zelf in crisis geraakt en is de neo-scholastiek niet
enkel als theologie maar ook als sociale filosofie op de terugtocht. Zij deelt de
impasse met het socialisme. Haar plaats is na Vaticanum II ten dele overgenomen door een gematigd liberalisme.
EEN SIGNAAL VAN EEN NIEUWE TIJD
De sleutel tot Fukuyama's boek lijkt me buiten het boek te liggen. Twintig
jaar geleden zou er geen internationale commotie geweest zijn bij het verschijnen van zo'n boek. Vergelijkbare boeken werden toen afgedaan als neoconservatieve hobby's van laag intellectueel allooi. Nu wordt het een media-succes en houden ook progressieve intellectuelen zich alom met het boek bezig.
De sleutel ligt buiten het boek, nl. in de nieuwe context van de wereld na de
Golf-oorlog en de val van Oost-Europa. De westerse liberale wereld heeft
gewonnen, haar socialistische rivalen zijn uitgeschakeld, de maatschappijen in
de periferie militair geïntimideerd en/of economisch afhankelijk. Er heeft zich
in ko rt e tijd een Pax Americana gevestigd, zoals eens de Pax Romana. Bush
noemt het een 'nieuwe wereldorde'. En zo'n nieuwe orde heeft een immense
behoefte aan een passende legitimatie. En Fukuyama levert dat. Hij presentee rt
een positieve, liberate wereldbeschouwing die de liberale economie en staat als
het eindpunt van de universele geschiedenis van de mensheid voorstelt en
fundeert. De oude, defensieve liberale ideologie van de afgelopen decennia is
niet meer geschikt voor deze offensieve fase. Daarom wordt Hegel tot nieuw
leven gewekt, maar nu in en voor Amerika. Dit alles lijkt in tegenspraak met
een gezond boerenverstand. Na de overwinning hoef je je gezag niet meer te
legitimeren, zou je op het eerste gezicht denken. Wie de knuppel heeft, hoeft
geen mooie woorden te spreken. De geschiedenis laat iets anders zien. Na de
overwinning is er juist maximale behoefte aan een positieve, gevulde ideologie. De keizercultus in Rome, de 'Drie orden' in de Middeleeuwen, de nieuwe
keizercultus onder Napoleon en later de Duitse keizer. Misschien is de reden
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wel dat na de overwinning de innerlijke onevenwichtigheden en tegenstrijdigheden van het systeem het duidelijkst aan het licht treden.
GEEN POST-MODERNIST
Het is opmerkelijk dat Fukuyama zich keert tegen de geest van de tijd. Hij is
geen post-modernist die twijfelt aan een universele verklaring van de geschiedenis en de werkelijkheid. Bij hem geen 'einde van alle grote verhalen', al
constateert hij het faillissement van een aantal grote verhalen, b.v. van het
socialisme. De revival van Hegel lijkt ook op gespannen voet te staan met de
these van J. Habermas dat er een einde gekomen is aan het tijdperk van het
metafysische denken. Een metafysisch denken waarvan Hegel en Marx de
laatste twee grote vertegenwoordigers waren. Bij Fukuyama is geen sprake van
een erosie van het liberale vooruitgangsgeloof onder druk van Auschwitz,
nucleaire dreiging of de nadering van een milieucatastrofe. Jehuda Aschkansy
heeft ooit gezegd dat na Auschwitz alle dogmatieken naar as smaken. Dat gold
ook voor het liberale vooruitgangsgeloof. Voor Fukuyama smaakt het liberale
vooruitgangsgeloof alleen maar naar meer.

HOLOCAUST EN DE MODERNITEIT
Fukuyama is een modernist. Maar dan in een andere betekenis dan katholieke
theologen aan dat woord soms hechten. Fukuyama is een modernist omdat hij
de moderne geschiedenis, die in de 16e eeuw in West-Europa begon en met de
Amerikaanse en Franse Revolutie haar definitieve start maakte, ziet als een
ongebroken zelfrealisatie van de mensheid, als een opgang van de mensheid.
Zijn beoordeling van de holocaust is in mijn ogen een problematische uitdrukking van dit denken.
Hij noemde de holocaust, zei ik eerder, een 'zijpad van de geschiedenis',
een 'overgangskwaal'. De holocaust is niet innerlijk verweven met het grote
project van de liberale vooruitgang.
Een niet onaanzienlijk aantal historici, filosofen en theologen hebben al
eerder twijfels geuit bij zo'n soort selectieve herinnering. De Frankfurter
Schule met mensen als Adorno, Horkheimer en Marcuse spraken juist naar
aanleiding van de holocaust en het nationaalsocialisme over de 'dialectiek van
de Verlichting'. Ik wil een moderne theoreticus aan het woord laten: de

Holocaust en de moderniteit (1989). Hij begint met een schuldbekentenis. De professionele sociologen,
socioloog Zygmunt Bauman en zijn nieuwste boek

zegt hij, hebben verzuimd om de holocaust te bestuderen als een laboratorium
van de moderniteit zelf. De meeste sociologen hebben de holocaust behandeld
als een eruptie van een voor-moderne, onbeschaafde wereld. Historici en
theologen hadden veel eerder begrepen dat de mechanismen van de moderne
maatschappij innerlijk verweven zijn met de mechanismen van de uitroeiing.
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Hij citeert de historicus Raul Hilberg en zijn standaardwerk
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De Vernietiging

van de Europese Joden (1961, 1982),

die metaforen uit het moderne industrieel kapitalisme gebruikt om Auschwitz te analyseren: bureaucratie, management, machine, fabriek, lopende band'.
Waar komt die andere visie op de 'holocaust en de moderniteit' op neer?
In deze benadering wordt de moderniteit niet gezien als een

uniform proces

van beschaving

van onbeschaafde mensen, maar als een innerlijk gespleten,
tegenstrijdig en complex proces van beschaving en ontschaving. De moderne
maatschappij heeft veel vooruitgang gebracht, ook in humaniteit, maar zij heeft
ook de middelen voortgebracht om een totale achteruitgang van de mensheid
te realiseren. Deze visie beweert niet, zoals de traditionele anti-modernisten
bijvoorbeeld in de katholieke kring, dat de moderne beschaving een maatschappelijk en moreel verval is, maar dat het de mogelijkheden voortbrengt
voor zo'n verval op ongekende schaal. Bauman formuleert het aldus: 'De
holocaust was een (historisch) significante en betrouwbare test voor de
verborgen mogelijkheden van de moderne maatschappij' $ . De holocaust, zegt
hij, heeft zichtbaar gemaakt wat de totaal nieuwe mogelijkheden zijn van een
moderne staatsmachine en haar bureaucratie om mensen rationeel te vernietigen. En de moderne beschaving was geen garantie dat deze mogelijkheden niet
werden gebruikt. Andere auteurs hebben er op gewezen welke nieuwe mogelijkheden de moderne economische en wetenschappelijke machine heeft voor
de verpaupering van werelddelen, de vernietiging van de wereldbevolking, of
de vergiftiging van het toekomstige milieu.
NEGATIEF HUMANISME
Een andere visie op de moderniteit impliceert ook een andere geschiedenisfilosofie en waarheidsopvatting. De Franse filosoof André Glucksmann, een
'nieuwe filosoof', doet op 22 september 1990 in De Volkskrant een uitspraak
die het meest radicaal afrekent met zowel een waarheidsvinding vanuit een
metafysica, vanuit een alomvattende, universele, hogere waarheid, als met het
vooruitgangsgeloof van het liberalisme. Hij pleit voor een negatief humanisme.
'In de 19e eeuw hadden we het positieve humanisme met al zijn zekerheden
omtrent het goede en de manier waarop de mens diende te handelen. In plaats
van dat positieve optimisme pleit ik voor de negatieve benadering: we weten
wat we willen vermijden, we weten waar we vandaan komen, we weten niet
waar we heen gaan. In die zin is het Westeuropese voorbeeld interessant voor
het Oosten. Dat heeft niets met bestedingsdrang te maken. Het is een samenleving zonder opperste waarheid. Je bent of rechts, katholiek, protestants of niks;
voor of tegen abortus; en het werkt. Het is er welvarend en vrij. (...) Als
Europa zich tot de democratie heeft bekeerd, dan is dat niet vanwege een
plotselinge ingeving van de godin Rede, die zich in dat geval best wat eerder
had mogen manifesteren. Het is het gevolg van de verschrikking die ons is
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geopenbaard. Een negatieve ervaring . We zijn democraat om geen fascist te
zijn. We hebben niet gekozen voor de goedheid van de democratie maar tegen
de verschrikkingen van het fascisme. (...) Weten dat iets fout is, dat is de basis
van alle kennis. We weten niet wat waar is, maar wel wat niet klopt. Dat is al
heel wat'. Het weten dat iets fout gegaan is, is de basis van alle kennis.
Daarom kan enkel een kritische herinnering nog toegang tot het verleden
verschaffen en tot de 'waarheid'. De theoloog Metz zou spreken van een
subversieve meinoria.

ANGELUS NOVUS
Tot slot. Tegenover de parabel van Fukuyama wil ik een andere parabel
plaatsen. Een parabel die door de joods-marxistische filosoof en theoloog
Walter Benjamin in 1940 neergeschreven is, nog voordat de Endlösung begon
en de holocaust als 'test van de moderniteit' doorgevoerd was. Walter Benjamin benam zich op 27 september 1940 het leven in de Franse Pyreneeën, op
de vlucht voor de Duitse SS. In het begin van dat jaar schreef hij een essay

Over het begrip van de geschiedenis.

Daarin vertelt hij over het schilderij
'Angelus Novus' van Paul Klee ( in 1920 geschilderd, twee jaar na de totale
chaos van de Eerste Wereldoorlog). Dat schilderij hing lange tijd in zijn
werkkamer. 'Er staat een engel op die eruit ziet alsof hij op het punt staat weg
te vliegen van iets, waarnaar hij staart. Zijn ogen zijn opengesperd, zijn mond
staat open, zijn vleugels zijn wijd uitgeslagen. De engel van de geschiedenis
moet er zo uitzien. Hij heeft het gelaat naar het verleden gewend. Waar ons
een hele reeks gebeurtenissen verschijnt, ziet hij één grote catastrofe die
onophoudelijk puin op puin stapelt en de engel voor de voeten smijt. Hij zou
wel willen blijven, de doden opwekken en het vernielde samenvoegen. Maar
vanuit het paradijs waait een storm die in zijn vleugels blijft hangen en zo
sterk is dat de engel zijn vleugel niet meer kan sluiten. De storm drijft hem
onweerstaanbaar naar de toekomst die hij de rug toekeert terwijl de puinhopen
voor hem (in het verleden) ten hemel rijzen. Dat wat wij vooruitgang noemen
is deze storm' (Benjamin, Bd. I,3, 691).
De engel van Walter Benjamin is niet de metafysische engel van de
katholieke traditie. Het is ook niet de engel van de vooruitgang van Fukuyama,
maar misschien toch de enige engel die de reële geschiedenis van de mensheid
uitdrukt. Niet het begin van de geschiedenis, niet het einde van de geschiedenis, maar het midden van de geschiedenis.
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NOTEN
* Lezing gehouden op 15 mei 1992, voor de wetenschappelijke staf van de nieuwe Katholieke Theologische
Faculteit te Utrecht.
1 Der Spiegel 46 (1992) 15, p. 256.
2 De Volkskrant, 28/12/1989.
3 Francis Fukuyama, Het einde t aan de geschiedenis en de laatste mens, Amsterdam, 1992, p. 361.
4 Der Spiegel 46 (1992) 15, p. 258.
5 In de kerkgeschiedenis klinkt dit zelfbewuste aspect van het liberalisme door in het woord 'Kulturkampf',
de strijd van liberale staten op het einde van de 19e eeuw tegen het kader van de RK kerk. Het woord werd
in 1873 geïntroduceerd door de arts Rudolf Virchow, leider van de liberale Vooruitgangspartij in Duitsland
(G. Franz-Willig. Kulturkampf gestern und heute. Eine Seikularhetrachtung, 1871-1971, Munchen, 1972).
Tijdens de debatten in de Pruisische landdag op 17 januari over een wetsontwerp voor ppleiding en
benoeming van geestelijken sprak hij van een 'Kulturkampf'. Het gaat niet enkel om een praktische zaak,
maar om een strijd voor het behoud van de cultuur, van de vooruitgang aan menselijke beschaving. Hij zag
in de topleiding van de katholieke kerk, zeker na de afkondiging van het primaatschap van de paus van
Rome op het eerste Vaticaanse Concilie in 1870, een terugval in beschaving, een dreiging van een
middeleeuwse barbarij. Op analoge wijze spreekt Fukuyama over het islam-fundamentalisme van dit
moment, dat hij 'een meer dan oppervlakkige overeenkomst met het Europees fascisme' toedicht
(Fukuyama, 262). In 1873 werd het katholieke ultramontanisme en antimodernisme eveneens gezien als een
fundamentalisme, als een maatschappelijk gevaar dat de vrijheid en de beschaving bedreigde. Vandaar de
term 'Kulturkampf'.
6 Historikerstreit Die Dokuntentation der Kontroverse um die Ein:t ,c'arti,gkett der nationalso:talistischen
lndenverurchtung. München & Ziirich. 1987.
7 R. Hilberg, Die Vernichtung der europáischen Juden. 3 din., Frankfurt am Main, 1990. Zie ook Gie Van
Den Berghe, Raul Hilherg en de vernietiging van het Europese jodendom. Een standaardwerk, in Streven,
december 1989, p. 225 e.s.
8 Z. Bauman. Modernity and the Holocaust. Oxford, 1989, p. 12.

Dierenverhalen, mensenromans

ANTON KOOLHAAS
NOOR SMALS

Dit jaar werd de P.C. Hooft-prijs toegekend aan de schrijver Anton Koolhaas,
een omstreden figuur, vooral in de literatuurkritiek. Zo reageerde Maarten 't
Hart in zijn NRC-artikel De Wet van het boertje meer als bioloog dan als
invoelend lezer. In feite verweet hij Koolhaas zijn fantasie. 'Die beesten
kunnen helemaal niet bestaan', schreef 't Hart, 'laat Koolhaas er maar eens
een handboekje op naslaan'. Hij was niet de eerste die Koolhaas een algemeen
aanvaarde verhaalconventie opdrong. Jacques Kruithof ontlokte met zijn essay

Vertellen is menselijk een woedende reactie bij de schrijver zelf: 'Ik wens niet
te lezen hoe verkeerd ik mijn boeken schrijf'. Kruithof voelde zich gemanipuleerd door de alwetende verteller die de reacties van mens- en dierpersonages
interpreteerde. Daarmee wees hij in feite Koolhaas af, het is nu juist de
emotionele lading van deze verteller waardoor hij zich van anderen onderscheidt. Hij verlegt het perspectief van het kleinste knaagdier naar de blik uit
de verte.
Jaap Goedegebuure waardeerde in De Tijd van 21/2/92 dat vertellersperspectief, wanneer Koolhaas zijn figuren aan de fauna ontleent omdat de
nadrukkelijke regie hem dan niet hinderde. Zijn dieren bevolken geen leerzame
fabels maar hebben een eigen karakter. 'Elk dier krijgt wat het verdient. Een
snoek vreet zich letterlijk naar de dood toe. Het principe van de voedselketen
wordt er even plastisch als humoristisch verbeeld. Koolhaas maakt van het
natuurlijk evenwicht een perpetuum mobile van geweld dat geweld uitlokt, een
spiraal van agressie en blinde dadendrang'. In de latere romans verweet
Goedegebuure Koolhaas een 'prekerige bemoeizucht' met de menselijke
personages en haalde daarbij een zwakke scène aan uit

De geluiden van de

eerste dag.

Ik geloof niet dat de regisserende verteller de mensenromans zo
anders maakt. De figuren zijn, met uitzondering van de slechterikken, gevoelige tobbers of heiligen, karakters die een visie op het leven, de liefde en de
dood verwoorden. De oprechte kwetsbaarheid, de emotionaliteit die de
schrijver daarin laat zien, vertoont minder afstand en kan irriteren. Misschien
roept Koolhaas daarom zoveel tegenspraak, agressie en toch ook sympathie op.
De verteller leeft met zijn tragische personages mee en is daarin directer dan
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in zijn dierenverhalen. In het verhaal Vanwege een tere huid, over de eerste
liefde van Takkie en Jokke, die beiden nog zo jong zijn dat ze de dimensie
van de volwassen beschouwer missen, wordt de nauwelijks waarneembare
verliefdheid subliem verbeeld door de verteller: 'Zoals een vlam vaak juist pas
even boven de pit of de brander begint, is het met de liefde: in de tussenruimte tussen de vergankelijke werkelijkheid van de pit en de vlam, waar dus niets
is, bestaat die. Er is niets te zien, niettemin is vlak daarboven de vlam; loeiend
soms'.
Koolhaas zelf vindt zijn dierenverhalen oefeningen voor zijn mensenromans. Hij heeft er vooral de essentialia van leven en dood aan de orde willen
stellen. Daardoor kreeg hij een zekerheid die hem beveiligde tegen onnodige
bijkomstigheden en bladvullingen ook in zijn romans. Terwijl ieder verhaal
toch ook een heel eigen wereld nodig had, een telkens andere lokatie en
anders geaarde personages. Maar het beestenspul is niet alleen uitzonderlijk en
surrealistisch, ook beestachtig, clownesk, koddig, dikdoenerig, deerniswekkend
en door dat alles natuurlijk zeer aantrekkelijk.
Met zijn romans was Koolhaas gelukkig, mede door de uitzonderlijke
waardering van Wam de Moor in De Tijd. In de incidenteel toch ook kritische
recensies herkende Koolhaas zichzelf. Zijn correspondentie met De Moor die
zijn vriend werd, is tezamen met de boekbesprekingen gebundeld in Koolhaas

onder de mensen. De Moor heeft vanaf het dierenverhaal Mijn vader inspecteerde iedere avond de Nijl! de schrijver gevolgd. Hij zou voor Koolhaas van
betekenis willen zijn door mogelijkheden en tekorten aan te wijzen en zo zijn
werk te verhelderen.
'Schrijven is voor hem', volgens De Moor, 'niet wat het voor het gros van
de Nederlandse (realistische) schrijvers is: "herbeleven". Schrijven is "inleven"
en als uiterste consequentie daarvan "meesterven". Koolhaas is de beschouwer
van het drama dat leven is'.
'In die observatie', legt de schrijver zelf uit, 'ontstaat een inleving die de
trekken van vereenzelviging gaat vertonen'. Koolhaas verklaart dit uit zijn
voorliefde voor toneel. Een acteur wekt een personage tot leven. 'Je wordt
daardoor geen dier maar je vertaalt hele stukken dierlijke motoriek en dierengedrag in menselijk herkenbare vormen, (...) menselijk geïnterpreteerd en van
een menselijke gevoelswereld uit beschreven. (...) Dan kom je onherroepelijk
uit op twee dingen: het eendere in mensen- en dierenleven en de voortdurende
aanwezigheid van de dood in alle leven'. Later nuanceert de schrijver in zijn
mensenfiguren het proces van rouw: 'vanaf het moment van de vlucht van de
werkelijkheid, het opnieuw zoeken van de moederschoot, de behoefte verdwenen te zijn, te havenen, het willen doden van je ellendigste zelf, je poging tot
zelfstandigheid en afstand en het terugzoeken van vroegere plannen'. In
meerdere van zijn boeken, Een hond in een leeg huis en Tot waar zal ik je

brengen, sterft de vrouw en blijft de man in rouw achter met al zijn zelfbeklag
en zijn twijfel over hun verbondenheid. Laatst genoemde roman werd geschre-
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ven na een ernstig verkeersongeluk dat Koolhaas' vrouw, zoon en dochter
overkwam en dat van grote betekenis werd voor zijn schrijverschap.
Toch is zijn werk nooit autobiografisch. Koolhaas heeft het slechts langs
een omweg over eigen wel en wee. In de vertekening van de werkelijkheid
wordt de emotie groter, de gedachten over leven en dood krijgen een algemener betekenis.
EEN LAAT DEBUUT
Als kind leefde Tom, zoals hij genoemd werd, in een fantasiewereld waarin hij
geïsoleerd was maar heel gelukkig, een dromerig ventje. Pas in zijn studententijd vond hij herkenning bij anderen. Hij speelde veel toneel, introduceerde
moderne stukken. Met de latere dichter Leo Vroman moet hij heel wat
afgelachen hebben. Zij maakten samen de strip Stiemer en Stalma waarbij
Vroman tekende en Koolhaas schreef. In een van zijn studentenkamers in de
oorlog wemelde het van de muizen. 'Ik was niet de hoofdbewoner die last had
van muizen', vertelt Koolhaas, 'zij waren de hoofdbewoners die last hadden
van een man' . In die omkering ligt de basis voor zijn dierenverhalen waarvan
het eerste dateert van 1935: De kater komt terug. Incidenteel publiceerde hij er
een in de NRC, de krant waarvoor hij werkte.
In november 1940 trouwde hij met het meisje dat hem op ludieke wijze in
een bruiloftstoet was aangeboden. Na de oorlog vertrokken ze naar Jakarta
waar Koolhaas films en toneelstukken introduceerde.
Koolhaas debuteerde op 44-jarige leeftijd met de bundel Poging tot instinct
(1956) waarvan hij enkele verhalen 20 jaar geleden schreef. Weer terug in
Nederland werd hij directeur van de filmacademie, reden waarom hij weinig
tijd had voor de schrijverij. Hij bedacht zijn verhaal in de grote vakantie en
pas in de kerstvakantie kreeg hij een dag of acht de tijd om het te schrijven.
Hij had niet de gelegenheid zijn zinnen eindeloos te verbeteren maar hij wilde
dat ook niet. Hij was bang dat de intuïtieve gevoelswaarde van zijn verhalen
door veel verbeteringen aan kracht zou verliezen.
DIERENVERHALEN
Koolhaas kreeg in 1959 de Van der Hoogt-prijs voor zijn dierenverhalen. De
vroegste daarvan zijn pogingen de dieren te karakteriseren. Het gaat de
schrijver nog om het verhaal. Dieren met namen als Aortus (een rat), Archibald (een aquariumvis), Magopje, Ochterom, Frizzel, Neomfrobel leven in een
decor dat nog niet eigen is aan het dierpersonage en rondom ieder dier zou
passen. De beesten spreken een grappig taaltje. Mensen zijn wezens uit een
heel andere wereld. Het is altijd weer een uitdaging om een naam te vinden
die lading heeft en die in harmonie is met het verhaal en de diersoort. 'Balder
D. Quorg' bijvoorbeeld is een spin die in volstrekte eenzaamheid leeft, zijn
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webben construeert en zijn prooi vangt. De schrijver is de waarnemer van het

Van het visje Cunegonde de beschouwelijkGiff van de overkant een wezenlijke trek van Koolhaas'

dier. Kees Fens merkt op dat al in
heid opkomt, die in

proza aankondigt.
Later wordt het verhaal minder belangrijk, het dier is gesitueerd in een
eigen wereld, opgeroepen vanuit zijn denken en voelen. Soortgenoten worden
lotgenoten. We ontdekken een parallel tussen de mensen die in de omgeving
wonen en op het dier reageren. Ze delen in het lot. De vroeger zo machtige
jager is moe, maar net zo weerbarstig als het everzwijn dat zijn cadans in het
lopen niet meer terugvindt. De oude dame, eenzelvig en stug, wacht de dood,
net als de gehavende muis Arcadia.
Koolhaas maakt het dierlijke gedrag aannemelijk en legt er zijn eigen
emotie in, gecentreerd rondom zijn grote thema: de dood in het leven. Zijn
dieren leven met de doodsangst. In die zin zijn leven en dood ondeelbaar. De
Moor schrijft: 'Ze beperken hun bijna menselijkheid tot hun gedachtenleven.
Hun gedragingen vertonen het beeld van instinctmatig handelen zoals we dat
bij het dier kennen'. In het dierenverhaal zijn het opnieuw de bewegingen van
leven, paren, afsterven, die samenvallen. 'Koolhaas relativeert de kleine
gebeu rtenissen, past ze in het geheel van het leven, niet als onbelangrijk, maar
als kleine elementen in een eindeloze stroom'. Want, vertelt hij, 'het gaat me
om de eenheid'. Een nest muizen, een troepje kakelende kippen en hun haan,
een paar vissen in een vijver, schapen in hun stal, waarvan er een, Ursula,
leeft in een geur van heiligheid. Het volgzame volk volgt haar nieuwsgierig,
want ze is ten dode opgeschreven, ze verstoort immers het gewone patroon.
LEMMINGEN
Een ontroerend dierenverhaal met de titel

De laatste steen

uit de bundel

Een

geur van heiligheid

vertelt over lemmingen, 'die kleine knaagdieren die de
roep hebben op gezette tijden massaal zelfmoord te plegen door de zee in te
stappen en de kust uit te zwemmen tot ze verdrinken'. Met tederheid en humor
beschrijft Koolhaas dit drama in een van hen, Redelijke Roets, in de draaiing
van zijn lijfje, in het op vier pootjes zitten en knabbelen, in het dolle rennen
van de ene graspol naar de andere, het spartelen in de kleine plas. Aanvankelijk is Roets in zijn element op zijn terrein en bij zijn hol dat hij bekleed heeft
met eigen haar. Hij geniet er van de zon die in zijn gebied altijd laag staat,
van het gras dat er overvloedig groeit en van het water dat op zijn plateautje
langzaam stroomt, 'bestemd voor plaatselijke groei en overdaad'. Roets wacht
er op zijn liefje. Hij verlaat alleen zijn terrein om haar te zoeken. Hij zou
willen dat ze bij hem komt, dat ze verdwaalt in de gangen van zijn hol. Soms
droomt hij van 'de zoete gangen van het naaste gebied' waar hij haar vinden
zal. In zijn dromen heeft zijn geliefde een naam, Sepra, en hij maakt gedichtjes over haar maar kan haar niet naar zich toezingen.
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Zijn rustige leventje wordt verstoord door de komst van een ander, Blauwige Guts. Roets blijft de hele dag aan de indringer denken en juist als hij zijn
hol in wil gaan, na de avondlijke inspectie van zijn terrein, stuit hij weer op
een ander. Deze heeft zelf op zijn gebied al vier anderen aangetroffen en
maakt angstig excuses. Als Roets een indringer gedood heeft, kan hij alleen
maar weg gaan. Hij is verloren, ontluisterd door de smaak van bloed en vlees.
Vanaf nu gaat hij mee in de stroom. Vlak voor hem en achter hem weet hij
een ander. De gedachte dat hij na afloop van deze ellende niet verder zal
bestaan, overvalt hem. Woorden komen in hem op, die al het gerijm van zijn
leven overtreffen: '0 dier op weg, uw paden zijn verloren'.
We zien hem wegdraven voor de woede van een ander, zonder opzij te
kijken naar een of andere uitweg, de kop omlaag, de oortjes gestrekt; we zien
hem de rivier oversteken om de overkant te bereiken; de zee instappen voor de
grote oversteek; we voelen het trekken van de dood in zijn achterlijf, het
verdrinken. In zijn kop leeft hij nog. 'Hij verdrinkt zelf. Niemand wil hem
doden. (...) Er is alleen het vreemde, heffende en trekkerige geluid dat golven
maken, (...) het geluid waar iedere mogelijkheid uit verdwenen is. Het is het
wereldgeluid, het geluid van de planeet, dat duidelijk maakt hoezeer leven er
niet toe doet'.
Hier wordt de tragiek beschreven van wie het hol moet verlaten op de
vlucht voor de anderen en daardoor in de massale trek terecht komt. 'Wie niet
de vrede heeft ervaren van het eigen gebied waar alles bij het oude blijft',
schrijft Koolhaas, 'kan niet begrijpen hoe gruwelijk het is de rug beloerd te
weten. Het is ineens niet meer de eigen rug, het is een beestenrug geworden,
de rug van een soort, de kwetsbare algemene rug. Het lijf wordt gadegeslagen,
het is niet meer alleen en zichzelf genoeg, niet het lijf van iemand. Men hoort
bij een ongekende meerderheid'.
'Er is meer dood dan leven, wanneer de liefde vervangen is door het nare
spel van elkaar beloeren zonder verwachting', schrijft hij elders.
In werkelijkheid zal het er in het barre Noorden nog dierlijker aan toe
gaan. Koolhaas maakt de lemmingen tot dichters. Zoveel sensibele wezens bij
elkaar, dat geeft moeilijkheden. Ze nemen elkaars rijmwoorden over, voelen
zich bestolen en ontkend. De ander is zonder enig talent en reageert pijnlijk
banaal op verheven creaties. Als Roets in romantisch verlangen zijn 'zoete
gangen' uitspreekt, snauwt het vrouwtje Arka: 'Laat maar hangen'. Overbevolking is voor iedereen een probleem, maar kunstenaars hebben de eenzaamheid
nodig om in stilte hun eigen beeld op te bouwen. Daarvoor zijn er in dat
noordelijke landschap voor een dichter mogelijkheden genoeg. De zon staat er
zo laag dat iets kleins als Roets toch nog een heel behoorlijke schaduw heeft'.
Schaduw, de weerslag van de realiteit in de geest.
Roets weet van het bestaan van Sepra, al begrijpt hij niet hoe ze bestaat,
zijn verbeelding reikt over zijn eigen tijd heen. Hij bereidt haar de weg. Als
hij er niet meer is, komt Sepra in zijn hol wonen, ze heeft er ruimte genoeg en
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verzorgt er haar jongen, niet eens die van Roets. Zozeer doet hij er niet toe.
Hij bestaat bij gratie van het verhaal, de korte tijd van schrijven, de tijd van
lezen. Dan is hij voorbij.
MENSENROMANS
Koolhaas hield op met het schrijven van dierenverhalen na zijn medewerking

Bij de beesten af omdat hij, zoals hij vertelde,
na zijn biologische studie voor de film zijn onbevangenheid tegenover de
dieren was kwijtgeraakt, wat het ongelijk van 't Hart aangeeft in het hiervoor
genoemde artikel. Ook in de latere romans die hij schreef sedert 1970 en
waarvan De nagel achter het behang de eerste was, krijgen de gedachten over
aan de film van Bert Haanstra

Vanwege een tere huid en De geluiden van de
eerste dag sterven de hoofdpersonen. De dood van de kleine jongen Jokke lijkt

de dood een centrale plaats. In

zinloos, hij wordt vermoord door roofdieren, hoedna's, die in het bos waren
losgelaten omdat ze te gevaarlijk waren voor een tere kinderhuid. Hij neemt
het lot op zich. Zijn wegblijven beangstigt het meisje Takkie, ze voelt de
dreiging en is bezorgd. In deze roman over de eerste liefde van twee kinderen,
heeft Koolhaas geluk en verdriet met elkaar verbonden. Prachtig wordt de huid
verbeeld in het aanzicht van het huis zoals een verliefd mens dat kan zien:
'Alle ramen van het huis van de eerste geliefde hebben de eigenschap, dat
zij zelf er onverhoeds voor kan verschijnen. Die vensters zijn daardoor
rusteloos als een te dunne huid, die bij iedere emotie bloost of juist helemaal
wit wordt, of vlekkerig als er spanning is'.
DE GELUIDEN VAN DE EERSTE DAG
De geluiden klonken in het landschap van Normandië, in de buurt van Cotentin. Mirabelle woonde in een kleine boerderij buiten bedrijf aan een holle weg
tussen weilanden. Daar tegenover stond de grote boerderij van een kinderloos
echtpaar, Gérard en Eugény, die volop in bedrijf was. Er lagen nog wat huizen
in de omgeving, waaronder dat van de fruitkoopman en de demente tante.
Mirabelle had zich na een gelukkige jeugd en de dood van haar ouders, de
vrijers van het lijf weten te houden, ze genoot van haar blinkend gepoetste
huis en haar onafhankelijkheid. Ze leefde in harmonie met de natuur en
luisterde naar de geluiden uit haar omgeving. Vanuit dit evenwicht, dat zij
zorgzaam in stand hield, was ze vanzelfsprekend goed voor de mensen in het
dorp. Ze hielp de eeltige, verweerde vruchtenkoopman bij zijn sterven, die
vuile man, bruin als de aarde, die als medicijn petroleum dronk. Ze verzorgde
hem, lette op hem, keek naar hem, 'van ogen uit, die een mens tot een wezen
kunnen volgieten'. Voor het eerst was hij iemand. Toen hij van pijn en ellende
verwrongen zou moeten sterven, was ze zo met hem begaan, dat ze hem op
beide ogen kuste. Najankend van verrukking stond hij op, 'stak een hand in de
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zak van haar schort, pakte het sterke bindmes dat Mirabelle voor hem onvindbaar had willen maken en stak het in zijn keel, (...) zo onverwacht en zo
snakkend om degeen te zijn, die op het laatste moment van zijn leven door
een ander mens op beide ogen gekust was, dat hij eigenlijk meer zijn geboorte
bevestigd had dan zijn dood'.
'Koolhaas noemt de dood een natuurlijke voltooiing van het leven. Zijn
personages', schrijft De Moor, 'worden teruggeworpen op zichzelf, zo hun
houding tegenover de dood toetsend, hun begrip van liefde en hun vermogen
tot communiceren. (...) De diepte en de kwaliteit van liefde, van wat mensen
voelen kunnen, is bepalend voor de bereidheid om afstand te doen van het
leven, de vrees om te sterven is verdwenen. Groeiende liefde gaat gepaard met
doodsverlangen, een afzien van ingrijpen in leven en gevoel van anderen,
betekent eenzaamheid en als sterven de laatste en uiterste eenzaamheid is, is
die door liefde gegroeid en voorbereid'.
Na de dood van de vruchtenman, nam Mirabelle de demente tante bij zich
in huis om haar te verzorgen. Ze hadden het samen gezellig en de tante
maakte het nog lang heel goed.
Maar dan komt er een wending. Kees Fens ziet het boek daarom als een
tweeluik - Koolhaas bouwt zijn boeken nogal eens op uit twee complementaire helften. De prachtige evocatie van de geluiden van de eerste dag werkt
als een scharnier tussen twee luiken. De tijd wordt stilgezet, het is een moment
van mateloos geluk. De geluiden zijn herkenbaar en altijd dezelfde, vanaf het
eerste levenslicht: 'Ze hoorde het zingen van haar kanarie, ze hoorde als ze
erg goed luisterde, het lichte snurken van de tante, ze hoorde van wel drie
kanten een leeuwerik, ze hoorde heel in de verte mannen op het land, op grote
afstand van elkaar toch met elkaar praten, ze hoorde van achter een huis
kinderen roepen, ze hoorde het ritselen van de bomen bij haar huis, ze hoorde
een paard en wagen en keek naar het zoete bewegen van de gordijnen en
hoorde toen weer de kanarie in zijn malle kooitje en ze lette op het geluid van
het zachte gesnurk van de tante. (...) Deze wereld was vol vertrouwen, zij vol
evenwicht'. Kan het eenvoudiger?
'Waar de titel naar verwijst', schrijft De Moor, 'en wat het opperste geluk
kan betekenen, is de ondeelbaarheid van het leven, ontroerend uitgewerkt in
het bestaan van Mirabelle'.
Zij was het ook die het rustige ritme van de dagelijkse gebeurtenissen
verbrak toen ze op een namiddag in haar stoel in slaap viel. Buiten stond haar
ezel op zijn wortel te wachten. Omdat de bazin maar niet verscheen, stak hij
over naar het bos en begon daar tegen een boom te rammen. Een klein
knaagdier, dat in wankel evenwicht op een tak zijn winterslaap hield, een
zevenslaper, viel door het gebonk van de ezel tegen zijn boom zo ongelukkig
op een puntige paal dat hij meteen dood was. De ezel schrok, raakte uit zijn
doen, met steeds dramatischer gevolgen. Toen Mirabelle hem eindelijk de
wortel bracht en hem vriendschappelijk op zijn achterwerk klopte, werd hij zo
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wild dat hij opsprong en met zijn beide achterpoten haar benen brak. Uren lag
ze alleen in de wei bij het bos terwijl het nacht werd. 'Ze scheurde gras uit de
grond van pijn. Ze ging met de nagels de grond in van de pijn. Ze zou willen
loeien, gieren, sissen van de pijn. Ze griende nu ook van de pijn, griende als
een kind. Ze voelde voor het eerst in haar leven dat ze eenzaam was en
hoezeer doodgaan verlossend zou zijn'.
Midden in de nacht werd ze gevonden en naar het plattelandsziekenhuis
vervoerd waar ze haar benen niet goed wisten te zetten, opnieuw braken en
opnieuw zetten. In haar eenzame geluidloze witte kamer besloot Mirabelle dat
ze een kind zou krijgen. Het besef van die mogelijkheid maakte haar sterk.
Met dat idee voor ogen kon ze haar situatie aan. Vanuit het dorp werd ze
gehaald door een jonge boerenknecht. Hij ontroerde haar in zijn zenuwachtige
onhandigheid. Van hem wilde ze haar kind. Maar ze kwam terug als een
invalide. De tante in haar huis was zo achteloos verzorgd dat ze zich angstig
had afgesloten. Moeizaam herstelde Mirabelle het contact maar niet voor lang,
de tante stierf. De boer aan de overkant leende voor de bewezen diensten geld
van Mirabelle en kocht een lawaaierige melkmachine die ieder authentiek
geluid onhoorbaar maakte. Niets bleef meer zoals het was vanaf de eerste dag.
Jean kwam, bracht een cadeau voor haar mee, een haantje, bijna net zo
nerveus als hij met zijn tics en zijn wrijvende handen. Hij bleef die nacht bij
haar en ze maakten een kind. Het ging nog een tijd heel slecht in het gehucht.
Mirabelles benen konden haar gewicht niet dragen. De moeder van Jean
maakte krankzinnig veel moeilijkheden en stak uiteindelijk haar boerderij in
brand. Er kwam een trouwerij en ze kregen een dochtertje dat Eugény werd
genoemd, naar de buurvrouw, die voor haar zou gaan zorgen want na de
bevalling was het voor Mirabelle onmogelijk geworden om te lopen.
Langzaamaan werd de situatie toch weer stabiel. De buren namen het kind
in huis waardoor Eugény zachter werd, Gérard rustig en zelfverzekerd. De
melkmachine verloor zijn functie van statussymbool, hij bleek trouwens niet
rendabel en verdween. Jean raakte zijn tics kwijt, zette een bedrijf op en leerde
een jonge vrouw kennen. De rust was min of meer hersteld maar niet in
Mirabelle die geen nacht meer sliep en naar de dood verlangde. Haar huis was
leeg en leek nutteloos. 'De mensen die ze kende, kende ze niet en het allerdoodste was het geld. Nu ze in het bos keek, wilde ze erin en wilde ze de
dood vinden. Gewoon gaan staan en dood zijn. (.,.) Ze was bereid geweest het
onmogelijke te doen voor zoveel mensen, mannen en vrouwen, ze had de
liefde leren kennen voor een eigen kind. Nu voelde ze de liefde voor het kind
dat ze zelf was, met het verlangen in zich, de eerste dag niet te verliezen en
de laatste als eerste dag te ondergaan'. Het sterven van Mirabelle is als de
dood van Roets in De laatste steen: Ze maakt over haar dood heen plaats voor
de anderen. Haar dood was als haar leven, ze herstelde het evenwicht in de
omgeving, de goedheid die men van haar kende. In het huis van het kinderloze
echtpaar liep een klein meisje rond dat leek op Mirabelle: 'Met het haar achter
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zich aanwapperend, in angst en verrukking ver vooruithollend, door niemand
gezien en gehoord'. Zo eindigt het boek als het begint.
De Moor wijst op het spel met de tijd in deze roman, er wordt in verschillende tijdlagen geacteerd zonder dat het experimenteel overkomt. De alleswetende verteller kan vanuit zijn perspectief vooruitlopen op zaken, van figuur
wisselen, stilstaan in de tijd. Hij vertelt over Mirabelle, haar jeugd, haar rol in
het dorp en kondigt aan wat er gaat gebeuren. In de grootste verlatenheid
spiegelt ze zichzelf een baby voor. Hierdoor vergroot Koolhaas de kracht van
zijn centrale thema: de ondeelbaarheid van alle leven en dood.

DE TAAL VAN DE TRAGIEK
Ook door een schaamteloze, directe, vaak lichamelijke taal te gebruiken
bereikte Koolhaas het peil van deze tragedie die toch vooral tragisch is in de
liefde. Is de liefde er niet dan kan de aanwezigheid van de anderen pijnlijk
zijn. De achteloosheid in de omgang met de demente tante is zo fataal dat ze
voor dood in haar stoel blijft en weldra sterft. In die zin is de eenzaamheid het
voortdurende verdriet van de wereld. Noem het overbevolking, noem het
voedseltekort, noem het slordigheid waarmee mensen met het leven omspringen, de brute manier waarop de versierder binnendringt in het leven van de
onaangeraakte vrouw.
'Er is liefde mogelijk', schrijft Koolhaas, 'maar je moet er subtiel mee
omspringen want het luistert nauw; het toeval is bijna synoniem aan het
noodlot. (...) En anders is er onraad, vreselijk onraad! Voor de levenden,
veroordeeld tot dit nachtzwart, omzwermd door dode hemellichamen'. Koolhaas is niet alleen in staat zich in te leven, mee te sterven, hij relativeert ook.
'De humor zet het tragische gebeuren in een helder licht dat je eerder stil
maakt dan treurig. (...) Een gestaag groeiende groep lezers heeft hem bewonderd om zijn originaliteit, zijn humor, zijn kennis van zaken en observatievermogen als het om zijn dierlijke personages gaat, zijn bijzonder levendige, vaak
poëtische taalgebruik, de geinigheid van de dialogen die hij zijn dieren laat
voeren, zijn enorme verbeeldingskracht. (...) Het fraaie woordgebruik wordt op
niveau gehouden door meesterlijke — vaak humoristische — contrapunten in
de vorm van termen uit de allergewoonste, allernuchterste gebruikstaal.
Koolhaas wisselt daarbij enkelvoudige, constaterende, beschrijvende zinnen af
met — vooral voor de hoogtepunten, zoals Nescio deed — bijna hymnische
zinnen', aldus Wam De Moor in zijn boek

Koolhaas onder de mensen.

LATER WERK
Er zouden nog meer mensenromans verschijnen. Vlak na het ongeluk met zijn
vrouw en twee van zijn kinderen schreef Koolhaas de roman Tot waar zal ik

je brengen.

Een echtpaar logeert in een kustplaats waar een orkaan dreigt. De
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vrouw komt om het leven bij de vloedgolf die daar het gevolg van is. De
laatste woorden van de echtgenoot die zijn vrouw ergens onder moet brengen,
zijn: 'Tot waar zal ik je brengen?' Afscheidswoorden die hij zich zijn leven
lang zal verwijten.
Naar aanleiding van het spannende verhaal van Een kind in de toren
schrijft Koolhaas in een brief aan De Moor: 'Je bent niet gekluisterd aan de
man die je bent, je kunt veranderen; dood en geboorte liggen zeer dicht naast
elkaar. Centraal staat de manier waarop ze (de mensen) met elkaar omspringen, vooral de mensen die van elkaar houden' . Het boek doet verslag van het
gevecht tussen de held en zijn belagers. Kampe, een deskundige in de restauratie van oude gebouwen, onderzoekt de mogelijkheid om een oude toren op te
knappen. Aan het eind van zijn klimtocht ontdekt hij een nest met gierachtige
vogels. Ze hebben een kind naarboven gebracht en hij redt het uit hun klauwen, vertroetelt het. Voor het eerst in zijn leven raakt de cijferaar vertederd en
bevrijdt zichzelf van zijn kilte. Het kind vertegenwoordigt het goede. Daarnaast ervaart Kampe in de folterkamers van de toren de dood, de ontkenning
van alle leven. 'Het elkaar aandoen in zijn uiterste vorm; met uitwissing van
de namen, de ooit gemaakte gebaren, de ooit gezegde dingen, de ooit gekende
liefde'.

W. De Moor, Koolhaas onder de mensen. Atheneum. Amsterdam, 1978.
A. Koolhaas. Inleiding hij Er _it geen spek in de val, Van Oorschot, Amsterdam, 1958.
J. Goedegehuure, Een eigen:inrug verteller. in HP/De Tijd, 21/2/92.
A. Koolhaas, Een geur van heiligheid, waarin De laatste steen. Van Oorschot, Amsterdam, 1964.
A. Koolhaas, Vanwege een tere huid, Van Oorschot, Amsterdam, 1973.
A. Koolhaas, De geluiden van de eerste dag, Van Oorschot, Amsterdam, 1975.

Actuele relevantie van een vroegmodern debat

LEGNARDUS LESSIUS OVER DE
BERGEN VAN BARMHARTIGHEID
TOON VAN HOUDT

'Al d'inconvenient men mach bemercken,
Tusschen de Lombaert, en den Bergh te kiesen,
Is dat door oorsaeck van de nieuwe wercken,
Armen gewinnen, woeckeraers verliesen,
Een swaerheyt meer dan eenige mensch' te spijten,
VVant t'waer genouch de duyvel te doen crijten'.

Met deze ironische verzen opende Wenzel Cobergher (1557-1634) zijn
pleidooi voor de Bergen van Barmhartigheid, die hij vanaf 1618 in de Zuidelijke Nederlanden oprichtte. Deze openbare kredietinstellingen verleenden
mensen in geldnood in ruil voor een onderpand een goedkoop krediet. Aan de
kapitaalverstrekkers keerden ze 6,25% uit, een som die betaald werd met de
15% intrest die van de ontleners werd gevraagd. Dit intrestniveau lag ver
beneden de woekerintresten die de private uitleners ofte lombarden aanrekenden. Die lui 'sijn altoos gewillich ghelt te leenen, / want sy hun charitate
nimmer speenen', zo merkt Cobergher schamper op, maar tenslotte gooien ze
hun masker af en tonen ze zich weerwolven 'die in 't bosch van noot, I
aenveerden menschen, die daer comen schuylen / (...) Quanten die van de
duyvel sijn vercooren, I armoed' te maecken armer dan te vooren'2.
Cobergher schreef voor eigen winkel en wist dat hij lang niet iedereen van
het ethisch gehalte van zijn onderneming zou overtuigen. Ondertussen hadden
de lombarden trouwens al een advocaat voor hun kar gespannen om hun
belangen te verdedigen en de Bergen in diskrediet te brengen. Cobergher paste
nu dezelfde tactiek toe. Ook hij schakelde een geleerde in, geen jurist, maar
een theoloog met een internationale uitstraling: de Vlaamse jezuïet Leonardus
Lessius (1554-1623). In 1605 had die zijn standaardwerk De iustitia et iure
(Over rechtvaardigheid en recht) gepubliceerd, en daarin had hij het beginsel
van de • Bergen reeds bondig goedgekeurd. Van heinde en verre kwamen
biechtvaders, rechtsgeleerden en zakenlui hem over diverse gewetensproblemen raadplegen. Ook in politieke kringen genoot hij een hoog aanzien. Naar
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verluidt had aartshertog Albert (1598-1621) zijn traktaat steeds binnen handbereik: zijn beleid moest steunen op de wapenen van Oostenrijk en de wijsheid
van Lessius.
Lessius ging op Coberghers verzoek in. Hij stelde een verdediging op die
hij in 1621 in de vorm van een appendix aan zijn traktaat Over rechtvaardigheid en recht toevoegde. Hoe pakte Lessius die verdediging aan? Wat was de
rol van zijn geschrift in het 17e eeuwse debat over de Bergen? En wat heeft
dat debat ons vandaag nog te vertellen?
EEN TIJDELOOS PROBLEEM?
Tachtig jaar geleden publiceerde de Leuvense rechtsgeleerde, historicus en
economist Victor Brants (1856-1917) twee bijdragen over het economische en
politieke denken van Lessius. Daarmee legde hij de basis voor het modern
wetenschappelijke onderzoek van diens economische ethiek. Maar zijn belangstelling was niet louter academisch. Trouw aan het personalisme van de
Leuvense universiteit stelde hij zich tot doel de ethische principes van het
thomisme te actualiseren door ze op de gewijzigde economische en sociale
omstandigheden van zijn tijd toe te passen. Lessius had destijds hetzelfde
gedaan en was dus een lichtend voorbeeld. Bij zijn poging tot actualisering
had Brants in het bijzonder oog voor de middenstander — de kleine ambachtsman en landbouwer — en de liquiditeitsproblemen waarmee die te kampen
had. Op zoek naar krediet raakte hij vaak verstrikt in de netten van het
grootkapitaal. Het beeld dat Brants van de nieuwe woekeraars ophangt, is niet
minder aangrijpend dan dat van Cobergher:
'Een man is wat krap bij kas, men haalt hem ertoe over een gemakkelijke lening
aan te gaan: de voorwaarden zijn zacht, in elk geval schappelijk. De man laat zich
verleiden, hij verliest de vervaldag uit het oog. Graag staat men hem een verlenging toe. De lening wordt wat zwaarder, doch nauwelijks. Dat gaat zo door, telkens
worden de voorwaarden wat strenger — tot op de dag dat men plotseling tot
executie overgaat. Dan snoert men de strop strak aan, want men ziet de kans
schoon bij een liquidatie een goede slag te slaan. Ofwel drijft men de vorderingen
op, de commissies voor verleende diensten, de gevoerde onderhandelingen, de
onkosten — zolang men maar sap uit de citroen kan knijpen. Dan weigert men
plots verder krediet, onverschillig, zonder wroeging — een regelrechte ramp.
Hoeveel mensen hebben niet in deze jammerlijke omstandigheden moeten worstelen, hoevelen zijn niet het fatale pad opgegaan... en hebben er alles bij ingeschoten'4.

Tegen deze achtergrond valt Brants' interesse voor de Bergen beter te begrijpen. Zij waren voor hem een historisch bepaald antwoord op een steeds
weerkerend en daarom immer actueel probleem, een antwoord dat nog model
kon staan of althans nog kon inspireren bij het uitdenken van nieuwe antwoor-
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den, zoals mutualiteiten, coöperaties e.d.
De financiële problemen waarmee de middenstander ten tijde van Brants
geconfronteerd werd, bestaan tot op vandaag de dag. Vooral in de Derde
Wereld zijn ze bijzonder acuut. Mensen willen wat ondernemen, maar hebben
daarvoor kapitaal nodig, en dat moeten ze noodgedwongen lenen bij gehaaide
woekeraars — 'loan sharks' zoals een Margajja, die met onderkoelde humor is
beschreven door de Indiase auteur K.R. Narajan. Wie bij Margajja een lening
aanging, tekende meteen zijn doodvonnis.
'Velen waren gek en ongelukkig geworden, maar Margajja maakte zich nooit druk
om hen en zag hen nooit meer terug. "Zo gaat het nu eenmaal", zei hij. "Ze moeten
maar zorgen dat ze hun schulden betalen en hun huizen terugkrijgen. Ze vergeten
dat ze mij zelf om hulp zijn komen vragen". Men kwam enkel onder druk bij hem
lenen en wanneer men nergens anders terecht kon. Margajja was de enige bij wie je
zo geld kon lenen. Hij maakte de minste drukte over de formaliteiten, maar hij
berekende op zoveel subtiele manieren rente en stelde die zo gewiekst samen, dat
het min of meer was afgelopen met iemand zodra hij zijn schuldbekentenissen
tekende. Hij had geen schijn van kans meer om zijn eigendom terug te krijgen,
vooral als hij een paar jaar liet verstrijken' 5.

Een oplossing voor dit navrante probleem ligt voor de hand en wordt intussen
al in de praktijk gebracht: goedkope kredietverschaffing via 'dorpsbanken'.
Volgens R. Beutels kunnen die 'dorpsbanken' zonder veel moeilijkheden de
structuur van de Zuidnederlandse Bergen overnemen. 'Waarlijk, gezien onze
know-how lijkt de formule van de 'Openbare Kas van Lening' (...) wel een
bankprodukt, geschikt om in de vorm van een netwerk naar ontwikkelingslanden te worden uitgevoerd', zo schrijft deze vurige bewonderaar van Lessius6.
EEN VOORBIJGESTREEFD DEBAT?

Bergen van Barmhartigheid

als een immer actuele — of althans immer te
actualiseren — oplossing voor een immer actueel woekerprobleem. Deze
voorstelling van zaken is aantrekkelijk en lijkt een geschikt uitgangspunt om

de relevantie van Lessius' geschrift in het licht te stellen. Was ook zijn betoog
over de Bergen niet ingegeven door een oprechte zorg om het woekerprobleem
— en dus een deel van het armoedeprobleem — van zijn tijd te helpen
oplossen? Ondubbelzinnig schreef hij in zijn traktaat

Over rechtvaardigheid en

recht:
'Men zou de woekeraars moeten elimineren, die het overal voor het zeggen hebben
en het gewone volk uitzuigen, en her en der in de steden zou men dergelijke
Bergen moeten oprichten. Dat is niet alleen hoogst wenselijk, maar dient ook
metterdaad te worden nagestreefd. (...) (Alzo) zou paal en perk worden gesteld aan
woeker, een zonde die door God en mens verafschuwd wordt' (WW, pp. 50-507.
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Deze voorstelling van zaken is erg aantrekkelijk, maar raakt m.i. toch de kern
van het 17e eeuwse debat niet. De voorstelling gaat er immers ten onrechte
van uit dat het woekerprobleem eeuwenlang constant is gebleven. De econoom
en ethicus van nu vinden allicht dat onbemiddelde mensen meer gebaat zijn
met goedkoop krediet dan met woekerleningen, en zoeken vervolgens naar
adequate middelen om zo'n goedkoop krediet te verlenen. Een formule als de
Bergen lijkt hun daarbij model te kunnen staan. Ook Lessius en zijn tijdgenoten beschouwden woeker als een maatschappelijke kwaal, maar zij definieerden dat begrip anders dan wij en discussieerden dus ook over iets anders.
Woeker was in hun ogen niet zomaar een buitensporige intrest uit lening. Elke
intrest — hoog of laag — die op grond van een lening werd gevorderd, was
woeker. 'Er is sprake van woeker, wanneer men krachtens en op grond van
lening een som int', aldus Lessius. De kernvraag van het debat was dan of de
Zuidnederlandse Bergen, die intrest aanrekenden, zich schuldig maakten aan
woeker of niet.
Bergen die gratis leenden, waren perfect in overeenstemming met de
kerkelijke intrestleer en verdienden zonder twijfel het etiket 'liefdadig' of
'barmhartig', maar door hun wankele financiële basis liepen zij het risico om
binnen de kortste keren bankroet te gaan. De Zuidnederlandse Bergen rekenden wél een matige intrest aan. Volgens Lessius waren zij minder 'liefdadig',
maar maakten zij zich niet schuldig aan woeker: zij mochten zich schadeloos
stellen voor de onkosten die zij bij het lenen hadden gemaakt, en daar hoorden
volgens hem ook de bekostiging van de gebouwen en de vergoeding van de
kapitaalverstrekkers toe. Een alternatief was er trouwens niet. Men zou er
volgens Lessius weliswaar aan kunnen denken om de infrastructuur van de
Bergen via een extra belasting op bier, wijn of andere produkten te bekostigen.
Maar hij moet zelf ook wel hebben ingezien dat zo'n indirecte belasting op
levensmiddelen psychologisch te gevoelig lag om in alle ernst te worden
doorgevoerd. Verder was het in principe ook mogelijk om naar Italiaans
voorbeeld 'gratis Bergen' op te richten — Bergen dus waarvan de kapitaalvoorraad louter uit gratis giften bestond en die daarom geen intrest hoefden
aan te rekenen om de kapitaalverstrekkers te vergoeden. Maar dat plan
wimpelde Lessius als onrealistisch af. Zwoer men bij intrestloze leningen, dan
zou men de Bergen in het failliet storten en de mensen opnieuw in de armen
van de private woekeraars drijven: 'Het standpunt van de tegenpartij komt
erop neer dat men elke poging om zo'n Berg. op te richten fnuikt en de
woekeraars weer introduceert. Want de gratis giften zijn gering en volstaan
niet om zelfs maar een gebouw voor de Berg aan te schaffen, laat staan om
steun te verlenen aan de behoeftigen' (WW, p. 113).
Lessius had gelijk: de kerkelijke intrestleer voorzag inderdaad dat men een
vergoeding mocht vragen voor 'geleden schade' (damhum emergens). Dat was
één van de geldigde 'titels' of rechtsgronden die de theologen reeds in de
middeleeuwen aanvaarden en die het intrestverbod wel niet uitschakelden,
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maar zijn draagwijdte toch inperkten. Lessius ging een stap verder in dezelfde
richting: hij paste de rechtsgrond voor het eerst toe op Bergen die qua opzet
verrassend veel trekken van een moderne bank vertoonden. Vooreerst mocht
de Berg volgens hem gefinancierd worden met privé-kapitaal. Daarin lag voor
hem onmiskenbaar een groot maatschappelijk voordeel: 'De Bergen zouden de
gemeenschap (...) velerlei voordelen bieden. (...) Inwoners die geld in overvloed hebben zouden dat geld veilig en met vrucht kunnen beleggen door op
de Berg gevestigde renten te kopen: dergelijke renten brengen veel op en
houden geen enkel risico in. Zo zou er nooit gebrek zijn aan mensen die geld
in overvloed bijeenbrengen' (WW, p. 51).
Verder mocht de Berg ook aan handelaars en ambachtslui krediet verschaffen. In principe waren de Bergen weliswaar bedoeld voor armen, maar het
begrip 'arm' diende met de nodige vrijheid te worden geïnterpreteerd, zoals
Laurentius Beyerlinck (1578-1627) correct opmerkte: ' Bergen van Barmhartigheid zijn op de eerste plaats opgericht om de armen en behoeftigen door
liefdadigheid te ondersteunen. Het gaat dan zowel om lieden die in uiterste
armoe verkeren, als om mensen die hier en nu over te weinig fortuin beschikken om hun status hoog te houden, of om hun handelszaken te verrichten en
hun functies te vervullen. Beide groepen ontvangen tegen de matige onkost
van 6 a 10% contant en gereed geld, de eerste voor levensonderhoud, de
tweede voor andere dringende behoeften' (WW, p. 117).
Beyerlinck meende dat de Bergen zelfs voor de adel moesten worden
opengesteld. Want die zou zonder geleend geld haar opzichtige leefstijl — en
dus haar reputatie — niet langer kunnen behouden, en was een sterke adel niet
de basis van elke gezonde maatschappelijke orde? Kortom: de Zuidnederlandse
Bergen stonden open voor alle mensen.

damnum emergens op de Zuidnederpublieke bankwezen in, maar
private pandlener. Want als een publieke

Lessius' toepassing van de rechtstitel

landse Bergen hield een erkenning van het

rechtvaardigde impliciet ook de
leenbank intrest mocht vorderen om haar kapitaalverschaffers te vergoeden,
waarom zou een lombard dat dan niet mogen? In zijn traktaat

Over rechtvaar-

digheid en recht

ziet Lessius daar in elk geval geen graten in. 'Ook een
privaat persoon mag een dergelijke Berg oprichten, zelfs als hij het kapitaal
tegen rente heeft opgenomen, en hij mag van de ontleners zoveel vorderen als
nodig is om zich schadeloos te stellen, zelfs als die in dat geval 8 a 10%
intrest moeten betalen. Want hij heeft met zijn activiteit enkel en alleen hun
voordeel op het oog en neemt om zo te zeggen hun zaken op profitabele wijze
waar; precies daarom mag hij zoveel vorderen als nodig is om zichzelf
schadeloos te stellen' (WW, pp. 49-50).

In de Appendix lijkt hij dat standpunt te verlaten en bakent hij de Bergen
en de private leentafels op het eerste gezicht scherp van elkaar af. 'Naar
verluidt verklaren de woekeraars momenteel bereid te zijn leningen te verstrekken tegen 15%; dat is de vergoeding die de Berg aanvankelijk vroeg. Maar dat

LLONARDUS' LESSIUS OVER DE BERGEN VAN BARMHARTIGHEID

111 i

is van geen tel. Want misschien zijn ze daar in het begin wel toe bereid om
het succes van de Berg te dwarsbomen, maar zullen ze na verloop van tijd de
gevraagde taks weer opdrijven tot woekerrente, zodra ze dat opportuun vinden'
(WW, p. 112). Misschien heeft Lessius wel gelijk. Maar de grens die hij trekt
is gebaseerd op een subjectieve inschatting van het toekomstig gedrag van de
lombarden, en dat is weinig overtuigend. Wil Lessius consequent blijven met
zichzelf, dan moet hij principieel erkennen dat een private pandlener of
'woekeraar' net als een Berg geld mag uitlenen tegen 15% en bijgevolg geen
woekeraar meer is, zolang hij zich aan dat intrestniveau houdt. 'Als een
woekeraar net zoveel vorderde als nodig is om zich schadeloos te stellen, zou
hij geen woekeraar meer zijn en zou hij volstrekt niet onrechtvaardig handelen.
Want niemand is ertoe gehouden tot eigen schade te lenen; billijkheidshalve is
dat hoegenaamd niet vereist' (WW, p. 100).
Met zijn impliciete erkenning van de professionele pandlening ondermijnt
Lessius verder het kerkelijke intrestverbod, dat oorspronkelijk en op de eerste
plaats tegen professionele geldleners gericht was. Meer en meer zal de
opvatting veld winnen dat een matige intrest altijd geoorloofd is, en dat alleen
overdreven intrest als woeker moet worden bestempeld. Lessius' inbreng in het
debat over de Bergen draagt er zo mede toe bij dat dit debat na verloop van
tijd als 'historisch', voorbijgestreefd zal kunnen worden afgesloten. Die stap
zal uiteindelijk door Alphonsus van Liguori (1696-1787) worden gezet. Hij
definieert woeker als 'intrest die geïnd wordt zonder enige titel die opbrengst
rechtvaardigt'. 'At this point "usury" has taken on the modem sense of "excessive interest"'. aldus A.R. Jonsen en S. Toulmin8.
ETHIEK EN OPPORTUNITEIT
Lessius stond een kredietinstelling voor ogen die zowel investeerders als
ontleners baat bracht. De instelling zou er volgens hem niet minder weldadig
of caritatief om zijn. 'Het is onjuist te stellen dat men de instelling geen Berg
van Barmhartigheid zou mogen heten. Want het verstrekken van leningen is
een werk van barmhartigheid, ook al vraagt men een vergoeding: door andermans noden te verhelpen verricht men in de ware zin van het woord liefdadig
werk' (WW, p. 85).
Financieel rendement en maatschappelijk surplus, eigenbelang en altruïsme
hoeven mekaar niet uit te sluiten. Op dit punt vertoont Lessius' pleidooi voor
de Bergen een raakpunt met actuele beschouwingen omtrent ethisch financieren. Via alternatieve kredietcircuits als het Krekelsparen ondersteunt de kleine
spaarder van nu kleinschalige, sociaal verantwoorde projecten, zonder van een
normale opbrengst van zijn spaargeld te moeten afzien. In zekere zin verdient
hij aan de hulp die hij biedt. Hij denkt aan zichzelf én aan de ander9.
Maar bestaat niet het gevaar dat hij soms meer aan zichzelf dan aan de
ander denkt? In hoeverre mag men überhaupt verdienen aan geboden hulp?
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Die vraag dringt zich in een andere context onvermijdelijk op, met name i.v.m.
de 'ontwikkelingshulp' die het Westen in de vorm van leningen tegen intrest
aan Derde Wereld-landen verstrekt. In dit verband durft een moraaltheoloog
als Dietmar Mieth ervoor pleiten opnieuw een intrestverbod in te voeren —
een 'zeitgemdsses Schuldzinsverbot: das Verbot, an "Hilfe" zu verdienen'10
Is liefdadigheid die gepaard gaat met de nodige dosis 'baatzucht' nog wel
echt liefdadig? De vraag stelde zich reeds in het 17e eeuwse debat over de
Zuidnederlandse Bergen. De tegenstanders van deze instellingen beantwoordden haar ronduit negatief. Zij vonden dat de Bergen van Barmhartigheid niet
strookten met de christelijke eis tot barmhartigheid ofte naastenliefde, en
wilden de instelling dan ook niet goedkeuren. Lessius gaf in zijn verdedigingsgeschrift hun bezwaren getrouw weer: 'Het is niet ernstig te beweren dat zo'n
Berg de naam 'barmhartig' verdient omdat hij bereid is — weliswaar tegen
betaling — een lening te verstrekken aan al wie daarom verzoekt. Tegen
betaling leent ook een woekeraar graag uit aan al wie daarom vraagt' (WW, p.
111). De tegenpartij constateerde een onoverbrugbare kloof tussen ideaal
(barmhartigheid) en realiteit (Bergen van Barmhartigheid), en berustte daarin:
liever geen barmhartigheid dan een geperverteerde vorm ervan, liever geen
Bergen dan Bergen die intrest vorderen: 'Als de naastenliefde van de mensen
zozeer verkilt dat men bij gebrek aan gratis geldelijke giften geen Bergen van
Barmhartigheid in de ware zin van het woord kan oprichten, dan is dat nog
geen geldige reden om de onaantastbare woekerleer van de Heilige Geest en
de Kerk omver te gooien of te perverteren' (WW, p. 135).
Lessius weigerde zich bij dit verdict neer te leggen. Een evenwichtige
afweging van het gewenste en het mogelijke deed hem besluiten dat de Bergen
niet ideaal, maar wel onontbeerlijk nuttig waren. Hij probeerde bijbelse
inspiratie en moderne institutie met elkaar te verzoenen, het wenselijke op het
haalbare af te stemmen. Zijn houding getuigt van een realiteitszin die de
'beginselhelden' van de tegenpartij zelf onmogelijk konden billijken.
DE TERUGKEER NAAR HET BIJZONDERE
Lessius' ruime standpunt inzake economische ethiek in het algemeen en de
Zuidnederlandse Bergen in het bijzonder, werd ingegeven door een houding of
methode die in de vroegmoderne tijd wijd verbreid was en die sinds kort weer
volop in de belangstelling staat, ja zelfs aan een revival lijkt toe te zijn. Zij
kan kort en bondig als casuïstiek worden omschreven.
Lessius werden twee zeer concrete vraagstukken voorgelegd: (1) 'Mag men
op gezag van de vorst in een stad ten voordele van de gemeenschap een Berg
van Barmhartigheid oprichten waarin van de beleners niet alleen voor de
vergoeding van de bedienden de strikt vereiste som wordt gevorderd, maar ook
voor de jaarlijkse afbetaling van de renten, waartegen de Berg zijn kapitaal
heeft aangetrokken?' (2) 'Mag men een Berg oprichten waarin van de beleners
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niet alleen voor het loon van de bedienden en de rentebetaling, maar ook voor
de op- en inrichting van een gebouw de vereiste som wordt gevorderd?' Het
was nu Lessius' taak als theoloog om de algemene beginselen van de kerkelijke intrestleer op deze twee casussen toe te passen. Daarbij moest hij rekening
houden met de concrete omstandigheden, waarin het 'geval' zich voordeed —
omstandigheden die van plaats tot plaats konden verschillen en van tijd tot tijd
veranderen. Die verschillen en veranderingen hadden immers een onmiddellijke weerslag op de beoordeling van het concrete geval. Zo was het intrestverbod ontstaan binnen de subsistentie-economie van de bijbelse oudheid en de
vroege middeleeuwen, en die was niet te vergelijken met het sterk ontwikkelde
handelskapitalisme van Lessius' tijd. Het verbod had in beide periodes andere
effecten en diende dus ook anders te worden beoordeeld. Verder waren de
Zuidelijke Nederlanden ook niet te vergelijken met Italië: dat 'gratis Bergen'
ginder een groot succes kenden, garandeerde nog niet dat de structuur van
deze Bergen onveranderd op onze streken kon worden overgeplant.
Wie aandacht schonk aan de omstandigheden, schonk meteen ook aandacht
aan wat opportuun was en wat niet, wat maatschappelijk nuttig was of niet.
Ook Lessius deed dat. Daarmee verlaagde hij het debat niet tot het niveau van
een ordinair opportunisme, maar trok hij de discussie integendeel breed open.
Traditioneel werd het debat over de Bergen (en dat over intrest en woeker
in het algemeen) gevoerd binnen de grenzen van de ruilrechtvaardigheid. Bij
een contract moesten beide partijen gelijk worden beloond en belast: tussen
prestatie en tegenprestatie moest er een evenwicht of gelijkheid bestaan. Zoals
gezegd, beantwoordden de Zuidnederlandse Bergen volgens Lessius aan dit
principe. De Bergen ontvingen niet meer dan ze aan de ontleners gaven, want
zij mochten zich schadeloos stellen voor gemaakte onkosten; en de ontleners
betaalden niet meer terug dan ze in de vorm van krediet hadden gekregen,
want in ruil voor het voordeel dat zij van de Bergen genoten, moesten ze ook
bijdragen in de lasten van de instelling.
Maar daarnaast bestudeerde Lessius de Bergen ook in het licht van de
algemene rechtvaardigheid (iustitia generalis). Hierin week hij niet alleen af
van zijn rigoristische tegenstanders, maar ging hij ook veel verder dan de
meeste andere laatscholastieke theologen. De algemene rechtvaardigheid
beschouwt niet de relatie van contractant tot contractant op zich (pars ad
partem), maar die van de individuele burger tot de gemeenschap (pars ad
totem). Zij weegt m.a.w. het ethisch gehalte van een handeling of instelling af
aan haar nut of nadeel voor het algemeen belang, het honum commune. En dat
de Zuidnederlandse Bergen het algemeen belang dienden, stond voor Lessius
als een paal boven water. Uitvoerig somt hij de vele maatschappelijke voordelen van de Bergen op. De teneur is dat men Bergen bezwaarlijk niet kon
oprichten; oprichting drong zich eenvoudigweg op.
Het schermen met het 'algemeen belang' levert allicht geen doorslaggevende argumenten, geen 'zekere', onomstotelijke bewijzen op, maar dat stoort
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Lessius hoegenaamd niet. Juist omdat de ethiek voortdurend rekening moet
houden met de concrete omstandigheden en die omstandigheden voortdurend
aan verandering onderhevig zijn, kan de moraaltheoloog in het beste geval
slechts waarschijnlijke, 'probabele' argumenten aanvoeren. Deze idee vormde
de basis van het morele denken van de jezuïeten en werd al in 1554 scherp
verwoord door Jacobus Lainez, de latere generaal-overste van de orde:
'Handelsovereenkomsten zijn een materie die betrekking heeft op de moraal en
die daarom geen absolute zekerheid, maar slechts een zekere mate van
probabiliteit toelaat. Want de minste wijziging in de omstandigheden dwingt er
de theoloog toe zijn oordeel over heel de zaak te herzien' I.
Wanneer men niet zeker weet of een handeling geoorloofd is, mag men
haar volgens de 'probabilist' toch verrichten, als men maar een probabele
reden kan aanvoeren dat ze niet verboden is (en dit zelfs als er een meer
waarschijnlijke reden zou bestaan dat ze wél verboden is). Zeker waar het
algemeen belang op het spel staat, mag men zich rustig op probabele argumenten verlaten, vindt Lessius: 'Aangezien we toch voor het algemeen welzijn
geboren zijn, zie ik niet in waarom men ter ondersteuning van dat algemeen
welzijn geen gebruik zou mogen maken van een waarschijnlijk oordeel,
wanneer in tijden van grote moeilijkheden andere, meer aangewezen middelen
ter ondersteuning ontbreken' (WW, pp. 55-56).
Bergen van Barmhartigheid zijn geoorloofd en liefdadig. Die stelling wordt
door Lessius met probabele argumenten geadstrueerd. En die argumenten
volstaan volgens hem om het debat ten voordele van de Bergen te beslissen,
temeer daar het belang van de gemeenschap in hoge mate van de oprichting
van deze Bergen afhangt en haalbare alternatieven niet voorhanden zijn.
Op basis van een dergelijke redenering weet Lessius een controversiële
instelling te rechtvaardigen en draagt hij bij tot de realisering ervan. Zijn
beginselvaste opponenten hebben op zijn argumenten geen pasklaar antwoord.
Zij kunnen slechts zweren bij de steriele strengheid van hun ideaal, en ondertussen Lessius' argumenten als probabel bestempelen en van de hand wijzen.
Zo raakt het debat over de Bergen verstrikt in een strijd tussen rigoristen en
probabilisten. Het debat verandert van karakter: de inzet is niet langer de
Bergen zelf, maar de fundamenten waarop de moraaltheologie (zeg maar: de
ethiek) behoort te berusten.
Die strijd zal in de loop van de 17e en de 18e eeuw in volle hevigheid
woeden, maar is in feite nog altijd aan de gang. In moderne termen vertaald
reflecteert het conflict de keuze tussen een meer principe-georiënteerde en een
meer situatie-gevoelige aanpak. De principe-georiënteerde methode kan leiden
tot 'Prinzipienreiterei' die blind blijft voor de concrete situaties waarin een
moreel probleem zich voordoet. Een situationele benadering houdt dan weer
het gevaar in dat de fundamentele ethische principes vervagen door de vele
uitzonderingen die bij de toepassing ervan worden toegestaan. Van Willigenburg vat het probleem treffend samen:
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'Een situationele benadering leent zich gemakkelijk tot misbruik (als een excuus
voor laxisme), doordat zij de klemtoon legt op het detail en de eigenheid van het
morele geval. De vraag is evenwel of het opleggen van rigide regels en principes
daartegen de meest adequate remedie biedt. Hoe voorkomen dat misbruik wordt
gemaakt van een methode voor ethische besluitvorming die een simpele "ja of
nee"-houding afwijst en opteert voor oordeelkundige onderscheiding?' '2

Lessius probeerde die vraag in zijn tijd reeds te beantwoorden. In de praktijk
streefde hij een gulden middenweg na. Telkens men hem een moreel probleem
voorlegde, onderzocht hij de concrete context waarin het geval zich voordeed.
Met dat doel voor ogen ging hij b.v. de Antwerpse beurspraktijk van nabij
bestuderen. Maar die situationele aanpak maakte hem niet blind voor de
fundamentele principes waarop het ethische oordeel uiteindelijk behoorde te
berusten. Ook in het debat over de Bergen wist Lessius beide aspecten met
elkaar te verzoenen. Zoals gezegd, hield hij ernstig rekening met de concrete
maatschappelijke situatie waarin deze instellingen functioneerden; in feite
belichtte hij zo het probleem vanuit het principe van de algemene rechtvaardigheid. Ook een situationele ethiek blijkt dus op principes te berusten.
De 'casus-methode' bracht Lessius tot zijn vaak gedurfde --- volgens
sommigen; revolutionaire — standpunten inzake economische ethiek. Deze
methode mag zich momenteel in een hernieuwde belangstelling verheugen.
Zoals de theoloog uit de 16e-17e eeuw wil ook de filosoof van vandaag
(opnieuw) met zin voor relativiteit en met een gezonde dosis gezond verstand
de praktische ethische problemen van alle dag aanpakken. In zijn bekende
boek Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd (Kampen/Kapellen,
1990) wijst Stephen Toulmin nadrukkelijk op deze opvallende parallel tussen
het vroegmoderne en hedendaagse denken. Wie met hem de waarde van de
17e eeuwse 'casus-methode' en haar relevantie voor de hedendaagse toegepaste ethiek erkent, zal met belangstelling het debat over de Bergen volgen en
grondiger kennis willen maken met één van de meest briljante beoefenaars van
deze methode, de Vlaamse jezuïet Leonardus Lessius.
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NOTEN
1 Met dank aan prof. L. Bouckaert en prof. T. Vandevelde voor hun opmerkingen en suggesties.
2 Apologia ofte beschermredenen teghen het kekelen van de onredelijcke vyanden, ende oock de tegenraeders, van de Berghen van Bermherticheyt..., Mechelen, 1621, pp. 14-15.
3 Cfr. Kristin Meerts, De personalistische traditie aan de Katholieke Universiteit te Leuven rond de
eeuwwisseling, in L. Bouckaert en G. Bouckaert (eds.), Metafysiek en Engagement. Een personalistische
visie op gemeenschap en economie, Leuven/Amersfoort, 1992, pp. 65-85.
4 V. Brants, La lutte contre l'usure dans les lois modernes, Leuven/Parijs, 1907, pp. 157-158.
5 R.K. Narajan, De geldschieter, Baarn/Brussel, 1979, pp. 179-180.
6 Leonardus Lessius (1554-1623). Portret van een Zuidnederlandse laat-scholastieke econoom. Een biobibliografisch essay, Wommelgem, 1987, p. 91.
7 We verwijzen telkens naar de vertaling van Lessius' De iustitia et iure in T. Van Houdt, N. Golvers en P.
Soetaert, Tussen woeker en weldadigheid. Leonardus over de Bergen van Barmhartigheid (1621). Vertaling,
inleiding en aantekeningen, Leuven/Amersfoort, 1992. Coördinatie en wetenschappelijke supervisie: L.
Bouckaert en W. Evenepoel. Voortaan afgekort als WW.
8 A.R. Jonsen & S. Toulmin, The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, Berkeley, 1988, p.
193. Het citaat van Alphonsus is te vinden in zijn Theologia moralis, III,v,3,7.
9 Zie hierover b.v. F. Stappaerts, Een ruimere kijk op geld, in Intermediair, 1 oktober 1991, pp. 7-10 en id.,
Beter hij de bank met idealen, ibid., 15 oktober 1991, pp. 11-14.
10 D. Mieth, Christliche Sozialethik im Anspruch der Zukunft (Slotrede op het Colloquium over Christelijke
sociale ethiek naar aanleiding van 100 jaar 'Rerum Novarum', 8 mei 1991 te Leuven).
11 Cfr. H. Grisar (ed.), Jacobi Lainez disputationes Tridentinae, Innsbruck, 1886, vol. 2, p. 228.
12 T. van Willigenburg, Inside the Ethical Expert. Problem Solving in Applied Ethics, Kampen, 1991, p.
165. Vgl. R.L. Stivers e.a., Christian Ethics. A Case Method Approach, New York, 1989, pp. 6-8.

Religieuze genezing in Afrika

VAN GEESTEN BEZETEN
GERRIE TER HAAR

Onlangs trok een luidruchtige burenruzie in het Vaticaan de aandacht van de
internationale pers ' . Onderwerp van het debat was de Zambiaanse aartsbisschop Emmanuel Milingo, die zich met zijn opmerkelijk genezingspastoraat in
Rome — niet voor het eerst — de toom van een curiekardinaal, de 80-jarige
Silvio Oddi, op de hals had gehaald. De kardinaal beschuldigde Milingo ervan
met zijn werk de kerk in diskrediet te brengen en haar vertegenwoordigers tot
voorwerp van spot te maken. Hij bestempelde de aartsbisschop vervolgens als
'tovenaar' en 'Afrikaanse clown'. Milingo, ook niet voor een kleintje vervaard,
reageerde door de kardinaal zijn diensten als exorcist aan te bieden om te
voorkomen dat deze binnenkort met Satan aan zijn zijde de overstap naar het
hiernamaals zou moeten maken.
AARTSBISSCHOP MILINGO
Vanwaar al deze commotie? Voor de achtergronden daarvan moeten we terug
naar de jaren '70, toen Milingo aartsbisschop was van Lusaka, de hoofdstad
van Zambia, waar de grondslag voor zijn genezingspastoraat werd gelegd e . In
1969 was hij door paus Paulus VI op die post benoemd, nadat hij in datzelfde
jaar — tijdens het eerste bezoek ooit door een paus aan Afrika gebracht — de
bisschopswijding had ontvangen. Milingo was toen 39 jaar oud, waarvan hij er
16 binnen de muren van een seminarie had doorgebracht. Na zijn priesterwijding in 1958 was hij werkzaam geweest als gewoon priester, aanvankelijk in
zijn eigen geboortestreek in het oosten van Zambia, later als radiopastor in
Lusaka, een taak waarmee hij namens de Zambiaanse bisschoppenconferentie
was belast. In die hoedanigheid maakte hij tevens kennis met het Zambiaanse
'lompenproletariaat', de armen in de sloppenwijken van Lusaka. Om ook in
materiële zin hun nood te verlichten initieerde hij de oprichting van de Zambia
Helpers' Society, een medisch hulpprogramma ten dienste van al degenen die
dergelijke voorzieningen tot dan toe ontbeerden.
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Zijn betrokkenheid bij het dagelijks leven van doodgewone mensen bracht
Milingo niet alleen een enorme populariteit, maar verschafte hem ook een
scherp inzicht in de leef- en denkwijze van de doorsnee Zambiaan. Zijn
vermogen zich daarmee te identificeren werd niet minder toen hij aartsbisschop werd. In 1973 brengt een ingrijpende gebeurtenis een ommekeer teweeg
in zijn leven. In dat jaar wordt Milingo voor het eerst rechtstreeks geconfronteerd met mashave, een vorm van geestesbezetenheid of spirit possession, die
in Zambia als gangbaar verklaringsmodel geldt voor ziekte en andere als
negatief ervaren verschijnselen in het leven. Een vrouw die zich al meerdere
malen heeft laten behandelen in het ziekenhuis en tevergeefs is opgenomen in
een psychiatrisch hospitaal, richt zich ten einde raad tot Milingo met een
wanhopig verzoek om hulp. Zij lijdt aan een onverklaarbare angst voor haar
pasgeboren kind, dat haar voorkomt als een niet-menselijk wezen. Bovendien
heeft ze last van visioenen en hoort ze voortdurend stemmen. Ze eet en drinkt
nog maar nauwelijks, zodat naast haar geestelijke ook haar lichamelijke
conditie ernstig is ondermijnd. In zijn pogingen de vrouw te helpen door gebed
ervaart Milingo een bijzondere kracht, die hij interpreteert als de kracht van de
Heilige Geest. Met behulp daarvan wordt de
verjaagd, en de vrouw geneest.

shave —

de kwade geest —

Deze gebeurtenis doet Milingo het belang inzien van spiritual healing, en
hij heeft er geen enkele moeite mee dat te verbinden met zijn aartsbisschoppelijk ambt. Een bisschop is immers een herder, een pastor, en als zodanig
verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van zijn gelovigen. Nu God hem
kennelijk met een speciale gave heeft uitgerust, kan hij naar zijn mening niet
anders doen dan aan die roeping gevolg geven. Vanaf dat moment stelt
Milingo zijn gave consequent in dienst van de kerk, in de overtuiging zich
daarmee geheel en al te plaatsen binnen de christelijke traditie. Zieken genezen
en boze geesten uitdrijven maakt naar zijn opvatting ten volle deel uit van die
traditie. Tijdens openbare genezingsdiensten zet hij tegenover wat velen
ervaren als de kwellende macht van boze geesten de helende kracht in van de
Heilige Geest. Een confrontatie tussen Satan en Christus in zijn optiek, waarbij
op dramatische wijze de boze geesten worden uitgedreven.
De massale belangstelling voor deze vorm van genezingspastoraat brengt
grote beroering teweeg onder kerkelijke gezagsdragers in Zambia en Rome. In
Zambia keren vooral de westerse missionarissen, die dominant aanwezig zijn
in het aartsdiocees Lusaka, zich tezamen met de Zambiaanse bisschoppen
tegen Milingo's genezingsactiviteiten. Zij achten deze niet in overeenstemming
met de christelijke leer en in strijd met de waardigheid van zijn ambt. Met zijn
superieuren in Rome zijn zij van mening dat hier twee werelden worden
verenigd die principieel gescheiden dienen te blijven, de wereld van het
Afrikaanse traditionele geloof en de wereld van het christelijk geloof. De
botsing blijft dan ook niet lang uit. In de loop van tien moeitevolle jaren heeft
Milingo moeten ervaren dat datgene wat voor hem onverbrekelijk verbonden is
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met het priesterambt en zelfs deel uitmaakt van het 'ambt van gelovige', te
zeer verweven is met andere belangen om zijn genezingspastoraat aanvaardbaar te maken voor de gevestigde machten in de kerk.
Na een jarenlange escalatie wordt Milingo in 1982 tenslotte naar Rome
ontboden, waar hij zowel aan leerstellige als aan diverse medische en psychiatrische onderzoeken wordt onderworpen. Hij wordt echter rechtzinnig en
volkomen normaal bevonden, gezond naar lichaam en geest. Niettemin wordt
hij tot aftreden gedwongen, aangezien zijn opvattingen en activiteiten te
controversieel worden geacht. Volgens de verantwoordelijke hoogwaardigheidsbekleders wakkeren zij slechts het bijgeloof onder de bevolking aan.
Milingo krijgt een post aangeboden op een der departementen van het Vaticaan, waar hij zich sindsdien bezighoudt met de pastorale zorg voor migranten.
Tegelijkertijd krijgt hij — verrassenderwijs — van paus Johannes Paulus II de
ruimte om zich onder het toeziend oog van het Vaticaan te wijden aan datgene
wat hem in Afrika verhinderd wordt: de uitoefening van een genezingspastoraat, waarbij de nadruk ligt op spiritual healing door middel van gebed,
handoplegging en exorcisme. In enkele jaren tijds groeit Milingo uit tot een
van de meest vooraanstaande figuren in de internationale charismatische
beweging. Zijn pastoraat heeft zich tot ver buiten Rome verbreid.

ZIEKTE EN 'BEZETENHEID'

Genezing is een belangrijk kenmerk van de religieuze tradities van Afrika
bezuiden de Sahara, waar het onlosmakelijk deel uitmaakt van de structurele
zorg voor mens en samenleving. De termen ziekte en gezondheid krijgen
daarbij een betekenis die zich niet beperkt tot het lichamelijk niveau, maar
zich uitstrekt tot het metafysische. Dat wil zeggen, het gaat om een benadering
die zowel de zichtbare als de onzichtbare werkelijkheid in haar overwegingen
betrekt.
De visie op ziekte en gezondheid in Afrika hangt samen met een ongedeeld
wereldbeeld, waarin de mens zijn plaats in het universum inneemt in samenhang met andere categorieën, in het bijzonder met de wereld der geesten. Waar
die samenhang bestaat, heerst harmonie die zich bij de mens uit in een
algeheel gevoel van welbevinden. Ziekte daarentegen betekent een verbreking
van de harmonie en duidt op de aanwezigheid van het kwaad, veelal voorgesteld in de gedaante van een boze geest. Dit kwaad kan zich uiten in ziekte of
andere vormen van onheil, zowel van materiële als immateriële aard. De remedie ligt in het herstellen van een evenwichtige relatie, want een gezond mens
leeft in harmonie met de rest van de kosmos. Ziekte wordt dan ook nooit
beschouwd als een puur individuele aangelegenheid: het gaat om de heelheid
van mensen in al hun facetten. In het helingsproces moeten daarom alle aspecten van het menselijk bestaan worden betrokken, zowel op het niveau van de
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natuur als van de 'bovennatuur', d.w.z. met inbegrip van de zienlijke en de
onzienlijke werkelijkheid. Een dergelijke visie verleent de term 'genezing' een
religieuze dimensie, die in het westers bio-medisch denken ontbreekt.
De culturele vertaling van 'ziekte' als het werk van boze of vertoornde
geesten is een traditioneel gegeven van zeer veel samenlevingen in Afrika. Zij
onderscheiden zich in dat opzicht niet van de talrijke samenlevingen in andere
delen van de — veelal niet-westerse — wereld, waar de omgang met de onzienlijke werkelijkheid een normaal onderdeel vormt van het dagelijks bestaan
en spirit possession een veel voorkomend religieus verschijnsel is 3 . Spirit
possession, of 'bezetenheid', is een term die duidt op de mogelijkheid voor de
gelovige om door een onzienlijk wezen in bezit te worden genomen en
tijdelijk tot diens voertuig te worden. In talloze samenlevingen vertegenwoordigt dit een gangbare vorm van religieuze communicatie, die de betrokkene als

spirit medium

een bijzondere positie verschaft ten opzichte van de medegelovigen. Het maakt de persoon in kwestie tot spreekbuis van het metafysisch
wezen, waarbij hij of zij fungeert als doorgeefluik voor de wensen van het
inbezitnemende wezen. In het geval van een verstoorde relatie kan het medium
diens suggesties omtrent oorzaak en herstel aan de gemeenschap mededelen. In
samenlevingen waar 'bezetenheid' voorkomt, is dit dikwijls niet alleen een
geaccepteerd, maar ook een gewaardeerd verschijnsel met doorgaans positieve
gevolgen. Waar sprake is van negatieve effecten, wordt dit veelal toegeschreven aan veronachtzaming der relatie van de kant van de gelovigen.
Als mechanisme tot het instandhouden van de relatie tussen de zichtbare en
onzichtbare werkelijkheid, tussen de wereld der mensen en de wereld der geesten, vervult 'bezetenheid' van oudsher ook in de Zambiaanse samenleving een
positieve functie. Echter, onder invloed van moderne ontwikkelingen die in de
loop der tijd de traditionele samenlevingsstructuren hebben aangetast, is het
begrip spirit possession van zijn positieve betekenis ontdaan en heeft het in
toenemende mate een negatieve lading gekregen. Een belangrijke factor in dit
veranderingsproces is de komst van het christendom geweest met zijn dualistische wereldbeschouwing, zijn geloof in het absolute goed en het absolute
kwaad4 . De introductie van die zienswijze in Zambia heeft geleid tot demonisering van de traditionele geestenwereld en heeft daarmee de bestaande balans
tussen de wereld der mensen en de wereld der geesten verstoord. Tevens
werden hiermee de gelovigen de traditionele middelen tot herstel van de relatie
uit handen geslagen. Waar voorheen ziekte — in de eerder geschetste betekenis van het woord — werd toegeschreven aan de werking van neutrale geesten
wier mogelijke toorn ritueel kon worden verzoend, wordt dit nu algemeen
toegeschreven aan de werking van intrinsiek boze geesten, die verondersteld
worden hun slachtoffer in bezit te nemen met het vooropgezette doel onheil
aan te richten. De enige mogelijkheid tot genezing is daarom nu gelegen in het
definitief verwijderen van dergelijke geesten, met andere woorden, in exorcisme5.
Met zijn optreden als exorcist voorzag Milingo in een enorme geestelijke
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behoefte. Zijn pastorale ervaringen brachten hem tot het inzicht, dat door
ontkenning van de traditionele geestenwereld de kerk voorbijging aan de
wereldbeschouwing van al die Afrikanen voor wie de spirit world deel
uitmaakt van de realiteit van het dagelijks bestaan. Spiritualiteit vormt in feite
de sleutel tot een goed begrip van Milingo's genezingspastoraat. Voor Milingo
vertegenwoordigt dit een levenshouding die zich voortdurend rekenschap geeft
van de aanwezigheid van de world of spirits, die onzichtbare werkelijkheid die
de levens van mensen ten goede of ten kwade kan beïnvloeden. Dat het hier
niet gaat om een persoonlijke eigenaardigheid van Milingo, maar om een
gegeven dat integraal deel uitmaakt van het bewustzijn van talrijke Afrikanen
op alle niveau's kan onder meer worden afgeleid uit hedendaagse voorbeelden
van het functioneren van dergelijke geloofsvoorstellingen in de politieke
verhoudingen van Afrika'. Het blijkt ook uit de vele brieven die Milingo
ontving, nadat hij gedwongen was zijn openbare genezingsdiensten te beëindigen. Het waren niet alleen sociaal gedepriveerden die zich tot Milingo richtten,
ook ministers en andere politici, leraren en ambtenaren, zakenlieden en
academici, mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking, in Zambia en
daarbuiten.
RELIGIEUZE GENEZING
De vele verzoeken om hulp die Milingo in de loop der jaren ontvangen heeft,
zijn een objectieve indicatie voor de behoefte aan spiritual healing onder
Afrikanen'. Ze vertonen een grote verscheidenheid aan problemen die in
westerse termen vaak als psycho-somatisch kunnen worden geduid. De fysieke
klachten waarmee briefschrijvers zich tot Milingo richten en die door hen zelf
worden aangeduid als symptomen van 'bezetenheid', zijn dikwijls vaag. Men
heeft last van duizeligheid, jeuk, buik- of rugpijn, van gezwollen benen of
ademhalingsstoornissen. Andere klachten lijken van meer psychische aard,
zoals concentratiestoornissen en seksuele problemen — onvruchtbaarheid en
impotentie scoren hoog —, dromen en vormen van obsessief gedrag. Als
symptomen van bezetenheid worden ook beschouwd frequente familieruzies en
voortdurende tegenslag, bijvoorbeeld in de vorm van chronisch geldgebrek of
langdurige werkloosheid.
Wat de briefschrijvers bindt, is het geloof dat hun klachten veroorzaakt
worden door een (boze) geest die bezit van hen genomen heeft, en de overtuiging dat Milingo de oorzaak weg kan nemen door met behulp van de Heilige
Geest zulke kwelgeesten uit te drijven. Vaak hebben de briefschrijvers zich al
tot een westers geschoold arts gewend of tot een traditioneel genezer, of tot
beide, maar zonder resultaat. Uit de brieven blijkt dat voor velen het moderne
leven tot een welhaast ondragelijke last is geworden door de wijze waarop dit
de traditionele structuren onder druk zet. De briefschrijvers zien Milingo als
een religieus specialist, iemand met uitnemende kennis van zowel de traditio-
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nele als de moderne wereld in zijn zichtbare en onzichtbare aspecten. Hij
wordt daarom bij uitstek geschikt geacht om de gevraagde hulp te verlenen en
hen van hun kwalen te genezen.
'Genezing' is in de opvattingen van Milingo een allesomvattend begrip. In
zijn visie beperkt dit zich niet tot een behandeling van ziekte in zijn lichamelijke verschijningsvorm, maar heeft genezing betrekking op alle aspecten van
menselijk lijden. Het raakt ook het moreel en geestelijk leven van de patiënt.
Genezing is een proces dat gericht is op de gehele persoon. Het streeft ernaar
elk obstakel en iedere vorm van onderdrukking, die de mens beletten ten volle
mens te zijn, te verwijderen. Genezing houdt in dat de mens in zijn oorspronkelijke heelheid wordt hersteld en aldus zijn oorspronkelijke waardigheid kan
herwinnen. De diepste oorzaak van het menselijk lijden ziet Milingo in de
aanwezigheid van het kwaad, dat zijn oorsprong vindt in de zondige aard van
de mens. Als de mens zich niet van God verwijderd had, zou het kwaad — in
de persoon van Satan — geen ingang gevonden hebben in de wereld. Nu het
kwaad echter zijn entree heeft gemaakt, zorgt het voor individuele en maatschappelijke kwalen. Het tast het menselijk bestaan aan in al zijn aspecten en
dient om die reden te worden uitgebannen. Op deze wijze beschouwd wordt
genezing een proces van bevrijding.
Milingo's visie op het kwaad is duidelijk geworteld in de christelijke
traditie, maar sluit tegelijkertijd aan bij de religieuze tradities van Afrika, waar
het probleem van het kwaad een prominente rol speelt. Het representeert een
holistische zienswijze, die menselijke problemen in hun samenhang beziet en
om een diagnose vraagt die aan die benadering is aangepast. Een adequate
diagnose is een diagnose die op alle terreinen bevredigend is en dus de
zichtbare werkelijkheid overstijgt. De vraag naar het wijdere hoe en waarom
van de problemen is in dat verband van wezenlijk belang. Het is een direct
gevolg van de holistische benadering die geen gedeeltelijke verklaring toestaat.
Hier lijkt een belangrijke oorzaak te liggen van het falen van de moderne
medische wetenschap in de Afrikaanse context, die in haar benadering de
religieuze dimensie negeert.
Afrikanen, aldus Milingo, zoeken naar een antwoord op hun problemen
met behulp van een medium dat dichter bij God staat dan zijzelf. Voorouders,
profeten, maar ook traditionele genezers en andere religieuze specialisten
kunnen als zodanig dienst doen. Ook Milingo, in zijn functie van aartsbisschop, kon in de ogen van zijn parochianen als zodanig fungeren in het
sociaal-religieuze netwerk. Het geheim van zijn succes was gelegen in het feit
dat hij met zijn genezingsactiviteiten aansloot bij de geloofs- en belevingswereld van zijn mede-Afrikanen. Met zijn optreden bracht hij de voor hen
noodzakelijke verbinding tot stand tussen zienlijke en onzienlijke werkelijkheid. Hij verbond op die manier tevens leer en leven in de kerk, en koppelde
abstract geloof aan geleefde werkelijkheid. Milingo besefte dat het christelijk
geloof in de context van Afrika slechts betekenis kan hebben wanneer het
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betrekking heeft op het dagelijkse leven van de mensen, op hun zorgen en
noden van alledag.

AFRIKAANSE IDENTITEIT

Voor Milingo komt daar nog iets anders bij. Zijn genezingspastoraat was
verbonden met een emancipatiestreven van de Afrikaanse kerk die zich
gedomineerd weet door westers-christelijke waarden en tradities, die in veel
opzichten voorbijgaan aan de ervaringen van Afrikaanse gelovigen. Via zijn
genezingspastoraat eiste hij niet alleen het recht op voor christenen in Afrika
om op authentieke wijze uitdrukking te geven aan hun geloof, maar stelde hij
tevens dat de westerse wereld zou kunnen leren van de spirituele inzichten van
Afrika. De westerse kerk legt naar zijn oordeel een groot gebrek aan spiritualiteit aan de dag en wordt — in tegenstelling tot de kerk in Afrika — gekenmerkt door een uitgeblust geloof. De westerse theologie is in zijn ogen
verworden tot een dorre wetenschap, waarbij God nog slechts een plaats is
toebedeeld in boeken en daarbuiten geen rol van betekenis meer wordt
toegekend. Milingo verwijt de westerse kerk en haar theologen een verre God
gecreëerd te hebben, wiens macht men heeft ingeperkt in plaats van haar ten
volle aan te wenden. Daarmee is de kerk naar zijn mening verwijderd geraakt
van het oorspronkelijke doel van het evangelie, zoals samengevat in de
drievoudige opdracht het evangelie te prediken, de zieken te genezen en boze
geesten uit te drijven. Voor de gelovigen in Afrika wordt zijn gelijk bevestigd
door het succes van zijn genezingspastoraat. Milingo laat zich daarom weinig
gelegen liggen aan westerse critici, zoals kardinaal Oddi, die menen dat de
taak van de kerk vandaag de dag een andere is.
Met zijn opvattingen omtrent de rol van de spirit world geeft Milingo aan
dat naar zijn mening ook de kerk holistisch moet zijn. De geestenwereld is
voor hem een (h)erkenbare realiteit, een world in-between, waar hemel en
aarde elkaar ontmoeten. Een dergelijke zienswijze is in het Westen weliswaar
niet onbekend, maar heeft sinds de Verlichting aan betekenis ingeboet. In het
westers christendom heeft het kwaad niet langer een persoonlijk gezicht.
Afrikaanse christenen eisen echter het recht op serieus te worden genomen in
hun geloofsovertuiging en hun werkelijkheidsbeleving. Een westerse kijk, zo
betogen velen van hen, is niet noodzakelijkerwijs identiek met een christelijke
kijk op de wereld. Waar het Milingo en anderen om gaat, is dat er een
verbinding tot stand komt tussen de boodschap van het christendom en de
werkelijkheid waarin gelovigen leven. In de Afrikaanse werkelijkheid is
interactie met het onzienlijke een essentieel onderdeel van het bestaan. De
kerk moet daarom dit wereldbeeld ernstig nemen en de mensen aanspreken in
hun eigen taal.
Bij Milingo is met dit alles de strijdbare gedachte verbonden dat Afrika af
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moet van haar minderwaardigheidscomplex, een overblijfsel van het Europees
kolonialisme. De uiterlijke armoede van het continent — aldus Milingo —
heeft bijgedragen tot de misvatting dat Afrikanen ook aan innerlijke armoede
lijden. Het feitelijke probleem is naar zijn mening dat de realiteit van de
Afrikaanse geestenwereld indruist tegen het superioriteitsgevoel van de
westerse beschaving. De westerse variant van het christendom is niet in staat
om in de geestelijke behoeften van tal van Afrikanen te voorzien. Niet voor
niets telt Afrika talloze onafhankelijke kerken, die door Afrikaanse christenen
zijn gesticht en waarin veelal voor genezing een centrale plaats is ingeruimd9.
Milingo is echter een vurig pleitbezorger van één kerk, waarin plaats is voor
een pluralistische theologie die aansluit bij de lokale tradities. Hij heeft daarom
consequent geweigerd de kerk te verlaten en een eigen kerk te stichten.
Milingo blijft de Afrikaanse luis in de westerse pels van de kerk en het laat
zich aanzien dat de rel met kardinaal Oddi niet de laatste zal zijn in kringen
van het Vaticaan.
NOTEN
I E. Vulliamy, Vatican Shaken by the Devil of a Row, in The Guardian, 13/2/92.
2 Voor een gedetailleerde beschrijving en analyse van Milingo's genezingspastoraat, zie G. ter Haar, Spirit
of Africa: The Healing Ministry of Archbishop Milingo of Zambia, Hurst & Co, London / Africa World
Press, Trenton, N.J., 1992.
3 Uit statistisch-analytisch onderzoek betreffende 488 verschillende samenlevingen in alle delen van de
wereld is gebleken dat 437 daarvan — ofwel 90% — een geïnstitutionaliseerde en cultureel bepaalde vorm
van bewustzijnsverandering kennen. Uit dit aantal blijken 251 samenlevingen — ofwel 52% — de
bewustzijnsverandering te associëren met inbezitname door geesten (E. Bourguignon, ed., Religion, Altered
States of Consciousness and Social Change, Ohio State University Press, Columbus, 1973).
4 Een dergelijke tegenstelling is kenmerkend voor godsdiensten met een ethisch dualisme. In deze
godsdiensten wordt een even absoluut onderscheid gemaakt tussen inbezitname door een (absoluut) goed en
een (absoluut) kwaad wezen, waarbij in het laatste geval uitdrijving moet volgen.
5 De gevolgen van de introductie van de christelijke wereldbeschouwing door westerse missionarissen in
Zambia zijn in detail beschreven in H.F. Hinfelaar WF, Religious Change among Bemba-speaking Women
of Zambia. Ph.D. thesis, University of London, 1989.
6 Dit blijkt al simpelweg uit de berichtgeving in Afrikaanse kranten, maar men kan in dit verband tevens
denken aan de rol van de spirit mediums in de bevrijdingsstrijd in Zimbabwe in de jaren '70, of aan het
meer recente optreden van de profetes Alice Lakwena in Oeganda. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die
zonder moeite uit te breiden zijn.
7 Zie G. ter Haar & S. Ellis, Spirit Possession and Healing in Modern Zambia: An Analysis of Letters to
Archbishop Milingo, in African Affairs, 87, no. 347, 1988, pp. 185-206. Zie ook The People's Ills, Ch. 4 in
Spirit of Africa, pp. 97-116.
8 Dat geldt met name voor het christendom in West-Europa. In Italië, om slechts een voorbeeld te noemen,
waar Milingo nu leeft en werkt, en ook in de Verenigde Staten, valt juist een enorme groei van duivelsgeloof te constateren. Voor wat Italië betreft, is het Vaticaan reeds een aantal jaren geleden overgegaan tot het
aanstellen van een groep exorcisten, wier aantal onlangs verder is uitgebreid.
9 In 1985 werd hun aantal geschat op 12.000 met een ledenaantal van ca. 30 miljoen (G.C. Oosthuizen, The
African Independent Churches' Centenary, in Africa Insight, 15,2, 1985, pp. 70-80).

JA EN NEEN
JOHN VERHAAR

Onder de wegwijzers van communicatie vinden we de woorden <ja> en
<nee>, ongeacht de vorm ervan in verschillende talen — laat ik punthaken
gebruiken om die verschillen terzijde te houden. Dus 'ja' en 'yes' en 'oui' zijn
<ja>-woorden; 'nee' en 'no' en 'non' schrijf ik als <nee>. Ik bedoel <ja> en
<nee> hier als één-woord zinnetjes, niet dus als een ontkenning in zinnen
(zoals het Nederlandse 'niet') — dat komt overigens straks in een wat ander
verband terug.
Er is ook een psychologie van <ja> en <nee>. Volgens psychologieboeken
gaan de meeste kinderen (volgens ouders alleen maar sommige) rond de drie
jaar een <nee> fase in. Wat je ook vraagt of voorstelt, het antwoord is <nee>.
Het kind krijgt te horen dat het bedtijd is, of etenstijd, of tijd om het speelgoed op te ruimen, en de reactie is <nee>. Zelfs 'Wil je een ijsje?' doet een
uitdagend <nee> klinken, navrant illustrerend hoe zelfs schier hemelse geneugten het verliezen van de neiging om dwars te liggen. Psychologen hebben
diepe verklaringen voor dit miniterrorisme van totale verwerping van het
'systeem', maar goede ouders weten er raad mee: het eten of naar bed gaan of
opruimen gaan toch door, het ijsje niet — het ijsje zal toch spoedig een
innerlijke ommekeer teweegbrengen (Als psychologen dat ontdekken zal er
wel een boek komen met een titel als Therapie zonder diagnose).
Volwassenen kunnen ook aan <nee> gehecht zijn. Ik heb eens een filosoof
gekend die elk antwoord begon met 'nee'. Als je vroeg: 'Kan je ook zeggen
dat zus-en-zo?', en hij was het er mee eens (en dat was zelden), dan was zijn
wederwoord: 'Nee, dat is waar'.
In niet-westerse culturen, en in subculturen van ons strijdbare Westen,
vindt men een tegenzin tegen <nee>. Als je een Indonesiër vraagt of hij dit of
dat voor je wil doen, en hij zegt <misschien>, vergeet het dan maar. Zijn
<misschien> kan trouwens verschillende vormen aannemen, onder andere een
partikeltje tegen het werkwoord aan dat een lijdelijk verzet verhult. Er is aan
dat soort beleefde oppositie niets 'oosters': een Brit kan, als antwoord op de
vraag 'Bent u het daarmee eens?' reageren met 'Up to a point' — dat betekent
<nee>. Een ambtelijk schrijven kan u mededelen: 'Wij hebben ons afgevraagd
of het u belang zou kunnen inboezemen om met ons een herverdeling van
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verantwoordelijkheden te bespreken'; dat kan hetzelfde zijn als 'Bemoei je met
je eige' van de verkoper op de vlooienmarkt. Veel hangt ook van stemming af:
een sarcastisch 'jaja!' is de collega van 'nee'. En zwijgen op een strategisch
tijdstip kan een oorverdovend 'nee' zijn.

** ^
<Ja> en <nee> zijn vaak antwoorden op vragen, maar de vorm van de vraag
kan het antwoord willen suggereren. 'Wil je dat dan niet?' stelt u clandestien
voor om 'dat' wel te willen. Het Engelse 'You went there, didn't you?' neemt
aan dat u ging maar wil zekerheid; 'You went there, did you?' drukt verbazing
uit: 'Wat zullen we nou krijgen! Ben je er heengegaan!?' Zulke verschillen
brengen MAVO en HAVO kinderen in verwarring, die dan chaos wordt bij
'You went there, didn't you, or didn't you?': dit verwoordt een moedige
poging van de vrager om eigen assumpties opzij te zetten. In Nieuw Guinees
Pidgin drukt een vraag eindigend met 'a?' verbazing of ergernis uit; en een
eind met 'o?' zegt zoiets als 'Ik ben een schone lei, schrijf er maar op wat je
wil'. Aarzelingen vegen het verschil tussen <ja> en <nee> uit: 'Wilt u niet een
kopje koffie?' vraagt of u wel een kopje koffie wil. Het Japans heeft dan een
aparte antwoord strategie, die in geen enkel ander vraagzinstype opgaat.
Vragen met ingebouwde assumpties komen in allerlei talen voor, die dan
vraagvormen hebben waarmee de vraagsteller de voorzittershamer in eigen
handen wil houden.
De strategie van die andere typen in het Japans is dezelfde die we vinden
in het Chinees en in een paar honderd talen meer naar het zuiden (Filippijnen,
Indonesië, Papoea Nieuw Guinea). Wat voor ons een <ja> zou zijn als
antwoord op een ontkennende vraag is daar <nee>; en omgekeerd. Voor <ja>
of <nee> antwoorden op
verschil te zijn.

bevestigende vragen schijnt er tussen talen geen

U vraagt een Filippino (in wat voor taal ook die hij en u gemeen hebben)
'Heb je dat boek niet gekocht?'. Als hij <ja> zegt, heeft hij het niet gekocht;
zegt hij <nee>, dan wel (Mist u die nuance en u koopt dat boek als cadeautje
voor hem, dan heeft hij er twee). Hij bevestigt of ontkent het 'niet gekocht',
niet het 'gekocht'. Uit achting voor u neemt hij uw assumptie over en sluit hij
uw ontkenning in in wat hij bevestigt of ontkent; aldus ontkent zijn <nee> uw
ontkenning (want hij heeft het boek gekocht), en zijn <ja> bevestigt uw
ontkenning (hij heeft het niet gekocht). Voor bevestigende vragen heeft hij

resultaat maakt dat geen verschil (Wat zegt
u? Wilt u dat logisch uit de doeken gedaan hebben? Dat is inderdaad een
aantrekkelijke oefening, maar kunt u het nu zelf doen? Ik zit nu midden in dit
artikel).
dezelfde strategie, maar voor het

Als we de Filippijnse (en Chinese, etc.) strategie de 'oosterse' noemen, hoe
is dan (onze) 'westerse'? Wij leggen de 'kwaliteit' (zoals linguïsten zeggen),
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bevestigend of ontkennend (in de vraag) naast ons neer voor het doel van ons
antwoord.
Aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar grote aantallen Aziatische
studenten zijn, kan men van docenten verschillende reacties horen op die
'oosterse' strategie. Die zonder enige transculturele tolerantie ('Kunnen zij dan
zelfs <ja> en <nee> niet uit elkaar houden!') zijn — het is prettig dat te
melden — zeer zeldzaam. (Dat zijn waarschijnlijk Republikeinen van de
uiterst rechtse vleugel). Vele docenten kennen de twee strategieën niet, en
beseffen dat — zij zijn voorzichtig, uit bescheidenheid en sympathie. Ik
ontmoette eens een enthousiaste logicus die de mogelijkheden op papier zette,
met een stel <ja>/<nee> vragen erbij, en aan zijn studenten gaf met de
boodschap 'maandag inleveren'. Maar hij was uitgegleden: een van zijn vragen
was ontkennend gesteld — hij was naderhand ruiterlijk: de 'verkeerde'
antwoorden van Aziaten rekende hij goed, die van anderen fout.
Een andere (kleine) groep docenten gaat uit van het principe (voorgedragen
met vochtige ogen) dat alle wijsheid uit het Oosten komt; zij vinden de
oosterse antwoord-strategie 'logischer'. Blijkbaar is 'logica' voor hen nog
(zeer onoosters) de Platoonse vrij-zwevende entiteit met universele geldigheidsaanspraken, in plaats van een symbool-geknutsel in de huiselijke maar
rommelige kamer van de natuurlijke taal -- meestal het Engels). Maar de
geografie is hier een slechte maatstaf: het Bengali b. v. heeft de 'westerse'
strategie, en het Turks heeft een idiosyncratisch mengsel van beide strategieën.
In feite heeft een bepaald professioneel en wereldwijd dialect van het
Engels, dit van communicatie in de luchtvaart, een 'oosters' systeem (ook voor
piloten uit Grootebroek of Purmerend): hun <ja> luidt 'affirmative', hun
<nee> 'negative', en het antwoord op negatieve vragen gebruikt 'affirmative'
om de ontkenning te bevestigen. Als de toren vraagt 'U heeft niet voldoende
brandstof voor het voorgeschreven circuit?', en de piloot zegt 'affirmative',
dan heeft hij niet voldoende brandstof en wil verlof om direct te landen in
plaats van eerst die achtjes te vliegen. Luchtvaart-communicatie is een
hoog-risico-vorm van communicatie en het 'oosterse' systeem is blijkbaar
veiliger.
Engels in andere vormen begint ook meer naar dat 'oosten' te neigen: als
de bankemployee vraagt 'You have no identity papers?', dan zegt het
<ja>-antwoord 'That's right' dat de klant geen identiteitsbewijs bij zich heeft.
Zou dan die 'oosterse' strategie beter zijn? De orient-aanbidders van de
vochtige ogen hebben het geschoten in de conclusie, maar met valse premissen, en dus hebben ze het niet geschoten.
Wat zegt u? U vraagt of ik me niet vergist heb? Mijn antwoord is <ja> op
lijn 'oosters' en <nee> op zijn 'westers'.
Culturen en talen zijn zo verschillend. Elke keer dat je je ermee bezighoudt
vindt een grote schoonmaak plaats van de geest — elke keer weer een stap
naar saamhorigheid in een steeds kleinere wereld.

F O R U M
DE GESCHIEDENIS
VAN DE VROUW
Vrouwengeschiedenis schrijven
is de maatschappij aanvallen

'Hoe moet men als vrouw de plaats in
de maatschappij bepalen, als men het
kollektief geheugen kwijt is? Een vrouw
is een stuk van haar individualiteit kwijt
omdat ze niets weet over haar geschiedenis', dat zei de Leuvense historica Denise Keymolen naar aanleiding van een
debat over vrouwengeschiedenis'. Die
uitspraak geeft iets weer van de emancipatiedrang waarmee 'vrouwengeschiedenis' behept is. De studie ervan is verwant met de mentaliteitsgeschiedenis die
de geschiedenis wil (her)schrijven vanuit
diegenen die in de schaduw van de geschiedenis en de maatschappij staan:
mijnwerkers, kinderen, Italiaanse migranten, vrouwen...
' Vrouwengeschiedenis' heeft een
duidelijke maatschappelijke connotatie:
ze is subversief in die zin dat ze de lezer
'aanvalt' (dixit Keymolen) en voortdurend kritiek formuleert op de huidige
maatschappij die 'schaduwgroepen' en
marginalen weinig of geen recht van
spreken geeft.
Deze historiografie gaat op zoek naar
het waarom van deze marginaliteit. Ze
legt onze kwetsbare plekken bloot. Geschiedenis schrijven en lezen is een bevrijdingsproces. 'Vrouwen die hun eigen
geschiedenis leren kennen, ervaren dezelfde bevrijding als een individu kan
ondervinden in een psycho-analyse'
(Keymolen, ibid.). 'De mensheid is ziek,
maar ze weet het niet. De historici moeten helpen de wortels van de ziekten aan
te wijzen', schreef de Franse filosoof-

historicus De Libera in een recent verschenen boekt . Voor deze historici moet
geschiedenis meer bieden dan 'interessante lectuur'. Michelle Perrot en Georges Duby brengen hierin een belangrijke
nuance aan: 'Men moet er zich voor
hoeden te menen dat vrouwen een object
van deze geschiedenis zijn omdat ze
vrouw zijn. Het gaat om hun plaats in de
maatschappij, hun "omstandigheden",
hun functies en macht, hun zwijgen en
hun woorden: dat alles willen we begrijpen. Een geschiedenis van verhoudingen
die betrekking heeft op de hele maatschappij is de geschiedenis van de seksen en is dus ook de geschiedenis van de
man' 3.
Die visie vormt de basis van een
magnum opus over 'vrouwengeschiedenis', Storia delle Donne in Occidente: it
medioevo, waarvan zopas het deel over
de middeleeuwen vertaald is. Het geheel
zal vijf delen omvatten met daarin bijdragen van voornamelijk Franse en
Italiaanse historici (onder leiding van
Duby en Perrot) en zal een synthese
maken van het historiografisch werk
over vrouwen dat de voorbije twintig
jaar binnen en buiten de universiteiten
(door vrouwen) op gang is gebracht om
de verhoudingen tussen de seksen binnen
de verschillende tijdruimtelijke kaders te
(leren) begrijpen.
Wie de bundel over de middeleeuwen ter hand neemt, merkt onmiddellijk
dat niet elke bijdrage de stempel van
Duby en Perrot draagt. Elke auteur werkt
volgens zijn/haar eigen methoden en
invalshoeken. Dat maakt dat het boek
een indruk geeft van een 'verstrooide
kwaliteit', zoals de medioneerlandicus
Herman Pleij het uitdrukte in zijn recensie in NRC-Handelsblad. Maar dat doet
niets af van de ongemeen boeiende
inhoud van dit lijvige werk.

FORUM
Middeleeuwse vrouwengeschiedenis
schrijven is een avontuur. De historicus/a
wordt geconfronteerd met een onmondige groep. Het meeste bronnenmateriaal
over vrouwen en relaties met vrouwen is
geschreven door mannen — meestal
door clerici — en rechtstreeks beïnvloed
door mannelijke zekerheden, twijfels en
hersenschimmen over het vrouwelijke
deel van de bevolking. Als vrouwen zelf
het woord nemen worden ze door de
dominante mannelijke helft beschouwd
als 'geletterde illiteraten' . De regentes
Theofano (956-991), weduwe van keizer
Otto II, moet in de documenten zelfs van
geslacht veranderen — Theofanus — om
haar bestuurlijke verordeningen rechtsgeldig te maken. Een grote persoonlijkheid als Christine de Pisan (°1400),
auteur van de Cité des Dames, heeft
voor de erkenning van haar werk en haar
persoon moeten vechten. Op de vooravond van de Renaissance verzet zij zich
tegen deze symbolische travestie en
bevestigt ze als geletterde vrouw haar
eigen vrouwelijkheid.
Het leven van vrouwen in de hoge
middeleeuwen (10e-13e eeuw) omschrijven als 'geen pretje', is allicht een misplaatste projectie vanuit waarden van
onze tijd, maar je krijgt wel de indruk
dat het inderdaad zo was. Voor vrouwen
uit die tijd lijkt een zelfstandige opstelling niet mogelijk: de enige uitwegen
zijn het (gedwongen) huwelijk, het
klooster (met clausuur) of de prostitutie.
De alleenstaande vrouw (in grote mate
weduwen) verkeert niet alleen economisch in een moeilijke positie, ze was
ook rechteloos en haar plaats in een door
mannen gedomineerde wereld was onveilig. De vita van de H. Odilia (+ 1220)
vertelt hoe deze jonge weduwe met kind
zich in haar wanhoop richt tot een 'heilige' priester die in ruil voor zijn materiele en geestelijke hulp bepaalde diensten
verlangt. Ongehuwde vrouwen en weduwen waren als het ware 'vogelvrij'. De
bronnen spreken van mishandelingen en
groepsverkrachtingen — de zgn. charivari's. Veiligheid was er voor een vrouw
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alleen in een maatschappelijk aanvaarde
structuur als het huwelijk of het klooster.
Historici zoeken in deze context naar
sporen van 'vrouwenbewegingen' en
naar literaire 'stemmen' van vrouwen.
De 12e-13e eeuw lijkt daarin een scharniermoment. Zonder te vervallen in
simplificerende theorieën tonen een
aantal auteurs aan hoe in de loop van de
middeleeuwen vrouwen (zowel in het
huwelijk en in het religieuze leven, als
daarbuiten) meer en meer aan het sociale
leven konden deelnemen. Er zijn niet
alleen de troubadours die een nieuwe
visie op en een nieuwe taal over de
liefde tussen man en vrouw ontwerpen,
er zijn ook juridische ontwikkelingen:
weduwen verwerven een meer zelfstandige positie in de maatschappij. Zij
worden minder afhankelijk van hun
mannelijke verwanten. Er zijn ook religieuze evoluties: vanaf de 12e eeuw (en
vervolgens versterkt in de 13e eeuw) is
er in Europa een 'geestelijke onrust'
waar te nemen. Omstreeks 1110 sticht
Robert d'Abrissel vanuit de beweging
van de apostolici — groepen van mannen en vrouwen die samen in open lucht
leven en slapen en al rondtrekkend het
evangelie verkondigen — het dubbelklooster van Fontevraud waar mannelijke
en vrouwelijke religieuzen aan de geestelijke leiding van een abdis (!) onderworpen zijn. Erfgenamen van deze later
verdwenen — door de hiërarchie verdrukte — beweging zijn de eerste begijnengemeenschappen (niet te verwarren
met de latere 'knusse' begijnhoven):
alleenstaande vrouwen die zonder geloften af te leggen op religieuze basis gingen samenwonen en zich (als zelfstandige entiteit) in leven hielden met ziekenverpleging en handwerk. Die gemeenschappen hadden niet alleen een betekenis voor het sociaal-economische leven
— ze vingen het 'vrouwenoverschot' op
en namen in grote mate de caritatieve
zorg in grote steden op zich — maar
ook voor het geestelijke leven: door de
geestelijke leidsters van deze gemeenschappen (b.v. Hadewijch) werd een
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nieuwe religieuze taal ontworpen waarin
lichaams- en liefdesbeleving een belangrijke plaats innamen.
Wanneer mensen een taal ontwerpen
en gebruiken om zichzelf en hun eigen
ervaringen te beschrijven, treedt de geschiedenis in een nieuwe fase. Het boeiende laatste hoofdstuk Het woord van
vrouwen door Danielle Régnier-Bohler,
handelt over vrouwen die hun stem in de
literatuur verheffen. De grote vrouwelijke mystici (Hadewych, Hildegarde von
Bingen, Mechtildis van Maagdenburg...)
zijn de 'uitvindsters' van een 'eigen'
religieuze ervaringstaal. Is het zoeken
naar God van dan af geslachtsafhankelijk
geworden? De auteur werkt die vraagstelling in haar bijdrage niet uit, ze
opent wel perspectieven voor verdere
studie en onderzoek. In dezelfde periode
(van de grote vrouwelijke mystici) zijn
er ook vrouwen werkzaam als dichter,
troubadour, miniaturist, beeldhouwster...,
maar hun activiteit bleef grotendeels op
de 'inner circle' gericht. Pas in de 14e
eeuw zal Christine de Pisan zich in haar
geschriften als vrouw tot de ganse gemeenschap richten.
Is de zoektocht van de auteurs van
de Geschiedenis van de vrouw naar een
niet-geformaliseerde vrouwenmacht geen
projectie vanuit onze tijd? Is de voortdurende verwijzing naar een verdrukkende
'mannenmacht' een objectieve vaststelling? Het aanhalen van 'dwaze' mannelijke seksuele veronderstellingen uit het
verleden - b.v. de weigering van mannelijke middeleeuwse auteurs om de
clitoris als seksueel-prikkelend orgaan te
beschouwen - zegt misschien meer
over onze tijd, dan over de middeleeuwse vrouwen die, zoals blijkt uit de vrouwelijke religieuze literatuur, wel degelijk
een eigen seksualiteit kenden en beleefden. Historici mogen dan wel een groeiende zelfstandigheid van de vrouw onderkennen, eigenlijk heeft de vrouw op
een aantal specifieke terreinen altijd een
aanzienlijke macht uitgeoefend: het
huishouden (in sommige gevallen kon
dit over honderden mensen gaan), de
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opvoeding van de kinderen, de wereld
van seksualiteit en geboorte... Die terreinen waren verboden gebied voor mannen
en riepen bij hen een zekere weerzin op.
Antropologen kennen deze verdeling op
basis van 'gender' vanuit de studie van
nog bestaande pre-industriële culturen
als die van de Aboriginals, de San-Bushmen of de Yanomani-indianen. De kennismaking met een 'primitieve' samenleving als die van de middeleeuwen kan
voor de post-moderne mens een uitdaging zijn om in zichzelf en zijn cultuur
de wortels te herkennen van een soortgelijke samenleving en zo een zoektocht
aan te vangen naar de 'middeleeuwer-inons' (om Ton Lemaire te parafraseren).
Vanuit een eigen benaderingswijze
laat elk essay in het boek zien dat de
middeleeuwen een tijd was waarin vrouwen meer betekenis hadden dan wij
vanuit de overlevering menen te weten.
Het is ook een boek dat de lezer doet
nadenken over het maatschappelijk statuut van geschiedschrijving. Het 'emancipatorische' karakter van deze vorm van
geschiedschrijving staat bloot aan heel
wat wetenschappelijke kritiek. Een aantal geschiedtheoretici wijzen op het
gevaar dat de geschiedschrijver zijn
eigen tijd en maatschappij in het verleden projecteert. Hij/zij zoekt (onbewust)
naar herkenningspunten in het verleden
en benadert die vanuit de hedendaagse
werkelijkheid. De geschiedschrijvers (en
hun lezers) moeten zich bewust worden
van hun feitelijk object. Het verhaal van
de geschiedenis gaat in de eerste plaats
over de tijd, over het waarom van veranderingen en onveranderlijkheden. Pas
dan kan een emancipatorische geschiedschrijving ook historisch-wetenschappelijke waarde hebben. Op de vraag 'Is het
kennen van deze geschiedenis een "bevrijdingsproces"?', durf ik na lectuur van
dit boek wel 'ja' antwoorden, maar
slechts onder voorwaarde dat wij ons
laten bevragen vanuit het verleden, en
niet het verleden bevragen vanuit onszelf.
E1 Erik De Smet

FORUM
intelligente wartaal, d.i. taal die de lezer
steeds opnieuw te leren heeft'.

NOTEN
1 Vrouwen leven nog altijd onder de maat, in
Veto, jrg. 18, nr. 20, 24/2/92.
2 Alain de Libera, Penser au Moyen Age, (Chemins de Pensée), Editions du Seuil, Paris, 1991,
409 pp.
3 George Duby & Michelle Perrot (red.), Geschiedenis van de vrouw. Deel II: Middeleeuwen, onder redactie van Christiane KlapischZuber, Agon, Amsterdam, 1991, 479 pp., BEF
1500, f 75.

EEN LIJF VAN TAAL

daarom voor jou deze roterende kerstboom
behangen met mijn loepzuivere gebreken
als in een late etalage feesten niezend zien
flakkeren achter halfdoorzichtige lachspiegels:
bal in het laboratorium
leken in een knekelhuis
wisselkinderen op loze zolen en
media die hun diademen beademen
als een droom van moord
in een kolkende kloi
listig stilstaande tijd

Over Jan Elburg
In de krant van 17 augustus stond in de
benedenhoek van de cultuurpagina de
mededeling dat de Nederlandse dichter
en beeldende kunstenaar Jan Elburg donderdag in zijn woonplaats Amsterdam
overleden is. Hij vormde met zijn vrienden Gerrit Kouwenaar en Lucebert de
groep der Vijftigers, die zich afzette tegen de toen geldende literatuur. Samen
met de schilders Appel, Corneille en
Constant en met beeldende kunstenaars
uit Brussel en Kopenhagen richtten zij
de kunstgroep Cobra op.
Jan Elburg was voor mij louter een
naam uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis tot ik halverwege de jaren '60
bij De Slegte voor 75 frank i.p.v. de oorspronkelijke 275, die doorgeschrapt was,
de dichtbundel Streep door de rekening
kocht. Streep door de rekening, in 1965
gepubliceerd, was al zijn vijfde bundel.
Op de achterflap ervan had Elburg geschreven: 'Elk gedicht schiet op twee
doelen tegelijk: het raakt de objectieve
werkelijkheid en het hoogst eigen innerlijk van de lezer. Het gedicht dat zich
alleen tot de lezer richt heet 'populair':
het bestaat niet als gedicht. Een gedicht
dat het alleen op de omringende werkelijkheid gemunt heeft, is niet in taal te
verwezenlijken. Het bestaande gedicht is
daarom naar zijn aard, een werkstuk in

Dit werkstuk van intelligente wartaal
staat op p. 52 van Streep door de rekening. De 'lachspiegels' in de vierde regel
geven de sleutel ter ontwarring: dit gedicht is een spel met woorden die elkaar
weerspiegelen, waarbij in de slotstrofe
de ernstige ondertoon van dit taalspel
wordt aangegeven. Lezen is in onze
cultuur een progressieve beweging, maar
wie letters van links naar rechts leest en
dan terugkeert van rechts naar links
beleeft in die leeswijze de uitschakeling
van de progressie, of anders gezegd
'stilstaande tijd'. Verder scheppen woorden die elkaar weerspiegelen soms een
intrigerend semantisch verband. Niet
zonder reden heeft Gerrit Achterberg het
gedicht 'Moordballade' uit de bundel
Afvaart van 1931, onder invloed van wat
er gebeurd is in 1937, in de herdrukken
nadien opgenomen onder de titel
'Droomballade'!
Het geciteerde gedicht van Elburg uit
1965 is een voorbeeld van zijn constant
experimenteren met taal. Het ligt in het
verlengde van wat hij b.v. in de lente
van 1948 in Het Woord 3 schreef in een
opstel met de titel 'Poëzie en marxisme':
'De dichter dient ervoor te waken, dat
hij door het publiek wordt ingekapseld
en onschadelijk gemaakt door concessies
te doen op het vlak van de verstaanbaar-
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heid. De ongrijpbaarheid verkrijgt het
gedicht door zijn linkse situering, door
zijn surrealistische karakter en door de
verwringing van de traditionele taalcode
zodanig dat de taal "een pijlsnelle drager
der associatieve suggestie" wordt'.
Toch moet zowel de linkse situering
en de verwringing van de traditionele
taalcode niet al te rabiaat en extreem
begrepen worden. In een literair-historische studie over de voorgeschiedenis van
de Vijftigers die Elburg in het begin van
de jaren '80 geschreven heeft en die in
1987 gepubliceerd werd onder de titel
Geen letterheren, schrijft hij met veel
humor over zijn plan om poëzie en
politiek een huwelijk te laten aangaan.
Daartoe richtte hij samen met Kouwenaar en Lucebert de Cel Majakovski op.
De keuze van de futurist Majakovski,
overtuigd bolsjeviek die na de consolidatie van de Russische revolutie zelfmoord
pleegde in 1930, als boegbeeld van hun
maatschappelijk-artistiek streven wijst
erop dat de marxistische wereldbeschouwing van deze dichters geen adhesiebetuiging inhield met het stalinisme of met
het door de Sovjetunie gepropageerde
socialistisch-realisme.
Zijn eigen poëzie na de Tweede Wereldoorlog omschrijft Elburg in Geen
letterheren als een provocerende poëzie
waarin het tijdsgebeuren meeklinkt maar
waarin ook de gevoelsmatige kant behouden bleef.
Volgend gedicht uit de bundel Hebben en zijn (1958) kan dat illustreren:
Dit verdriet is echt zoals
een valse edelsteen echt glas kan zijn:
ik besef het wel, ik eet en leef
en er zijn erger dingen, ook voor mij,
maar toch...
ik zie de vogels, toch: ik hoor ze niet.
ik hoor de vogels, toch: zij zijn verborgen.
ik hen niet heel.
ik hen een halve zoen,
een halve streling,
ik hen niet heel.
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Tot de veel gebloemleesde gedichten van
Elburg behoren 'gelovig soms', het slotgedicht van zijn verzamelbundel Gedichten 1950-1975, en 'niets van dat alles'
uit de bundel Hebben en zijn met de
slotregels 'een mens weet nauwlijks wat
de mens is. / de dichter weet alles van
niets'.
Als besluit van deze korte aan Jan Elburg gewijde bijdrage zou ik echter
'transmutatie' willen citeren, omdat de
dichter in dat gedicht ervan overtuigd is
dat hij een spook van taal in een donkere kamer kan metamorfoseren tot een lijf
van taal in een heldere kamer.

transmutatie
De mensheid is mijn bazige huisdier;
ik niet haar meester.
Daarom:
als dronken in een donkere kamer
houd ik een spook van taal staande.
Verliefd genoeg kruip ik in kieren weg,
genoeg verblind ontsteek ik sterren
en neem de tijd voor lief,
in huis, als minnares.
De som van zoveel liefs is zoveel wreedheid,
dat ik de zweep word in mijn handen,
mijn deur een norse deur;
maar nog laat ik mijn hele uitzicht binnen
met alles wat er leeft want alles leeft.
Daarom:
weldadig, in een heldere kamer,
staat er een lijf van taal.

❑ Joris Gerits

NEDERLANDSE NIEUWE
ZAKELIJKHEID
Over de Nieuwe Zakelijkheid in de Nederlandse literatuur bestond tot voor kort
slechts één zelfstandige publikatie: Hans
Antens Van realisme naar zakelijkheid
uit 1982. Dat er nu op korte tijd twee
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nieuwe studies over het onderwerp verschenen zijn, is dus geen overbodige
luxe. Integendeel, het werd hoog tijd dat
deze lacune in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving werd opgevuld.
Het eerst verschenen boekje, Musil?
Ken ik niet van August Hans Den Boef,
handelt slechts ten dele over de Nieuwe
Zakelijkheid. Den Boef tracht namelijk
op de eerste plaats de vraag te beantwoorden: 'Waren Ter Braak en Du Perron nu modernisten of juist bestrijders
van het modernisme?' Hij stelt dat de
verschillende antwoorden op deze vraag,
van o.m. Bulhoff en het duo Fokkema/Ibsch, 'gekleurd werden door hun
opvattingen over het modernisme'.
Vervolgens vult hij de term zelf vrij
vaag en even willekeurig in: 'Ik beschouw literair modernisme in eerste instantie als een techniek', en moet dan
uiteraard besluiten dat Ter Braak noch
Du Perron modernisten waren. Door het
concept modernisme nog een tikje anders in te kleuren kon A.F. van Oudvorst
onlangs in Spiegel der letteren
(1991/1-2, p. 33) toch nog besluiten dat
Du Perrons Het land van herkomst 'tegenwoordig op goede gronden tot het
modernistische proza van tussen beide
wereldoorlogen wordt gerekend'. Den
Boef verwerpt niet alleen de stelling dat
het Forumduo tot het modernisme dient
gerekend te worden, hij verwijt hen ook
'een gebrek aan nieuwsgierigheid' jegens
het buitenlandse modernisme. Hij gebruikt dat zelfs min of meer als argument: Musil kenden ze niet, Proust en
Joyce amper, dus, zo redeneert hij, heel
ernstig zullen ze de zaak wel niet genomen hebben. Op dezelfde wijze zouden
malicieuze tegenstanders van Den Boefs
opinie kunnen aanvoeren dat Musil het
ook wel niet zo erg gemeend zal hebben
aangezien hij Du Perron noch Ter Braak
kende.
Bij de Nieuwe Zakelijkheid belandt
Den Boef ten slotte wanneer hij 'het
gemak' aanklaagt waarmee vooral Du
Perron zijn doorgaans vernietigende
oordeel velde over tijdgenoten als Revis,

Wagener, Kuyle en Last. Voeg Stroman
toe aan dit lijstje en we hebben ongeveer
alle belangrijke Nederlandse vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid
bij elkaar. Dat Du Perron en Ter Braak
deze nu zo goed als vergeten auteurs als
Ehrenburg-epigonen bestempelden, kan
Den Boef kennelijk niet verkroppen.
Wanneer hij het oordeel van beide heren
echter gaat toetsen aan dat van volgens
hem 'breder' geïnteresseerde critici als
Vestdijk en Marsman, moet hij toegeven
dat zij zich gaandeweg toch bij de inzichten van Du Perron en Ter Braak
hebben aangesloten. Alleen Van Wessem
en Van Vriesland oordeelden duidelijk
milder over deze zgn. epigonen. Veel
invloed op de canonvorming hebben zij
echter niet gehad. Den Boef lijkt dit te
betreuren want, suggereert hij op de
laatste bladzijde niet eventjes dat het
jammer is dat Larbaud en Elsschot het
uiteindelijk gehaald hebben van Revis en
Ehrenburg?
Waar Den Boef eerder de polemische toer opgaat, is het Jaap Goedegebuure duidelijk om een literair-wetenschappelijke beschrijving van de Nieuwe
Zakelijkheid te doen. Hij begint met het
fenomeen in zijn context te plaatsen
(o.m. door het te vergelijken met de
Duitse Neue Sachlichkeit) en komt zodoende tot volgende algemene kenmerken: er is een moderne, meest op de
techniek gerichte onderwerpskeuze, de
benadering is objectief maar niet onpartijdig en de stijl kan filmisch worden genoemd. Daarna behandelt Goedegebuure
deze drie aspecten in extenso. Tenslotte
komt hij tot een waardeoordeel: 'Cultuursociologisch gezien behoort de Nieuwe Zakelijkheid tot de interessantste
fenomenen die het interbellum rijk is.
Weinig andere stromingen hebben zo'n
produktief kruisverkeer onderhouden met
andere kunsten en nieuwe media. (...) De
grenzen tussen kunst en realiteit werden
doelbewust doorbroken, de hiërarchie
tussen artistieke en niet-artistieke expressie genegeerd'. So far, so good, voor
Den Boef, maar dan: 'Helaas moeten
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deze positieve bewoordingen gereserveerd blijven voor de buitenlandse vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid. Revis, Stroman, Wagener, Kuyle,
Last en anderen hebben het niveau van
Ehrenburg, Kisch en Dóblin nooit weten
te bereiken. Dat valt op de eerste plaats
te wijten aan hun gebrekkige talenten'.
Alleen Bordewijk is er volgens Goedegebuure in geslaagd de Nieuwe Zakelijkheid op authentieke wijze te verwerken.
Hij pleit er voor om Bordewijks proza
niet langer als Nieuwe Zakelijkheid pur
sang te beschouwen maar als een soort
tussenvorm, tussen Nieuwe Zakelijkheid
en magisch realisme. Deze laatste term
dan niet in de betekenis die Daisne eraan
gegeven heeft maar refererend aan de
hyper-realistische schilderkunst van
bijvoorbeeld Willink. Dat lijkt mij een
aanvaardbare visie al heb ik wel enige
vragen bij de gebruikte terminologie. Ik
bedoel: hoe lang nog voor er een Den
Boef opstaat die met klem komt beweren
dat Bordewijk geen magisch realist is
omdat hij Daisne en Lampo niet gekend
heeft?
❑ E. van der Aa
August Hans Den Boef, Musil? ken ik niet. Ter
Braak en Du Perron over modernisten en epigonen, Dimensie, Leiden, 1991, 75 pp.
Jaap Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid, HES,
Utrecht, 1992, 117 pp.

HENRI DE TOULOUSELAUTREC
There's no business like showbusiness

Populariteit was voor Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) nooit een probleem. Dat is een van mijn conclusies na
lezing van een goed gedocumenteerd
naslagwerk dat verscheen n.a.v. de recente tentoonstellingen in de Londense
Hayward Gallery en in het Parijse Grand
Palais ' . Een afzonderlijk hoofdstuk
wordt daarin gewijd aan het inventariseren van alle tentoonstellingen over Tou-

louse-Lautrec. Een lange opsomming
leert ons dat TL zijn werk als een goed
kruidenier beheerde en tentoonstelde
waar mogelijk. Na zijn overlijden in
1901 -- hij was toen 37 - neemt de
tentoonstellingsfrequentie alleen maar
toe: zonder ophouden loopt er van dan
af wel ergens ter wereld een grote TL
retrospectieve3. De recente dubbelexpositie in Londen en Parijs was dus geen
uniek gebeuren; ze neemt in de lange
reeks wel een bijzondere plaats in door
haar omvang en door haar wetenschappelijk karakter. De aandacht van de
samenstellers richtte zich minder op de
persoon van TL (zoals meestal gebeurt),
maar vooral op het werk en op de sociaal culturele context van dat werk.
Voor een goed begrip van dit laatste
is enig inzicht in de historiek van de
stad Parijs, en meer bepaald in die van
het gehucht Montmarte, van essentieel
belang. Deze volkswijk werd pas in
1860 deel van de grootstad en oefende
algauw een grote aantrekkingskracht uit
op jonge kunstenaars (ateliers waren er
minder duur dan in het centrum) en op
de opkomende spektakel- en amusementsindustrie. Die vestigde zich aan de
boulevards de Clichy en Rouchechouart:
net boven de meer burgerlijke buu rten,
net onder het nog landelijke Montma rtre.
De bewoners van Montma rtre verdienden er hun brood, de bewoners van
onder de boulevards kwamen er zich
ontspannen. Met de nodige historische
roekeloosheid kan je rond die tijd en op
die plaats het ontstaan van onze 'showbusiness' situeren. Zakenlui ontdekken er
het spektakel. Dit Montma rtre met zijn
pop-cultuur-avant-la-lettre is de biotoop
van TL. Hier vindt hij voedsel voor zijn
a rtistieke persoonlijkheid, hier vindt hij
inspiratie voor zijn werk. Die fascinatie
voor de populaire amusementscultuur
werd vroeger graag psychoanalytisch
verklaard. TL zou in het nachtleven een
compensatie hebben gezocht voor zijn
fysieke handicap: na een beenderziekte
en enkele breuken tijdens zijn jeugd
hielden zijn benen op met groeien. Het
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werk van TL werd vervolgens herleid —
met moralistische ondertoon — tot het
werk van een onevenwichtig want mismaakt kunstenaar, een omlaaggevallen
aristocraat, verziekt door alcohol en
syfilis.
Om het artistieke oeuvre van TL in
kaart te brengen is het zinvoller, zo
schrijven de samenstellers van dit boek,
minder te kijken naar de biografische
component (hoe verleidelijk dat in het
geval TL ook is) en meer naar de culturele context van het laat 19e eeuwse
Parijs. Dan merken we dat TL zijn belangstelling voor het maatschappelijk
lage register (i.c. het nachtleven van
Montmartre) voor een groot deel ontleent aan het naturalisme, het zinnelijke
aan de decadenten (cfr. de beruchte
taferelen met de lesbiennes), het ornamentele aan de opkomende art nouveau
(cfr. de affiches, de illustraties...), en dat
hij voor zijn helder kleurenpallet bij de
impressionisten te rade gaat. TL was dus
geen alleenstaand geval: Degas en Seurat
b.v. gaven vergelijkbare onderwerpen op
een vergelijkbare manier gestalte. Het
thema van Montmartre met de bals en
bordelen, het circus, de danstenten, het
nachtleven, betekenen voor TL dus meer
dan een persoonlijke interesse; het moet
geplaatst worden in zijn zoektocht naar
een artistieke identiteit.
Naast de sociaal-cultureel-historische
samenhang, wil dit boek het werk van
TL ook duiden in zijn interne samenhang: om het analyseren en vergelijken
te vergemakkelijken is de catalogus niet
chronologisch geordend, wel thematisch.
We beginnen wel bij het begin. Het
jeugdwerk (p. 61): jachttaferelen, academische studies (in het atelier van Bonnat, later dat van Cormon) en familieportretten in hoofdzakelijk eerder traditionele (donkere) tinten. Na de portretten
(p. 131) -- we zien het pallet langzaamaan oplichten — volgt een sectie ïllustratiewerk, karikaturen en types (p.
173): vaak voor blaadjes als Le Courrier
francais of Paris illustré, in elk geval
werk van eerder occasionele aard. De

grens tussen karikatuur en portret is
overigens altijd nogal vaag in het werk
van TL. Intussen heeft TL een eigen stijl
gevonden: onderwerpen ontleend aan het
'moderne leven', zuinig — je ziet het
doek er nog door — maar krachtig en
snel getekend in verdunde olieverf op
doek of karton: het geeft zijn werken die
typische matte (niet glanzende) indruk.
Met de voorstellingen van Montmartre
(p. 225) belanden we bij de meest bekende werken: het circus Fernando, de
Moulin de la Galette, de Moulin Rouge,
de fameuze La Goulue, en vooral de
'chahut': een energieke, wat agressieve
zinnelijke dans die qua populariteit de
cancan van de eerste plaats had verdrongen en het kijkgrage publiek op het
juiste moment op de ontblote dijen van
de danseres vergastte. Deze taferelen
worden in complexe en dynamische
composities in beeld gebracht. In het
volgende deel, Stars (p. 279), komen
dezelfde lokaties aan bod, maar ligt de
nadruk op de lokale variétéartiesten die
Lautrec tot ver voorbij het graf beroemd
maakte. De composities zijn eenvoudiger
en hier treffen we ook het merendeel
van de lithografieën en van de affiches
aan. We maken eerst kennis met de
enige man in de rij, de cabaretier die
naam maakte met zijn 'Publikumsbeschimpfungen', Aristide Bruant met het
zwarte pak, de zwarte hoed en de rode
sjaal. Dan volgen de wat enigmatische
Jane Avril, Loïe Fuller met haar expressief belichte 'sluierdans', een hele reeks
afbeeldingen van Yvette Guilbert met de
lange zwarte handschoenen en de altijd
wat verwrongen grimas, de vreemde
figuur Cha-U-Kao (fonetisch: Chahut
chaos) en nog tal van andere minder
bekende artiesten. Het deeltje Theater (p.
349) is eerder beknopt maar verhult niet
dat het 'theatrale' en het 'dramatische'
een essentiële kwaliteit is van Lautrecs
oeuvre. We zien hem in het gezelschap
van Lugné Poe, van het 'théátre libre'
van Antoine, van Sarah Bernhardt. Hij
interesseert zich niet alleen voor het
theater op de scène, maar ook voor dat
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in de zaal. In het hoofdstuk toegepaste
kunst (p. 373) passeren opnieuw een
aantal affiches en illustraties de revue en
een zeldzaam glasraam dat nauw aanleunt bij de Art Nouveau (Au Nouveau
Cirque, Papa Chrysanthème). Het voorlaatste deel brengt ons in een wat intimistischer stemming met de beelden uit
de maisons closes (p. 405): eerder trieste
beelden maar omwille van het inlevingsvermogen en het gesublimeerde naturalisme misschien wel het meest aangrijpende werk. TL viel tijdens zijn laatste
levensjaren (van net voor 1900 tot 1901,
het jaar van zijn overlijden) een fenomeen te beurt dat bij meerdere kunstenaars voorkomt en dat op lichtjes griezelige manier het nakende levenseinde
prefigureert: de 'zwarte periode' (p.
405). Begin 1899 is TL's gezondheidstoestand door het overmatige alcoholgebruik dermate verslechterd dat hij wordt
opgenomen in de Clinique du Dr Sémelaigne in Neuilly. Na enkele maanden
drooglegging verbetert zijn toestand,
maar het einde lijkt nabij. TL herneemt
thema's uit vroeger werk (vooral het
circus) en schildert zijn laatste werken in
nogal ziekelijke, heftige kleuren — dik
en smeuïg op het doek gesmeerd. Taferelen uit Messaline (1900-1901), een
lyrische tragedie van Isidore de Lara die
hij in Bordeaux zag, het examen op de
medische faculteit (1901) en zijn laatste,
niet helemaal voltooide doek, de Admiraal. Alsof hij, net voor het einde, met
deze meer klassieke thema's en hun
meer conventioneel dramatisch karakter,
toch nog even aan alles begon te twijfelen.
Waar mogelijk hebben de samenstellers dit boek verrijkt met fotomateriaal
uit de periode. Die optie levert een aantal interessante vaststellingen op. Zo
blijkt dat de fotografie zich weliswaar
nog niet in het stadium van de massaconsumptie (van de wegwerpcamera's)
bevond, maar dat ze toch al ruim verspreid en ingeburgerd was. Daarvan
getuigen niet alleen de vakantiekiekjes
(TL in een bootje in zijn blootje, zwaai-
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end met zijn armen), de vrolijke tableaux vivants (TL verkleed als misdienaar...), maar ook de foto's van modellen en composities die vaak dienden als
geheugensteun bij het schilderen. Niet
om de werkelijkheid beter te kunnen
nabootsen; wellicht heeft de fotografie
voor de plastische kunsten eerder tot het
tegendeel geleid.
De confrontatie met de wereld van
TL op foto is tenslotte vooral interessant
omdat ze duidelijk maakt wat het oeuvre
van TL nu precies aan de naakte werkelijkheid toevoegt. Op een foto uit 1892
(p. 272) ogen la Goulue en Valentin Le
Désossé nogal alledaags en zelfs wat
grotesk, eerder naakt zonder de dramatische visuele poëzie van TL. Plots word
je je dan ook bewust hoezeer de voorstelling van Montmartre 1900 in ons
collectief bewustzijn gekoloniseerd is
door het werk van TL. Het olieverfschilderij Dressage des nouvelles par Valentin le Désossé (1889-1990, p. 245), de
affiche 'concert bal tous les soirs' (1891,
p. 249) of de panelen die La Goulue op

La Goulue en Valentin Le Désossé (1892)
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strategie, maar zonder cynisme. Zijn
alert geobserveerde snap-shots lijken hun
personages te verrassen. Het levert beelden op van een verstrooid bewustzijn.
Misschien is dit wel een realistische
weergave van het fin-de-siècle Montmartre.
Erik Martens

❑

NOTEN

Detail uit Dressage des nouvelles par Valentin le
Désossé (1889-1990)

de Baraque de la Foire du Tróne liet
aanbrengen (1895, p. 273) tonen ons een
heel andere Goulue en Désossé. Door de
virtuoze compositie met voor-, midden
en achterplan wordt een wervelende,
bruisende ruimtelijkheid gecreëerd die
het doek zijn eenduidigheid doet verliezen en met meerdere verhalen laadt. Het
kleurgebruik en de lijnvoering nemen
bijna expressionistische proporties aan:
dramatisch, maar zonder het esthetiserende karakter te verliezen. Dit maakt
deze beelden bijzonder spannend en
beklijvend.
Maar toch, ondanks de feestelijke
vormgeving komen de feestvarkens die
deze doeken bevolken eerder verveeld of
zelfs een beetje triest over. Vergelijk
bijvoorbeeld de uitgelatenheid van Le
Moulin de la Galette (1876) van Renoir
met het bal du Moulin de la Galette
(1 889) van TL. Is TL dan toch een verbitterd, gefrustreerd kunstenaar? Nee: de
artistieke en biografische persoonlijkheid
van deze aristocraat-kunstenaar-dwergbohémien laat integendeel een bijna lyrische omhelzing van het (maatschappelijk
marginale) leven zien. Zonder opsmuk of
idealisering, met ironie als overlevings-

1 Danièle Devynck, Claire Frèches-Thory,
Anne Roquebert, Richard Thomson, ToulouseLautrec (n.a.v. de tentoonstelling in de Hayward Gallery te Londen van 10 oktober 1991
tot 19 januari 1992 en in het Grand Palais te
Parijs van 18 februari 1992 tot 1 juni 1992),
Editions de la Réunion des musées nationaux,
Parijs. 1992, FF 350 (ook verkrijgbaar in Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse vertaling).
2 Bij wijze van voorbeeld: in de loop van het
jaar 1895 was er werk van hem te zien in Brussel (La Libre Esthétique), London (Royal Aquarium, A Collection of Posters), en op tal van
lokaties in Parijs: de Ecole de Beaux-Arts (Centenaire de la lithographic), de Galerie Samuel
Bing en de Galery Laffitte, tijdens het XIXe
Salon des Cents, voor de Société Nationale des
Beaux-Arts in het Champs-de-Mars en in het
Palais des Arts Libéraux.
3 Ik neem bijvoorbeeld het voor TL uitstekende
jaar '31: Chicago (Art Institute), Amsterdam
(Frans Baffa), vijf maal New York (Albright
Art Galleries, Bliss Memorial, Galerie Knoedler, tweemaal het Museum of Modern Art) en
tweemaal Parijs (Galerie Jeanne Castel en het
Musée des Arts Décoratifs). Of dichterbij, 1985:
Los Angeles, Munchen, tweemaal New York,
Hamburg, New Brunswick, New Jersey...
4 Het was trouwens om deze reden dat Yvette
Guilbert in 1894 Lautrecs affiche-ontwerp voor
haar optredens in de Ambassadeurs weigerde en
de opdracht aan Théophile Steinlen gaf.

GEEN ROOK
ZONDER VUUR
Het rokersdebat als signaal van anomie

Toen J.J. Brochier, schrijver en hoofdredacteur van een Frans literair magazine,
vernam dat een Franse luchtvaartmaatschappij roken zou verbieden op korte
vluchten, klom hij tegen deze 'onver-
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draagzaamheid' in de pen. Zijn overtrokken lezersbrief in Le Monde, vol drogredeneringen (wie vroeg aan longkanker
sterft bewijst de maatschappij een dienst,
want kost haar niets meer; sterven moeten we toch), toonde vooral aan dat hij
elk gevoel voor verhouding kwijt was.
Op zijn brief kwamen vele en overspannen reacties die ten overvloede leerden
dat dit belangenconflict velen diep raakt,
dat er met andere woorden wezenlijke
zaken achter schuil gaan.
Brochier heeft nu een pamflet geschreven, eigenlijk een schotschrift. Anti-rokers worden onverdraagzaam, genotsvijandig, fascistisch en racistisch
genoemd. Om zijn gelijk te staven voert
hij illustere rokers ten tonele en in naam
van zijn verslaving beroept hij zich zowaar op vrije wil, vrijheid, Franse Revolutie en mei '68 (verboden te verbieden).
Steekhoudende argumenten tegen het
roken in openbare ruimten worden in
weggooistijl behandeld. Wie op restaurant hinder ondervindt van tabaksrook
moet maar thuis eten. Dit simplistisch
egocentrisme wordt aangevuld met
scheldproza, platvloers geschimp en
pseudo-intellectueel gezwets. Zijn lofrede op het roken als levensstijl bijvoorbeeld, heeft niet de minste geschiedkundige of sociologische diepgang. Zijn
ethische redeneringen missen elke grond.
Zijn stelling dat iedereen moet mogen
doen wat hij graag doet is onhoudbaar,
gezien het feit dat mensen ook tegengestelde behoeften en belangen hebben.
We weten al langer dan vandaag dat de
vrijheid van de een die van de ander kan
schaden of beperken.
De gestegen combativiteit van antirokers tegen het roken in openbare ruimten is geen uiting van intolerantie. Aanof afwezigheid van reactie op onverdraagzaamheid heeft geen uitstaans met
(on)verdraagzaamheid maar met weerbaarheid en lijdzaamheid.
De auteur kadert de anti-tabaksbeweging oppervlakkig in een golf van neezeggerij, moralisme en culpabilisering
(cholesterol, alcoholisme, huidkanker,
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beschermde diersoorten). Hij meent dat
de hedendaagse maatschappij almaar restrictiever wordt. Dat betwijfel ik ten
zeerste. Naar mijn gevoel is er, zeker in
grote steden maar in toenemende mate
ook op het platteland, sprake van regelloosheid en norm-onzekerheid, wat
Durkheim anomie gedoopt heeft. De in
de tweede helft van deze eeuw in het
Westen gestaag toegenomen welvaart
(geen welzijn) maakte steeds meer vormen van consumptie en genotsbeleving
voor steeds meer mensen, steeds onbeperkter toegankelijk, met inbegrip van
geneeskunde en gezondheidsbesef. Die
massificatie verloopt zeker in haar beginfase wanordelijk en conflictueus bij
gebrek aan aangepaste gedragingen en
normen. En dat alles wordt er niet makkelijker op door nog toenemende individualisering en egoïsme. Het conflict
tussen rokers en anti-rokers is een schermutseling in de stellingoorlog tussen
oude waarden en regels en nieuwe sociaal-economische omstandigheden. Een
gevecht in een frontgebied waar oorzaak
en gevolg duidelijk en quasi direct waarneembaar zijn, waar de belanghebbenden
zelf daadwerkelijk hun grenzen kunnen
afbakenen, waar nieuwe grenzen en gedragsregels tot stand komen en worden
uitgeprobeerd.
Intellectuelen en uitgevers zouden
hun energie en geld beter investeren in
onderzoek naar veranderde en nog veranderende attitudes tegenover het roken,
de oorzaken van deze evolutie, de samenhang tussen sociale machtsverhoudingen (meerderheid-minderheid) en gedragsregulatie (beleefdheidsregels, morele normen). Onderzoek ook naar de
wijzen waarop dat alles vorm en inhoud
bepaalt (gezondheidsargumenten b.v.)
van het debat tussen de belangenpartijen
en hoe dergelijke conflicten kunnen
worden vermeden of opgelost.
❑ Gie Van Den Berghe
Jean-Jacques Brochier, Ik rook. En
tak, Leuven, 83 pp., 350 BEF.
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FILOSOFEN IN ACTIE
Deze verzamelbundel wijsgerige a rt ikelen is
het verslag van een colloquium, gehouden
naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van
de Groningse wijsbegeerte-faculteit. Opzet
van dit colloquium was een aantal filosofen
met 'wereldfaam' een onderwerp in hun specialiteit te laten uitspitten, waarvan het resultaat dan door Nederlandse filosofen en wetenschappers onder vuur werd genomen. De vier
onderwerpen: Retoriek en filosofie, Politieke
filosofie, Feminisme en filosofie, Geschiedenis
tan de metafysica. Voor elk wat wils.
Voor het eerste onderwerp is men er
blijkbaar niet in geslaagd een denker met
'wereldfaam' binnen te halen. Het gekrakeel
rond de aloude verhouding tussen retoriek en
filosofie blijft een Nederlands onderonsje,
waarvan ik vooral de boeiende en helder
geschreven bijdrage van Ilse Bulhof over
retoriek en natuurwetenschappen onthou. In
de rubriek Politieke filosofie zijn Oxfordfilosoof Steven Lukes en vooral de Noorse
filosoof Jon Elster de blikvangers. Elsters
interpretatie van De Tocquevilles democratiemodel wordt aan kritiek onderworpen door
Dick Pels en Frank Ankersmit. Feminisme en
Filosofie pronkt met twee feministen-filosofen
uit de Verenigde Staten, Joan Cocks en Seyla
Benhabib, die van twee Nederlandse collegaein-het-vak tegenwind krijgen.
Vooral in de laatste rubriek Geschiedenis
van de metafysica krijgen we voer voor specialisten. Ook die rubriek is opgesplitst in
twee delen. In het eerste kruisen Hans Fulda
en Hans-Heinz Holz de degens met betrekking tot de interpretatie van het Hegeliaanse
metafysica-concept. Best aardig vond ik het
a rt ikel in de marge van deze Hegel-discussie
van Fokke Akkerman, waarin hij zich, op
basis van de Tractatus Theologico-Philosophicus, afvraagt of Spinoza nu al dan niet een
echte metafysicus is. In het tweede deel gaat
het over het denken van de neoplatonicus

K E N
Marius Victorinus, waarin we op een uitmuntende manier, tegelijk helder en diepgaand,
worden ingeleid door de Amerikaanse mediëviste Marcia Colish.
El Guido Vanheeswijck
Theo A.F. Kuipers (red.), Filosofen in actie,
Eburon, Delft, 1992, viii + 255 pp., .f 39,50.

DERRIDA
Het lezen van teksten van Derrida blijft een
avontuur met een groot intellectueel genot. Op
verrassende en boeiende wijze begrijpt de
grootmeester van de deconstructie de kunst
onvermoede wendingen in teksten te volgen
en nieuwe betekenaars in het licht te stellen.
Derrida is niet alleen een lezer van filosofische teksten, maar ook een literatuurkenner,
vooral van de literatuur uit het grensgebied
van literatuur en wijsbegeerte.
De voordrachten voor Celan verkennen
de betekenaar sjihholet. Uitgangspunt is de
éénmaligheid van de joodse besnijdenis. De
éénmaligheid is zowel een uniciteit als een
steeds herhaald en herdacht gebeuren. De
datum, als uiterlijke datering maar ook als
poëtische component in de gedichten van
Celan, is een metonymie van verschillende
gebeu rt enissen en betekenissferen. De datum
is een sjihholet. Hij is een grens, een toegang,
een code, een wachtwoord, een merkteken
tot... Het woord sjihholet functioneerde als
wachtwoord voor de joden in de oorlog met
de Efraïmieten. De onuitspreekbaarheid van
het woord voor de vreemdelingen (zoiets als
'Schild en vriend') stelt een grens in: het nietherkennen van het fonetische verschil tussen
'5' en 'sj' in de onuitsprekelijke godsnaam.
Dit sjihholet of verschil tekent het joodse volk
in de taal en in het lichaam.
Het woord wordt gekenmerkt door afwezigheid van betekenis. In verscheidene gedichten van Celan neemt het een belangrijke
plaats in. Derrida is hierdoor gefascineerd. Hij
stelt de vraag naar het geheim van de taal, de
herhaling, de datering, de code, de grens die
zichzelf uitwist tot er as overblijft...: alle zijn
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sjibholet. De vertrouwde Derrida-lezer zal thematieken uit andere teksten van Derrida herkennen. Teksten verwijzen naar elkaar en
maken elkaar mogelijk. Celan heeft bepaalde
inzichten van Derrida mogelijk gemaakt, maar
evenzeer opent Derrida een fris en respectvol
perspectief op Celan. Voor de ve rt aler die de
moed heeft de onvertaalbare teksten van Derrida naar het Nederlands om te zetten, kan
men alleen maar respect opbrengen. Ook
vertaling is een zaak van sjibbolet, van uniciteit en herhaling.
El Luc Anckaert
Jacques Derrida, Sjibbolet. Voor Paul Celan,
vert. G. Groot, Garant, Leuven/Apeldoorn,
1992, 132 pp., BEF 475, f 29,70.

DE ACTUALITEIT VAN DE METAFYSICA

Wat heeft de metafysica ons vandaag, nu
sinds twee eeuwen metafysica-kritiek tot de
bon ton hoort, nog te ve rt ellen? Op die controversiële vraag tracht Hans-Heinz Holz,
hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Groningse Rijksuniversiteit, een
antwoord te geven in vijf etappes.
In de eerste vier hoofdstukken doceert
Holz een cursus metafysica. Na een begripsomschrijving (hoofdstuk I), gaat hij in de
twee volgende hoofdstukken de geschiedenis
van de metafysica na: hoofdstuk II vertelt het
metafysisch verhaal van voor Aristoteles tot
Hegel, hoofdstuk III stelt de metafysica-critici
uit de negentiende en twintigste eeuw voor:
vanaf Schopenhauer, over Nietzsche en Dilthey tot Bloch. De metafysische probleemstelling blijft echter overeind, ook na de niets
ontziende kritiek op de metafysische systemen. Hoofdstuk IV thematiseert dan ook de
metafysische vragen ('vraag naar het absolute', 'de samenhang van het geheel'), die,
onuitroeibaar als ze zijn, ook in een postmetafysisch tijdperk onze aandacht opeisen.
In het slothoofdstuk stelt Holz dat metafysica moet worden opgevat als de constructie
van een model, waarbij hij een scherp onderscheid aanbrengt tussen een natuurwetenschappelijk en een metafysisch model. 'In een
metafysisch model wordt een wereldopvatting
geëxpliciteerd en tot begrip gebracht. (...) De
uitwerking van dit wereldbegrip is altijd afhankelijk van de historische stand van de
wetenschappelijke beschrijving van wereldinterne verhoudingen (...) ze is echter ook af-

hankelijk van de betreffende historische stand
van de bewustzijnsconstitutie. (...) Het object
van de metafysica is altijd hetzelfde, maar
dient zich in telkens andere historische uitdrukkingsvormen aan' (pp. 151-52).
Holz schrijft een academisch, vaak moeilijk toegankelijk proza: zijn overzicht-in-vogelvlucht van de metafysica is vaak zo cryptisch geformuleerd dat het aan duidelijkheid
inboet. Dit boek is bestemd voor een gespecialiseerd publiek. Maar ook met die restrictie
kon het toegankelijker worden geformuleerd.
Tweede opmerking: er komen in dit
boekje uitsluitend continentale en dan vooral
Duitstalige auteurs aan bod om de actualiteit
van de metafysica aan te tonen. Over de Angelsaksische bijdrage nagenoeg geen woord
(op een verwijzing naar Quine en Putnam op
p. 59 na). Geen woord over Strawsons descriptieve metafysica, geen woord over Whiteheads kosmologische metafysica, geen woord
over Collingwoods historische metafysica (die
trouwens verwantschap ve rt oont met Holz'
opvatting over metafysische modellen).
❑ Guido Vanheeswijck
Hans-Heinz Holz, De actualiteit van de metafysica. Bijdragen tot de geschiedenis en de systematiek van de wijsbegeerte, Kok Agora, Kampen, 1991, 159 pp.

GODSDIENST
DE BIJBEL GESCHREVEN
DOOR EEN VROUW?
Terwijl de eerste vijf boeken van het Oude
Testament traditioneel worden aangeduid als
'de vijf boeken van Mozes', zijn bijbelwetenschappers het er in hoofdlijnen over eens dat
dit literaire werk in feite is samengesteld uit
tekstcollecties die van heel verschillende auteurs of theologische scholen afkomstig zijn.
Deze werkhypothese, meestal aangeduid als
'de bronnentheorie', kent een belangrijke
plaats toe aan de zgn. Jahwist (afgekort 'J'),
een auteur die in of vlak na de tijd van koning Salomo een basisdocument vervaardigde
dat latere schrijvers als uitgangspunt hebben
genomen voor hun eigen bijbels oeuvre.
Onlangs heeft de vooraanstaande literaire
criticus Harold Bloom een studie gepubliceerd
waarin hij de intrigerende theorie naar voren
brengt dat deze J een vrouw geweest moet
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zijn, een prinses uit de familie van David. Nu
is een hypothese naar voren brengen één ding,
haar bewijzen nog wat anders. Eén van de mij
meest aansprekende argumenten ten gunste
van deze vrouwelijke auteur van 'Israëls nationale epos in wording' is dat Bloom erop
wijst dat J geen helden kent, alleen heldinnen:
Sarai, Rebekka, Rachel, Tamar ('De enige
volwassenen bij J zijn vrouwen', 221). Ook
het feit dat J's tekst over de schepping van de
vrouw zesmaal langer is dan die over de
schepping van de man is voor Bloom van
gewicht. Bloom zet zijn 'grande dame' uit de
hofkringen na Salomo naast de Hofkroniekschrijver die het grootste deel heeft gecomponeerd van het werk dat wij nu als 2 Samuël
kennen. Mevrouw J moet nauwe banden met
hem hebben onderhouden en door hem zijn
beïnvloed.
In het eerste hoofdstuk van het boek zet
Bloom zijn theorie uiteen. Dan volgt een op
de Hebreeuwse grondtekst gebaseerde vertaling door David Rosenberg van alle 178 passages uit het Oude Testament die tot het oeuvre van J behoren. Het is een heel mooie,
weldoordachte weergave van het prachtige
Hebreeuws. Dat Rosenberg zich af en toe wel
erg vrij beweegt — bijvoorbeeld wanneer
Jakobs hand zich aan de hiel van Esau vastklampt 'als de letter J' (!) — zal niemand
hem echt kwalijk nemen. Na die uitvoerige
vertaling (pp. 67-161) gaat Bloom in de volgende honderd bladzijden als een soort commentator nader in op een aantal van die passages uit het oeuvre van J. Hij rondt deze
studie af met een nabeschouwing waarin hij
met name het Godsbeeld van J nader analyseert; ik verklap er alleen van dat het een heel
andere God is dan zoals Hij er bij latere bijbelschrijvers is komen uit te zien.
Een paar opmerkingen nog over dit opzienbarend boek. Heel merkwaardig vind ik
dat zowel Bloom als Rosenberg de Godsnaam
steeds maar weergeven als 'Jahwe', zeker
wanneer men bedenkt dat men bij laatstgenoemde te maken heeft met iemand die geworteld is in de joodse traditie. Bloom citeert
in zijn boek nogal eens passages uit werken
van Thomas Mann, Ma rt in Buber e.d. In de
(overigens uitstekende) Nederlandse ve rt aling
van Mirjam Lumkeman zijn bij deze citaten
de vindplaatsen helaas niet vermeld; maar
misschien was dat in de oorspronkelijke Engelstalige editie ook al niet het geval.
Het moge duidelijk zijn dat hier een
nieuwsgierigmakend boek op tafel ligt. De

bewijskracht is tamelijk zwak, de these des te
opzienbarender.
❑ Panc Beentjes
David Rosenberg & Harold Bloom, Het boek

van J., Uitgeverij Waterland van Wezel, Amsterdam (Distributie: Aramith, Bloemendaal),
1992, 327 pp., f 44,50.

BIJBELSE OERVERHALEN
Op 22 mei 1992 werd aan Niek Poulssen,
hoogleraar Oude Testament te Tilburg, bij
gelegenheid van zijn emeritaat een vriendenboek aangeboden waarin niet minder dan
zeventien opstellen van collega's en vakgenoten uit Nederland en Vlaanderen zijn opgenomen. Ze houden zich alle bezig met een facet
uit de eerste elf hoofdstukken van het boek
Genesis, een bijbelgedeelte waaraan de jubilaris altijd erg verknocht is geweest. De kloeke
feestbundel, waarvan de titel is ontleend aan
Genesis 2,10. kent vier afdelingen. Ze opent
met beschouwingen over de eenheid en samenhang van Genesis 1-11 en diverse bekende verhalen eruit. Het tweede deel bevat vijf
opstellen over oud- en nieuwtestamentische
teksten (Psalm 8, Hooglied, Jesus Sirach,
Mattheüs, Hebreeën) waarin (gedeelten van)
verhalen uit Genesis 1-4 zijn verwerkt. Het
laat op speelse wijze zien hoe men in joodse
en christelijke kring met het Oude Testament
omging. De derde afdeling is daar een vanzelfsprekende voortzetting van, wanneer auteurs beschrijven hoe Genesis 1-11 in de
joodse exegese wordt gehanteerd. Het interessante is, dat in deel 2 en 3 van deze bundel
vaak dezelfde verzen of passages de hoofdrol
spelen. Dat Genesis 1-11 ook niet weg te
denken is uit de moderne literatuur leert de
vierde paragraaf van de bundel. Van Rainer
Maria Rilke, via Byron, Steinbeck en Kafka,
tot aan Wolkers en Guillaume van der Graft
worden die invloeden beschreven. Hoewel de
bijdragen primair gericht zijn op een discussie
in kringen van de beoefenaren van de bijbelexegese en de literatuurwetenschap, biedt dit
Liber Amicorum een overvloed aan studiemateriaal voor theologisch geïnteresseerde lezers.
❑ Panc Beentjes
C. Verdegaal & W. Weren (red.), Stromen uit

Eden. Genesis 1-11 in bijbel, joodse exegese en
mo derne literatuur, KBS, Boxtel / Tabor, Brugge. 1992, 298 pp.
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STUDIES IN SPIRITUALITY

Met deze eerste aflevering van de eerste jaargang komt het actieve Titus Brandsma Instituut te Nijmegen opnieuw met een initiatief,
ditmaal bestemd voor de internationale markt.
Onder de vleugels van een internationale adviesraad, waarin talloze gezaghebbende auteurs zitting hebben, wordt een proeve afgelegd van een multidisciplinaire aanpak van
spiritualiteit en mystiek. Het zijn wetenschappelijk doortimmerde en gespecialiseerde bijdragen over personen (Bonaventura, Thomas
van Aquino, Meester Eckha rt , Theophanus de
Kluizenaar, Johannes van het Kruis, Paul
Celan en Jan van Leeuwen), en thema's (Imago Dei, Maria als profeet — deze bijdrage
van de Ierse karmeliet C.O'Donnell lijkt me
qua thematiek en 'boodschap' een weinig
gelukkige keuze —, de Geestelijke Oefeningen van Ignatius en psychologie, integratie en
interiorisatie. In diverse a rt ikelen valt een
benadering op, waarin eerder een theoretisch
idee over dan de geleefde praktijk van spiritualiteit en mystiek uitgangspunt is bij de gedachtenopbouw. Mogelijk is een van de oorzaken hiervan, dat in dit eerste nummer geen
auteurs uit Engeland, de Verenigde Staten,
Midden- of Zuid-Amerika voorkomen. Een
andere oorzaak zou kunnen zijn dat de vertegenwoordigers van eerstgenoemde stroming
bijna allen nogal op leeftijd zijn, en mogelijk
te weinig de psychologische en sociologische
aspecten van de religieuze beleving, welke
sinds het Tweede Vaticaanse Concilie terecht
een plaats hebben verworven binnen het theologisch denken, in hun publikatie verdisconteren. Een derde oorzaak zou kunnen zijn dat
vrouwelijke auteurs geheel ontbreken, met
uitzondering van de jonge Duitse schrijfster
Elisabeth Hense. Ongelukkig is het gebruik
van het Engelse woord 'man' i.p.v. 'person'
of 'human being', waar 'mens' wordt bedoeld. Helaas ontbreekt een index op personen en zaken in dit keurig uitgegeven tijdschrift, waarvan de prijs wel erg hoog is
❑ Paul Begheyn
uitgevallen.
Studies in Spirituality,

1/1. Kampen, Kok Pha-

ros, 1991, 285 pp., f 88.

CENTESIMUS ANNUS
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag
van de eerste sociale encycliek Rerum novarum schreef Johannes Paulus II een nieuwe

encycliek. De encycliek van Leo XIII bevestigde o.a. de fundamentele rechten van de
arbeiders, bekritiseerde zowel het liberalisme
als het socialisme en sprak ook reeds over de
bijzondere liefde voor de armen. De nieuwe
encycliek herneemt de grote thematieken in
het licht van de ineenstorting van het communisme in Oost-Europa. Opvallend zijn de
duidelijke uitspraken over de markt, de winst,
de onderneming en het kapitalisme. De vrije
markt wordt genuanceerd beschouwd als 'een
doelmatig werktuig om de hulpbronnen aan te
wenden en te beantwoorden aan de behoeften'. Dit alles gaat gepaard met een scherpe
kritiek op de verzorgingsstaat.
Het boek opent met een deskundige samenvatting van de encycliek. In een eerste
luik onderzoekt L. Bouckaert hoe een afwijzing van het kapitalisme kan gepaard gaan
met een pleidooi voor de vrije markt. L. Van
Liedekerke diept de thomistische leer over het
bezit uit als achtergrond van de encycliek en
illustree rt de spanning tussen een gelovige en
een economische visie op de wereld. Een
tweede luik behandelt de thematiek van de
verzorgingsstaat. E. Schokkaert waarschuwt
voor een te vlugge veroordeling van de verzorgingsstaat. R. Burggraeve peilt naar de
dieperliggende ontologie en stelt dat de verzorgingsstaat, die ontstaan is uit bekommernis
voor de medemens, kan ontaarden in structureel geweld met stalinistische allures. Vervolgens bespreekt K. Malfliet de betekenis van
de encycliek voor Oost-Europa. De encycliek
blijkt moeilijk bruikbaar bij de complexiteit
van de overgangssituatie na het communistische bestuur. In een vierde luik schetst J.
Verstraeten de boodschap van de encycliek
aan de theologen van de Derde Wereld. Hij
brengt hierbij interessante aspecten over de
genese van de encycliek aan. L. Berlage vestigt de aandacht op de sociaal-economische
toestand in de Derde Wereld en de maatregelen die door de encycliek worden voorgesteld.
J. Selling tenslotte gaat dieper in op de theologische vooronderstellingen. De lezer kan de
auteurs alleen dankbaar zijn voor de gedegen
wijze waarop ze de encycliek voor begrip en
interpretatie toegankelijk maken.
❑ Luc Anckaert
L. Van Liedekerke & J. Verstraeten (eds.),
Naar een samenleving met een menselijk gelaat.
Kritische beschouwing over de encycliek 'Centesimus Annus', Acco, Leuven/Amersfoort,
1992, 160 pp., BEF 595.
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MENS MAATSCHAPPIT

HET KLOOSTER VAN AUSCHWITZ

In september 1984 kregen enkele karmelietessen toelating om een klooster te beginnen in
de voormalige opslagplaats voor Zyklon B in
Auschwitz-I. Begin 1986 werd in België naar
aanleiding van het pausbezoek een geldinzameling gehouden voor de financiering van
deze aan de paus opgedragen 'spirituele
burcht' waar zou worden gebeden voor het
zieleheil van verdwaalde broeders (lees: joden). Daarop sloegen Brusselse joden alarm,
dat werd gehoord door de voorzitter van een
representatieve organisatie van Franse joden,
Theo Klein (advocaat, niet praktizerend jood),
hij stelde alles in het werk om een dialoog op
gang te brengen tussen joden en katholieken.
Twee bijeenkomsten in Genève (1986 en 87)
leidden tot het akkoord dat de karmelietessen
begin 1989 het klooster zouden ontruimen,
hun intrek zouden nemen in een oecumenisch
ontmoetings- en bezinningscentrum dat vijfhonderd meter verderop, maar buiten het
kampterrein, zou worden opgericht op kosten
van de katholieke kerk.
Meer dan drie jaar later is de verhuis nog
niet begonnen, in 1988 lieten de zusters een
provocerend groot kruis optrekken in de
kloostertuin en tegen alle afspraken in gebeurden herstelwerkzaamheden aan het 'klooster'.
Volgens de laatste berichten zou het oecumenisch ontmoetings- en bezinningscentrum
begin 1993 voltooid moeten zijn.
De geschiedenis die Theo Klein van deze
geruchtmakende affaire schreef is dus enigszins voorbarig. Zijn in de ik-vorm geschreven
relaas staat boordevol persoonlijke, filosofische, geschiedkundige en theologische beschouwingen, speculaties en ontboezemingen
in de essayistische stijl waar Fransen een
patent lijken op te hebben, maar hier zonder
de spitse denk- en form uleerkracht van de
besten onder hen.
Klein zet alle argumenten tegen het
klooster op een rij (God ontbrak op het appel
in Auschwitz en dat moet zo blijven), hij legt
de verschillende houding van katholieken en
joden tegenover dood en herdenking uit (dood
en kerkhof zijn voor joden onreine zaken) en
geeft een overzicht van de relatie tussen joden

en Polen, joden en de katholieke kerk. Maar
dat alles blijft te oppervlakkig, te anekdotisch
en, wat de vergelijking tussen jodendom en
katholicisme betreft, vooringenomen en ongenuanceerd.
Grote verdienste van deze strijdbare maar
gematigde joodse pragmaticus is ongetwijfeld
dat hij de dialoog op gang heeft gebracht, dat
hij de getto-geest heeft doorbroken. Zijn relaas verschaft inzicht in de geleidelijke totstandkoming en evolutie van onderhandelingen en dialoog. Het uitstel van de uitvoering
van het akkoord wijt hij aan de verdeeldheid
binnen de katholieke kerk. De West- en Oosteuropese hoogwaardigheidsbekleders, de
karmelietessen en de paus hebben afwijkende
belangen, mens- en wereldbeelden. En deze
veranderden na de 'bevrijding' van OostEuropa, toen sommigen begonnen te denken
aan een in het kader van een 'nieuwe evangelisatie' gestegen rol van de katholieke kerk.
wat volgens Klein het toegenomen belang van
symbolische aanwezigheid in Auschwitz zou
verklaren.
El Gie Van Den Berghe
Theo Klein, L'affaire du t armel d'Auschwir:.
Jacques Berton, Paris, 1991. 274 pp.. FF 125

NEO-FASCISME IN EUROPA

Eind 1987 kwam een aantal politicologen.
sociologen en historici samen voor een conferentie over neo-fascisme in Europa. Hun
bijdragen werden pas vier jaar later gepubliceerd. Delen ervan zijn natuurlijk achterhaald
door de gebeu rt enissen in Oost-Europa. Alleen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland,
Italië, Spanje, Portugal en Griekenland worden belicht. Een selectie die niet nader wordt
toegelicht. Het zou nochtans de moeite kunnen lonen om verschillen en overeenkomsten
met Oost-Europa, Scandinavië, België en
Nederland te analyseren.
De inleiding is een van de meest interessante stukken van de bundel. De inleider stelt
dat de combinatie van factoren die in de jaren
twintig en dertig aan de basis lag van het
ontstaan en het succes van fascistoïde bewegingen en regimes, niet meer bestaat in het
hedendaagse Europa (die factoren zijn: een
specifiek type van deprivatie ten gevolge van
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economische tegenspoed, nationale vernedering en wanorde, gekoppeld aan de angst van
grootkapitalisten voor het communistisch of
socialistisch gevaar). Voortbestaan en succes
van fascistoïde bewegingen zijn heden ten
dage afhankelijk van een andere configuratie
van condities. Die configuratie wordt niet uit
de doeken gedaan, maar de inleider en andere
medewerkers aan de conferentie zinspelen
herhaaldelijk op problemen veroorzaakt door
volksverhuizingen (etnische Duitsers naar
West-Duitsland b.v.), gastarbeiders en politieke vluchtelingen, racistische gevoelens en
attituden. De ingeslagen denkrichting wordt
jammer genoeg niet verder ontwikkeld. Vele
artikelen bevatten weinig meer dan een opsomming en analyse van verkiezingsuitslagen
van extreem-rechts. Interessant zijn de bijdragen over la Nouvelle Droite in Frankrijk, het
vrouwbeeld van het National Front (GrootBrittannië) en over opkomst en succes van Le
Pen (volledig toegeschreven aan diens charisma). In een verdienstelijk artikel over holocaustontkenning worden de overredingstechnieken van de ontkenners nader bekeken.
Allemaal behartigenswaard, maar de lezer
blijft toch op zijn door de inleiding opgewekte honger zitten.
❑ Gie Van Den Berghe
Luciano Cheles, Ronnie Ferguson & Michalina
Vaughan (eds.), Neo fascism in Europe, Longman, London & New York, 1991, 299 pp.

HUMOR, VRIJHEID EN WIJSHEID
VAN DE JODEN

In Humor, vrijheid en wijsheid van de joden
worden drie grote thema's behandeld: het
vrijmoedige godsbeeld van het hassidisme, de
wijsheid van de hassidische vertellers en de
(zelf)relativerende joodse humor. Ter duiding
en verklaring van het hassidisme geeft de
auteur een overzicht van de joodse mystieke
traditie waaruit het hassidisme voortgekomen
is. Die mystieke traditie beschouwt hij als een
van de sterkste bindende elementen van het
jodendom, die verklaren kan dat jodendom is
blijven voortbestaan ondanks de 'verstrooiing
onder de volkeren' (de diaspora).
Abicht poneert in dit essay dat we heden
ten dage, nu de verlichtingstraditie opnieuw

gerelativeerd wordt en er nood is aan nieuwe
vormen van spiritualiteit, zeer veel kunnen
leren van het hassidisme, van 'haar vermenging van mystiek en alledaagse nuchterheid,
haar ontwapenende humor en haar vanzelfsprekende kosmische gevoel'. De idee van
vrijheid, kritische vrijmoedigheid, anarchistische (anti-hiërarchische) wijsheid en (zelf)relativeringszin spreken hem — en mij —
sterk aan. Daarom en omdat we 'elke korrel
wijsheid die we in de wereld kunnen vinden
zorgvuldig moeten bewaren' omdat 'niet van
overvloed kan gewaagd worden', pleit Abicht
voor behoud of, beter, overlevering van de
hassidische traditie, waarop iedere volgende
generatie dan zijn eigen stempel moet drukken.
Naar mijn gevoel idealiseert Ludo Abicht
het hassidisme en de joodse wijsheid toch wel
wat. In een klimaat van negativisme tegenover
joden kan dat als een verademing beschouwd
worden. Maar de auteur gaat toch voorbij aan
de vaak belerend-autoritaire ondertoon van de
vele wondermooie en spitsvondige verhalen in
zijn boek. Hij wijst wel terloops op het gevaar
van veralgemening en hij maakt duidelijk dat
de hedendaagse hassidische leefwereld niet
vergeleken kan worden met de oorspronkelijk
verfrissende, bevrijdende en rebellerende
beweging. Maar dat lijkt dan weer op eenzijdige verheerlijking van het verleden, uit onvrede met het heden en een (verondersteld)
gebrek aan toekomstmogelijkheden.
De impliciete gelijkschakeling van hassidisme en anarchisme wordt niet echt aangetoond. De definities van 'joods' en 'humor'
zijn minder duidelijk en overtuigend dan ik
had gewild. De vergelijking tussen pantheisme, atheïsme en vrijzinnigheid, tussen het
Niets van de mystici en van filosofen als
Heidegger en Sartre, wordt niet door argumenten onderbouwd en overtuigt dan ook
niet.
Het boek getuigt van een enorme belezenheid en een grote eruditie. De niet altijd
gemakkelijke filosofische en religieuze onderwerpen worden toch beknopt en helder uiteengezet. Wie in kort bestek iets wil leren over
joodse mystiek en hassidisme, komt in dit
wijs boek ruimschoots aan zijn trekken.
❑ Gie Van Den Berghe
Ludo Abicht, Humor, vrijheid en wijsheid van
de joden, Hadewijch, Antwerpen /Baarn, 1992,
125 pp., BEF 595.
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jaar, BEF 1000, f 55; los nummer, BEF 360, f
20). Contactadres: Postbus 9100, NL-6500 HA
Nijmegen en Postbus 99, B-3000 Leuven.

TRAJECTA
ENGELAND EN DE NEDERLANDEN
Kerk- en godsdiensthistorici zijn blijkbaar
enthousiaste mensen. Dat kan je merken aan
het knap uitgegeven eerste nummer van het
nieuwe tijdschrift Trajecta. Trajecta wil een
aantrekkelijk en veelzijdig tijdschrift zijn voor
de geschiedenis van het katholieke leven in de
Nederlanden. Het wil de geschiedenis van
godsdienst en kerk in Nederland en Vlaanderen uit de Middeleeuwen, de Moderne en de
Nieuwste tijd in een ruimere context plaatsen.
De keuze voor een tijdschrift voor Noord en
Zuid vloeit voort uit een dubbele ove rt uiging:
ten eerste bestaan er tussen beide landen
sterke historische banden en ten tweede is er
de context van de groeiende Europese eenwording die om deze verbreding van de godsdienst- en kerkgeschiedenis vraagt. Hoe klein
de groep godsdiensthistorici in beide landen
ook mag zijn, er gebeurt heel wat in het vakgebied. In Vlaanderen kennen we het Leuvense KADOC en het gerenommeerde Antwerpse
Ruusbroec-genootschap voor de studie van de
geschiedenis van de spiritualiteit. In Nederland is er heel wat kerkhistorische activiteit te
merken rond de Nijmeegse universiteit en het
KDC. Daarnaast werken academici aan verschillende universiteiten in Noord en Zuid op
kerkhistorische onderwerpen. Ruimte genoeg
dus voor een tijdschrift.
Het eerste nummer van Trajecta bevat
vier knappe essays van bekende specialisten.
Frank Willaert, M. Knars en H. Vekeman
beschrijven in een lang overzicht de betekenis
van de Brabantse mystiek voor de Europese
spiritualiteit en A. Weiler die van de Moderne
Devotie. KU Leuven-bibliothecaris J. Boegiers maakt een synthese van de spanning
tussen jansenisten en ultramontanen aan het
einde van de 18e, begin 19e eeuw en de Tilburgse hoogleraar J. Jacobs beschrijft de inzet
van katholieken voor de eenheid van de kerken in de 20e eeuw. Een rubriek boekbesprekingen en een kroniek van het wetenschappelijk leven in het vakgebied ronden dit eerste
fraaie nummer af.
El Erik De Smet
Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van
het katholiek leven in de Nederlanden, Ie jaargang, 1992. afleverin2 1. 112 pp. (4 nrs per

Bij gelegenheid van haar 75e verjaardag is
aan Anna Simoni door Engelse, Vlaamse en
Nederlandse vrienden en collega's een bundel
studies aangeboden, die verschillende facetten
belichten van de culturele banden, die eeuwen
bestaan hebben tussen Engeland en de Nederlanden. De jubilaris heeft als medewerkster
van de British Library te Londen zich meer
dan vijftig jaar bezig gehouden met de beschrijving en inventarisatie van de aldaar aanwezige Nederlandstalige drukken, en vooral
naam verworven met drie belangrijke uitgaven
over Nederlandse en Belgische boeken in het
British Museum (1965), Nederlandse clandestiene drukken uit de Tweede Wereldoorlog
(1975), en recentelijk met haar indrukwekkende catalogus van in de British Library aanwezige boeken, die gedrukt werden in de Nederlanden in de jaren 1601-1621 (1990). Zoals
vaak het geval is met feestbundels bevat ook
dit boek een uiteenlopende collectie van achttien, meestal korte bijdragen door auteurs, die
daarmee een proeve a fl eggen van eigen kennis en van hun genegenheid en waardering
voor de feesteling. Ik beperk me tot het noemen van de bijdragen die mij het meest geboeid hebben. Lotte Hellinga-Querido geeft
een gedetailleerde beschouwing naar aanleiding van de gravure met de opdracht van
Engelands oudste drukker William Caxton aan
Margareta van York, hertogin van Bourgondië. Helen Wallis presenteert enkele vroege
specimina van Nederlandse en Engelse cartografie. Van Bert van Seim is een postume
studie opgenomen over Nederlandse boekcatalogi vóór 1801. Over de Leuvense jezuïet
Leonardus Lessius en de Engelse versie van
zijn bekritiseerde werk over de macht van de
paus, schrijft A.F. Allison. Van de Leuvense
drukker Henrick van Haestens reconstrueerden
Chris Coppens en Marcus de Schepper de
fondslijst over de jaren 1621-1628. David
Paisey biedt een overzicht van Engelse en
Nederlandse drukken in enkele Duitse universiteitsbibliotheken (1623-1746). De reis naar
Engeland in 1772 van de befaamde Leidse
boekhandelaar Johannes Luchtmans wordt
door P.G. Hoftijzer beschreven, terwijl T.A.
Birrell hetzelfde doet ten aanzien van een reis
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van John Gage door Holland en Vlaanderen
in 1781.
Het boek is rijkelijk voorzien van illustraties en in een fraaie typografie uitgegeven.
Het wordt besloten met de bibliografie van
Anna Simoni en een helaas incomplete index.
El Paul Begheyn
Susan Roach (ed.), Across the Narrow Seas.
Studies in the History and Bibliography of
Britain and the Low Countries. Presented to
Anna E.C. Simoni, The British Library, London,
1991, 223 pp., £ 35.00.
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Waardeoordelen, daaraan hebben de auteurs zich niet gewaagd. Hun opzet was in de
eerste plaats de jonge Europeanen te informeren over de geschiedenis van hun continent en
op die manier de eenheid te midden van de
verscheidenheid te tonen. In dat (beperkte,
maar belangrijke) opzet zijn ze zeker geslaagd: als informatief lees- en kijkboek is dit
een aanrader.
❑ Guido Vanheeswijck
F. Delouche (red.), Geschiedenis van Europa,
Van In, Malmberg, 1992, 384 pp.

GESCHIEDENIS VAN EUROPA

VAN ANDREAS TOT ZACHEi S

Indien de Europese eenheid er komt, zal het
allereerst een culturele eenheid moeten zijn.
Vanuit die visie is men enkele jaren geleden
aan de Europese universiteiten begonnen met
Tempus-, Lingua- en Erasmusprogramma's
om de culturele contacten tussen jongeren uit
de verschillende Europese regio's te vergroten. Vanuit diezelfde optiek is ook het initiatief gegroeid om een geschiedenishandboek
van Europa te schrijven, ditmaal bedoeld voor
jongeren tussen 16 en 20 jaar (hogere cyclus
secundair onderwijs en hoger onderwijs).
Daarmee wil men niet de 'vaderlandse' geschiedenis vervangen, wel haar complementeren vanuit een Europese context.
Aan dit boek, een initiatief van Fréderic
Delouche, die zelf de Britse, Noorse en Franse nationaliteit heeft, werkten twaalf historici
uit evenveel EEG-landen mee (voor Vlaanderen de Brugse leraar Ignace Masson). Elk
hebben ze één hoofdstuk voor hun rekening
genomen, waarna vier jaren herlezen en bespreken nodig zijn geweest opdat iedereen
achter de bijdrage van de elf anderen kon
staan.
Het resultaat van deze samenwerking is
een mooi uitgegeven boek, waarin op een
objectief-afstandelijke manier en in chronologische orde de Europese geschiedenis vanaf
de prehistorie tot de val van de Berlijnse
Muur wordt geschetst. De verschillende aspecten van die geschiedenis komen telkens
aan bod: politiek, economie, religie, cultuur,
de verhoudingen tussen de diverse Europese
volkeren, de verhouding tussen Europa en
niet-Europa. Elke bladzijde is verlucht met
illustraties (vaak in kleur) en elk hoofdstuk
wordt afgesloten met een kaart van het Europa uit die periode.

De reeks kunsthistorische lexica van de SUN
heeft inmiddels enige vermaardheid. Na delen
over de geschiedenis en mythologie van de
oudheid en figuren uit het Oude Testament is
nu, net als de laatste van de hand van Louis
Goosen, een deel over figuren uit het Nieuwe
Testament verschenen. Zestig gestalten worden er in behandeld, onder wie Jezus en Maria uiteraard een zeer voorname plaats innemen. Zo uitgebreid werden deze lemmata, dat
ze thematisch verder werden onderverdeeld.
Net als in de voorgaande delen wordt van elk
van de behandelde figuren de geschiedenis of
legende verteld, waarna beknopt de doorwerking in de theologie (vaak knap geresumeerd)
en vooral in de kunsten wordt geschilderd. De
plastische kunsten nemen daarin de voornaamste plaats in, literatuur en muziek zijn
goed vertegenwoordigd. Alleen naar meer
marginale kunsten zal men vaak vergeefs
zoeken. Zo komt film maar mondjesmaat in
het boek voor; Bufluel en Polanski worden
genoemd, maar Pasolini en Godard ontbreken.
Goosen laat zich in zijn voorwoord kennen als een overtuigd christen, maar in de
lemmata is van enige religieuze vooringenomenheid geen sprake. De keuze van voorbeelden uit de geschiedenis van de (beeldende)
kunst is zeer divers en Goosen heeft meestal
zeker niet voor de meest voor de hand liggende illustraties of exempels gekozen. Soms is
de opsomming van namen en auteurs wat érg
beknopt, en had men liever wat minder verwijzingen en een wat soepeler tekst gewenst.
Toch zal men dit lexicon vooral gebruiken als
een eerste bron van informatie en verwijzing,
waarna verdere literatuur (het boek bevat een
uitgebreide opgave) de lezer en zoeker verder
zal helpen. Een dubbele index (van auteurs en
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kunstenaars, en van 'kleinere' nieuwtestamentische figuren) besluit het boek - een waardige voortzetting van een onvolprezen reeks,
waarin nu al mag worden uitgezien naar het
vijfde deel, gewijd aan de heiligen.
El Ger Groot
Louis Goosen, Van Andreas tot Zacheus, SUN,
Nijmegen, 1992, 334 pp., f 39,50.

L1TERATUUR
QUEVEDO
De 17e eeuwse Spaanse satirische schrijver
Francisco de Quevedo (1580-1645) heeft
nooit dezelfde internationale bekendheid gekregen als zijn generatiegenoten Cervantes of
Lope de Vega. Toch noemt de 20e eeuwse
dichter Garcia Lorca hem 'de belangrijkste
schrijver van Spanje' en ve rt eller Borges 'een
van de weinige op papier echt geestige mensen'. Quevedo's belangrijkste werken El Buscan (De Zwendelaar) en Suenos (Dromen)
zijn buiten Spanje nauwelijks bekend. Voor
de uitmuntende reeks Ambo Klassiek vertaalde Barber van de Poll Suenos (Dromen): een
huzarenstukje want Quevedo's satirische stijl
is uitermate complex en vol ve rr assende
woordspelingen. Quevedo is vaak ongemeen
fel en scherp: hele groepen moeten het ontgelden, in de eerste plaats de ambtenaren van het
keizerlijke Spanje, maar ook de ambachtslieden. de herbergiers en natuurlijk de joden en
de vrouwen. Van de Poll vertaalde de Dromen
tot een prettig leesbaar geheel, alhoewel de
20e eeuwse lezer zich best kan voorstellen dat
het 17e eeuwse. Spaans veel scherper de satire
weergeeft dan het Nederlands dat kan. In zijn
werk beschrijft Quevedo vijf dromen, telkens
opgedragen aan een adellijke beschermheer en
voorzien van een waarschuwing aan het adres
van de lezer. De schrijver droomt hoe hij
getuige is van het Laatste Oordeel, een duivel
ontmoet, de hel bezoekt, hoe hij dood gaat...
Iedere droom is een aanleiding om via de
personages de wereld te hekelen. Sommige
lezers zullen een verwantschap ontdekken met
het fantastische werk van Jorge Luis Borges.
De stijl van Quevedo en Borges hebben immers heel wat gemeen. Het is door die knappe
schrijfstijl dat Quevedo's werk na vier eeuwen
nog altijd het lezen waard is.
❑ Erik De Smet

Francisco de Quevedo, Dromen, Ambo, Baarn
(voor België: Westland, Schoten), 1992, 164 pp.

MADONNA'S APPEL

In dit nieuwe boek bundelt Portnoy 15 essays
die tussen 1983 en 1992 in diverse tijdschriften gepubliceerd werden. Haar inde rt ijd opgemerkte stuk over de televisieserie Dallas is er
ook hij maar valt, doordat het ondertussen
nogal wat aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. hier enigszins uit de toon. Haar beschouwingen over 'de nieuwe vrouw' in het
titelessay 'Madonna's appel' daarentegen
kunnen wel boeien. Portnoy schuift megaster
Madonna als de emanatie van de derde feministische golf naar voren. Ze is 'creatief,
ambitieus, self-made, intelligent en sterk.
genoegenscheppend in haar eigen lichaam en
niet afkerig van een nummertje met zwarte
mannen als die toevallig aantrekkelijk zijn' (p.
22), en zou met deze eigenschappen een serieuze concu rr ente geweest zijn voor Hera,
Athene en Aphrodite in de strijd om Paris'
gouden appel. Madonna en Portnoy doen in
die zin ook appel op de vrouwen om zich te
ontworstelen aan 'de sta rr e maatschappelijke
vormen' die ze zelf in stand helpen houden.
en eindelijk te geloven in de vrijheid die,
welbeschouwd, in ieders bereik ligt. Verder
besteedt Po rt noy nogal wat aandacht aan de
film en het stripverhaal en vooral aan de rol
en het beeld van de vrouw in deze media. In
'Het mes op de keel' rekent ze in één rake zin
af met de kosmetische chirurgie: 'Als iemand
op straat op me afkomt met een mes. is mijn
eerste gedachte het op een lopen te zetten -dus waarom zou dat anders zijn als zo iemand
toevallig een plastisch chirurg blijkt te zijn?'
(p. 36). Mocht ik een gouden appel te geef
hebben, hij ware Po rt noy met plezier gegund.
El E. Van Der Aa
Ethel Portnoy, Madonna's appel. Over vrouaven
en de media. Meulenhoff, Amsterdam, 1992,
124 pp., BEF 490.

DODENEILAND
De kleine bundel verhalen van de 35-jarige
Nederlandse publicist Maarten Assher is een
wonderlijk geheel. Geschiedenis en fictie
lopen door elkaar. De auteur laat op een fijnzinnige manier zien hoe historische feiten
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even bekoorlijk kunnen zijn als verzinsels en
omgekeerd. Vier verhalen vormen de inhoud
van de bundel Dodeneiland. Een eerste vertelling, het titelverhaal Dodeneiland, gaat over
het Griekse eiland Zakynthos of Zante en de
schrijvers die zich met de geschiedenis van
dit kleine vlekje hebben verbonden. Schijnbaar droge stof wordt in de handen van de
verteller boeiende materie. Er is plaats voor
anekdotes, sfeerschilderingen, uitweidingen
etc. Het derde verhaal over het graf van Oscar
Wilde wordt op een gelijkaardige manier
verteld; het tweede en vierde verhaal volgens
een meer klassiek stramien: de verteller staat
er centraal. In De vuurtorenwachter komt hij
terecht op een klein kanaaleiland en verneemt
hij het verhaal van de spookachtige vuurtorenwachter van Inkhou. De lezer wacht een verrassend einde. In De brief draait alles rond het
eilandje Argentera — het eiland is het leidmotief voor de drie verhalen —, een stip in de
Middellandse Zee nabij Marseille waar slechts
één keer per week een boot halt houdt. De
schrijver komt door een verloren brief in een
mysterieus avontuur terecht. Een waanzinnige
bibliothecaris laat hem een fictieve bibliotheek vol dummies na. De lezer blijft verward
achter: is dit echt of fictie, literatuur of historiografie, of een sprankelende mengeling van
beide?
❑ Erik de Smet
Maarten Asscher, Dodeneiland, Contact, Amsterdam, 104 pp., BEF 460.

WEISGERBER
Onderhavig boek is de neerslag van een ambitieus project van Jean Weisgerber (zie ook
Karel Puype in Streven, november 1991, p.
168 e.v.) dat tot doel had de literaire
avant-garde in België, ruwweg van La jeune
Belgique tot Cobra, in kaart te brengen. Op
zich een lovenswaardig initiatief maar door
hierbij een dozijn Belgische wetenschappers,
Franstalige zowel als Nederlandstalige, elk
met hun eigen specialiteit en visie, te betrekken, heeft Weisgerber het zichzelf vanzelfsprekend niet gemakkelijk gemaakt. In zijn
inleiding ondervangt hij zelf reeds potentiële
kritiek door de voor- en nadelen van deze
aanpak op een rijtje te zetten. Dit neemt echter niet weg dat er toch een paar vermijdbare
'fouten' werden gemaakt.
Wat mij uitermate geërgerd heeft is dat in

een studie die de lezer wil ove rt uigen van het
feit dat 'pour l'avant-garde, mais pas seulement pour elle, l'esprit souffle ob il veut, sans
se soucier du clivage des langues' (p. 13) de
Nederlandse taal zo denigrerend wordt behandeld. Volgens Jean-Marie Klinkenberg spreekt
men in Vlaanderen 'le flamand' (zie o.m. p.
104, 108). Hij heeft het dan ook steeds over
'la littérature flamande' en daartegenover staat
dan natuurlijk wel 'la littérature francophone
de Belgique'. Verder worden in dit hele werk
alle 'citaten' uit Nederlandstalige werken
rechtstreeks in het Frans gegeven. Op zich
geen bezwaar tenminste indien (1) de ve rt aler
vermeld wordt en (2) alle andere niet-Franstalige citaten ook vertaald worden. Geen van
beide is hier het geval. Maar het gaat nog
verder: alle titels van Nederlandstalige boeken
en tijdschriften worden zonder uitzondering
tussen haakjes in het Frans vertaald: de Alvoorder wordt dan 'En avant', Het overzicht
wordt 'Panorama' en, alsof alle 'lecteurs
francophones de Belgique' een beetje achterlijk zijn heet het tijdschrift Vlaanderen 'Flandre'. Die Weissen Blátter, Der Sturm en La
Mascherata degli Impotenti zijn blijkbaar
titels die geen verfransing behoeven. Alle
taalperikelen nog buiten beschouwing gelaten:
methodisch deugt dit niet.
Louter inhoudelijk valt er hier en daar
ook wel wat aan te merken. Zo bewee rt Raymond Vervliet dat het a rt istieke reveil langs
beide zijden van de taalgrens tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw samenhangt
met de industriële bloei en het streven naar
meer sociale rechtvaardigheid, terwijl Klankenberg dit ogenschijnlijk tegenspreekt door
die opbloei van artistieke activiteit in een
periode van economische recessie te situeren.
Er moet een verklaring zijn voor deze uiteenlopende interpretaties maar die had ik dan
toch wel graag vernomen, al was het maar in
een voetnoot. Michel Huysseune probeert dan
weer lijn te trekken in de Antwerpse
avant-garde maar doet dat aan de hand van
een m.i. nogal arbitraire feitenselectie zodat
hij mij echt niet kan overtuigen. Ook zijn stuk
over het constructivisme ve rt oont enige lacunes. Anderzijds mogen de bijdragen van Walter Gobbers en Jean Paul Bier, die respectievelijk het futurisme en het dadaïsme op voortreffelijke wijze behandelen, hier niet onvermeld blijven.
Hoewel dit boek zich lijkt aan te bieden
als een standaardwerk op het domein kan het
die ambitie door zijn onevenwichtigheid niet
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waarmaken. Het is wel enig in zijn soort en
dat opent perspectieven.
El E. van der Aa
Jean Weisgerber (dir.), Les Avant-gardes
littéraires en Belgique. Au confluent des arts et
des langues (1880-1950), Labor, Bruxelles,
1991, 450 pp.

JUSTUS VAN EFFEN

Met zijn Hollandsche Spectator schreef Justus
van Effen wellicht het meestgelezen werk uit
Nederlands achttiende eeuw; zijn succes
wordt doorgaans verklaard als de gemakkelijke triomf van een oppervlakkige burgerman,
een soort verlichte opvolger van Vader Cats,
die vlot aansloeg omdat hij nauwelijks boven
het bescheiden cultuurniveau van zijn modale
lezer uitreikte.
De recente studie van P.J. Buijnsters, die
daarmee, na Hiëronymus van Alphen en Betje
Wolf I Aagje Deken, al aan zijn derde achttiende eeuwse biografie toe is, ontdekt een
veel kleuriger personage. Dat het relaas meer
uitsluitsel geeft over zijn publiek optreden dan
over zijn persoonlijke emoties was onvermijdelijk. Justus Van Effen leefde en schreef in
een tijd waar het woord 'ik', volgens de bekende notitie van Pascal, nog hatelijk klonk
— en Buijnsters is, het weze tot zijn lof gezegd, het type van de no nonsense-biograaf,
die zich graag beperkt tot veilige, met hard
archiefmateriaal te staven uitspraken. Geen
literair-kritische hoogstandjes dus, geen gewaagde hypotheses over de diepere historische achtergronden van de Verlichting, maar
een intelligent verhaal dat paragraaf na paragraaf zakelijke informatie op een rij zet.
We lezen zo vooral over de ambities van
een man die zijn nederige afkomst misschien
nooit verloochende, maar die zijn culturele
talent alleszins probeerde te verzilveren voor
een sociale promotie. Zoals meer trendsetters
van de Verlichting was Justus Van Effen niet
direct een democraat in hart en nieren; zijn
relatie met de adel lag zo te zien even door en
door ambivalent als die van Jean-Jacques
Rousseau. Dat de Aufstieg nooit definitief
lukte maakt de biografie alleen maar interessanter: de diverse pogingen, die keer op keer
falen of op een sisser uitlopen, zijn goed voor
een wandeling langs de onderscheiden milieus
die Van Effen als huisleraar, universitair
repetitor, publicist, aspirant-diplomaat... leerde

kennen. De eeuwige verliezer, die zelfs een
paar jaar lang om den brode moest vertalen
— hij bezorgde onder andere de eerste Franse
versie van Robinson Crusoë —, wordt een
ongewilde gids door de sociale jungle van
zijn tijd.
Hij vond een originele uitweg toen hij, al
in zijn laatste jaren en na een uitgebreid en
lang niet onverdienstelijk Frans oeuvre, besloot ten behoeve van een minder elitair publiek Nederlands te gaan schrijven. Ook van
de Hollandsche Spectator kan men mutatis
mutandis zeggen dat hij een volk leerde lezen.
Het 'volk' mocht zelfs reageren: de Spectator
ontving graag lezersbrieven, die hij, waar het
pas gaf, in latere nummers verwerkte of beantwoordde. We krijgen zo een directe kijk op
de moeizame groei van een leescultuur. Het i s
de laatste, maar zeker niet de enige verrassing
van een studie die ongetwijfeld een paar
decennia lang een standaardwerk zal blijven.
Li Paul Pelckmans
P.J. Buijnsters, Justus van Elfen 0684-1735i
Leven en werk, H&S, Utrecht, 1992, 445 pp.

EEN HILARISCH BESTAAN
Na het ontgoochelende Lijden van de jonge
Werner is Luc Boudens (°60) er met zijn
nieuwste bundel Gesloten wegens Familieomstandigheden in geslaagd de pieken van zijn
vorige verhalenbundels te evenaren.
Zoals steeds bij Boudens spelen de verhalen zich af in een zeer herkenbaar kader:
ontwrichte Vlaamse gezinnetjes in een door
televisie gedomineerde woonkamer, danseresjes in een duister cabaret, een haatdragend en
uitgeblust jong koppel in een pseudo-a rt istiek
milieu. Verder zijn er de talloze cafés, nachtclubs en snackbars die geen leeslust opwekken maar die wel onontbeerlijk zijn als decor
voor de afwisselend bittere en burleske verhalen. Wellicht ligt daarin Boudens' grootste
verdienste; hij is een meesterlijk verteller die
in enkele flamboyante zinnen de meest absurde intriges geloofwaardig maakt.
De verhalen beginnen steeds erg krachtig
maar de aanloop tot de ontknoping moet
geregeld onderdoen voor de sterke openingszin. Er laat zich bovendien een zekere gewenning voelen: de in de rol van slachtoffer getypeerde personages smeken om rampen en
ongelukken — met plezier gegund — zodat
de lezer nog moeilijk verrast kan worden.
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Leuk is het echter altijd: de personages evolueren of tot waanzin of tot wanhoop.
Het drama van elk verhaal slaat toe in het
kleine wereldje van een stereotiep, een passief, dom slachtoffer van het moderne kapitalisme. Het zijn personages die zich op de rand
van de instorting bevinden. Er is geen houvast
en geen toekomst. Er is enkel het absurde nu:
de constante aanwezigheid van een grote
afwezigheid.
Zonder zelf gek of moedeloos te worden
registree rt Boudens op vrolijke wijze de hemeltergende stompzinnigheden van de moderne maatschappij: het leven is een hilarisch
bestaan. Verder dan balanceren tussen medelijden en spot gaat hij niet. Het resultaat is
een bundel prachtige kitsch, krachtig verwoord, maar om met mate van te genieten
teneinde het plezier optimaal te houden.
❑ Hans Willemse
Luc Boudens, Gesloten wegens familieomstandigheden, Dedalus, Antwerpen, 1992, 138 pp.

KUN S T
HET OUDE EUROPA

Uitgeverij Ambo bracht vier kunsthistorische
opstellen bij elkaar van de bekende emeritushoogleraar Frits van der Meer. Het oudste, Uit
het oude Europa, reisimpressies, datee rt uit
1957, het jongste, De tweede val der engelen,
handelt over de iconografie van de engelen en
datee rt uit 1982. Het zijn kunstzinnige, historische, maar ook sterk religieus bewogen
beschouwingen over kunst en kunstwerken.
Van der Meer beoefent een geheel eigen stijl:
erudiet, vol citaten en verwijzingen; wars van
het modieuze blitsige schrijven over kunst en
cultuur. Hij geeft de kern van zijn betoog niet
zomaar bloot en eist van zijn lezer dat hij
verder leest, reflectee rt , teruggrijpt... Deze vier
essays zijn ook niet waardevrij; wellicht zullen sommige lezer hieraan aanstoot nemen.
De auteur besluit een sfeerschets van Franse
gotische graftomben met de woorden: 'Ga
niet voorbij, lezer, maar blijf staan, zie, en
denk na over de adel van onze geestelijke
voorouders, en de kracht van hun geloof' (p.
82). Die uitspraak vat het programma van
Van der Meers kunstkritiek mooi samen.
❑ Erik De Smet

F. van der Meer, Uit het oude Europa, Ambo,
Baarn, 255 pp., BEF 1090.

CHRISTELIJKE ICONOGRAFIE
Wie de geschiedenis van de westerse kunst
bestudee rt , kan niet zonder enig inzicht in de
beelden- en symbolenwereld van het christelijk geloof. Dit patrimonium roept vragen op
die door heel wat hedendaagse toeschouwers
moeilijk te beantwoorden zijn: welke opvattingen liggen er aan de grondslag van b.v. de
Christus-pantocrator-voorstelling, welke functie heeft een heiligenbeeld in de middeleeuwse context... Het boek De beeldtaal van de
christelijke kunst is ontstaan uit de syllabus
van de cursussen die kunsthistoricus Jan van
Laarhoven over het onderwerp gaf. Het is een
overzichtelijk geheel geworden met veel informatie over de behandelde onderwerpen en
kunstrichtingen. Veel aandacht gaat naar de
iconografie en de kunst uit de vroege christenheid, de vroege middeleeuwen en de Byzantijnse wereld. Veel minder aandacht besteedt de auteur aan de nochtans belangrijke
periode van de Contra-reformatie. De moderne periode komt nauwelijks aan bod. De
redenen daarvoor zijn niet echt duidelijk. In
de slotparagraaf geeft de auteur zijn visie op
het geheel weer: 'Het is niet zozeer de iconografie die christelijk is, als wel de maker
ervan. Het voortbestaan van een christelijke
iconografie zal dan ook vooral afhankelijk
zijn van de ontwikkelingen binnen de christelijke kerken. Dat we zullen moeten wennen
aan nieuwe vormen, andere technieken en
moderne media past in de lijn van de geschiedenis' (p. 312). Opvallend in deze context is
de ruimte die de auteur geeft aan de 'christelijke' kunst uit de Derde Wereld.
❑ Erik De Smet
Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst. De geschiedenis van de iconografie, SUN, Nijmegen, 349 pp., f 44,50, BEF
990.
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EMMANUEL VAN DER AA (°1964), licentiaat germaanse filologie. Werkt aan een proefschrift over
het verhalend proza van E. du Perron. Adres: Prinsessenstraat 27, B-2300 Turnhout.
GIE VAN DEN BERGHE (°I945), doctor in de moraalwetenschap (RU Gent, 1986). Onderzoekt en
publiceert over nazi-kampen, waarde en beperkingen van ooggetuigenverslagen. Adres: Nijverheidstraat
73, B-9040 Sint-Amandsberg.
LUC DIRIKX (°1950), studeerde germaanse filologie. Leraar Nederlands in het middelbaar onderwijs.
Publiceerde over Couperus' oeuvre en tijd in Dietsche Warande & Belfort, Spiegel der Letteren en
Preludium. Promoveerde in 1991 aan de KU Leuven op Louis Couperus en het decadentisme. Adres:
De Roosen 3, B-3910 Neerpelt.
JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de KU Leuven. Promoveerde in 1980 op
een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond
Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
GERRIE TER HAAR (°1946), doctor in de godsdienstwetenschappen met specialisatie Afrikaanse
religies. Sinds 1991 als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht. Voornaamste publikaties: Spirit of Africa: the Healing Ministry of Archbishop
Milingo of Zambia (1992), Faith of Our Fathers: Studies on Religious Education in Sub-Saharan
Africa (1990). Adres: Motorwal 33, NL-1021 PC Amsterdam.
TOON VAN HOUDT (°1966), studeerde klassieke filologie en oude geschiedenis aan de KU Leuven.
Bereidt als aspirant bij het NFWO een dissertatie voor over de economische ethiek van de Vlaamse
jezuïet Leonardus Lessius. Is co-auteur van het boek Tussen woeker en weldadigheid. Leonardus
Lessius over de Bergen van Barmhartigheid (1992). Publiceert verder over mentaliteitsgeschiedenis en
het economisch-ethisch denken in de vroegmoderne tijd. Adres: Dorenstraat 29, B-3020 Herent.
ANASTASIOS KALLIS, professor in de orthodoxe theologie aan de universiteit van Munster. Adres
redactie.
ERIK MARTENS (°1962), studeerde germaanse filologie, filosofie, dramaturgie en audiovisuele
communicatiemedia (UFSIA Antwerpen en KU Leuven). Redactiesecretaris van Streven. Adres:
Mellinetplein 11, B-2600 Berchem.
THEO SALEMINK (°1946), studeerde 'theologie van het maatschappelijk handelen' in Nijmegen en
promoveerde in 1980 met Ideologie in katholiek Nederland 1917-1933. Publiceerde o.a. Omdat het
slechts om politiek gaat (1986) en Katholieke kritiek op het kapitalisme (1991). Is werkzaam als docent
'geschiedenis van kerk en maatschappij' aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht.
Adres: Apeldoornseweg 124-126, NL-6814 BP Arnhem.
NOOR SMALS (°1936), studeerde Nederlands, bezocht de kunstacademie, stond voor de klas,
schilderde, maakte houtsneden en exposeerde. Studeert aan de schrijversvakschool in Amsterdam, voert
de redactie van het blad van de Studentenkerk in Nijmegen en publiceerde in enkele tijdschriften.
Adres: Groesbeekseweg 177, NL-6523 NP Nijmegen.
ERIK DE SMET (°1966), studeerde moderne geschiedenis en sociale en culturele antropologie te
Antwerpen en te Leuven. Stafmedewerker Chirojeugd Vlaanderen. Lid van de Jesuit European
Volunteers. Adres: Kasteelstraat 32, B-2000 Antwerpen.
GUIDO VANHEESWIJCK (°1955), doctor in de wijsbegeerte, licentiaat in de germaanse filologie.
Assistent antropologie aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: J.F. Gellyncklaan 115, B-2540
Hove.
JOHN W.M. VERHAAR S.J. (°1925), doctor in de letteren (Universiteit Groningen). Doceerde
linguïstiek aan de Universiteit van Djakarta (Indonesië. 1969-1980) en in Papoea-Nieuw-Guinea (19851990). Adres: 't Hoenstraat 30, NL-2596 HZ Den Haag.
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1155 HET ALGEMEEN BETWIJFELD CHRISTELIJK GELOOF
Zin en onzin van de traditie 1 GEORGES DE SCHRIJVER
Geloven temidden van chaos en crisis 1 HENK VAN DER LINDE
Begin dit jaar publiceerde H.M. Kuitert een boek dat meteen een bestseller werd: Het algemeen
1e in i fehl christelijk gelo(?t: Wij vroegen een Vlaamse en een Nederlandse theoloog om hun
reactie op dit boek.

1171 ODYSSEUS ALS ELCKERLYC
CORNELIS VERHOEVEN
De Ody ssee is uitgegroeid tot het verhaal van alle verhalen, niet wegens de avonturen van
Odysseus maar om haar universeel herkende thema van terugkeer en heimwee. De Odyssee is dus
méér dan een verhaal. Odysseus is Elckerl e, daarover zijn zowel de neoplatoonse allegoristen als
de hedendaagse antroposofen en (psychoanalytische) hermeneuten het blijkbaar eens.

1179

DE FINSE SCHILDERES HELENE SCHJERFBECK (1862-1946)
Een autonome persoonlijkheid binnen het modernisme
PAl II. BEGHEYN

Tot voor kort is het werk van de Finse schilderes Helene Schjerfbeck (1862-1946) nauwelijks
buiten Scandinavië te zien geweest. Met de grote belangstelling die haar werk onlangs in de
Phillips Collection in Washington te beurt viel (en nu ook nog tot 10 januari in The National
Academy of Design in New York), lijkt daarin eindelijk een kentering gekomen. Een schets van
een boeiende persoonlijkheid die een geheel eigen introspectieve en melancholische stijl ontwikkelde p innen het modernisme.

1187 HET QUANTUMTHEORETISCHE DEBAT
Een inleiding
ETIENNE KLEIN
Met de ontdekking van het quantum in de eerste decennia van de twintigste eeuw worden een
aantal basisbegrippen van de klassieke fysica opnieuw in vraag gesteld. De fysica stoot op
metafysische vragen die aan de basis zelf liggen van haar theorie en haar methode: wat is meten,
wat is een object, wat is een verschijnsel?
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1199 HET DENKEN VAN JOHN CHARLTON POLKINGHORNE
JACQUES HAERS
John C. Polkinghorne, een Britse natuurwetenschapper, verdiept zich sinds een tiental jaren in de
dialoog tussen wetenschappen en theologie. Zijn denken, dat hij zelf 'kritisch realisme' noemt,
benadrukt meer de formele gelijkenissen en verschillen tussen beide dan de inhoudelijke. Hij
streeft ernaar zowel bij de wetenschapper als bij de theoloog een zoektocht te herkennen naar de
eigen structuur van de werkelijkheid.

1208 ECONOMEN ONTDEKKEN RETORIEK
Een frisse wind in de economische wetenschap
GUIDO ERREYGERS
In de economische wetenschap is sinds enkele jaren een verhoogde belangstelling waar te nemen
voor retoriek. In kringen van economische methodologen heeft de discussie over retoriek voor
enige onrust gezorgd, omdat de geldigheid van de heersende methodologie in vraag wordt gesteld.
In het artikel wordt vooral aandacht besteed aan het werk van Donald McCloskey.

1215 DE EUROPEES-AMERIKAANSE BETREKKINGEN
Verleden, heden en toekomst
ERIK FAUCOMPRET
Sedert de val van het communisme wordt de politieke en economische kaart van Europa grondig
gewijzigd, zowel nationaal als internationaal. Vooral de betrekkingen met de VS die traditioneel
gebaseerd waren op de goodwill van Amerika en de onderdanigheid van Europa zijn dan ook aan
een grondige herziening toe. Dit is met name het geval op economisch vlak waar de belangenconflicten hoog oplaaien.

1224

FORUM

1224 IN HET GEDICHT
JORIS GERITS

1226 AIDSTESTS
Economische berekening en ethische gevoeligheid
TOON VANDEVELDE

1229 LODEWIJK VAN GRUUTHUSE
De krijgsheer en zijn vorst, de mecenas en zijn librije
ERIK DE SMET

1233

BOEKEN

HET ALGEMEEN BETWIJFELD
CHRISTELIJK GELOOF

Het gebeurt maar zelden dat een boek over het geloof in korte tijd meerdere
herdrukken beleeft en aanleiding geeft tot levendige discussies in dag-, weeken maandbladen. De Nieuwe Katechismus was zo'n boek, maar toen schreven

we de jaren zestig en waaide de conciliaire wind van vernieuwing. Daarna
deed zich dit verschijnsel nog eens voor naar aanleiding van Schillebeeckx"
hoeken Jezus, het verhaal van een levende en Liefde en gerechtigheid. Maar
sindsdien is het in onze contreien op het theologisch front wat stiller geworden. Nu. aan het begin van de jaren negentig, verschijnt er een boek met een
titel die de tijdgeest gevat weergeeft: Het algemeen betwijfeld christelijk
leloot1 . Het verwekt grote commotie, vooral in protestants Nederland.
Wij vroegen een Vlaamse en een Nederlandse theoloog om hun reacties op
dat boek. Een gelegenheid voor de lezers van Streven om gevoeligheden en
verwachtingen af te tasten over de confessionele en culturele grenzen heen.

7/N EN ONZIN VAN DE TRADITiE
GEORGES DE SCHRIJVER

Begin dit jaar publiceerde H.M. Kuitert, gereformeerd theoloog en emeritus
hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een boek dat meteen
een bestseller werd. Had het zijn succes te danken aan de provocerende titel:
Het algemeen hetwijfeld christelijk geloof Een herziening, een omkering van
'het algemeen onbetwijfelde geloof' van de gereformeerde geloofsbelijdenis?
Er was meer aan de hand. geloof ik. Kuitert zocht op een heel persoonlijke
wijze naar een antwoord op de vraag wat het christelijk geloof de mens
vandaag nog te zeggen heeft. en meteen laat hij zien dat ook wie het geloof
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afschrijven, moeten weten waar zij staan. Het was, vermoed ik, dat persoonlijke cachet van zijn getuigenis dat zoveel commotie verwekte. De enen vonden
het boek nog altijd veel te conservatief, anderen vonden er slechts een versmalde visie in op het geloof, een maatpak voor de geseculariseerde mens.
Voor katholieken moet het boek overkomen als typisch protestants, met een
'nestgeur' die de hunne niet is. Maar de vragen die het aansnijdt, zullen ze
meteen herkennen. En daar is het mij hier om te doen.
SCHEIDING VAN GELOOF EN TRADITIONELE MORAAL
Kuitert wil vooral nadenken over zin en onzin van de traditie. Voor hem is de
christelijke traditie uiterst zinvol, voorzover ze niet een 'totaalvisie' is, maar
wat hij noemt een 'zoekontwerp' ter beantwoording van onze levensvragen:
'een plaatje of tekening, door vorige generaties opgesteld, met behulp waarvan
nieuwe generaties op pad kunnen gaan om God te vinden' (30). 'De traditie is
er niet om te "slikken", ze is er om ermee op pad te gaan' (31). Onzin wordt
ze wanneer ze ook gedragspatronen wil opdringen die niet meer de onze zijn:
'Wat onze grootouders voor Gods wil hielden (hun morele code) is een jas die
ons niet meer past. Werden we gedwongen erin te lopen, we kwamen geen
stap verder, we verongelukten er zelfs mee' (264). Bijbel en traditie nu werken
met verouderde morele codes. De leefregels in de brieven van Paulus zijn
ontleend aan de stoïcijnse filosofie, de natuurwet waarop de katholieke kerk
zich beroept, brengt ons niet verder dan de morele code van de middeleeuwen.
Er is intussen zo iets als de Verlichting geweest en we weten dat we zelf in
het reine moeten komen met vragen die ons door onze cultuur worden toegeworpen. Over euthanasie, gezinsplanning en proefbuisbevruchting heeft de
traditie ons niet veel te vertellen. Wat een christen op deze terreinen moet
doen, wordt door ethisch beraad uitgemaakt. Een christelijke inspiratie kan
hierbij van nut zijn, maar echte normen voor concrete gevallen kun je er niet
uit afleiden.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat er op het vlak van de laatste zingeving
geen rol zou zijn weggelegd voor de christelijke traditie. Want als je een
morele casus hebt opgelost, heb je nog geen antwoord op de laatste zinvragen.
Een moreel verantwoord biomedisch ingrijpen maakt nog niet duidelijk wat
onze plaats is in de wereld, of wat de betekenis is van onze levens hier en
over de dood heen. Wat dit laatste betreft, gaat men beter te rade bij een
religieuze traditie. Kuitert houdt de dingen graag uit elkaar. Als ethicus voelt
hij zich thuis in de Verlichting en mengt hij zich graag in het debat omtrent
ethische normen. Maar als theoloog ziet hij het belang in van een globale
levensvisie en laat hij zich inspireren door de christelijke scheppings- en
verlossingsleer. Hij kiest voor het christendom als zingevingssysteem en wil
die keuze ook verantwoorden.
Wie echter, zoals Kuitert doet, een wig drijft tussen ethiek en godsdienst,
beweegt zich niet langer in het ongebroken geheel van de traditie. Fundamen-
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talistische moslims zijn juist fundamentalisten omdat ze de geloofspunten en
de morele codes van hun gemeenschap als één ongebroken geheel beschouwen. Aan een van beide pijlers wrikken betekent afval van de orthodoxie. Men
is dan geen echte moslim meer, maar een verwaterde gelovige of zelfs een
afvallige. Kan men dan van Kuitert en van wie denken zoals hij hetzelfde
zeggen? Wie de ethische normen wijzigt, verandert ook iets aan het traditionele zelfverstaan van het geloof. Maar op dit punt is Kuitert erg genuanceerd.
Zijn stelling luidt dat voor een christen de morele codes met de tijd kunnen
veranderen, maar dat de grondinspiratie van het christendom daardoor niet
wordt aangetast.
Ook het openbaringsbegrip dat hij nu hanteert, is minder strikt dan vroeger:
hij beklemtoont het historische karakter. Als het christendom een zingevingssysteem is met een bepaalde boodschap, dan volgt hieruit dat men de inhoud
ervan niet naar believen kan veranderen. Maar die onveranderlijkheid knoopt
Kuitert niet vast aan een openbaring die puur van boven naar beneden neerdaalt. Hij heeft iets tegen kerkleiders — synodeleden en het rooms-katholieke
die zich met een beroep op de 'goddelijke openbaring' plegen
magisterium
in te dekken tegen kritiek. Het gevaar is dan groot dat kerkleiders uit naam
van God elk nadenken over het geloof smoren. Vooral wordt over het hoofd
gezien dat elke godsdienst ook iets menselijks heeft. Elke godsdienst is
immers ingebed in een bepaalde culturele traditie. Of, zoals Kuitert schrijft:
'Alles wat wij over boven zeggen, komt van beneden' (23). M.a.w. wat zich
aandient als Gods wil en waarheid, is het resultaat van een eeuwenlang
religieus nadenken waarin mensen met hun existentie betrokken zijn geweest.
Wij scheppen ons een beeld van God 'naar het beeld dat we van onszelf en
van de wereld hebben'. Is dit eenmaal gebeurd, dan gaat dit beeld op zijn
beurt bepalen wie we zijn en wat we dienen te worden. Godsdienst dus als
zingevingssysteem.
VAN RELATIVERING NAAR OPWAARDERING
VAN HET SPECIFIEK CHRISTELIJKE
Sommigen hebben zich aan deze kijk op het ontstaan van de godsdienst erg
gestoord. Zij hebben blijkbaar niet gezien wat Kuitert verder hierover zegt. In
de interreligieuze dialoog wordt immers duidelijk dat elk van de grote wereldgodsdiensten — jodendom, christendom, islam en ook boeddhisme — hun
heilsweg als de enig zaligmakende voorstellen. Dit fenomeen van de meervoudige absoluutheid kan slechts verklaard worden als men aanneemt dat in elk
van de absoluutheidsaanspraken (het van boven) ook elementen zitten van een
lokale of tijdgebonden cultuur (het van beneden). Vandaar de noodzaak om
naar het eigene van de christelijke ervaringstraditie te kijken. Christendom als
zingevingssysteem heeft een heel eigen gelaat.
Om dat eigen gelaat van de christelijke ervaringstraditie af te tasten, grijpt
Kuitert terug naar de Heidelbergse Catechismus. Als predikant weet hij
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hoezeer deze tekst een leidraad is voor de verkondiging. De Heidelbergse
Catechismus kan men vergelijken met een katholiek geloofsboek, dat de twaalf
artikelen van het geloof uitlegt; met dit verschil dat predestinatie en verzoening, rechtvaardiging in Christus er zwaardere accenten krijgen. Voor de rest
komen de 'gewone' thema's aan bod: God de schepper van hemel en aarde,
God de bestuurder van het wereldbestel, erfzonde, incarnatie, leven, dood en
verrijzenis van Jezus Christus, het werk van de Heilige Geest, de drieëenheid,
kerk en sacramenten, oordeel en eeuwig leven. Hiermee is dan ook de structuur van Kuiterts boek aangegeven. Hij onderzoekt de oorspronkelijke betekenis van de geloofspunten en hun bijbelse fundering en gaat na wat zij ons,
mensen van vandaag, te zeggen hebben of te denken geven.
Kuitert schrijft dus in de eerste plaats voor 'protestants Nederland' (129),
maar, zoals gezegd, kunnen ook katholieke lezers er hun voordeel mee doen.
Niet alleen weidt het boek regelmatig uit over de manier waarop katholieken
al deze geloofspunten lezen en interpreteren. Maar het confronteert welke
christen dan ook met de hamvraag wat het geloof aan iemands leven nu
precies toevoegt. Waarom is het zoveel beter in de God van Jezus Christus te
geloven dan God voor te stellen als een anonieme macht die zich het lot van
de wereld niet aantrekt?
DEÏSME OF JOODS-CHRISTELIJK THEÏSME?
Van de vele christenen die de kerk de rug hebben toegekeerd, zijn er verschillenden overgestapt naar het deïsme. Regelrechte godloochenaars zijn ze niet.
Ze nemen aan dat de wereld voortkomt uit een goddelijk verstand. Maar
daarmee is dan ook alles gezegd. Heeft het goddelijk verstand de wereld
eenmaal in het bestaan geroepen, dan trekt het zich van de wereld niets meer
aan en laat de dingen op hun beloop. God vertrouwt de wereld toe aan haar
eigen wetmatigheid en komt verder niet meer tussenbeide. De mensen moeten
hun eigen boontjes maar doppen en ze kunnen dit blijkbaar aan omdat de
Schepper (of de natuur) hen hiertoe heeft bekwaamd. Geloof in de eigen
mogelijkheden gaat voor op het geloof in een persoonlijke God. Ook wordt het
bestaan in de wereld globaal als goed gezien. Want, zoals Leibniz al zei: de
optelsom van het aangename overtreft ruimschoots die van het onaangename
(wat niet belet dat ook wereldpessimisme, als alternatief, de kop opsteekt).
Leven en dood worden naturalistisch ingevuld. Van een God die elk van zijn
schepselen kent bij naam, valt niets te bespeuren. Er is alleen het mechanisme
van de elkaar opvolgende generaties. Wil er vooruitgang zijn, dan dienen de
ouderen plaats te maken voor de jongeren. De dood is iets natuurlijks. Nabestaan is er alleen in de vorm van blijvende cultuurscheppingen.
Voor Kuitert zegt deze 'deïstische' visie op de zin van het leven beslist te
weinig. Natuurlijk weet hij dat mensen zich meer en meer gaan ervaren als
een deel van de natuur ('wij zijn organismen met een genetische code die wij
kunnen doorgeven'). Maar hij kan er geen vrede mee nemen dat — op het
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vlak van de zingeving -- de enkeling ondergaat in de opeenvolging van
generaties, en dat het nabestaan wordt vastgeknoopt aan het (zwakke) geheugen van de mensheid. Ook als de 'papieren van het theïsme de laatste jaren in
waarde zijn gedaald' (56), loont het toch de moeite om zich op de christelijke
belijdenis van God als schepper te bezinnen.
God als Schepper belijden betekent heel concreet dat men 'de relatie tot
God die ons in de wereld heeft gezet en die ons er doorheen helpt, als een
wezenlijk aspect van onze werkelijkheid ziet' (71). Voor de joods-christelijke
traditie is God meer dan een onbewogen denkend verstand dat de ontvouwing
van de wereld mogelijk maakt. God is in de eerste plaats 'macht en wil', een
Wezen dat te duchten is, maar ook te vertrouwen. Mensen roepen Hem aan in
hun nood. En dat doet men niet t.o.v. een anonieme, onpersoonlijke godheid.
In God als Schepper geloven houdt de overtuiging in dat Hij welbewust 'ons
gezelschap wil' (57), dat Hij hart voor ons heeft en ons naar zich toehaalt. Het
christelijke 'zoekontwerp' bestaat erin dat men in de gewone gebeurtenissen
van het leven raadt hoe God met ons bezig is. Maar dat raden van Gods hand,

wel gewapend
met plaatje of zoekontwerp (de traditie, GDS) op weg zijn gegaan, kunnen we
nog verschrikkelijk de mist ingaan' (31).

dat weet Kuitert ook wel, is geen eenvoudige zaak. 'Ook als we

HET CHRISTELIJK GELOOF EN HET KWAAD IN DE WERELD
Kuitert beseft dat als men gelooft dat God 'ons gezelschap wil', ons naar zich
toe wil halen, we God ook moeten belasten met het kwaad in de wereld.
Auschwitz en Cambodja spelen zich niet af buiten God om: 'Om God te
"redden", zou je zeggen: dat kan eenvoudig niet waar zijn, dat Hij de wereld
regeert. Maar wat dan? Het alternatief is dat God er ook niets aan kan doen en
stemt dat zoveel vrolijker?' (101) Er gebeuren dingen waarin we Gods hand
liever niet zouden willen zien en toch zijn die er samen met Hem.
Klagen voor Gods aanschijn is blijkbaar typisch voor joden en christenen.
Maar er is ook de tegenmelodie: gelovigen slaan zich op de borst en erkennen
dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor het kwaad. Maar de christelijke traditie
gaat een stap te ver als ze niet alleen het morele kwaad, maar ook natuurrampen (aardbevingen, tornado's) en ziektes op de rekening van de mens zet.
Oude culturen, die de oorzaken van natuurrampen en ziektes niet kenden,
weten deze aan de schending van een taboe. Of beschouwden ze als een straf
van God. Zo denken wij er niet meer over. 'Ik geloof daar niets van, het zijn
makkelijke redeneer-loopjes' (73). Niet alle kwaad is het produkt van 's mensen boosheid. Maar dan moet men wel durven toegeven, aldus Kuitert, dat
God ook dingen heeft geschapen die men onmogelijk goed kan noemen. We
blijven geconfronteerd met het 'bittere raadsel van de goede schepping' (74),
zoals trouwens met dat van onze eigen boosheid. Ook als we uit religieuze
motieven erkennen dat we knoeiers zijn, blijft de vraag waarom wij telkens
weer in boosheid vervallen.
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Hoe kunnen we dit bittere raadsel verduren? Theologen vinden er een
antwoord op door te zeggen dat achter het kwade aangezicht van God zijn
goedheid verborgen gaat (Origenes). Als God een ramp toelaat, doet hij dat
om pedagogische redenen, een redenering die men ook bij gewone gelovigen
aantreft. 'De Zeeuwse boeren plachten bij catastrofes (als de overstroming van
Walcheren in 1953, GDS) te zeggen; "dominee, het wordt ons door geen
vreemde aangedaan", een bescheiden manier om God ter sprake te brengen en
bedoeld als een vertroosting: het (kwade) "aangezicht" is niet het echte gezicht, daarachter gaat het vriendelijke gelaat van God schuil' (112). De
regeerder van het al zal alles weer in orde brengen. Hoe echter dit pedagogische handelen van God in elkaar steekt, weten wij niet. De christelijke
traditie bagatelliseert het lijden niet, maar geeft ook geen duidelijk antwoord
op de vraag waarvoor het goed is. Misschien moeten we wel de eeuwigheid
afwachten om te zien hoe God de tranen droogt: 'God gaat niet zo zachtzinnig
met mens en wereld om als wij zouden willen, maar aan het einde ontpopt Hij
zich als Wie Hij is, vangt Hij ons op en bergt Hij ons voor de eeuwigheid'
(112).

GODS VOORKEUR
Het christelijk 'zoekontwerp' is even complex als het leven. Het geloof dat
God de Schepper is die ons gezelschap wil, brengt ons niet in een stormvrije
zone, het neemt niet alle sluiers weg. Maar dit te moeten toegeven, is beter
dan te beweren dat God zich niet met de wereld bezighoudt. Enkele bakens zet
de joods-christelijke traditie alvast uit. Af en toe laat God ons aan den lijve
voelen dat wij zondaars of, zoals Kuitert zegt, knoeiers zijn, mensen die ook
nog het goede van de schepping bederven. Daarbij gebruikt Hij blijkbaar ook
middelen die men niet zo maar goed kan noemen. Het morele kwaad echter,
dat op ons conto komt, moeten we zo veel mogelijk verhelpen: dat zijn we aan
onze menselijke waardigheid verplicht.
Maar hier rijst dan een andere moeilijkheid. Het calvinisme stelt namelijk
dat God van alle eeuwigheid heeft voorbeschikt wie verdoemd en wie uitverkoren is: 'de klassieke angstdroom van menig Gereformeerde oudere jongere'
(186).
'Toen ik predikant in Zeeland was, werd mij door een huisvrouw
verzekerd dat ze voor eeuwig verloren was, "Wilt u nog een kopje koffie?"
voegde ze eraan toe' (186). Dat God 'van eeuwigheid' bepaald zou hebben
wie gered en wie verdoemd is, is voor Kuitert een 'afgrijselijk misverstand'
(187). De uitspraak onderstreept alleen dat God het ernstig meent met de
wereld en wil dat ook wij Zijn voorkeur ernstig nemen. En wat die voorkeur
is, lezen we in het evangelie. Gods voorkeur rust op wie zich niet verheffen in
eigenwaan; 'Heersers ontneemt Hij hun troon, maar geringen verheft Hij' (Lk
1,52). God heeft een hart voor bedelaars, misdeelden en zondaars die zich
bekeren. Zijn beoordelingsregels zijn niet de onze, hij keert onze fouten ten
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goede zoals Hij dat wil. Daarmee zitten we in de reformatorische verzoeningsleer en valt de naam Jezus Christus, de zoon van Gods genade.
Kuitert gaat niet in detail in op het leven en de prediking van Jezus. Hij
neemt zelfs afstand van hedendaagse auteurs (Schillebeeckx, de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologen) voor wie Jezus' prediking van het rijk Gods
model staat voor onze inzet voor rechtvaardigheid. 'Jezus als model' is voor
hem wel nuttig, maar op het stuk van levensbeschouwing beslist te weinig. Het
komt erop aan dat we in Jezus' dood en verrijzenis Gods genade-oordeel aan
het werk zien. Volgens de Heidelbergse Catechismus: 'God was de in Christus
de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te
rekenen' (140). Hieraan gemeten is de praxis van naastenliefde en gerechtigheid, hoe belangrijk die ook is voor christenen, niet meer dan een 'restprodukt
van het geloof' (134). Ethiek in praktijk gebracht doet ons nog geen religieus
wereldbeeld aan de hand.
Echt christen is men pas als men zich laat raken door het paradoxale
gebeuren dat God de wereld met zich verzoent door de verhoging van de
gekruisigde die de zonden van de wereld wegdraagt: 'Jezus redt de zondaar
van het gericht door voor hem aan het kruis te gaan' (146). Het gaat hier om
een goedmaking die eenzijdig door God wordt bewerkt, los van het toedoen
van mensen, die het trouwens verkorven hebben. Pas in tweede instantie komt
de christelijke gemeente hierbij kijken: door nl. het goede nieuws van de
goedmaking door te vertellen en zijn effect te laten bereiken. Alle komende
generaties moeten zich in hun cultuur, de technologische incluis, tot bedelaar
en zondaar laten verklaren die hun 'tweede adem' te danken hebben aan God.
Alleen wie zich als 'nutteloze knecht' erkent, kan zich met God laten verzoenen en in vrede met Hem leven en sterven. Maar die bekentenis van de
'genade om niet' veronderstelt een grote dosis volwassenheid en levenservaring.
DE TAAK VAN DE KERKEN
Kuitert is bijzonder streng voor de kerken. Hun leiders zijn bemoeiallen. Ze
gooien het over de boeg van wereldverbetering, omdat ze geen weg meer
weten met het goede nieuws van de verzoening. Maar voor dit politieke
handelen hebben ze geen grotere bekwaamheid dan niet-religieuze genootschappen. Of ze werpen zich op tot onverbeterlijke betweters inzake moraal.
Maar hierbij blinken ze niet altijd uit in ethisch redeneren en schijnen niet te
beseffen dat er in een pluralistische maatschappij verschillende wegen openliggen voor gewetensvol handelen. Hun vasthouden aan verouderde ethische
codes zet een rem op de volwassenwording van de gemeente. En bij gebrek
aan die rijpheid slaat de verzoeningsleer niet meer aan. Een moraliserende
kerk van de letterknechterij voedt niet op tot geloof.
De kerken moeten voortgaan met preken en sacramentele vieringen. Maar
nog beter zouden ze eraan doen als ze van hun leden contemplatieven konden
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maken. Wat de genade van God betekent — God wil het gezelschap van de
mensen ondanks hun falen —, moet in het leven van elke dag worden ontdekt
en kan niet alleen het privilege zijn van een klerikale setting: 'Men hoeft
trouwens maar een kerk binnen te stappen en de genade komt de bezoeker als
wierook (als het een Rooms-katholieke kerk is) of als oude lucht (bij de
protestanten) tegemoet' (117). Nee, het leven zelf moet ons tot momenten van
vervoering brengen en tot opwellingen waardoor men tot God bidt in zijn
nood. Dit laatste is niets om zich over te schamen: 'Het is een eer om met
God te communiceren. Dieren kunnen dat niet, mensen wel. Door heel de
cultuurgeschiedenis heen hebben belangrijke en onbelangrijke gelovigen dat
beseft. Wie bidt, treedt in relatie met de Allerhoogste, hij legt de hand op de
mond, weet zich sprakeloos tegenover Diens grootheid, maar ondergaat de eer
waartoe hij als mens bekwaam is: omgang te hebben met de Schepper. Het is
de moeite waard dat gevoel vast te houden of als het weg is, terug te veroveren' (255-256).
GELOOF IN HET EEUWIG LEVEN
Je kan om verschillende redenen in het eeuwig leven geloven. Een ervan heb
ik al aangegeven: vanuit het 'bittere raadsel van de goede schepping' zul je in
het hiernamaals van God willen vernemen waarvoor een bepaald kwaad goed
is geweest. Zo kun je je ook aan het laatste oordeel vastklampen, omdat het
toch niet waar kan zijn dat 'de beul zijn voorsprong op de onderdrukten tot in
de eeuwigheid' kan behouden (245). Maar het voornaamste motief is niet
zozeer van morele als wel van religieuze aard. Wie gewoon is omgang te
hebben met de Schepper die in een goedmaking om niet de mensen zijn gezelschap laat voelen, gelooft in het eeuwig leven. Zich met God laten verzoenen
houdt immers de verzekering in dat Hij opnieuw met ons op weg gaat en reeds
hier boosheid en dood alom overwint. Het eeuwig leven is de voortzetting van
deze vernieuwing: 'Wij bouwen onze wereld wel op, maar de opbouwwerker
gaat zelf ten onder, hij kan slechts geloven dat hij zelf "elders" wordt opgebouwd, in termen van een "eeuwig huis", niet met handen gemaakt zoals een
van de apostelen ergens zegt. (...) Bij wijze van geschenk dus. (...) Het
geschenk bestaat in de vriendschap met de eeuwige God. Die begint hier en nu
waar de vrede met God wordt aanvaard en genoten' (245).
EEN BOODSCHAP VOOR GEREFORMEERDEN ALLEEN?
Ik heb Kuiterts boek zo getrouw mogelijk weergegeven. Kuitert is een gereformeerd calvinist, op het stuk van doctrine strenger dan de doorsnee hervormde
maar ook sociaal geëngageerder. Het boegbeeld van dit type van calvinisten is
Abraham Kuyper (1837-1920), theoloog en politicus. Kuyper verwachtte maatschappelijke verbeteringen niet zozeer van socialistische strategieën als wel
van een levensstijl waarin de gelovige zijn verzoening met God koppelt aan
een voorkeur voor de sociaal misdeelden. Sporen hiervan vindt men ook bij
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Kuitert terug. Ook voor hem is de inzet voor een rechtvaardige samenleving
een 'must'; 'je hoeft er geen christen voor te zijn om dit te weten' (279). Maar
tevens onderstreept hij dat deze inzet, hoe noodzakelijk ook, niet per se
zaligmakend is, aangezien elk menselijk handelen onder Gods oordeel valt:
'Moraal is noodzaak, ze is de kurk waarop de menselijke samenleving drijft,
maar niet de kurk waarop we drijven in onze relatie tot God' (278). Bij deze
zienswijze wil ik een paar kanttekeningen maken.
1. De manier waarop Kuitert de verhouding tussen ethiek (handelen) en
godsdienst (verzoening met God) ziet, is typisch protestants en kan als zodanig
historisch gesitueerd worden. In de 16e eeuw werd namelijk de autonomie van
de mens ontdekt. Ze werd aangevoeld als een goed voor de vooruitgang, maar
ook als een bedreiging voor Gods heerschappij. De menselijke prestatie komt
in botsing met de genade. Bekend is de thesis van Max Weber: het kapitalistische werkethos is de vrucht van het calvinisme. Maar juist vanwege die band
met het kapitaal zegt het calvinisme met klem dat wij 'onnutte dienaren' zijn.
Het individu mag dan al succes kennen, voor het aanschijn van God blijft hij
een hopeloze knoeier: aangewezen op Gods genade die de zondaar met Zich
verzoent. In het latere calvinisme wordt deze relativering van de eigen prestatie wel eens vergeten. Vandaar dat Kuitert erop hamert dat wij burgers zijn
'van twee rijken — het rijk dat hier is. onze aarde. en het "rijk der hemelen",
hoven bij God' (232). Het rijk van de genade is van een andere orde dan dat
van de wereld.

1 Katholieken hebben een oudere traditie. Bij hen valt de nadruk op de
menswording van God en op het verrassende gegeven dat daardoor het
natuurlijke bestaan boven zijn eigen mogelijkheden wordt getild. Leven uit
Gods genade zwengelt het deugdenleven aan en maakt de enkelingen — over
hun egoïstische neigingen heen — gevoelig voor de noden van de gemeenschap ('als één lid lijdt. delen alle ledematen in het lijden': 1 Kor. 12,26).
Vandaar dat katholieken in naastenliefde en inzet voor gerechtigheid het begin
zien van de doorbraak van het rijk van God op aarde. Wat dit betreft, zijn ze
wellicht iets argelozer dan protestanten. Ook zij beseffen dat ze 'burgers zijn
van twee rijken', maar die twee rijken zijn voor hen geen gesloten compartimenten.
3. Als Kuitert de bevrijdingstheologie kritiseert, doet hij dat vanuit de
schema's van het gereformeerde calvinisme. Argwanend bekijkt hij de politieke doelstelling van deze beweging ('de armen moeten hun eigen lot in handen
nemen'), hij vreest dat ze in eigendunk zal stranden, maar hij merkt niet
hoezeer de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie geworteld is in de 'oude'
religiositeit waarin solidariteit met armen en misdeelden voorop staat. In deze
solidariteit komt God uitdrukkelijk ter sprake. De inzet voor de armen houdt
immers een breuk in met het 'natuurlijke bestaan' (en voor de rijken: met hun
natuurlijk milieu); hij scherpt daarenboven de gevoeligheid aan voor het
gericht van God, die de mensen zal beoordelen volgens het criterium van de
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mensenzoon: 'Komt binnen in het rijk van mijn Vader, want ik had honger en
gij hebt me te eten gegeven, ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht'
(Mt 25,34 e.v.).
4. Ondertussen blijft het waar dat Kuitert niet zozeer voor Latijnsamerikaanse als wel voor Westeuropese, 'geseculariseerde' christenen schrijft. Wat
hen betreft, is het niet zo zeker of ze — katholiek of protestant — echt
religieus gemotiveerd zijn bij hun binnenwereldse inzet. Anders dan in de
Derde Wereld heeft bij hen het geloof in God en het eeuwig leven een flinke
deuk gekregen. Naastenliefde en gerechtigheid worden om humanitaire
redenen nagestreefd ('men is zulks aan zijn menszijn verplicht'). In dit licht
verdient Kuiterts pleidooi om het christelijk 'zoekontwerp' ernstig te nemen,
alle aandacht. Ook voor katholieken, zou ik zeggen. De pedagogie die hierin
naarvoren komt, is dat men de waarheid onder ogen ziet en erkent dat, bij alle
inspanning om honger en geweld te bestrijden, men een 'onnutte knecht' blijft.
Bij alle nog zo grote ethische inspanning, die we moeten volhouden, zijn we
knoeiers. Oordeel en genade — God die ondanks alles ons gezelschap wil —
zijn geen variabele gegevens die men naar believen uit het christendom kan
schrappen.

GELOVEN TEMIDDEN VAN CHAOS
EN CRISIS
HENK VAN DER LINDE

Wat is er aan de hand, vraagt de redactie. Er verschijnt in Nederland een boek,
nog wel over geloofsbezinning, dat negen drukken haalt en weken lang in de
lijst van de toptien staat. En dat in een zwaar geseculariseerde wereld. Hoe
komt het dat zoveel mensen, vooral protestanten, het lezen willen? Dat wijst
op een behoefte, ook op een geestelijke nood. Want wie onze tijd kent, weet
dat geloven nu geloven betekent temidden van crisis en chaos. Van crisis,
omdat het aloude overgeleverde het niet meer doet. En chaos, omdat we ook
religieus in een relativerend pluralisme leven. In die supermarkt is alles te
koop.
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ACHTERGROND
De directe aanleiding tot dit boek is ongetwijfeld de situatie van de zogenaamde gereformeerde kerken in Nederland (verder GK) 2 . Nederland kent de
hervormde kerk en deze GK als de twee grootste denominaties naast de
rooms-katholieke kerk.
De GK, met ongeveer 800.000 leden, zijn voortgekomen uit de hervormde
kerk door scheuring. In die kerk dachten in de vorige eeuw velen na over de
ontmoeting van het geloof met de moderne seculier geworden cultuur. Daaruit
ontstonden geloofssystemen waarin bepleit werd de humaniteit en de vooruitgang hoog te waarderen en die te zien als 'de opvoeding van de mensheid
door God'. Andere hervormden, meest eenvoudigen, die niet zo zwaar tilden
aan de cultuurvraag, konden zich daar niet in vinden. Ze zagen het geloof,
zoals hun dat lief geworden was door Reformatie en Piëtisme, te gronde gaan.
Het kwam door allerlei sociale strubbelingen en onrust heen tot scheuring. In
1834 de Afscheiding, in 1886 de Doleantie, waaraan de naam van Abraham
Kuyper verbonden is'. Die twee groepen verbonden zich grotendeels onderling
weer tot wat nu de GK heet. Allerlei kleinere gereformeerde groepjes wilden
zelfstandig blijven en doen dat tot vandaag toe.
Nu voltrok zich de volgende tragedie. De afgescheurden hadden nu wel
weer het ware zuivere geloof terug, maar zij bleven ook niet onveranderd. Zij
emancipeerden zich door de eigen Vrije Universiteit die Kuyper hun schonk.
Hun kinderen gingen daar studeren en werden academisch gevormd. Ze kregen
te maken met dezelfde vragen van geloof en cultuur als die hervormden van
wie hun voorouders zich hadden afgescheiden. Ze ontwierpen weldra gelijksoortige geloofssystemen. Er zijn er nu bij die het geloof wel zwaarder
problematisch stellen dan ooit die hervormden deden. Wat de afgescheurden in
de vorige eeuw verzuimd hadden, de integratie van geloof en cultuur, werd nu
als rekening gepresenteerd. Het is niet vreemd dat Kuitert ook zijn aandeel
neemt in de ontwikkeling van het gelovig bewustzijn. Hij kent als grotestadsmens de problemen van het moderne levensgevoel en zelfverstaan. Hij schrijft
ook niet meer voor eigen geloofsgenoten alleen, maar voor ieder die nog
bewust en oecumenisch christen en mens wil zijn. Hij meent iets te zien van
verheldering, van een uitweg. Daarom zegt hij dat ook, bescheiden maar niet
minder beslist.
WAT IS EIGENLIJK NOG ONS GELOOF?
De vraag was dus in de paar laatste eeuwen gedurig opgekomen: als dit ons
zelfverstaan is waaraan ook wij ons niet kunnen en willen onttrekken, wat is
dan nog ons geloof? Want er is een geduchte kloof gegroeid tussen dat
zelfverstaan en wat bijbel en kerk ons aan interpretatie voorhouden. In wezen
is dat nog steeds de vraag: wat is ons gelovige antwoord op de bestaansverhel-
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dering die vanaf de Verlichting over de wereld is gegaan en die ook voor ons
vanzelfsprekend is geworden? Men heeft in de GK al eens geprobeerd dat
antwoord te geven in een schets van wat zou moeten uitgroeien tot een nieuwe
geloofsbelijdenis, maar de echte problemen waarom het gaat werden niet
genoemd. En dat is de eerste voorwaarde, dat je die knelpunten noemt, al doet
het nog zo zeer. Dus dat voorstel hielp niet. Zodat er nog steeds veel onbesproken en onopgeloste problemen zijn.
EEN HANDREIKING
Kuitert heeft geprobeerd hierin een handreiking te doen, een voorstel van wat
verantwoord geloven zou kunnen inhouden. Niet alleen voor geloofsgenoten,
maar oecumenisch, voor ieder die christen wil zijn. Hij heeft voor zichzelf een
rekenschap van geloof neergeschreven in de hoop dat meer mensen daar wat
aan kunnen hebben. Het is een persoonlijk getuigenis, geen schets voor een
belijdenis, hoogstens wat voorwerk ervoor. Het is voor de vuist weg neergeschreven met visie en vaart, maar het vat natuurlijk een heel leven van denken
en ervaren samen. Men kan ook merken dat hij gegroeid is, gerijpt. Hij is in
elk geval veranderd, verschoven van posities die zijns inziens niet meer
houdbaar zijn, naar nieuwe die dat wel zijn. Of dat winst of verlies is, moet de
lezer zelf maar uitmaken. Hij noemt geen andere boeken, zijn boek heeft geen
notenapparaat. Het is een getuigenis, à prendre ou à laisser. Het roept weerwerk op, want hij ontziet zich niet om soms nogal beslist te spreken. Maar hij
verwacht dat wij hetzelfde doen. We kunnen in tijden komen van de zogenaamde status confessionis, dat een mens of een kerk ronduit voor de waarheid moet uitkomen: 'Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij'.
Hij heeft zijn boek de aardige titel meegegeven 'Het algemeen betwijfeld
christelijk geloof'. In de protestantse eredienst sprak men wel over 'ons
algemeen onbetwijfeld christelijk geloof'. De woordspeling is niet alleen
geestig, maar raakt ook de kern van de huidige geloofssituatie. Stijl en uiteenzetting zijn helder en levendig, het boek is praktisch en dynamisch. Het
verfrist en verrijkt. Het is met hartstocht geschreven omdat het geven wil wat
bedoeld werd, een eigentijdse bijbels gelovige zelfbeleving waarmee men uit
de voeten kan. Het opnieuw bewust geworden geloof moet nieuwe vreugde
brengen en geen kommer en kwel. De snelle verspreiding is niet bevreemdend,
want er was behoefte aan. Hoevelen het er mee eens zijn of er een bevrijdend
antwoord in gevonden hebben, is niet te zeggen. Het boek is in het algemeen
welwillend ontvangen, ook in de eigen kerk. Alleen de kleinere gemeenschappen van ultra-gereformeerd hebben negatief gereageerd. Ze voelen zich in de
steek gelaten of aangevallen. Maar zij zijn ook de voortzetters van hen die in
de vorige eeuw de hervormde kerk verlieten. Zij zijn zelf onderling zeer
verdeeld. En het spijtige is dat ze zelf weinig of geen mensen hebben die op
gelijk niveau kunnen antwoorden. Dan blijft alleen een protest over dat voorbij
gaat zoals een aftrekkend onweer.
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GEZICHTSPUNTEN

Wat stelt Kuitert nu als nieuw geloven voor? Ik behoef hier geen korte
samenvatting te geven van zijn boek, want die vindt de lezer in het artikel van
collega De Schrijver. Ik wil wel twee opmerkingen maken over wat mij
kardinale gezichtspunten lijken.
Het eerste dat opvalt is de royale en realistische waardering van de religie
en wereldgodsdiensten. Dat kent het orthodoxe protestantisme niet, het wordt
Kuitert ook niet in dank afgenomen. Maar hier blijkt hoe onbekommerd hij
een eigen weg gaat.
De mens is ongeneeslijk religieus. Hij projecteert wel, maar dat hindert niet
omdat toch alles aan de werkelijkheid getoetst moet worden. Alle religies zijn
zoekontwerpen, pogingen om een antwoord te vinden op de levensraadsels.
Alle religie, alles wat van God uit tot ons komt, gaat door ons heen. We
zouden wel puur objectief de waarheid willen kennen alsof we naast God
stonden en met Zijn ogen zagen. maar daar staan we niet. Alles gaat eerst
door ons heen en wordt zo gekleurd. Die andere godsdiensten komen inhoudelijk verder niet ter sprake. De dialoog wordt wel bepleit. niet gevoerd. Het
royale gebaar lijkt dus meer dan wat het is. Want ook Kuitert blijft de moderne mens die door het bijbelse denken in beslag is genomen, omdat hij daar de
realiteit het diepst gepeild ziet. De Godheid die alle religies kennen, wordt hier
concreet gevuld door de Ene die een naam is in plaats van een begrip. Jahwe,
de Abba Vader van Jezus. Die God heeft mens en wereld uit liefde geschapen,
tot gemeenschap. Leven en wereld zijn de genade van voorrecht en opdracht.
Over het feit dat die beide in evolutie door zelfrealisering heen op weg zijn
naar voleinding, wordt niet veel verhelderends gezegd. Ook niet dat secularisatie ten diepste het tot alomvattend zelfbewustzijn en zelfexpressie komen is
van mens en wereld, met alles wat dat aan consequenties betekent. Terwijl dit
gezichtspunt mijns inziens tot een alomvattend inzicht leidt. Daarom is
Kuiterts eschatologie zeer beperkt. Zeker is dat we doodgaan en eeuwig leven
hebben. Verder valt er niet veel te zeggen. Het visioen van Teilhard ontbreekt.
Hier wordt mijns inziens de bijbelse intentie te kort gedaan.
Wat Kuitert zegt over mens en christologie mag onze aandacht hebben,
want hier klopt het hart van het geloof zoals de schrijver het heeft teruggevonden. Mijns inziens kleurt zijn mensbeeld het beeld van Christus, niet andersom. Dat verklaart ook de besliste toon. Hier spreekt ervaring, hier zijn
beslissingen gevallen. Erfzonde bestaat niet, want is contradictie in termen.
Zondeval is er ook niet, want de geschiedenis kent nergens zo'n breuk. Doe
weg wat onbruikbaar is. De zonde is wel hoogst reëel. Ze is begeerte in de zin
van 'de ander gebruiken, misbruiken voor eigen doel'. Ze is verslaving,
geknecht zijn onder de zonde, onmacht tot het goede. We zijn de kettinggangers uit de romans van Dostojevski. En dat mishaagt God omdat het de
bedoeling, leven in relatie, verwoest. Zijn toornig zijn is veel beter dan dat hij
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alles over zijn kant laat gaan. Er moet iets gebeuren. De schuld moet weggenomen worden. Dat doet de Christus door het offer van zijn leven dat hij God
aanbiedt en dat aanvaard wordt. Het is de grondslag van het verbond van God
met de wereld in Israel dat door Jezus vernieuwd wordt.
De katholieke lezer zal denken: vertrouwde klanken en tegelijk vreemd. Hij
is meer geneigd aan verlossing te denken dan aan verzoening. Dat komt
doordat de schrijver hier reformatorisch blijft met dat accent op de schuldvergeving. Alles gebeurt voor ons, maar ook buiten ons. En hij meent dit, want
dit is voor hem opnieuw het kardinale punt geworden. Hij heeft de jaren van
de tegencultuur, 1968, meegemaakt, er deel aan gehad. Achteraf is voor hem
de grote ontnuchtering gekomen. Dit utopisme is niet waar, het is een illusie,
een luchtkasteel, waaraan mensenlevens geofferd zijn. Hij heeft daarom
teruggevonden 'waar alles om draait', de vergeving van zonden, op grond van
de verzoening door de Christus bewerkt. Alleen op die grondslag hebben we
toegang tot het Rijk van God, 'waar het uiteindelijk om gaat'. Eerst moet de
mens door de onthullende kennis van zichzelf en van de wereld heen in
wedergeboorte en bekering, wil hij daar toegang toe vinden. De auteur leeft in
Paulus en Johannes. Hij meent dat het hele Nieuwe Testament zo spreekt.
Daarom wil hij niet weten van jesulogie, bergrede-christendom, kerk als
geloofsbeweging rond Jezus Messias. Ook de bevrijdingstheologie zou dat
zijns inziens veel centraler moeten zeggen.
Men kan merken dat de schrijver opnieuw gekozen heeft en nu weet waar
hij staat. Hij zei dat ook in zijn voorlaatste boek over de politiek'. Dit heil van
de vergeving noemt hij 'het grote heil'. Wat van daaruit, als uit dankbaarheid,
omhoog komt als levensheiliging en als verandering in de wereld noemt hij
'het kleine heil'. Ook op dit gebied kan best nog een heleboel aardigs en
positiefs gebeuren, als je er maar niet teveel van verwacht en het niet tot het
eigenlijke heil maakt. De opstanding van Christus is van hieruit gezien van
vitaal belang. Ze is geestelijk van aard, want er wordt geen lijk weer levend
gemaakt. God heeft zich met deze Zoon geïdentificeerd, hem verheerlijkt en
verhoogd. Hij regeert mee, doordat hij het grote heil uitdeelt, bemiddelt door
de prediking van de zondenvergeving die over de wereld rondgaat.
BREEKPUNTEN
Of dit geheel nu nog orthodox protestant mag heten of niet, is minder interessant dan het feit dat de schrijver zich zo opstelt, want ook vele messiaanse
protestanten zullen dit niet nemen. De keus is te meer opvallend, omdat de
oude context van deze visie verdwenen is. De schrijver zegt dat hij incarnatie,
twee naturenleer en triniteit, als oude voorstellingen, niet meer kan handhaven.
Ze zijn ondenkbaar en onvoorstelbaar. Wat ze bedoelen te zeggen is mysterie
en dat kan men alleen aanbidden.
Deze christologie is dus wel een keuze, dat moeten we goed begrijpen.
Harnack zei al dat de Reformatie niet het hele Nieuwe Testament weergeeft
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maar vooral Paulus. Dat herhaalt zich hier. De synoptische evangeliën schuiven naar achteren. Deze Jezus heeft niets anders te doen dan zijn levensoffer
te geven. De evangeliën worden een passiegeschiedenis met een kort voorbericht. Net als bij Paulus zelf wordt het leven van Jezus onaanschouwelijk.
Ieder mens moet kiezen, maar elke keus heeft zijn prijs. Ik zou het
waarheidsaspect dat Kuitert onderstreept, willen overnemen maar ook willen
integreren in een wijder geheel. Er moet een geloofsevenwicht zijn, een
synthese die alle wettige tegendelen in zich opneemt en met elkaar verzoent.
En die alle ervaringen recht doet. Dat is de taak van de katholiciteit.
Wat Kuitert wil is voldoende duidelijk geworden. Hij wil de vergeving van
zonden als het eigenlijke. Daaruit volgt, uit dankbaarheid, de heiliging van het
leven die best aardige dingen op kan leveren als karaktervol leven en wat
wereldverbetering, als je daar maar niet teveel van verwacht en daar niet het
eigenlijke heil van maakt. Een consequentie daarvan, waar de schrijver al
eerder op is aangevallen, is de twee rijkenleer van Luther. Het is nu eenmaal
niet anders. We leven in twee realiteiten. De ene kennen we uit de empirie,
ongenadig genoeg. De andere is die van de genade van de vergeving, waaruit
levensheiliging uit dankbaarheid voortvloeit. De lezer begrijpt dat het hier niet
gaat om wat accenten die er verder niet toe doen, maar om grondkeuzen op
grond van wat men in geloof in leven en wereld ervaart'. Ik begrijp eigenlijk
niet waarom ultra-gereformeerd zo negatief over Kuitert doet. Het lijkt me dat
hij opnieuw leeft vanuit een reformatorisch pathos van schuldvergeving met
levensheiliging, waar nogal wat van het oude uit is overgebleven. En de
katholieke lezer, hoe zal die reageren? Zegt hem dit iets of is het hem ten
diepste vreemd?
Het stuk over de Heilige Geest is net zo gedempt, ingehouden, maar dat
was te verwachten bij dit mensbeeld. Het ligt niet aan de Geest, want die is
willig genoeg, het ligt aan de mens. Een Duitse beeldhouwer heeft de mens

das Gottesluderchen, dat loeder van God genoemd. Ik denk dat Kuitert dat kan
plaatsen. Zelfs van de vernieuwde mens moet je niet teveel verwachten. Het
blijft er bij dat alle levensvernieuwing en inzet voor een betere wereld niet
meer is dan 'een klein beginsel van gehoorzaamheid'. Hier spreekt geen
scepsis, geen cynisme, maar de behoefte om de werkelijkheid totaal ontmaskerd en onthuld in de ogen te zien.
De kerk is de gemeenschap van mensen die zo illusieloos maar reëel het
leven inkijken. Het gaat God niet om de kerk, maar om de wereld. Maar die
heeft deze boodschap van vergeving en nieuwe heiliging nodig. Ook in dit
stuk spreekt hetzelfde ontnuchterende levensgevoel. De kerk is prima, maar
verwacht er niet teveel van, want dat loopt op de zoveelste teleurstelling uit.
Kuiterf heeft best ruimte voor andere belevingen, omdat alles toch aan de
werkelijkheid als norm getoetst moet worden. Hij wil alle tradities van de
christenheid onder één koepelverband samen brengen in onderlinge erkenning
van elkaar. Eerst binnen iedere confessie zelf en zo in wereldverband. En hij
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bepleit de dialoog der wereldreligies, die elkaar als religie onderling erkennen
moeten. Anders is er geen dialoog mogelijk. Maar dat hoeft niet te betekenen
dat ze ook dezelfde waarde hebben. Gesprek en coöperatie met de islam vindt
hij nu al urgent.
Het stuk over de sacramenten stelt weinig voor. Kuitert vindt dat ze niet
meer aanspreken. Over liturgie zegt hij weinig. Ik geloof hem wel als hij zegt
te willen leren uit andere tradities, anglicanen, katholieken e.a. Maar ik zou
toch eerst willen kijken in de kerk waar hij het voor het zeggen heeft, wat
daar is en wat daar gebeurt. Want hij komt uit het calvinisme, dat opvalt door
armoe in vormgeving en door verspiritualisering. Dat lijkt me weinig aanbevelingswaardig voor planetair bewuste mensen. En psalmzingen alleen redt het
niet.
EINDBALANS
Wat biedt het boek de katholieke lezer? In ieder geval dit: de ervaring van een
medechristen die voor zichzelf door grote ontnuchteringen ging.
Maar er is meer. Wat is het gelijk van het bijbels humanisme in de
katholieke en in de vrijzinnig protestantse traditie? Daarin is de synthese van
Schillebeeckx echter meer omvattend.
Misschien spreekt dit boek de doorsnee katholiek niet meteen aan. Hij mist
het geheel van een heilsgeschiedenis die gaat van schepping, door zelfrealisering heen naar voleinding. Door verlossing heen. Hij mist de geborgenheid van
een alomvattend geloof, de warmte van het kerkgebouw, de liturgie, de
sacramenten en de mystiek. Het is hem te koud, te kil, te rationeel. Maar het
kan ook anders uitpakken. Het kan ook zijn dat hij zegt: in wat die man zegt
ervaar ik een realiteit die ook mij aangaat: ontmoet ik een medegelovige die
de warrige tijden van nu beleeft. De lezer zal zich door elkaar geschud voelen,
maar ook zeggen: het was de moeite waard, want ik zie helderder waarover
het gaat.

NOTEN
1 H.M. Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Een herziening, Ten Have, Baarn, 1992,
11e druk.
2 H.C. Stoffels & G. Dekker, Geloven van huis uit, Kampen, 1987; G. Dekker, De stille revolutie, Kampen,
1992.
3 A.J. Rasker, De Nederlandse hervormde kerk vanaf 1795, Kampen, 1974.
4 H.M. Kuitert, Alles is politiek, maar politiek is ook niet alles, Ten Have, Baarn, 1985.
5 H. de Jong, Kuiterts nieuwe boek, in Opbouw maart tot juli 1992; Het Gereformeerd Theologisch
Tijdschrift brengt als derde kwartaal uitgave 1992 een discussie over het betreffende boek met bijdragen van
J.T. Bakker, C. Graafland, H. Haring, W. Logister en H.M. Kuitert, uitgave Kok, Kampen.

ODYSSEUS ALS ELCKERLYC
CORNELIS VERHOEVEN

I
De bewering waarmee ik zou willen beginnen, is waarschijnlijk aanvechtbaar,
maar daarom nog niet gemakkelijk te weerleggen. Zij heeft dus een dubieuze
tatus Omdat in de Griekse cultuur het verleden als norm geldt en de

Odvssec

een heel oud verhaal is, geniet zij in die cultuur en in de wereldliteratuur een
geweldig prestige en wordt zij waarschijnlijk meer, beter en aandachtiger
gelezen dan welk ander verhaal ook. Dit verhaal wordt daardoor onschendbaar
en het levert eerder de normen voor de literaire kritiek dan dat het daaraan
wordt onderworpen. Niemand zal bijvoorbeeld gemakkelijk zeggen dat het
ouderwets of langdradig is.
Misschien. kunnen we bedenken, is het verhaal over de terugkeer van
Odysseus zo oud kunnen worden. heeft het zo lang kunnen overleven en is het
tot onaantastbare norm kunnen worden, omdat het door zijn kwaliteit alle
concurrerende verhalen heeft verdrongen. Maar ook op zichzelf lijkt hoge
ouderdom al respectabel en vraagt hij om krediet en aandacht. In die aandacht
— en dat is het punt waarover het nu zal gaan — groeit het verhaal uit tot

veel meer dan zo maar een verhaal en wordt het steeds meer voor de hand
liggend dit ene verhaal ook een beetje te beschouwen als een exemplarisch
verhaal, een oerverhaal. het verhaal van de verhalen, dat alle andere verhalen
vervangt en, bij uitbreiding, de taal zelf als verhaal.
De lezer leest in dit unieke verhaal, dat geen concurrentie heeft, als in een
bijbel, alles wat maar te lezen en te interpreteren valt; hij leest er de hele
wereld in en gaat de wereld en de taal bekijken als een narratieve aangelegenheid. Of ook: hoe beter een verhaal is of hoe aandachtiger het wordt gelezen,

des te meer gaat het de kaders van een puur verhaal te buiten en des te meer
krijgt het de functie van een heilige tekst waarop de meest uiteenlopende
beschouwingen zich concentreren en waarin geen detail de aandacht niet loont
door onbelangrijk te zijn. In de interpreterende aandacht voor zo'n heilige
tekst wordt het verhaal tot waarheid, het bijzondere algemeen, het toevallige
noodzakelijk. liet verleden actueel en het tijdelijke eeuwig.
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II
Homerus, zegt Plato, heeft met zijn verhalen Griekenland opgevoed, en in die
vaststelling omtrent een afgerond en onomkeerbaar historisch proces klinkt
enige ergernis of jaloezie door over het feit dat blijkbaar de dichter met zijn
verhaal en niet de filosoof met zijn betoog de cultuur in beslissende mate
bepaalt. Plato beoefent met deze uitspraak niet de literaire kritiek, maar heeft
kritiek op de literatuur in het algemeen.
Homerus is in zijn ogen ook de vader van de tragedie, alweer een literair
genre dat bij Plato, als het al aan het woord mag komen, zeker niet het laatste
woord mag hebben. En natuurlijk was Homerus al eerder de vader van het
epos en is hij later de vader van de roman genoemd. In een cultuur waarin het
verleden als norm geldt, is het eerste niet een toevallig verschijnsel of een
voorzichtig probeersel, maar de bron, vader en het model van alles wat daarna
komt.
Voor een groot deel heeft de latere receptie en interpretatie bepaald wat
Homerus is, wat het verhaal in het algemeen is, wat de Odyssee in het
bijzonder is en waar de figuur van Odysseus voor staat. Odysseus is dus in die
receptie niet meer wat Homerus van hem heeft gemaakt, maar wat hij na en
dankzij Homerus geworden is. De dichter zelf is verdwenen in zijn creatie en
die op haar beurt weer in de uitleg.

III
Dat alles maakt het onmogelijk om, zoals Schwartz in de inleiding van zijn
vertaling doet, zonder verdere toelichting te zeggen dat de Odyssee de oudste
avonturenroman is, of, zoals Imme Dros ter inleiding van haar vertaling, dat
de Odyssee in de eerste plaats een ontroerend, aangrijpend en vooral geestig
boek is. Zulke uitspraken zijn bijna te duidelijk hedendaags waar om echt
historisch waar te zijn. Je hoeft aan 'avonturenroman' en 'ontroerend boek'
maar 'eenvoudig' en 'alleen maar' toe te voegen om Homerus en de

Odyssee

Odyssee in de eerste plaats een
verhaal is, lijkt ook te zeggen, dat zij in de tweede, derde etc. plaats meer of
iets anders is dan zo maar een verhaal, dat zij dus niet alleen maar een verhaal
is of dat een verhaal niet zo maar een verhaal is.

onrecht aan te doen. Want wie zegt, dat de

Waarschijnlijk wordt van elk verhaal dat klassiek geworden is of zich
aandient om dat te worden, gezegd, dat het meer is dan een verhaal en het lijkt
mij interessant eens de gedachten te laten gaan over dat 'meer' dat over een
veronderstelde oorspronkelijke identiteit heen bloest, en over de mogelijkheid
dat dit eerder een produkt is van de aandacht die het klassieke verhaal krijgt
en van de transformatie die het daardoor ondergaat dan van de kwaliteiten die
het in zich zelf, bij wijze van spreken in zijn intussen achterhaalde identiteit,
heeft.
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Natuurlijk is de Odyssee een avonturenroman wanneer je daaronder
verstaat: een verhaal waarin de held hachelijke en boeiende avonturen beleeft
waar anderen, de thuisblijvers, de lezers of de laatkomers in de geschiedenis,
alleen maar van kunnen dromen. Maar bij het woord 'avonturenroman' in de
moderne zin van dat woord, denken wij toch bij voorkeur aan iemand die
vrijwillig het avontuur gaat zoeken door de rugzak op de schouders te nemen
en de wijde wereld in te trekken. Hij gaat weg van huis, waar niet genoeg te
beleven of te verdienen valt, terwijl Odysseus degene is die niets liever wil
dan zo snel mogelijk terugkeren naar huis. Dat verlangen komt niet pas bij
hem op tijdens een langdurige afwezigheid, als hij eenmaal verzadigd is van
avonturen. Het was er al voordat hij vertrok; het vormt de substantie van de
bagage die hij van huis meeneemt.
Odysseus heeft het avontuur niet gezocht. In de cyclus van de verhalen
over hem vinden wij ook de veelzeggende anekdote dat hij, gehecht aan zijn
vaderland en zijn gezin, niet met de andere Grieken mee wilde gaan naar
Troje en zich zelfs als waanzinnige aanstelde om aan de opgedrongen dienstplicht te ontkomen. Hij wilde alleen maar thuis blijven en toen hij eenmaal op
avontuur was, werd hij permanent geplaagd door heimwee. Het grote gevaar
dat hem bij al zijn avonturen bedreigde, was niet alleen dat hij zou omkomen,
maar vooral ook dat hij echt een avonturier zou worden en van zijn heimwee
zou genezen.
Dat zegt Homerus ook zelf. al meteen in de eerste regels en het is onmiskenbaar een hoofdthema van de Odvssee: Odysseus probeerde zijn leven en de
thuiskomst van zijn vrienden veilig te stellen, maar hij werd, verlangend naar
die terugkeer, tegengehouden door de nimf Calypso die zijn heimwee probeerde te bezweren. De vrienden die hem vergezelden op zijn tocht naar huis
komen om en de andere aanvoerders, die het avontuur misschien wel hadden
gezocht, waren intussen allang weer thuis.

IV
Die zogenoemde avonturen kunnen dus bij nader inzien niet de hoofdzaak zijn
van het verhaal, het eigenlijke thema, maar zij zijn eerder te beschouwen als
de bijzaken die nodig zijn om de held van de hoofdtaak af te houden. De
p ostos of terugkeer is de hoofdzaak en de avonturen zijn datgene wat hem
daarbij in de weg staat. De Odyssee is met andere woorden eerder het verhaal
van een terugkeer dan van een uittocht of van avonturen. De avonturen
fungeren in het verhaal uitsluitend als het uitstel van de terugkeer. Het grote
gevaar wordt vertegenwoordigd door het vergeten van het verlangen naar huis,
de hoofdzaak.
Ik denk dus dat het interpreteren van de Odyssee als 'gewoon een avonturenroman' uitgaat van dezelfde fout die de vrienden van Odysseus begaan door
hun heimwee te vergeten en op te gaan in bonte veelheid van avonturen. Dat
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betekent ook dat wie de Odyssee begint te lezen als een spannend avonturenverhaal, er opnieuw aan moet beginnen, zoals je overigens met elk goed
verhaal moet doen. Bij herlezing en bij de interpretatie die daarvan het gevolg
is, wordt het verhaal waaraan we zijn begonnen tot een ander verhaal en zelfs
iets anders dan een verhaal in de zin van: opsomming van wat er gebeurd is.
Er komt een lijn in die niet samenvalt met de reeks van gebeurtenissen.

V
De Odyssee als verhaal is dus kennelijk het verhaal van een uitgestelde
thuiskomst. Zo is een antieke komedie gewoonlijk het verhaal van een geraffineerd uitgestelde, maar vanaf het begin voor de hand liggende herkenning, een
detective het verhaal van een uitgestelde oplossing, een ouderwetse liefdesroman het verhaal van een uitgesteld huwelijk en een moderne roman vaak het
verslag van een uitgestelde roman. Het geconstrueerde uitstel, niet het hachelijke avontuur, bepaalt de spanning. De toevallige gebeurtenissen die worden
verteld, maken het uitstel noodzakelijk en zij worden verteld met het oog
daarop.
Dat is ook duidelijk in de compositie van de Odyssee waarin uiteindelijk de
avontuurlijke zeemansverhalen rond Odysseus hun plaats en hun literaire vorm
hebben gekregen. Het verhaal begint, zegt de dichter, op een willekeurig punt
en in de loop van het verhaal vertelt de hoofdpersoon zelf in een zeer lange
terugblik wat er tevoren is gebeurd. En hij doet dat juist op het moment dat de
Phaeaken op het punt staan hem terug te brengen naar Ithaka. De structuur
zelf is de omweg naar het begin en de willekeur daarvan wordt door die
structuur ook weer opgeheven: het begin wordt een punt op een cirkel.

VI
We zouden dus kunnen zeggen, dat alles om die omweg gaat, of, zoals
Kaváfis zegt:
'Ithaka gaf u de schone tocht.
Zonder dat waart ge niet op weg gegaan.
Maar meer heeft het u niet te geven'.

Dat is misschien wel waar; het is in elk geval een mooie, romantische gedachte, maar het is eerder een les die een late en wereldwijze lezer Odysseus leest
dan de vertolking van wat in de hoofdpersoon zelf leeft.
Het thema van de terugkeer veronderstelt, hoe dan ook, een grotere
substantialiteit en minder willekeurigheid in het punt vanwaar, niet door het
verhaal, maar door de hoofdpersoon, vertrokken en waarheen teruggekeerd
wordt. Terecht of niet, daarover hoeven wij als lezers Odysseus niet te
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interpelleren, het heimwee maakt juist van dat punt het middelpunt van de
aarde en de hardnekkigheid daarvan betekent in het geval van Odysseus dat hij
geen avonturier is geworden en niet van zijn provincialisme bekeerd is. Het
eiland van de nimf die hem vasthield, heette wel de navel van de zee en de
godin beloofde hem niets minder dan de onsterfelijkheid, maar hij wilde zijn
verre en bescheiden vaderland niet vergeten. Hij koesterde zelfs zijn heimwee
als zijn kostbaarste bezit.
Voor Odysseus was Ithaka het afgedwongen begin en het verlangde einde
van de tocht, die dus van meet af aan een terugkeer was. In dit opzicht is hij
de tegenpool van de bijbelse Abraham, die uit zijn vaderland wegtrok om er
nooit meer terug te keren en voor wie het beloofde land een ander land was.
Terwijl dus in de Odyssee de boeiende en verleidelijke avonturen wisselen,
blijft het thema van de terugkeer en het heimwee. Het is een constante in het
verhaal, de kern waar het om draait en die zelf geen verhaal is. De wisseling
is wat het verhaal vertelt. het heimwee is een gegeven. Het thema in het
verhaal is in mindere mate een narratief element dan de reeks van avonturen.
Narratief is de opsomming van de gebeurtenissen, de constructie van het
uitstel, het verhalend gebruik maken van gebeurtenissen: het thema, in dit
geval van de terugkeer en het verlangen daarnaar, is de constante factor; de
gebeurtenissen zijn contingent en doen zich maar één keer voor; zij kunnen op
een lijn of een cirkel worden gerangschikt: het thema gaat die lijn te buiten en
heeft een universele betekenis. Niet door de gebeurtenissen krijgt het verhaal
een universele betekenis en wordt het een oerverhaal dat telkens weer herlezen
en geïnterpreteerd kan worden. maar door het universele en herkenbare thema.
Of. anders g eformuleerd: de reeks van gebeurtenissen waarvan de Odyssee
het verhaal is, overkomt alleen Odysseus: het thema waardoor de gebeurtenissen worden gestructureerd. de terugkeer en het heimwee. wordt herkend door
iedereen.

VII
Dat moet wel een van de redenen zijn waarom de Odyssee vanaf de oudheid
behalve als verhaal over avonturen van een uitzonderlijke, particuliere figuur
ook is gelezen als het verhaal over dé mens. Zij is in de herhaling van de
lectuur en in de interpretatie van het gegeven tot een allegorie geworden. Het
werk van de allegorist en tot op zeker hoogte ook van de wijsgerige hermeneuticus is: narratieve elementen transformeren tot elementen van een betoog
over het menselijk bestaan. Hetzelfde is gebeurd met de figuur van Abraham,
maar die staat model voor het bestaan als een uittocht.
Het merkwaardige is dat deze allegorisering wat betreft de Odyssee in de
loop van de geschiedenis minstens twee keer heeft plaats gevonden. Die
herhaling op zich kan al een aanwijzing zijn voor de onvermijdelijkheid ervan.
De eerste allegorische bewerking van Ilias en Odyssee was al volop in zwang
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toen Plato zich niet alleen tegen de narrativiteit als zodanig verzette, maar dat
verzet, in navolging van Xenophanes, ook koppelde aan zijn ergernis over de
schandalige godenverhalen bij Homerus.
Plato zelf was er geen voorstander van die verhalen onschuldiger of
diepzinniger te maken door ze allegorisch uit te leggen als natuurprocessen
etc., maar hij heeft niet kunnen tegenhouden dat dit gebeurde. En het gebeurde
om Homerus te redden, ten eerste van de verwijten van moralisten en ten
tweede om aan zijn verhalen en bij voorkeur ook aan alle details daarvan,
zowel het constant blijvende thema als de wisselende gebeurtenissen, een
universele betekenis te geven.
In de Neoplatoonse allegorese, die helemaal los van Plato zelf en tegen
hem in is ontstaan, is Ithaka een beslissend punt, het 'unde eo': de plaats
vanwaar alle dingen en mensen uitgaan en die ook het punt is waarheen zij via
de omweg die het leven blijkt te zijn, gelouterd terugkeren als naar een
vaderland dat op hem wacht. Odysseus dankt zijn betekenis en zijn herkenbaarheid dan hieraan dat hij Elckerlyc is.
Ter illustratie citeer ik een nogal fantastische tekst van Porphyrius, een
neoplatoons filosoof uit de derde eeuw, die een fervent verdediger is van deze
manier van lezen en die daarin afdaalt tot in de kleinste details van het verhaal
en de ogenschijnlijk meest willekeurige avonturen. In zijn ogen is de Odyssee
helemaal opgezet en bedoeld als een symbolisch en allegorisch verhaal over
het menselijk bestaan en meer speciaal over de reiniging van de ziel door
lotgevallen en beproevingen.
Porphyrius bespreekt uitvoerig de grot van de nimfen op Ithaka, waarin
Odysseus zijn bezittingen verborg en hij zegt daarvan:
'In die grot nu, zegt Homerus, moet heel het uiterlijk bezit afgelegd worden. Van
alles ontdaan, gehuld in de kleren van een bedelaar, met een ingeschrompeld
lichaam, alles wat overbodig is afwijzend en zich afwendend van de zintuiglijke
waarneming moet Odysseus samen met Athene en in haar gezelschap zittend aan
de voet van de olijfboom beraadslagen, hoe hij de verraderlijke ha rt stochten in zijn
ziel allemaal kan uitroeien. Mij dunkt namelijk dat Numenius en zijn kring niet
bezijden de waarheid zijn, wanneer ze menen dat in de ogen van Homerus de
figuur van Odysseus in de Odyssee fungeert als een symbool van de mens die de
incarnatieketen doorloopt' (De antr. 34).

VIII
Het doden van de vrijers door Odysseus wordt door Porphyrius dus uitgesproken allegorisch uitgelegd als het uitroeien van de verraderlijke hartstochten,
zoals die huizen in de ziel van alle mensen. Die uitleg doet wat komisch aan,
juist door de gedetailleerdheid waarmee hij zich als enig juiste en volledig
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verantwoorde uitleg wil bewijzen. Naar ons gevoel zijn we hier te ver verwijderd van wat wij nog als een gewoon verhaal beschouwen.
Het merkwaardige, zei ik al, is dat deze manier van interpreteren vele
eeuwen later en met dezelfde details terugkeert en als het ware reïncarneert bij
hedendaagse antroposofen zonder dat zij naar hun antieke voorgangers als
Heraclitus, Plotinus en Porphyrius verwijzen.
Er is nog een derde, vergelijkbare en op ruime schaal gepraktiseerde
terugkeer naar de allegorische uitleg, namelijk de psychoanalyse: ook daar zien
we hetzelfde scherpe oog voor details en een wil om in het verhaal of de
mythe een eeuwig geldende uiteenzetting te lezen of ze zelfs door een theorie
te vervangen. Die wil rechtvaardigt zich vervolgens ook hier door in de
interpretatie een overvloed aan details te betrekken. Aan het avontuur wordt
elke toevalligheid ontnomen om des te meer reliëf te geven aan de eeuwigheid
van het thema.
Ik laat die manier van interpreteren buiten beschouwing. Ik zal nu alleen
een voorbeeld citeren van de antroposofische allegorese die een vergelijkbare
manier van lezen vertegenwoordigt en even uitbundig is met het betrekken van
allerlei details. bij voorkeur ook getallen. in de verklaring van het verhaal. In
een studie uit 1982 over 'Helena en Penelope' van L.F.C. Mees wordt het
doden van de vrijers en van de ontrouwe slavinnen op vrijwel dezelfde manier
uitgelegd als bij Porphyrius. De vrijers van Penelope staan ook hier voor onze
begeerten. de vrouwen voor de zintuigen. Ik citeer wat ik zelf niet zou kunnen
verzinnen:
Dat dit beeld zich ongedwongen laat voegen in dat van het reinigen van de
zintuiglijke waarneming, ligt voor de hand. De vrouwen vertegenwoordigen het
driftleven, dat met onze zintuigen samenhangt. (...) In dit verhaal zouden de
zintuigen voor het mannelijke. de ermee verbonden hartstochten voor het vrouwelijke element in ons kunnen staan' (p. 136).

IX
Wat de neoplatoonse auteurs willen, staat in een opvallende tegenstelling tot
wat Plato zelf deed. Die hechtte geen intellectuele waarde aan de poëzie,
inclusief de Odyssee. De neoplatonici tonen zich in dit beslissende opzicht
geen volgelingen van de meester. Nergens doen zij de dichters af als misleiders, zoals hun grote voorbeeld deed. Maar zij lijken hen ook niet als van
werkelijk intellectueel belang te beschouwen en zij gebruiken listig hun
allegorische methode om de poëzie en het verhaal dienstbaar te maken aan iets
wat ook in hun ogen van een hogere orde is, de wijsbegeerte. Want die onthult
uiteindelijk als laatste woord de verborgen zin van gedichten en verhalen.
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Terwijl Plato zegt, dat die zin aan de dichter ontgaat, of hooguit ironisch
suggereert dat zij die niet willen onthullen, is het een vaste gewoonte van de
allegoristen aan te nemen dat de dichter die diepere zin met opzet en uit
didactische overwegingen verborgen houdt. Homerus, zegt Porphyrius dan ook,
geeft de toehoorder en lezer een raadsel op. En hiermee dwingt hij ook goed
te lezen.
Mij dunkt dat narratologen en hermeneuten van deze tijd, dikwijls ook
geïnspireerd door de psychoanalyse, niet veel anders te werk gaan dan de
allegoristen, wanneer zij de literatuur als een spiegel van de werkelijkheid of
van de samenleving opvatten. Maar er is een groot verschil: zij verdiepen zich
meer in de thema's dan in de avonturen. Niet de verhalen zelf en wat daarin
gebeurt zijn zo bijzonder leerzaam, maar de aanleiding tot nadenken en
interpreteren die zij geven. Die interpretatie voegt zich dan als een laag tussen
het verhaal en de lezer en transformeert het daarmee tot wat in het uiterste
geval een levensles is. En hoe algemener die interpretatie is, des te meer wordt
elke hoofdpersoon van elk verhaal een Elckerlyc.

Een autonome persoonlijkheid binnen het modernisme

DE FINSE SCHILDERES
HELENE SCHJERFBECK (1862-1946)
PAUL BEGHEYN

Men wordt geen kunstenaar via de 'rede'
maar via de 'redeloosheid'
Helene Schjertbeck in een brief aan Einar Reuter, 31 juli 1925.

In de herfst van 1921 stelden de Amerikaanse industrieel Duncan Phillips en
zijn vrouw Marjorie Acker. een kunstschilderes, twee zalen van hun woonhuis
in het hart van Washington D.C. open voor het publiek. Daar hing een selectie
uit de 240 schilderijen tentoongesteld, die zij in de loop van de voorbije drie
jaar verzameld hadden. De Europese kunstenaars waren vertegenwoordigd
door o.a. Claude Monet. Alfred Sisley en Henri Fantin-Latour; onder de
Amerikaanse kunstenaars kon men Albert Ryder, Arthur Davies en James
Whistler aantreffen. Met deze daad was het eerste museum voor moderne
kunst op Amerikaans grondgebied een feit geworden. Sindsdien is deze
collectie meer dan vertienvoudigd en is het woonhuis omgebouwd en uitgebreid tot 'een museum van moderne kunst en zijn bronnen'. Om die reden
bevat het ook werk van El Greco en Jean-Baptiste Chardin, naar het oordeel
van Duncan Phillips respectievelijk 'de eerste hartstochtelijke expressionist' en
'de eerste moderne schilder'. Maar het is vooral de breed opgezette collectie
moderne kunst die overrompelt, met schilderijen van Pierre Bonnard, Georges
Braque, Paul Cézanne, Honoré Daumier, Paul Klee, Auguste Renoir, Georgia
O'Keeffe en Mark Rothko. In mei 1992 ontving 'The Phillips Collection' van
de federale Amerikaanse regering een exploitatiesubsidie van $ 75.000 op een
jaarbegroting van vier miljoen dollar.
In dit museum werd de afgelopen vier maanden een tentoonstelling' gewijd
aan de Finse kunstschilderes Helene Schjertbeck. bij gelegenheid van het
vijfenzeventigjarig bestaan van de Finse republiek. Deze druk bezochte
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overzichtstentoonstelling omvatte 71 kunstwerken van deze eigenzinnige en
fascinerende vrouw, die met haar expressionistische schilderkunst een vooraanstaande en geheel eigen plaats inneemt in de beeldende kunst van haar
geboorteland. Tot aan de tentoonstelling in Washington is haar werk nauwelijks in zo ruime mate buiten Scandinavië te zien geweest. In België en
Nederland is men zelfs amper in de gelegenheid geweest haar te leren kennen.
In het najaar van 1949 werden drie van haar schilderijen gedurende enkele
weken geëxposeerd te Brussel en Den Haag als onderdeel van een overzicht
van Finse kunst, en in 1974 nog eens drie schilderijen opnieuw te Brussel. In
de Nederlandse taal bestaat er over haar geen enkele publikatie.
NIET ZONDER VERDRIET
'Als Rembrandt was gebleven zoals hij was, met Saskia op zijn knie, zou hij
een doorsnee schilder zijn geweest, maar verdriet kwam op hem af en daardoor werd hij Rembrandt', schreef Helene Schjerfbeck — naar aanleiding van
het befaamde doek van de Hollandse meester uit 1635 te Dresden — een jaar
vóór haar dood aan Einar Reuter, een kunstenaar en schrijver met wie zij sinds
1915 bevriend was t. Het was niet de eerste keer dat zij verwees naar het
verdriet van anderen, om daarmee haar eigen smart uit te zeggen. Enkele jaren
tevoren had zij naar aanleiding van de roman Der Zauberberg van Thomas
Mann haar leven als volgt gekarakteriseerd: 'De Toverberg is een leven van
vrijheid via ziekte... Mijn leven zou armer zijn zonder het verdriet, ik zou
nooit bereikt hebben wat ik gedaan heb; ik zou dan alleen maar routine gekend
hebben'. Het is een bekentenis die inherent lijkt te zijn aan alle waarachtige
kunstuitingen, en die Judith Herzberg in haar toneelstuk De kleine zeemeermin
treffend onder woorden bracht met de vraag: 'Waarom is er iets mis met alle
mensen waar iets aan is?'
Voor Helene Schjerfbeck zette het verdriet al vroeg in, toen zij in 1866,
vier jaar oud, van de trap viel en haar heup brak, waardoor zij voor de rest
van haar leven kreupel zou blijven. Deze traumatische gebeurtenis viel samen
met het begin van haar artistieke ontwikkeling. Tijdens de periode van haar
herstel begon zij te tekenen, en bleek daarin zo talentvol dat dit wonderkind al
op elfjarige leeftijd werd toegelaten tot de tekenklas van het Finse Kunstgenootschap, waar zij in 1877 haar diploma behaalde. Aan een particuliere
academie leerde zij vervolgens historiestukken schilderen. Met een royale
beurs van de overheid kon zij nadien vertrekken naar Parijs om er zich verder
als schilderes te bekwamen. Zij zou de jaren daarop nog meermalen in de
Franse hoofdstad, maar ook in Bretagne vertoeven. Daar raakte zij verloofd
met een Engelse kunstenaar, die de relatie echter verbrak vanwege haar
handicap. Het heeft haar diep gekwetst.
In het schilderij Het herstellende patiëntje (1888) dat zij niet lang daarna
zou maken, lijkt alle pijn uit haar jonge leven samengebald. Op het grote
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rechthoekige doek zit een klein meisje met betraande ogen in een grote rieten
stoel aan een houten tafel. Tot aan haar bovenlichaam is zij gewikkeld in een
wit laken, dat haar handicap volledig verbergt. Het gezicht is getekend door
het voorbije verdriet. Het kind staart naar een takje met uitbottende knoppen,
dat het in een kopje probeert te zetten. Niet alleen de voorstelling, maar ook
de technisch hoogstaande kwaliteit van dit realistische schilderij, waarin de
weergave van de rieten stoel en de weerschijn op het tafelblad getuigenis
afleggen van de begaafdheid van de 26-jarige Schjerfbeck, tonen haar doorzettingsvermogen in weerwil van haar lichamelijke en geestelijke kwetsuren. Het
schilderij won het jaar daarop een eerste klasse bronzen medaille op de
Wereldtentoonstelling in Parijs, en zou het einde markeren van haar realistische periode.
Een bijna tienjarig verblijf in het buitenland (Frankrijk, Engeland, Italië)
bevrijdde Helene Schjerfbeck uit het artistieke isolement, waar zij in Finland
toe veroordeeld was. Het hielp haar om in de loop van de tijd een geheel
eigen stijl te ontwikkelen, die in toenemende mate gekenmerkt zou worden
door een introspectieve, veelal melancholische kwaliteit, waarin de stilte
overheerst. In de weergave van voorvallen en voorwerpen uit het alledaagse
leven experimenteerde zij gedurende deze jaren met ongewone gezichtshoeken,
en vooral ook met een haast abstracte weergave van wat zij zag, zoals in het
olieverfschilderij De deur uit 1884. Met een uiterst spaarzaam kleurpalet is het
interieur van een kloosterkapel weergegeven. Het lijkt alsof de kunstenares
languit liggend op de grond, met de ogen parallel aan de bodem, haar perspectief heeft bepaald. Links in de ruimte is de haast zwarte massieve deur
geschilderd, die aan alle zijden kierend zonlicht doorlaat, aan de onderzijde
met eidooiergeel en helderwit aangeduid. Aan de rechterzijde van het doek is
een deel van een grijswitte zuil met welvende boog te zien. De vloer is met
een grove borstel in bruin weergegeven. De kleur van de muur is die van
onweerslucht met veel grijs en enkele flarden matblauw. In al zijn soberheid a
la Pieter Saenredam bevat dit schilderij veel beweging; het lééft, ofschoon er
geen enkel levend wezen op is afgebeeld.
Het scherpe observatievermogen van Helene Schjerfbeck in deze periode
blijkt ook uit een brief die zij vanuit St. Ives in Cornwall schreef aan haar
vriendin Maria Wiik, een schilderes met wie zij in Parijs een studio had
gedeeld: 'Je zou eens moeten zien hoe de vissersboten terugkeren in het
maanlicht. Een heleboel lantaarns — de zee lijkt wel de Champs Elysées. Zij
komen alsmaar dichter bij elkaar als zij de haven naderen. Zij halen de netten
binnen en verzamelen de vissen, haring en makreel, die glinsteren in het
maanlicht. Er zijn honderden mensen op het strand, meest vissers in hun rode
en bruine oliejassen. Als het gaat ebben, komen zij samen bij de lantaarns en
halen de vissen uit de netten. Het licht van de lantaarns maakt hun gezichten
rood, terwijl het maanlicht hun ruggen blauw maakt. Hier en daar kun je zien
hoe een witte vissersboot rood gekleurd wordt door het licht dat afsteekt tegen

STREVEN l NOVEMBER 1992

1182

de zee. Het is doodjammer dat je het niet kunt schilderen, maar dat is absoluut
onmogelijk'.
Uit deze periode dateert eveneens Begrafenis in Bretagne (1884), een groot
doek van 175 x 102 cm, dat Helene Schjerfbeck in Pont-Aven maakte, waar
een internationale kunstenaarskolonie huisde. Dit qua formaat en onderwerp
conventionele werk in salonstijl is ongewoon door zijn opzet en schildertechniek. In een modderige, vaalbruine ongeplaveide straat verschijnt een begrafenisstoet, die deels nog niet de hoek om gekomen is. Voorop lopen drie
misdienaartjes, schoffies op klompen in te korte togen met superplies. De
middelste van hen draagt het processiekruis, dat schuin omhoog steekt en net
even boven de muur uitkomt, daarmee als enige het massieve geheel van
huizen en muren overstijgend. Achter hen loopt de pastoor, en de familie in
brede zwarte capes. De vader draagt onder zijn linkerarm het vershouten kistje
van zijn jonggestorven kind. In de rechterbenedenhoek knielt een bejaarde
boer. Hij heeft zijn kruiwagen met geraniums stilgezet, en zijn hoed afgenomen. De misdienaartjes kijken hem met een gevoel van belangrijkheid vanuit
hun ooghoeken aan, daarmee de diagonale compositie van het schilderij
gevoelsmatig versterkend. Eerbiedig partij kiezend voor de verarmde boerenbevolking van Bretagne, beeldde Helene Schjerfbeck de broosheid van het leven
uit, wetend dat zij nooit bij machte was de essentie weer te geven: 'Geen
enkele schilder is er ooit in geslaagd op één en dezelfde werkdag iets te
maken, waarvan hij droomde en dat hij 's morgens mogelijk achtte; elke dag
is een wrede klap in het gezicht — hoe kun je het volhouden? Jaar na jaar!'
Haar landgenoten konden overigens weinig waardering opbrengen voor de

Begrafenis in Bretagne,

dat hun qua thema en uitvoering geheel vreemd was.

EEN TERUGGETROKKEN BESTAAN
Terwijl in de jaren negentig onder de Finse kunstenaars een nieuwe symbolistische en romantische stijl zich ontwikkelde, bleef Helene Schjerfbeck haar
eigen weg vervolgen. Als onafhankelijke kunstenares gaf zij onderwijs in
Helsinki, daarmee haar brood verdienend. Zij wenste als volledig gelijk aan
haar mannelijke collega's beschouwd te worden, een overtuiging die zij meer
dan eens onder woorden bracht: 'Ik denk niet dat het goed is om je op die
manier als vrouw te manifesteren — wat heeft dat met kunst te maken?' In
deze periode reisde zij ook naar de Hermitage in Sint Petersburg om er in
opdracht kopieën van oude meesters te maken. Kunstenaars als Diego Velazquez, Gerard Terborch en Hans Holbein waren voor haar 'een openbaring',
en van Frans Hals leerde zij de verschillende mogelijkheden van het schilderen
met zwarte verf. Vier zomers verbleef zij in Noorwegen, waar de lucht haar
nieuwe vitaliteit gaf om het leven onder ogen te zien, en de ontmoeting in
Florence in 1894 met het werk van Fra Angelico, Cimabue en Giorgione wees
haar de weg naar een nieuwe stijl van schilderen. Ofschoon zij gedurende deze
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jaren weinig 'produceerde', kreeg zij op den duur steeds meer helderheid: 'Dit
is de juiste weg voor mij, naar dat modieuze woord "synthese", waar de tijd de
kunstenaar onvermijdelijk heenleidt, of zij nu een eenling is of iemand die met
de massa meeloopt. Toen ik voor het eerst van dat woord hoorde, voelde ik
dat ik op het juiste spoor zat'.
Haar verslechterende gezondheid dwong haar om vanaf 1902 weer in te
trekken bij haar moeder, en met haar mee te verhuizen naar Hyvinkaa, een
stadje ten noorden van Helsinki, waar zij tot 1925 het grootste deel van de tijd
leefde en werkte. De modellen voor haar schilderijen vond zij in haar moeder
en andere mensen in haar omgeving. Haar kennis van de ontwikkelingen in de
kunstwereld hield zij bij via correspondentie en literatuur. Behalve schilderijen
maakte zij nu ook ontwerpen, die in naaldwerk en tapisserie werden uitgevoerd. In een ontwerp voor een tapijt uit omstreeks 1909 bracht zij de structuur van een berkenboom tot zijn meest essentiële vormen terug, op een zelfde
manier waarop Nederlandse kunstenaars als Piet Mondriaan en Bart van der
Leck dat vermochten; er zijn ook duidelijke reminiscenties aan de latere
knipsels van Henri Matisse.
Uit deze stille jaren dateert haar schilderij Het meisje met het rode haar
(1915), dat voortgekomen is uit een viertal ontwerpen, zowel in olieverf als in
houtskool en gouache, voor Buiten de sauna (Diana), dat een jonge naakte
vrouw met rood haar ten voeten uit laat zien die zittend zich afdroogt. Op dit
schilderij is alleen nog het hoofd afgebeeld, licht voorovergebogen, met
geloken ogen; een lok van het rossige haar hangt vóór de scherp aangegeven
contour van het gelaatsprofiel. Er spreekt een mysterieuze ingetogenheid uit dit
werk, en wie van de voorstudies geen weet zou hebben, zou er een madonna
in kunnen ontwaren. Het kleine doek heeft de spanning van het werk van
Odilon Redon, ofschoon het kleurpalet veel meer in aarzelende pasteltinten
gehouden is. Vele portretten uit deze periode — raak neergezet met soms
wonderlijk gebogen lijnen zoals bij Amedeo Modigliani — stralen eenzelfde
sfeer uit: lezende of handwerkende vrouwen, een meisje in een schommelstoel,
een introverte jongen met een bijl over de schouder, een verdrietige zigeunervrouw. Slechts bij uitzondering zijn er meer personen tegelijk afgebeeld, en
zelden kijkt de afgebeelde persoon de toeschouwer aan. Steeds opnieuw is er
de eerbiedige toenadering tot de mens en de zoektocht naar diens ziel. Helene
Schjerfbeck bekende: 'Schilderen is moeilijk, en het put je uit naar lichaam en
ziel wanneer het niet uit de verf komt
en toch, dit is de enige vreugde in
mijn leven'.
De stillevens uit deze periode verraden de invloed van Paul Gauguin, Paul
Cézanne en de kubisten. Op het doek De rode appels uit 1915 lijken de in
krachtige kleuren van rood en geel weergegeven vruchten te zweven boven
een schimmig roomwit tafelblad, dat het meest wegheeft van een opeengeveegde hoop sneeuw. Een glazen vaas met roze bloemen verdwijnt ijl in de
verte. De titel van het werk doet nauwelijks meer ter zake bij het zien van het
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krachtenspel van kleuren en vormen; het gaat om de sfeer die opgeroepen
wordt. Als Helene Schjerfbeck twaalf jaar later De marktappel schildert zijn
vormen en kleuren nog verder gereduceerd tot de laatste essenties. Tegen een
diepgroene achtergrond met aan de boven- en linkerzijde vegen bruin en
gebroken oranje ligt haast in het centrum van het doek een massieve appel,
van onderen voor tweederde rood, het bovenste deel geelgroen. Zou het doek
(32 x 24 cm.) tien keer zo groot zijn geweest, dan had men het kunnen
beschouwen als een voorloper van het werk van Mark Rothko met zijn
abstracte monumentale composities.
Vanaf 1913 begon het werk van Helene Schjerfbeck meer en meer de
aandacht te trekken, vooral van de jongere critici. Dit was mede het gevolg
van haar ontmoeting met Gósta Stenman die vanaf dat jaar als kunsthandelaar
haar belangen behartigde, en talloze werken aankocht. Toen in 1917 haar
vriend Einar Reuter op eigen kosten een monografie over Helene Schjerfbeck
publiceerde, en in de herfst van hetzelfde jaar Stenman in zijn galerie een
tentoonstelling met 159 van haar schilderijen opzette — overigens de enige
solo-expositie tijdens haar leven —, was haar naam gevestigd, hetgeen ook
bleek uit de prijs die ervoor betaald werd. Zelf kon Helene Schjerfbeck zich er
niet toe zetten de tentoonstelling te bezoeken. Het weerzien met haar vroegere
werk beviel haar bijster weinig: 'Je kunt je wel voorstellen dat alles wat er nu
gebeurt een zware last op me legt', schreef zij: 'Denk je eens in dat als al je
oude werken tevoorschijn gehaald en bekeken worden, ook alle oude kritiek
weer tevoorschijn komt — en die werkt nog steeds als vergif!'
'ZIJ DIE ZICHZELF MOOIMAKEN ZIJN SAAI'
Na de dood van haar moeder in 1923 verhuisde Helene Schjerfbeck naar de
kustplaats Tammisaari (thans Evenas), waar zij in volledige afzondering leefde
tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1942 nam zij haar
intrek in een sanatorium. Twee jaar later vertrok zij naar het kuuroord van
Saltsjobaden in Zweden, waar zij op 23 januari 1946 overleed. De thematiek
van haar werk bleef in de laatste 23 jaren van haar leven onveranderd:
behoedzame portretten van familieleden en buurtbewoners (waarin de lippen
meer dan eens in opvallend rood zijn aangezet), vredige natuurtaferelen,
ingetogen stillevens, kopieën van enkele vroegere schilderijen van haarzelf, en

Kruisiging
Madonna met kind (1932), Christus (ca. 1941), en Mijn
wereldse Madonna (1944), waarin de invloed van El Greco en Cimabue

opvallenderwijs verscheidene religieuze voorstellingen, zoals een
(1928 of 1929),

onmiskenbaar is.
Maar vooral koos zij gedurende deze periode zichzelf als model, in zelfportretten die steeds expressionistischer werden. Helene Schjerfbeck was gefascineerd door gezichten, die zij het meest boeiende facet van de menselijke
persoon vond, omdat er iets van de ziel in doorschemerde; met name gold dat

1. Het herstellende patiëntje, 1888
olieverf op doek, 92 x 107 (Helsinki, Ateneum)

2. De deur, 1884
olieverf op doek, 40 x 32,5 (Helsinki, Ateneum)

3. Begrafenis in Bretagne, 1884
olieverf op doek, 175 x 102 (Vaasa, Museum van Ostrobothnia)

4. Het meisje met het rode haar, 1915
olieverf en grafiet op doek, 37 x 36 (Helsinki, privéverzameling)

5. De rode appels, 1915
olieverf op doek, 40,2 x 40,2 (Finland, privéverzameling)

6. De marktappel, 1927
tempera of olieverf op doek, 32 x 24 (Espoo, privéverzameling)

7. Zelfportret met zwarte achtergrond, 1915
olieverf op doek, 45,5 x 36 (Helsinki, Ateneum)

8. Zelfportret met rode vlek, 1944
olieverf op doek, 45 x 37 (Helsinki, Ateneum)

DE FINSE .SCHILDERES HELENE SCH.IERFBECK ( 186'-19-16)
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volgens haar voor kinderen die nog zulk een frisheid bezaten. Tussen de jaren
zeventig van de negentiende eeuw en haar dood schilderde zij in totaal 36
zelfportretten, waarvan twintig tussen 1939 en 1945. Daarmee past zij in de rij
van kunstenaars als Albrecht Durer, Rembrandt, Gustave Courbet, Vincent van
Gogh, Edvard Munch, Paula Modersohn-Becker, Kdthe Kollwitz, Frieda Kahlo
en de hedendaagse Philip Akkerman, die onvermoeibaar het eigen gezicht
hebben beschouwd en afgebeeld. Meer dan eens bracht zij het portretteren van
zichzelf in haar correspondentie ter sprake: 'Ik heb een boek doorgekeken met
zelfportretten van kunstenaars. Degenen die zichzelf mooimaken zijn saai —
Durer en de anderen ook'. 'Aangezien ik dezer dagen er zelden toe kom om te
schilderen, ben ik aan een zelfportret begonnen, omdat in dat geval mijn
model altijd beschikbaar is. Maar het is niet leuk om voortdurend jezelf aan te
staren".
Er is een hele ontwikkeling waarneembaar in de zelfportretten van Helene
Schjerfbeck. In een vroeg zelfportret uit 1884-1885, realistisch geschilderd in
herfsttinten. ziet het ene oog de toeschouwer aan. het andere blikt in de verte:
er i4 sprake van een onzekere positiebepaling. Het lel i)o tree t('c^>>1 :dieren

achtergrond uit 1915. dat in uitwerking van de contouren sterk doet denken
aan het werk van de Nederlandse kunstenaar Jan Mankes (1889-1920), toont
ce^^ zelfbewuste vrouw. wier streng gesloten mond geen geheimen wenst prijs

te geven, en haast bestraffend neerziet op wie haar durft naderen. Drie jaar
later is er diezelfde houding van een kunstenares, die haar eigen plaats
'erose}rel heelt en ,g een enkele concessie wenst te doen. Maar nu zijn de tinten
legels de zk-tiarte achter41r o nd veel milder gehouden: de ogen zijn door zachtroIe oorzoon-id. ei li g gen blossen op haar wangen, een grijsgroene broche sluit
de gebroken-witte House. Een weerbarstige krul stoort uitdrukkelijk de strak
opgezette compositie. De instrumenten van haar stiel — verfkwasten in een
rode pot

zijn opvallend aanwezig naast de piramidale lichaamsvorm. Aan

weerszijden van haar hoofd lijn in vierkante kapitalen de letters van haar
naaai iii vervagend v it weergegev en, alsot niet de naam, maar slechts de blik
van de geportretteerde voor de buitenstaander van belang is.
Vanaf het eind van de jaren dertig wordt haar gezicht harder geschilderd en
getekend, hoekiger, scherper, wellicht ook verbitterder en angstiger. Donkere
ogen liggen diep in de kassen; de neus werpt een zware slagschaduw, en de
mond wordt steeds verder verkleind tot er tegen het eind van haar leven
weinig meer over is dan een zwartgrijze sfeer, waarin haar hoofd nauwelijks
meer is dan een doodskop, waarin een roze vlek ter weergave van de mond
nog een vermoeden van leven biedt. Haar laatste zelfportret uit 1945 in
houtskool op papier bestaat uit niet meer dan een tiental vage lijnen, die
tezamen een spookachtig dodenmasker vormen. Tot op het laatste ogenblik is
zij trouw gebleven aan haar behoefte om te schilderen, zoals zij bekende in
een brief, die zij negen maanden voor haar dood als een testament schreef aan
haar vriend Einar Reuter: "Ik schilder omdat ik schilderijen heb gezien die mij
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gelukkig gemaakt hebben. Er is een innerlijke kracht die mij aanzet om iets
dergelijks te doen, en telkens heb ik hooggestemde verwachtingen. En toch
ben ik er nooit in geslaagd. Daarom schilder ik; ik denk niet aan andere
mensen. Dit is mijn laatste wil'.
NOTEN
1 De tentoonstelling 'Helene Schjerfbeck' werd van 16 mei tot 30 augustus 1992 gehouden in de Phillips
Collection te Washington, en is van 23 september 1992 tot 10 januari 1993 te zien in The National
Academy of Design in New York.
2 De citaten uit de brieven van Helene Schjerfbeck zijn ontleend aan: Soili Sinisalo e.a., Helene Schjerf
heck, Helsinki, The Finnish National Gallery Ateneum, 1992, een bundel die artikelen van diverse auteurs
bevat, evenals een oeuvrecatalogus waarin alle werken in kleur staan afgebeeld.

Een inleiding

HET QUANTUMTHEORETISCHE DEBAT
ETIENNE KLEIN

'Papa, volgens Einstein... — Zwijg over die Einstein:
ik wil geen ruzie met de buren'
Fernand Revna ud

In de eerste decennia van de twintigste eeuw hebben twee revoluties -- de
ontdekking van het quantum en van de relativiteit --- de fysica tot in haar
grondvesten doen trillen. Daarna is die fysica weer een machtige, bijna
triomfantelijke wetenschap geworden. Zij behaalde ook echt indrukwekkende
resultaten. zowel theoretisch als experimenteel. Maar paradoxaal genoeg is ze
nu minder triomfalistisch. minder in zichzelf gekeerd dan in haar vroegere
',ersie, de klassieke Ivsica: deels omdat ze weer op de grote vragen van de
traditionele wijsgerige kenleer gestoten is (wat kan men kennen? wat is
waarnemen?). deels omdat zij de metafysische vragen niet kan ontwijken
waarop zij stoot aan de basis zelf van haar theorie en haar methode: wat is
rneten, wat is een object. vat is een verschijnsel?
De 1*N/sic:a beschrijft ons universum en levert dus stof voor een wijsgerige
reflectie. Wil zij meer zijn dan loutere techniek of techtio-wetenschap dan

moet zij aantonen dat haar eigen kennis haar niet boven het hoofd groeit, dat
zij ze scherp kan verwoorden en erover kan reflecteren, dat haar de fundamentele vragen niet ontgaan die opgeroepen worden door haar nieuwe vondsten.
Het is duidelijk dat de quantumfysica — bijvoorbeeld — belangrijke theoretische consequenties heeft; eerlijkheidshalve moet men die onder ogen zien, ook
als de studie ervan een moeilijke, riskante en soms esoterische arbeid is.
De grondleggers van de quantumfysica (met name Einstein, Bohr, Schr6dinger, Heisenberg) hebben een berg wijsgerige arbeid verzet; zij schreven
veel artikelen, die meer wetenschappelijk dan technisch waren en waarin zij
blijk gaven van groot meesterschap over het vocabularium en de concepten
van de klassieke wijsbegeerte. Allen hadden zij een gedegen kennis van Kant.
Dit moet de hedendaagse fysici wel verbazen die volledig in beslag genomen
zijn door een arsenaal van mathematische formules, het machtige instrumenta-
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rium waarmee zij werken en de toenemende complexiteit van de organisatie
van het onderzoek. Het is jammer dat zij nog zo zelden tijd vinden voor
wijsgerige reflectie. Want (1) op die manier verzaken zij aan een brede cultuur
waarin wetenschap, kunst en wijsbegeerte een samenhangend geheel vormen.
En (2) nemen zij genoegen met het feit dat de methodes doeltreffend zijn en
stellen zij zich niet meer de vraag wat er achter die doeltreffendheid steekt. Nu
is het wel zo dat de grondleggers tot de filosofie kwamen omdat zij ertoe
gedwongen werden en niet omdat zij er uit zichzelf zo naar verlangden. De
quantummechanica heeft al met haar eerste aarzelende stapjes verwarring
gezaaid in de geest van de fysici. Ze stonden voor reuzegrote vragen. Enkele
hiervan dreven hen naar het terrein van de wijsbegeerte; er was geen ontsnappen mogelijk. Dit was geen dwaalweg, het was een doortocht die hun opgedrongen werd. Om dit te beseffen volstaat een wat uitvoeriger beschrijving van
wat bekend staat als de proef van de twee spleten. De quantumfysica omvat
wel meer dan de begrippen die men nodig heeft om deze proef nauwkeurig te
beschrijven, maar alle vragen die bij de studie van de quantenleer opduiken
komen al in aanzet voor bij deze proef, met name de centrale vraag over het
meten. Bovendien staan alle quantumparadoxen, b.v. die van de kat van
Schrodinger en vooral de beroemde EPR-paradox er min of meer direct mee in
verband'.

DE PROEF MET DE TWEE SPLETEN
'Courons a l'onde en rejaillir vivant!'
Paul Valéry, Le Cimetière marin

Licht is altijd beschouwd als een zonneklaar, éénduidig fenomeen; het is
trouwens het symbool van helderheid. In het boek Genesis staat dat het licht
geschapen is op de eerste dag; het was in de wereld voor alle complexiteit, die
daarna alsmaar toenam. Toch is dit verschijnsel, dat voor ons zo onmiddellijk
in verband staat met de zintuiglijke waarneming van de wereld en onze visuele
indrukken, algauw een mysterieus gegeven. 'Er zou voor ons veel duidelijk
worden', zegt Louis de Broglie, 'als we wisten wat een lichtstraal is'.
Waaruit bestaat licht? Isaac Newton dacht dat het samengesteld is uit
deeltjes omdat hij zag dat schaduwen scherp afgelijnd zijn, niet wazig. De
weerkaatsing in een spiegel b.v. verklaarde hij als het terug stuiten van deeltjes
op het spiegeloppervlak. Zijn tijdgenoot de Hollandse fysicus Christiaan
Huyghens daarentegen meende dat licht een soort golf is.
Als wij een touw spannen en één uiteinde ervan op en neer bewegen, zien
wij een golf die zich voortplant in de lengterichting door het touw, zonder dat
dit ons uit de hand glipt om achter de golf aan te gaan. In tegenstelling tot
deeltjes vervoeren de golven 'niets'; zij brengen alleen energie en informatie
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over. Omdat er verschil is tussen het werpen van een steen en de beweging
van een golf, lijken de golftheorie en de deeltjestheorie volkomen onverenigbaar. De natuur heeft moeten kiezen tussen de twee.
De deeltjestheorie van Newton heeft eerst de golftheorie verdrongen, vooral
(maar niet uitsluitend) vanwege het overweldigende gezag van de man die de
geheimen van de zwaartekracht ontsluierd had. Maar dit was geen blijvende
overwinning. In 1800 reeds kwam de Engelse fysicus Thomas Young er tegen
op. Hij was tot de bevinding gekomen dat het licht wel op een heel vreemde
manier het plusteken van de wiskunde verstond. Licht dat aan licht toegevoegd
wordt kan duisternis geven! Dit was maar één van de verschijnselen (hij gaf ze
de naam lichtinterferenties) die blijkbaar niet door de deeltjestheorie te
verklaren waren (Hoe zou een deeltje een ander deeltje kunnen teniet doen?).
De golftheorie kan dit verschijnsel wel verklaren: wanneer twee stelsels golven
in het water elkaar ontmoeten, zijn op bepaalde punten de golven altijd
tegengesteld in fase (de golfberg van de ene valt samen met het golfdal van de
andere, en omgekeerd). Op die punten heffen de golven elkaar dus altijd op.
die punten
Als het nu 0m lichtgolven gaat. zullen -- door hetzelfde effect
donker zijn. De golftheorie geeft dus wel een verklaring van het verschijnsel
dat het voegen van licht bij licht duisternis kan veroorzaken.
Na veel tegenkantingen haalde de golftheorie het met glans. Maar tegen het
einde van de 19e eeuw brachten proefnemingen een aantal fenomenen aan het
licht waar zij geen verklaring voor had (het meest bekende is het foto-elektrisch effect). Omwille van die verschijnselen stelde Einstein in 1905 een
gedurfde terugkeer naar de deeltjestheorie voor: de interactie tussen een
elektromagnetische golf en de materie verloopt in elementaire ondeelbare
stappen, waarbij de straling als het ware uit deeltjes bestaat, de fotonen, die
elk een hoeveelheid energie dragen evenredig aan de gegeven frequentie.
Moeten we dan de golftheorie opgeven? Men is geneigd ja te antwoorden,
want we hebben gesteld dat de twee theorieën elkaar uitsluiten. Wint de ene,
dan verliest de andere. Maar het antwoord is 'nee': Newton had bijna gelijk,
Huyghens had niet helemaal ongelijk! Dat is de paradox die lange tijd voor
verwarring zou zorgen, tot de quantenleer in de jaren twintig de fysica uit het
sukkelstraatje zou halen. Om te begrijpen waaruit precies de paradox bestaat in
de hypothese van het foton, moeten we teruggaan naar de verrassende proef
met de twee spleten, waaruit Young zijn doorslaggevende argumenten geput
had
Stel je een machine voor die knikkers afschiet naar een muur waarin twee
evenwijdige spleten zijn, dicht bij elkaar. Laten we aannemen dat zij al de
knikkers afschiet met dezelfde snelheid maar in alle mogelijke richtingen. Een
eind verderop worden dozen opgesteld om de knikkers in op te vangen die
door de spleten gingen. Zij geven ons een aanwijzing waar de knikkers
terechtgekomen zijn. De meeste knikkers slaan tegen de muur; een aantal
schieten door de eerste spleet, rechtdoor of na terugkaatsing op een van de
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randen; en nog een aantal gaan zo door de tweede spleet. Als na een groot
aantal schoten de knikkers in iedere doos geteld zijn, leidt men uit het aantal
knikkers in de verschillende dozen af met welke waarschijnlijkheid de knikkers op een bepaalde plaats terecht komen. Het totale aantal knikkers in een
doos is de som van het aantal knikkers die door spleet 1 en het aantal knikkers
die door spleet 2 geschoten zijn. Als men nu afspreekt de eerste wit te kleuren
en de tweede zwart, bekomt men een resultaat als getekend is in figuur J. In
dit geval komen er geen interferenties voor.
Bestaat, zoals Einstein beweert, het licht uit fotonen, dus a.h.w. uit kleine
knikkers, dan moet het resultaat zijn zoals we het net beschreven hebben, d.i.
zonder interferenties. Maar Young had heel bepaald gemerkt dat het licht wel
interferenties geeft. Hoe kunnen deeltjes interfereren zoals golven?
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FIGUUR 1:
Proef van de twee spleten, uitgevoerd met knikkers. Omdat iedere knikker slechts
door één spleet schiet, kan men in het wit de knikkers tekenen die door spleet 1
en in het zwart de knikkers die door spleet 2 gegaan zijn. De waarschijnlijkheid P12
dat een knikker in een bepaalde doos terecht komt als de 2 spleten open zijn is de
som van de waarschijnlijkheid P 1 dat hij er terechtkomt als alleen spleet 1 open is
en de waarschijnlijkheid P 2 dat hij er terechtkomt als alleen spleet 2 open is.
Interferenties treden niet op.
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Laten we de proef opnieuw doen, maar nu met elektronen. Een elektronenkanon schiet tegen een plaat met twee spleten elektronen af die allen dezelfde
energie bezitten. De detector achter de plaat is een scherm, bedekt met een
chemisch produkt dat wit wordt waar een elektron inslaat. Hoe ziet die plaat
eruit na -het afschieten van een groot aantal elektronen?, We verwachten
hetzelfde resultaat als bij de knikkers omdat we aannemen dat elektronen niets
anders zijn dan heel kleine knikkertjes. Maar tot onze verrassing zien we op
het scherm interferenties ontstaan, analoog aan de interferenties bij licht (zie
fig. 2). Hoe moeten we dit nu begrijpen? Einstein zegt wel: 'het licht, dat
interferenties veroorzaakt in de vorm van golven, bestaat uit fotonen', maar
elektronen, die men altijd rangschikt bij de deeltjès, doen interferenties
ontstaan! Zitten er dan knikkertjes in de golven en golven in de knikkertjes?
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FIGUUR 2
Proef van de twee spleten, met elektronen. Sluit men spleet 2 dan is de verdeling
van de inslagen der elektronen op de detector zoals bij de knikkers. Omdat we
dan zeker weten dat ze door spleet t geschoten zijn, kunnen we afspreken ze wit
te kleuren. Sluit men spleet 1 en laat men spleet 2 open dan gaan ze noodzakelijk
door spleet 2 en we kleuren ze zwart. Maar als we beide spleten open laten,
weten we niet meer door welke spleet ieder elektron gekomen is (we kleuren ze
half wit en half zwart) en zien we een figuur met interferenties ontstaan.
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FIGUUR 3
Resultaat van de proef van de twee spleten, uitgevoerd met elektronen die één
voor één uitgestuurd worden. De inslagen van de eerste elektronen lijken elk
afzonderlijk ontstaan en willekeurig gespreid te zijn. Gaandeweg echter ziet men
een figuur van interferenties ontstaan, wat altijd beschouwd is als een eigenschap
van golven.
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Laten we het eens meer in detail bekijken. We laten het kanon langzamer
schieten: de elektronen vertrekken één voor één, zodat de start en de inslag
van ieder afzonderlijk kan worden waargenomen. Dan ziet men (fig. 3) dat
ieder elektron inslaat op een heel bepaald punt van de detector. Het valt niet
uiteen. Het is dus geen louter golfverschijnsel; een golf zou zich over het hele
oppervlak uitbreiden. We zien ook dat de inslagen willekeurig verspreid
liggen: hier één, daar één. Is het elektron dan een soort wispelturig deeltje dat
grappen uithaalt? Maar gaandeweg, naarmate het aantal inslagen van elektronen toeneemt, verschijnt op het scherm weer een figuur van interferentiebanden! De elektronen worden dus individueel gedetecteerd, zoals deeltjes, maar
tussen het kanon en het detectiescherm lijken zij zich te gedragen als golven!
We zetten nu onze inzichten ordelijk op een rijtje en doen beroep op een
beetje 'gezond verstand'.
a) De elektronen zijn één voor één uitgestuurd; het gaat dus om fenomenen die
onafhankelijk zijn van elkaar.
b) Ieder elektron moet wel door één van de spleten geschoten zijn.
C) We kunnen meten door welke spleet ieder elektron ging.
d) Door die meting vallen de elektronen in twee groepen uiteen: die door
spleet 1 gingen en die door spleet 2 gekomen Lijn.
e) Voor degene die door spleet 1 gingen is alles verlopen alsof spleet 2 dicht
was (en omgekeerd voor de andere groep).
f) Op ieder punt van de detector zou men dus (zoals bij de knikkers) een
aantal elektronen moeten vinden gelijk aan de som van de elektronen die door
spleet I gingen plus de elektronen die door spleet 2 gingen.
Maar we hebben gezien dat de proef helemaal niet dit resultaat geeft. En,
vreemd genoeg, het openen van een tweede spleet — d.i. een tweede doorgang
bieden aan het elektron -- belet dit elektron bepaalde plaatsen te bereiken (dan
verschijnen er namelijk donkere banen). Dus moet onze manier van redeneren
ergens fout zijn.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen, doen we de proef opnieuw, maar nu
meten we eerst door welke spleet elk elektron gaat, door er een lichtstraal op
te richten. We plaatsen daarom een lichtbron achter de plaat met de spleten en
zorgen ervoor dat bij de doorgang van een elektron door de eerste spleet een
foton dat uit spleet 1 vertrekt als zodanig gedetecteerd wordt: hetzelfde geldt
voor de doorgang van een elektron door de tweede spleet dat als een foton uit
spleet 2 herkend wordt. Deze opstelling stelt ons in staat om alle elektronen te
'kleuren', wit als ze door de eerste spleet en zwart als ze door de tweede
spleet geschoten zijn. We sluiten eerst spleet 2. De witte elektronen verspreiden zich zoals in fig. 4 afgebeeld is. Nu sluiten we spleet 1 en maken spleet 2
open. De zwarte elektronen verspreiden zich symmetrisch ten opzichte van ,de
witte elektronen. Nu maken we de twee spleten tegelijk open. Het resultaat is
alweer verbijsterend: we wéten nu wel door welke spleet elk van de elektronen
geschoten is, maar de interferentiepatronen zijn verdwenen!
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FIGUUR 4
We willen meten door welke spleet ieder elektron geschoten is; dan kunnen we
het wit of zwart tekenen naargelang de spleet waar het door ging. Maar het
interferentiepatroon is verdwenen!

We zien nu net hetzelfde fenomeen als bij de knikkers! (fig. 1)
Samengevat: als we meten door welke spleet de elektronen gaan, zien we geen
interferentie meer. Het is een andere proef. En omgekeerd, wanneer interferenties te zien zijn is fysisch niet uit te maken 'door welke spleet het elektron
gegaan is'. Men mag dus niet langer vooropstellen dat het waarnemen van
interferenties kan samengaan met het meten door welke spleet de elektronen
gegaan zijn. Zo komen we tot vier fundamentele bedenkingen:
- We moeten aannemen dat het voor een elektron dat door een van de spleten
gaat een essentieel verschil maakt of de andere spleet al dan niet gesloten is.
- Vóór wij maten door welke spleet de elektronen gingen, waren zij nog in
staat om te interfereren. Na het meten waren zij daar niet meer toe in staat. Zij
zijn 'verstoord' door het meten. In de quantumfysica brengt een meting een

verstoring teweeg in het gemeten systeem.

Dit is een nieuwe wetmatigheid:
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voordien namen wij algemeen aan dat het altijd mogelijk is meetinstrumenten
te ontwerpen waarvan wij de invloed op het systeem zo klein konden maken
als wij maar wilden.
- Het begrip baan, een van de fundamentele elementen in de fysica van
Newton, heeft zijn betekenis verloren. Wanneer wij interferenties waarnemen,
kunnen wij niet bepalen waar de elektronen een ogenblik daarvoor voorbij
gekomen zijn.
- Van een bepaald elektron kan men niet vooruit met zekerheid zeggen waar
het op het detectiescherm zal inslaan. Toch zijn de omstandigheden bij het
afschieten voor ieder elektron gelijk. Dus geldt niet meer de klassieke opvatting dat de initiële omstandigheden volledig de verdere beweging van een
deeltje bepalen. Dit is het einde van het klassieke determinisme.
De quantenleer verklaart deze vreemde feiten door het concept in te voeren
van de dualiteit golf - deeltje, waarvan Louis de Broglie al in 1923 een
vermoeden had. Dit concept is een aanvulling van Einsteins idee dat er
deeltjes zijn in de golven. door te stellen dat er, omgekeerd, golven voorkomen
in de deeltjes. Alle deeltjes, zowel van licht als van materie, vertonen een
facet dat afhankelijk is van onze manier van waarnemen. Zij zijn niet te
herleiden tot het éne aspect van hun verschijningsvormen. Vandaar het idee
dat Niels Bohr opperde: de twee aspecten van de dualiteit golf - deeltje zijn

complementair.

DE EPISTEMOLC)(IISCHE SCHOK
'Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles'
Arthur Rimbaud in een brief aan Paul Demeny

De omwentelingen in de fysica hadden onvermijdelijk een weerslag op het
domein van de epistemologie. Vier grondbeginselen van de epistemologie,
gebaseerd op de klassieke fysica, komen weer op de helling te staan.
Het eerste: de algemene geldigheid van de natuurwetten. Volgens de
klassieke leer zijn de wetten van de fysica van toepassing op alle grootteschalen. De quantumfysica doet deze hypothese teniet. We vinden in het universum
niet tot in het oneindig kleine een verkleinde afbeelding van het oneindig
grote. Er is een breuk tussen die twee schalen. Er gaapt een kloof tussen het
atoom en het planetair model dat men aanvankelijk gebruikte om het atoom af
te beelden. Begrippen die totaal evident leken, die niemand ooit zou gewaagd
hebben a priori in twijfel te trekken, blijken alle betekenis te verliezen aan de
grenzen van de materie. Zo moesten de begrippen 'plaats' en 'snelheid'
radicaal herzien worden wegens de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, die
stelt dat men op het niveau van de quanten niet meer kan spreken van een
welbepaalde plaats en snelheid: het is niet mogelijk dat beide tegelijk een
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precieze waarde hebben. De elementaire begrippen blijken tekort te schieten
om het oneindig kleine te beschrijven.
Tweede aangevochten beginsel: in wezen zijn de krachten in de natuur niet
discontinu. Met de quantumfysica wordt een fundamentele discontinuïteit
ingevoerd die behoort tot het begrip zelf van het quantum van activiteit. Max
Planck bedacht dit in 1900 om het veelbesproken raadsel van de straling van
een 'volmaakt zwart lichaam' te verklaren. Het probleem was het volgende:
iedere brok materie begint te stralen als men het verhit, van rood tot wit
naarmate de temperatuur stijgt. De verandering van kleur wordt niet bepaald
door de stof waaruit het oppervlak bestaat: voor een volmaakt zwart lichaam is
ze uitsluitend afhankelijk van de temperatuur. Dus is de straling van het
zwarte lichaam bij hoge temperatuur een eenvoudig fenomeen waarvoor een
eenvoudige verklaring moet mogelijk zijn op basis van de bekende wetten van
straling en warmte. Maar wanneer men deze wetten toepaste, was het resultaat
helemaal niet in overeenstemming met de metingen. Vanaf 1895 probeerde
Planck het spectrum van de thermische straling met een eenvoudige mathematische formule weer te geven. Hij vond er een die perfect de meest nauwkeurige metingen weergaf op voorwaarde dat er een minuscule constante h — de
constante van Planck — ingevoerd werd. Wat kon de verklaring zijn van deze
nieuwe formule? Planck ontdekte dat alles verliep alsof de stralende atomen
aan de oppervlakte van het lichaam hun energie maar konden uitwisselen in de
vorm van kleine pakketjes, de quanten. Dit ging zo fundamenteel in tegen het
idee dat alle uitwisselingen van energie een continu verloop kennen dat hij zelf
nauwelijks kon geloven dat zijn 'oplossing' iets meer was dan een louter
mathematische constructie. In de daaropvolgende jaren veroverde de constante
h de hele fysica. Nu blijft er maar één domein meer over dat de aanvallen van
de quantentheorie doorstaan heeft, dat van de zwaartekracht.
Derde beginsel van de klassieke epistemologie: er bestaat, onafhankelijk

van de waarnemer, een werkelijkheid die door de fysica beschreven kan
worden. Die overtuiging heeft men moeten opgeven. Wat de fysica bestudeert
zijn geen gebeurtenissen die niet reageren op de blik van de mens die ze
bestudeert, maar 'fenomenen', d.i. ondeelbare entiteiten bestaande uit het
object én de meetapparatuur. De waarnemer in de generische betekenis (niet
als afzonderlijk individu) maakt deel uit van het 'schouwspel'. In het begrijpen
van ieder denkbaar fenomeen speelt de meetapparatuur een essentiële rol. Zo
bleek uit de proef met de twee spleten dat het de omstandigheden van de
proefneming zijn die bepalen of het golf-aspect dan wel het deeltjes-aspect van
de partikels waarneembaar is.
Het vierde in twijfel getrokken beginsel: De fysische wereld kan beschre-

ven worden met behulp van de gewone taal. De ontwikkeling van de moderne
fysica heeft aangetoond dat gezond verstand niet toereikend is voor het
opstellen van theorieën en het begrijpen van de resultaten van bepaalde
experimenten. Het lijkt wel of de fysici er een spelletje van gemaakt hebben
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om stuk voor stuk al wat wij eenvoudig en voor de hand liggend vinden om te
keren. Elementaire inzichten, die ons de zuivere logica leken, blijken nu niet
meer te zijn dan het bezinksel in onze geest van ervaringen uit het dagelijkse
leven. Eenvoudige ideeën, die dag in dag uit hun deugdelijkheid bewijzen, zijn
afgewezen als fout of onbruikbaar en de droom om het gebouw van de
wetenschap op te trekken met de ruwe bouwstenen van de waarneembare
wereld is verzwonden. De Meccano heeft afgedaan. De wereld van de partikels
is geen apparaatje, geen horloge in het klein. Het atoom heeft de fysici ertoe
gedwongen uiterst ingewikkelde wiskundige methodes te gebruiken. De basis
van de moderne fysica is geen materieel object meer, maar een geheel van
wiskundige structuren, formules en symmetrieën, scheppingen van de geest
waarbij moeilijk uit te maken is wat er in de werkelijkheid aan beantwoordt.
Alleen de wiskunde lijkt in staat om de echte samenhang van de werkelijkheid
'weer te geven'. Die ontwikkeling roept veel vragen op: duidt ze op een soort
verwantschap tussen de materie en de geest? Of is de wiskunde maar ten
tonele verschenen omdat de fysica een nauwkeurige. niet ambivalente taal
vereist?
Tenslotte is er het probleem van iet meten in de quantenmechanica. Dit is
v eruit het neteligste en het laat ons pas goed de omvang van het probleem
zien. Bij de proef van de twee spleten zagen we dat de interferenties maar
optraden wanneer er niet gemeten werd door welke spleet de elektronen
gingen. Zij ontstaan doordat de fenomenen 'een elektron gaat door spleet 1' en
*een elektron gaat door spleet 2' elkaar overlappen, ook al gaat ieder elektron
afzonderlijk door een spleet. De quantumfysica geeft dit weer met een wiskundige functie, de golf-functie. waarvan de structuur op beide fenomenen slaat.
Die overlapping blijft duren zolang we geen meting uitvoeren op het systeem.
Doen we dit wel, dan houdt ze onmiddellijk op. Proberen we te weten te
komen door welke spleet het elektron geschoten is, dan doen we het elektron
zich gedragen als een knikker. Bovendien heeft het elektron. voor het het
letectiescherni bereikt. het voorkomen van een golf die zich door de hele
ruimte voortplant. maar bij het bereiken van het scherm blijkt het in te slaan
op een wel omschreven plaats. A priori kon het elders inslaan, omzeggens
overal buiten de donkere banen. De kans dat het op dit bepaalde punt inslaat
viel overigens te berekenen vanuit de gegeven golffunctie. Maar van alle
mogelijkheden wordt er telkens maar één gerealiseerd; wanneer een elektron
op een bepaald punt inslaat, ziet het af van alle andere mogelijkheden. De
veelheid aan mogelijkheden bestaat niet meer. Bestaat er een mechanisme dat
verantwoordelijk is voor de reductie van de bundel golven, dat de overgang
zou kunnen veroorzaken van mogelijkheid naar werkelijkheid? Wat valt er
over een elektron te zeggen vóór het waargenomen is? Ieder antwoord op deze
vragen (waarin het probleem van het meten verwoord is) is ingegeven door
een bepaalde voorstelling van de realiteit en van de kennis die men ervan kan
hebben. Geen enkel antwoord vindt algemene instemming.
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Over al deze thema's, die de kern raken van de fysica van de twintigste
eeuw, wordt er nog voortdurend gedebatteerd. Verrassende experimenten
maken dat ze actueel blijven en dat de fysica afstand neemt van de materialistische kijk op de wereld die haar tegen het einde van de 19e eeuw kenmerkte.
Zijn wij erin geslaagd deze nieuwe gegevens te integreren in ons denken?
Hopelijk zal er in de toekomst meer aandacht besteed worden aan deze
inzichten, want ze zijn een deel van de hedendaagse cultuur.

NOTEN
I Einstein wees al vlug de gangbare interpretatie van de quantenleer af ('Kopenhaagse' interpretatie
genoemd omdat zij vooral door de Deen Niels Bohr voorgestaan werd). Zijn bezwaren zijn het best
verwoord in een beroemd artikel van 1935 dat de kern beschrijft van wat sindsdien de EPR-paradox
(Einstein, Podolsky, Rosen) heet. Met een methode die hij graag gebruikte — nl. het ontwerpen van
zogeheten gedachtenexperimenten — probeerde Einstein daarin aan te tonen dat de quantenmechanica niet
af was.
2 Einstein besefte dat hier een historisch debat uit zou groeien. In 1909 al zei hij: 'Ik ben overtuigd dat wij
in een volgende ontwikkelingsfase van de fysica tot een theorie over het licht zullen komen die kan
beschouwd worden als een soort fusie van de golftheorie en de deeltjestheorie' (aangehaald door Abraham
Pais in Subtle is the Lord). Deze bedenking is destijds nauwelijks opgemerkt; ze was echter de aanzet van
de quantentheorie.

HET DENKEN VAN
JOHN CHARLTON POLKINGHORNE
JACQUES HAERS

Dat wetenschapsbeoefening en geloof, ondanks vele verschillen, elkaar kunnen
aanvullen, is het hoofdthema van de boeken die John Charlton Polkinghorne
sinds het begin van de jaren tachtig geschreven heeft i . Deze idee sluit goed
aan hij de pragmatische uitspraak van de Nederlandse jezuïet-bioloog Marius
Jeuken dat er in de ene kosmos tussen geloof en wetenschap geen conflict kan
bestaan d en bij het onlangs verschenen

Een kosmos om in te leren

van de

Leuvense filosofieprofessor Jan Van der Veken'. Het gaat volgens Polkinghome echter om meer dan een louter intellectuele of academische discussie: in
1982 liet deze specialist in de theoretische natuurwetenschappen en professor
aan de universiteit van Cambridge, zich tot priester wijden in de Anglicaanse
Kerk. Hij was toen 52 jaar oud. Deze "late roeping" betekende zeker geen
hreuk: Polkinghorne blijft trouw aan zijn wetenschappelijke interesses en lijkt
zich zelfs meer wetenschapper dan theoloog te voelen.
Auteurs in Vlaanderen die filosofische verwantschap vertonen met Polkinghorne zijn A. Burms. H. De Dijn en A. Vergote, die de vraag stellen naar de
eigen aard van rationaliteit en ervaring in geloof en wetenschap'. Bij Polkinghome spelen weliswaar de recente ontwikkelingen in de natuurwetenschappen
een grote rol, maar hij maakt daar op een andere manier gebruik van dan
Gerard Bodifée in

Aandacht en aanwe:igheid 5.

Polkinghorne lijkt inderdaad

meer getroffen te zijn door epistemologische gelijkenissen en verschillen
tussen geloof en wetenschappen dan door de resultaten van het recente
wetenschappelijke onderzoek. Om dat te verduidelijken moeten we uitgaan van
zijn reflectie op de wetenschapsbeoefening.

REFLECTIE OP DE WETENSCHAPSBEOEFENING
In de inleiding op

The Quantum World schrijft Polkinghorne: "Ik ben een
(QW, p. X), waarmee hij bedoelt dat zijn

dinosaurus en geen paleontoloog'

bezinning op de wetenschappen die is van een wetenschapper en niet die van
een wetenschapsfilosoof. Hij kent natuurlijk het werk van filosofen als Thomas
Kuhn en Paul Feyerabend. maar hij blijft deze auteurs wantrouwen. Naar zijn
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aanvoelen tenderen Kuhns paradigma's en wetenschappelijke revoluties naar
een opvatting die de wetenschappen loskoppelt van de werkelijkheid waar zij
over willen spreken en verengen ze de wetenschappen tot een sociologisch
verschijnsel. Feyerabends 'anything goes' is daarvan de absurde uitloper (OW,
pp. 13-14). Dit wantrouwen valt goed te begrijpen in het licht van Polkinghornes eigen filosofische overtuiging, het kritisch realisme, met zijn nadruk op
de banden tussen de wereld zoals die is en de wereld zoals die beschreven
wordt in het wetenschappelijk onderzoek. Maar alvorens hierop in te gaan wil
ik nog even die domeinen binnen de wetenschappen ter sprake brengen die het
referentiekader leveren voor Polkinghornes denken.
Zonder enige twijfel is het vooral de quantumfysica die Polkinghorne blijft
boeien. Het is dan ook aangeraden eerst zijn boekje The Quantum World te
lezen om zo een idee te krijgen van wat bedoeld wordt met uitdrukkingen als
'collapse of the wave packet', 'complementarity', 'superposition principle' of
' EPR-paradox' . De moeizame leertocht door een stuk moderne natuurwetenschappen is onontbeerlijk als men beseft dat Polkinghorne juist het eigenaardige en schijnbaar paradoxale van de quantumleer wil benadrukken.
Het verrassende karakter van de quantumtheorie is overigens de reden
waarom Polkinghorne haar een veel belangrijkere rol toemeet dan de relativiteitstheorie. Einsteins inzichten, en ook diens verzet tegen de quantumtheorie,
liggen volgens hem nog te veel in het verlengde van het type natuurwetenschap dat zich vanuit Galilei en Newton ontwikkelde. De wereld beschreven
door de relativiteitsleer blijft nog voorstelbaar in figuren en er heersen nog
zekere vormen van determinisme. Zulke laatste zekerheden vallen in de
quantumfysica weg. Deze afzwakking van het belang van de relativiteitstheorie
voor de filosofische en theologische reflectie is m.i. één van de, misschien
onbewuste, redenen voor Polkinghornes gebrek aan enthousiasme voor het
process-denken in de lijn van A.N. Whitehead en C. Hartshorne. Hun panentheïsme heeft te weinig oog voor het radicale verschil tussen God en wereld.
Bovendien geeft de filosofische terminologie die zij hanteren, met name in
verband met 'gebeurtenissen' (is de term 'events' niet ontleend aan het
spraakgebruik van de relativiteitstheorie?) te veel gewicht aan het worden ten

(RR, pp. 46-47, 86; SC, p. 53; SP, p. 14).
Een tweetal min of meer eenvoudige voorbeelden kunnen het verrassende
van de quantumtheorie illustreren. Natuurwetenschappers die elementaire
deeltjes bestuderen zien zich genoodzaakt de kaders van het strakke logische

koste van het zijn

principe van de uitgesloten derde te doorbreken. Immers, een heel eigen
quantumlogica dient zich aan wanneer men tot het besef komt dat deeltjes zich
tegelijkertijd, zij het met respectievelijke waarschijnlijkheden, 'hier' en 'daar'
kunnen bevinden (OW, pp. 33, 108; RR, p. 88). Een tweede voorbeeld, de kat
van Schródinger, kan al even zeer ontredderen als het verlaten van de gebaande paden van de vertrouwde logica. De kat is opgesloten in een afgesloten
ruimte, waarin ze niet kan worden waargenomen. In die ruimte bevindt zich
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ook een radioactieve bron die 50% kans tot verval heeft tijdens het volgende
uur. Indien het verval inderdaad plaatsvindt veroorzaakt de vrijgekomen
gamma-straling de verspreiding van een giftig gas. De kat zal dan sterven. Na
een uur opent de waarnemer de ruimte om vast te stellen of de kat al dan niet
dood is. De moeilijkheid is hierin gelegen dat in de tijd van haar eenzame
opsluiting de kat zowel dood als levend schijnt/is. Zekerheid omtrent de
toestand van het dier krijgt de waarnemer slechts door de ruimte te openen.
Het ziet er dus naar uit dat zijn activiteit het lot van de kat bepaalt. Het soort
moeilijkheden dat uit deze twee voorbeelden blijkt is niet uitzonderlijk voor de
quantumtheoretici en doet heel wat discussies ontstaan omtrent de interpretatie
van de resultaten van de quantumtheorie (QW, pp. 61-62).
De resultaten van de quantumtheorie zijn een schok voor het gezond
verstand. Hoe moet men zich voorstellen dat van een deeltje niet tegelijkertijd
plaats en beweging gekend kunnen zijn (onzekerheidsbeginsel van Heisenberg)? Hoe verzoent men de dualiteit 'deeltje-golf'? Is het werkelijk waar dat
elementaire deeltjes zich zo gedragen? Bestaan er overigens quarks of is dit
enkel een theoretisch concept, handig weliswaar, maar zonder werkelijke
referent in de 'echte wereld'`? Is de wereld werkelijk zoals de quantumtheorie
haar voorstelt?
Diegenen die in de lijn van Niels Bohr en de School van Kopenhagen
denken, ontwijken deze vragen. Zij wijzen op het belang van het observeren.
Zij menen dat de natuurwetenschappen niets zeggen over de wereld zelf of
over het zijn der dingen. De wetenschappen willen alleen de verbanden tussen
geobserveerde grootheden formuleren en articuleren. Polkinghorne noemt zulke
denkers 'positivisten' en heeft grote moeite om hen te volgen. Immers, wat de
en Polkinghorne beroept zich hier op zijn eigen
wetenschapper motiveert
ervaring — is het verlangen de wereld te begrijpen om inzicht te krijgen in de
wereld zoals die ook werkelijk is. Dit is de instelling van het 'realisme'. De
quantumtheorie handelt dan over een werkelijk bestaande quantumwereld, die
bestaat, onafhankelijk van de waarnemer. Polkinghorne moet echter nuanceren.
De quantumtheorie is immers nog in volle ontwikkeling, zeker wat haar
interpretatie betreft, en er zijn dus nog heel wat vragen omtrent haar relatie tot
de werkelijkheid. Verder schijnt de quantumleer ook een wederzijdse beïnvloeding van waarnemer en van waargenomene te veronderstellen. Dat maakt het
moeilijk om te spreken van een wereld onafhankelijk van de waarnemer.
Daarom bestempelt Polkinghorne zijn eigen positie als

'kritisch realisme': de

eigen rationaliteit van de wereld — de wetenschapper veronderstelt dat deze
bestaat en gelooft erin — dicteert de rationaliteit die uit het wetenschappelijk
onderzoek blijkt, ook al kan deze laatste tekort schieten. Alleszins houdt
Polkinghorne aan het volgende vast: de quantumtheorie is niet alleen een
mooie theorie, die op een samenhangende wijze een reeks geobserveerde
grootheden verbindt: ze zegt ook iets over hoe de wereld zelf is (QW, pp. 7882:

RR, pp. 6, 85-98).
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Polkinghorne is bij dit alles vooral geïnteresseerd in een epistemologische
aanpak. Hij hoedt er zich voor om definitieve uitspraken te maken over hoe de
wereld er concreet, in detail, uit zou zien. Op dit laatste punt blijft immers nog
veel discussie mogelijk, zoals overigens ook blijkt uit de geschiedenis van de
quantumfysica zelf. Men kan zich bijvoorbeeld de vraag stellen of de onzekerheidsrelaties van Heisenberg werkelijk iets over de wereld uitzeggen. Misschien zijn ze slechts de uitdrukking van ons onvermogen om tot een volledig
begrip van de wereld te komen. Wellicht worden ze dan ook door verdere
theoretische ontwikkelingen ingehaald en verklaard. Polkinghorne neigt er
weliswaar toe aan de onzekerheidsrelaties werkelijkheidswaarde toe te kennen,
maar hij wil toch open blijven voor mogelijke verdere ontwikkelingen in de
theorie. Wanneer de resultaten van de quantumfysica met de nodige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden, is het ook niet aangewezen deze zondermeer, als onbetwijfelbare zekerheden, over te nemen in de filosofische en
theologische beschouwingen. De quantumtheorie is dan niet zozeer om haar
concrete resultaten interessant, als wel om het feit dat ze verrassend werkt en
ons dwingt verder te kijken dan onze neus lang is en breder te denken dan ons
gezond verstand.
Hoe belangrijk de quantumtheorie voor Polkinghorne ook mag blijven, toch
is hij ook gevoelig voor recentere ontwikkelingen in het wetenschappelijke
onderzoek. In zijn laatste boek, Reason and Reality, wijdt hij een hoofdstuk
aan 'The nature of physical reality'. Hier komen ook de resultaten van de
zogenaamde chaostheorie aan bod, samen met Ilya Prigogines onderzoek in
verband met dissipatieve structuren 6 . Het zou ons te ver leiden om daarop in te
gaan. Ook hier speelt weer de dubbele houding van Polkinghorne: voorzichtigheid wat betreft het opnemen van de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek in de filosofie of theologie, én: vertrouwen in het feit dat de
werkelijkheid is zoals ze in de wetenschappen wordt beschreven. Zo blijft het
voor Polkinghorne mogelijk dat de onderzoeksresultaten en de theoretische
ontwikkelingen van deze nieuwste wetenschappelijke benaderingen niet te
wijten zijn aan een fundamentele openheid van de wereld, zoals men gewoonlijk veronderstelt. De vrijheid die zich vertoont zou slechts schijnbaar kunnen
zijn, een gevolg van het feit dat wij als waarnemers, omwille van onze
gebrekkige meetmethoden, de beginvoorwaarden van bepaalde fysische
processen niet nauwkeurig genoeg kunnen bepalen: onze kennis schiet voorlopig te kort om de gedetermineerde wereld te beschrijven. Dat zou echter ooit
nog eens kunnen veranderen. Polkinghorne voelt er echter zelf meer voor om
toch een zekere graad van vrijheid en creativiteit binnen het wereldgebeuren te
aanvaarden. De reden hiervoor is weer te zoeken in zijn epistemologische
overtuiging: hij wil aan de resultaten van de wetenschappen die op zulke
vrijheid en creativiteit wijzen, ook een ontologisch statuut geven.
Het valt bij dit overzicht van Polkinghornes wetenschappelijk referentiekader op dat Stephen Hawking, de overbekende Britse astrofysicus en auteur van
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A Brief History of Time,

niet bijzonder veel aandacht krijgt'. M.i. hangt dit
samen met Polkinghornes voorzichtigheid. Hij twijfelt niet aan de wetenschap-

pelijke kwaliteiten van deze geleerde, maar wil vraagtekens plaatsen bij de
filosofische en theologische conclusies die deze uit zijn onderzoek schijnt te
willen trekken. Het is voor Polkinghorne inderdaad ondenkbaar dat de natuurwetenschappen in staat zouden zijn om Gods geest te doorgronden, zelfs
indien zij een verklaring zouden kunnen leveren van de oerknal (RR, p. 9).

POLKINGHORNES WETENSCHAPSFILOSOFIE:
HET KRITISCH REALISME
Het ernstig nemen van de quantumwereld en van het open, creatieve karakter
van de wereld is bij Polkinghorne een gevolg van zijn epistemologische
overtuigingen. De rationaliteit blootgelegd door het wetenschappelijk onderzoek, weerspiegelt min of meer getrouw de eigen structuur van de bestudeerde
en ontdekte wereld. In

Reason and Reality geeft Polkinghorne de volgende

omschrïjving van rijn filosofisch standpunt:
Met betrekking tot onze wetenschappelijke doorvorsing van de wereld neem ik een
kritisch realistisch standpunt in. Dit betekent dat ik de verwerving van waarheidsbenaderende kennis mogelijk acht ('verisimilitudinous knowledge'). Zulke kennis is
betrouwbaar. zonder evenwel uitputtend te zijn. Dit staat ons toe te geloven dat wat
we weten en wat het geval is nauw met elkaar verbonden zijn: epistemologie en
ontologie horen Op intieme wijze bij elkaar,
(I take a critically realist view of our scientific exploration of the world. Such a
position implies the possibility of gaining verisimilitudinous knowledge, which is
reliable without claiming to he exhaustive. In that case. what we know and what is
the case are believed to he closel y allied. epistemology and ontology are intimately
( . (mitet te(l -- pp. 41-42).

Deze visie ontleent Polkinghorne aan zijn eigen ervaring als wetenschapper. In
zijn ogen contrasteert zij met een idealistische visie, waarin uitsluitend onze
mentale constructen het predikaat 'werkelijk' verdienen, en met de boven
reeds vernoemde positivistische houding, die het opgegeven heeft te spreken
over een onderliggende fysische werkelijkheid en zich beperkt tot het leggen
van verbanden tussen waargenomen grootheden. Ook een instrumentalistische
wetenschapsfilosofie, die er van uitgaat dat onderzoekers zich tevreden stellen
met theorieën die hun nut bewijzen door bruikbare resultaten te leveren,
voldoet niet. Een wetenschapper is immers juist op zoek naar de werkelijke
aard van de wereld, hij wil ook ontologische vragen beantwoorden (OW, pp.
6-25). Meteen is ook duidelijk dat de wetenschapper voor Polkinghorne een
bewogen en gedreven iemand is. Wetenschapsbeoefening speelt zich af binnen
de dynamiek van de persoon zelf.
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Het realisme van Polkinghorne zou men misschien minimaal kunnen
noemen. De wetenschappen treffen de wereld zoals die is, ook al slagen ze er
niet in haar structuren volledig bloot te leggen. Wetenschapsbeoefening is
echter niet mogelijk zonder deze referentie aan de structuren van de wereld.
Polkinghorne spreekt dan ook heel consequent van een 'universe-assisted
logic' eigen aan de wetenschappen. Die onderzoeken en ontdekken de wereld
die zich met haar eigen structuren aanbiedt. Het zou zonder twijfel bijzonder
interessant zijn om dit kritisch realisme te vergelijken met het 'triviale realisme' dat A. Burms en H. De Dijn voorstaan in De rationaliteit en haar

grenzen.
THEOLOGIE EN WETENSCHAPPEN:
GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN
In de ogen van Polkinghorne zijn zowel de natuurwetenschappen als de
theologie op zoek naar een beschrijving van de natuur van de werkelijkheid.
Ze hebben gelijklopende drijfveren, ook al richten ze zich op verschillende
aspecten van de werkelijkheid. Tussen beide zijn er vormelijke gelijkenissen,
die Polkinghorne wil benadrukken.
Vooreerst is het zo dat beide uitgaan van ervaring. In de natuurwetenschappen kristalliseert deze ervaring zich in het experiment, waarin de fysische
werkelijkheid bevraagd en dus gemanipuleerd wordt. In de theologie liggen de
zaken natuurlijk anders: het is niet mogelijk om experimenten op God uit te
voeren. Toch gaat theologie ook uit van ervaring. In One World lijkt Polkinghorne te verwijzen naar een zeer algemeen opgevatte mystische ervaring, de

(OW, p. 29). In Reason and
wordt dit geconcretiseerd in de 'disclosure'-ervaringen zoals Ian T.
Ramsey die beschrijft (RR, pp. 16-19). Hier is Polkinghorne ook gevoeliger
voor het feit dat religieuze ervaring in haar antwoordkarakter persoonlijk
engagement inhoudt. Interessanter wordt hij m.i. wanneer hij naast openbaringservaringen ook de natuurlijke theologie en de liturgie als ontmoetingsplaatsen met het goddelijke aangeeft. Ik kan me echter niet aan de indruk
ervaring van eenheid met de grond van alle zijn

Reality

onttrekken dat een studie van bijvoorbeeld Karl Rahners antropologie van de
transcendentale ervaring ten goede zou komen aan Polkinghornes pogingen om
het eigene van de theologische rationaliteit in het vizier te krijgen. Misschien
zou dit ook, terugwerkend, vruchtbaar kunnen zijn voor de beschrijving van de
wetenschappelijke rationaliteit. Daar zouden dan de problemen van zelfreferentialiteit, die de kern vormen van de kritiek van Kurt Godel op de
vermeende gesloten formele systemen in de wiskunde, aan bod kunnen komen.
De natuurwetenschappen maken gebruik van modellen en theorieën in hun
onderzoek van de werkelijkheid. Een model is een soort eerste poging van
verklaring van een stuk van de werkelijkheid. In tegenstelling tot een theorie,
die een waarheidsbenaderende beschrijving wil bieden van de fysische werke-

HET DENKEN t AN JOHN CHARLTON POLKINGHORNE

1205

lijkheid binnen een welbepaald, ruim domein, maken modellen geen aanspraak
op alleenheerschappij. Modellen zijn heuristische hulpmiddelen en nodigen uit
tot verder onderzoek, tot nieuwe verwoordingspogingen. Een model heeft iets
van de zweep die opjaagt, een theorie is eerder een rustpunt (RR, pp. 20-23).
Natuurwetenschappen streven naar theorieën, theologie stelt zich in haar
spreken over God tevreden met een veelheid van modellen. De werkelijkheidsbeschrijvende theologen blijven zich veel acuter van hun ontologische ontoereikendheid bewust dan de werkelijkheidsbeschrijvende natuurwetenschappers.
Polkinghorne besteedt in zijn beschouwingen over de wetenschappen veel
aandacht aan de rol van de wiskunde. Hij reflecteert gaarne over het feit dat
de wereld van dien aard is, dat wiskunde er tot op zekere hoogte vat op kan
krijgen. Het equivalent voor de wiskunde in de theologie zoekt hij in de
richting van de metafoor, het symbool en de mythe. Men spreekt soms over
het gebruik van metaforen in de wetenschappen, maar deze zijn voor Polkinghorne slechts een afgezwakte vorm van wat zij in de metafysica of in de

poëzie betekenen. Het symbool. de krachtigste vorm van metafoor, bezit een
oproepende kracht, een uitdaging tot persoonlijk antwoord. Meer dan tekens
openen symbolen en ook sacramenten een werkelijkheid waarin mensen
uitgenodigd worden zich te engageren. Deze intensiteit van persoonlijke
betrokkenheid en engagement vormt een duidelijk verschil tussen wetenschappen en theologie. Ze is de keerzijde van het verschil in bestudeerde objecten
(RR. hoofdstukken 1 en 2).
Hoe groot de verschillen tussen theologie en wetenschappen ook mogen
zijn. toch liggen ze. als poging tot ontdekking van de werkelijkheid, in elkaars
verlengde. Polkinghorne vindt dan ook ruimte voor een wederzijdse beïnvloeding.
WETENSCHAPPEN EN THEOLOGIE
KUNNEN ELKAAR DIENSTEN BEWIJZEN
Reason and Reality geeft Polkinghorne in twee beknopte uitspraken aan wat
hij onder deze wederzijdse beïnvloeding of 'cross-traffic' meent te moeten
begrijpen:
In

Wat de theologie kan doen voor de wetenschap is antwoorden te leveren op die
meta-vragen die vanuit de wetenschap opkomen, zonder nochtans wetenschappelijk
van aard te zijn. Wat de wetenschap kan doen voor de theologie is haar te zeggen
hoe de fysische wereld er uitziet.
(What theology can do for science is to provide answers to those meta-questions
which arise from science hut which are not themsel ves scientific in character. What
science can do for theolo g y is to tell it what the physical world is actuall y like —
p. 75).
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Binnen het bestek van dit artikel is het niet mogelijk meer dan enkele voorbeelden te geven. Het eerste belicht hoe meta-vragen die bij de wetenschapper
opkomen een antwoord kunnen krijgen vanuit de theologie. De bezigheden van
de wetenschapper nopen hem volgens Polkinghorne tot een houding die de
rationaliteit van de fysische werkelijkheid als een gegeven veronderstelt. Dat
kan leiden tot diepe verwondering: Hoe komt het dat de wereld rationeel te
doorvorsen is? Hoe is het mogelijk dat de wiskunde gehanteerd kan worden in
de natuurwetenschappen en dat de wereld zich lijkt te plooien naar haar
intellectuele regelmaat? Eigenlijk zijn dit vragen naar de diepere betekenis van
het kritisch realisme dat de wetenschapper Polkinghorne aanhangt. Het zijn
vragen waarop de natuurwetenschappen zelf geen antwoord kunnen leveren.
De theologie kan dat wel: ze verduidelijkt het verband tussen de rationaliteit
van de ontdekkende mens en de eigen rationaliteit van de ontdekte wereld
door zich te beroepen op Gods scheppende geest. God heeft ons en de wereld
zo geschapen dat de rationaliteit uitgedrukt in de wetenschappelijke theorieën
dezelfde is als die van de onderzochte werkelijkheid. Polkinghorne is natuurlijk wel voorzichtig: dit is geen 'bewijs' voor het bestaan van een SchepperGod, het is enkel een illustratie van de mogelijkheid om in de theologie een
ruimte te vinden voor een vraag die vanuit de wetenschapsbeoefening kan
ontstaan (RR, pp. 76-77).
Een tweede voorbeeld illustreert hoe wetenschappen tot theologische
begripsverheldering kunnen leiden. Boven heb ik er al op gewezen dat
Polkinghorne weinig aandacht heeft voor de kosmologische overwegingen van
S. Hawking. De reden is niet alleen dat hij Hawking filosofische en theologische overmoed verwijt. Hij is ook van oordeel dat de kosmologie niet alleen
met theologische oorsprongsvragen in verband gebracht moet worden. Veel
uitdagender lijken hem de toekomstprognoses van de hedendaagse kosmologieën. Twee scenario's zijn mogelijk en geen van beide is rooskleurig: ofwel
gaat de expansie door en drijven de verschillende galaxieën verder uit elkaar
weg terwijl elk van hen ten gevolge van de werking van de gravitatiekracht
eindigt als een zwart gat, ofwel stopt de expansie en krimpt het heelal onder
de invloed van de gravitatiekracht weer ineen en eindigt in een 'big crunch'.
Zulke wetenschappelijke inzichten dwingen tot theologische herformuleringen.
Wat betekent in zo'n situatie bijvoorbeeld de hoop op een nieuwe schepping
nog? Voor Polkinghorne nodigen de voorspellingen van de kosmologie uit tot
een sterkere beklemtoning van de hoop op en het geloof in God (SP, pp. 9599;

RR, pp. 81-82).

BESLUIT
Polkinghorne bestrijkt in zijn denken een heel breed veld: wetenschappen,
wetenschapsfilosofie, epistemologie en theologie. Dat is zijn sterkte en zijn
zwakte tegelijk. Sterkte, omdat zijn vragen en problematiek heel actueel zijn.
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De synthese die hij probeert op te stellen tussen wetenschappen en theologie
slaat aan en niet het minst wegens Polkinghornes grote nuchterheid en voorzichtigheid. Deze brengen hem ertoe eerder de formele en epistemologische
gelijkenissen en verschillen tussen natuurwetenschappen en theologie te
benadrukken, dan de inhoudelijke. Op die manier slaagt hij er ook in de
theologie een eigen statuut te geven, zodat zij zich niet laat inpalmen door de
kosmologie, maar in dialoog kan treden met de resultaten die natuurwetenschappen haar aanreiken.
Het grote veld dat Polkinghornes boeken behandelen betekent echter ook
een zwakte. Het is duidelijk dat hij zich als een vis in het water voelt wanneer
er sprake is van de quantumfysica. Dat is iets minder het geval van zodra hij
zich beweegt op het vlak van de wetenschapsfilosofie of van de theologie,
alhoewel hij in deze beide gebieden toch getuigt van een grote belezenheid en
originele denkkracht. Polkinghorne zou deze tekorten waarschijnlijk zelf wel
toegeven: zijn eigen denken heeft ook iets van wat hij een model noemt. Het
k een poging om verder te denken. En daarvoor is hij beslist een goede gids.

NOTEN
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Een frisse wind in de economische wetenschap

ECONOMEN ONTDEKKEN
RETORIEK
GUIDO ERREYGERS

In het dagelijkse taalgebruik heeft het woord 'retoriek' een uitgesproken
negatieve connotatie: het doet denken aan bombastische zinswendingen, aan
woordenkramerij, aan een taalgebruik dat de dingen mooier voorstelt dan ze
eigenlijk zijn. Voor retoriek dienen we op onze hoede te zijn: het gevaar
bestaat dat we ons zodanig laten meeslepen door de vorm (de stijl, het
uiterlijke) dat de inhoud (de essentie, het innerlijke) ons ontsnapt.
Dit wantrouwen heeft eeuwenoude wortels ' . Plato, bijvoorbeeld, laat
Socrates de retoriek (of redekunst) vergelijken met vleierij, met een streven

Gorgias, 463a & 464d;
Phaidros). Het is echter niet zo

naar het aangename in plaats van naar het goede (cfr.
een iets genuanceerder beeld vindt men in de

dat retoriek altijd en overal in een slecht daglicht heeft gestaan. Aristoteles,
om in de sfeer van de antieken te blijven, definieert in zijn Peri Rhètorikès de
retoriek als een kunst (technè), een strategie om overtuigend te spreken. Hij
hecht hieraan geen negatief waardeoordeel.
De laatste decennia is men in verschillende gebieden van de wetenschap
opvallend positiever gaan denken over retoriek. Denken we maar aan het
invloedrijke boek Traité de l'Argumentation (1958) van Chaïm Perelman en
Lucie Olbrechts-Tyteca. Ook Stephen Toulmin, Richard Rorty, Wayne Booth,
Paul Feyerabend, Jacques Derrida en nog vele anderen hebben hiertoe bijgedragen. De heropleving van de belangstelling voor retoriek wordt soms in
verband gebracht met het postmodernisme en het deconstructionisme, maar die
kwestie zal ik hier buiten beschouwing laten. Wel wil ik laten zien hoe het
begrip retoriek in de economische wetenschap is terechtgekomen.

McCLOSKEY
In de economische wetenschap is de discussie over retoriek ongeveer tien jaar
geleden op gang gekomen. In 1983 publiceerde Arjo Klamer het boek Conver-

sations with Economists,

en Donald McCloskey het artikel

The Rhetoric of
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In hetgeen volgt zal ik hoofdzakelijk ingaan op het werk van
McCloskey, dat ongetwijfeld meer invloed heeft gehad dan dat van Klamer.

We kunnen in de stellingen van McCloskey twee lagen onderscheiden.
Enerzijds bekritiseert hij wat hij de 'modernistische methode' noemt, de
zogenaamde 'received view', voor zover die als enige geldige methode voor
de economische wetenschap naar voren wordt geschoven. Anderzijds drijft hij
de zaken op de spits door elk epistemologisch project te verwerpen. Het is
volgens hem onmogelijk om eens en voor altijd aan te geven hoe kennis wordt
verworven. Laten we de voornaamste argumenten van zijn redenering van
naderbij bekijken.
De methode die de meeste economen beweren te volgen, zo stelt McCloskey, bestaat uit een mengeling van logisch positivisme, behaviorisme, operationalisme en dergelijke, die in wezen de methode van de fysica van de vorige
eeuw imiteert`. Enkele belangrijke eigenschappen van die methode zijn dat een
theorie falsifieerbaar moet zijn. dat voorspelling het doel is van wetenschap, en
dat alles zoveel mogelijk in objectieve termen (lees: cijfers) moet worden
uitgedrukt. Als men echter gaat analyseren hoe economen in feite argumenteren. dan blijft er van deze mooie principes niet veel over. Met andere woorden. economen redeneren anders dan dat ze beweren te redeneren: ze doen niet
wat ze zeggen te moeten doen.
De kloof tussen woord en daad zou natuurlijk kunnen worden gedempt als
t'Conomen er maar voor zouden zorgen dat hun feitelijk werk beter aansluit bij
hun methodologische principes. Maar daar zit volgens McCloskey juist het
probleem. Als economen dat zouden doen. dan zouden ze nog hitter weinig te
zeggen hebben. Vele interessante theoretische ontwikkelingen blijken immers
niet de vrucht te zijn van de toepassing van de modernistische principes.
Weinig van hetgeen economen vandaag produceren zou in het licht van die
principes overeind blijven. Kortom. een correcte toepassing van het modernisme ion niet minder dan de ziel uit de economie wegnemen.
McCloskey stelt daarom de omgekeerde weg voor: een wijziging van de
principes, die in overeenstemming moeten worden gebracht met hetgeen
feitelijk gebeurt. Zijn stelling is, kort samengevat, dat de modernistische
methode een slechte methode is die zonder negatieve gevolgen kan worden
opgegeven. Verschillende argumenten ondersteunen dit negatieve oordeel. In
de filosofie heeft het logisch-positivisme zijn beste tijd gehad. De oorspronkelijke leveranciers van de methodologische criteria, de filosofen, geloven niet
langer in de waarde van hun produkt, waarom zouden economen dat dan
blijven doen? Een meer inhoudelijk argument is dat falsifieerbaarheid een zeer
dubieus criterium is gebleken. Het is bijna steeds onmogelijk om de hypothese
die men aan een cruciale toets wil onderwerpen van de noodzakelijke bijkomende hypothesen te isoleren. En ook predictie is problematisch: economen
kunnen nauwelijks beter voorspellen dan anderen (Mochten ze de toekomst
beter kunnen voorspellen. dan zouden ze ongetwijfeld allemaal rijk zijn!).

12/0

STREVEN l NOVEMBER 1992

Zelfs indien men aanneemt dat deze kritiek op de 'received view' steekhoudend is, blijft de vraag: dient de economische wetenschap zich van het juk
van de modernistische methode te bevrijden? Verliest de economie op die
manier niet haar statuut als wetenschap? McCloskey meent van niet: het gaat
hier niet om een alles of niets situatie, om een keuze tussen rationaliteit of
irrationaliteit. Het modernisme bezit niet het monopolie van rationaliteit.
EEN RETORISCH ZELFONDERZOEK
Hier raken we de kern van McCloskey's betoog. McCloskey zegt dat economen moeten ophouden zich als methodologische schizofrenen te gedragen; ze
moeten zich bewust worden van de argumenten die ze de facto gebruiken. Ze
moeten zichzelf met andere woorden aan een retorisch zelfonderzoek onderwerpen. Hiervoor kunnen ze onder meer beroep doen op de inzichten van de
moderne literaire kritiek (McCloskey geeft het voorbeeld door teksten van
enkele beroemde economen te analyseren) of de informele gewoonten van hun
'stam' bestuderen (zoals die te vinden zijn in seminariegebruiken, mondelinge
adviezen, aanwijzingen in referee-rapporten, grappen, enz.).
Volgens McCloskey zal daaruit blijken dat economen over een arsenaal
van argumenten beschikken dat veel rijker is dan ze vermoeden, en dat het in
wezen om dezelfde argumenten gaat die de wetenschap van de retoriek sinds
eeuwen bestudeert. Afhankelijk van de context kunnen sterke argumenten hun
kracht ontlenen aan hun verbale suggestiviteit (het signaleren van een interessante invalshoek), aan een verwijzing naar het criterium van de filosofische
consistentie (geldigheid van bijkomende hypothesen) of naar het criterium van
de symmetrie ('na het effect op de vraag moeten we ook het effect op het
aanbod bestuderen'), aan een appel aan een autoriteit ('Keynes heeft aangetoond dat'), enz.
Een belangrijk inzicht dat economen door zo'n onderzoek zouden verwerven, is, aldus McCloskey, dat ze constant metaforen aanwenden. Een aanzienlijk deel van hun vocabularium bestaat uit (dode) metaforen die uit nieteconomische gebieden zijn geïmporteerd (voorbeelden: elasticiteit, crisis,
evenwicht). Maar ook hun meest gesofisticeerde mathematische modellen
kunnen het niet zonder metaforen stellen. Hiervan getuigt het gebruik om
modellen te verduidelijken aan de hand van 'parabels' en 'verhalen'. Voor
McCloskey zijn metaforen duidelijk een wezenlijk (en niet louter ornamenteel)
bestanddeel van de economische wetenschap, die trouwens ook de rijkdom van
de wetenschap uitmaken. Maar metaforen zijn niet perfect: de werelden die ze
met elkaar in contact brengen stemmen meestal slechts op een beperkt aantal
punten overeen. Metaforen kunnen ook een morele dimensie hebben, die we
bij nader inzien liever willen vermijden. Om die redenen pleit McCloskey voor
een kritisch gebruik van metaforen: of ze (nog langer) geschikt zijn of niet
wordt het best in alle openheid onderzocht en besproken.
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Een retorisch zelfonderzoek zou er in de eerste plaats voor moeten zorgen
dat economen een beter inzicht krijgen in de argumenten die echt van tel zijn.
Hun naïeve geloof dat overtuigende argumenten alleen uit de toepassing van
de modernistische principes kunnen voortkomen, zou er definitief door worden
aangetast. Dit impliceert niét dat objectieve, harde, preciese argumenten
buitenspel worden gezet; wél dat ze in het spel van de argumentatie meerdere
concurrenten naast zich moeten dulden. Maar er is meer. McCloskey stelt dat
zo'n onderzoek economen ook zal helpen zich van de kwalijke reputatie te
verlossen die ze op een aantal terreinen hebben verworven. Zo wordt economen vaak verweten dat ze onbegrijpelijk schrijven, dat ze slechte leermeesters
zijn (want hun gevoeligheid voor overtuigende argumenten is te laag), dat ze
op gespannen voet leven met hun collega's uit andere wetenschappen (de
economie kan haar methodologische pretenties immers niet hard maken), dat
ze zich koste wat het kost willen beperken tot 'objectieve gegevens' (en neer
kijken op inzichten. hoe waardevol ook, van subjectieve oorsprong), en dat ze
al te dikwijls verstrikt raken in oeverloze debatten (misverstanden worden
onvoldoende uit de weg geruimd). Meer aandacht voor de retoriek moet hierin
volgens Mc Cl oskev verandering brengen.

KRITIEK OP McCLOSKEY
McCloskey's stellingen werden over het algemeen positief onthaald. Het dient
gezegd dat hij zijn zaak met veel verve verdedigt, in een ronduit schitterend
Engels. Hij debatteert graag, en hij dient zijn critici van antwoord met spitse
replieken. Maar, laten we enkele punten van kritiek van naderbij bekijken.
Zijn suggestie om elke methodologie overboord te gooien stuitte op hevige
reacties: als we dat zouden doen, zouden we de wetenschap dan niet overleveren aan de complete willekeur? Komt de economie dan niet terecht in het
troebele water van Feyerabends anything goes?' McCloskey repliceert hierop
door een onderscheid te maken tussen methodologie, Methodologie en
'Sprachethik'. Methodologie met een kleine 'm' staat voor de dagelijkse
retoriek, het hele gamma van argumenten dat economen in de praktijk bespelen. Methodologie met een hoofdletter staat voor de officiële retoriek, het
geheel van regels en methoden die economen volgens de voorschriften van de
economische methodologen zouden moeten volgen om aan wetenschap te
doen. Het is op deze Methodologie dat de kritiek van McCloskey is gericht,
zoals we gezien hebben trekt hij de bruikbaarheid ervan radicaal in twijfel.
Maar er is ook wat Habermas de 'Sprachethik' heeft genoemd, die de voorwaarden voor beschaafde communicatie aangeeft. Het gaat hier over de veelal
impliciete meta-regels die de menselijke conversatie in goede banen leiden:
niet schelden: aandachtig zijn: geen vooroordelen koesteren; uitleg geven
wanneer erom wordt gevraagd: geen geweld gebruiken om je ideeën kracht bij
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te zetten'. Het aanvaarden van de 'Sprachethik' stelt volgens McCloskey paal
en perk aan willekeur en maakt dat anything goes niet betekent dat alles is
toegelaten.
Een ander verwijt dat McCloskey wordt toegestuurd is dat zijn visie zou
impliceren dat de economische wetenschap zich niet langer hoeft bezig te
houden met de realiteit. Voor het begrip 'realisme' zou in de economische
wetenschap geen plaats meer zijn. McCloskey's reactie hierop is verrassend
mild. Zonder diep op de zaak in te gaan antwoordt hij dat hij wel degelijk een
realist is. Tegelijk wijst hij erop dat vele economen onderzoek verrichten dat
weinig met de realiteit te maken heeft, maar daarom niet minderwaardig is.

MIROWSKI
De meest diepgaande kritiek op McCloskey is afkomstig van Philip Mirowski.
Mirowski signaleert onder andere de volgende paradox. Bij McCloskey gaat
een anti-Cartesiaans pleidooi ten gunste van de retoriek samen met een
aanvaarden, ja zelfs verdedigen van de meest Cartesiaanse stroming in de
economische wetenschap, de neo-klassieke theorie. Het is inderdaad opmerkelijk dat de vernietigende kritiek van McCloskey op de Methodologie als het
ware aan de oppervlakte blijft en de 'substantie' van de economische wetenschap spaart. De verklaring hiervoor is dat McCloskey oordeelt dat de economische wetenschap fundamenteel gezond is. Overigens vindt hij dat zijn
retorisch pleidooi compatibel is met om het even welke economische theorie,
en bovendien dat een kritische bevraging van de argumentatie een grotere
openheid en meer respect zal bewerkstelligen onder economen van verschillende strekking.
Een andere opwerping van Mirowski is dat McCloskey's opvatting over
retoriek a-historisch zou zijn. Mirowski vindt dat McCloskey zich onvoldoende
interesseert voor de historische achtergronden waartegen de economische
wetenschap zich ontwikkeld heeft. Een retorische analyse moet volgens
Mirowski noodzakelijkerwijs een historisch onderzoek zijn, dat tracht te
achterhalen waarom bepaalde keuzen gemaakt werden en waarom ze overtuigend waren. Dit geldt in het bijzonder voor de analyse van metaforen9.
Mirowski tracht aan de hand van een grootscheeps onderzoek over de
basismetaforen van de neoklassieke theorie aan te tonen hoe het wel zou
moeten. De resultaten van dit onderzoek behandelt hij in zijn boek

More Heat

Than Light 10.

Zijn stelling is dat de grondleggers van de neo-klassieke economie hun basismodel slaafs hebben gekopieerd van de natuurkundigen van het
midden van de negentiende eeuw. Meer bepaald hebben zij zich gebaseerd op
de theorieën over energie die toen gangbaar waren. Het energie-model van het
midden van de negentiende eeuw is dus dienst gaan doen als metafoor, met
dien verstande dat het economische begrip 'nuttigheid' de plaats innam van het
begrip 'potentiële energie'. De grote fout die de eerste neo-klassieken volgens
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Mirowski begingen is dat ze de kern van de metafoor, namelijk het principe
van het behoud van energie, niet mee overgenomen hebben. Mirowski stelt
dan ook dat hun constructie incoherent is, en hij ziet hierin de bron van heel
wat problemen waarmee de neoklassieke theorie tot op de dag van vandaag te
kampen heeft (bijvoorbeeld: de integratie van produktie). Het krampachtig
vasthouden aan dit model zou bovendien een hinderpaal vormen voor de
assimilatie van interessante nieuwe ontwikkelingen.
Een systematisch onderzoek van wat de voor- en nadelen zijn van de
energie-metafoor voor de studie van economische fenomenen, leidt volgens
Mirowski automatisch tot een kritiek van de neoklassieke theorie. De energiemetafoor is immers geen natuurlijke keuze geweest (andere metaforen waren
mogelijk), en bovendien zijn er genoeg redenen aan te halen waarom andere
metaforen beter zouden zijn. Het hele project van Mirowski is erop gericht aan
te tonen dat een diepgaande retorische analyse van de dominante economische
theorie gepaard moet gaan met een kritiek van die theorie. Zijn opvattingen
over de verhouding tussen retoriek en economie leiden dus tot radicaal andere
conclusies dan die van McCloskey.
Tot slot stip ik nog aan dat net als Mirowski ook E. Roy Weintraub
beklemtoont dat economische theorieën slechts behoorlijk kunnen worden
geëvalueerd als de nodige aandacht wordt besteed aan de omstandigheden
waarin theorieën tot stand komen en zich ontwikkelen " . In tegenstelling tot
McCloskey en Mirowski ziet hij echter slechts een beperkte rol weggelegd
voor retorische analyses. Betere economische theorieën, zegt hij, zullen niet
het gevolg zijn van retorische studies. maar van een kritisch zelfonderzoek van
de gemeenschap van economen. Net zo min als Methodologie kan Retoriek de
economie in goede banen leiden; enkel de economen zelf zijn hiertoe in staat.
En aangezien de theorieën van vandaag gebaseerd zijn op de theorieën van
gisteren, dient de geschiedenis van het economisch denken in dit zelfonderzoek
een centrale plaats in te nemen.

BESLUIT
Economen als McCloskey en Klamer hebben met hun geschriften over retoriek
en economie een frisse wind doen waaien in de economische wetenschap. Ik
denk dat ieder die zich serieus met economische methodologie en epistemologie bezighoudt, erkent dat hun bijdragen een nieuw licht werpen op wat
economen in feite doen. Er bestaat weliswaar onenigheid over de gevolgen die
het onderzoek van de retoriek van de economie zal hebben voor de dominante
theorieën: wordt het een instrument om die theorieën effectiever te bekritiseren
of integendeel een middel om de positie ervan te verstevigen en te rechtvaardigen? Het snel stijgende aantal bijdragen over de retoriek van de economie
bewijst in elk geval dat sommige economen begonnen zijn aan een ernstig
zelfonderzoek, en dat alleen al is positief.
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NOTEN
1 Voor een overzicht raadplege men Samuel IJsseling, Retoriek en filosofie. Wat gebeurt er wanneer er
gesproken wordt?, Ambo, Bilthoven, 1975.
2 Arjo Klamer, Conversations with Economists. New Classical Economists and Opponents Speak Out on the
Current Controversy in Macroeconomics, Rowman & Allanheld, Totowa (New Jersey), 1983; Donald N.
McCloskey, The Rhetoric of Economics, in Journal of Economic Literature, vol. 21(2), 1983, pp. 481-517.
Een uitgebreide versie van McCloskey's artikel is in 1985 onder dezelfde titel als boek verschenen bij de
University of Wisconsin Press.
3 Donald N. McCloskey, The Very Idea of Epistemology. A Comment on 'Standards', in Economics and
Philosophy, vol. 5(1), 1989, pp. 1-6.
4 Voor een meer gedetailleerd en genuanceerd beeld over de methodologie van de economie verwijs ik naar
het artikel van Toon Vandevelde, Economische methodologie: een overzicht, in Economisch en Sociaal Tijdschrift, vol. 44(3), 1990, pp. 339-364.
5 Een mooi voorbeeld hiervan is zijn negatieve reactie op de kritiek van Alexander Rosenberg, in de vorm
van een Socratische dialoog; zie Donald N. McCloskey, Two Replies and a Dialogue on the Rhetoric of
Economics. Maki, Rappaport, and Rosenberg, in Economics and Philosophy, vol. 4(1), 1988, pp. 150-166.
6 Cfr. Bruce J. Caldwell & A.W. Coats, The Rhetoric of Economists: a Comment on McCloskey, in Journal
of Economic Literature, vol. 22(2), 1984, pp. 575-578.
7 Donald M. McCloskey, Reply to Caldwell and Coats, in Journal of Economic Literature, vol. 22(2), 1984,
pp. 579-580.
8 Uskali Mdki, How to Combine Rhetoric and Realism in the Methodology of Economics, in Economics and
Philosophy, vol. 4(1), 1988, pp. 89-109.
9 Philip Mirowski, Shall I Compare Thee to a Minkowski-Ricardo-Leontief-Metzler Matrix of the MosakHicks type? Or, Rhetoric, Mathematics, and the Nature of Neoclassical Economic Theory, in Economics
and Philosophy, vol. 3(1), 1987, pp. 67-96.
10 Philip Mirowski, More Heat Than Light. Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics,
Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
11 E. Roy Weintraub, Methodology Doesn't Matter, hut the History of Thought Might, in Scandinavian
Journal of Economics, vol. 91(2), 1989, pp. 477-493.

Verleden, heden en toekomst

DE EUROPEES-AMERIKAANSE
BETREKKINGEN
ERIK FAUCOMPRET

Drie belangrijke gebeurtenissen drukken hun stempel op het huidige Europa:
de val van het communisme in Oost-Europa en in de USSR, het terugschroeven van de bewapeningswedloop en de vooruitgang in het Europees integratieproces. Ook de VS worden geconfronteerd met enkele belangrijke ontwikkelingen: de achteruitgang van hun economische en militaire machtspositie omwille
van wat Paul Kennedy noemt 'imperial overstretch', de nieuwe perceptie van
Rusland door de publieke opinie, tenslotte de weigering financieel nog langer
op te draaien voor bondgenoten in een tijd van belastingverhoging en besnoeiing op sociale programma's. Al deze factoren beïnvloeden de relaties tussen
West-Europa en de VS.
MENINGSVERSCHILLEN OVER DEFENSIE
Gedurende meer dan 40 jaar hebben de VS de verdediging van Europa
financieel ondersteund. Dat gebeurde vooral vanwege de dubbele communistische bedreiging, intern door de Westeuropese communistische partijen, extern
door de USSR. Die financiële steun was haalbaar omdat de Amerikaanse
economie vergeleken met de door WO II ondermijnde Westeuropese economieën, gezond was. Omdat de Westeuropeanen niet in staat waren voldoende
weerstand te bieden aan de dreiging van het communisme werd hun deel van
het continent geïntegreerd in door de VS gedomineerde organisaties, economisch in de OEES en politiek-militair in de NAVO. Hetzelfde gebeurde met
Oost-Europa dat door de USSR gedwongen werd toe te treden tot de Comecon
en het Warschau-pact. De oprichting van de NAVO kaderde bovendien in een
andere doelstelling van het Amerikaans buitenlands beleid. ' De NAVO werd
niet alleen opgericht om de Amerikanen binnen en de Sovjets buiten maar ook
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om de Duitsers er onder te houden', merkte Lord Ismay (de eerste secretarisgeneraal van de NAVO) ironisch op. Voor de VS vormde het defensief pact
met West-Europa een uitgelezen middel om de Duitse bewapening te controleren en de verzoening mogelijk te maken tussen Frankrijk en Duitsland die drie
keer met elkaar in oorlog waren geraakt op minder dan een eeuw tijd. Zoals
die van Rusland was de geschiedenis van Duitsland verbonden met militarisme
en drang tot overheersing van de buurlanden. Daarom deelden de Westeuropese partners globaal de Amerikaanse bekommernissen. Al was er van de zijde
van bepaalde Europese bondgenoten, naarmate de tijd vorderde, meer bereidheid ontwapeningsakkoorden af te sluiten met het Oostblok.
Om dezelfde redenen steunden de VS het Europees economisch integratieproces. De economische wederopbouw van Europa zou een halt toeroepen aan
het Sovjetexpansionisme en het electoraal succes van de Westeuropese
communistische partijen. De geestelijke vader van het EGKS-project, Jean
Monnet, werkte in nauwe coöperatie met Amerikaanse adviseurs. De FransDuitse verzoening zou, zo werd gehoopt, de opmars van links afremmen. De
Europese staalindustrie zou worden ingeschakeld in de Koude Oorlogsproduktie en het Amerikaanse kapitaal in Europa was aldus beveiligd. De VS
betreurden het afhaken van Groot-Brittannië maar dat was geen reden om in
1950 de oprichting van een Europese Defensiegemeenschap niet te steunen.
Zelfs toen Frankrijk, nochtans de ontwerper, zich uiteindelijk distantieerde van
het project omdat het de Duitse militaire wederopstanding in de hand werkte,
bleven de VS de Europese integratie gunstig genegen. De creatie van de
Westeuropese Unie (WEU) met het Verenigd Koninkrijk (VK) speelde in hun
kaart omdat zij de heroprichting van een Duits leger voorstonden. Dat laatste
werd noodzakelijk geacht als tegengewicht voor de defensie-inspanningen van
het Warschau-pakt. Ook de ondertekening van het EEG- en het Euratomverdrag in 1957, kon nog rekenen op Amerikaanse bijval.
Begin van de jaren zestig verplaatste het toneel van de Koude Oorlog zich
naar de Derde Wereld. West-Europa leek militair minder bedreigd en de VS
werden zich bovendien in toenemende mate bewust van de economische
rivaliteit die was ontstaan met de EG. De Kennedy-administratie probeerde
met haar 'Grand Design' het tij te doen keren maar stootte op de Franse
weigeringspolitiek. Frankrijk trok zich terug uit de militaire vleugel van de
NAVO, bekritiseerde het Amerikaanse buitenlands beleid, maakte het Amerikaanse ondernemingen moeilijk te investeren en poogde de koers van de
Amerikaanse dollar te ondermijnen. Aan het einde van de jaren zestig verkleurde het Amerikaans beeld van de Westeuropese integratie, die niet noodzakelijk in het verlengde scheen te liggen van Atlantische coöperatie. Anderzijds
beschouwde Washington de NAVO niet als een louter militaire defensiestructuur maar ook als een gemeenschap van met elkaar verwante economische,
politieke en culturele systemen verbonden door geschiedenis en traditie.
Zolang het Warschau-pakt offensieve bedoelingen koesterde waren de VS
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m.a.w. bereid de economische nadelen verbonden aan het Europees integratieproces tenminste tijdelijk te tolereren. Noch de problemen m.b.t. de Britse
toetreding, noch het beleid van de EG t.o.v. de Middellandse Zeelanden, of de
landbouw- en energiepolitiek van de Gemeenschap konden in de jaren zeventig
de Europees-Amerikaanse betrekkingen grondig verstoren. Het strategisch
belang van de pan-Europese eenheid en het besef dat op lange termijn de
Europese integratie in het voordeel van de Atlantische alliantie zou spelen
waren doorslaggevend in het beleid van de Nixon-, Ford- en Carteradministratie. Men beschouwde de EG ook als een politiek volwaardige gesprekspartner
maar men vond tegelijk dat Europa alleen regionale i.p.v. globale belangen te
verdedigen had. De Europeanen konden ook vaststellen dat de VS op bepaalde
momenten het puur economisch eigenbelang nastreefden (b.v. in augustus
1971, toen de convertibiliteit van de dollar werd opgeschort). Deze periode
werd eveneens gekenmerkt door een toenemende wil tot coöperatie van de VS
met de USSR. Gedurende de jaren tachtig concentreerden de VS zich meer op
Japan. Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan terwijl het politiek zelfstandiger
beleid van de EG minder enthousiast werd onthaald.
De houding van de Westeuropese landen was niet altijd eenduidig. Frankrijk heeft zich tegen een door de VS gedomineerde Atlantische Gemeenschap
verzet en gepleit voor versterking van de Westeuropese Unie d.m.v. een
autonome Europese defensiepolitiek. Het heeft zich daarom ook ingezet voor
een zelfstandig buitenlands beleid van de EG dat gestalte kreeg in de zgn.
'Europese Politieke Samenwerking' (EPS). Die EPS fungeerde als katalysator
voor een beter begrip van het buitenlands beleid van de lidstaten. In internationale conflicten hebben de landen van de EG gaandeweg geleerd rekening te
houden met het standpunt van de overige leden. Door middel van periodieke
bijeenkomsten van ministers van buitenlandse zaken of experts hebben zij
geprobeerd gemeenschappelijk te reageren op een crisis. Zo goed als geen
succes werd echter geboekt wat betreft het anticiperen van politieke of
militaire crisissen. Testcase voor de EPS was de toestand in het Nabije
Oosten. Die kwestie was tegelijk een splijtzwam in de betrekkingen met de
VS. Washington ging er nl. van uit dat de Westeuropeanen zich actief moesten
engageren aan de kant van de VS. Eigen initiatieven dienden achterwege te
blijven omdat ze de Arabieren sterkten in hun weigerachtige houding t.o.v.
Israël. Tot een echte verstoring in de betrekkingen kwam het in 1973 en in
1986, toen een aantal Westeuropese landen weigerden logistieke steun te
verlenen aan de Amerikaanse luchtmacht bij militaire operaties in het MiddenOosten. Abstractie gemaakt van het Midden-Oosten, mag men echter niet
beweren dat de EPS de Amerikaanse buitenlandse politiek heeft doorkruist.
Veeleer het omgekeerde geldt. Het beleid van de EG m.b.t. Zuid-Afrika, China
en het Oostblok werd duidelijk geïnspireerd door de VS. In die mate zelfs dat
de EG veel slechter dan de VS voorbereid was op b.v. de val van het communisme in Oost-Europa en de USSR.
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DE TOEKOMST VAN DE NAVO
Omdat zij vond dat de Euro-Atlantische betrekkingen op een nieuwe leest
dienden te worden geschoeid, lanceerde de Bushadministratie, bij monde van
staatssecretaris J. Baker, het idee van de 'Atlantic Architecture'. Nu de
Sovjetdreiging was verdwenen moest men een nieuwe taakomschrijving vinden
voor de NAVO en dat diende te gebeuren op een manier die zowel de bondgenoten als de binnenlandse publieke opinie kon aanspreken. De klassieke
doelstellingen — indijking van Duitsland en Rusland — bleven het nastreven
waard. Ging van het nieuwe Rusland geen nucleaire dreiging uit? Voegden
geen nieuwe landen zich bij de nucleaire club? Was het niet langer nodig
Duitsland stevig te verankeren in het bondgenootschap? Meer dan Rusland
baarde Duitsland de Amerikaanse diplomatie grote zorgen. Was Duitsland
gedurende de veertig voorbije jaren weliswaar een betrouwbaar bondgenoot
gebleken dan bleef er toch de Duitse nationale trots waarmee beslist rekening
moest worden gehouden. Op enkele jaren tijd was Duitsland de belangrijkste
handelspartner van Oost-Europa geworden. Binnen de EPS demonstreerde het
zijn economische suprematie. In het EMS was de DM de sterkste munt...
Volgens de VS diende de NAVO in de toekomst evenwel ook nieuwe
taken te vervullen. Men dacht concreet aan de oprichting van een snelle
interventiemacht die (eventueel ook buiten het verdragsgebied) kon worden
ingezet in geval van internationaal conflict of burgeroorlog, aan het uitvoeren
van ontwapeningsverdragen en de herschikking van bewapeningssystemen. Op
politiek vlak verlangde men een meer uitgebreide consultatie over regionale
vraagstukken. Ook besefte men dat de gedeeltelijke verwijdering van nucleaire
wapens een versterking betekende van de conventionele bewapeningscomponent waarvoor de Europese bondgenoten moesten instaan. Al deze voorstellen
verkeren nog in een ontwerpstadium. Het is lang niet evident dat zij volgens
de VS gepaard moeten gaan met overdracht van meer bevoegdheden aan de
bondgenoten.
De reactie van West-Europa op deze Amerikaanse beleidsvisie was
opnieuw niet eenstemmig. Frankrijk realiseerde zich dat binnen het nieuwe
Europa de Duitse invloed was toegenomen en dat het prestige van zijn
nucleaire macht was aangetast. Daarom stond het meer dan ooit een autonome
Europese defensie voor. Dit kon gebeuren via de oprichting van een zelfstandig WEU-leger binnen de EG of d.m.v. de uitbouw van de bestaande FransDuits brigade tot een volwaardig Europees leger. Ook bleef Parijs trouw aan
de EPS omdat het op die manier de Duitse besluitvorming inzake buitenlandse
politiek hoopte te beïnvloeden. Het was tevens een van de drijvende krachten
achter de institutionele uitbouw van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) die mettertijd zou moeten functioneren als een
soort Veiligheidsraad binnen de VN van Europa. Al deze initiatieven botsten
echter op het verzet van het VK en (in mindere mate) van Duitsland. Groot-
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Brittannië bleef niet alleen op het vlak van de monetaire en de sociale politiek
een Europese outsider maar ook op dat van de buitenlandse politiek. Het
voelde weinig voor zelfstandige initiatieven wanneer die niet de nadrukkelijke
instemming van Washington genoten. Duitsland daarentegen was gedeeltelijk
bereid de Franse beleidslijn te volgen maar wilde anderzijds geen afstand doen
van zijn pas verworven soevereiniteit. Het was gekant tegen de oprichting van
een autonome Europese interventiemacht, stimuleerde de creatie van een
Noordatlantische Samenwerkingsraad (waartoe ook de GOS-staten en de exWarschau-paktlanden behoren) en wilde alleen initiatieven ontplooien in
nauwe coöperatie met de VS die immers, in tegenstelling tot het VK en
Frankrijk, van in den beginne zijn recht op zelfbeschikking hadden erkend.
Deze Europese verdeeldheid maakt de relatie met de VS er niet eenvoudiger
op. Daarbij komen nog de problemen op economisch vlak.

MACRO-ECONOMISCHE PROBLEMEN
Op economisch vlak overschaduwt het tekort op de Amerikaanse begroting
reeds gedurende een tiental jaar de Amerikaans-Europese betrekkingen. De
betaling van intresten op de uitstaande schuld is de snelst groeiende post op
die begroting. Gevoelige belastingverhoging ligt in de VS psychologisch vrij
moeilijk en in de Koude Oorlogsjaren was bezuiniging op de militaire uitgaven
uit den boze. Daarom opteerde men gedurende de periode 1980-1984 voor een
politiek van hoge rentevoeten. Buitenlands kapitaal zorgde voor de financiering
van het begrotingsdeficit en voor de intoming van de inflatie. Een chronisch
tekort op de handelsbalans en een aanzienlijke buitenlandse schuld waren
echter het gevolg. Na 1984 is de dollarkoers gezakt maar de stroom van
buitenlands kapitaal naar de VS is blijven aanzwellen. Afvloeiing van technologie, winsten en dividenden wordt door de Amerikanen ervaren als reële
verarming. Omdat het buitenland een deel van de activa controleert, wordt het
voeren van een autonoom macro-economisch beleid bemoeilijkt. De verzwakking van de dollar heeft de Amerikaanse exportpositie bovendien niet significant verbeterd. De roep om protectionisme is daarom luider geworden.
Volgens de Amerikanen dragen Japan en de Westeuropese landen de grootste
verantwoordelijkheid want, in tegenstelling tot de VS stimuleren zij geenszins
de wereldeconomie. Een Europese monetaire unie zal allicht de internationale
monetaire solidariteit niet bevorderen. De VS vrezen dat zij daardoor een stuk
van hun monetaire autoriteit prijs zullen moeten geven.
De EG van haar kant meent dat de VS in het macro-economisch dossier
niet vrijuit gaan en wel om volgende redenen:
Het privé-sparen bedraagt in de VS ongeveer 4% van het BNP. Dat cijfer
is lager dan dat van gelijk welk ander industrieland. Een onwijs fiscaal beleid
heeft de consumptie en de invoer aangemoedigd, de binnenlandse investeringen ontmoedigd.
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Het gaat niet op eerst door allerlei maatregelen het buitenlands kapitaal aan
te trekken en dan te klagen over het verlies van een deel van de economische
soevereiniteit. De huidige discussie roept herinneringen op aan de jaren vijftig
toen Europese ondernemingen vreesden geen weerstand te kunnen bieden aan
de 'Amerikaanse uitdaging'. De bewering dat het Europees kapitaal de
Amerikaanse economie zou domineren is bovendien onjuist. In een aantal
sectoren kunnen buitenlanders niet investeren (banken, defensie, informatica,
media) en in andere (staal, auto's) ziet de overheid streng toe of geen oneerlijke concurrentie plaats grijpt.
De VS moeten allereerst het deficit op de handelsbalans zelf aanpakken en
niet steeds proberen de schuld af te wentelen op de handelspartners. Het is
juist dat Europese ondernemingen hun krachten hebben gebundeld om te
kunnen concurreren met de filialen van Amerikaanse firma's die de Europese
markt voor een groot deel controleren. Het is echter even waar dat ook de VS
vrijhandelsakkoorden hebben gesloten met derde landen. De produktiviteit van
Amerikaanse ondernemingen ligt nog steeds behoorlijk hoog zodat een herstel
van de exportcapaciteit van de Amerikaanse economie in de nabije toekomst
mogelijk is.
Wat het opnemen van verantwoordelijkheid voor de situatie van de
wereldeconomie betreft, zijn de VS wel de laatsten die de EG de les mogen
spellen. Wanneer het hen goed uitkomt voeren zij een goedkope of een dure
dollarpolitiek. Europa hecht momenteel veel belang aan de oprichting van een
Europese centrale bank die de inflatie moet intomen in een aantal lidstaten.
Via overleg binnen het IMF hebben bepaalde lidstaten zich in het verleden
steeds bereid verklaard de koers van de dollar te steunen wanneer de VS
daarom vroegen en dat zal in de toekomst zo blijven. Wellicht zal de monetaire unie de positie van de ECU verstevigen t.o.v. de dollar maar dat hoeft niet
te leiden tot een benadeling van de Amerikaanse monetaire positie.
HANDELSCONFLICTEN
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog namen de VS zich voor alle
belemmeringen in het internationaal goederenverkeer te verwijderen. Handelsbelemmeringen hadden de economische crisis verscherpt en hun verdwijnen
zou de machtigste economie, dus de Amerikaanse, ten goede komen. Onder de
impuls van de VS werd daarom in 1948 het GATT opgericht, een organisatie
waarin de verdragspartijen handelsdisputen zouden bespreken. Sindsdien waren
de VS en de EG het meest van al met elkaar in handelsconflicten verwikkeld.
In de jaren zestig brak de 'kippenoorlog' uit. In de jaren zeventig namen de
VS het Middellands Zeebeleid van de EG onder vuur. In de jaren tachtig was
het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EG hetzelfde lot beschoren.
Voor de Amerikaanse regering ging het erom de publieke opinie te overtuigen
van de weldaden van vrijhandel. Een sterk isolationistische strekking dringt
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immers aan op retorsie indien de GATT-spelregels worden overtreden. De
GATT-klachten zijn alsnog veeleer een vrij gematigde reactie en een manier
om tijd te winnen, dan een bewuste aanzet voor een confrontatie. Grote
vrijhandelsconferenties kwamen er telkens onder impuls van de Amerikanen en
werden meestal besloten met akkoorden die de Amerikaanse industrie goed uit
kwamen. Op de jongste van die conferenties — de Uruguayronde — hebben
de VS twee voorname eisen geformuleerd: de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EG en het meer bindend maken van
het GATT-handvest. De houding van de EG-lidstaten is vrij eensgezind maar
staat haaks op die van de VS. Inzake het GLB is men bereid de globale steun
te verminderen die aan de Europese landbouwers wordt verstrekt maar men
wil hierin zeker niet zo ver gaan als de Amerikanen dat zouden wensen. Wat
het GATT betreft is de EG gekant tegen een versteviging van het juridisch
statuut van die organisatie. Als statenverbond heeft de EG het moeilijker dan
de andere verdragspartijen een eensgezinde positie te handhaven en is zij ook
gevoeliger voor klachten over inbreuken op het GATT-handvest. In plaats van
algemeen bindende conventies te sluiten verkiest de EG daarom de stille
diplomatie die in het verleden veel klachten uit de wereld heeft geholpen.
De meningsverschillen op het vlak van landbouw en de herziening van het
GATT-handvest worden echter overschaduwd door die op het domein van
kwaliteitsnormen. telecommunicatie, uitvoer van strategische goederen, en
sociale maatregelen. Kwaliteitsnormen werden door de EG opgelegd in het
kader van het ' 1992'-programma. Amerikaanse ondernemingen werden niet
betrokken bij het overleg en dienden zich te conformeren aan de nieuwe
normen wilden ze hun marktaandeel niet verliezen. Het kon zelfs gebeuren dat
niet-EG-lidstaten de Europese standaarden overnamen. Eveneens in het kader
van het interne markt-programma werd binnen de EG geopteerd voor een
gedeeltelijke liberalizering van de telecommunicatie-diensten. De Gemeenschap
wenste echter deze vrijmaking niet uit te breiden tot derde landen omdat ze
vreest voor de concurrentie van Amerikaanse en Japanse ondernemingen. De
VS meenden niet onterecht dat hier sprake was van grove discriminatie. Een
derde dispuut betreft de uitvoer van strategische goederen geregeld door het
zgn. 'Coordinating Committee for East-West Trade', kortweg Cocom genoemd. Waar bepaalde Europese landen aandrongen op geleidelijke liberalizering van de uitvoer van strategische goederen naar het ex-Sovjetblok, hielden
de VS strikt vast aan de bepalingen van het Non-Proliferatieverdrag. Hiermee
verbonden is de verschillende visie m.b.t. het nut van economische embargo's.
De VS deinsden er in het verleden niet voor terug de uitvoer te verbieden van
Amerikaanse filialen opgericht naar het recht van andere landen. De Europeanen hebben zich verzet tegen deze extraterritoriale toepassing van het Amerikaans recht. Ook meenden zij dat in de mate van het mogelijke politieke en
economische belangen gescheiden moesten worden gehouden. Een laatste
geschilpunt betreft het zgn. sociale Europa. De Amerikanen vrezen dat allerlei
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EG-reglementen de vrijheid van het management beperken. Sociale lasten
hinderen investeringen en tewerkstelling en werken arbeidsdemotiverend.
Vanuit de liberale vrijhandelsoptiek wordt geopteerd voor een politiek van
vrije loonvorming die gedurende de naoorlogse periode het werkloosheidspercentage vrij laag heeft gehouden.
BALANS
Op politiek en militair-strategisch vlak bestaan tussen de VS en de EG geen
onoverkomelijke meningsverschillen. Omwille van het strategisch belang van
het Europees continent zullen de VS de dominantie door één supermacht,
Duitsland of Rusland, niet tolereren. Oefende het bestaan van de bipolaire
machtsstructuur tot 1990 een stabiliserende invloed uit op het Europees
machtsevenwicht dan zijn nu conflicten binnen dat systeem waarschijnlijker
geworden. Wanneer het gaat om vredeshandhaving op het continent hopen de
VS op eensgezindheid binnen en op samenwerking met de EG.
Op economisch vlak bestaan tussen de VS en de EG wel degelijk grote
meningsverschillen. Binnen de diverse internationale organisaties (OESO,
GATT, IMF en Wereldbank) was de Amerikaanse wil tot voor kort ook
universele wet. Met de projecten van de interne markt en de monetaire unie
tendeert de EG volgens de VS naar een te grote zelfstandigheid. Toetreding
van nieuwe lidstaten zal de EG bovendien doen uitgroeien tot een economische grootmacht van wereldformaat. Het idee van 'fortress Europe' komt voor
de Europeanen eigenaardig over maar het leeft wel degelijk in de Amerikaanse
geest. In de VS wordt de EG beschouwd als een economisch concurrent die
elementaire commerciële spelregels overtreedt terwijl zij nog steeds een
onevenredig grote bijdrage leveren tot de verdediging van het continent.
Gedurende het laatste decennium van de 20e eeuw is Europa onder zware
druk komen te staan. Zowel in Oost als in West worden de staatsstructuren in
vraag gesteld en overal klinkt luidkeels de roep naar meer politieke autonomie.
Dit streven doorkruist dat van de Westeuropese politieke en economische
integratie. Het is ironisch dat op het moment dat de VS haar beschouwen als
een egoïstische economische supermacht, de EG zelf alle moeite ter wereld
heeft om de middelpuntvliedende krachten in toom te houden. Het economisch
integratieproces heeft blijkbaar toch geen fundamentele lotsverbondenheid
gecreëerd tussen de lidstaten zoals de 'founding fathers' dat hadden gehoopt.
Een zekere interne cohesie zal echter noodzakelijk zijn wil de EG de problemen van deze tijd efficiënt aanpakken, inclusief de heel complexe relatie met
de VS.
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In

F 0 R U M
IN HET GEDICHT
In de nacht van 5 op 6 oktober 1977
stierf Jotie T'Hooft aan een overdosis
zwaar versneden heroïne en stelde hiermee bewust een bruusk einde aan een
korte maar hevige periode van talentvol
dichterschap.
Zo luidt de eerste zin van de Verantwoording waarmee de uitgave in 1981
van de Verzamelde gedichten van Jotie
T'Hooft werd afgesloten. De samensteller ervan, Fil Hantko (pseudoniem van
Filip De Nys) had blijkbaar van uitgever
Weverbergh, wiens dochter Ingrid de
vrouw van Jotie was, de vrijheid gekregen om naar eigen inzichten te selecteren en te corrigeren. In Hantko's verantwoording staat een passage die wat logica en stijl betreft bijzonder merkwaardig
genoemd mag worden: 'Iedere dichter
heeft een eigen zegging, een duidelijk
verschillende taal. Bij Jotie T'Hooft was
dit in alle opzichten zo. Zijn taalkundige
vaardigheid was niet zo sterk wat resulteerde in regelmatig foutief taalgebruik.
Anderzijds was zijn creatief taalgebruik
op alle niveaus uitzonderlijk hoog'. Hoewel contradictorisch moest de hyperbool
in deze uitspraak het belang en de waarde van de uitgave boven alle twijfel verheffen. Bij de kritische poëzielezer had
het een tegenovergesteld effect en bleef
de twijfel, want hoe kan een dichter uitzonderlijk creatief zijn op alle niveaus
van de taal en toch heel zwak zijn? Het
succes van Jotie T'Hooft was meer het
gevolg van de mythe rond zijn persoon,
die hij zelf overtuigend had weten te
creëren door het romantisch cultiveren
van zijn marginale positie als druggebruiker en als tragisch kunstenaar, dan
van de kwaliteit van zijn poëzie.
Toch blijft het fenomeen T'Hooft
nog altijd voldoende uitstraling hebben

om een andere uitgever van dezelfde
uitgeverij te doen besluiten een uitgave
te verzorgen, niet meer van alle, maar
van de 'beste' gedichten van Jotie
T' Hooft.
Hugo Brems werd bereid gevonden
om die uitgave samen te stellen en in te
leiden. De onkritische hoera-toon van
Hantko maakt plaats voor een genuanceerd en voorzichtig oordeel over de
dichter die Jotie T'Hooft geweest is en
niet over de beloften die nog vervuld
hadden kunnen worden als...
'Maar toch lijkt het mij interessant
om (...) nauwkeurig te letten op de soms
bizarre sprongen in dit werk van cliché
naar origineel beeld, van wat opgepoetste belijdenis naar bizarre of bevreemdende taalvondsten. Dat geeft een zicht op
een poëzie die beurtelings zoekt naar
houvast in overgeleverde formules en die
ook weer loslaat om de sprong te wagen
in het ongewisse, op zoek naar nieuwe,
nog onzekere betekenissen. Die momenten van vrije val, van overgave aan de
taal zijn evenwel relatief zeldzaam en
nooit radicaal. In de afgrond duiken op
zoek naar nieuwe ervaringen: Jotie
T'Hooft deed het wellicht in zijn leven
als junkie en hij schreef er ook wel over,
maar in zijn poëtische omgang met de
taal heeft hij diezelfde roekeloosheid
nooit bereikt' (pp. 16-17). Zo vat Hugo
Brems het ambivalente karakter van
T'Hoofts poëzie samen. De beste gedichten bevatten minder dan een kwart van
de verzamelde gedichten.
Een reden waarom een aantal gedichten van Jotie T'Hooft mij als lezer
blijven aangrijpen en raken heeft te
maken met het besef dat literatuur niet
de therapeutische waarde heeft die haar
vaak wordt toegeschreven. In Jotie
T'Hooft: een witboek (Restant, voorjaar
1981) schreef Hedwig Speliers daarover:
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'Het schrijven van gedichten geneest
niet. Het schrijven van gedichten hoezeer sommigen dit ook wensen, verandert het Zelf nauwelijks laat staan de
omringende wereld. Het gedicht vermag
niets, tenzij misschien vorm te geven
aan het feit dat het niets vermag...' (p.
46).
De bundel Poezebeest van Jotie
T'Hooft bevat een cyclus 'In het gesticht' die als volgt begint:

In het gedicht
De wanden zijn wit en de psychiaters
verdacht vriendelijk. Er is hoop
op genezing, maar ik heb nog niemand
zien weggaan, of hij kwam terug.
Dagen dat ik op weg naar mijn eigen kamer
verdwaal wisselen zich met dagen
waarop ik de wereld doorschouw als een kristal.
Soms word ik krijsend wakker.
Soms word ik afgevoerd en verdoofd,
soms vastgebonden.
Er zijn momenten waarop ik eeuwenlang
mijmerend volmaakt gelukkig ben:
wanneer ik dan mijn handen op de aarde leg
zijn het kleine handen.
(l)e beste Qedirhtert van ,Inne

Hooft. p. 78)

grootheidswaan overweldigt: 'wanneer ik
dan mijn handen op de aarde leg / zijn
het kleine handen'.
Van 1938 tot 1941 heeft de dichter
Gerrit Achterberg verbleven in de Rijksasyls voor Psychopaten te Avereest als
tbr-patiënt (ter beschikking van de regering gesteld en door een vonnis niet naar
een gevangenis maar naar een psychiatrische kliniek verwezen). Hij heeft daar
verzen geschreven die hij, uit angst dat
ze tegen hem zouden kunnen worden
gebruikt, niet heeft durven publiceren.
Zeven jaar na zijn dood, in 1969, verschenen ze postuum onder de titel
Blauwzuur, hoewel het typoscript de titel
Asvl droeg. Eén van die gedichten is
'Directeur':

Vanmorgen heb ik hem zien fietsen door de lanen.
Zijn bril flikkerde in de zon.
Er schoot een scherpte door mijn ingewanden,
omdat hij mij gevangen houden kan
zolang hij wil, want duizend wegen leiden
naar Rome, één verkeerd gekozen woord
staat nog dezelfde avond in 't rapport
en blijft bewaard tot aan het eind der tijden.
Onmacht en rechtloosheid ontbinden
de ziel, die langzaam onpersoonlijk wordt.
Zo zal ze beter passen in het blinde
systeem van kaarten, dat zijn tafel torst.
Verraden krachten richten zich op deze
mens met het enige tekort:

Als ik moet proberen te omschrijven
waarom op grond van dit ene gedicht
Jotie T'Hooft terecht een dichter genoemd mag worden. dan doe ik een
beroep op de woorden authenticiteit (van
de uitgesproken gevoelens en ervaringen) en transparantie (van de formulering). Het resultaat daarvan zijn de slotregels die suggereren dat in het gedicht
(in het gesticht) de ik-figuur in de euforie van de roes heel even in harmonie is
met zichzelf en de wereld, die hem niet
verplettert. terwijl hij ze ook niet in

dat hij mij zolang zal genezen
tot ik een ander word.
(G. Achterberg, Verzamelde gedichten, p. 979)

Op een navrante wijze bewijst dit gedicht van een gecanoniseerd Nederlands
dichter wat Speliers n.a.v. zijn lectuur
van de poëzie van Jotie T'Hooft was
opgevallen, dat schrijven zelf niet geneest. Maar des te beangstigender klin-
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ken dan Achterbergs slotregels, want wie
ben ik nog als ik een ander moet worden
om mezelf en dus genezen te zijn naar
het oordeel van deskundige hulpverleners? Het gedicht vermag inderdaad
niets, het kan dat alleen maar zeggen,
daarom is het zo belangrijk.
❑ Joris Gerits

NOTEN
De Neste gedichten van Jotie T' Hooft, samengesteld en ingeleid door Hugo Brems, Manteau,
Antwerpen/Amsterdam, 1992, 105 pp., f 29,90
/ BEF 595.

AIDSTESTS
Economische berekening
en ethische gevoeligheid
Toen ik onlangs in Rwanda was, hoorde
ik vertellen dat de enige chirurg die het
land rijk was, in de oorlog aldaar gesneuveld was. Hij had een opleiding in
Belgische universiteiten en ziekenhuizen
genoten, maar toen de oorlog uitbrak,
was hij als de eerste de beste soldaat
naar het front gestuurd. Toen de gewonden in de dispensaria begonnen binnen
te stromen, moest men dus maar een
Belgische chirurg overvliegen.
Ik weet niet of dit echt gebeurd is,
maar ik moest eraan denken toen onlangs beroering ontstond over het plan
van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Tobback om mensen die
voor een baan bij de rijkswacht solliciteren, af te wijzen als blijkt dat ze seropositief zijn. Ze worden aan een aidstest
onderworpen. Al spoedig lekte uit dat dit
aanwervingscriterium al veel langer
gebruikt wordt in het leger en ook bij
andere gelegenheden. Groot nieuws voor
de Belgische kranten, maar niet voor de

Rwandese studenten en academici. Die
wisten allang dat zij om een studiebeurs
in België te krijgen, niet alleen goed
gezond moesten zijn, maar ook niet met
het HIV-virus besmet mochten zijn.
Wat dit laatste betreft, ik denk dat
het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg ABOS,
inderdaad goede redenen heeft om seropositieven als beursstudenten te weigeren. Niet zozeer vanwege het besmettingsgevaar, dat in België inderdaad
verhoogt als seropositieve buitenlanders
hier voor lange tijd komen wonen, als
wel om economische redenen. Wie seropositief is, is nog niet ziek en zal misschien nooit de typische aidskwalen
ontwikkelen - hoewel, je weet nooit maar zij lopen toch meer gevaar vroegtijdig te sterven dan, zeg maar, een
kettingroker of een onhandige autobestuurder. Zeker in Rwanda, een van de
armste landen ter wereld, waar men niet
over dure geneesmiddelen en een op
aidslijders afgestemde medische infrastructuur beschikt, maar waar wel een
aanzienlijk deel van de bevolking (een
op drie in de hoofdstad Kigali) drager
van het HIV-virus is. In deze maatschappelijke context is het even absurd seropositieven een gespecialiseerde opleiding
in Europa te laten volgen als een chirurg
in oorlogstijd naar het front te sturen. In
een situatie van extreme schaarste moet
je nu eenmaal zo zuinig mogelijk omspringen met financiële middelen, studiebeurzen en experts. Als je één Afrikaan
een beurs geeft, ontzeg je dezelfde opleidingskans aan minstens tien andere, even
gemotiveerde geïnteresseerden. In die
omstandigheden lijkt het mij dat ook
mensen met een goed gevormde ethische
intuïtie discriminatie op grond van seropositiviteit kunnen beamen. Dat illustreert meteen de stelling die ik even
naarvoren wilde brengen, dat economische of meer in het algemeen macro-sociale argumenten wel degelijk een ethische draagwijdte kunnen hebben. Er zijn
met andere woorden omstandigheden
waarin de economische efficiëntie als
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een waarde tegen andere ethische waarden moet worden afgewogen.
Daarmee rijst de vraag of wat aanvaardbaar is in de Rwandese context dat
ook in België is. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Stel dat minister Tobback
honderd rijkswachters wil aanwerven en
er biedt zich slechts één kandidaat aan,
die dan seropositief blijkt te zijn. Dat is
een situatie die lijnrecht tegenover de
Rwandese staat. Het argument van de
extreme schaarste aan middelen speelt
hier niet en ik zie dan ook geen enkele
reden om die ene kandidaat te weigeren.
De reële situatie in België ligt natuurlijk
ergens tussen deze twee extreme voorbeelden. Tobback motiveerde zijn besluit
wel degelijk op economische gronden: in
de opleiding van een rijkswachter moet
jaren lang zwaar geïnvesteerd worden en
dat is onverantwoord als het risico bestaat dat hij na die opleiding ziek wordt.
België is evenwel, in vergelijking met
Rwanda, een land van overvloed. Hier
bestaat slechts relatieve schaarste. De
ethische relevantie van een economisch
argument, zoals dat van Tobback, wordt
dan betwistbaar. Des te meer daar het
aantal seropositieven in ons land nog
heel klein is. Dat af en toe een rijkswachter voor niets wordt opgeleid, kan
niet zo zwaar wegen in een land waar al
zoveel grootschalige verspillingen gebeuren.
Er zijn nog twee andere, voor een
ontwikkelde welvaartsstaat specifieke
argumenten die het gewicht van Tobbacks economische berekening sterk
afzwakken. In de eerste plaats is seropositiviteit een emotioneel geladen onderwerp: dragers van het HIV-virus dreigen
te worden gestigmatiseerd en uitgestoten.
Ik vermoed dat mensen die slecht zien
ook niet bij de rijkswacht mogen en in
het algemeen minder gemakkelijk aan
werk zullen komen, maar er is geen
gevaar dat zij systematisch uit de arbeidsmarkt worden geweerd. Er zijn
echter wel meer jobs die een lange en
dure opleiding vergen. Tobbacks argument zou op den duur als alibi kunnen
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dienen om seropositieven voor om het
even welke betrekking te weigeren. Deze
mensen zouden uiteindelijk toch door de
gemeenschap financieel ondersteund
moeten worden. Hun uitsluiting uit de
arbeidsmarkt kan dus moeilijk als een
besparing voor de noodlijdende overheidsfinanciën worden gepresenteerd.
In de tweede plaats dreigen we ons
in de kortste keren op een hellend vlak
te begeven: als aidstests toegelaten zijn,
waarom dan ook niet andere tests die de
goegemeente nuttig kunnen lijken? De
gevangenisautoriteiten willen de gedetineerden die met penitentiair verlof gaan.
testen op druggebruik. Juristen en arbeidsgeneesheren vrezen al een tijdje dat
men binnenkort genetische tests zal
invoeren om mensen met verhoogde
risico's op kanker of hartkwalen uit te
selecteren. Uiteindelijk riskeren we terecht te komen in een Orwelliaanse
situatie, waarin allerlei controlerende
instanties zich in naam van het algemeen
belang het recht toeëigenen om in de
privacy van de menselijke persoon in te
grijpen. In de verzekeringswereld zijn
dergelijke genetische tests voorlopig niet
toegelaten. aidstests wel. Helemaal consequent is dat allicht niet. Het gevaar
van deze praktijken bestaat erin dat een
'adverse selection' gaat gebeuren: wie
tot een of andere risicogroep behoort,
kan zich niet meer of slechts tegen veel
hogere tarieven verzekeren tegen ziekte.
kan geen levensverzekering en uiteindelijk misschien zelfs geen werk meer
vinden. Een verplichte ziekteverzekering
voor iedereen of het verbod om aidstests
op te leggen bij aanwerving zijn allicht
de enige manieren om ongewenste discriminatie te vermijden en de solidariteit
tussen degenen die wel en anderen die
niet door het lot begunstigd zijn te organiseren. Eventueel kunnen werkgevers
zich op hun beurt gaan verzekeren tegen
indienstneming van mensen wier opleiding binnen het bedrijf of dienst om
medische redenen misschien nooit zal
'renderen'. Op die manier wordt volgens
de klassieke verzekeringstechniek de
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kleine kans op een groot verlies omgezet
in een kleine vaste kost.
Betekent dit nu dat economische
motieven alleen ethische relevantie bezitten in ontwikkelingslanden en helemaal
niet in onze welvaartsmaatschappij? Iemand als David Hume bijvoorbeeld zou
allicht in die richting denken. Deze
Schotse filosoof uit de 18e eeuw was
namelijk van oordeel dat rechtvaardigheidstheorieën slechts in welbepaalde
omstandigheden geldig zijn. Als de
mensen volstrekt egoïstisch zijn of in
extreme schaarste leven, dan is het
rechtvaardigheidsstreven machteloos. Als
zij daarentegen honderd procent altruistisch zijn of in overvloed leven, dan is
het overbodig. Slechts in een situatie van
relatieve schaarste en gematigd egoïsme
is rechtvaardigheid van belang. In deze
visie vormt Rwanda, dat hier metonymisch voor de hele Derde Wereld staat,
een uitzondering, een abnormaliteit.
Wanneer in dit geval het principe van
gelijke kansen niet gerespecteerd dient te
worden, dan komt dat doordat niet voldaan is aan de normale omstandigheden
waarin rechtvaardigheidsoverwegingen
behoren te spelen.
Andere moraalfilosofen zullen betogen dat authentiek ethisch handelen juist
breekt met elke economische berekening,
met de doel-middelen-rationaliteit, met
elke vorm van consequentialisme zelfs'.
Een deel van onze sociale normen en
instituties schijnen er inderdaad op gericht om de algemene vergelijkbaarheid
van menselijke activiteiten te doorbreken
en diverse levenssferen van elkaar af te
zonderen. We vergelijken niet op elk
ogenblik alle mogelijke handelingsalternatieven die voor ons open staan. We
gaan 's zondags naar de mis of naar
onze zieke ouders omdat het zo hoort, al
hebben we (eventueel) best wel leukere
dingen te doen. We stellen ons niet elke
dag opnieuw de vraag of we wel gaan
werken, maar we doen wat van ons
verwacht wordt. M.a.w. we zijn niet
voortdurend bezig ons nut te maximaliseren. Deden we dat wel, dan zou het
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menselijke samenleven oneindig veel
moeilijker zijn dan het nu al is. Het is
dus goed dat de nutscalculus af en toe
wordt opgeschort en dat er taboes bestaan, dingen die wij onmogelijk kunnen
doen ook al zouden die ons uit zeker
oogpunt voordeel opleveren.
Toch meen ik dat economische consideraties in bepaalde omstandigheden
wel degelijk ethisch relevant kunnen
zijn, ook voor ons, verwende westerlingen. Dat is in de eerste plaats tastbaar op
macro-sociaal vlak. Ook wij krijgen nog
altijd met schaarste te maken, ook al is
die, van buitenaf gezien, heel relatief
geworden. De maatschappelijke middelen zijn ook bij ons niet onuitputtelijk en
misschien zijn we ons daar vandaag, met
onze ecologische problemen, de vluchtelingentoeloop, het migrantenvraagstuk,
meer van bewust dan twintig of dertig
jaar geleden. Neem de Belgische begrotingsperikelen. In een staat die zo zwaar
in de schulden steekt, dat 40% van zijn
inkomsten aan intrestbetalingen wordt
besteed, is de ruimte om een beleid te
voeren op welk terrein dan ook bijzonder eng geworden. Natuurlijk is de afweging van de vraag waaraan men de resterende middelen gaat besteden in de
eerste plaats een ethisch-politiek probleem, maar aangezien de middelen zo
beperkt zijn gaan overwegingen van
economische efficiëntie ook een ethisch
gewicht krijgen.
Meer in het algemeen: telkens als in
een concreet geval verschillende onherleidbare waarden met elkaar in conflict
komen, moet een ethische afweging
gebeuren. Dit soort moeilijke keuzes
komt maar al te vaak voor, ook in ons
persoonlijk leven. Zodra men in keuzes
tussen bijvoorbeeld vrijheid en gelijkheid
of vrijheid en geborgenheid niet een van
beide alternatieven absoluut boven het
andere verkiest, dienen afwegingen te
gebeuren. De efficiëntie van bepaalde
keuzes voor het bereiken van de diverse
doeleinden dient te worden vergeleken.
Eventueel moet men nagaan of bepaalde
waarden niet instrumenteel zijn voor het
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bereiken van andere, meer belangrijke
waarden.
Ook moet men rekening houden met
het effect van een beslissing op de toekomstige maatschappelijke toestand: een
van de redenen waarom ik Tobbacks
beslissing verwerp, is dat zij het ethos
van de toekomstige maatschappij in een
ongewenste richting stuurt. In deze afweging van waarden spelen efficiëntieoverwegingen vaak een belangrijke rol,
maar dat wil niet zeggen dat de afweging zelf tot een loutere berekening kan
worden gereduceerd. Tobbacks redenering is geen ethisch argument, precies
omdat zij alleen maar steunt op een engeconomische calculus (die dan nog een
misrekening blijkt te zijn!) en niet op
een ernstige afweging van waarden. In
mijn redenering weegt het criterium van
de economische efficiëntie of het verbod
om maatschappelijke middelen te verspillen in de Belgische context minder
zwaar dan de ongepaste neveneffecten
van Tobbacks beslissing. Voor Rwanda
kwam ik tot het tegengestelde besluit. In
beide gevallen wordt het argument van
de economische efficiëntie op zichzelf
als een waarde gehanteerd. Daarnaast zit
allicht ook in de afweging zelf van onherleidbare waarden een element van
economische berekening.
❑ Toon Vandevelde
Nt1TFN
I Zie bijvoorbeeld P. Moyaert, Ethiek en het
verlangen tiaar het absolute goed, in Ph. Van
Haute & S. 1Jsseling (red.), Ethiek en deronstritctre, Universitaire Pers Leuven. 1992, pp.
5t-101.

LODEWIJK VAN GRUUTHUSE
De krijgsheer en zijn vorst,
de mecenas en zijn librije
Tot 30 november loopt in het Gruuthusemuseum te Brugge een boeiende tentoonstelling gewijd aan de persoon van
de beroemdste bewoner van dit heerlijke

Brugse huis: Lodewijk van Gruuthuse,
die er vijfhonderd jaar geleden stierf'.
Gruuthuse was een telg uit een oude
Vlaamse adellijke familie, die rijk was
geworden door het gruutrecht — gruut
was een essentieel bestanddeel bij de
bereiding van bier — dat rond 1200 aan
de familie verleend was. Lodewijk duikt
op in de geschiedenis op het moment dat
hij op 7 mei 1443 het befaamde tornooi
van de Witte Beer won. Hij was toen
ongeveer 16 jaar. Vanaf dan laat hij zijn
sporen na in het gevolg van de hertog
van Bourgondië. Hij wordt — niet onverwacht voor de enige zoon van de belangrijkste Vlaamse familie — vertrouweling van de vorst. Hij vervult een
aantal militaire taken en onderscheidt
zich snel door zijn diplomatieke gaven.
wordt
Lodewijk — 'Messire Lois'
een van de belangrijkste krijgsheren in
dienst van de Bourgondische vorst. Op
een slagveld in de buurt van Gent slaat
de hertog Gruuthuse tot Ridder van het
Gulden Vlies. Een grondtoon voor
Gruuthuses leven is daarmee aangegeven: de trouw aan de vorst. Zelfs in zijn
huwelijkskeuze volgt hij de politieke lijn
van de hertog. In allerlei conflicten met
steden en patriciërs in het uitgestrekte
rijk van Filips de Goede duikt de naam
Gruuthuse keer op keer op als bemiddelaar of als legeraanvoerder. In 1463
benoemt Filips — die na een beroerte
wegzonk in de seniliteit — Gruuthuse
tot stadhouder van Holland, Zeeland en
Friesland. Die benoeming was een strategische zet in het conflict tussen de hertog en zijn opdringerige zoon Karel van
Charolais: de neutrale Vlaamse edelman
had via zijn huwelijk met een Zeelandse
genoeg invloed in de noordelijke gewesten om die bij het rijk te houden.
Wanneer Karel in 1467 zijn vader
opvolgt als hertog, wordt Gruuthuse ook
diens trouwe krijgsheer, die de opstandige gewesten manu militari tot loyauteit
dwingt. Het legt hem geen windeieren:
hij wordt door het hof rijkelijk beloond.
Zijn contacten met de gevluchte Engelse
koning Edward IV leveren hem dan
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weer de titel van Earl of Winchester op
en het recht om in Engeland de commerciële belangen van de Hansa-steden te
verdedigen.
Op 5 januari 1477 sneuvelt Karel bij
Nancy in zijn streven om het Lotharingse middenrijk te annexeren en zo de
grootste Europese staat te creëren. Toen
het overlijden van de hertog bekend
raakte — het duurde dagen vooraleer het
door de wolven aangevreten lijk geïdentificeerd was —, barst de chaos in het
land uit. Gruuthuse tracht mee de orde te
herstellen en dat lukt, maar niet zonder
toegevingen aan de provinciale statenvergaderingen. Troonopvolgster Maria
— 19 jaar oud — wordt gedwongen het
Groot Privilegie af te kondigen, waardoor de in 1438 opgeheven rechten van
de steden hersteld worden. Gruuthuses
onvermoeid optreden na de dood van
Karel de Stoute bezorgt hem de aanstelling tot Eerste Kamerheer van de
nieuwe hertogin, die kort daarna huwt
met de Habsburgse aartshertog Maximiliaan. Wanneer de jonge hertogin in
1482 na een val van een paard plots
sterft, keert het tij voor Gruuthuse. Hij
raakt verwikkeld in de opvolgingsproblematiek — kon Maximiliaan wel het
land besturen? — en in de conflicten
tussen de aartshertog en de Vlaamse en
Hollandse steden. Duitse troepen bezetten het land. Gruuthuse wordt meermaals
gevangen genomen en tot toegevingen
gedwongen. In 1491 valt voor hem het
doek: zijn mederidders in de orde van
het Gulden Vlies beschuldigen hem van
hoogverraad. Hij valt in ongenade en
trekt zich met zijn geliefde boeken terug.
Enkele maanden later — op 24 november 1492 — sterft hij.
MECENAS
Lodewijk van Gruuthuse was naast diplomaat en krijgsheer ook een royaal
mecenas. Zijn schitterende Brugse woning getuigt van een enorme cultuur. Het
half-beeld dat zich nu boven de poort
bevindt — een 19e eeuwse reconstructie

stelt hem voor als een Italiaanse
condotierro. Hij was voor een deel ook
een man van de Renaissance. Zijn tweetalige wapenspreuk 'Plus est en vous —
Meer is in Hu' spreekt een enorm zelfvertrouwen uit.
Gruuthuse was actief in het religieus
mecenaat — nog typisch pre-modern —,
hij steunde broederschappen en kerken.
In 1472 kreeg hij de toestemming om
tussen zijn paleis en de Brugse OnzeLieve-Vrouwekerk een bidtribune te
bouwen, zodat hij vanuit zijn huis de
diensten kon volgen. Tegelijkertijd
steunde hij ook — vaak was er geen
scheiding met het religieuze — heel wat
culturele projecten. In navolging van de
hertogen stelde hij een handschriftenbibliotheek — een librije — samen met
oudere werken die hij kocht en met
werken die hij speciaal voor zich liet
maken. De beste kopiisten en miniaturisten werkten voor hem op bestelling.
Het is bijzonder boeiend om te kijken welke werken Gruuthuse in zijn
collectie had. Een deel daarvan is nu, na
eeuwen, weer even samen. Prachtige
geïllustreerde geschriften van Gregorius,
werken van de befaamde Christine de
Pisan én van Boccaccio naast bijbelverhalen en ridderepiek. Moraliserende en
religieuze boeken, waaronder werk van
de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec. Ook bijzondere kopieën van de
klassieke meesters: o.a. Titus Livius,
Ovidius, Flavius Josephus en vertalingen
van Boëthius' De Consolatione Philosophiae, Gruuthuses lievelingswerk. Het
schitterendste exemplaar van de collectie
is ongetwijfeld een verluchte editie van
het epische verhaal van Gillion de Trazegnies.
Toch was Gruuthuse niet echt origineel in zijn keuze. Hij volgde veeleer
zijn Bourgondische broodheren na. Na
de dood van Gruuthuse viel de collectie
uit elkaar. De belangrijkste en mooiste
werken kwamen in handen van de Franse koningen. Tot op vandaag worden ze
netjes bewaard in de Franse Bibliothèque
Nationale.

—

FORUM

HET GRUUTHUSE-HANDSCHRIFT
De naam 'Gruuthuse' blijft in de cultuurgeschiedenis vooral verbonden met
het gelijknamige liederenhandschrift uit
de librije. De bundel, die pas in het
midden van vorige eeuw ontdekt werd,
bevat een verzameling gebeden, liederen
en wereldse gedichten in het Middelnederlands. De liederen uit het tweede deel
van de bundel zijn het merkwaardigst.
Niet toevallig lag op de tentoonstelling
het liederenhandschrift — dat bewaard
wordt door een Vlaamse adellijke familie ----- open op het bekende Egidiuslied.
De 147 — meestal anonieme — liederen
dateren van het einde van de 14e eeuw.
Eén gedicht, ondertekend door de dichter
Jan van Hulst, dateert uit 1392 en is
opgedragen aan heer Jan van Gruuthuse,
de vader van Lodewijk. Vermoedelijk
kocht Lodewijk het afschrift voor zijn
collectie en liet het als geheel inbinden
na 1440. Gruuthuse is de oudst bekende
eigenaar van het manuscript.
Het Gruuthuse-handschrift is tevens
de twistappel van een opmerkelijk wetenschappelijke debat uit de recente geschiedenis van de medioneerlandistiek.
De Leidse hoogleraar Frits van Oostrom
vertelt in zijn voortreffelijke studie over
middelnederlandse auteurs en hun publiek het verhaal van dat 'Gruuthuse'debat ' . Centraal in dat verhaal staat de
Nederlandse literatuurhistoricus en hoogleraar K. Heeroma. In 1965 kreeg hij bij
de familie van de in 1938 overleden
vorser Devreese een gecollationeerd
exemplaar van een oude uitgave van het
handschrift onder ogen. In nog geen jaar
tijd maakte hij een nieuwe uitgave van
liet Gruuthuse-handschrift — met inleiding en commentaar — persklaar.
Het rustige wereldje van de medioneerlandistiek reageerde geschokt. En
dat was niet alleen wegens de snelheid
waarmee de uitgave tot stand was gekomen. Heeroma ontkende de geldende
hypothese dat 'Gruuthuse' een compilatie van gedichten was, geschreven tussen
1 350 en 1420 Hij beweerde dat er een
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duidelijke coherentie tussen alle liederen
bestond: 'Gruuthuse' was voornamelijk
het werk van één man, Jan Moritoen,
een naam die als acrosticon één keer in
een gedicht verwerkt is.
Heeroma waagde zich zelfs aan het
verhaal van de vriendschap tussen Moritoen en de vroeggestorven Egidius en
stelde dat Moritoen na de dood van
Egidius meesterlijke liederen schreef. De
academische wereld catalogeerde
Heeroma als een fantast. Heeroma verweerde zich als een duivel in een wijwatervat. Tussen 196.5 en 1972 werkte hij
koortsachtig verder op het handschrift en
schreef er meer dan duizend (!) bladzijden over. Heeroma werkte zich letterlijk
dood. Hij stierf in 1972. De 'Gruuthuse'hypothese werd opgeborgen en na 1972
verschenen er nog nauwelijks enkele
bladzijden over. Intussen trad een nieuwe generatie medioneerlandici aan ' . Die
generatie geeft Heeroma voor een deel
gelijk: de 'Gruuthuse'-liederen zijn voornamelijk het werk van één dichter, die
voor zijn tijd merkwaardig 'modern' is
en de overgang maakt van het hoofse
lied naar de rederijkerkunst. Maar aan
een reconstructie van het liefdesleven
van die dichter waagt deze generatie
zich niet meer. Misschien was Heeroma
te weinig mediëvist om 'Gruuthuse' echt
vakkundig te behandelen. Zijn verhaal
toont wel aan dat een meesterlijk middeleeuws werk ook voor een mens van
nu écht meeslepend kan zijn. En dat is
het Liederenhandschrift: meesterlijke
literatuur ontstaan in een 14e eeuwse
Brugse kring van vrienden, die in hun
midden een dichter hadden van internationaal formaat. Of hij nu Jan Moritoen
heette of niet.
De muziekhistoricus Paul Rans en
zijn ensemble maakten een heerlijke
selectie van de liederen uit liet handschrift. Voor wie de verzen kent uit een
of andere uitgave brengt deze opname
een nieuwe kijk op de oude woorden. De
muzikale notities uit het handschrift
dienden wel op een verantwoorde manier
bewerkt en geïnstrumenteerd te worden.
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in het artikel Heeroma, Gruuthuse en de grenzen van het vak, p. 237).
3 Zie o.a. F. Willaert e.a., Een Zoet akkoord.
Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen, (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeu-
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2 Frits van Oostrom, Aanvaard dit werk. Over
Middelnederlandse auteurs en hun publiek, (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeu-
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diplomaat, M.P.J. Martens (ed.), Stichting
Kunstboek, Brugge, 1992. Het schitterend geillustreerde werk bevat naast een historische
inleiding op de figuur van Gruuthuse, artikelen
over de librije en de militaria, ook een beschrijving van de handschriftencollectie.
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1 Ter gelegenheid van de tentoonsteling gaf de
Stichting Kunstboek een fraai werk uit: bodewijk van Gruuthuse, mecenas en Europees
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Rans is daar meesterlijk in geslaagd. Het
bekende Egidiuslied b.v. klinkt als een
klaagzang vol melancholie, die door
merg en been gaat. Andere prachtige
stukjes — soms scherpe spotzangen op
de clerus — zijn Het was een rudder
wael ghedaen, ïc sach een scuerduere
open staen of Wel op, elck zondich si
bereit. De lezer-luisteraar hoort bij dat
laatste lied met eigen oren hoe nauw
religieuze en wereldse lyriek met elkaar
verbonden waren in een tijd dat religieuze zingeving, kunst en maatschappelijk
leven één waren.

, B O E K EN HU IS
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B 0 E
FILOSOFIE
HET VERHAAL VAN DE FILOSOFIE
In tegenstelling tot de meeste Westeuropese
landen is er in het Belgisch secundair onderwijs geen ruimte voor filosofie-onderricht.
Voor de auteur van Het verhaal van de filosofie, Ann van Sevenant, docente aan een Hoger
Architecteninstituut, moet aan die situatie
dringend iets worden gedaan. Het opwekken
van belangstelling voor de filosofie is dan ook
een eerste opdracht. Met dat doel voor ogen
heeft ze haar boek, klaarblijkelijk een cursus
voor haar studenten, geschreven.
Het boek bevat vier delen: achtereenvolgens worden metafysica, antropologie, moraalfilosofie en esthetica behandeld. Om 'zuiver didactische redenen' (p. 12) heeft ze in de
verschillende delen geopteerd voor een chronologische aanpak. Daarenboven is thematisch
gekozen 'voor de constructie boven de deconstructie, al houdt de bespreking van de verschillende denkers onvermijdelijk een zekere
deconstructie van hun denken in' (p. 12).
Wat is daarvan nu het concrete resultaat?
Van Sevenant heeft met Het verhaal van de
filosofie een heldere inleiding tot de geschiedenis van de wijsbegeerte geschreven: technisch-filosofisch jargon wordt vermeden,
zonder dat de informatie wordt gesimplificeerd. Het informatieve gehalte van dit boek
is echter ongelijk. De delen over antropologie
(pp. 81-102) en ethiek (pp. 103-122) zijn niet
veel meer dan zeer summiere overzichten met
weinig persoonlijke inbreng. Het eerste deel
over metafysica (pp. 15-80) is vooral wat
betreft het historische gedeelte (antieke, moderne en hedendaagse tijd) grondig en overzichtelijk uitgewerkt. Met betrekking tot de
actuele filosofie beperkt ze zich tot de metafysica-kritiek van Heidegger en Derrida, alsof er
over hedendaagse metafysica niets meer zou
zijn te vertellen.
Het meest interessante deel vind ik de
afsluitende bijdrage over esthetica (pp. 123168) — de auteur is naast filosofe ook kunst-
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theoretica en dat blijkt uit deze bladzijden,
geschreven met een eigen, persoonlijke toets.
Hierin classificeert zij de diverse kunsten,
gaat ze de verschillen kunsttheorieën na en
geeft ze een opsomming van de uiteenlopende
wijzen van kunstreceptie.
❑ Guido Vanheeswijck
Ann Van Sevenant, Het verhaal van de filosofie Inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en
nu, Hadewijch, Antwerpen /Baarn, 1992, 172
pp.. BEF 690.

FILOSOFIE IS VOOR IEDEREEN
Onder de titel 'Filosofie is voor iedereen
schreef L. Abicht een beknopte inleiding op
2500 jaar denken. De manier waarop de auteur de evolutie van het westerse denken, van
de Grieken tot nu, verwoordt en verklaart, is
even ongecompliceerd als de enigszins lapidaire titel al laat vermoeden. Niettemin is het
boek inhoudelijk rijk gestoffeerd en is de
presentatie van de diverse filosofen erg stimulerend. Je zou bijna geloven dat iedereen
filosoof kan zijn, en waarschijnlijk heeft ieder
zich de kernvragen der wijsbegeerte ook ooit
gesteld: de oorsprong van wereld en mens, de
zin van het bestaan en het onderscheid tussen
goed en kwaad. Wie op deze concrete vragen
echter even duidelijke antwoorden verwacht,
komt bedrogen uit. Een reden te meer om het
boek grondig door te nemen.
Abichts 'inleiding' ontstond uit de cursus
filosofie die hij doceerde aan het Provinciaal
Hoger Instituut voor Toegepaste Communicatie te Antwerpen. Eigenlijk een encyclopedisch overzicht van filosofische stromingen
aan de hand waarvan hij aantoont hoe filosofen en hun scholen steeds nieuwe oplossingen
dachten te vinden voor problemen die ontstonden uit vorige — voorlopige — oplossingen.
Verwerkt in boekvorm werd de cursus
een boeiend en samenhangend verhaal over
2500 jaar denken, waarin de hoofdstukken
elkaar chronologisch opvolgen. Zonder de
eigen westerse waarden en tradities te sparen.
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worden er vele wortels van allerhande wildgroei in blootgelegd. Met verwijzingen naar
cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis
worden actuele problemen, zoals rassehaat en
godsdienstoorlogen, historisch verklaard.
Abichts beknopte weergave van het diepe
denken omvat ontologie, metafysica, antropologie, cultuurfilosofie, logica, epistemologie
en moraalfilosofie. Wie niet vertrouwd is met
deze verschillende deelgebieden, zal zich na
lezing de terreinafbakeningen duidelijker
kunnen voorstellen. Daarna is het de persoonlijke nieuwsgierigheid die zal uitmaken wie
zich verder wil verdiepen in bepaalde wijsgerige vraagstukken. Zodoende zal het eeuwenoude gesprek tussen denkers en toehoorders
voortgezet worden, wat volgens de auteur
zowat het beste is wat men de filo-sofie kan
toewensen.
El Hans Willemse
Ludo Abicht, Filosofie is voor iedereen. Inleiding op 2500 jaar denken., Acco, Leuven,
1992, 157 pp., BEF 595.

GODSDIENST
SCHEPPINGSGELOOF
De nieuwste ontwikkelingen in de wetenschappen, waarmee namen als S. Hawking, I.
Prigogine, en in ons land ook G. Bodifée
geassocieerd zijn, vormen een uitdaging om
opnieuw na te denken over de betekenis van
het christelijk scheppingsgeloof. De theoloog
die deze taak op zich neemt wil daarbij natuurlijk wel trouw blijven aan de christelijke
leer en traditie terzake. Dat alles is Johan Van
der Vloets hoofdbekommernis in dit boek. Hij
begint dan ook, in een eerste deel, met een
uiteenzetting van de hoofdlijnen van de christelijke scheppingsleer, uitgaande van de bijbelse gegevens en van de met de scheppingsleer in harmonie gedachte kosmologie van de
kerkvaders en de middeleeuwse theologen. In
een tweede deel schetst de auteur de oorzaken
van de crisis in het scheppingsgeloof. Niet de
ontwikkeling van de wetenschappen, maar het
nieuwe mensbeeld van de moderniteit is verantwoordelijk. Daarin verdwijnt immers God
naar de achtergrond en wordt de mens centraal gesteld. Het veranderde mensbeeld was
op zijn beurt oorzaak van de breuk tussen

wetenschap en scheppingsgeloof. De wetenschappen kenden bovendien een eigen ontwikkeling: het aanvankelijke mechanistische
model wordt, sinds de Eerste Wereldoorlog,
in vraag gesteld door nieuwe ontwikkelingen
die het onvoorspelbare en chaotische van de
werkelijkheid benadrukken. In de context van
een mensbeeld waaruit God verdwenen is,
bracht dit nieuwe perspectief in de wetenschappen nihilisme en materialisme teweeg.
Het hoofdprobleem van een christelijke kosmologie is dus niet een of andere kloof tussen
wetenschappen en geloof, maar het mensbeeld
zonder God. Het heeft m.a.w. zin voor een
gelovige te zoeken naar wederzijdse banden
tussen wetenschap en geloof. VdV onderzoekt
drie zulke pogingen, de natuurlijke theologie,
de kosmo-theologie en de antropocentrische
theologie. Ze schieten allen op een of andere
manier te kort, en in het vierde deel van zijn
boek waagt VdV zich dan aan een eigen
synthese. Hierbij spelen vooral de ideeën rond
vrijheid en de begrensdheid van het heelal een
grote rol.
Dit boek behandelt een belangrijke theologische kwestie en de problemen die gesteld
worden zijn uitdagend. Jammer genoeg zijn er
nogal wat teko rt komingen. Sommige schoonheidsfoutjes zijn irritant, zoals bijvoorbeeld de
uitdrukking 'Ockhams raiser' (p. 54). Bedoeld
is hier natuurlijk: 'Ockham's razor' of gewoon 'Ockhams scheermes'. Erger zijn de
fouten betreffende wetenschappelijke termen.
Entropie, bijvoorbeeld, betekent niet: 'energieverlies', zoals gesuggereerd wordt op p. 68.
Het gebruik van begrippen als 'anthropie',
'vrijheid', 'grens' en 'chaos' in de moderne
natuurwetenschappen is veel subtieler dan
VdV laat vermoeden. VdV's gebrek aan gevoel voor de complexiteit van de werkelijkheid stoo rt ook bij de bespreking van filosofische of theologische thema's. Met name verdienen levensbeschouwingen als moderniteit
en postmoderniteit, of begrippen als 'deconstructie', 'atheïsme' en 'godloos' een veel
genuanceerdere analyse.
Het boek is dus lezenswaard omwille van
de problemen die gesteld worden. Maar die
problemen verdienen wel een minder slordige
argumentatie.
❑ Jacques Haers
Johan Van der Vloet, De schaduw van God
Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap, Hadewijch, Antwerpen/Baarn, 1992,
BEF 498.
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MODELLEN VOOR GOD
Met haar boek Metaphorical Theology. Models of God in Religious Language (Fortress
Press, Philadelphia, 1982) verwierf McFague
al enige bekendheid. De Engelse ondertitel
van haar nieuw werk toont aan waar het haar
om gaat: 'Theology for an Ecological Nuclear
Age'. Van God zeggen dat Hij 'almachtig' is
nu wijzelf op een verschrikkelijke wijze in
staat zijn onszelf en de wereld te vernietigen,
kan niet meer. De meeste overgeleverde religieuze beelden zijn niet meer aangepast aan
deze tijd, waarin onze eigen verantwoordelijkheid en onze zorg voor de schepping voorop
moeten staan. Het beeld van God als koning
of als heer suggereert voor McFague bijvoorbeeld een afstandelijke God die mensen van
hun verantwoordelijkheid ontslaat. Er zijn
nieuwe beelden nodig in de strijd tegen de
verabsoluteerde verbeelding van de traditie
Niet alleen is God als koning qua beeld onaangepast. bovendien is men vergeten dat het
een beeld is. 'Koning' is een metafoor en de
meeste metaforen zijn, letterlijk genomen,
vals. McFague wil daarom een hernieuwd
besef van de metaforiciteit van de religieuze
gaal

In dit project schemert echter nogal wat
overmoed door. McFague wil voor onze tijd
doen wat Paulus en Johannes voor hun tijd
deden (p. 45)! De bijbel is voor haar geen
grondtekst, hij toont ons veeleer hoe wij moeten theologiseren. McFague bedenkt voor
onze tijd vier metaforen: de wereld als Gods
lichaam en God als moeder, als vriend(-in).
als minnaar/minnares. God kan aldus gedacht
worden als resp. lijdend met zijn schepping.
als scheppende liefde (agape), als instandhoudende liefde (philia) en als liefde gericht op
vereniging (eros).
Enkele bedenkingen dringen zich op.
Maakt de nucleaire dreiging onze tijd inderdaad zo anders dat een totaal nieuwe beeldenwereld noodzakelijk wordt? Heeft de mens
zich niet altijd kunnen vernietigen. alleen nu
efficiënter?
Als we al nieuwe metaforen nodig hebben, dan dient men te beseffen dat die niet
resulteren uit een rationeel proces of een
theologisch project.
Als McFague al re kening houdt met de
traditie, dan is dat voor haar meteen de bijbelse traditie (een sprong over tweeduizend jaar
schriftlezing. theologie en spiritualiteit). Er is
echter geen rechtstreekse toegang tot de hij-

bel. Elk theologisch herdenken zal steeds
moeten verlopen via alle vorige interpretaties.
Door te wijzen op de metaforiciteit van
ons spreken over God (en in haar afwijzing
van analogie en Barth) biedt zij nog geen
oplossing voor het probleem van de religieuze
taal. Enerzijds zien we de realiteit alleen door
beelden. anderzijds zouden we beelden met de
realiteit moeten vergelijken! Hoe evalueren
we onze beelden? McFague betoogt dat we
slechts met een pragmatisch criterium rekening moeten houden. Werken deze metaforen
in de richting van heil? Maar wie bepaalt wat
heil is en hoe?
De filosofische onderbouw van dit boek
laat heel wat te wensen over. Het lijkt wel of
McFague zich op een blauwe maandag heeft
afgevraagd hoe het met onze tijd gesteld is,
waaraan die behoefte heeft en vervolgens wat
nieuwe beelden bij elkaar gedroomd heeft.
Geen aanrader dus. tenzij men behoefte
heeft aan wat duisternis om het licht beter le
kunnen tien.
Walter Van Herck
Sallie McFague, Modellen Foor God. Nieuwe
theologie in een bedreigde wereld, De Horstink.
Amersfoort / Acco. Leuven. 1991. 197 pp.

KARL BARTH EN HET JOODSE VOLK
In 1942 verscheen het vierde deel van de
Kirchliche Dogmatik waarin Barth zeer uitvoerig zijn Israël-leer naar voren bracht die in
de eraan voorafgaande jaren in preken en
colleges gestalte was beginnen te krijgen. Ook
na de Tweede Wereldoorlog is er nauwelijks
wijziging in zijn opvattingen te bespeuren:
'Het oude Israël... heeft, nadat de heiland der
wereld uit zijn midden is voortgekomen en als
zijn Messias is verschenen, zijn missie vervuld en er rest zijn leden slechts dit dankbaar
te erkennen en zich... bij de volgelingen van
deze heiland te voegen' (K.D. I11/2, 711).
Het heeft vijfentwintig jaar (!) geduurd.
voordat Barths Israëlleer eens grondig onder
de loupe is genomen. In 1967 namelijk heeft
F.-W. Marquardt, een van Barths meest prominente leerlingen (niet: navolgers) daar een
diepgaande studie aan gewijd: Die
Entdeckung des Judetitunis fiir die chrtstliche
Kirche. Bepaalde passages in Barths geschriften bleken joods-vijandige formuleringen te
bevatten. In een brief aan M. heeft Barth dat
ook toegegeven: 'Ik heb die afkeer op grond
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van al mijn veronderstellingen steeds weer
weten in te slikken; ik wist haar in al mijn
uitingen volstrekt te verbergen. Maar toch, het
zou kunnen zijn dat zij een retarderend effect
heeft gehad op mijn Israëlleer'.
Gewapend met deze door Barth zelf aangereikte sleutel is René Suss, hervormd predikant te Amsterdam en lid van de Hervormde
Raad voor de Verhouding van Kerk en Israël,
op ontdekkingsreis gegaan in het gebouw van
Ba rths Kirchliche Dogmatik en heeft hij zich
daarenboven verdiept in Barths theologische
existentie in het midden van de jaren dertig.
Het resultaat van al die naspeuringen is een
boeiend boek waarin de tot nu toe schier
onaantastbaar geachte 'moderne kerkvader'
Barth ook maar een mens blijkt te zijn.
Wie mocht menen dat in ons taalgebied
reeds in 1974 een publikatie over de plaats
van Israël in het denken van Karl Barth is
verschenen, heeft gelijk (W.L. Dekker, Getuige Israël, Wageningen, 1974). Er is sedertdien
echter heel wat archiefmateriaal beschikbaar
gekomen dat een nog getrouwer geschiedbeeld mogelijk maakt.
Zou het toeval zijn dat ongeveer tegelijk
met de publikatie van Suss ook andere negatieve facetten van Karl Barth aan het licht
komen en de pers halen, o.a. zijn verhouding
met Charlotte von Kirschbaum, zijn secretaresse?
El Panc Beentjes
René Suss, Een genadeloos bestaan. Karl Barth
over het Joodse volk, Kok, Kampen, 1991, 198

pp., f 39,50.

EEN ZEER HERKENBARE JOB
Dat het boek Job tot de wereldliteratuur gerekend dient te worden staat voor mij vast.
Eeuw na eeuw blijft dit geschrift zijn lezers
boeien, maar roept tegelijk belangrijke levensvragen op bij wie zich met dit groots toneelstuk inlaat. Ellen van Wolde, de kersverse
hoogleraar Oude Testament te Tilburg, is er
niet alleen in geslaagd om op een kundige
wijze haar lezers de vragen van het boek Job
toe te lichten, ze doet het ook nog op zo'n
manier dat je in haar commentaar blijft doorlezen. In haar recente publikaties en voordrachten heeft Van Wolde het vaak over
ironie als een weinig bestudeerd element van
tekstproduktie. In dit boek laat zij van tijd tot
tijd zien hoe dat verschijnsel ironie een nieu-
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we laag in de betekenis kan openleggen waardoor het lezen nog intrigerender wordt.
De analyse die van het moeilijke gedeelte
in Job 42,5-6 wordt geboden vind ik heel
geslaagd. De uitleg is daarom zo overtuigend,
omdat een aantal kernwoorden van het geschrift Job er terugkeren, er een grote rol
spelen en de opbouw van het hele boek erbij
betrokken is. Oneens ben ik het daarentegen
met de uitleg die bij Job 31 wordt gegeven
(pp. 106 e.v.). Naar mijn mening heeft Job
geen verbond met God gesloten, maar zichzelf
ertoe verplicht bepaalde zaken niet te doen.
Waarom, en hoe, de vrouw van Job in dit
boekje een rol speelt geef ik niet bloot. Dat
laat ik aan u als lezer(es) zelf over; maar
geloof me, het is de moeite waard.
El Panc Beentjes
Ellen van Wolde, Meneer en mevrouw Job Job
in gesprek met zijn vrouw, zijn vrienden en
God, Ten Have, Baarn, 1991, 166 pp., f 27,50
(Verspreiding in België Westland, Schoten).

EEN GESCHIEDENIS VAN DE HEMEL
In religieuze traktaten, preken, troostbrieven,
gedichten, beeldhouwwerken en op schilderijen hebben christenen alle eeuwen door op
vaak zeer uiteenlopende manieren proberen te
verbeelden wat er buns inziens na de dood zal
gebeuren. Van dat schier onuitputtelijke materiaal bieden een Amerikaans theologe en een
Duits exegeet een overzicht, een interpretatiegeschiedenis: hoe heeft men zich zo'n eeuwig
leven voorgesteld, hoe verwachtte men dat de
hemel er zou uitzien? Het aardige van dit
tamelijk omvangrijke boekwerk is dat men er
aan de ene kant veel vertrouwde gezichten en
inzichten tegenkomt, zoals vroege theologen
als Irenaeus en Augustinus, middeleeuwse
mystici, de reformatorische 'kerkvaders' Luther en Calvijn, maar aan de andere kant ook
een aantal nogal onbekende schrijvers, onder
wie de achttiende eeuwse Emmanuel Swedenborg die als een der eersten een krachtig
alte rn atief bood voor het tot dan toe dominante, streng theocentrische hemelbeeld. Aldus
wordt een verscheidenheid aan voorstellingen
van de hemel beschreven binnen de context
van de veranderende culturele, theologische
en maatschappelijke werelden die het christendom, de westerse wereld, aan zich voorbij
heeft zien trekken en zelf heeft helpen in
stand houden. Het meest interessante van deze
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publikatie is natuurlijk dat onweerlegbaar
wordt aangetoond hoe de voorstelling van de
hemel geheel en al bepaald wordt door de tijd
waarin men leefde. Het streven van de auteurs
om in die verbijsterende variëteit een duidelijke samenhang en betekenis te ontdekken kan
als geslaagd worden beschouwd. Ondanks het
feit dat dit boek een ingekorte versie is van
de uit 1988 daterende Engelse editie, is het
toch nog redelijk breedsprakig; voor mij had
er nog wel een en ander geschrapt mogen
worden. De 62 afbeeldingen in zwart-wit en
de twee adequate registers maken weer veel
goed.
❑ Panc Beentjes
Colleen McDanell & Bernhard Lang, De Hemel Een aardse geschiedenis, Uitgeverij Gottmer, Haarlem. 1991, 384 pp., BEF 900 (Voor
Belgie. Distybo. Antwerpen).

DE BIJBEL: KUNSTIG BOUWWERK
VAN GETALSYMBOLIEK
Het meest verbreide boek ter wereld is ongetwijfeld nog steeds de bijbel. Al eeuwenlang
wordt er op deze tekst uit de oudheid gestudeerd en men zou denken dat hij zijn geheimen zo langzaamaan wel heeft prijsgegeven.
Dat dit geenszins het geval is poogt de emeritus hoogleraar Labuschagne uit Groningen
met een ronduit boeiende publikatie duidelijk
te maken. Nog niet zo gek lang geleden is hij
namelijk tot de ontdekking gekomen dat de
bijbelse geschriften getalscomposities zijn.
Via bepaalde verbanden, herhalingen en optelsommen blijkt dat het steeds een vast groepje
getallen is dat in de teksten een rol speelt en
dat ze aldus helpen de boodschap van de
bijbelschrijvers gestalte te geven. Veel méér
formules dan we vermoeden blijken bijvoorbeeld zevenmaal voor te komen en aldus een
onderling 'netwerk' te vormen. Zelfs het
aantal woorden waaruit een verhaal (of een
deel ervan) is opgebouwd blijkt met opzet
gekozen om de symboliek van het betreffende
getal te ondersteunen. Zo is het opvallend dat
met name de getallen 26 en 17, beide een
optelling van de letter- of getalwaarde van de
Godsnaam JHWH, veelvuldig de compositietechniek van de verhalen ondersteunt.
Er wordt door L. zoveel materiaal aangevoerd om deze zienswijze te illustreren dat hij
alleen daarom al het voordeel van de twijfel
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zou moeten krijgen, iets dat de wetenschappelijke wereld hem tot nu toe niet heeft gegund.
Wie dit boekje rustig en grondig doorleest,
kan nauwelijks tot een andere conclusie komen dan dat 'de bijbelse geschriften — zowel
Oude als Nieuwe Testament — niet het resultaat zijn van een toevallig stollingsproces in
hun wordingsgeschiedenis, maar dat ze de
vrucht zijn van een weloverwogen en weldoordachte eindredactie' (p. 121).
Natuurlijk blijven er vragen. Een m.i.
fundamentele kwestie die niet duidelijk wordt
is, waarom men de woorden voor en na de
Hebreeuwse versdeler (atnach) als twee aparte categorieën moet optellen. Aangezien juist
in dit type optellingen erg veel numerieke
symboolgetallen gevonden worden, was het
geen overbodige luxe geweest wanneer de
auteur zijn lezers op dit punt enige instructies
zou hebben verstrekt. Waar de auteur helaas
niets aan kan doen is, dat wie geïnspireerd
wordt door dit boekje — en wie is dat niet'!
— eerst Hebreeuws en Grieks moet gaan
leren om de principes zeil in de praktijk te
kunnen brengen.
!7 Pane Beentjes
C..I I.ahuschagne, Vet-teller: flirt ,rtallrn Fiftieth, en svn^holiek v an getallen in d e hijhehe
oudheid. Boekencentrum. Zoetermeer. 1992.
13 5 pp.. f 21.5().

POLKINGHORNE
Dit boek verscheen voor het eerst in (983.
John Polkinghornr' zette t'r d e redenen
waarom hij, een sermaard natuurwetenschapper in Cambridge, koos voor een priesterop
leiding in de Engelse anglicaanse kerk. Het
hoek leest gemakkelijk. De lezer voelt itch
als hij een laat-avond-gesprek waar een m riend
uitlegt wat hem er toe bewogen heeft een
belangrijke levensbeslissing te nemen. P. is er
zich goed van bewust dat hij niet kan overtuigen en hoopt vooral dat hij begrip kan op
wekken door zijn ontdekking van de christelijke levensvisie geleidelijk aan te ontvouwen.
Hij start bij de wetenschappen, die voor hem
een bron van grote verwondering zijn. Daar
zijn verschillende gronden voor: het felt dat
de wereld met het verstand doorvorst kan
worden, het samenspel van toeval en noodzaak, het antropische principe, de enorme
afmetingen san het unt,ersum en het feit dal
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God geen hypothese hoeft te zijn in het wetenschappelijke betoog. Polkinghorne blijft
niet staan bij enkele nieuwe wetenschappelijke theorieën; zijn aandacht gaat vooral naar
de wetenschapper, de bewogen mens achter
het wetenschapsbedrijf. Bewogenheid is het
kenmerk van de mens als persoon. Dat is P.'s
tweede stap. Dit leidt hem verder tot een
religieuze visie op de wereld, waarin het
bestaan van een Andere wordt aanvaard. Ook
hier verwijst P. naar menselijke ervaringen:
mensen hopen, mensen bidden. Dat is overigens de methode in het hele boek: de zoektocht naar feiten of ervaringen die een argumentatie kunnen staven ('evidence', p. 112).
De zoektocht van P. gaat verder. Hij denkt,
op soms zeer originele en uitdagende wijze,
na over de waarde van het Nieuwe Testament
en over de figuur van Jezus Christus en komt
tenslotte tot het besluit dat de christelijke
levensvisie 'klopt': ze is in overeenstemming
met datgene wat de wereld zelf 'is'.
Polkinghorne onderneemt geen pogingen
om zijn lezer te dwingen hem te volgen. Hij
zet gewoon uiteen wat christelijk geloof voor
hem betekent. Hij levert een persoonlijke
getuigenis, die bovendien een aantal nuchtere
argumenten op tafel legt die zijn levensovertuiging staven. Warm aanbevolen voor wie
wil weten wat er in het hart en het denken
van een gelovige omgaat.
❑ Jacques Haers
John Polkinghorne, The Way the World is. The
Christian Perspective of a Scientist, Triangle
(SPCK), London, 1992, £ 4,99.

MENS & MAATSCHAPP1J

HUMANITAIRE HULPACTIES
Dit werk biedt een combinatie van biografie,
analyse en getuigenis. De auteur is een van de
stichters van Artsen zonder grenzen, die via
het relaas van verschillende hulpacties (de
Koerden na de Golfoorlog, de bootvluchtelingen, de medische urgentieploegen in de grootsteden) tot een kritische bezinning komt over
het wel en wee van de organisatie die hij mee
in het leven heeft geroepen. Emmanuelli stelt
kritische vragen bij het mediatieke en politie-

ke misbruik van humanitaire hulpacties. Ook
de evolutie van de geneeskunde tot tekenwaarde en 'fast product' wordt scherp geobserveerd. In de marge van dit harde gebeuren
toont Emmanuelli echter eveneens iets van de
binnenkant, zijn binnenkant: de contemplatieve kijk, de spiritualiteit van de arts, het Franse
laïcistische ethos van het republikeins humanisme... Vooral de epiloog, L'humanitaire est
un secret, is een erg sterk stuk.
❑ Jef Van Gerwen
Xavier Emmanuelli, Les prédateurs de !'action
humanitaire, Albin Michel, Paris, 1991, 250
pp., FF 89.

KATHOLIEKE KRITIEK
OP HET KAPITALISME
De honderdste verjaardag van Rerum Novarum is uiteraard aanleiding geweest tot een
resem publikaties over de christelijke sociale
leer. Sommige daarvan zijn congrescompendia, zoals Christenen en samenleving (Kok,
Kampen); andere zijn systematische analyses,
zoals L'économie, l'homme, la société van
J.Y. Calvez (Desclée, 1989) of Wegen naar
gerechtigheid van B.J. De Clercq (Acco,
1990); en er zijn de historische bijdragen,
waartoe we dit werk van Salemink mogen
rekenen. De auteur heeft een eeuw 'sociale
leer van de kerk' samengebracht onder de
invalshoek van de kritiek op het kapitalisme.
Daarmee wordt de onvermijdelijke veelheid
van themata binnen deze traditie op één overzichtelijke noemer gebracht. Een tweede pluspunt is dat de auteur niet zozeer bij de tekst
van de encyclieken blijft staan, maar op zoek
gaat naar bronnen en auteurs die de context
vormen: Pesch, Ryan, Messner, Von Nell
Breuning, Maritain e.a. De recente evolutie
sinds 1970 (bevrijdingstheologie, Novak,
Hinkelammert,...) komt ruim aan bod. Het
geheel wordt besloten met een systematisch
hoofdstuk dat de hoofdlijnen van de katholieke kritiek op het kapitalisme samenvoegt. Eén
schoonheidsfoutje: waarom is er steeds sprake
van tollerantie (p. 10, 261)?
❑ Jef Van Gerwen
Theo Salemink, Katholieke kritiek op het kapitalisme 1891-1991. Honderd jaar debat over
vrije markt en verzorgingsstaat, Acco, Amersfoort/Leuven, 1991, 280 pp., f 39.
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GESCHIEDENIS
DE JOODSE BESCHAVING
IN KAART GEBRACHT
In 1969 publiceerde Martin Gilbert van het
Merton College te Oxford zijn Jewish History
Atlas, die in 1981 eindelijk in een Nederlandse vertaling het licht zag (Heureka, Weesp).
Daarin heeft hij op meer dan honderd kaarten
de motieven in beeld gebracht die joden ertoe
brachten zich te verplaatsen. Dat kon om heel
uiteenlopende reden zijn: wegens verdrijving.
handel, het verlangen naar Zion terug te keren, enz.
In de uitgave die Josephine Bacon, met
adviezen van Martin Gilbert, thans het licht
doet zien vormen die kaarten het uitgangspunt
voor een geschreven tekst waarin de motieven
voor die joodse verplaatsingen verder worden
toegelicht. Dat de meeste aandacht daarbij
uitgaat naar de periode vanaf de late middeleeuwen tot heden zal geen verbazing wekken.
Antisemitisme en holocaust zijn daarbij helaas
de onderwerpen die in twee afzonderlijke
hoofdstukken de inktzwarte bladzijden van
onze westerse geschiedenis levend moeten
houden.
De atlas is prachtig uitgevoerd en bevat
een schat aan gegevens die met behulp van de
index (pp. 222-224) gemakkelijk kunnen
worden teruggezocht. Niettemin zijn er enkele
zaken die mij hij zo'n duur boekwerk enigs
,ins tegenvallen. Om te beginnen moet de
gebruiker van deze atlas erop verdacht zijn
flat de hasisintorinatie op alle kaarten met 1,
vertaald, maar een replica is van de Engelstalige editie uit 1990. Alle geografische namen
(landen, streken. rivieren. steden) vindt u er
dus in het Engels. De geëncadreerde toelichiingen op elke kaart lijn daarentegen wél
vertaald. Het is in het be g in dus even wennen
aan die mengeling.
At en toe klopt de informatie van de
kaarten niet met de lopende tekst van het
hoofdstuk. Waar de kaart op bladzijde 95
bijvoorbeeld meldt dat in Engeland in 1909
voor het eerst een jood lid werd van een
Engels kabinet, wordt in de tekst op bladzijde
94 gemeld dat Sir George Jessel al in 1871
minister van justitie werd onder Gladstone.
Op pagina 209 staat een reproduktie van de
beroemde glas-in-lood ramen van Marc Chagall. Het bijschrift vermeldt slechts de woor-

den 'in een synagoge'. Ik verwonder mij
erover dat dit niet specifieker is gemaakt; de
ramen bevinden zich, zoals iedereen weet, in
de synagoge van het Hadassa-ziekenhuis in
Jeruzalem. De Nederlandse uitgever heeft
klaarblijkelijk niemand in de arm genomen
om dit soort zaken nog eens even te checken;
ik beschouw dat als een gemiste kans. Uiteraard kunnen dergelijke detailopmerkingen de
verdienste van deze atlas geheel doen ondersneeuwen; dat is echter niet mijn bedoeling.
De publikatie draagt ontegenzeggelijk bij aan
het besef dat bepaalde perioden uit onze geschiedenis die wij bij voorkeur vergeten,
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht
dienen te worden.
❑ Panc Beentjes
Josephine Bacon. De geillustreerde atlas san de
Joodse beschaving 4000 taai hem hiede,irs,
Uitgeverij BZZTOH, Den Haag. 1991. 224 pp .
t 75

LA CONTROVERSE DE VALLADOLID
Het boek La Controverse de Valladolid doet
denken aan de film The Mi.Ssion. Hier ook
staat een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder
voor een moeilijke beslissing. Hij moet anno
1550 beslechten in een twistgesprek in het
Spaanse Valladolid. Zal hij Bartolomé de Las
Casas gelijk geven en het opnemen voor de
waardigheid van de Latijnsamerikaanse indianen'.' Ot zal hij zich laten verleiden door de
ar g umentaties van Juan-Gives de Sepulveda.
een koppige aristotelicus Boor wie de Indianen ten minder,' soort \an ;n('n!t'ii /1111 Br"
de hoofdfiguren zijn historisch, het twistgesprek ,elf heeft echter nooit plaatsgevonden
Maar Carrière wil de geschiedenis als een dra
vla e oorstellen. hij wil toespitsen om de geest
van ss at gebeurd is helder te krijgen t p t^ i.
Het resultaat is een boeiend boek met een
onverwacht en pessimistisch slot dat tot na
denken stemt De lezer wordt hij het debat
getrokken: de vragen. onzekerheden en on
rechtvaardigheden van de Conluista z i jn no)*.
,tin eigen vragen. onzekerheden en onrechtsaardigheden. Gebruikt hij zelf niet allerlei
ingewikkelde redeneringen om zijn medemensen links te laten liggen? Is hij niet bereid,
om de beste redenen, zijn tegenstrevers het
zwijgen op te leggen? Voelt hij geen woede
opkomen wanneer hij ,iet hoe mensen verdrukt vs orden Persoonlijk hen ik altijd ss a
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wantrouwig wanneer een boek me zo sterk
meesleept. En in dit geval lijkt het wantrouwen enigszins gerechtvaardigd. Het foutje op
p. 28 (paus Julius III is de opvolger van Paulus III en niet omgekeerd) maakt me wrevelig:
hoever is de historische inleiding te betrouwen? Storender nog vind ik de wijze waarop
de antagonisten voorgesteld worden: het koele
en redenerende verstand van Sepulveda staat
tegenover de emoties van de temperamentvolle Las Casas. Daardoor wordt de indruk gewekt dat filosofie en theologie niet meer dan
ideologie zijn en dus mensonvriendelijk.
Gelukkig weten de lezers van Streven minstens sinds Renilde Vos' a rt ikel Gutiérrez
over Bartolomé de Las Casas (februari 1992,
pp. 387-398) dat de 16e eeuwse dominicaan
ook als theoloog niet te versmaden is. Unfair
tegenover de kerk is verder de voorstelling
dat in 1550 een kardinaal de knoop moet
doorhakken. Die knoop was al lang en op
uitdrukkelijke wijze doorgehakt. Het Enchiridion symholorum van Denziger en Schënmetzer (editie 36, 1976, nr. 1495) citeert een
pauselijke breve van 1537 waarin met excommunicatie gedreigd wordt. Wat betreft de eis
voor een menswaardiger behandeling van de
Indianen waren Las Casas en de kerkelijke
hiërarchie klaarblijkelijk bondgenoten. Ondanks dit alles blijft Carrières boek de moeite
waard: het spoo rt aan tot een doordenken van
de Conquista.
❑ Jacques Haers

Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid, Editions Pré aux Clercs, 1992, FF 98.

KAPELMEESTER VAN AUSCHWITZ
Na een jaar gevangenschap in een Frans interneringskamp belandde Szymon Laks, een
Pools joods violist en componist die zijn
opleiding voltooide aan het conservatorium
van Parijs, in juli 1942 in Auschwitz-Birkenau. Zijn landgenoten bezetten daar de beste
posities in de machtshiërarchie onder de gevangenen. Dat, plus het feit dat hij muziek
kon spelen en componeren en vele talen beheerste, liet hem toe 21/2 jaar gevangenschap
in Auschwitz te overleven. Mogelijk speelde
ook mee dat hij niet alleen als jood, maar ook
als homoseksueel (wat hij slechts terloops
vermeldt) werd geklasseerd, in de nazi-ideologie een 'promotie' van een uit te roeien ras
tot een co rr igeerbare afwijking, in realiteit

uitstel van executie.
Laks werd ingelijfd bij het kamporkest.
Dat stond in voor de muzikale omlijsting bij
gaan en komen van het plebs dat buiten het
kamp slavenarbeid ve rr ichtte, hield op zondagen openluchtconce rten voor gevangenen en
SS-ers en kwam tegemoet aan de wensen van
melomane SS-ers. De Lagerkapelle telde 20
tot 40 leden die werden geselecteerd uit de
vele bekwame musici in de stroom slachtoffers naar het grootste knekelhuis aller tijden.
Gewone orkestleden waren niet vrijgesteld
van zware arbeid. Laks klom snel op tot 'Notenschreiber' en kapelmeester en mocht zich
alleen met het orkest bezighouden.
Ko rt na de oorlog schreef Laks samen
met een lotgenoot (René Coudy) een verslag
over zijn ervaringen (Musique d'un autre
monde, 1948). Tot aan zijn dood (1983) bleef
hij tevergeefs proberen dat in zijn moede rt aal
te doen uitgeven. In 1978 herschreef hij zijn
mémoires. Ze werden postuum gepubliceerd
in het Engels (1989) en nu in het Nederlands.
De weerstand tegen publikatie heeft te
maken met de bijzondere optiek van waaruit
Laks de kampwereld belicht en het daarvan
afwijkend kampbeeld dat vrij snel gegroeid is
in het collectieve geheugen. Kort na de bevrijding verschenen relatief veel ego-documenten
waarin onverholen aandacht werd besteed aan
de gevolgen van de vaak enorme machtsverschillen tussen gevangenen. Vanaf de jaren
vijftig werd dat steeds ongebruikelijker. Sinds
ko rt is daar een kentering in gekomen, waarschijnlijk mede door het succes van Primo
Levi's laatste boek De verdronkenen en de
geredden.
Het verslag van Laks kan, als het niet in
zijn context geplaatst wordt (Auschwitz en de
duizenden andere ooggetuigenverslagen), licht
fout geïnterpreteerd worden. De kamparistocratie waartoe Laks behoorde, leefde in onvoorstelbare luxe, genoot daar met volle teugen van, wedijverde om de gunst van melomane SS-ers, dacht alleen aan vreten en had
geen oog voor de ellende van het kampproletariaat. SS-ers kwamen als goede buren op
visite, lieten heimwee en verveling verdrijven
door hun geliefkoosde melodieën.
Laks had geen last van gewetensbezwaren
en ook geen behoefte aan expliciete rationalisaties van zijn kampgedrag. Hij verzet zich fel
tegen de visie van sommige lotgenoten dat
hun muziek het moreel van gewone gevangenen opkrikte, hun overleving bevorderde en
geeft hallucinante voorbeelden van het tegen-
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deel. Zijn relaas werpt een rauw licht op de
machtsverdeling in het kamp en op functie,
werking en beperking van culturele schepping
en genot.
Aanbevolen lectuur, alleen jammer dat dit
dure boekje al te losjes werd gelijmd.
❑ Gie Van Den Berghe
Szymon Laks, Kapelmeester van Auschwitz.
Muziek uit een andere wereld, Kritak, Leuven,
1992, BEF 550.

DAGBOEK VAN EEN SOLDAAT
Van 1806 tot 1813 nam de Zuidduitse metselaar Jakob Walter als loteling tegen heug en
meug deel aan de veldtochten van Napoleon.
Over zijn belevenissen schreef hij een verslag
dat ten gevolge van familieperipetieën in de
jaren dertig van onze eeuw opdook in de
Amerikaanse staat Kansas, en zopas in het
Nederlands werd gepubliceerd.
Deze memoires zijn in drie delen ingedeeld, parallel met de drie veldtochten waaraan Walter deelnam. Uiteraard wordt het
meest aandacht besteed aan de laatste, beruchte veldtocht, die Walter tot in Moskou bracht
en het leger van de agressor decimeerde: van
de 600.000 ve rt rekkers kwamen er nauwelijks
een 20.000 weer thuis. Het hoeft dan ook
geen betoog dat Walters relaas een aaneenrijging is van verschrikkingen en gruwelen,
maar toch is het meer dan dat. Want de gruwel en het burleske, wreedheid en naastenliefde, fundamentele en triviale ervaringen liggen
soms dicht bij elkaar; de oorlog verhevigt en
concentree rt deze ervaringen en geeft ze een
eigen bizarre causaliteit. Walter registreert het
allemaal vanuit zijn ik-perspectief. Als direct
betrokkene te velde mist hij het grote overzicht en het juiste perspectief van de geschiedenis; in de plaats daarvan registreert hij
zakelijk maar genadeloos de dagelijkse gebeurtenissen. Op geen enkele manier kiest hij
partij; hij heeft geen motivering tenzij de
drang om te overleven, maar combineert het
daarmee noodzakelijk samenhangende egoisme met een flinke scheut praktische, Defoeachtige religiositeit, die het geheel voor de
moderne lezer een verrassend historisch cachet geeft.
Het document is boeiend maar niet bepaald origineel (vrij veel soldaten uit de Grande Armée stelden hun avonturen te boek), en
het is verrassend dat het na zoveel jaren plots
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in het Nederlands opduikt. Het is overigens
niet volledig en de tekst van Walter zelf is
nauwelijks 61 bladzijden lang. De rest van het
boek bestaat uit lithografieën, houtsneden,
spotprenten, gravures en kaa rt en (12 pagina's), een situering van Napoleons veldtochten, zes brieven van soldaten, verantwoordingen, overzichten, verklaringen en bibliografie, en een bijzonder boeiende 'Historische
plaatsbepaling' van dit dagboek waarin Frank
Melvin een prachtig staaltje van historische
kritiek weggeeft en de grillige weg van het
dagboek in zijn herontdekking volgt.
We willen Walter niet te ko rt doen, maar
zijn narratieve kracht is niet in verhouding tot
de epische dimensie van de gebeurtenissen:
niet iedereen kan een Tolstoj zijn. De inkleding van zijn tekst is wat overdadig, maar
wordt nog gered door de plaatsbepaling, die
bewijst dat wetenschappelijk onderzoek adembenemender kan zijn dan het verslag van een
oorlog.
El Jaak De Maere
Jakob Walter, Daghoek ail cen soldaat rat het
lc gel- van Napoleon, Contact, Amsterdam, 1992.
144 pp., BEF 495.

LITERATUUR
DUBBELE VISIE
Frye is geen onbekende naam in de literatuur
wetenschap Hit doceerde een leven lang
Engels aan de Universiteit van I oronto en
werd beroemd met The Al natomv of Crttic 15111
Zijn liefde voor W. Blake bracht hem tot een
intensieve studie van het verband tussen de
literatuur en de bijbel. Deze studie vond haar
neerslag in twee complementaire boeken: The
Great Code The Bifile and Literature (1982)
en Words with Power (1990) — het eerste
boek werd overigens onlangs in Nederlandse
vertaling aangeboden door de Nijmeegse
uitgeverij SUN. Die grote belangstelling voor
de bijbel was wellicht niet alleen het gevolg
van de intertekstuele verwijzingen naar bijbelse verhalen, stijlvormen enz. in het dichtwerk
van Blake. Frye was ook 'ordained minister
of The United Church of Canada'. In dit
boekje blijkt Fryes religieuze engagement
meer dan ooit. De eerste drie van de s ier
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hoofdstukken zijn lezingen gehouden in mei
1990. De auteur voegde er nog een vierde
hoofdstuk aan toe. Helaas mocht Frye de
publikatie van zijn 'dubbele visie' niet meer
beleven. Een voorvoeld einde, want in de
inleiding zegt hij dat de gepresenteerde ideeën
niet afgesloten zijn, maar veeleer opgevat
moeten worden als genoteerd tijdens 'a rest
stop on a pilgrimage, however near the pilgrimage may now be to its close'.
'Double vision' is het concept dat het
boekje beheerst. Achtereenvolgens wordt een
'dubbele visie' op de taal, de natuur, de tijd
en God geboden. Het concept is ontleend aan
deze strofe van Blake (p. 22):
For double the vision my eyes do see
And a double vision is always with me
With my inward eye 'tis an old man grey
With my outward a thistle across my way.

Blake ziet op zijn weg een distel staan, waarin hij met zijn innerlijk oog een grijze oude
man ontwaart. Tegenover dit dubbele zien
staat 'the single vision', die de natuur ziet als
iets los van de mens, zonder menselijke omvorming of participatie. 'Double vision' is
oog hebben voor de spirituele dimensie, voor
het meer.
Dit boekje is een mooie introductie tot de
inspiratie, het engagement en de doelstellingen van Frye, die hij op andere plaatsen ruimer en systematischer heeft uitgewerkt.
Walter Van Herck

❑

Northrop Frye, The Double Vision. Language
and Meaning in Religion, University of Toronto
Press, Toronto/Buffalo/London, 1991, 88 pp.

exact weer te geven, al worden zij — het
klinkt als de kwadratuur van de cirkel — als
het ware vermengd met de inzichten, kennis
en wetenschap die de volwassen verteller
sindsdien heeft opgedaan. Dat geeft een vervreemdend gevoel, vooral als er in het verhaal
een paar voetnoten voorkomen waarin de
verteller vanuit het heden commentaar levert
op toenmalige gedachten of op het vertellen
zelf. Dat vertellen is trouwens een bewuste
act. Zo schrijft de verteller dat hij zich beter
zou concentreren op datgene, 'wovor ich mich
offenbar am liebsten drucken wurde, namlich
die letzste Begegnung mit Herrn Sommer zu
erzahlen und damit das Ende seiner und dieser Geschichte' (pp. 117-118).
Want uiteindelijk — je zou het als lezer
na al die boeiende uitweidingen bijna vergeten, handelt dit boek in eerste instantie over
een zekere mijnheer Sommer. Deze zonderlinge figuur houdt al jaren lang, dag in dag uit,
van 's morgens tot 's avonds onophoudelijke
voetmarsen, waarbij hij met rugzak en wandelstok aan een razend tempo door de streek
loopt. Niemand blijkt veel te weten over
mijnheer Sommer, die enkele keren in het leven van de ik-figuur opduikt.
Die Geschichte von Herrn Sommer is niet
alleen op literair vlak een interessant boek,
het is door zijn haast bibliofiele afwerking
een streling voor het oog. Een boek om te
koesteren dus, in alle opzichten.
El Peter Meukens
Patrick Suskind, Die Geschichte von Herrn
Sommer, mit Bildern von Sempé, Diogenes,
Zurich, 1991, 129 pp.

MONIKA MARON
PATRICK SUSKIND
Dat Patrick Suskind de wonderbaarlijke gave
bezit op spannende en meeslepende wijze
bizarre figuren ten tonele te voeren, is sinds
het verschijnen van Das Parfum (1985) en
Die Taube (1987) bekend. Hij heeft de pure
vertelkunst meesterlijk verrijkt en gerehabiliteerd. In Die Geschichte von Herrn Sommer is
het niet anders. Het boekje telt slechts een
honderdtal bladzijden tekst en wordt geïllustreerd met bijna 30 prachtige, gekleurde tekeningen in waterverf van de Franse kunstenaar
Jean-Jacques Sempé. De ik-verteller plaatst
zich terug in zijn kinderjaren en is daarbij in
staat zijn toenmalige emoties en gedachten

Rosalind Polkowski is een 41 jarige DDRgeschiedkundige die na jarenlange arbeid voor
een historisch instituut besluit haar werk op te
geven. Ze wil haar intellectuele capaciteit nog
enkel voor zichzelf gebruiken. Geld verdienen
doet ze met schrijfwerk waarvoor ze enkel
haar handen, maar niet haar hoofd ter beschikking moet stellen. Zo krijgt ze van Herbert Beerenbaum, een vooraanstaand communist, de opdracht als scribente op te treden bij
het schrijven van zijn memoires. Ze leent haar
hand, omdat de zijne door een handicap onbruikbaar geworden is.
Als Beerenbaum stereotiepe zinnen dicteert zoals 'Gestutzt auf den reichen Erfah-
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rungsschatz der Leninschen Partei sowie ihre
bruderliche Hilfe, fuhrte unsere Partei die
Arbeiterklasse zum Sieg und errichtete fur
immer den Sozialismus im ersten Arbeiterund-Bauern-Staat auf deutsche Boden' (p. 95),
krijgt Polkowski het almaar moeilijker, om bij
het noteren niet na te denken en haar mening
voor zich te houden. Op een keer laat ze zich
gaan en legt ze Beerenbaum het vuur aan de
schenen. Die krijgt een hartaanval die hem
fataal zal worden.
Dit verhaal wordt niet rechtlijnig verteld,
maar al van in het begin onderbroken door
passages over de begrafenis van Beerenbaum,
over de jeugd van Rosalind, die getekend was
door een rotslechte verstandhouding met haar
orthodox-communistische vader en over haar
nogal turbulente en biza rr e privé-leven.
Stille Zeile seclzs is een wat chaotisch
boek. Het bevat enkele literair hoogstaande
passages, maar het geheel mist de spankracht
van een meesterwerk. Het is wellicht nog het
interessantst voor wie een beeld wil krijgen
van (facetten van) de alledaagse realiteit in de
voormalige DDR.
❑ Peter Meukens
Monrka Maron, Stille /Me Ser hs. Fischer.
Frankfurt am Main. 1991. 219 pp., DM 32

verhaal 'Die Liebe' vertelt het meisje Sonja:
'Oft hielt ich die Luft an, bis ich schon ganz
blau im Gesicht wurde, aber im letzten Moment kam mir immer das Atmen dazwichen'
(p. 11). In het laatste verhaal 'Das Herz kaum
gr o sser als die Leichenfaust' pleegt de volwassen Lisa zelfmoord als zij beseft dat haar
man niet meer de minste aandacht voor haar
heeft; een eigentijdse variatie op het eros/thanatos thema.
Dat laatste verhaal vormt literair gezien
het hoogtepunt van de bundel. Het bestaat uit
drie delen: bedenkingen en verwachtingen van
Lisa i.v.m. haar relatie tot Richard worden
van Richards gedachten en gevoelens gescheiden door het verslag van de lijkschouwing
van Lisa (in extenso!). Het bevestigt de pessimistische teneur van de verhalenbundel, waarin de onleefbaarheid van onze wereld centraal
staat. Ondanks een aantal rake en soms ijzingwekkende observaties is het niveauverschil
tussen de verhalen te groot. Kolonien der
Liebe is naar mijn smaak overroepen in de
Duitse pers. Het feit dat Heidenreich in de
Bondsrepubliek een bekend mediafiguur is,
zal daar niet vreemd aan zijn.
❑ Peter Meukens
Elke Heidenreich, Kolonien del Liebe. Ro y ohlt.
Reinbek bie Hamburg, 1992. 175 pp.

ELKE HEIDENREI('H
CADAVRE EXQUIS
Negen verhalen bevat Kolouieni der Liebe. In
ieder verhaal speelt een vrouw de hoofdrol,
die telkens een andere naam draagt, maar
duidelijk steeds een nieuwe afsplitsing van
dezelfde figuur is. Gemeenschappelijk voor al
deze hoofdpersonages is het gebrek aan moederliefde tijdens de kinderjaren. Zelden of
nooit denkt de hoofdfiguur met tederheid aan
haar moeder terug. In bijna ieder verhaal kent
de hoofdpersoon een turbulent liefdesleven,
waarbij ze zelfs op haar vijftig nog niet instaat is een duurzame, blijvende relatie met
een man op te bouwen, gebaseerd op liefde.
'Die Liebe dauert immer nur eiven Augenblick' (p. 154), schrijft de resignerende ikfiguur in een brief aan haar (nog-)minnaar,
die ze door een reis naar Wenen wil vergeten
('Winterreise'). Dé liefde is volgens Heidenreich een illusie. Samenhangend met het onvermogen de chaos tot een geregeld leven met
zekerheden en houvast om te buigen, manifesteert zich in enkele verhalen bij het hoofdpersonage een doodsverlangen In het eerste

Bob van Laerhoven schrijft romans en verhalen met een wat eigenzinnig karakter. Neem
b.v. zijn jongste roman met de bevreemdende
titel Cadavre Exquis, waarin hij de baarlijke
duivel ontketent in de persoon van Dolle
Drees. Deze doldraaiende vijftigjarige kunstschilder luistert naar de naam Drees De Grijse. Achter die vermomming gaat de Gentse
kunstenaar Dees De Bruyne (°1940) schuil.
Hoewel beide 'personages' veel met elkaar
gemeen hebben — hun leeftijd en levenswandel bijvoorbeeld, maar ook hun thematiek en
schilderstijl — is het toch niet aangewezen de
roman te lezen als een sleutelroman.
In Cadavre Exquis krijgt de waarheid een
heel eigen gezicht. De verteller Drees De
Grijse hecht meer geloof aan de waarheid van
zijn fantasie dan aan de echtheid van de realiteit ('Ben je me weer een schilderij aan het
vertellen?'. vraagt zijn dochter Sarah op p.
175). Daarom is zijn fantasmagorisch relaas,
waarin de dood de hoofdtoon krijgt. hoogst
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onbetrouwbaar en kunnen we van hem alleen
hoogte krijgen via symbolen die opduiken uit
zijn onderbewustzijn.
Bob van Laerhoven heeft het zieleleven
van zijn hoofdpersoon (weer) tot een psychologisch slagveld gemaakt. Het merkwaardige
gedrag van De Grijse lijkt nog het meest op
hysterie, een neurose die zich fysiek manifesteert in zijn onvermogen tot schilderen, zijn
painter's block. Als het verhaal begint duurt
die toestand al twee jaar. Hij raakt dan bovendien in een acute crisissituatie wegens het
overlijden van zijn moeder Julia. Hij steekt de
woning van Marie Geitenblaute, waar zijn
ouders ooit nog woonden, in brand en veroorzaakt de verdrinkingsdood van zijn jeugdig
vriendinnetje Gitte.
Enkele maanden na deze feiten bevindt
hij zich in Instelling Ter Heyde. En hier duikt
een vertrouwd cliché op: de behandelende
psychiater Dr. Van den Bone vraagt hem zijn
herinneringen op te schrijven. De Grijse aanvaardt, maar neemt een loopje met de waarheid (d.i. de waarheid van de feiten) en met
zijn arts. Wanneer hij aan het eind van het
verhaal erin slaagt de instelling te ontvluchten, verneemt hij van zijn dochter Sarah dat
Van den Bone voor haar een soort vadersubstituut was en dat zij hem gebruikte om
zich van haar vader Drees te bevrijden. Zonder dat Drees het besefte, speelde Van den
Borre dus nog een bijkomende rol in zijn
leven. Drees noteert: 'Sinister doktoorke Van
den Bone, u en ik hebben een Cadavre Exquis gecreëerd. Stop' (p. 180).
Drees De Grijse ervaart zichzelf als een
schizofrene persoonlijkheid. Voor zijn 'tweelingziel' (zijn 'evenbeeld', 'spiegelbeeld',
'vriend'...) heeft hij de naam Artuur bedacht.
Artuur is voor hem de engel van de hoogmoed, die hem doet verlangen naar absolute
schoonheid, heiligheid en onaantastbaarheid,
waarden die hij van moeder Julia mee heeft
gekregen.
De engel van de hoogmoed is echter ook
de oorzaak van zijn 'val' en de grond van alle
ellende.
Er treden in Cadavre Exquis nogal wat
engelen op. Volledig in de ban van onbewuste
mechanismen laat Drees een aantal personages elkaar overlappen en in elkaar schuiven
tot het complexe beeld van de engel. Voor dit
fenomeen bestaat in de psychoanalyse de term
verdichting.
De flap verklaart Cadavre Exquis als een
subtiel spel waarbij deelnemers onafhankelijk
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van elkaar eigen elementen aan het geheel
toevoegen om een nieuw collectief geheel te
creëren. Maar de titel roept ook andere beelden op: donkere associaties met de dood en
met demonische krachten. Wie vertrouwd is
met het werk van Bob van Laerhoven, weet
dat hij maar al te graag spit- en wroetwerk
verricht in de schaduwtuin van de menselijke
psychè. Hij wil altijd het duister in het zonlicht halen en is daar in dit geval, met de
figuur van Dolle Drees, bijzonder goed in
geslaagd.
Cadavre Exquis is een geïnspireerd geschreven boek over de mens als 'terra incognita'. Het slingert de lezer heen en weer tussen medeleven en afschuw, ontroering en
onbegrip. Van Laerhoven peilt naar de diepte
en brengt onbekende denk- en gevoelsgronden
aan de oppervlakte. Zo maakt hij het onbekende wat meer vertrouwd en het vertrouwde
wat minder gewoon. Dat zou wel eens zijn
speciale verdienste kunnen zijn.
El Jos Van Thienen
Bob van Laerhoven, Cadavre Exquis, Dedalus,
1992, 208 pp., BEF 599.

RAZERNIJ DER LIEFDE
In zijn inleiding schat Hans van Straten dat
een volledige compilatie van de Nederlandse
scabreuze poëzie van de middeleeuwen tot het
begin van de 18e eeuw zo'n 1500 a 2000
bladzijden zou beslaan. Wat hij hier aanbiedt,
heet 'het resultaat van een verkenningstocht
door grotendeels onbekend gebied'. Het mag
inderdaad verbazing wekken dat zo'n aanzienlijk deel van de Nederlandstalige literaire
produktie zo lange tijd in archieven en bibliotheken verborgen is gebleven en dat zelfs
meticuleuze geschiedschrijvers als Kalff en
Knuvelder en nauwelijks aandacht aan wilden
of durfden besteden. Alleen Gerrit Komrij (in
De Nederlandse poëzie van de 17e en 18e
eeuw) en Rody Chamuleau (in Jantje zag een
pruikje hangen) waagden zich eerder aan een
bloemlezing. Van Stratens selectie is niet
alleen ruimer dan die van voornoemde bloemlezers maar bovendien zijn de door hem gekozen teksten voorzien van soms erg nuttige
toelichtingen.
Opvallend is dat de scabreuze poëzie uit
de betreffende periode zelden recht voor de
raap is: taboewoorden werden door vrijwel
alle schrijvers gemeden. Er werd veelvuldig
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gebruik gemaakt van wat Van Straten malicieus 'dekwoorden' noemt, die later vaak wel
in de taboesfeer belandden (b.v. naaien).
Verder is het merkwaardig dat de zo beroemde handschriftenbundels van Gruuthuse en
Hulthem naast de Middelnederlandse 'klassiekers' ook ontuchtige teksten blijken te bevatten. Het scabreuze lijkt dus van in het begin
ook in hogere kringen opgang te hebben
gemaakt. Voor de Gouden Eeuw zijn er de
bekende namen: Hooft, Huygens, Luiken, en
uiteraard, Focquenbroch. De bundel eindigt
met een ruime selectie uit de werken van ene
Pieter Boddaert jr., 'de interessantste ontdekking die mijn verkenningstocht heeft opgeleverd', aldus Van Straten.
El E. van der Aa
Razernij der liefde Ontuchtige poëzie in de
Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd,
bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door Hans
van Straten, Arbeiderspers, Amsterdam, 1992.
281 pp., BEF 799.

V
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EROS ONTSLUIERD
Een Amerikaanse biologe en een dito publicist hebben zich samen gewaagd aan een
speurtocht naar de seksuele voorgeschiedenis
van de mens. Kris kras behandelen ze thema's
als de spermacompetitie, de rol van begeleidend spel en orgasme, onze relatie tot andere

dieren (ook, maar niet enkel op seksgebied),
het 'fallische' denken en allerlei seksuele
eigenaardigheden van bij de bacteriën tot de
mens.
Het boek is een vreemd mengsel van
biologische en historische anekdotiek. Er is
een losse betoogtrant die voortdurend wordt
onderbroken door bizarre en excessieve voorbeelden. De combinatie beoogt een afrekening
te brengen met allerlei teleologische pretenties
uit het verleden (godsdiensten, evolutieleer,
socialisme), maar gaat niet echt op die stellingen in en poneert tussendoor quasi achteloos
een aantal nieuwe vanzelfsprekendheden die
evenmin ernstig worden ondersteund. Verschillende verschijnselen worden losgemaakt
uit hun (inderdaad soms hypothetische) plaats
in een evolutieschema (borsten, clitoris,...)
maar de triomfalistische vaststelling van hun
overbodigheid is evenzeer een apriorisme. Het
gebruik van vergelijkende voorbeelden is
boeiend maar nooit overtuigend en neemt de
lezer in tegen de gelijkhebberigheid van de
auteurs. En de situering in het metaforische
kader van de evolutie-striptease toont aan dat
ook deconstructivistische auteurs toch nog een
omvattend kader uit hun hoed toveren.
Deze ontsluiering (en ontluistering) van
Eros barst van de zwaarwichtige pretenties,
maar is in feite oppervlakkig vuurwerk.
❑ Jaak De Maere
Lynn Margulis & Dorton Sagan, Eros ontsluierd De oorsprong van ons seksuele leren,
Contact, Amsterdam/ Antwerpen, 1992. 240
pp.. BEF 695
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Wim Verreist
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Een essay over de Vlaamse cultuur in de twintigste eeuw
Vlaamse cultuur...: realiteit of
nostalgie? Springlevend of hopeloos
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Dit essay peilt naar de typische elementen van de twintigste-eeuwse
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196 blz. - Rijk geïllustreerd - 795 B E F

B A N D 2 (1993)
B A N D 3 (1994)

Bij intekening op de drie banden
v ó ó r 1 januari 1993
9 9 0 B E F per band!
U I T G E V E R I J
Vraag onze uitvoerige prospectus met
proefbladzijden!

P E L C K M A N S

Kapelsestraat 2 2 2 • 2950 Kapellen
Tel. 0 3 / 6 6 4 5 3 2 0 • Fax. 0 3 / 6 6 5 0 2 6 3

DE SCENE
maandblad over theater, opera, muziek, kinder- en poppentheater

NUTTIGE INFORMATIE
over alle belangrijke podiumevenementen aantrekkelijk geïllustreerd

IN PE KIJKER
gesprekken met acteurs, componisten, choreografen.

SURPLUS
flitsen uit de nationale en internationale theater- en muziekwereld

HOEKJE VAN HET BOEKJE
besprekingen van recente uitgaven

KALENDER
een overzichtelijke dag-aan-dag-agenda

DE GELE THEATERGIDS
een volledige adressenlijst van schouwburgen en gezelschappen

een jaarabonnement op DE SCENE (10 nummers) kost slechts 550,- Bf

JA, IK WIL EEN GRATIS PROEFNUMMER
NAAM

ADRES

DE SCENE • Minderbrcedersstraat

2 4 • 2 0 0 0 Anh/verpen • tel. 0 3 / 2 3 1 6 5

PERSONALIA
PAUL BEGHEYN S.J. (°1944), studeerde filosofie en theologie in Nijmegen, Amsterdam
en Berkeley (VS). Redacteur van De Heraut, Numaga en Streven. Publicee rt op het
gebied van (kerk)geschiedenis, spiritualiteit, poëzie en kunst. Recente publikaties:
Verwondering en verlangen. De spiritualiteit van de jezuieten, 1990; Met de deuropen.
Vertaalde gedichten, 1991; Abraham Leyniers. Een Nijmeegse hoekverkoper uit de
zeventiende eeuw (1992). Adres: De Lairessestraat 61, NL-1071 NT Amsterdam.
GUIDO ERREYGERS (°1959), licentiaat toegepaste economische wetenschappen
(Universiteit Antwerpen, UFSIA, 1981), doctoraat economische wetenschappen (Université Paris X - Nanterre, 1990). Eerstaanwezend assistent op het Studiecentrum voor
Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO-UFSIA). Onderzoeksgebieden: milieu-economie, geschiedenis van de economische theorie. Adres: Van Den Hautelei 22, B-2100
Deurne.
ERIK FAUCOMPRET (°1950), behaalde het doctoraat toegepaste economische wetenschappen met een proefschrift over de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en
de Middellandse Zeelanden. Van 1975 tot 1979 aspirant van het NFWO. Thans hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) waar hij o.a. 'Europese economische
integratie' en 'Internationaal publiekrecht en internationale organisaties' doceert. Adres:
Guido Gezellestraat 11, B-2900 Schoten.
JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de KU Leuven. Promoveerde
in 1980 op een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
(UFSIA). Adres: Edmond Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
JACQUES HAERS S.J. (°1956), licentiaat wiskunde (KU Leuven), M.A. filosofie
(München), licentiaat theologie (KU Leuven). Werkt thans in Oxford aan een doctoraatsverhandeling over Origenes' gebruik van het scheppingsbegrip. Adres: Campion Hall,
GB-Oxford OXl 1QS.
ETIENNE KLEIN, adres redactie.
HENK VAN DER LINDE (°1915), emeritus hoogleraar in de oecumenische theologie aan
de katholieke universiteit in Nijmegen. Publikaties: De Oecumene in een planetaire
wereld (1967), De kleine Oecumene en de grote (1981), Johann Sehastiaan Bach. Een die
de weg wijst (1985). Adres: Stollenbergweg 70, NL-6572 AD Berg en Dal.
GEORGES DE SCHRIJVER S.J. (°1935), doctor in de godgeleerdheid, licentiaat in de
klassieke filologie. Is hoogleraar (fundamentele dogmatiek) aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. Adres: Smoldersplein 3, B-3000 Leuven.
ERIK DE SMET (°1966), studeerde moderne geschiedenis en sociale en culturele
antropologie te Antwerpen en te Leuven. Stafmedewerker Chirojeugd Vlaanderen. Lid van
de Jesuit European Volunteers.
TOON VANDEVELDE (°1952), studeerde economie en filosofie aan de KU Leuven.
Wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
van de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Pellenbergstraat 190, B-3010 Kessel-lo.
CORNELIS VERHOEVEN (°1928), hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit van
Amsterdam. Ontving in 1980 de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistisch oeuvre. Adres:
Uilenberg 30, NL-5211 EV 's Hertogenbosch.
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12.51 NAAMLOZE VERMISTEN IN DE BIJLMER
HARRY HAMERSMA

'We zullen nooit precies weten hoeveel mensen zijn omgekomen in deze ramp, en wij zullen nooit
precies weten wie het waren'. Er waren 'geregistreerden' en 'verstekelingen'. Van deze laatsten
werd voorheen de aanwezigheid niet opgemerkt, nu wordt hun afwezigheid niet opgemerkt. Het
waren en zijn 'illegalen' in de ogen van de bewoners van de 'eerste wereld'. Hoelang nog?

1255 SPIRITUEEL HUMANISME
ILSE N. BULHOF

Cultuur en godsdienst lijn nauw reet elkaar verbonden, perioden van crisis en van heropleving
lijken er hand in hand te gaan. Niet alle vormen p an religieus besef dragen bij tot een humane
cultuur. In deze bijdrage houdt de auteur een pleidooi voor een spiritueel humanisme dat openstaat
voor andere culturen en andere religies.

1267 GODSDIENST IN MEERVOUD
P leidooi rnor een interreligieice dialoog
t:;EUWOUT KLOOTWIJK

De grote verscheidenheid aan religieuze tradities stelt christenen voor velerlei theologische en
existentiële vragen. Globaal gesproken kunnen er drie wijzen van benadering in de theologie der
religies onderscheiden worden: exclusivisme (Jezus Christus is de enige weg waardoor mensen tot
bevrijding en heil kunnen komen); inclusivisme (er zijn verschillende heilswegen maar de norm en
het criterium tot beoordeling en onderscheiding der geesten is gelegen in Jezus Christus) en
pluralisme (er zijn vele wegen tot het Mysterie van de Waarheid). In dit artikel wordt de laatste
benaderingswijze beschreven aan de hand van de gedachtengang van de Indiase theoloog Stanley
.1 Samartha (1920).

'GEESTELIJKE' CARRIERE VAN G.G. CASANOVA
Slachtoffer ran de_intuigen

1275 DE

ERIK DE SMET

Achttiende eeuwse auteurs zijn 'in'. Na Sade (zie Streven, december 1991) geniet de grote libertijn
en avonturier G.G. Casanova (1725-1798) opnieuw belangstelling. Los van elke band met ons
postmodern levensgevoel dient de lezer deze auteurs te situeren in het kader van het stervende
Ancien Regime. een kantelend tijdperk waarvan de chaos cynisme voortbracht.
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OUDHEID

IN

VERTALING

VINCENT HUNINK

De klassieke oudheid staat tegenwoordig weer in de belangstelling. Dat is goed zichtbaar aan de
vele moderne uitgaven van Griekse en Latijnse werken in ve rt aling. Onlangs verscheen een
monumentaal naslagwerk op dit gebied. Naar aanleiding daarvan wordt in deze bijdrage wat dieper
ingegaan op de hausse in vertalingen. op mogelijke oorzaken van deze moderne ontwikkeling en
op de schaduwzijden ervan.
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1291 BOON, BOONTJE, BOONTJES
JORIS GERITS
In het voorbije decennium en ook vandaag nog is het oeuvre van L.P. Boon geregeld het
voorwerp van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en in Vlaanderen. Een Vlaamse uitgeverij
bezorgt een geannoteerde uitgave in 8 delen van Boons dagelijkse krantestukjes in Vooruit,
geschreven tussen 1959 en 1978. De briefwisseling van Boon met zijn eerste uitgeefster, Angèle
Manteau, en de biografie van A. Manteau, geschreven door Greta Seghers, reveleren een
merkwaardige relatie van waardering en onverschilligheid tussen uitgeefster en auteur. Ook de
receptie van Boons romans wordt gekenmerkt door ambiguïteit. In de actuele Boon-studie wordt
daarover druk gepolemiseerd.

1297 LADISLAV HEJDANEK: DENKEN EN OVERLEVEN
Een gesprek
GUIDO VANHEESWIJCK
Ladislav Hejdanek, één van de oprichters van de Tsjechische vrijheidsbeweging Charta '77, wordt
vandaag als een toonaangevende denker in Oost-Europa beschouwd. Sinds 1990, na de 'fluwelen
revolutie', mag hij opnieuw filosofie doceren. In mei was hij gastspreker op de Wijsgerige Dagen
te Leuven. Met hem hadden we een gesprek over de politieke en wijsgerige evolutie in zijn land.

1305 DROOM EN TRANCE
JOHN VERHAAR
Dromen binnen dromen, taal binnen taal, denken binnen denken: dit alles is kenmerkend voor
onze cultuur. Wat doen we ermee?
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FORUM

1310 DE TIJD, DE AFSTAND EN DIT GEDICHT
JORIS GERITS

1312 MENNO TER BRAAK
JAAK DE MAERE

1313 SOCRATES' LOT
TOON VANDEVELDE

1315 GEEN REQUIEM
Een biografie van Pier Paolo Pasolini
LUC DEVOLDERE

1318 DE VERZORGINGSSTAAT: HET UUR VAN DE WAARHEID
DANIËL CUYPERS
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BOEKEN
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NAAMLOZE VERMISTEN
IN DE BIJLMER
HARRY HAMERSMA

Op zondag 4 oktober zijn er opvallend veel trekvogels in de lucht. Op weg
naar het zuiden, waar de dagen nu langer zijn en het gemakkelijker is te
overleven. In een park, aan de rand van Amsterdam, schijnen alle eenden zich
te hebben verzameld in één enkele sloot. Heel veel eenden, dicht opeen
gepakt, onheilspellend bewegingloos.
Het wordt donker. Dan valt er een onbestuurbaar vliegtuig uit de hemel,
bovenop een flatgebouw. Er ontstaat een enorme vuurzee. Tien etages hoog en
vele appartementen breed. Paniek, gegil en een onwezenlijke stank. De brandlucht is vermengd met een sterke zoete geur. De Boeing 747 van El Al
vervoerde elektronica, bloemen en parfum.
Tachtig appartementen zijn op slag verdwenen, ruim tweehonderd branden
uit. De hulpverlening komt snel op gang, maar er zijn nauwelijks gewonden.
De brand raakt onder controle. Daarna breekt er een week aan van macabere
berekeningen. Waar zijn de doden uit al die driehonderd verwoeste woningen?
'Wij zullen nooit precies weten hoeveel mensen zijn omgekomen in deze
ramp, en wij zullen nooit precies weten wie het waren' . Aldus de hoofdcommissaris van politie na een week, waarin zestig rechercheurs een lijst van
vijftienhonderdachtentachtig vermisten hebben gereduceerd tot minder dan
honderd. Van enkele tientallen zijn sporen gevonden. Van enkele tientallen
staat vast dat ze woonden in de flats die werden weggevaagd. Daarnaast is er
een lijst met namen van 'mogelijk vermisten'. Een lijst die eerst korter wordt
wanneer vermisten worden teruggevonden. Daarna weer langer. Een definitieve
lijst zal er nooit komen. Daarmee wordt de stad geconfronteerd met iets dat
men al lang weet, maar dat opnieuw in alle duidelijkheid aan het licht komt.
Er zijn twee soorten inwoners: geregistreerden en verstekelingen.
De Derde Wereld begint niet voorbij de Middellandse Zee, maar net als in
vele andere steden, gewoon om de hoek van de straat. Een gedeelte van die
Derde Wereld probeert, bij gebrek aan een alternatief, clandestien mee te liften
in de trein van een meer welvarende samenleving. Je doet je best om niet op
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te vallen. Je neemt genoegen met de kruimels van de tafels. Je woont daar
waar het toevallig kan, ook al betaal je een onevenredig hoge huur. Je protesteert niet wanneer je een onrechtvaardige werkgever hebt getroffen. En je
wacht, totdat zich misschien ooit een kans voordoet om boven water te komen.
Enkele dagen na de ramp in de Bijlmermeer blijkt dat men een klein
gedeelte van de slachtoffers heeft kunnen identificeren. Duidelijk is dat het om
vele nationaliteiten gaat: om Antillianen, Ghanezen, Surinamers, Israëli's,
Pakistanen, Nederlanders en kleinere aantallen slachtoffers van andere nationaliteiten. Er volgen rouwplechtigheden. Zelfs enkele begrafenissen. In veel
gevallen is er echter niets om te begraven. Er is alleen maar een 'dossier'.
Vaak is er alleen maar een naam. Bij een aantal dossiers ontbreekt een naam.
Tenslotte moet er, volgens alle betrokkenen, ook een groep slachtoffers zijn
van wie er geen spoor is, geen naam en geen dossier. Mensen die in de
vlammen zo lang gecremeerd zijn, dat er niets meer van hen over is. Mensen
die vóór de ramp niet als bewoners geregistreerd stonden opdat hun aanwezigheid niet zou worden opgemerkt, en van wie ook hun afwezigheid nu niet
wordt opgemerkt.
Voor de bewoners van bijna driehonderd getroffen flats, die de ramp
hebben overleefd, komt vervangende woonruimte beschikbaar. Enkele duizenden die getuige zijn geweest van de ramp willen ook verhuizen, maar zullen
een tijd moeten wachten. Bedrijven schenken massaal huisraad. Allerlei
instellingen bieden hulp. Ook voor onverzekerden blijkt er van alles mogelijk.
Het probleem is echter dat veel clandestiene bewoners van de wijk zich niet
willen laten registreren. Uit vrees voor uitzetting, uit angst voor de autoriteiten. Zelfs voor de hulpverleners van het Leger des Heils is men bang, omdat
die een uniform dragen.
Er worden garanties gegeven dat ook mensen zonder verblijfsvergunning
zich gerust kunnen melden en een beroep doen op alle beschikbare vormen
van hulpverlening. Het helpt niet echt. Weinigen melden zich. De overheid
gaat een stap verder: alle getroffenen zonder verblijfsvergunning kunnen zich
melden en krijgen dan een verblijfsvergunning. Een vertegenwoordiging van
de Raad der Kerken is aanwezig bij de registratie. Dat wekt vertrouwen. Want
een half jaar eerder, toen de politie beweerde dat er meer dan tienduizend
illegale Ghanezen in Amsterdam waren, en dat ze bijna allemaal betrokken
zouden zijn bij drugscriminaliteit, waren het de kerken die het voor de
Ghanezen opnamen.
Het aanbod werkt. Van velen wordt het clandestiene verblijf omgezet in
een legale status. Het leven wordt voor hen eensklaps minder ingewikkeld. Het
aantal waarover het gaat is echter zo groot, dat iedereen zich opnieuw afvraagt
hoe groot het aantal dan wel is van degenen die zijn omgekomen.
Wanneer het mogelijk is dat er zoveel overlevenden ongeregistreerd
inwoonden in de getroffen appartementen, dan zou er een veel langere lijst van
vermisten moeten zijn.
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Ongeregistreerde, naamloze doden hoeven niet te worden gelegaliseerd. Ze
ontvingen wel eerbetoon. Er waren bloemen voor hen. Er kwam een aanbod
voor een gedenksteen. Wat is een gedenksteen voor een naamloze, van wie
niets over is, van wie niet eens vaststaat dat hij of zij bestond?
Het is minder dan het graf voor een onbekende soldaat. Daar ontbreekt
alleen de identiteit. Het is minder dan het rouwritueel voor vissers die nooit
terugkeren uit de storm. Hun namen kent iedereen.
De naamloze doden van de vliegramp, van wie geen spoor werd gevonden
en van wie geen dossier bestaat, zullen wel gemist worden. Als het niet is
door hun eigen omgeving, dan ergens ver weg. In Ghana, in Aruba, in
Pakistan of waar dan ook. ' Heer herinner U de namen...': met dat citaat begon
een aantal rouwadvertenties voor hen.
Het waren precies zulke mensen als de overlevenden, met familie en
vrienden, met dezelfde dromen en verwachtingen. Ze hadden alleen niet de
juiste papieren.
Waarom kiezen mensen voor een schaduwbestaan in een ver land, zonder
naam, zonder adres, zonder rechten? Iedereen kent het antwoord: omdat het
thuis nog moeilijker is een bestaan op te bouwen. Ze hopen dat het in een ver
land zal kunnen. De verhalen van degenen die succes hebben willen ze graag
horen. Over de teleurstellingen wordt zelden verteld. Voor velen eindigt het
avontuur op de 'boulevard of broken dreams', constateert een Ghanees die zijn
landgenoten 'on the move' indeelt in twee groepen: 'A migrant has left for, a
refugee had left from'.
Je huivert bij de macabere hiërarchie die zich aftekent onder de slachtoffers. Het is alsof er nieuwe, lagere vormen van menselijk bestaan zijn uitgevonden. Er zijn geen 'illegale doden', maar wel 'dode illegalen', en van
sommigen is er niet eens een 'dossier'. Er is alleen een getal dat steeds
genoemd wordt in kringen van bergers en hulpverleners.
In sommige culturen bestaat een kind niet echt, zo lang het geen naam
heeft. Als je wel geleefd hebt maar door niemand wordt gemist, heb je dan
wel echt bestaan? Sommige van die naamlozen zullen in elk geval nooit meer
van de netvliezen te branden zijn van honderden getuigen. Het gegil van
kinderen die brandend naar beneden vielen zullen ze nooit meer kwijtraken.
'Een bloem voor elke gil die mij zondagavond verscheurde', staat op een
briefje bij een boeket op de plaats van het inferno.
De stad is overgegaan tot de orde van de dag. Al enkele dagen na de ramp
zie je weer vliegtuigen boven het enorme gapende gat op de plaats des
onheils. Deskundigen hebben gezegd dat het volstrekt verantwoord is. Deskundigen hebben het voor het zeggen.
'Elites definiëren de situatie', zegt de Amsterdamse hoogleraar Teun van
Dijk. Wie het voor het zeggen heeft mag 'vóórformuleren'. De politiek en de
pers formuleren ons vóór hoe we moeten denken. Zij hebben ook de termen
'legalen' en 'illegalen' voorgeformuleerd. 'Illegale mensen' bestaan niet.
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Handelingen en situaties kunnen illegaal zijn. Mensen zijn geregistreerd of niet
geregistreerd.
Wie heeft eigenlijk de termen 'Tweede Wereld' en 'Derde Wereld' voorgeformuleerd? Vermoedelijk de 'Eerste Wereld'. Maar in welk opzicht is die
wereld de eerste? Wie hee ft de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' uitgevonden? Betekent 'chtoon' oorspronkelijk niet gewoon 'wereld' en 'aarde'? Er
zijn ruim vijf miljard buitenlanders op deze aarde. Iedereen is bijna overal ter
wereld buitenlander. Hoewel ook daarin weer verschil is. De Europeaan die
naar Afrika gaat ontmoet daar overal 'inheemsen'. Afrikanen die naar Europa
komen treffen hier nooit 'inheemsen' aan.
Wanneer alles achter de rug is en het stil wordt, zo voorspelt een psychiater, zullen nabestaanden, overlevenden, getuigen, bergers en andere hulpverleners, heel veel nadenken over leven en dood. Het leven is niet meer hetzelfde.
Je voelt je klein en machteloos.
Tijdens een van de rouwdiensten vliegt er een Jumbo laag over de kerk.
Veel van de aanwezigen schrompelen ineen. Wordt het ooit weer stil?

SPIRITUEEL HUMANISME
ILSE N. BULHOF

Er wordt tegenwoordig vaak gesproken van een 'crisis van de westerse
cultuur'. En inderdaad, er zijn problemen genoeg: consumentisme, een
nihilistisch besef dat alle normen en waarden toch maar relatief zijn en dus
waardeloos, gruwelijk sociaal, politiek en economisch onrecht, verslaving aan
de eigen levensstijl, en mateloze exploitatie van de natuur. Of het bestaan van
al deze problemen werkelijk symptomatisch is voor een crisis, dat is een
keerpunt — ten goede of ten kwade — in de geschiedenis, kan echter pas
achteraf geconstateerd worden. Maar als heuristisch model kan crisisdenken
toch nuttig zijn: het kan aanzetten tot een bezinning op de vraag hoe hier en
nu een positieve bijdrage voor een ontwikkeling ten goede gegeven zou
kunnen worden. In dit artikel wil ik vanuit de cultuurfilosofie enkele gedachten
voorleggen over de vraag of, en zo ja hoe, het opleven van religieus besef,
bijvoorbeeld in de vorm van 'herevangelisatie', een begrip dat momenteel door
de katholieke kerk wordt aangereikt, ons zou kunnen helpen om nihilistische
tendenties te weerstaan. Eerst wil ik iets zeggen over de herwaardering van het
verschijnsel cultuur, omdat dat een mogelijke voedingsbodem voor de waardering van religie zou kunnen zijn. Dan wil ik het pleidooi van de missioloog M.
Amaladoss s.j. voor een open multicultureel spiritueel humanisme schetsen. En
tenslotte leg ik, in de derde en laatste paragraaf, als conclusie voor dat
heropleving van religieus besef en herevangelisatie alleen in de ruimte van een
dergelijke openheid vruchtbaar kan werken.

HERONTDEKKING VAN HET VERSCHIJNSEL CULTUUR
In de moderne tijd kwam het begrip 'cultuur' op als het rijk van datgene wat
mensen zelf gemaakt hadden. Cultuur, het rijk van de mens, werd gesteld
tegenover natuur, als bet rijk van datgene wat niet door mensenhand gemaakt
is. De christelijke opvatting dat de natuur schepping is, werd langzamerhand
onder invloed van de ontdekkingen van de moderne natuurwetenschappen
vervangen door de gedachte dat de natuur 'vanzelf', d.i. onder invloed van de
werking van (al dan niet door God gegeven) natuurwetten ontstaan is. Degradatie van de natuur als een gebied dat van zichzelf geen extra waarde heeft en
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opwaardering van het menselijke gingen daarbij hand in hand. Naarmate de
waardering voor de natuur daalde steeg de overwaardering van menselijke
vermogens. Cultuur werd het terrein van typisch menselijke creativiteit, van
geestelijk scheppen, van vooruitgang van mensheid en beschaving. Maar er
was behalve de degradatie van de natuur nog een tweede schaduwzijde aan het
moderne cultuurbegrip: het bracht met zich mee dat culturen werden gezien als
mensenwerk en niet meer dan dat: terrein van louter subjectieve meningen.
Want hoe scheppend mensen dan ook mochten zijn, wat zij bedachten was
nooit meer dan wat zij subjectief, als individu of als collectiviteit, als belangrijk of als heilig zagen. Zelfs de diepste overtuigingen en de meest indrukwekkende persoonlijke getuigenissen konden nooit meer zijn dan toevallige
meningen waarvan de waarheid eerst wetenschappelijk getoetst moest worden
wilden zij op het predikaat 'waar' aanspraak kunnen maken en serieus genomen kunnen worden. Dat toetsen kon alleen hier in het Westen gebeuren, want
alleen hier was echte wetenschap.
Het is een van de wonderlijkste paradoxen van de moderne tijd dat de
extreme waardering voor het autonome subject er juist toe geleid heeft dat niet
alleen de natuur, maar ook mensen op een uiterst pijnlijke wijze gedegradeerd
werden tot 'niet meer dan (subjectief denkende en door egocentrische belangen
gedreven) mensen' . Met die degradatie van mensen degradeerden de cultuur en
culturen die zij schiepen mee tot menselijk, al te menselijk gebied. In de
negentiende eeuw werden culturen gehistoriseerd, gerelativeerd en geësthetiseerd: interessante sociale verschijnselen, maar inhoudelijk niet serieus te
nemen. In het Westen gold als cultuur een geheel van vooral illusoire bovenbouwsels die de akelige ware onderbouw verbloemden, rationaliseerden en
legitimeerden. Derde-Wereld-culturen werden vooral als vormen van irrationaliteit en bijgeloof bezien. Met de door wetenschap en techniek gestuurde
vooruitgang van de onderbouw zou in het Westen en elders de 'achterlijke'
cultuur echter vanzelf vooruitgaan. Belangstelling voor 'cultuur' als het rijk
van geestelijke scheppingen werd als een 'rechtse' aangelegenheid beschouwd,
want wie kon er nog iets goeds in het verleden zien? Cultuurgoederen werden
consumptiegoederen voor een elite: een hoger soort genotmiddelen. In het
democratiseringsproces werd geprobeerd om de toegang daartoe voor andere
sociale lagen te vergemakkelijken door de drempel te verlagen.
Kort als deze aanduidingen mogen zijn, zij zijn wellicht voldoende om
voelbaar te maken dat de heropleving van het verschijnsel cultuur een opvallende wending in het moderne denken betekent. Dat is in het Westen een
direct gevolg van het tanen van het vooruitgangsgeloof. Hoe valt die opleving
te verklaren?
Geloof in de vooruitgang heeft voor veel moderne mensen de plaats
ingenomen van religieus geloof en geloofstradities. Het verlies aan oriëntatiepunten in het leven, dat in de moderne tijd met het verlies aan religieus geloof
gepaard ging, werd lange tijd gecompenseerd door de nieuwe normen en
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waarden die de vooruitgangsgedachte in het persoonlijk leven met zich
meebracht: zelfstandigheid of autonomie, onafhankelijkheid, een sterke wil,
accent op daadkracht, fascinatie door ontwikkeling en groei. Maar er zijn veel,
al te veel verschijnselen die mensen hier en nu vraagtekens doen zetten, ik gaf
ze boven al even kort aan. Vooruitgang, zo blijkt, is niet automatisch. Reële
vooruitgang op een terrein betekent een even reële achteruitgang op andere
terreinen. En vooral: het menselijk vermogen om vooruitgang te produceren is
overschat. Onder deze omstandigheden begint de afwezigheid van oriëntatiepunten voor het handelen, zoals die in religieuze overleveringen vervat waren,
als negatief ervaren te worden. De bevrijding, de verlichting, de exodus, de
emancipatie van mensen uit de knellende banden van natuur en traditie blijken
stuurloosheid en nihilisme als schaduwzijde te hebben.
Niemand wil meer terug naar de oude hiërarchische gezagscultuur van voor
de Verlichting. Maar met die opmerking zijn we nog niet uit de problemen
waarvoor het leven ons nu stelt — zie nogmaals het lijstje waarmee ik dit
artikel begon.
Niet weinigen zijn onder de indruk geraakt van de wijze waarop de
dissidenten in de totalitair geregeerde landen van het voormalige Oostblok hun
integriteit hebben weten te bewaren`. Hoe zwaar dat geweest moet zijn
beseffen we te meer nu de verhalen over de gruwelen van Stasi, KGB, etc.
loskomen. Een van de dingen die zijn opgevallen is dat deze mensen vaak
handelden vanuit een diepe overtuiging — christelijk, joods of Europees-humanistisch. Verankering in een culturele levensbeschouwelijke traditie bleek de
mogelijkheidsvoorwaarde te zijn voor een kritische houding ten opzichte van
het regime en voor een consequent vasthouden aan idealen die haaks stonden
op de bestaande toestand. Cultuur, zo zouden we kunnen zeggen, wordt
herontdekt als een reservoir aan informele wijsheid, ervaringskennis en
handelingspatronen. Voor zover mensen zich de tradities, en met name de

religieuze en levensbeschouwelijke tradities waarin zij staan, persoonlijk
kan het hen kritisch maken ten opzichte van wat in een

kunnen toeëigenen,

bepaalde tijd en plaats, als 'de waarheid', 'het ware' wordt voorgespiegeld.
Religieuze en levensbeschouwelijke tradities kunnen op vele manieren door
mensen worden toegeëigend, dus ook op heel egoïstische manieren. Maar dat
neemt niet weg dat religieuze beschouwingen ook elementen bevatten die
wijzen naar een dimensie die het horizontale of louter aardse leven van een
tijd ('de wereld') overstijgt. Aan die oriëntatie op het transcendente ontlenen
religieuze en levensbeschouwelijke tradities hun kracht om mensen te sterken
in een 'leven ten goede'.
Als symptomatisch voor de herleving van de belangstelling voor cultuur
noem ik drie voorbeelden. Twee liggen op het gebied van de sociale wetenschappen: een artikel van de Groningse socioloog L. Nauta, Die Frankfurter
(1984)2 . Mensen die 'vielen' voor de propaganda van
het nazi-regime in Duitsland, zo schrijft hij, 'ontbrak het niet alleen aan

Schule und die Folgen
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economisch, maar ook aan cultureel kapitaal om nieuwe perspectieven te
openen en om hun leven een andere richting te geven'. En de dissertatie van
J.M. Featherstone, ook socioloog, The Paradox of Culture and the Globalization of Diversity (1990)3 . De schrijver merkt op dat de belangstelling voor
cultuur nog maar van heel recente datum is; dat het belangrijk is om te weten
waarom zo lang aan cultuur voorbijgegaan werd en om na te gaan wat cultuur
eigenlijk betekent in het leven van mensen. In deze studies wordt cultuur niet
meer als praatjes voor de vaak, als verbloemde truuks of als symptoom van al
te menselijke belangen beschouwd, maar als een autonome en waardevolle
factor erkend. Een derde voorbeeld komt uit de politiek: de Verenigde Naties
hebben het 'Werelddecennium voor Culturele Ontwikkeling (1988-1997)'
(World Decade for Cultural Development) uitgeroepen. Men was getroffen
door de ervaring dat 'cultuur in haar breedste zin' gescheiden is geraakt van
'ontwikkeling' zoals we die kennen van de laatste drie decennia. Daardoor
verschralen lokale culturen, als ze al niet verwoest worden, zonder dat daar
iets inhoudelijks tegenover komt te staan. Ontwikkeling wordt niet zelden
ervaren als een vorm van geestelijke onteigening — en slaat daarmee op
bittere wijze om in zijn tegendeel'.
Hoe moeten we ons de relatie tussen cultuur enerzijds en levensbeschouwing anderzijds voorstellen? Eerst het begrip cultuur. We spreken vaak van
'de westerse cultuur', of van 'andere culturen'. Dan hebben we cultuur als het
geheel van sociale structuren en patronen van normen en waarden op het oog.
Tegenwoordig wordt ontdekt dat cultuur twee aspecten heeft waartussen het
onderscheid lange tijd uit het oog verloren is geraakt: cultuur als geheel van

symbolische betekenissen die inspireren en evoceren, en cultuur als geheel van
sociale structuren. De symbolische worden tot uitdrukking gebracht in verhalen
en mythen, in spreekwoorden, in beeldende kunst, in liederen en muziek, in
dans en ritueel, in filosofische en theologische systemen en ook in sociale
structuren, ze zijn gemaakt door mensen, oriënteren hen in het leven, en geven
concrete vorm aan emoties, voorkeuren, mentaliteiten, karakters. Symbolische
vormen zijn altijd contextgebonden en specifiek, nooit universeel en abstract.
Sociale structuren zijn vooral functionele relaties. Sinds het onderscheid tussen
de symbolische en de sociale aspecten van cultuur niet meer werd gemaakt,
verdween het inzicht in de eigen functie en rol van het symbolische aspect van
cultuur. Tussen beide elementen van cultuur vindt namelijk altijd interactie
plaats: het reservoir aan symbolen vormt sociale structuren, sociale structuren
beïnvloeden symbolische voorstellingen. De relatie tussen beide is niet
automatisch en mechanisch. Bij iedere verandering, hoe revolutionair ook, is
zowel sprake van discontinuïteit als van continuïteit. Er is ruimte voor creatieve verandering. Daarom is de rol van intellectuelen en kunstenaars (ook in
popular art) belangrijk in een cultuur: deze mensen vinden nieuwe beelden,
nieuwe symbolen die het leven kunnen oriënteren, en zij interpreteren oude
symbolen op nieuwe wijze, waardoor die nieuwe betekenis krijgen.
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Nu de waarde van het symbolische aspect van cultuur herontdekt wordt als
mogelijkheidsvoorwaarde voor persoonlijk doorleefde oriëntatie in het leven,
zou er openheid kunnen komen voor een bewuste waardering van de specifieke rol die religie en levensbeschouwingen daarbij zouden kunnen spelen. Maar
hier doet zich een merkwaardig verschijnsel voor. In de discussies over de
waarde van cultuur wordt nooit of bijna nooit gerept van religie en levensbeschouwing, hoewel die toch een hoogst belangrijk element daarin zijn — zeker
in de Derde Wereld, maar toch ook hier in het Westen. In de sociale wetenschappen (en niet zelden in de politiek) wordt de rol van religie genegeerd,
zelfs waar het samenlevingen betreft waarin religie een grote rol speelt. Zelfs
in de

Proceedings van de in 1985 gehouden conferentie The cultural dimenof development komt het woord religie niet éénmaal voor — noch

sion
negatief, noch positiefs.
Religie en andere spirituele levensbeschouwingen kunnen belangrijk zijn,
zo heb ik al even aangestipt, voorzover zij een complex van transcendente
waarden aanbieden; voorzover zij doen beseffen dat politiek en 'de wereld'
'niet alles' is, om met H.M. Kuitert te spreken. Zij scheppen ruimte voor een
denken over leven en dood, over lijden, over zin; voor zover zij motiveren om

zinvolle dingen te doen roepen zij op tot een bepaalde levenshouding en
-praxis. Om het te zeggen in de woorden van Peter Berger: religie beschouwt
het als haar taak om 'de ramen naar het transcendente open te houden', om
'het gerucht van engelen in het leven te houden'

(keeping alive the rumor of

Dankzij die openheid naar het transcendente kan het leven meer zijn
dan een opgaan in 'de wereld', kan het leven gehumaniseerd worden. Weet
hebben van het transcendente biedt met andere woorden de mogelijkheid om
over de grenzen van ' het wereldse' heen te denken en om correcties, rechtzettingen aan te brengen in wat 'in de wereld' scheef is; om een leven dat, als

angels)6.

leven, van zichzelf uit, nu eenmaal moeilijk weerstand kan bieden aan het
perspectief van de eigen vitale belangen, van eigenbelangen dus, terecht te
wijzen. Religie en andere spirituele levensbeschouwingen hoeden het utopische
en soms ook profetische aspect van het geheel van de symbolische aspecten
van een cultuur. Religies, zo zegt David Tracy, leven van weerstand bieden,
zijn oefeningen in weerstand (excercises in resistance) 7. In alle grote wereldgodsdiensten vinden we 'een vertrouwen in Uiteindelijke Werkelijkheid, een
hoop dat er weerstand geboden kan worden aan wat weerstaan moet worden,
een hoop in hoop zelf, een hoop die ingaat tegen onze doodvermoeide noties
van wat hoop zou kunnen zijn'8.
Met bovenstaande formulering 'voor zover zij transcendente waarde
aanbieden', is aangegeven dat religies niet zonder meer een positieve factor in
samenlevingen kunnen spelen. Want in religies bestaat, net zoals overal elders
in de samenleving, spanning tussen transcendente waarden en concrete sociale
vormgevingen, anders gezegd, conflict tussen utopisch ideaal en wereldse
werkelijkheid. Wat dat betreft is het genoeg om eraan te herinneren dat de
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scherpe scheiding tussen kerk en staat in ons werelddeel niet toevallig is: het
is een reactie op lange jaren van bloedige godsdiensttwisten tussen gelovigen
die elkaar het licht in de ogen niet gunden. Het is ook een reactie op sterke
institutioneel verankerde kerken die nauwe banden met het gevestigde en vaak
corrupte wereldlijk gezag onderhielden en die, om het mild uit te drukken,
wantrouwig stonden tegenover moderne alleszins gerechtvaardigde aspiraties
naar meer sociale rechtvaardigheid en meer persoonlijke zelfstandigheid. En
dat is dan ook precies de reden waarom de in het Westen ontwikkelde sociale
wetenschappen als echte emancipatie-instrumenten het verschijnsel religie heel
moeilijk als positieve factor serieus kunnen nemen. Religie heeft inderdaad

niet zelden humanisering geblokkeerd.
Ook in onze eigen tijd kunnen we, in eigen kring en buitenland, veelvuldig
waarnemen dat het weer opkomen van godsdiensten griezelige trekken kan
hebben. Verontrustend is het communalisme. Met communalisme wordt de
opvatting bedoeld dat religie, economie en politiek een geheel behoren te
vormen, dat een religieuze gemeenschap tevens een culturele politieke en
sociaal-economische eenheid behoort te zijn. In zo een monolitisch geheel is
voor andersgelovigen (en anderstaligen en andersgekleurden) geen plaats. In
het communalisme wordt religie (of ras of taal) gebruikt als cement om een
groep mensen die vechten voor hun eigen totale (economische en politieke)
belangen aaneen te smeden. Wanneer religie een dergelijke samenbindende rol

op dit vlak krijgt, tendeert ze er ook naar om fundamentalistisch en intolerant
te worden door zich af te zetten tegen andere religies. Het gevaar een communalistische kracht te worden is in de vorm van de Russische orthodoxe kerk
levensgroot aanwezig in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, in de
vorm van het katholicisme in Polen, in de vorm van de islam in Algerije. En
tenslotte zijn er voorbeelden genoeg waarbij herstel van godsdienst sterk
restauratieve trekken heeft. Al die vormen van hernieuwde godsdienstigheid
zijn geen haar beter dan de situatie waarop het een verbetering zou moeten
zijn. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe, met dit soort ontsporingen voor
ogen, nog van een positieve rol van religie en spirituele levensbeschouwingen
gewaagd kan worden.
Dat kan in mijn ogen alleen wanneer ons verstaan van religie alle vormen
van communalisme, fundamentalisme en intolerantie bij voorbaat uitsluit.
Daarvoor is een eerste vereiste het inzicht dat geen enkele religie of levensbeschouwing de waarheid verkondigt, laat staan zou 'hebben' — in de zin van
bezitten of in pacht hebben. 'Waarheid' kan slechts 'vermoed' worden.
Mensen komt ruimte toe om verschillende vermoedens — gearticuleerd in
verschillende religies en levensbeschouwingen, verschillende oriëntaties op het
transcendente — te koesteren.
Wanneer wordt uitgegaan van een positief denken over cultuur zou, naar ik
meen, dat verstaan van religie een kans krijgen. Ik zou willen bepleiten dat
positief denken over cultuur een kader kan bieden voor een visie op religie en
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levensbeschouwing die ontkomt aan de gevaren van communalisme, fundamentalisme en restauratie; voor een visie waarbij religie en levensbeschouwing
een positieve rol in de samenlevingen kunnen spelen.
MISSIE EN HEREVANGELISATIE NA VATICANUM II
In de westerse traditie is waarheidsdenken echter hecht verankerd: filosofie,
wetenschap en christelijk geloof verkondigden 'de' waarheid. De intolerantie
die het christelijk geloof en de westerse cultuur helaas vaak hebben gekenmerkt, kan op het ideële vlak worden herleid tot dat type denken. Lange tijd
hebben de kerken gepropageerd dat zij en zij alleen zonder meer de waarheid
hadden, dat alle mensen dus christen behoorden te worden, dat er buiten de
kerk geen heil is. Dat betekent o.m. dat mensen van andere religies (heidenen)
bekeerd moeten worden. Dat was de taak van de missie.
Het Tweede Vaticaans Concilie (om mij tot de katholieke kerk te beperken) betekende een omkeer in het denken over andere religies, andere culturen.
God wordt erkend als de gemeenschappelijke oorsprong van alle religies, ook
in andere religies zijn er 'zaden van het Woord'. Op manieren die wij niet
kennen probeert God alle volkeren te bereiken. Dit getuigt van groeiend
respect voor andere religies, en andere culturen die van die religies doordrongen zijn. De kerk is het sacrament van eenheid van alle volkeren en het begin
van het Rijk Gods '. Deze aanzetten werden na het Concilie nader uitgewerkt:
inculturatie, inter-religieuze dialoog en bevrijding werden ontdekt als aspecten
van de missionaire taak van de kerk. De bijeenkomst van de paus met leiders
van andere godsdiensten om gezamenlijk te bidden voor vrede in Assisi in
oktober 1986 gaf op symbolische wijze uiting aan de nieuwe openheid naar
andere religies en aan het besef van een gezamenlijke taak in deze wereld. De
missioloog Amaladoss s.j. spreekt in het verband van deze ontwikkelingen van
een paradigma verandering: het gaat de kerk niet zozeer meer om de uitbreiding van de kerk, dan wel om het helpen verwezenlijken van het Rijk Gods,
waarnaar de kerk, samen met alle mensen van goede wil, op weg is. De kerk
heeft als taak om samen met die anderen de wereld ontvankelijk te maken
voor de gratuïte gift die het komen van het Rijk Gods is. In dit heilsproces
vindt een interactie plaats tussen de vrijheden van God en van de menselijke
persoon. Dit betekent niets meer en niets minder dan erkenning van pluralisme
in de geschiedenis en in de wereld. Het waarheidsdenken in zijn klassieke, op
de Griekse filosofie geënte vorm, wordt losgelaten — zoals dat ook in
filosofie en wetenschap gebeurt.
Wat moet gezien deze ontwikkelingen, een volgende stap zijn in ons
denken over missie?, zo vraagt Amaladoss. Zijn antwoord is: stimuleren van
een spiritueel humanisme dat ruimte biedt voor verdieping van het eigen
geloof en religieus pluralisme. Hij stelt voor om missie te benaderen vanuit de
periferie, dat wil zeggen vanuit de Derde Wereld en de jonge kerken, en van

STREVEN I DECEMBER 1992

1262

beneden, dat wil zeggen vanuit de ervaring. Hedendaagse ervaring en ervaringen van mensen uit velerlei culturen.

Cultureel en religieus pluralisme mag verwelkomd worden. Mensen van
verschillende religies moeten elkaar gaan begrijpen en accepteren, en elkaar
uitdagen (en dus ook zichzelf laten uitdagen!) om de begrenzingen van hun
specifieke antwoord op God onder ogen te zien. Amaladoss is een warm
voorstander van de interreligieuze dialoog. Dan kunnen mensen van verschilsamen een profetische rol spelen. Profetie is altijd
Dat betekent b.v. dat inculturatie van het geloof in een bestaan-

lende geloofsovertuigingen

tegencultureel.

de cultuur niet genoeg is. Zeker, het is belangrijk dat de mensen van die
cultuur het evangelie uitdrukken in symbolen en kunst en spiritualiteit en
rituelen en sociale netwerken die aan die cultuur eigen zijn. Maar het evangelie is ten diepste profetisch: het verheft zijn stem tegen wat zondig en beperkt
is in een cultuur, het is tegen-cultuurlijk (countercultural). In onze tijd zijn
niet Shiwa en Allah de valse goden bij uitstek, maar de euvelen van de
moderne cultuur. En de afgodsdienaars zijn vooral degenen die die zondige
structuren in stand houden: elites en machthebbers. Zeker niet ten laatste in
onze eigen westerse wereld.
Amaladoss roept christenen op tot het articuleren van visies voor model-gemeenschappen — gemeenschappen die in de wereld blijven en werken, en
waarin ook plaats is voor intieme relaties tussen mensen, voor verbintenissen
tussen man en vrouw, voor huwelijk en kinderen. Basisgemeenschappen zijn
niet genoeg — ook 'boven' zouden andere mogelijkheden gepresenteerd en
gestimuleerd moeten worden en niet alleen op lokaal, maar ook op nationaal
en internationaal niveau. Die gemeenschappen zouden moeten fungeren als
sacrament en aanvangspunten van het Rijk Gods.
Het uitdragen van deze

tegencultuurlijke christelijke boodschap moet heden

ten dage daarom tegelijkertijd respect voor andere culturen en religies tot
uitdrukking brengen. Tegencultuurlijke missie wil daarom na Vaticanum II niet
meer zeggen dat die andere culturen en religies zouden moeten verdwijnen. Er
is momenteel een dringender taak dan het bekeren van mensen uit andere
geloofstradities, nl. de mensen te bekeren tot een authentiek belijden van hun

eigen geloof. In de woorden van Amaladoss:
'Het probleem vandaag de dag is niet of mensen christen of hindoe of wat dan ook
zijn, maar of zij binnen hun eigen godsdienst of levensbeschouwing de juiste
morele oriëntatie hebben en die in hun levenspraktijk verwerkelijken. Consumentisme is een groter probleem dan al dan niet christen zijn' 10.

In het licht van het evangelie en profetie moeten culturen veranderen — maar
dat is niet mogelijk zonder dialoog met andere religies die die culturen mede
hun leven geven. Alleen via een interreligieuze dialoog zouden mensen van
goede wil hun stem gezamenlijk verheffen om de groei van culturen en wereld
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te bevorderen en hen ontvankelijk te maken voor het Rijk Gods. Amaladoss
opent het perspectief op een gezamenlijke weerstand van alle religies tegen de
werkelijke afgoden van onze tijd: consumentisme, politiek onrecht, economische uitbuiting. Die uitdagingen van de moderniteit vertonen overal min of
meer gelijke trekken, al lopen de concrete vormen uiteen al naar gelang de
cultuur in kwestie. De problemen van moderniteit zijn in de eerste plaats een
morele of spirituele crisis. Mensen worden — als individu en als collectiviteit
— aangezet om de verkeerde dingen te willen: consumptiementaliteit. Er is in
het perspectief van de moderniteit geen grens te stellen aan wat mensen
begeren, genoeg is nooit genoeg. Geen wonder dat moderniteit tot onderling
geweld lijdt, tot onevenwichtige verdeling van goederen en tot het schenden
van de natuur.
Gezien hun profetische taak moeten religies koorddansen tussen een
houding die voortkomt uit een besef dat religie relevant is voor de politiek, en
het besef dat religie niet zelf een politieke macht is, en dat ook niet moet zijn.
In een multiculturele wereld hebben dan ook alle religies belang bij het
bestaan van wereldlijke staten die een scheiding tussen kerk en staat erkennen.
Maar tegelijk is nodig dat die staten een positieve instelling hebben ten
aanzien van alle religies". Religies moeten principieel niet alleen hun eigen
belangen dienen, maar moeten ook kijken naar wat er op het grote terrein van
dienst aan de menselijkheid buiten hun eigen muren nodig is. En zij moeten
innerlijke en uiterlijke vrijheid bevorderen zodat mensen gestalte kunnen geven
aan hun eigen transformatie en groei. Die centrale gedachte van de Verlichting
is vandaag niet minder belangrijk dan ze in de tijd van Kant was — zowel
buiten als binnen de kerken.
Amaladoss verwerkt in zijn visie zijn ervaringen van Aziatisch christen. In
India zijn er in het hindoeïsme als antwoord op moderniseringsprocessen
belangrijke religieuze vernieuwingsbewegingen geweest. Daarbij werd aan
traditionele geloofsinhouden een hedendaagse betekenis gegeven en men had
een sterk besef dat de eigen religie in deze vorm ook voor en in andere
culturen van betekenis was — denk aan het werk van Mahatma Gandhi,
Rabindranath Tagore, S. Radnakrishman. Zij bedreven op hun manier een
soort uitnodigende missie. Er zijn echter ook reactionaire bewegingen geweest,
en die dreigen nog steeds. Er is bovendien een constant gevaar dat mensen
teruggrijpen op lokale oude tradities zoals we dat nu ook in het gebied van de
voormalige Sovjetunie of in Joegoslavië zien. Om aan deze gevaren het hoofd
te bieden is het nu in India nodig, zo stelt Amaladoss, dat een nieuwe culturele
traditie ontstaat, een nieuwe interpretatie van de oude traditie, die aan mensen
van alle religies kan appelleren: spiritueel humanisme. Uitgangspunt daarvan is
de erkenning dat de waarde van de menselijke persoon uitgangspunt is.
Mensen zijn belangrijker dan machines, mensenrechten zijn belangrijker dan
industriële ontwikkelingen. De autonomie van 'de wereld' en 'het wereldlijke'
zijn verworvenheden van de moderne tijd, maar die autonomie valt niet samen
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met de autonomie van het materiële. Het humanisme dat hij bepleit is tevens
spiritueel: open naar het transcendente. Het erkent dat het menselijk individu
uiteindelijk niet een doel in zichzelf is. Alle religies, zo stelt hij, hebben in
hun eigen tradities inspiratiebronnen voor een eigen vorm van spiritueel
humanisme. Christelijke kerken mogen daarom niet alleen hun eigen bronnen
voor spiritualiteit, maar ook die van andere tradities benutten om hun uiteindelijk doel, de schepping een lof op de Schepper te laten zijn, naderbij te
brengen. Een spiritueel humanisme ten slotte — en dit lijkt vooral de inbreng
van het christendom te zijn — houdt het sociale gevoel, het voelen voor de
ander, levend en voorkomt communalisme. In de multiculturele samenlevingen
in de hele wereld van onze tijd zijn er vele sociale groeperingen met hun eigen
identiteit. Die verdienen erkend te worden en ruimte voor ontplooiing te
krijgen. Maar dergelijke groeperingen mogen nooit de waarheid voor zichzelf
alleen opeisen: zij mogen nooit exclusief worden. Spiritueel humanisme houdt
daarom in, dat sociale groeperingen bij hun leden bewust een pluralistisch
gevoel van thuiszijn (a pluralist belongingness) cultiveren. Mensen kunnen

leren

om tegelijkertijd tot verschillende groeperingen te behoren — al naar
gelang zijn of haar taal, werk, woonplaats, cultuur, religie, enz.'2
Zowel het hindoeïsme als het christendom behouden in Amaladoss'
spirituele humanisme hun onderscheiden religieuze tradities op het transcenniveau, als voedingsbodem voor cultureel en religieus pluralisme.
Dankzij de inspiratie van het transcendente niveau kunnen zij op het niveau
van 'de wereld' opnieuw opbloeien in de lijn van hun onderscheiden tradities.

dente

Amaladoss:
'Op dit niveau (van de wereld, INB) moeten we onze legitimaties en symbolen
herscheppen, moeten we in het licht van nieuwe ervaring aspecten van de traditie
herontdekken, die tot nog toe verboren waren en niet opgemerkt werden. We
moeten daarbij op dit pragmatische niveau ook religie demythologiseren en
legitimaties laten wortelen in een wereldlijk humanisme dat inspiratie in verschillende religies vindt, maar dat ter zelfder tijd menselijk en wereldlijk genoeg is om
de gemeenschappelijke grond te zijn waarop verschillende religies elkaar kunnen
ontmoeten, met elkaar kunnen spreken en elkaar en de gemeenschappelijke basis
voor het openbare leven kunnen verrijken'''.

SPIRITUEEL HUMANISME
EN HEREVANGELISATIE IN WEST-EUROPA
Het gaat niet goed met de christelijke kerken in het Westen: de kerkverlating
gaat onbekommerd door, kerkgebouwen worden gesloopt of krijgen een andere
bestemming, de aanwas van theologiestudenten loopt terug, en de jongere
generatie herkent in een uitdrukking als 'verloren zoon' geen bijbelse allusie
meer. Het proces van ontkerkelijking wordt vaak gezien als een min of meer

SPIRITUEEL HUMANISME

1265

vanzelfsprekend en noodzakelijk gevolg van modernisering of ontwikkeling.
Maar is het wel zo dat secularisatie het automatische gevolg van modernisering is? Moet men kiezen tussen geloof en moderne wereld? De Verenigde
Staten zijn bepaald niet minder modern dan Europa, maar het kerkelijk leven
bloeit er. India is in veel opzichten een modern land, met een democratische
staatsvorm, een modem educatief stelsel, maar niet geseculariseerd. Trouwens,
zijn hier in het Westen de mensen werkelijk minder religieus geworden? Het
georganiseerde christendom lijkt weinig appel meer te hebben; anti-kerkelijke
gevoelens zijn sterk; de christelijke kerken worden gewantrouwd als hiërarchische gezagsstructuren die mensen vertellen wat ze wel en wat ze niet mogen
doen. Maar anti-kerk behoeft natuurlijk niet anti-religieus te zijn. Dat het dat
in West-Europa is geweest, komt doordat hier sterke geïnstitutionaliseerde
kerken verbonden met wereldlijke machten bestonden. Die situatie heeft in de
hand gewerkt dat de opkomst van zelfstandig denken ten koste moest gaan van
die instituties die tot dan toe het denken voor hun rekening genomen hadden.
Het heeft er ook toe geleid dat mét die instituties ook het geloof dat zij
gestalte gaven en dat zij present stelden, overboord werd gezet of werd
gemoderniseerd. Slechts een kleine en benarde minderheid bleef vasthouden
aan een afwijkend niet-horizontaal geloof ` . Maar de belangstelling voor
mystiek en oosterse spiritualiteit bloeit op. Er is een groot aanbod van boeken,
tijdschriften en cursussen op dat gebied. Zelfs occultisme komt weer op. Dat
/ou kunnen betekenen dal de relatie tussen het heilige zoals het christelijk
geloof dat kent en het profane ook hier opnieuw anders ervaren kan worden
dan als een relatie van conflict.
Een van de uitdagingen aan de christelijke kerken in het Westen van
vandaag is, om het geloof dat zij hoeden uitnodigend te brengen en niet terug
te vallen op het oude en dwingende waarheidsmodel. Vooral voor de katholieke kerk is dat laatste niet gemakkelijk. Lange tijd is zij immers het modernisme en de Verlichting in eigen gelederen tegengegaan door het met succes te
onderdrukken. Nu weer als christen voor het transcendente pleiten kan gemakkelijk verward worden met een simpel pleiten voor dat oude gezag en die
onderdrukkende hiërarchie.
Amaladoss' spiritueel humanisme kan wellicht een kader bieden voor een
visie op cultuur en religie die in wereldlijk en religieus opzicht pluralistisch is
— dat wil zeggen: open naar alle religies, open ook naar wetenschap en
technologie — en voor een herevangelisatie die de christelijke boodschap op
een meer uitnodigende wijze brengt. Er is een tendentie tot restauratie Er is
een tendentie tot fundamentalisme en communalisme. Daartegen moet gewaakt
worden. Maar juist daarom is Amaladoss' visie een uitnodigend alternatief.
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Pleidooi voor een interreligieuze dialoog

GODSDIENST IN MEERVOUD
EEUWOUT KLOOTWIJK

De grote verscheidenheid aan religieuze tradities stelt christenen voor velerlei
theologische en existentiële vragen. Wat is een adequate visie op de andere
godsdiensten? Hoe moeten we omgaan met andersgelovigen en andersdenkenden? Welke plaats hebben de vele religieuze 'zoekplaatjes' (om met H.M.
Kuitert te spreken) in relatie tot het christelijke zoekplaatje? Hoe bezien wij
onze eigen geloofstraditie? Is het christelijk geloof wellicht hoognodig aan
herziening toe in een wereld waarin religies en culturen steeds meer met elkaar
in aanraking komen en zich met elkaar vermengen — of elkaar op leven en
dood bevechten? Is het christelijk geloof (of anders gezegd: is Jezus Christus)
de weg die andere wegen overbodig maakt, of opent deze Weg juist het zicht
op andere wegen? Dienen we de geldigheid en integriteit van andere religieuze
tradities niet volmondig te erkennen?
Deze vragen worden steeds duidelijker gesteld in de christelijke theologie,
m.n. de theologie van de religies. Er is enerzijds sprake van verlegenheid.
Steeds meer komen we te weten over andere culturen en religies (t.g.v.
vergrote transportmogelijkheden, massamedia, migratiepatronen). Steeds meer
komen we in aanraking — en maar al te vaak in botsing — met levenswijzen
en — invullingen die onze waarheden en vertrouwdheden aan het wankelen
brengen — of juist versterken. De identiteit van het christelijk geloof staat op
het spel. Heeft de christelijke traditie nog iets relevants te zeggen in een
wereld waarin zoveel andere religieuze stemmen klinken? Hebben religies
i berhaupt nog wel iets zinnigs in te brengen?
Anderzijds wordt steeds meer de uitdaging van de ontmoeting en botsing
van culturen en religies benadrukt. Kerken en individuele christenen (een
minderheid — maar wel een groeiende minderheid) roepen op tot interreligieuze dialoog. Dialoog is niet zonder gevaar, maar zeker ook niet zonder belofte.
Juist nu, in een tijd van grote religieuze verwarring en onzekerheid is er in en
tussen de religies een zoektocht gaande naar wat authentiek is en het leven
zinvol maakt en humaniseert. In de dialoog kan het eigene van het christelijk
geloof scherper aan het licht komen, en kan een bijdrage geleverd worden aan
de leefbaarheid en de kwaliteit van het leven.
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Vanuit de christelijke kerken, of breder: vanuit christelijk perspectief,
wordt er op nogal uiteenlopende wijze gereageerd op de uitdaging van de
religieuze pluraliteit. Er zijn verschillende en soms zeer tegenstrijdige antwoorden op bovenstaande vragen geformuleerd. Globaal gesproken kunnen er
momenteel drie wijzen van benadering onderscheiden worden: nl. exclusivisme
(Jezus Christus is de enige weg waardoor mensen tot bevrijding en heil
kunnen komen); inclusivisme (er zijn verschillende heilswegen maar de norm
en het criterium tot beoordeling en onderscheiding der geesten is gelegen in
Jezus Christus) en pluralisme. Het pluralistische model stelt dat er vele
authentieke wegen tot het Mysterie van de Waarheid zijn, waaronder als
relevante mogelijkheid de christelijke weg: niemand bezit het monopolie van
de waarheid. De laatstgenoemde uitdagende benadering stuit enerzijds op veel
verzet, maar wordt anderzijds door steeds meer theologen (maar ook door b.v.
godsdienst- en cultuurfilosofen) gezien als een poging om recht te doen zowel
aan de christelijke traditie als aan de vele andere religies. In dit artikel zal ik
deze pluralistische benaderingswijze beschrijven uitgaande van het gedachtengoed van de Indiase theoloog Stanley J. Samartha (° 1920).

OP HET GRENSVLAK VAN RELIGIES EN CULTUREN
Na een levenslange zoektocht naar een authentieke christelijke identiteit in een
religieus-plurale samenleving, schrijft Samartha over zichzelf: 'Ik ben christen
van geloof, hindoe vanwege cultuur, Indiër vanwege staatsburgerschap en
oecumenisch in de meest diepe en brede zin van het woord' (In Search of new
Relationships, manuscript 1990). Als overtuigd oecumenisch christen en
geworteld in de Indiase cultuur meent hij dat de christelijke kerk haar navelstaarderij en parochiale hokjesgeest dient op te geven en in plaats daarvan
christelijk getuigenis dient te geven in een tolerante en dialogische houding.
Vele ontmoetingen met andersgelovigen, vooral hindoes, boeddhisten en
moslims, en reflectie op die ontmoetingen hebben hem tot die overtuiging
gebracht.
Opgegroeid in het piëtistische klimaat van de (protestantse) Bazelse
zending in het zuidwesten van India, heeft Stanley Samartha voortdurend zijn
horizon verbreed. Na docent (filosofie en godsdienstgeschiedenis) en rector te
zijn geweest op diverse theologische seminaries in India (Mangalore, Bangalore, Serampore) werd hij in 1968 assistent-secretaris van de afdeling voor de
bestudering van zending en evangelisatie bij de Wereldraad van Kerken te
Genève. Een van zijn taken was om de bezinning over de christelijke houding
t.a.v. andere godsdiensten binnen de Wereldraad voort te zetten en te stimuleren. Samartha kwam tot de overtuiging dat de theologische koers tot dan toe te
antithetisch was: het christelijk geloof tegenover de andere godsdiensten,
geopenbaarde waarheid tegenover tot niets leidende religieuze zoektochten,
'wij' tegenover 'zij'. Samen met anderen begon hij te pleiten voor interreli-
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gieuze ontmoeting en dialoog. Laten we elkaar eerst ontmoeten voor we
theologische oordelen vellen.
Zijn inspanningen hadden de oprichting van de dialoog-afdeling bij de
Wereldraad tot gevolg in 1971: de sub-unit Dialogue with People of Living
Faiths and Ideologies. De Wereldraad wilde er mee uitdrukken dat dialoog een
eigen plaats heeft, en niet beschouwd kan worden als een instrument voor
zending, als ware dialoog een nieuwe zendingsstrategie. Samartha werd de
eerste directeur en heeft veel gedaan om het heersende denkklimaat in en
buiten de Wereldraad te veranderen. Zijn streven was erop gericht om positieve relaties op te bouwen met aanhangers van andere godsdiensten. Daartoe
organiseerde hij vele dialoogconferenties. Voor het eerst in de geschiedenis
van de oecumenische beweging werden hindoes, moslims en anderen door de
Wereldraad uitgenodigd om met christenen samen te komen, ervaringen uit te
wisselen, na te denken over hoe vooroordelen over elkaar konden worden
weggeruimd; over hoe met elkaar samen gewerkt zou kunnen worden; en over
hoe bruggen konden worden geslagen tussen de religies. Samartha's leiderschap was onmiskenbaar. Bescheiden, vragen stellend, mensen bij elkaar
brengend, bracht hij een ommekeer teweeg in het denken over andere religies
en ontstond een nieuwere vorm van een christelijke theologie van de godsdiensten. Niet dat wat religies en mensen van verschillend geloof scheidt staat
hierin voorop, maar dat wat samenbindt. Zijn dialogische aanzetten zijn door
de Wereldraad overgenomen. Dialoog is een 'ecumenical concern' geworden:
het staat op de agenda's van de kerken en wordt steeds meer als één van de
grootste uitdagingen aan onze tijd gezien. In de huidige structuur van de
Wereldraad valt het nieuwe bureau voor inter-religieuze relaties (Office on

I nterrel igious Relations) direct onder de secretaris-generaal.
Begin jaren tachtig vestigt Samartha zich weer in Bangalore. Daar is hij
o.a. adviseur van het Christian Institute for the Study of Religion and Society
en gasthoogleraar aan het United Theological College. Via publikaties en
lezingen houdt hij zich intensief bezig met de theologische consequenties van
de ontmoeting met andersgelovigen voor de christelijke theologie.

PLEIDOOI VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG
Waar Samartha telkens weer op hamert is dialoog: het gesprek, de ontmoeting
met de andersgelovige: hoe kun je met je oordelen klaar staan nog voordat je
de ander kent, weet wat hem of haar beweegt? Christelijke leerstellingen
mogen nooit gebruikt worden om de religieuze ander een plaats te wijzen waar
hij of zij zich niet in herkent en niet in thuis voelt. Christelijke leerstellingen
zijn bedoeld als leidraad voor de eigen levensstijl. Ze zijn er niet om de
levenswijze van anderen te beknotten en beperken.
Waarom zouden we eigenlijk met elkaar in dialoog gaan? Samartha
fundeert de dringende noodzaak tot dialoog allereerst in het menszijn. Mensen
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zijn op elkaar, op gemeenschap, aangewezen. Zonder ontmoeting, verbaal of
non-verbaal, is er geen werkelijk menselijk leven mogelijk. Eigen aan mensen
is dat ze de capaciteit hebben om zich te kunnen binden aan mensen met wie
ze opgroeien (familie, stam- of groepsleden, volksgenoten), aan tradities en
geloofsvoorstellingen, maar ook dat ze open kunnen zijn voor wat van nature
vreemd is: een ander slag volk, mensen van ander geloof. Menszijn is gemeenschappelijk aan iedereen: wat het betekent mens te zijn kan echter verschillend
geïnterpreteerd worden. Het mysterie van mens te zijn wordt door iedere
religieuze traditie op een eigen karakteristieke wijze benaderd. In de dialogische ontmoeting met elkaar zouden de verschillende inzichten in het bestaansmysterie bij elkaar gebracht kunnen worden. En dat niet zozeer uit intellectuele interesse, maar uit betrokkenheid met wat er gebeurt in een wereld die
gedomineerd wordt door wetenschap en techniek en die bedreigd wordt door
oorlog en milieurampen. Mensen kunnen van elkaar leren, en wederzijds leren
kan de kwaliteit van het bestaan alleen maar verbeteren. Het gaat bij dat
verbeteren niet om een plat materialisme, maar om een menszijn dat zich
voltrekt in relatie tot medemensen, tot de natuur en tot God. Hoewel Samartha
het niet zo noemt, zou je met verwijzing naar een andere Indiër, de missioloog
Michael Amaladoss s.j., kunnen spreken van een spiritueel humanisme (zie
Ilse Bulhof, Spiritueel humanisme). De waardigheid van de mens staat centraal.
Werkelijk dialogisch ontmoeten is een spannend spiritueel gebeuren. Het is
een overwinnen van beslotenheid, een afzweren van wederzijdse afsluiting.
Een dialogische houding vraagt, aldus Samartha, openheid en vrijheid om te
ontvangen en om te geven. Het vraagt zowel om openheid naar anderen toe,
als om openheid naar het transcendente, naar dat wat het gewone bestaan
overstijgt. Dialoog is niet alleen gemeenschapsbouwend, maar ook een weg tot
zelfkennis en tot zelf-transcenderende kennis.
De noodzaak van dialoog wordt dus door Samartha gefundeerd in het
menszijn. Dialoog is naar Samartha's overtuiging echter ook een christelijke
plicht en opdracht. Zoals God mens onder de mensen is geworden, zo moeten
ook christenen het contact met andersgelovigen niet schuwen. Wij mogen ons
niet terugtrekken in een christelijk getto. Hebben we niet Jezus' belofte dat de
Geest in alle waarheid leidt? De Geest van God kunnen we niet inperken.
Laten we ons verheugen over het werk dat God doet in de levens en geschiedenissen van onze hindoe en moslim broeders en zusters. Natuurlijk, zegt
Samartha, moeten we niet alle godsdiensten op één hoop gooien; daar is
niemand bij gebaat. We moeten juist de eigenheid van de verschillende
religieuze tradities erkennen: zij vormen verschillende antwoorden op het
Mysterie van God. We ontdekken misschien dat we samen als pelgrims
onderweg zijn naar Gods toekomst.
Kortom: dialoog is een zoektocht naar nieuwe relaties tussen mensen van
verschillende tradities in een pluralistische samenleving. Dialoog is uiteindelijk
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een grondhouding in het leven — een houding die wordt gekenmerkt door
openheid en respect voor de inzichten in andere tradities, en loyaliteit t.o.v. de
eigen traditie. Dialoog impliceert, in Samartha's verstaan, de verwerping van
exclusivisme en inclusivisme.
ZOEKTOCHT NAAR HET MYSTERIE VAN GOD
Met de vorige paragraaf zijn we eigenlijk al midden in de theologie beland.
Samartha is gekomen tot een pluralistisch-theologische benaderingswijze. Als
we willen nagaan wat dit voor hem inhoudt, komen we al heel snel bij het
woord 'Mysterie' uit. Mysterie is een heel belangrijke notie bij Samartha.
Mysterie is het Mysterie van God of het Mysterie van de Waarheid. Het is de
Waarheid van de waarheid, het transcendente centrum dat altijd groter is dan
het totaal van onze voorstellingen. Mysterie ligt buiten ons perceptievermogen.
Het is niet te bevatten, niet in begrippen vast te leggen. Met verwijzing naar
een gezegde uit de Indiase Upanisjaden: het is dichtbij en toch veraf, kenbaar
en toch onkenbaar, het meest intieme en tegelijkertijd het meest ultieme.
Mysterie kan in verschillende religieuze tradities met verschillende namen
aangeduid worden, maar één religieuze traditie kan niet exclusieve kennis
omtrent het Mysterie claimen. Volgens Samartha maakt het oneindige Mysterie
zich op verschillende plaatsen en op verschillende wijzen kenbaar in de
menselijke geschiedenis en in het menselijk bewustzijn. Je zou dit openbaring
kunnen noemen — een openbaring die menselijke reacties oproept. De
menselijke antwoorden op het Mysterie zijn divers en meervoudig. Alle
menselijke antwoorden, alle religies, zijn vóór het Mysterie relatief, ook de
christelijke. Culturele en historische factoren zijn ondermeer verantwoordelijk
voor de diversiteit en pluraliteit van religieuze tradities. De christelijke notie
van de Triniteit (God, Christus, en de Geest) ziet Samartha als een symbolische en cultuurbepaalde expressie van dit Mysterie: het verwijst naar de diepte
van Gods zijn dat uiteindelijk onbeschrijfbaar en ondefinieerbaar is.
Een consequentie van deze benadering is dat er een ander model van
waarheid ontwikkeld zal moeten worden. In westerse benaderingen wordt
waarheid vaak geïnterpreteerd in termen van 'of-of'. Het is of het een of het
ander. God heeft dé weg, dé waarheid en hét leven geopenbaard in Jezus
Christus. Logisch gezien kan er geen andere weg zijn. Er is geen compromis
mogelijk m.b.t. waarheid. Waarheid is ten diepste dé waarheid die door God is
geopenbaard in Jezus Christus. Deze waarheidsopvatting wordt o.m. door
pluralistische theologen en filosofen als Samartha, Paul Knitter, Wilfred
Cantwell Smith en John Hick scherp bekritiseerd. Er is een terughoudendheid
bij hen om te spreken over absolute waarheid. Absolute waarheid is een
Mysterie: het is niet iets waarover je kunt beschikken, maar iets wat je alleen
in verwondering kunt laten gebeuren. Samartha zegt het pregnant: waarheid is
niet iets statisch, onveranderlijk en normatief in de zin van 'eens en voor
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altijd'. Van een statische, absolute en exclusieve notie van waarheid moeten
we komen tot een dynamische en dialogische opvatting. Het verstaan van
waarheid is een dynamisch proces waarin sprake is van een groeien in waarheid, een 'dialogue into truth'. Waarheid wordt door Samartha relationeel
opgevat. Waarheid is altijd waarheid in relatie tot: tot andere waarheidsinzichten, tot andere mensen. Waarheid staat niet als een object apart, geïsoleerd.
Loyaal blijven aan de waarheid die men in de eigen traditie heeft ervaren, is
niet tegengesteld aan de mogelijkheid om verdere dimensies van waarheid te
vinden in andere tradities. Waarheid ligt bovendien niet zozeer in dogma's als
wel in personen, in de levens van mannen en vrouwen. Waarheid moet geleefd
worden. Daarom kan er ook sprake zijn van groei naar en in waarheid.
Inzichten in wat waarheid is komen op uit de dialogische ontmoeting. Natuurlijk: niet alles is waar, sommige dingen en mensen dienen bekritiseerd en beof veroordeeld te worden. Maar waarheidscriteria zijn niet exclusief in één
religieuze traditie te vinden. Alleen in relatie tot waarheidsinzichten in andere
geloofstradities kan er iets van de Ultieme Waarheid oplichten.
Zelf christen houdt ook Samartha staande dat Jezus Christus beslissend is
voor de levens- en geloofswijze van mensen die zich noemen naar zijn naam.
Maar de dogmatische en z.i. starre uitspraken over de absoluutheid en uniciteit
van Christus dienen gerelativeerd te worden. Zeker, Jezus Christus is uniek, hij
heeft een geheel eigen zicht gegeven op het Mysterie van God. Zijn geloofsrelatie met God heeft voor velen wegen geopend naar een bevrijdende beleving
van Waarheid. Dat is reden tot vreugde en kan met anderen gedeeld worden.
Het is echter geen reden tot een agressieve geloofsverkondiging die inbreuk
maakt op culturen en geloofstradities. Wie Christus centraal stelt, stelt God
centraal. Maar in een religieus-pluralistische wereld is het centraal stellen van
Christus niet de enige weg om God centraal te stellen. In zijn heelheid van
heil en gerechtigheid verwijst Christus naar het goddelijk Mysterie waarvoor
christenen en hindoes (en anderen) staan. Daarom is het mogelijk om het
verhaal van Jezus Christus te relateren aan de verhalen van Boeddha, Rama,
en Krishna.
Vanuit deze pluralistisch-theologische visie verstaat Samartha de zending
van de christelijke kerk op een nieuwe wijze. Ook hier zijn parallellen te
vinden met de al eerder genoemde Amaladoss. Vanuit zijn Indisch perspectief
beziet hij ook het oude zendingsgebeuren met zeer kritische blik. Er was soms
sprake van een negatieve houding onder de zendelingen en missionarissen
t.a.v. wat zij aan 'bijgelovigheden' en 'afgoderijen' op het zendingsveld
aantroffen. Volgens Samartha was deze negatieve houding een uitwas van het
koloniale tijdperk met zijn Eurocentrische geschiedenis, kerk-centrische
theologie, en westerse superioriteitsgevoelens inzake ras, cultuur en godsdienst.
Veel van deze koloniale attitude ziet Samartha nog steeds terugkeren in termen
als 'evangelisatiecampagnes', 'missionaire strategieën', en in liederen als
'Voorwaarts Christen-strijders'. In de zending van de kerk mag het echter niet
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gaan om propaganda voor de christelijke godsdienst als zodanig. Het gaat niet
om het vergroten of vermeerderen van kerken. Missionair bezigzijn wil niet
zeggen dat je andere religies en culturen moet ondermijnen. Nee, de pluraliteit
van religies en culturen dient volmondig geaccepteerd te worden. Samartha
pleit voor het inzicht dat christenen samen met mensen van andere religies
participeren in Gods zending. Christenen kunnen samen met andersgelovigen
een belangrijke bijdrage leveren in een pluralistische wereld. De waarden en
inzichten uit verschillende tradities kunnen het menselijk bestaan verdiepen,
een dam opwerpen tegen dat wat het menselijk samenleven aantast en bedreigt, en wegwijzers zijn naar dat wat het egocentrische bestaan overstijgt.
Bekering wordt in dit perspectief anders ingevuld: als een verticale bekering
tot God, die niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een horizontale bekering en overgang van de ene naar de andere religie.
Een missionaire kerk, d.w.z. een kerk die deelneemt samen met anderen
aan Gods zending, is een open gemeenschap. Althans: dat zou ze moeten zijn.
Dat is de droom van Samartha. Hij wijst een exclusieve opvatting van de kerk,
als zou er buiten de kerk geen heil zijn, af. De kerk moet niet beschouwd
worden als een bastion met hoog opgetrokken muren. Als een geloofsgemeenschap, verbonden in het geloof in Jezus Christus en één in de Geest, heeft de
kerk tot taak haar spirituele bronnen aan te boren. Met haar nadruk op
gemeenschap en in de kracht van de Geest kan de kerk een belangrijke
bijdrage aan de samenleving leveren. Dit alles dient te geschieden in relatie tot
wat andere tradities te bieden hebben.

EEN UITNODIGEND ALTERNATIEF?
Samartha's pluralistisch model is geen uitgebalanceerd theologisch gebouw,
waarbij alles precies op zijn plaats staat. Zelfs het woord 'model' suggereert al
te veel. Samartha is een diep spiritueel mens en christen, die tastend en
zoekend het Mysterie van God onder woorden probeert te brengen. Veel van
wat hij zegt is aanduidenderwijs, nog onaf. Zijn benadering doet meer denken
aan een schets: de contouren van een weg die begaanbaar moet zijn voor
zowel christenen als andersgelovigen zijn er, maar veel moet nog ingevuld en
ingekleurd worden.
De moed om nieuwe stappen te zetten, alternatieve mogelijkheden te
ontdekken dwingen respect af. We kunnen de vragen die Samartha stelt niet
licht ontwijken. We worden — en terecht — opgeroepen de relevantie van het
christelijk geloof in een religieus-pluralistische wereld te herontdekken en
opnieuw te formuleren. In onze eigen Westeuropese context moeten we de
moed kunnen opbrengen te luisteren naar de verhalen over dialogen en de
theologische reflectie daarop van iemand die vanuit zijn eigen AziatischIndisch perspectief verrassende dingen ontdekt heeft.
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Zelf ben ik bereid ver met Samartha mee te gaan op zijn zoektocht naar
nieuwe relaties tussen mensen van verschillend geloof en met hem mee te
denken over een relevante vorm van een theologie der religies. Toch vallen bij
mij bepaalde keuzes anders uit dan bij Samartha. Zo vind ik dat Samartha zijn
pluralistische visie sterker dan hij tot nu toe doet zou moeten relateren aan
bijbels-theologische inzichten en inzichten komend uit de brede christelijke
traditie. Want voor exclusieve en inclusieve benaderingen t.a.v. andere
godsdiensten is wel steun te vinden in de bijbel en de traditie van de kerk;
voor een pluralistische benadering wordt dit moeilijker (ik zeg niet onmogelijk,
maar ik zou wel eens een wat uitvoeriger bijbelse exegese vanuit pluralistisch
perspectief willen zien). Ik zou voorts een sterker gewicht willen hechten aan
de beslissende betekenis van Jezus Christus voor de geschiedenis van de
wereld. Jezus' radicale visie op de mens, zijn bijzondere relatie met God, en
zijn weg van dood en opstanding hebben de mensheid fundamentele dingen te
zeggen m.b.t. het bestaansmysterie en het mysterie van God.
Dit doet echter niets af aan mijn waardering voor de moed en de theologische integriteit van Samartha. Stemmen als die van Samartha moeten ons
ervoor bewaren dat studeerkamertheologie (arm-chair theology) de boventoon
gaat voeren en concrete menselijkheid de ondertoon. In de theologie moet het
gaan om menselijkheid, om wat het betekent mens te zijn in relatie tot
medemensen, de natuur en God. Op het punt van de menselijkheid gaat
inderdaad al te veel theologie de mist in. Wil de theologie mensen werkelijk
iets te zeggen hebben, dan zal ze mensen voluit serieus moeten nemen en aan
het woord moeten laten komen. Samartha nodigt ons uit andersgelovigen voluit
serieus te nemen als mensen met verrassende inzichten en hoopvolle visies in
een bedreigde wereld*.

NOTEN
* Dit artikel is gebaseerd op Eeuwout Klootwijk, Commitment and Openness. The Interreligious Dialogue
and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha, Boekencentrum, Zoetermeer, 1992. Hierin is

ook een uitvoerige bibliografie van Samartha's publikaties opgenomen.

Slachtoffer van de zintuigen

DE 'GEESTELIJKE' CARRIERE
VAN G.G. CASANOVA
ERIK DE SMET

Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) — hij noemde zichzelf 'chevalier
de Seingalt' — is de geschiedenis ingegaan als hét prototype van de erotomaan, de charlatan en de onstuimige avonturier. Hij beschouwde zichzelf
echter als een filosoof en literator. Niet ten onrechte: met zijn in 1787 begonnen memoires, Histoire de ma vie — herinneringen die hij als oude man op
papier zette na ze honderden keren te hebben verteld — leverde hij een nog
altijd genietbaar werk af.
Sinds het boek in 1812 het daglicht zag is het vooral populair geweest door
de vele erotische passages. Uitgevers beperkten zich meestal tot het bundelen
van de meest scabreuze fragmenten. Het duurde tot 1960 vooraleer uitgeverij
Brockhaus (de oorspronkelijke uitgever van Casanova) een integrale versie in
12 (!) delen publiceerde. Uitgeverij Athenaeum publiceerde recent een vertaling door Theo Karsten van het eerste deel van de Histoire onder de titel De

school van het Leven'

en uitgeverij Prometheus gaf vorig jaar een plezierig en

leuk vertaald boekje uit, Hollands Avontuur, met daarin Casanova's avonturen
in het Nederland van toen 2 . De grote 18e eeuwse libertijn laat nu ook bij ons
lijn ware gezicht zien.

DE ECHTE CASANOVA
Over Casanova doen vele, bijna mythologische verhalen de ronde. Casanova
startte zijn carrière als schijnbaar vrome abbé, doctoreerde op zestienjarige
leeftijd in de rechten en eindigde zijn leven als bibliothecaris. Hij reisde zijn
leven lang Europa door, was literator en financieel expert. Maar hij was ook
spion, politieke gezant, chevalier, gevangene, de minnaar van vele, vele
vrouwen en steeds eenzaam op zoek naar wat niet te vatten is. Fellini 'schilderde' een Casanova die werd voortgedreven van het ene liefdeloze bed naar
het andere. De Franse auteur Catherine Rihoit voerde Casanova op in haar
1789-roman La nuit de Varennes als een spookachtig restant van het voorbije
Ancien Régime.
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Wie was de échte Casanova? De Blackwell's Guide of the Enlightenment
besteedt slechts vijf regeltjes aan hem: de chevalier de Seingalt was in alles

libertijn en een meester van het 18e eeuwse cynisme.
In zijn memoires beluisteren we de spotlach over de voorbije wereld van
een oude cynicus, die ons en vooral zichzelf alleen maar wil amuseren met het
verhaal van zijn leven — verteld op zijn manier.
een

Ik heb mijn geschiedenis op papier gezet, en niemand kan daar bezwaar tegen
maken. Doe ik er echter verstandig aan haar aan het grote publiek aan te bieden
waarvan mij niets gunstig bekend is? Nee. Ik weet dat ik een dwaasheid bega. Ik
moet echter iets om handen hebben en wil mij amuseren, dus waarom zou ik het
niet doen? (Voorwoord, p. 10).

Het voorwoord tot het werk, dat ook is opgenomen in De School van het
Leven, zaait verwarring bij de lezer. Wil Casanova zich excuseren voor zijn
manier van leven? Wendt de bejaarde avonturier zich in een laatste stuiptrekking tot de God van de Openbaring? Bij een eerste lezing zou je denken van
wel.
Ondanks een uitstekende zedelijke basis, de logische vrucht van de in mijn hart
gewortelde goddelijke principes, ben ik heel mijn leven slachtoffer van mijn
zintuigen geweest. (...) Om die reden hoop ik, beste lezer, dat mijn geschiedenis op
u niet overkomt als onbeschaamde zelfverheerlijking, maar dat u juist inziet dat u
een algemene biecht onder ogen hebt, ook al wek ik in mijn vertellingen niet de
indruk een boeteling te zijn of iemand die geremd en blozend verslag uitbrengt van
zijn misstappen (id., p. 9).
Hoewel de mens soeverein is, mag men toch niet denken dat hij alles kan doen wat
hij wil. Hij wordt een slaaf, zodra hij besluit te handelen onder invloed van een
hartstocht: Nisi paret imperat ('Een hartstocht die men niet beteugelt, neemt zelf de
teugels in handen') (id., p. 8).
Ik geloof in het bestaan van een onstoffelijke scheppende God, die over alles
heerst. Het feit dat ik altijd op zijn voorzienigheid heb gerekend, bewijst mij dat ik
hier niet aan heb getwijfeld. Als ik in nood verkeerde, wendde ik mij biddend tot
hem en ondervond steeds dat mijn gebeden werden verhoord (Voorwoord, p. 7).

Maar hier en daar lezen we weer heel wat anders:
Het koesteren van zintuiglijke genietingen is heel mijn leven mijn voornaamste
bezigheid geweest; ik heb nooit een belangrijker doel gekend. Omdat ik mij
geboren voelde voor de andere sekse, heb ik deze altijd liefgehad, en alles gedaan
wat ik kon om wederliefde te wekken. Ik heb ook altijd erg veel van lekker eten
gehouden en daarnaast een hartstocht gehad voor alles wat mijn nieuwsgierigheid
prikkelde (id., p. 14).
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Het deed mij plezier de koers kwijt te raken en ik heb voortdurend gedwaald met
als enige troost dat ik mij daarvan welbewust was (id., p. 9).
Wat mijzelf betre ft : aangezien ik mijzelf altijd als hoofdoorzaak heb gezien van al
het slechts dat mij is overkomen, deed het mij genoegen les te krijgen van mijzelf
en als plichtsgetrouw leerling mijn leraar lief te hebben (id., p. 21).

Met deze cynische toonzetting sta rt Casanova zijn levensverhaal, in een
ronkende 18e eeuwse stijl, in een van italianismen overlopend modieus en
aristocratisch Frans. Wie Casanova echt wil leren kennen kan niet voorbij deze
inleiding. Essentieel hierin is zijn voortdurend gebruik van een

dubbele

moraal: naar buiten toe eerbiedigde hij de gangbare opvattingen, binnenskamers respecteerde de chevalier God noch gebod. Casanova schreef zijn
memoires in de periode van de Franse Revolutie en zag met lede ogen hoe de
standenmaatschappij waar hij zo goed van geprofiteerd had, in elkaar stortte.
Casanova is één van de 'wellustellingen' — de term is van Baudelaire — van
de 18e eeuw, die als aasgieren gretig van het stervende Ancien Régime
profiteerden, maar tegelijk wanhopig werden bij het besef dat die maatschappij
dood was. De 'wellusteling' spreekt de taal van de aristocratie van zijn tijd en
doet mee met alle parmantige plichtplegingen. Tegelijk steekt hij de draak met
zijn tijdgenoten die ook in het circus van de pruikentijd meedraaien. Hij zuigt
ze — ofwel geldelijk, ofwel zinnelijk — uit. Pas na jaren ziet hij in dat het
Ancien Régime met zijn privileges en zijn standen de enige grond onder zijn
voeten was. Casanova's voorwoord tot zijn memoires is een pragmatische
geloofsbelijdenis in dat Ancien Régime. Zijn hele volwassen leven heeft
Casanova God en godsdienst belasterd en belazerd, en toch kan hij niets
anders dan Voltaires pragmatische adagium — 'Als God niet bestond, dan
onderschrijven.
moesten ze hem uitvinden'
De Histoire zelf ve rt elt hoe Casanova gulzig van het leven en de maatschappij heeft gesnoept. Met het Voorwoord wordt het verhaal in de juiste
context geplaatst: die van het einde van een tijdperk. Op het einde van zijn
leven beseft Casanova dat zijn chaotisch leven 'slechts' een veruitwendiging
was van de chaos van het einde van het Ancien Régime.

VAN VENETIË NAAR DE HELE WERELD
Casanova werd geboren in het decadente Venetië van 1725. De 'school van
zijn leven' situeert zich in de glorierijke nadagen van de Venetiaanse Republiek met z'n bals masqués, z'n carnaval, z'n patriciërs, z'n wulpse courtisanes
en z'n zwa rt gerokte abbés. Daar wordt hij geboren en groeit hij op. Het begin
van de memoires is groots. Casanova diept zijn vroegste herinneringen op: hoe
hij leed aan bloedingen en door zijn grootmoeder in een zwarte gondel werd
meegenomen naar een heks die hem waste en inwreef met kruiden en hem in
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een doodskistachtige doos stopte. Hij had een visioen van een beeldschone
vrouw die hem kuste en geheimen vertelde. Geheimen die voor iedereen
werden verzwegen. 'Ik verzegelde het en borg het op in het geheimste hoekje
van mijn prille geheugen' (De beschrijving van dit gebeuren is typerend voor
Casanova: hij schildert alles groots en fascinerend af, maar waar het uiteindelijk op aan komt — de boodschap, de bevrijdende woorden, de afloop — dat
verzwijgt hij).
Hij studeert in Padua. Zelf prefereert hij medicijnen maar zijn familie
dwingt hem wereldlijk en kerkelijk recht te studeren. Zijn grootmoeder — zijn
vader is jong gestorven, zijn moeder permanent afwezig — doet hem in de
kost bij de familie van Dr. Gozzi. De kleine Casanova ontpopt zich langzaam
tot de slinkse avonturier. Op z'n twaalfde heeft hij zijn eerste liefdeservaring.
Dr. Gozzi had ook een zusje van dertien jaar, dat Bettina heette. Zij was aantrekkelijk, vrolijk en dol op het lezen van romans. Haar vader en moeder berispten haar
altijd omdat zij zich te veel voor het raam liet zien, en de doctor had kritiek op
haar vanwege haar voorliefde voor lezen. Ik voelde mij meteen tot haar aangetrokken zonder dat ik wist waarom. Zij was degene die heel langzaam iets in mij
wakker maakte wat later mijn overheersende hartstocht zou worden (p. 41).

Er duikt een rivaal op: een oudere jongen heeft ook z'n zinnen op Bettina
gezet. De spanning is niet te houden. Bettina wordt als behekst aangezien en
geëxorciseerd door een pater kapucijn. Wat later krijgt ze de pokken. Casanova wordt er door besmet: zijn gezicht is bezaaid met grote pokkenbulten. In
zijn verdere leven zal hij geen Adonis zijn.
Na zijn rechtenstudies ontvangt hij, bij wijze van gunst, van de patriarch
van Venetië de tonsuur en de lagere priesterwijding. De jonge abbé ('abate',
schrijft hij) steelt, naar eigen zeggen — maar zijn blufferige taal is al te
doorzichtig —, de show in het decadente Venetië. Hij krijgt de lof van
voorname heren en liefkozingen van oudere vrouwen, 'van wie er een aantal
niet oud was, maar daarvoor wel wilde doorgaan om mij te kunnen omhelzen
zonder hun fatsoen te schaden' (p. 80).
Hij promoveert in 1742 op zeventienjarige leeftijd tot doctor in beide
rechten. De jonge abbé wordt aangesteld als kerkdienaar in een Venetiaanse
parochie. Algauw loopt het uit de hand, hij krijgt met ongeveer iedereen in de
parochie ruzie, behalve met de profiteurs — daar kan hij nog veel van leren
—, en natuurlijk met de vele vrouwen:
Ik ging naar de pastoor om hem de preek voor te lezen. Hij was niet thuis. Terwijl
ik op zijn komst wachtte, werd ik verliefd op zijn nicht Angela, die op een
borduurraam zat te handwerken. (...) Deze verliefdheid werd mij noodlottig: zij had
twee andere liefdes tot gevolg, die op hun beurt weer een aantal andere tot gevolg
hadden, wat er ten slotte toe leidde dat ik afstand deed van een carrière als
geestelijke. Maar laten we op ons gemak verder gaan (p. 90).
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Enthousiaste jongedames werpen na een preekbeurt liefdesbriefjes in de
offermand, in de hoop dat de jonge geestelijke ze onder de ogen krijgt.
Hoogtepunt van deze periode is zijn liaison met twee zussen, Nanetta en
Marta, stof voor een van de meest besproken bedscènes uit de

Histoire.

Eerst deed ik alsof ik sliep, maar na een kwartier viel ik echt in slaap. Ik werd pas
wakker toen zij in bed kwamen liggen, maar ik draaide mij meteen om teneinde
verder te slapen en ging pas tot handelen over toen ik reden had te denken dat zij
beiden in slaap waren gevallen. Als zij niet sliepen, hoefden zij dit alleen voor te
wenden. Zij hadden mij de rug toegedraaid en wij bevonden ons in het donker. ik
begon met degene naar wie ik lag toegedraaid, niet wetend of het Nanetta dan wel
Marta was (p. 128).

Aan zijn 'wild' geestelijk leven komt een einde als zijn grootmoeder overlijdt.
Hij wordt door zijn nieuwe beschermheren op het seminarie van San Cipriano
geplaatst. Daar komt hij aan in maart 1743. 'De nacht ervoor had ik met mijn
twee vrouwtjes doorgebracht die (...) maar niet konden geloven dat een jongen
met mijn aard zo volgzaam kan zijn. Zij besprenkelden het bed met hun
tranen, waarbij zich de mijne voegden' (p. 153). Tijdens de tocht in de gondel
naar het seminarie wordt hij onwel en moet hij braken van de vele amoureuze
inspanningen die hij zich de nacht ervoor getroost heeft.
Na twee weken verblijf in het seminarie wordt hij weggestuurd omdat hij
met een studiegenoot in bed werd betrapt. Casanova houdt voet bij stuk dat
alles een ellendige vergissing was. Zijn beschermheren laten hem in een fort
gevangenzetten. Niet voor lang.
Zijn steeds afwezige moeder — voer voor psychoanalytici — eist dat hij
zich onder de bescherming stelt van de pas benoemde bisschop van Calabrië.
Casanova vat de reis naar het zuiden aan en ontmoet de wonderlijkste figuren.
Hij laat zich op sleeptouw nemen door een minderbroeder met wie hij een
avond doorbrengt in een obscure kroeg, verliest al z'n geld tijdens een
gokspelletje, loopt van de monnik weg, maakt een ongelukkige val en komt bij
een geile herbergier terecht die hem wil verkrachten, ontmoet opnieuw de
onwaardige monnik en daarnaast nog vele vrouwen die blijkbaar wat van hem
willen. Enfin, de reis verloopt bijzonder chaotisch. In Napels mist hij de
afspraak met de bisschop, met als gevolg dat hij zonder geld in een vreemde
stad zit. Met een scheikundig truukje — hij weet hoe kwik te verdunnen en
het te verkopen als echte kwik — pingelt hij een oosterse koopman wat
dukaten af. Casanova's commentaar: 'Bedrog is een zonde. Eerlijke list
daarentegen is niets anders dan voorzichtigheid: een deugd' (p. 225). Een
staaltje libertijnse dubbelmoraal.
Na enkele dagen ontmoet de jonge Casanova dan toch de bisschop, maar
met het Calabrische klimaat en de mensen — vooral de lelijke vrouwen — in
het achterhoofd maakt hij zoveel kabaal dat de bisschop hem terug naar
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Venetië stuurt. Hij vertrekt dus opnieuw naar het noorden, maar niet zonder
zijn beschermheer wat geld af te luizen. De terugreis verloopt even chaotisch
als de heenreis: 'Ik sliep steeds met mijn broek aan, niet alleen voor de
veiligheid van mijn geld, maar ook omdat deze voorzorg mij nodig leek in een
land waar tegennatuurlijke neigingen een veel voorkomend verschijnsel zijn'
(p. 235).
Hij komt aan in Rome, hoofdstad van de pauselijke staat die bestuurd en
voor een groot deel bevolkt wordt door een legertje kardinalen, bisschoppen en
abates. In Rome is iedereen van stand op één of andere manier 'abbé'(abate).
Casanova kan een postje bemachtigen bij de machtige kardinaal Aquaviva en
heeft een liaison met een getrouwde Romeinse donna. De jonge abbé dringt
door tot in de kringen van de paus. Tijdens een gesprek met paus Benedictus
vraagt en verkrijgt hij de toelating 'alle verboden boeken te lezen' én een
vrijstelling van het vleesverbod op vrijdag en zaterdag. Casanova is erg gesteld
op lekker eten en heeft het moeilijk met de strenge spijswetten. De kardinaal
verlangt van Casanova dat hij lessen Frans volgt. Dat brengt hem opnieuw in
moeilijkheden. Hij ontmoet in het huis van de leraar Frans een jongeman die
hopeloos verliefd is op de dochter van de taalleraar, maar geen bruidschat kan
betalen. De vader verbiedt de jongen de verdere toegang tot zijn huis. Het
meisje, Barbaruccia, laat voor Casanova's ogen een briefje vallen bestemd
voor de wanhopig verliefde jongeman. De achttienjarige abbé wordt liefdeskoerier 'uit weekhartigheid', zoals hijzelf beweert. Van het een komt het
ander. Het meisje wordt zwanger en de jongeman schaakt haar uit het huis van
haar vader. Verkleed als abate willen ze naar Napels vluchten. De vader roept
de politie ter hulp: de jongeman wordt gearresteerd en het meisje vlucht naar
het verblijf van Casanova in het palazzo van Aquaviva. Alles komt uit en het
meisje wordt door de kerkelijke overheid in een klooster geplaatst tot het
huwelijk op rechtmatige wijze kan plaatsvinden. Omdat er allerlei praatjes
over de betrokkenheid van Casanova de ronde doen, ziet de kardinaal zich
gedwongen hem uit zijn dienst te ontslaan en weg te sturen uit Rome. Deze
beslissing betekent meteen het einde van zijn geestelijke carrière. Teleurgesteld
verlaat de ex-abate Rome met bestemming Constantinopel. Vanaf dat moment
is de wereld zijn thuis. Het echte avontuur kan beginnen.

HET LIEFDELOZE BED
De hedendaagse lezer knippert wellicht even met de ogen bij de frivoliteiten
van deze jonge abbé. Wie de geschiedenis van de kerk van het Ancien Régime
kent, zal zich hierover minder verbazen. Al van in de middeleeuwen was het
toedienen van bepaalde kerkelijke wijdingen in de eerste plaats een gunst, een
ereteken voor de wijdeling. Een andere gekende Venetiaan, Antonio Vivaldi,
de 'rosse priester', leidde een leven dat hoofdzakelijk gericht was op muziek
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en op zijn wereldse contacten met welgevormde zangeressen. Zestig jaar na de
dood van Casanova ontvangt de gevierde componist Franz Liszt in Rome
eveneens de lagere wijding, zonder theologiestudies maar wel met enkele
natuurlijke kinderen. De dubbele moraal van het libertinisme speelde ook mee
in de kerk. Twee schijnbaar onverzoenlijke extremen — het frivole leven in de
kringen van de welgestelden en de intellectuelen en de rigide jansenistische
moraal — gingen een merkwaardig huwelijk aan. Op het einde van de 18e
eeuw en in het begin van de 19e maken zowel de atheïstische revolutie als het
katholieke ultramontanisme een einde aan deze dubbelzinnige situatie.
Keren we nog even terug naar de vele bedavonturen van de jonge abbé.
Wat is 'Wahrheit'? Wat 'Dichtung'? Casanova's herinneringsproces is vanzelfsprekend sterk beïnvloed door de losbandigheid die zijn verdere leven tekende.
Toch worden een aantal van Casanova's contacten door historische bronnen
bevestigd.
Als voorbeeld neem ik een bekende passage uit de Histoire de ma vie die
opgenomen is in de bundel Hollands Avontuur. De 33-jarige Casanova maakt
in opdracht een reis naar de Republiek en ontmoet daar de welgestelde
koopman Hooft. De koopman heeft een dochter. Esther. De lezer raadt al wat
er gaat gebeuren. De chevalier beschrijft de vele hartstochtelijke scènes tussen
hem en het meisje.
't1 hebt me lief', zei

ze.

'en het kan u niet moeilijk vallen een meisje dat weldra

uw vrouw zal worden en waarover u heer en meester zult zijn, gelukkig te maken.
t ..1 Wanneer ik eenmaal uw vrouw ben, zal ik alles doen wat u verlangt'

(Hollands

Avontuur. p. 94).
Ze stond me toe het lelieblank en het rozerood van haar gezichtje te kussen maar
verbood mijn handen haar albasten boezem te strelen, waarvan de bovenste helft
me verblindde. Mijn ogen kon ze echter niet beletten zich aan de schoonheid ervan
te verzadigen... (p. 106)

De historische bronnen leggen echter andere zaken bloot: op het moment van
de kennismaking is de lieftallige Esther Hooft geen veertien, maar nauwelijks
elf. Voor haar zal Casanova in het beste geval een 'oom Jacques' geweest
zijn, die haar voortdurend verbaasde en charmeerde met zijn verhalen en
occulte truukjes.
Casanova haalt in zijn autobiografie trouwens nog veel meer begrippen rigor
elkaar, bijvoorbeeld de begrippen liefde en begeerte. Woorden als 'verliefd',
'aangetrokken','gelukkig zijn' e.a. hebben bij hem betrekking op de seksuele
act, niet op gevoelens van 'trouw' en 'vriendschap'. Wanneer hij zijn overbrenging naar het seminarie beschrijft, vertelt hij dat hij zo ziek was van de
amoureuze inspanningen dat hij moest braken.
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Ik weet niet of de lezer weet hoe een minnaar zich voelt die bij het scheiden van
zijn geliefde denkt haar nooit terug te zullen zien. Hij brengt haar voor de laatste
maal hulde en als hij dit heeft gedaan, wil hij niet dat het de laatste keer was, en
begint hij opnieuw totdat hij ziet dat zijn ziel zich in bloed uitstort (p. 153).

Dit heeft meer te maken met seksuele overdaad dan met erotiek. Echt liefdesgeluk is in de Histoire niet te vinden. Zoals bij Sade is de liefde ontdaan van
alle vreugde. De libertijnse moraal is die van het liefdeloze bed, waaruit
slechts afkeer en verdriet kan ontstaan'.

CYNICUS OF CHRISTEN?
Histoire de ma vie alleen een goed geschreven boek vol erotische
avonturen? Dat is het ongetwijfeld, maar er is meer: de chevalier leert ons iets
over de psychische gesteldheid van een individu dat het failliet van een wereld
beleeft. Casanova wil 'filosofisch' leven, voor hem betekent dit: vrij. Voor de
libertijn - al is hij zijn carrière gestart als abbé - behoe ft de wereld geen
Is de

god of gebod. Casanova expliciteert in zijn memoires zijn opvattingen over
moraal:
De theorie over zedelijk gedrag heeft voor het leven van een mens geen ander nut
dan de index van een boek heeft voor iemand die het wil gaan lezen en eerst de
inhoudsopgave doorneemt: hij weet dan welke stof wordt behandeld. Zo is het
gesteld met de moraal die ons wordt voorgehouden in preken, regels en de
geschiedenissen die de mensen ons vertellen die ons opvoeden. Wij luisteren
aandachtig naar dit alles, maar als zich de situatie voordoet de raad te benutten die
men ons heeft gegeven, krijgen wij zin te zien of de zaak blijkt te zijn wat men
ons ervan heeft verteld. Wij gaan er dan mee door en worden gestraft door berouw.
Wat ons enigszins schadeloos stelt, is dat wij ons op die ogenblikken wijs vinden
en menen het recht te bezitten anderen te onderwijzen. Degenen die wij onderwijzen, doen niet meer of minder dan wij hebben gedaan, waaruit voortvloeit dat de
wereld altijd hetzelfde blijft of van kwaad tot erger gaat (p. 75).

Wat de mens ook doet, hij botst altijd met de neus tegen de muur. Ook dat is
libertijns: er bestaat vrijheid, maar die vrijheid brengt weinig goeds. Gehoorzaamheid is echter even dom en onaantrekkelijk. Deze cynische toon duidt op
het failliet van het 18e eeuwse vrijheidsdenken. Dit levensgevoel hangt samen
met de ondergang van de oude maatschappijvormen: de libertijn dacht dat hij
vrij was en wilde volop van de aardse genoegens genieten. Uiteindelijk beseft
hij dat hij het slachtoffer is geweest van zijn zintuigen. De wereld waarin hij
leefde was een stervende wereld. Na de Revolutie staat de libertijn alleen. De
'goedmoedige' maatschappij die zijn bestaan mogelijk maakte is dood. De
grond onder zijn voeten is verdwenen. Voor de libertijn zijn er maar twee
uitwegen: de oprechte bekering of het cynisme.
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Betekenisvol zijn de laatste woorden van Casanova op zijn sterfbed in het
kasteel Dux in Bohemen. Moegetergd door het personeel — ze scheurden zijn
portret uit één van zijn boeken en plakten het met poep op de toiletdeur —
overlijdt hij in 1798 aan de gevolgen van een blaasziekte. De woorden: 'Ik heb
geleefd als een filosoof, maar sterf als christen' zetten weliswaar een punt
achter dit leven maar lossen niet meteen het raadsel ervan op.

NOTEN
1 G.G. Casanova, De School van het Leven, Athenaeum, Amsterdam, 1991.
2 G.G. Casanova, Hollands Avontuur, Prometheus, Amsterdam, 1990. Zie mijn bespreking in Streven, juni 1991,
p. 860.
3 Zie E. De Smet. Sarte Dood of levend?. in Stretien, december 1991. pp. 230-238.

DE OUDHEID IN VERTALING
VINCENT HUNINK

Wie in Nederland of Vlaanderen een grote boekhandel binnenstapt of de
tijdschriften een beetje bijhoudt, kan het nauwelijks ontgaan: de klassieke
oudheid lijkt weer helemaal terug. Na een jarenlang bestaan in de culturele
marge zijn de klassieken weer volop te zien op het toneel. De klassieke
mythologie en geschiedenis wordt weer bestudeerd, in kaart gebracht ' en creatief verwerkt. Voor wat betreft het onderwijs mogen de gymnasia zich verheugen in een gestage groei, ondanks de vele problemen en de vele tegenwerking
waarmee men de afgelopen twintig jaar te kampen heeft gehad. De dorre
Latijnse en Griekse grammatica's en drilmethoden van vroeger zijn vervangen
door prachtige, full-color leergangen, met veel aandacht voor antieke cultuur
en geschiedenis. Het lijkt haast een gouden tijdperk voor classici. Zij behoeven
zich niet langer schuil te houden in hun studeerkamers, bang om voor 'niet
maatschappelijk relevant', 'reactionair' of gewoonweg 'elitair' te worden
versleten.
Een heel zichtbaar onderdeel van de hausse in klassieken is wel de aanhoudende stroom vertalingen die op de markt verschijnt. Er gaat geen maand
voorbij of er komt in het Nederlandstalig gebied wel een nieuwe vertaling uit
van een antiek geschrift. Dit jaar verschenen middenin de zomer, traditioneel
toch een stille tijd op de boekenmarkt, alleen al bij Ambo drie vertalingen (de
volledige komedies van Plautus, de Catilinarische redevoeringen van Cicero en
de kleinere werken van Tacitus). Daarnaast bracht diezelfde uitgeverij een
totaaloverzicht uit van vertalingen van antieke werken in het Nederlands,
samengesteld door Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen2 . Hun 'repertorium en bibliografische gids' beslaat niet minder dan 432 bladzijden en
behandelt letterlijk alle antieke auteurs van wie ook maar een fragment in
Nederlandse vertaling is gepubliceerd, van Abercius tot Zosimus.
Naar aanleiding van dit indrukwekkende boekwerk wil ik in de nu volgende bijdrage wat dieper ingaan op de hausse in vertalingen van klassieken. Ik
zal proberen om voor dat fenomeen enkele mogelijke verklaringen aan te
dragen en er enige kritische kanttekeningen bij plaatsen. Via deze wat lange
aanloop kom ik dan opnieuw bij het boek van De Rynck en Welkenhuysen.
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REEKSEN
Vertaald worden de klassieken in Nederland al eeuwen. Dat valt gemakkelijk
te constateren met een snelle blik in De Rynck/Welkenhuysen. Van de auteur
die ik het eerst noemde, de komediedichter Plautus, zijn verschillende stukken
al in de 17e eeuw vertaald. Zo werd bijvoorbeeld de
vertaald door P.C. Hooft.

Aulularia

in 1617

Maar de 20e eeuw springt er toch bij vrijwel alle auteurs uit, en daarbinnen
weer vooral de naoorlogse periode. Een voorbeeld: van Cicero's Catilinarische
redevoeringen werden er één of meer vertaald in 1651, 1702, 1798, 1862,
1907, 1946 (herzien 1973), 1961, 1968, 1979, 1990 en 19923.
In de naoorlogse periode is duidelijk geprobeerd om vooral de grote
klassieke auteurs zoals Homerus, Plato, Thucydides, Vergilius, Cicero en
Tacitus toegankelijk te maken in reeksen vertalingen. We kunnen hier denken
aan de vertalingen van M.A. Schwartz en J.W. Meijer die vooral bij uitgeverij
Tjeenk Willink in Haarlem het licht zagen. Veel van de wat minder 'grote'
auteurs kregen een plaatsje in series als de Fibula-reeks van Van Dishoeck in
Bussum, of de Phoenix klassieke pockets van de Standaardboekhandel in
Hilversum en Antwerpen.
Vanaf eind jaren zestig komen daar nieuwe reeksen bij. Hier moet vooral
uitgeverij Polak & Van Gennep genoemd worden. In een tijd dat intellectuelen
zich vooral zagen als 'kritiese intellectuelen' (al dan niet op 'marxistiese"
grondslag) en vooral er op uit waren om de maatschappij te veranderen, begon
de uitgeverij van de onlangs overleden Johan Polak vertalingen te brengen van
klassieke schrijvers. Eerst in paperbacks, maar al snel in zwart linnen banden
met goudopdruk en in een tijdloze, rustige typografie. Typerend is de naam die
werd gekozen voor deze serie: de Baskerville-reeks, genoemd naar een
klassieke drukletter, die in de jaren zeventig vrijwel in onbruik was geraakt.
Johan Polak roeide met zijn 'klassieke' uitgaven in meer dan één opzicht
dwars tegen de stroom in. Daarbij werd hij gedreven door persoonlijke belangstelling en niet zozeer door commerciële motieven (het is niet bekend
hoeveel geld hij in zijn uitgeverij heeft gestoken, maar het moet heel veel
geweest zijn).
Aan het begin van de jaren tachtig begint ook uitgeverij Ambo zich
duidelijker te richten op vertalingen van klassieken. Met name de meer filosofische auteurs als Seneca en Cicero kregen de aandacht, in vertalingen van
Cornelis Verhoeven.
Halverwege de jaren tachtig staat het er slecht voor. Ambo en Polak &
Van Gennep hebben weliswaar vrijwel geen concurrentie van andere series
meer te duchten, maar hun eigen klassieke reeksen staan er evenmin erg goed
voor. Men besluit zelfs tot een soort fusie. Verschillende vertalingen worden
door de twee uitgeverijen in samenwerking op de markt gebracht (bijvoorbeeld
van Juvenalis en Augustinus).
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Inmiddels is de samenwerking weer voorbij en werken beide uitgeverijen
aan waarlijk prestigieuze reeksen vertalingen. Ambo paste de bandverzorging
zodanig aan dat haar reeks Ambo-klassiek nu zonder meer in één kast kan
staan met de Baskerville-serie. Hoewel paperbacks ook uitgebracht worden,
blijven de meeste uitgaven de beproefde 'Polak-vorm' volgen: zwart linnen
banden met goudkleurige opdruk.
Als we het veld nu overzien, moet vermeld worden dat ook nieuwe reeksen
het licht zien. Een reeks filosofische en retorische teksten is in voorbereiding
bij de Groningse Historische Uitgeverij. Van kleinere series noem ik de
Obolos-reeks van Styx Publications in Groningen en de reeks Kritak-klassiek
uit Leuven4.
Vertalingen van klassieke auteurs zijn dus niets nieuws, dat moge alleen al
uit mijn vluchtige schets blijken. Toch is het onmiskenbaar dat er vooral de
laatste vier, vijf jaar veel gedaan wordt op dit gebied. Het aantal titels is groot
en meer dan ooit tevoren komen alle genres aan bod: het zijn niet meer slechts
de hoofdwerken van de belangrijkste auteurs, maar er verschijnen ook minder
voor de hand liggende teksten. Ik wijs bijvoorbeeld op de Griekse oorlogen
van Xenophon door Gerard Koolschijn (Polak & Van Gennep) en de nogal
saaie Lofrede op Trajanus van Plinius door F. Meijer en D. den Hengst
(Ambo). Tien jaar terug waren zulke uitgaven nog ondenkbaar.
VERANDERINGEN
Zo'n hausse in nieuwe vertalingen en herdrukken komt natuurlijk niet uit de
lucht vallen. In de eerste plaats kan gewezen worden op de grote veranderingen aan de Nederlandse scholen. Het onderwijs in Grieks en Latijn heeft de
laatste jaren een ingrijpende verschuiving laten zien. Leerlingen krijgen niet
langer slechts kleine stukjes originele teksten te zien waar zij zich vervolgens
moeizaam, woord na woord, doorheen worstelen. De behandelde fragmenten
worden ook geïnterpreteerd in relatie tot hun tekstuele en culturele context. In
een breder kader worden de leerlingen ingeleid in de antieke cultuur in het
algemeen en in het voortleven daarvan in later eeuwen. De Griekse en Latijnse
tekstfragmenten staan niet meer voortdurend centraal: de aandacht is nu ook
gericht op het geheel van de tekst, op grotere structuren en op intertekstualiteit. In dat kader ligt het voor de hand om ook in de klas uitvoerig te werken
met stukken tekst in vertaling (Natuurlijk gebeurde dat vroeger incidenteel
ook, maar het zit nu als het ware in het schoolsysteem ingebakken). Bijgevolg
kunnen vertalingen van 'eindexamenauteurs' als Euripides en Cicero, Plato en
Tacitus rekenen op een trouw publiek van leraren, die ze gebruiken ten behoeve van hun lessen.
Buiten school lijkt de interesse voor de oudheid groeiende. Er is altijd al
een publiek geweest van oud-gymnasiasten, bibliofielen en cultureel geïnteresseerden dat antieke auteurs koopt. Maar deze groep 'leken' is blijkbaar toch
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groter geworden. Wellicht houdt dit mede verband met de veranderingen in het
culturele klimaat. Er is al vaak op gewezen dat men massaal teruggrijpt op
oude normen en waarden; in onze postmodernistische tijd hebben idealen en
bevlogenheid immers plaatsgemaakt voor relativisme en conventionaliteit. Bij
de culturele bovenlaag lijkt er in elk geval een zekere herwaardering van het
verleden plaats te vinden, al is het dan misschien bij gebrek aan beter. De
oudheid is weer salonfáhig: je kunt er weer mee voor de dag komen. Dat
schept een gunstig klimaat voor het uitbrengen van klassieke teksten.
Een wat meer prozaïsche oorzaak is wellicht gelegen in de toevallige
omstandigheid dat een paar uitgevers de klassieken een warm hart toedragen.
Met alle respect voor De Rynck en Welkenhuysen: was de uitgave van hun
monumentale werk mogelijk zonder een uitgever als Ivo Gay, die het stellig
als de kroon op zijn fonds ziet? Was een integrale vertaling van de duistere
Plotinus denkbaar zonder een roekeloze uitgever die vindt dat zo'n boek 'er
gewoon moet zijn' en het onvermijdelijke financiële verlies elders in zijn
fonds probeert te compenseren? Verder wees ik bijvoorbeeld al op de persoonlijke motieven achter het uitgeversbeleid van Johan Polak. Kortom: het
enthousiasme en de daadkracht van individuele uitgevers is een factor die we
niet moeten uitvlakken.
VRAAGTEKENS
Dat voert mij direct naar enkele bedenkingen. Als de 'human factor' van de
uitgever inderdaad zo sterk meespeelt, is meteen ook een gevaar ervan
duidelijk. Zodra de uitgever weg zou vallen of zijn interesse zou verschuiven,
dreigt direct gevaar voor het klassieke fonds. Polak & Van Gennep heeft zeer
donkere dagen gekend na het vertrek van Johan Polak: het voortbestaan van de
uitgeverij hing aan een zijden draadje. In dit verband is het interessant wat er
nu met diezelfde uitgeverij gaat gebeuren. In de zomer van 1992 werd de
uitgeverswereld opgeschrikt door de aankondiging van de overname van Polak
& Van Gennep door de grote Singel 262-groep, waarvan onder meer Querido
deel uitmaakt. Er werd verzekerd dat juist de klassieke vertalingen de reden tot
aankoop waren geweest, omdat die in de fondsen van de Singel 262-groep
ontbraken. Voorlopig is er inderdaad geen reden tot zorg over de voortzetting.
Toch blijft het onduidelijk hoe de Baskerville-serie er over twee, drie jaar voor
staat. Zonder de stuwende kracht van Ad ten Bosch is er in principe van alles
mogelijk.
Een tweede kanttekening die ik zou willen maken, is dat het ondanks alle
publiciteit en uitstraling zakelijk gesproken nog altijd om heel kleine uitgaven
gaat. De oplage van een klassiek geschrift in vertaling zal maar hoogst zelden
boven de 3000 komen. Een oplage van 1500 a 2000 is eerder normaal. Daarbij
dient dan te worden bedacht dat vertalingen van klassieken vaak ook nog
langzaam verkopen. Het duurt soms jaren eer een uitgave uitverkocht is. De
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jaaromzet van Polak & Van Gennep werd in de pers geschat op slechts 2
miljoen gulden, terwijl grote uitgeversgroepen al snel aan honderden miljoenen
zitten. Het klinkt wat ontnuchterend, maar cijfermatig blijven de klassieke
vertalingen dus kruimelwerk. Door de wat scheve verhouding tussen omzet en
uitstraling zijn ze misschien nog het meest vergelijkbaar met poëzie-uitgaven:
mooi, maar marginaal. En daardoor uiterst kwetsbaar. Trouwens, die kleine
schare kopers is nog niet meteen een kleine schare lezers. De boeken worden
verkocht, maar worden ze ook gelezen? Vrijwel nooit hoor ik iemand zeggen
dat hij een Xenophon of Plato ook werkelijk gelezen heeft. Als bibliofiel vind
ik dat ook heel mooi, maar er is in dat geval, dunkt me, nog geen reden om te
spreken van een diepgaande 'culturele' omslag. De klassieken worden (mondjesmaat) gekocht, bekeken, doorgebladerd... en in de kast gezet.
Misschien is er nog meer reden tot zorg. De stroom van goede Nederlandse
vertalingen van klassieke teksten kunnen classici en classici-in-spe ook afhouden van het lezen van de grondteksten. Hele generaties leraren komen voor de
klas die nooit een substantieel geschrift volledig in het Grieks of het Latijn
gelezen hebben. Voor zover zij antieke teksten 'lezen', doen ze dat steeds
meer in vertaling. Dat wordt ook nog eens bevorderd door de toegenomen
aandacht voor antieke cultuur. Immers, 'waarom zou je dat Latijn of Grieks
nog lezen? Het staat er toch allemaal heel duidelijk vertaald? De originele
tekst is hooguit goed voor specialisten!' Het is inmiddels al zo dat filosofen en
oud-historici nauwelijks nog Latijn of Grieks hoeven te lezen. Het is tekenend
welke auteurs er in vertaling uitgebracht worden: enerzijds filosofen als Plato,
Aristoteles, Cicero, Seneca, Diogenes Laertius, Plotinus en Boëthius; anderzijds geschiedschrijvers als Thucydides, Xenophon, Tacitus, Flavius Josephus
en Plinius. Nu dreigt voor classici misschien iets dergelijks. Als de romans van
Longos, Apuleius en Petronius in uitstekende vertalingen beschikbaar zijn, als
er twee volledige vertalingen van de Odyssee in de boekwinkel liggen, wie
leest het origineel dan nog helemaal? Men zou kunnen stellen dat de vertalingen het proces van 'vervreemding' van het Latijn en Grieks versnellen.
Enigszins gechargeerd geformuleerd: het worden nu echt 'dode talen', omdat
zelfs classici ze steeds minder hoeven te lezen.

SANSKRIET
Dat is natuurlijk wel wat kras uitgedrukt. De situatie is niet zo somber als ik
zojuist suggereerde. Classici blijven toch steeds terugkeren naar het Grieks van
hun Homerus. Al was het maar om de moderne vertalers te controleren en
fouten eruit te halen. En men zal niet massaal zijn Latijnse Tacitus-teksten
dichtslaan en alleen nog maar de vertalingen van Meijer lezen. Waar ik alleen
op wilde wijzen is dat de steeds zwellende stroom van vertalingen uiteindelijk
wel ten koste kan gaan van de aandacht voor Grieks en Latijn.

DE OUDHEID IN VERTALING

1289

Maar misschien is dat proces van vervreemding wel onherroepelijk en
moeten we juist blij zijn dat de antieke teksten in elk geval nog gelezen
kunnen worden. Bij alle somberheid van graecisten en latinisten moet immers
ook gezegd dat teksten uit de oudheid nu voor een grote groep lezers binnen
bereik komen. Of die er ook daadwerkelijk naar grijpen is een andere vraag,
maar ze hebben in elk geval de kans. Zonder de beschikbaarheid van vertalingen was onze antieke letterkunde misschien al net zo vreemd geworden
als die in het Assyrisch of Sanskriet. Een cultuur die haar klassieken althans
met de mond eert, is wellicht toch nog te verkiezen boven een cultuur die haar
klassieken totaal verbannen heeft naar de studeerkamers van specialisten.
En naast vervreemding van Latijn en Grieks kunnen vertalingen ook het
tegenovergestelde bewerken: ze kunnen je ook dichterbij het origineel brengen.
Dat geldt voor kritische lezers, en heel in bijzonder voor vertalers. Het nauwkeurig en fraai omzetten van een Latijnse of Griekse tekst in het Nederlands,
of het vergelijken van origineel en vertaling, gaat gepaard met een ware confrontatie met het origineel. Zonder vertaling is een lezer eerder geneigd om
over zaken heen te lezen. Een vertaling bestuderen of maken scherpt het
inzicht en het gevoel voor wat er in de brontaal staats.
Kortom, er is toch nog hoop. De antieke letterkunde herleeft dan wel niet
werkelijk, maar ze heeft in elk geval weer een goede pers en een positieve
uitstraling. Dat is bij alle kanttekeningen die men kan maken beslist een
vooruitgang ten opzichte van het recente verleden.
REPERTORIUM
Via deze algemene gedachten kom ik weer bij het boek van De Rynck en
Welkenhuysen. Kan men over het effect van vertalingen nog zo zijn twijfels
hebben, hier is nauwelijks discussie mogelijk: De Rynck en Welkenhuysen
hebben een belangwekkend en nuttig werk afgeleverd. Wie het boek doorbladert, wordt onmiddellijk getroffen door de gedetailleerdheid en precisie
waarmee het vele materiaal gepresenteerd wordt. Vele jaren speurwerk moeten
eraan voorafgegaan zijn (ik spreek nog maar niet van het monnikenwerk dat
de redactie en correctie van het boek zelf moet zijn geweest). Speciale lof
verdienen de samenstellers voor hun aandacht voor oud-christelijke auteurs,
die gewoonlijk terzijde gelaten worden. Hier staan de Patres Apostolici
broederlijk naast Parmenides, wordt Martialis gevolgd door Martyrum Passiones (Lijdensverhalen van martelaren), en gaat Proba vrolijk vergezeld van de
Priapea.
Elk artikel begint met een summier overzicht van de relevante feiten over
leven en werk van de betreffende auteur. Hoewel het boek niet bedoeld is als
een literaire encyclopedie, is juist dit onderdeel bijzonder handig en zeer
bruikbaar om een snel overzicht te krijgen. Men krijgt als het ware een lexicon
van antieke auteurs bijgeleverd.
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Daarna volgen de bibliografische verwijzingen naar Nederlandse vertalingen van de auteur. Keurig ingedeeld, voor zover nodig, naar: alle werken,
meerdere werken, uitgebreide fragmenten en bloemlezingen en individuele
werken. Het is handig om even snel op te zoeken of een auteur vertaald is, en
door wie, maar biedt ook alle ruimte voor diepgaand bibliografisch en cultuurhistorisch onderzoek. Zo valt eenvoudig na te gaan welke auteurs in welke
perioden populair geweest moeten zijn, welke uitgevers zich op klassieken
toelegden, hoe men de werken aanduidde, enzovoort. Het boek is voorzien van
een gedegen verantwoording en goed verzorgde registers van trefwoorden en
vertalers. En graag vermeld ik dat het boek er voorbeeldig uitziet: band en
papier zijn buitengewoon fraai en er is zelfs een leeslint toegevoegd. Gezien
deze boekverzorging is de verkoopprijs beslist niet hoog te noemen.
In het algemeen hebben de samenstellers hun materiaal heel verstandig
geselecteerd. We schieten inderdaad weinig op met informatie over slechte,
niet-literaire vertalingen uit de vorige eeuw, en hierin is dan ook het mes
gezet, wanneer het materiaal onoverzichtelijk dreigde te worden. Voor de
moderne periode is het repertorium echter tamelijk compleet. Dat gaat zelfs
vrij ver: ook kleine snippertjes vertaling uit tijdschriftartikelen zijn opgenomen.
Misschien was het zinvol geweest om ook voor deze periode iets strenger te
zijn.

De oudheid in het Nederlands is van groot praktisch nut, niet alleen voor
classici, maar voor iedereen die iets met de heidense en christelijke oudheid te
maken heeft. Daarnaast maakt het boek duidelijk waar de hiaten liggen, en zal
het dus ongetwijfeld stimuleren tot nieuw vertaalwerk. Binnen enkele jaren
zullen er misschien al zoveel aanvullingen zijn, dat aan een herdruk of supplement kan worden gedacht. Hopelijk komt het zover. Voorlopig kunnen we De
Rynck en Welkenhuysen en uitgever Ambo al meer dan dankbaar zijn voor dit
belangrijke werk.

NOTEN
1 Ik denk hierbij aan naslagwerken als: Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilles tot Zeus,
thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater, Sun, Nijmegen, 1987;
Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenohia, thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater, Sun, Nijmegen, 1989.
2 Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De oudheid in het Nederlands, repertorium en bibliografische gids, Ambo, Baa rn , 1992, 432 pp., f 69,50 / BEF 1390.
3 De nieuwste vertaling is die door Evelien Vermeulen en J. van Leeuwen, Ambo, Baarn, 1992. Wonderlijk
genoeg staat deze uitgave niet in het Repertorium, waarvan het typoscript in het voorjaar is afgesloten. Men
moet natuurlijk ergens een grens trekken. Toch had voor uitgaven van de eigen uitgeverij een uitzondering
gemaakt kunnen worden.
4 Wellicht ten overvloede: het was hier niet mijn bedoeling om een uitputtend overzicht te geven van alle
uitgeverijen met klassieke reeksen. Ik schetste slechts de grote lijn in het uitgeverij-beleid op dit gebied.
5 Zie C. Verhoeven, De onmogelijkheid van het vertalen, in Streven, mei 1992, pp. 701-710.

BOON, BOONTJE, BOONTJES
JORIS GERITS

Na de dood van L.P. Boon op 10 mei 1979 werd in zijn geboortestad Aalst
een vereniging opgericht om zijn nagedachtenis levend te houden. Drie jaar
later werd de vereniging een genootschap dat een Jaarboek en driemaandelijkse Tijdingen uitgaf om het wetenschappelijk onderzoek van de culturele
nalatenschap van Louis Paul Boon te bevorderen. Zoals andere gecanoniseerde
auteurs kon L.P. Boon op die manier de aandacht en belangstelling blijven
genieten van lezers uit zijn en volgende generaties. Eenzelfde doel heeft in
Vlaanderen b.v. Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie, die tweemaal per
jaar verschijnt, of het Felix Timmermans-genootschap dat sedert 1973 een
Jaarboek laat verschijnen. In Nederland ontstond in 1973 de Vestdijkkring,
wordt sinds 1982 een Achterbergkroniek uitgegeven en verscheen in 1984 het
eerste Reve Jaarboek. Als dergelijke initiatieven om het oeuvre van een auteur
blijvend onder de aandacht van (althans een deel van) het lezerspubliek te
houden enige levensduur willen hebben, dan zijn er niet alleen enthousiaste
bewonderaars nodig, maar ook subsidies en een structuur die voor de continuïteit van het onderzoek en de publikaties kan instaan. In het geval van L.P.
Boon vond het genootschap die steun in het sedert 1985 aan de Universiteit
Antwerpen (UIA) functionerende Louis-Paul Boon-documentatiecentrum. In
1988 verscheen het vijfde en laatste Jaarboek van het Louis Paul Boon
Genootschap, en in mei 1991 het 0-nummer van het nieuwe halfjaarlijkse
tijdschrift voor de Boonstudie, De kantieke schoolmeester. Het tijdschrift —
een stevige turf van 465 bladzijden — is een gezamenlijke uitgave van het
Aalsterse genootschap en het Antwerpse documentatiecentrum.
EEN CONTROVERSE
In het 0-nummer van De kantieke schoolmeester staat ook een interview van
de redacteurs K. Humbeeck en P. De Wispelaere met Angèle Manteau,
uitgeefster van de eerste vier romans van Boon. Het interview is niet geda-
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teerd, maar uit de vermelding dat Angèle Manteau dan tachtig is, kan worden
afgeleid dat het in 1991 heeft plaatsgevonden. Het interview eindigt met
volgende uitspraak van Angèle Manteau: 'Met alle waardering die ik heb voor
Daisne, Walschap, Van Aken en vele anderen... naast het in alle opzichten
imposante oeuvre van Boon verdwergen ze' (p. 332). Uit het interview blijkt
echter ook dat, toen Boon haar het manuscript van De Kapellekensbaan
aanbood, zij er geen ogenblik aan gedacht heeft dat rommelige samenraapsel,
dat ze ook niet helemaal gelezen heeft, uit te geven. Uiteindelijk is het bij De
Arbeiderspers terechtgekomen. Zelf zegt ze Boons verdere carrière niet meer
van nabij gevolgd te hebben en ze vindt het misschien ook wel jammer dat ze
de naam van de uitgeverij niet aan een groot werk als De Kapellekensbaan
heeft kunnen verbinden (p. 331). Het is een merkwaardige interviewtekst
waarin het afsluitend oordeel over Boon — 'in alle opzichten imposant
oeuvre'— contrasteert met het nauwelijks verholen gebrek aan belangstelling
dat blijkt uit passages uit het gesprek dat eraan vooraf gaat.
De interviewers hebben zich duidelijk buiten de polemiek gehouden n.a.v.

Haagse Post als in
opkomst, de glorie
Het vliegenboek (1991)

de bijdragen van Jeroen Brouwers in januari 1987 zowel in
Knack over De geschiedenis van de Leo J. Krynprijs of: de

en het verval van uitgeverij Manteau. Ze zijn nadien in
opgenomen (pp. 296-322). Daarin verklaarde Brouwers o.m.: "'Bewondering"
voor Boon heeft Angèle nooit gehad en "sympathie" nog minder' (p. 303) en
ook 'en als Claus niet het onbecijferbare geluk had gehad dat hij minderjarig
was toen hij zijn contract met Angèle signeerde, hij zou net als Louis Paul
Boon, nog tal van jaren aan haar luimen zijn overgeleverd geweest' (p. 309).
Greta Seghers die in september 1992

Manteau

Het eigenzinnige leven van Angèle

gepubliceerd heeft — een biografie in de ik-vorm , maar 'je est un

autre' ! — verwonderde zich in een gesprek met Knack journalist Johan
Vandenbroucke over Brouwers' kritiek op de manier waarop Angèle Manteau
Boon had behandeld. Tot uit vier brieven van Boon aan Manteau die samen
met andere bestemd waren voor de uitgave in 1989 door De Arbeiderspers van

Brieven aan literaire vrienden, maar die er niet in terechtgekomen zijn en door
Manteau aanvankelijk ook niet aan haar biografe-ghostwriter ter inzage
gegeven zijn, bleek dat Boon erkent dat de uitgeefster goed voor hem is
geweest tijdens de oorlog (hij kreeg maandelijkse voorschotten van 3000
frank, kunnen we in De kantieke schoolmeester lezen). Boon had er begrip
voor dat zij De Kapellekensbaan niet heeft kunnen uitgeven, maar had
helemaal geen begrip voor het tegenhouden van het herdrukken van zijn eerste
vier romans. Met de woorden van Greta Seghers: 'Zij heeft herdrukken ervan
op een pesterige manier tegengehouden. Toen ik er boos over werd, heeft ze
(A. Manteau) dat aangegrepen om onze samenwerking op te zeggen' (Knack
nr. 37 van 23-29 sept. 1992, p. 149).
De hoofdredacteur van De kantieke schoolmeester, Willy Van Cannegem,
begint de voorlaatste alinea van zijn editoriaal in het 0-nummer als volgt: 'Een
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Boon-tijdschrift zou bij de lezer de indruk kunnen wekken dat aan hagiografie,
aan bewieroking en verheerlijking van de figuur en het werk van Boon zal
worden gedaan. Niets is minder waar!' (p. 7).
In het verhaal van Angèle Manteau zoals het opgetekend staat in

De

kantieke schoolmeester

wordt Boon geroemd als een sterke persoonlijkheid, als
voorstadskind artistiek veel bewuster b.v. dan het kleine dorpsmannetje
Walschap. Dat is onverbloemde waardering uit de mond van iemand die
volgens andere bronnen — Brouwers, Seghers — niet uitgelegd krijgt of niet
uitgelegd wil hebben waarom het de moeite niet loonde zo'n auteur verder uit
te geven.

ANARCHIST EN VIEZENTIST
Die ambiguïteit kenmerkt ook de receptie van Boons roman

De paradijsvogel

(1958), het centrale onderwerp van het 0-nummer van De kantieke schoolmeester. Kris Humbeeck bespreekt die in zijn essay — een boek op zich —
met de titel: 'De paradijsvogel: een groteske archeologie van het moderne
weten' (pp. 37-212). Het duidelijkst kan de dubbelzinnigheid worden aangegeven in de twee elementen die Hubert Lampo in zijn recensie in Volksgazet
(17/4/58) als constanten en elkaar bepalend aanwezig ziet: sociale bewogenheid en seksuele geobsedeerdheid. Waar ze in evenwicht zijn ontmoet de lezer
de grote Boon, 'tedere anarchist' en in het andere geval de vulgaire Boon of
sociale viezentist (p. 68). In de jaren '80 gaan Nijmeegse onderzoekers, m.n.
Bert Vanheste en Jos Muyres, in hun literatuursociologische analyses van
Boons romans uit van de hypothese van de breuk, veroorzaakt door externe
maatschappelijke omstandigheden en Boons psychische gepredisponeerdheid,
waardoor hij na het verschijnen van zijn dubbelroman De Kapellekensbaan/Zozijn sociale engagement afgebroken heeft, zich heeft

mer-te-Ter Muren

teruggetrokken in zijn reservaat en van gedreven schrijver een frivole entertainer is geworden. In De paradijsvogel komt die andere, averechtse en in de
Nijmeegse ogen oneigenlijke Boon naarvoren.
Herwig Leus van zijn kant argumenteerde m.b.t. De paradijsvogel dat een
louter sociale duiding de aanwezige complexe symboliek onrecht aandoet.
Volgens Leus moet het werk van Boon gelezen worden als de kritische
herschrijving van de joods-christelijke godsdienst die het heidendom overwonnen heeft en tegelijk als een symbolische uitbeelding van de overwinning van
het dionysische lustprincipe op de religieuze verdrukking van de lichamelijke
mens.
De tegenstelling waarmee de lezer, de criticus, de literatuurwetenschapper
in het oeuvre van Boon geconfronteerd wordt en die hij bij zijn lectuur en
interpretatie gedwongen wordt te analyseren, d.i. letterlijk 'op te lossen', is de
tegenstelling tussen de 'sociale" en de 'psychologische' Boon.
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Kris Humbeeck probeert in zijn bijdrage een hegeliaanse 'Aufhebung' van
die tegenstelling te bereiken: de tegenstelling blijft bestaan maar wordt op een
ander niveau, dat van 'het schrijven', getild en daar verklaard. Die verklaring
reduceert niets, vlakt niets af in een verzoenende synthese, ze poogt Boons
politiek van het schrijven aan het licht te brengen. In een voetnoot schrijft
Humbeeck: 'In dit opstel probeer ik tussen de "psychologische Boon" en de
"Andere Boon" te laveren in een geduldige lectuur van de "ontsporende"
dialectiek/retoriek van regel en uitzondering die De paradijsvogel naar mijn
bescheiden mening "structureert". De wet van Boon lijkt mij daarbij in de
eerste plaats deze van het schrijven, niet die van de mens en zijn psychosociaal functioneren. De economie van het schrijven, daar gaat het om, niet een
mentale of filosofische "huishouding" (Boons politiek-maatschappelijke ideeën,
zijn opvoeding en achtergrond of het verbijsterende feit dat het in bed met
Jeanneke maar slapjes was)' (p. 84).
Kris Humbeeck beschrijft uitvoerig de receptiegeschiedenis van De
paradijsvogel en polemiseert spits met de verschillende visies die uit de
studies over deze roman naarvoren komen. Zijn eigen inzichten presenteert hij
in een erudiet voetnotenverhaal (soms 1 regel tekst en 49 regels voetnoot) dat
zowel de stand van de Boonstudie als die van de literatuurwetenschap op dit
ogenblik reflecteert. Het gevaar van de theoretische overkill dat hij in een
voetnoot op p. 101 in een op Lacan geïnspireerde licentiaatsverhandeling over

De paradijsvogel aanwijst, kan hij zelf niet vermijden, hoewel hij zijn standpunten in de loop van zijn opstel geregeld duidelijk resumeert. Op Kris
Humbeeck is van toepassing wat Annie van den Oever in een studie over

De

Kapellekensbaan

de 'droom van Boon' genoemd heeft: 'Hij is een schrijver
die meer wil in een enkel boek dan de meeste andere schrijvers in een heel
oeuvre'

(Gelijk een kuip mortel die van een stelling valt, p. 40).

De eindconclusie van Humbeeck luidt: 'Met De paradijsvogel, meen ik,
slaagt Boon erin onze geschiedenis te bevrijden van elk transcendentaal
idealisme' (p. 206). Het is een geloofsbelijdenis in het kunnen van de schrijver
Boon (hij slaagt), in de emancipatorische waarde van zijn waarheid (hij
bevrijdt onze geschiedenis) die de waarheid is van de radicale aardsheid van
de mens (hij bevrijdt onze geschiedenis van elk transcendentaal idealisme).

BOONTJES 1962
In 1992 verscheen ook het derde deel van wat Boon zijn 'Meesterwerk in
Kipkap' heeft genoemd, de Boontjes, dagelijkse bijdragen in de krant Vooruit
gepubliceerd tussen 18 november 1959 en 21 januari 1978. Het derde deel
bevat de Boontjes uit 1962. In het voorwoord van het eerste deel hebben
Herwig Leus en Julien Weverbergh erop gewezen dat uitgevers teruggedeinsd
hebben voor de uitgave in boekvorm wegens de omvang (5000 blz.) en dat bij
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Boon-lezers het misverstand bestond dat het om journalistieke stukjes met
slechts een marginale betekenis ging. Dat laatste is helemaal niet het geval.
Om dat te weerleggen ging de publikatie van Boontjes 1962 gepaard met de
uitgave in boekvorm van een studie van Annie van den Oever, verbonden aan
de sectie Moderne Nederlandse letterkunde van de RU Groningen, over Louis
Paul Boon en de Kapellekensbaan. Opvallend is nu dat wat Van den Oever
schrijft over het meesterwerk De Kapellekensbaan in dezelfde mate geldt voor
Boontjes, wat bewijst dat de beoordeling ervan als marginaal ongegrond is.

de

Ik citeer één voorbeeld waarin met 'het boek dat hij schrijft' reëel naar De
wordt verwezen, maar dat m.i. ook perfect verwijst naar de

Kapellekensbaan

roman fleuve die de Boontjes vormen: 'Boontje is een chroniqueur en het boek
dat hij schrijft is geen roman maar een kroniek, waarin alles van moment tot
moment wordt getoond, zonder dat het belang van de zaken nauwkeurig wordt
gewogen, zonder dat de nadruk wordt gelegd bovendien op bewustzijn en
beleving van afzonderlijke personages. Wij zien ze voorbijslenteren, commentaar leveren op het weer of de krant of de roman, we zien ze de trein halen —
en maar zeer zelden zijn ze in zichzelf verzonken. De personages rond Boontje
en ook hun wederwaardigheden maken een niet-verzonnen indruk, ze spreken
met elkaar in een Vlaams dat het tegendeel van stijve boekentaal is, hun

(Gelijk een kuip mortel
die ran een stelling valt. p. 34).
In zijn Boontjes creëert Boon een band met zijn lezers die voor een
belevenissen zijn on-dramatisch, hun taal is on-literair'

blijvende psychische context zorgt waardoor de dagelijkse stukjes niet op
zichzelf staan maar in een doorlopend gesprek functioneren: 'We worden toch
stilaan één groot huisgezin, waarin een door de facteur bezorgde brief van
hand tot hand gaat' (p. 11). Op 25/9/62 schreef Boon: 'Deze stukjes maken
mij het bestaan niet gemakkelijker. Ik bedoel, dat ik er dag aan dag door te
kijk zit, als in een glazen kastje op de foor. Geheimen bezit ik niet meer. Zelfs
mijn vrouw weet erdoor in wat voor café ik bleef plakken, en wat voor lief
kind ik heb aangekeken. Ten anderen, ook voor haar zijn deze stukjes een
pest. Zij kan nergens meer op bezoek, om daar met een of ander gebeuren in
ons huis uit te pakken. Begint ze met "moet ik je nu vertellen, zeg..." dan
krijgt ze prompt tot antwoord: "We weten het al, het stond gisteren in de
gazet"' (p. 285).
In het jargon van de literatuurwetenschap is dit een voorbeeld van 'de
schaarbeweging tussen fictionalisering en defictionalisering' of van 'de
beweging van de fictie weg en naar de fictie toe als het betekenisconstituerend
principe' (Gelijk een kuip mortel die van een stelling valt, p. 53).
Na de lectuur van Boontjes 1962 moet je tot de conclusie komen dat 1962
wel het jaar van de Twist is geweest, een dans die Boon bij herhaling tot
commentaar heeft verleid. In dat jaar heeft hij ook zijn TV-debuut gemaakt,
waarover hij zijn lezers in de krant met de nodige zelfironie verslag heeft
uitgebracht. Het was ook het jaar van zijn duizendste stukje op 24 december.
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De duizenden die nadien geschreven zijn heeft de lezer te verwachten in de
vijf delen die door de uitgever nog in het vooruitzicht gesteld zijn.

Stefan Franck, Kris Humbeeck & Jeroen Olyslaegers (eds.), De kantieke schoolmeester. Halfjaarlijks
tijdschrift voor de Boonstudie, 0-nummer (mei 1991), 465 pp., BEF 666.
Louis Paul Boon, Boontjes 1962, Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1992, 448 pp., BEF 990.
Annie van den Oever, Gelijk een kuip mortel die van een stelling valt. Over Louis Paul Boon en De
Kapellekensbaan, Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1992, 66 pp., BEF 498.

Een gesprek

LADISLAV HEJDANEK:
DENKEN EN OVERLEVEN
GUIDO VANHEESWIJCK

Het verhaal van Ladislav Hejdanek is het verhaal van zovele Oosteuropese
dissidenten. Op drie jaar na heeft hij zijn vak als filosofiedocent nooit kunnen
uitoefenen. Na zijn promotie, in 1952, aan de universiteit van Praag op een
proefschrift Das Wahrheitsverstandnis und einige seiner ontologischen Voraussetzungen, mag hij aan de slag als betonarbeider. Wegens rugklachten krijgt hij
ander werk: in de jaren '50 en '60 is hij achtereenvolgens corrector, vertaler
en bibliothecaris. Eigen creatief werk wordt met argusogen gevolgd en komt
voor publikatie niet in aanmerking.
Op het einde van de jaren '60 treedt de dooi in. In die korte periode van
relatieve liberalisering mag Hejdanek ruim honderd artikelen en recensies
publiceren. In 1968, tijdens de Praagse Lente onder Dubëek, wordt hij als een
van twee niet-marxisten benoemd aan het wijsgerig instituut van de Tsjechische academie. Twee jaar later, onder Husak, volgt zijn ontslag. In hetzelfde jaar wordt ook zijn 'Habilitation' aan de theologische faculteit door de
autoriteiten verhinderd. Met zijn promoties heeft Hejdanek trouwens nooit
geluk gehad. In 1952 kreeg zijn leermeester en promotor, Jan Patoëka, geen
toelating om de doctoraatsverdediging van zijn student bij te wonen: even
voordien was hij uit de wijsgerige faculteit verwijderd.
Na 1970 werkt Hejdanek als nachtwaker, stoker en administratief medewerker van een bouwfirma. Sinds 1990, na de 'fluwelen revolutie', mag hij
opnieuw aan de universiteit zijn eigen vak doceren. Maar intussen is Ladislav
Hejdanek, één van de belangrijkste hedendaagse denkers in Centraal-Europa,
65 jaar geworden. Nu hij eindelijk kan doceren, wacht hem het emeritaat.
In die twintig jaar heeft Hejdanek, ondanks publikatieverbod en officiële
druk, niet stilgezeten. Hij was één van de vijf oprichters van Charta '77 (naast
o.m. Vaëlav Havel), waarvan hij tussen 1977 en 1979 woordvoerder was. In
dezelfde periode begon hij met zijn befaamde samizdat (ondergrondse)huiskamerbijeenkomsten, waarop hij denkers en schrijvers uit alle windstreken
uitnodigde. Aanvankelijk organiseerde de filosoof Tomin deze bijeenkomsten.
Tomin had een officiële benoeming geweigerd en richtte zich in 1978 in een
brief tot buitenlandse collega's met het verzoek om gastvoordrachten te
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houden voor zijn studenten. Vooral uit de Angelsaksische hoek kwam respons.
Maar na drie jaar bleek Tomin niet meer bestand tegen de psychische (en
politieke) druk en week hij uit naar Oxford. Hejdanek nam dan de rol van
Tomin over.
Het opzet van het seminarie was in theorie strikt filosofisch. Hejdanek ging
ervan uit dat zijn studenten in Praag op de hoogte moesten blijven van wat er
in de westerse filosofie gaande was. Daarvan waren zij al te lang verstoken
gebleven. Tijdens de nazi-bezetting waren de universiteiten gesloten en werden
vooraanstaande filosofen monddood gemaakt. Onder het communistisch regime
beterde het er niet op. Wie zich weigerde te conformeren aan het regime —
dat gold ook voor non-conformistische marxisten — werd verwijderd. Alleen
een dogmatisch en simplistisch afkooksel van marxisme werd getolereerd. Zijn
seminaries beschouwde Hejdanek dan ook als de enige overlevingsstrategie
tegen wat hij een 'samenzwering van incompetenten' noemde.
Een strikte scheiding tussen filosofie en politiek was in deze omstandigheden onmogelijk, met als gevolg dat Hejdaneks huisbijeenkomsten voortdurend
verstoord werden door invallen van de politie. Het meest geruchtmakend was
de arrestatie van Jacques Derrida die eind 1981 een nacht tegen de muren van
een Praagse gevangenis mocht aankijken. In eigen land stonden Hejdanek en
de zijnen nagenoeg alleen.
Vanuit het buitenland kwam steun, zij het met mondjesmaat. In 1981 werd
de 'Jan Hus Educational Foundation' te Oxford opgericht. Het doel was de
ondersteuning van de Tsjechische filosofie en cultuur door het organiseren van
gastvoordrachten en het sturen van boeken. Een jaar later werd in Parijs de
'Association Jan Hus' gesticht, met dezelfde doelstelling. In 1985 kreeg
Hejdanek voor zijn werk de Palachprijs. Twee jaar later verleende de Vrije
Universiteit van Amsterdam hem een eredoctoraat (van de Tsjechische autoriteiten kreeg hij echter geen uitreisvisum). In mei van dit jaar was hij gastspreker op de wijsgerige dagen in het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

De filosofie moet voor U wel heel belangrijk zijn. U hebt tijdens de laatste
twintig jaren ondergronds wijsgerige seminaries georganiseerd, waarbij U
grote risico's nam. In het Westen hoor je intussen spreken van 'het einde van
de filosofie' . Vanwaar dat hardnekkige geloof in de kracht van de filosofie?
Wanneer men in het Westen over het einde van de filosofie spreekt, dan wordt
daarmee het einde van een bepaald soort filosofie, het einde van een tijdperk
bedoeld. Ik wil over die kwestie dadelijk meer zeggen. Maar het einde van de
filosofie als houding zou rampzalig zijn. Filosofie is voor mij belangrijk omdat
zij ons bewust maakt van wat we doen als we denken. Ik verklaar me nader:
wetenschappers, politici, economen... bedenken dingen, stippelen bepaalde
projecten uit, maar zelf hebben ze niet de criteria om hun eigen denken te
beoordelen. Meestal zijn ze daar ook niet in geïnteresseerd. Ze poneren een
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doelstelling op korte termijn en werken daar naartoe. Aan reflectie over deze
doelstelling komen ze niet toe. Het centrale probleem is dat mensen (niet
alleen politici, maar ook wetenschappers) denken zonder dat ze eigenlijk weten
wat ze doen. Daarom is filosofie onmisbaar. Ze is geen ideologie die een
andere ideologie moet vervangen. Ze is een vorm van reflectie op het denken
en de ideeën die vandaag aan de orde zijn.

Opvallend in dat verband is dat U voortdurend spreekt over ' waarheid' en ' in
de waarheid leven' . Diezelfde slogan horen we vandaag vaak bij Oosteuropese
schrijvers en filosofen. Valav Havel, de huidige president van Tsjechoslovakije, heeft het er in zijn redevoeringen voortdurend over.
Je zegt terecht slogan. Sinds Havel president is, wordt de uitdrukking 'poging
om in de waarheid te leven' inderdaad te hooi en te gras gebruikt en dreigt hij
daardoor zijn eigenlijke wijsgerige betekenis te verliezen. Met 'in de waarheid
leven' is allerminst bedoeld dat wij, dissidenten, de waarheid in pacht zouden
hebben, integendeel. Wij beseffen maar al te goed hoe gevaarlijk die idee is.
Tsjechoslovakije heeft de laatste vijftig jaar eerst een fascistische en daarna
een communistische dictatuur gekend, die er zich allebei van hadden overtuigd
de waarheid in pacht te hebben. Tegen een dergelijke waarheidsopvatting
zetten wij ons juist af.
De eigenlijke betekenis wordt pas duidelijk op een filosofisch niveau. Kort
samengevat komt het hierop neer: terwijl de westerse cultuur er van uitgaat dat
de mens, door zijn denken en handelen, de waarheid kan vinden en construeren, willen wij veeleer benadrukken dat de waarheid veel groter is dan de
mens, dat hij niet zozeer actief een waarheid kan maken, maar dat hij zich
moet openstellen voor de waarheid, ook al is er niemand die luistert. Die
waarheidsopvatting is de stimulans geweest voor onze dissidentenbeweging.
Wij wisten natuurlijk dat onze acties op korte termijn geen baat zouden
bijbrengen (velen van ons hebben jaren in de gevangenis doorgebracht), maar
tegelijk voelden we dat we moesten doorgaan: alleen op die manier konden we
in de waarheid leven. Indien met het 'einde van de filosofie' het einde van het
oude waarheidsconcept wordt bedoeld, dan kan ik me daarbij aansluiten.

Die 'nieuwe' waarheidsopvatting lijkt me in sterke mate schatplichtig aan
Heidegger. Is het trouwens niet zo dat de Tsjechische filosofie sterk bepaald is
door de overwegend Duitse fenomenologische traditie?
De situatie is toch wel complexer. De invloed van de fenomenologie is
inderdaad altijd sterk geweest, maar daarnaast zijn heel wat andere invloeden
aan te wijzen. Heel concreet is de slagzin 'poging om in de waarheid te leven'
een uitspraak van Solzjenitsin. Patocka's denken over waarheid in de jaren '70
was een filosofische uitwerking van Solzjenitsins woorden. Een uitwerking die
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origineel is, maar tegelijkertijd sterk geworteld is in de Tsjechische traditie.
Dit waarheidsconcept is daarenboven sterk doortrokken van een ethische
dimensie die bij Heidegger veel minder op de voorgrond treedt.

Wat is waarheid in de Tsjechische traditie?
Om daarop een antwoord te geven, moet ik een omweg maken via de Europese traditie. Vrij algemeen geschetst, kan je zeggen dat het Europese waarheidsconcept twee wortels heeft: de Griekse en de joodse. In de Griekse filosofie
wordt waarheid omschreven als de overeenkomst van mijn denken met de
werkelijkheid. De drie verschillende waarheidsconcepten die wij kennen — de
correspondentie, de coherentie en de pragmatische opvatting — zijn daarvan
de erfgenamen. In de joodse traditie is daarentegen de werkelijkheid afhankelijk van de waarheid. Die traditie heeft, veel meer dan de Griekse, oog voor de
meerzinnigheid van elke werkelijkheid, die pas zichzelf wordt in het licht van
de 'waarheid'. Ter verduidelijking: zowel bij de Grieken als bij de joden wordt
een onderscheid gemaakt tussen ' wat is' en ' wat niet is'. In de Griekse waarheidsopvatting wordt datgene 'wat niet is' verwaarloosd; in de joodse wordt
'wat niet is' opgewaardeerd: want zij is juist gevoelig voor het onderscheid
tussen 'wat is' en 'wat moet zijn'. Waarheid heeft in die optiek alles te maken
met 'wat moet zijn', waarheid heeft alles te maken met een toekomst die er
(nog) niet is en ons appelleert.
Bij uitstek is die waarheidsopvatting te vinden in het apocriefe zgn. derde
boek Ezra 4,38-41: 'Maar de waarheid blijft en is sterk in der eeuwigheid; en
zij leeft en heerst in alle eeuwigheid. En bij haar is geen aanneming des persoons; zij maakt geen onderscheid, maar zij doet hetgeen recht is, en onthoudt
zich van al hetgeen onrecht en boos is, en allen hebben zij een welbehagen in
haar werken. En in haar oordeel is geen onrecht, en zij is de kracht, en het
koninkrijk, en de macht, en de heerlijkheid, van alle eeuwen. Geprezen zij de
God der waarheid! En hij zweeg stil. En al het volk riep toen, en sprak toen:
Groot is de waarheid, en zij is sterk bovenal'.
Je vindt die tekst vaak geciteerd bij de kerkvaders. Bij ons in Bohemen
heeft hij een enorme invloed gehad op Johannes Hus, de vader van de Tsjechische reformatie, en zo het aangezicht van de Tsjechische cultuurgeschiedenis
in zeer sterke mate bepaald. Diezelfde waarheidsopvatting heeft ook in de 17e
eeuw Comenius geïnspireerd en in deze eeuw figuren als Radl, Patocka en
eigenlijk de hele dissidentenbeweging.

Bepleit U nu een afscheid van de Griekse rationaliteit ten voordele van een arationeel waarheidsideaal?
Hoegenaamd niet. Maar de kwestie is verre van eenvoudig. Het christendom
heeft, naar mijn mening, binnen de Europese beschaving een vorm van
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schizofrenie binnengebracht. Vanaf de middeleeuwen is er een verbinding tot
stand gekomen tussen het Griekse en het joods-christelijke waarheidsconcept,
dat aanvankelijk wel zinvol is geweest maar uiteindelijk voor de inspiratie van
het christendom en de Europese cultuur nefast is gebleken. De opdracht is nu
niet het geloof van rationaliteit te ontdoen. Dat zou zelfs uiterst gevaarlijk zijn
omdat zoiets altijd in fideïsme, dogmatisme of scepticisme uitmondt. Veeleer
lijkt het me de opdracht om de rationaliteit zo door te denken dat men
uiteindelijk op haar grenzen botst. We moeten een nieuw denken ontvouwen,
nieuwe denkmethoden uitwerken, nieuwe technieken voor de arbeid van het
conceptuele denken uitvinden, waardoor wij de grenzen van het objectiverende
denken kunnen overschrijden. Ik denk trouwens dat we daar al mee bezig zijn.
Alleen een rationaliteit die zich bewust is van haar eigen grenzen kan het
mysterie van de werkelijkheid en van de waarheid verduidelijken.

Vandaag zijn de dissidenten van weleer de politieke leiders. Hoe ziet U de
politieke toekomst Van uw land?
Die toekomst is heel moeilijk te voorspellen. Eén van de eerste grote en
concrete vragen die op ons afkomt is de toekomst van ons land als staat. Dat
de Slovaken voor autonomie kiezen, lijkt me geen goede zaak. Maar de
tendens naar afscheiding is overal in Europa aanwezig.
In dat verband meen ik dat wij in Tsjechoslovakije lijden onder het gebrek
aan professionele politici. De huidige leiders komen uit het verzet, het zijn
mannen met ideeën en ik ben de laatste om de invloed daarvan te onderschatten. Maar er is ook nood aan professionele, praktische politieke ervaring en die
missen we. De 'beroepspolitici' hebben in de laatste decennia hun vingers
verbrand en zijn daarom ongeloofwaardig geworden. De politici van vandaag
missen echter de politieke ervaring.

Zelf' profileert U zich tegelijkertijd als Tsjech en als Europeaan. Bent U een

nationalist of een internationalist? Of zijn beide houdingen met elkaar te
verzoenen?
De eerste president van de Tsjechische republiek, Tomas Masaryk, heeft
tussen de twee wereldoorlogen veel geschreven over de zgn. 'Tsjechische
kwestie'. Hij zei dat het Tsjechische probleem als een wereldprobleem moet
worden gezien. Het project dat je voor je eigen volk wil uitbouwen, moet
altijd een project zijn dat uiteindelijk voor alle volkeren kan gelden. Niets leek
hem, de 'founding father' van Tsjechoslovakije, gevaarlijker dan een gesloten,
op zichzelf betrokken nationalisme. Dat werkt, zo bleef hij herhalen, alleen
maar verstikkend. Masaryk had met die stelling niet zoveel invloed en ook
vandaag is een genuanceerde houding die het midden houdt tussen volksnationalisme en besef van internationale solidariteit, niet direct populair.
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Heel waarschijnlijk valt Centraal-Europa straks helemaal uit elkaar. We
zien dat nu reeds: een aantal kleine GOS-republieken willen autonomie, de
vroegere Joegoslavische republieken zijn nu reeds onafhankelijk, bij ons in
Tsjechoslovakije wordt de afstand tussen Tsjechen en Slovaken steeds maar
groter. Zelfs bij jullie in België is een splitsing niet meer denkbeeldig. Misschien gaan we de 21e eeuw in met een Europa dat bestaat uit de reus
Duitsland, de reus Rusland en daarnaast in het centrale gedeelte een versnippering van kleine staatjes. Op korte termijn lijkt die evolutie onafwendbaar. Maar ze is hoogst gevaarlijk.
Er is daarom nood aan een tegenbeweging. Het nieuwe Europa, alleen
gebouwd op economische samenwerking, appelleert te weinig aan de culturele
gevoeligheden. Vroeg of laat moet er opnieuw een groter verband komen,
waarin de diverse volkeren, zonder hun eigenheid te verliezen, samenwerken
én zich in terugvinden. Ik denk dat zo'n confederatie van kleine staatjes

noodzakelijk is.
Frantisek Palacky, een man die bij ons vorige eeuw veel over de identiteit
van Europa heeft nagedacht, heeft eens gezegd: indien Oostenrijk-Hongarije
niet had bestaan, had men het moeten uitvinden. Daarmee bepleit ik geen
terugkeer naar een vroegere toestand, wel naar een soort van politiek-culturele
gemeenschap, waarin de verschillende volkeren hun eigenheid kunnen handhaven zonder de openheid op de wereld te verliezen. Ooit zullen we moeten
kunnen samenleven met alle volkeren in Europa en uiteindelijk in de wereld.
Daar gaat het uiteindelijk toch om.

U hebt zich veel beziggehouden met de relatie filosofie-theologie. Kan het
christendom, dat in Oost-Europa mede de revolutie heeft in gang gezet, als
bindmiddel fungeren voor dat nieuwe, culturele Europa?
Wat betekent 'christendom' en wat betekent 'Europa'? De Europese cultuur
heeft heel wat op haar kerfstok: ze ligt aan de basis van grote tragedies, ook
vandaag nog. Als Europeaan moeten we ons daarvan bewust zijn: we dragen
niet alleen verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties, maar ook
voor onze voorouders. Maar anderzijds is de Europese beschaving voor mij de
enige die in zich de mogelijkheid draagt om een spirituele en culturele
integratie van alle culturen te bewerkstelligen. Ik weet dat ik nu het verwijt ga
krijgen een 'eurocentrist' te zijn maar, nogmaals, ik ben geen blinde bewonderaar van de verworvenheden van de Europese cultuur. De spiritualiteit die
Europa altijd heeft gestimuleerd kan echter ook vandaag nog onvermoede
perspectieven openen.
Natuurlijk heeft het christendom in de Europese geschiedenis een centrale
rol gespeeld. Maar ook hier moet je een scherp onderscheid maken. Traditioneel maakt men een onderscheid tussen 'christendom' en 'christenheid'. Het
eerste staat voor de inspiratie, het tweede voor het systeem. Een gelijkaardig
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onderscheid kan je trouwens ook op het communisme toepassen. Het commuimitatie van het christendom en het is geëindigd als

nisme is begonnen als een

parodie ervan.
Ook het christendom zou wel eens een parodie van zichzelf kunnen
worden. Het grote probleem vandaag lijkt me dat vele christenen eigenlijk niet
weten waarin ze geloven. Veel in de verwoording van de christelijke inspiratie

een

is vandaag ongeloofwaardig geworden. De vermenging van de klassieke
metafysica met het openbaringsgegeven heeft, zoals ik reeds zei, zeker zijn zin
gehad. Maar nu moet men die klassieke verwoording afzweren. Spreken over
God als een onveranderlijke, eerste oorzaak kan niet meer. Indien men geen
nieuwe verwoording vindt, zou dat het elan van het christendom wel eens
definitief kunnen breken. Hier ligt volgens mij een grote taak weggelegd voor
filosofen en theologen.
Zelf doceer ik momenteel filosofie aan de theologische faculteit. En het
valt me daarbij op dat vele jonge (protestantse) theologen, nu het juk van het
communisme is afgeworpen, ook elke vorm van wijsgerige reflectie afzweren.
Ze zijn overtuigd van de waarheid van hun geloof, zoals het door de eeuwen
heen is overgeleverd. Waar ze op uit zijn, is een technische verheldering van
die waarheid. Vragen over het statuut van die waarheid, wijsgerige vragen in
de eigenlijke zin van het woord, gaan ze uit de weg. Op die manier bewijzen
ze het christendom allerminst een goede dienst. Ze maken daardoor de kloof
met de cultuur alleen maar dieper. Maar zelfs als het christendom in de vorm
zoals wij het vandaag kennen zou verdwijnen, ben ik er nog van overtuigd dat
een nieuwe beweging zal komen en een nieuw elan zal ontstaan. Ik ben
hoegenaamd geen fatalist.

Hoe zal die nieuwe beweging er uitzien?
Ik kan geen koffiedik kijken. Maar de ontstaansgeschiedenis van het christendom is in dit opzicht revelerend. Christus stond in de waarheid en er waren
maar twaalf mensen nodig die in Hem geloofden om uiteindelijk het gezicht
van een hele cultuur drastisch te veranderen. De inspiratie eigen aan het
christendom, die elk systeem transcendeert, is onsterfelijk. De waarheid zal
blijven uitdagen, zolang iemand zich erdoor weet aangesproken.

Ondanks alle tegenkantingen die U hebt gehad, bent U allerminst bitter. Bij de
uitreiking van het eredoctoraat in Amsterdam werd U zelfs gekarakteriseerd
als ' een vrolijke denker' . Dat samengaan van lach en ernst is toch wel typisch
voor de Tsjechische literatuur en filosofie (Havel, Kundera, Kafka).
Als ik terugkijk op de laatste twintig jaar, overvalt mij soms een gevoel van
onmacht en opstandigheid. Dat waren gewoon verloren jaren. In de jaren '50
deden wij de eerste ervaringen van onderdrukking op. Hoe paradoxaal dat ook

STREVEN / DECEMBER 1992

1304

klinkt, maar zoiets is een leerrijke ervaring. De jaren '60 waren jaren van
hoop. Maar die eindigden abrupt in 1968. Daarna leefden we in een waanzinnige, intellectueel en ethisch waanzinnige wereld. Tegen overtuigde tegenstanders kan je strijden. Maar zij die in de twee vorige decennia de macht in
handen hadden, geloofden zelf niet in de leuzen die ze verkondigden. Zij
bepaalden de regels van een spel, waarvan iedereen wist dat het slechts
gespeeld werd.
Toch moet je op één of andere manier overleven. En humor is daartoe een
goed middel. Onderdrukte volkeren weten dat maar al te goed. Humor is het
eerste stadium van het geloof. En geloof is altijd georiënteerd op de toekomst.
Wie zich op de toekomst oriënteert, kan zichzelf niet al te zeer au sérieux
nemen. Eigenlijk moet je tegelijk de werkelijkheid ernstig nemen en jezelf niet
al te ernstig nemen. Mijn leermeester en oprichter van Charta '77, Jan Patocka, zei: ' Bepaalde dingen zijn waard om voor te sterven'. Je moet je in alle
ernst blijven verzetten tegen onrecht, leugen en onderdrukking. En tegelijkertijd moet je er altijd rekening mee houden dat je je, ook in je verzet, kan
vergissen. Waarschijnlijk is er niets belachelijkers dan iemand die zichzelf au
sérieux neemt.
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DROOM EN TRANCE
JOHN VERHAAR

Eens droomde ik het volgende. Ik ging een congres voor wijsbegeerte bijwonen en had het congresgebouw bereikt. Bij de poort stond een rijzige geharnaste hellebaardier. Toen ik hem van dichtbij bekeek, zag ik de naam 'Descartes' ergens bij de schouder geëtst op de borstplaat. Hij zei mij: 'Ik laat U
binnen als de eerste zin die U tegen mij zegt waar is. Is die vals, dan dood ik
Ik had geluk: mijn voordracht voor dat congres zou over paradoxen gaan.
Ik zei: 'Voordat ik binnentreed zult U mij doden'. U ziet het dilemma van de
hellebaardier: het 'U zult' plaatste de waarheidswaarde ervan in zijn handen.
Als hij mij binnenliet, zou hij tegen zijn instructies ingaan; maar ook als hij
mij zou doden. De reus bracht in vertwijfeling een stalen hand naar zijn helm
en riep uit 'Ik kan niet meer denken!' en hij verdween.
Ik ging het gebouw binnen, maar was te vroeg en ik ging zitten in een
fauteuil in de lobby. Ik viel in slaap en droomde dat ik een vriend van me
ontmoette. Hij is psycholoog, zeer bekwaam maar met één zwakheid: hij
analyseert graag zijn vrienden, daarmee een grondwet van Freud overtredend,
die luidt 'Analyseer niemand tenzij je ervoor betaald wordt'. Ik vertelde hem
mijn Cartesiaanse ervaring-op-leven-en-dood. Hij zei: 'Je droom heeft een
onthullende betekenis — zal ik je die vertellen?' 'Graag', zei ik, 'maar voordat
je dat doet moet ik er iets bij zeggen. Wat ik net vertelde droomde ik eigenlijk
niet: ik droomde alleen maar dat ik het droomde — ik was niet bang van
Descartes, want ik dacht "Dit is maar een droom"'. De vriend wrong zijn
handen: 'Een droom binnen een droom? Maar daar heeft Freud niets over!' En
hij viel in een nukkig zwijgen.
En dus, om precies te zijn: ik droomde dat ik droomde dat ik droomde.

***
Uw hoofd tolt? Wees welgemoed, hier is een eenvoudiger parabeltje, verteld
door een filosofieprofessor aan zijn studenten in Engeland. Lord so-and-so had
eens een droom. Hij droomde dat hij een rede hield in The House of Lords.
En toen hij wakker werd merkte hij dat hij dat inderdaad aan het doen was.
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Ik ben vergeten welk filosofisch punt geacht werd door dit verhaaltje
geïllustreerd te worden. Laat ik het verhaal dus maar een vervolg van mezelf
geven en het voor mijn eigen doel gebruiken.
Lord so-and-so werd dus wakker midden in zijn eigen rede. Hij zag toen
dat alle andere Lords waren ingeslapen. De peroratie naderde. Hij verhief zijn
stem en riep uit: 'Wie in The House of Lords slaapt is het Britse Rijk niet
waardig!' Alle Lords schrokken wakker en zetten hun gehoorapparaten aan,
wriemelend achter hun oorschelp, de ruimte vervullend van snerpende schrille
hoge piepjes tot in alle hoeken. 'Hear, hear', riep een bejaarde patriot uit. De
redenaar lachte luid, en zei 'Jullie zijn niets! Ik droom dit alles slechts'.
Daarop werd Lord so-and-so wakker in zijn flat in Mayfair, en zag zijn butler
staan met thee en beschuit.
Maar nu lijkt mijn verhaal al even ingewikkeld als het eerste en dus
nutteloos. Maar nee! Nu weet ik het weer! Dit verhaal heb ik zelf gedroomd:
het was een deel van mijn paper voor dat filosofencongres.
Kortom, ik droomde drie dromen in elkaar dat Lord so-and-so twee
dromen droomde in elkaar.

***
Ik ga nu mijn leven beteren. Ik beloof dat wat nu volgt mijn denkvruchten zijn
in wakende toestand geoogst. De droom-binnen-de-droom is het omgekeerde
van de meta-meta-pogingen van hen die (bijvoorbeeld) in taal een taalvrije
theorie willen maken over taal, misschien zelfs met een theorie-vrij uitgangspunt voor die theorie. Psychologisch is dat allemaal hetzelfde. Vandaar dat de
pre-Kantiaanse pelgrimstocht naar steeds hogere transcendentie niet zo anders
aandoet dan de na-Kantiaanse zoektocht naar steeds diepere implicaties, in
'transcendentale' explicaties van 'mogelijkheidsvoorwaarden' en dan naar de
voorwaarden van die voorwaarden; in een 'transdescendentale' deductie dus
eigenlijk. Kant plaatste die buitenwereld (plus bovenbouw) in de binnenwereld
van het kennen, en produceerde het meeste van het oude systeem buitenste
binnen (hij vond zelf uiteraard dat de ouden ons binnenste buiten hadden
gekeerd).
In de literatuur zijn er, zoals bekend, ook zulke inbeddingsmotieven: het
toneel binnen het toneel in Hamlet. Het dagboek van de zich als detective
voordoende moordenaar in het misdaadverhaal. De flashback in een autobiografie. Het manuscript binnen het manuscript in De naam van de roos.
Na het eerste binnen-ding of meta-ding ben je de tel kwijt. In Amerika is
een therapeutische richting die zich 'neuro-linguistic programming' noemt. Die
leidt mensen in een trance met een verhaal binnen een verhaal, en zo nog een
of twee keer — de trance volgt onvermijdelijk op zo'n veelvuldige 'inbedding'. De structuur is: een verhaal over A die aan B een verhaal vertelt over X
en Y; in dat ingebedde verhaal vertelt X weer een verhaal aan Y; enzovoort.
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In de trance neemt de hoorder al spoedig alleen onbewust op — op bewust
niveau is de hoorder de draad kwijt (Een trance is niets bijzonders, zeggen de
neuro-taalmensen: u kunt het zien in de lift samen met iemand die u niet kent:
dat rigide lichaam, de blik gefixeerd op de naam van de lift-fabrikant, ogen als
matglas, sprakeloze mond).
Het onbewuste is 'conservatief' en houdt het nog steeds bij dat moment,
lang geleden, toen er iets mis ging — een moment reeds lang uit het bewustzijn verdreven. De allerbinnenste boodschap dan in het therapeutische verhaal
is altijd positief; b.v. (in de woorden van een protagonist in het binnenste
verhaal) 'Er is helemaal geen reden om bang te zijn'. Dit doet dan zijn werk.
Feilloos, naar het schijnt. Een soort narratieve therapie. Fobieën kunnen in een
of twee sessies verdwijnen.
* * *
Binnen-binnen en onder-onder en boven-boven zijn psychologisch allemaal
hetzelfde: het construeren van paradoxen om je 'ik' uit de knoop te krijgen.
Logici hebben zulke paradoxen aangepakt. Beroemd is Bertrand Russells
'typentheorie' . Een klas van X-en is geen X, geen lid van die klas. 'De zin die
u nu leest is vals' bevat de paradox dat die zin waar moet zijn om vals te zijn,
en vals om waar te zijn. Die zin is eigenlijk twee zinnen: op verschillende
'etages', getelescopeerd in die ene zin.
Zulke zinnen hebben altijd woorden die logici 'indexicals' noemen: een
uitdrukking die alleen in verband met de spreker identificeerbaar is (in het
voorbeeld zojuist: 'nu'). Linguïsten noemen dat 'deixis': 'eerste-persoon'
woorden als 'ik', 'hier', en 'nu', en andere (tweede-persoon) woorden daaraan
vastzittend ('jij', 'daar', 'dan'). Russells paradox grondt in de contingentie van
de menselijke taal. Maar in het contingente kan niets 'gegrond' zijn.
De kern van de paradox is dus het 'ik', deictisch, waarvan de meta-vorm
('het "ik"') niet meer deictisch is. De contingentie dus van de menselijke
persoon. De mens is geen 'causa sui', maar wordt al sinds de 17e eeuw zo
voorgesteld. Logische paradoxen zijn 'logisch' omdat de logica iets transhistorisch denkt te zijn — wat zij niet is: zelfs historisch is zij niet eens transcultureel
Kant is een goed voorbeeld van de verwarring die ontstaat als een gefantaseerd 'ik' opgehangen wordt aan een gefantaseerd absoluut iets. Kant wist hoe
hij wist (maar wat? — dat wist hij niet), maar wist niet hoe hij dat wist. Het
'ik' werd een gefantaseerd archimedisch punt, zonder steunpunt.
* * *
Wanneer logici, of filosofen, het 'ik' over verdiepingen verdelen is dat
gevaarloos: dat is alleen hersengymnastiek, en al leidt het tot niets, het kan het
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voordeel hebben dat Alfred Ayer eens toeschreef aan een radicaal scepticisme
in de filosofie: je rent op de plaats rust. Je komt er nergens mee, maar het is
goed voor je conditie. Je leert discipline in het denken. Je leert ook om je door
snelle praters niet van de wijs te laten brengen. En je leert om Descartes te
laten verdwijnen voor hij je geest doodt en je de toegang ontzegt tot conversatie met andere filosofen.
De 'ik'-splitsing wordt pas nadelig als zij uit negatieve ervaringen geboren
wordt — in de schizofrenie. De etiologie daarvan wordt verklaard door
Gregory Bateson (van dat onvolprezen boek Steps to an Ecology of Mind) met
zijn befaamde 'double bind' theorie, waarin hij o.a. Russells 'typentheorie'
bekritiseert als een slap verhaaltje. De 'double bind' verhouding verbiedt te
gehoorzamen en gebiedt ongehoorzaamheid. Wat je ook doet, het is noodzakelijk verkeerd volgens eenzijdig opgelegde conflicterende normen. Het slachtoffer is dan op den duur alle interpersoonlijke oriëntatie kwijt.
Bateson ging eens met een schizofrene tiener van het ziekenhuis naar diens
moeder. Onderweg kocht hij bloemen voor haar. Toen Bateson de bloemen
overhandigde zei de moeder: 'U hoeft zich niet te excuseren, hoor dokter, dat
de bloemen wat verwelkt zijn'. Bateson had zich niet geëxcuseerd (en de
bloemen waren ook niet verwelkt), maar hij werd in de positie geplaatst van
dat gedaan te hebben. Hij kreeg de 'double bind' behandeling die de zoon al
van kindsbeen af gehad had. De etiologie was duidelijk.
Schizofrenen, volgens Bateson, verdedigen hun relationele kwetsbaarheid
door alles volstrekt letterlijk te nemen. De juffrouw van het snoep- en rookstalletje in het ziekenhuis groet een patiënt: 'Goede morgen, mijnheer Smit!'.
Smit is verward; wat bedoelt de juffrouw? Mag dan de middag niet ook goed
zijn? Verwijt zij hem iets? Wil zij vannacht met hem slapen? De impliciete
boodschap van die groet is natuurlijk 'Ik mag u graag'. Als de juffrouw dat
zou zeggen zou de patiënt ook verward zijn: zit daar geen andere bedoeling
achter? — De zoektocht naar explicietheid houdt nooit op, naar een nieuwe
inbedding, of naar een nieuwe meta-boodschap.

***
Filosofie kan schizoïde zijn, voor zover zij rigoureus 'wetenschappelijk' wil
zijn — of dat nu wetenschapsfilosofie is, of metafysiek, of fenomenologie. Die
'wetenschappelijke' kant wantrouwt metaforen en andere literaire tropen. Zij
wil duidelijkheid en distinctheid, univociteit, letterlijke 'betekenissen'. Literatuur wordt als bedreigend ervaren. De waarschuwing van Nietzsche — dat
'waarheid' in de wijsbegeerte nooit anders is geweest dan 'een leger van
metaforen' — wordt in de wind geslagen. Rationalisme deelt in die risico's
van de rigorositeit. Maar niemand kan zichzelf ervan onthouden te speuren
naar die geïmpliceerde boodschap van de dode metaforen van het letterlijke.
De wijsbegeerte heeft haar eigen psycholinguïstische geschiedenis nodig, tot

DROOM EN TRANCE

1309

beter begrip. Het postmodernisme kijkt in alle tekst naar een eerdere tekst,
zodat niet geraden hoeft te worden naar geïmpliceerde bedoelingen: verheldering van voorgeschiedenis, en aldus misschien toegang tot een nieuwe tijd.
***
Logica, metafysiek, wetenschap: zij zijn alle zoals wij : contingent — produkt
van een contingente cultuur. Zij die dit ontdekken krijgen verwijten van
'scepticisme' en 'relativisme'. Die verwijten komen van een oudere garde, nu
alleen (en dus in trance), en met een negatieve boodschap in het binnenste
verhaal, de binnenste droom. Zij hebben misschien 'narratieve filosofie' nodig
— of, als u wilt, literatuur. Het postmodernisme laat de wijsbegeerte in de leer
gaan bij de literatuur. Maar dat wil de traditionele filosofie sinds Plato niet.
Volgens een cynisch grapje gaat de wetenschap het meest vooruit door het
overlijden van wetenschappers. Het wordt tijd dat de rouwperiode om het
verscheiden van Plato beëindigd wordt.

F 0 R U
DE TIJD, DE AFSTAND
EN DIT GEDICHT
Veel van wat we dagelijks horen zeggen,
wordt zo maar gezegd, zonder dat iemand om iets vraagt. 'Het regent hard'
zegt een moeder tegen haar dochter in
de overvolle treincoupé terwijl iedereen
de druppels langs de ruiten naarbeneden
ziet rollen, of 'er zijn er weer twee verdronken in Oostende' zegt de man naast
hen, de vader misschien, terwijl hij de
krant dichtvouwt. Niemand zegt wat
terug. Waartoe dienen dan zulke mededelingen als toch niemand reageert en de
spreker zelfs niet verwacht dat iemand
reageert, tenzij met stereotiepe zinnetjes
als "t is waar' of "t is erg'?
Ze dienen, zeggen de communicatiewetenschappers, om het contact met de
medemens te bewaren en om bevestigd
te zien wat iedereen in de coupé weet,
dat het inderdaad hard aan het regenen is
of dat het erg is als mensen verdrinken.
Mensen op de trein — en overal elders
— gebruiken woorden om hun kennis,
indrukken, ervaringen, appreciatie van de
werkelijkheid te bevestigen en bevestigd
te zien. De functie van taal in dat soort
uitingen is niet zozeer te informeren als
wel te conserveren. Taal is voor mensen
het bewaarmiddel bij uitstek. Ook voor
dichters. Een bekend moeder-gedicht van
Herman de Coninck uit de bundel Met
een klank van hobo eindigt als volgt:
Want poëzie heeft te maken met het lang
samen laten beschimmelen van dingen,
het alkohol laten worden van druiven,
het konfijten van feiten, het inmaken
van woorden, in de kelder van jezelf.
Voor wie die conserverende functie van
taalgebruik niet meer mag of kan uitoefenen — gevangenen in eenzame opslui-

ting b.v. of dementerende mensen —
brokkelt de werkelijkheid af want ze
wordt niet meer in woorden gevat, bewaard en bevestigd.
In de jongste dichtbundel van Miriam Van hee ' staat volgend gedicht:

wij rijden met familie
in een veel te kleine auto
door het dorp, er lopen
mensen aan weerskanten
van de straat, vast
naar de avondmis, zegt
mijn moeder, alsof ze
antwoordt op een vraag
buiten valt het duister in
het lijkt al winter maar
het is september
op onze schoot vallen
de kinderen in slaap
ik weet het niet, zeg ik
alsof ik antwoord
op een vraag maar ik bedoel
misschien iets anders, net
als zij en zo praten wij
al jaren over haar en mij
(p. 18)

Een moeder formuleert een antwoord op
een duidelijk niet gestelde vraag en haar
getrouwde dochter geeft als haar mening
te kennen dat ze het niet weet. Ze kan,
of wil of wenst de werkelijkheid waar de
moeder op doelt niet bevestigen. In de
regels uit de slotstrofe 'alsof ik antwoord
/ op een vraag maar ik bedoel / misschien iets anders' die een echo zijn van
de slotregel van de eerste strofe, ondermijnt het voegwoord 'alsof' de vanzelfsprekend aanwezig geachte conserverende functie van taalgebruik. Zo wordt een
afstand gecreëerd tussen de wereld en de
werkelijkheid van de moeder en die van
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de dochter. Dichters kunnen de afstand
die er gekomen is tussen twee mensen
die ooit heel dicht bij elkaar geweest
zijn, heel expliciet en met veel nadruk
benoemen of ze kunnen hem heel impliciet tussen de regels door suggereren.
Van hee kiest voor de suggestie, J.
Slauerhoff in Voor de verre prinses voor
de explicatie. 'Wij komen nooit meer
saam: / De wereld drong zich tusschenbeide', schrijft hij, en 'Uw land is zoo
ver van mijn land verwijderd: / Van licht
tot verste duisternis -'2.
In een gedicht uit de cyclus sommen
van geluk en ongeluk schept Van hee
een afstand tussen een jij en een ik door
de contradictie te noteren in de eerste
strofe tussen wat de jij zegt en wat hij
doet, en door in de tweede strofe de
vraag te stellen 'wat is werkelijk', waarop in de derde strofe een antwoord gegeven wordt dat opnieuw niet de werkelijkheid bevestigt, maar ontwricht. Dat
leidt in de vierde strofe tot verwarring.

heeft samengebracht: 'mij heeft de tijd
gered, / de afstand, dit gedicht' (p. 30).
En niet toevallig staat 'de afstand' tussen
'de tijd' en 'dit gedicht'. Wat Miriam
Van hee doet wordt in het triviale taalgebruik van de wielrennerij 'het gat
dichtrijden' genoemd. Dichters schrijven
het gat in de tijd en de ruimte dicht. Als
het peleton er niet in slaagt het gat dicht
te rijden, dan wordt een ontsnapping
definitief. Als de dichter er niet in
slaagt... de lezer kan zelf aanvullen.
Mi ri am Van hee gebruikt in de slotregel
van het voorlaatste gedicht van Reisgeld
een prachtig eenvoudig beeld om de afstand weer te geven:

jij noemt de redenen
om weg te gaan en een
om hier te blijven, wij kiezen
elke dag voor uitstel en daarin
wonen wij als tussen rood en groen
(p. 42)

je zegt dat je misschien
graag met mij mee
zou willen gaan maar
bij de roltrap keer je om
en stapt naar buiten
in de warme nacht

Op haar laatste bundel is nog altijd van
toepassing wat Roland Jooris schreef in
het juryrapport van de Provinciale Prijs
voor het Poëziedebuut Oost-Vlaanderen
die Van hee in 1977 ontving:
'Het gedicht is een uniek moment dat ze
met ingehouden adem wil vasthouden.
Miriam Van hee schuwt elke ornamentiek. Haar voorkeur voor karigheid en
schaarste gaat gepaard met een sober
maar trefzeker woordgebruik. Zij schrijft
gedichten die eigentijds romantisch zijn,
zonder toe te geven aan een opportuun
neo-romantisme. Hier spreekt iemand
"van nature uit"' 3.
❑ Jo ri s Gerits

wat is werkelijk
vraag ik mij af
in de trein die rijdt
voorbij hangars en stapels
lege kratten
dat jij dat zegt en ik het voel
of dat ik later met een boek
voor mij naar buiten kijk
en daar de afstand
tussen ons bereken
ik zie de nacht en mijn gezicht
wat binnen is en buiten
wordt verward

NOTEN
(p. 29)

De bundel Reisgeld van Miriam Van hee
bevat drie kernwoorden die ze in de
slotregels van lente in de schildersstraat

I Miriam Van hee, Reisgeld, De Bezige Bid,
Amsterdam, 1992, 43 pp., BEF 540.
2 Geciteerd in Spiegel van de Nederlandse
poëzie, Amsterdam, 1987, pp. 115-116.
3 Geciteerd in Jaarboek Vlaamse literatuur
1985, p. 170.
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MENNO TER BRAAK
Menno ter Braak is een bijna legendarische figuur in onze letterkunde. Zijn
fictioneel werk is terecht vrijwel vergeten, zijn kritieken en essays daarentegen
waren in de jaren dertig toonaangevend
en blijven ook nu nog belangrijk. Zijn
grootste bekendheid vloeit echter voort
uit zijn hardnekkige strijd tegen het nazisme en al de kwalijke uitwassen ervan,
en de tragische persoonlijke consequentie: op 14 mei 1940, de dag van de Nederlandse capitulatie, pleegde hij zelfmoord. In een tijd waarin veel geschreven wordt over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de intellectueel
(bijvoorbeeld in De intellectuelen van
von Vegesack en De verbeelding van de
intellectuelen van Van Oudvorst) lijkt
Ter Braak meer dan ooit een toetssteen
voor fundamentele vragen over artistieke
verantwoordelijkheid, morele problemen
en maatschappelijk handelen.
Toch leek Ter Braak minder dan wie
ook voor de rol van martelaar voorbestemd. Hij was uitgesproken nuchter en
stelde vast dat 'elk ideaal neerkomt op
vermomd eigenbelang' (10). In het spoor
van Nietzsche ziet hij een instinctief,
vitalistisch egoïsme als fundamentele
menselijke drijfveer, en hij beschouwt
het als zijn taak ideologieën, idealismen
en allerlei verklaringsmodellen (zoals de
wetenschap) te ontdoen van hun aura.
Hij betrekt ook zichzelf in die relativering en ontluistering: hij bekijkt verschijnselen vanuit verschillende posities,
zet een masker op (114, 136) en weigert
zichzelf waar dan ook vast te pinnen.
Deze afbraak is echter niet absoluut; hij
wil óók 'het scepticisme als bedwelmingsmiddel in staat van beschuldiging... stellen' (75) en het negativisme
relativeren. Hij pleit voor 'doodgewone
geestelijke zindelijkheid' (74) en stelt:
'Alles is beter dan de consideratie jegens
de leugen' (251). Velen hebben Ter
Braak in dit verband inconsequentie verweten, of het koesteren van een elitair,
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burgerlijk, beperkt... waarheidsbegrip.
Helemaal logisch met zichzelf is hij inderdaad niet; uiteindelijk is hij een ethicus die zijn naam niet wil kennen. Maar
hij heeft zich in elk geval niet genesteld
in een comfortabel, tot niets verplichtend
negativisme of in een stuitende lafheid.
Tegenover de grote maatschappelijke
stelsels van zijn tijd heeft hij duidelijk
positie gekozen. Van het communisme
moest hij niets hebben, maar zijn scherpe pijlen heeft hij vooral op het nazisme
(en fascisme) gericht. Hij haatte het als
'onbeperkt recht op een infantiele levenswijze voor iedereen' (148), beschouwde de leider als een 'schijnaristocratisch kuddesymbool' (147) en ontleedde het als de rancuneleer bij uitstek,
'de volledige emancipatie van het ressentiment' (178), 'de ressentimentshierarchie, die slechts twee kampen kent:
de gehate en de hatende partij' (180).
Het nazisme was 'halfbeschaving' (185),
en juist daardoor zo gevaarlijk: het beweerde de waarheid en de ethiek in
pacht te hebben, en was daarvan alleen
maar een pretentieuze pervertering. Zijn
alternatief is de democratie, waarvan hij
de vergissingen en uitwassen niet spaart,
maar die hij waardeert om 'de vrijheid
om zichzelf te diagnostiseren en daardoor te stileren' (176) en om haar nuchterheid, die met de zijne overeenkomt:
'een van de onschatbare voordelen van
de democratie is haar gebrek aan misleidende decors en romantisch Bengaals
vuur' (176). Een zeer treffende opmerking voor wie aan de partijdagen in
Nurnberg denkt, en die actueler is dan
ooit in tijden waarin het imago van de
politicus het steeds meer haalt van de
inhoud van de politiek. En zo kon het
gebeuren dat de aartsscepticus zich engageerde in het Comité van Waakzaamheid
en dat hij de democratie ging verdedigen
voor een sceptisch studentenpubliek. Dat
hij in mei 1940 voor zelfmoord koos,
plaatst de achtergeblevenen voor een
lastig evaluatieprobleem op basis van
fundamentele morele opties: is deze
zelfmoord abdicatie of vrijheid, moed of
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lafheid, en heeft het engagement dat
ertoe heeft geleid iets opgeleverd? Gaat
het om de inzet of het resultaat? Is de
houding van Ter Braak een principiële
morele plicht, een situatiegebonden
concrete keuze, of is de naam van de
intellectueel in principe haas?
Zopas heeft Eep Francken De draagbare Ter Braak uitgegeven. Een goede
zaak, want ondanks zijn bekendheid is er
van Ter Braak nog zeer weinig werk beschikbaar. Francken probeert vooral Ter
Braaks evolutie te volgen. Dat is een
dankbare invalshoek, omdat Ter Braak
zo kritisch en permanent de eigen ontwikkeling heeft gethematiseerd. Het
begin (Carnaval der burgers!) blijft
daarbij wat in het duister, maar de verdere evolutie wordt uitstekend geschetst.
Wij leren Ter Braak kennen als een
romancier met te weinig epische aanleg
(Hampton Court), als een criticus met
een vlijmscherpe en ongetwijfeld gevreesde pen (tegen fascistische auteurs,
maar ook Theun de Vries stapte als
gevolg van de vernietigende kritiek
Courts-Mahler op de barricaden af van
zijn romantiserende revolutieromans).
Als een essayist die oordelen uitsprak
die verbijsteren door hun gegrondheid en
hun juistheid: hij had (dikwijls als eerste) oog voor het talent van Slauerhoff,
Achterberg en Walschap, voor het genie
van Kafka en Vestdijk. Maar de nadruk
valt in de eerste plaats op Ter Braak
zelf. Hij confronteert zijn standpunten
met verwante auteurs (Multatuli, de
Kadt), maar ontleedt ze het liefst direct.
Eerst wil hij klaarheid over zichzelf
scheppen (is hij historicus of literator,
wetenschapper of schrijver, fictioneel of
niet-fictioneel auteur? Welke invloeden
heeft hij ondergaan, en hoe werken ze
door?); geleidelijk gaat hij zijn eigen
weg, die eerlijk is en juist daardoor
rekenschap aflegt over alle dubbelzinnigheden en onvolkomenheden. De teksten
en hun selectie worden ook gesitueerd in
een inleiding, die interessant, maar toch
iets te veel Francken en te weinig Ter
Braak is.

Kortom: een boek dat op zijn tijd
komt, want in deze periode van lauw
postmodernisme is er behoefte aan het
portret van een figuur die de postmoderne problematiek al aanvoelt en doorleeft,
en toch zijn volle morele verantwoordelijkheid opneemt. Voor Vlaanderen, dat
zeker in de jaren dertig zwolg in de
eigen descriptieve, 'zinnelijke' epiek en
geen oog had voor dit scherpe analytische proza uit Nederland (men herinnere
zich bijvoorbeeld hoe schromelijk het
fenomeen-Vestdijk hier werd onderschat)
moet dit boek nog een ontdekking worden. Hopelijk laat het die kans niet voorbijgaan, want Ter Braak was een echte
'vent'.
Jaak De Maere

❑

De draagbare Ter Braak samengesteld en ingeleid door Eep Francken, Prometheus. Amster-

dam, 1992, 297 pp., 595 BEF.

SOCRATES' LOT
In 1988 studeert Connie Palmen af in de
wijsbegeerte met een scriptie over de
Apologie van Socrates. In 1991 publiceert zij De Wetten (voor een bespreking
daarvan zie Streven, oktober 1991, p.
88), een boek dat zoveel succes heeft dat
zij nu ook haar scriptie — voorzien van
een nieuwe inleiding — kan publiceren.
Een echt doortimmerd academisch werkstuk blijkt dit niet te zijn, maar dat was
ook niet de bedoeling. Palmen wil de
grens tussen filosofie en literatuur uitvegen en 'een filosofie van de straat'
schrijven. Literatuur zonder diepgang is
inderdaad even oninteressant als filosofie
zonder stijl. Maar bezit deze lichtvoetige
evocatie van de tragiek van Socrates wel
echt diepgang? En is het genre van de
smartlap wel echt passend voor een boek
over de oorsprong van de filosofie? Het
zijn vragen waarop ik na lectuur van dit
boek(je) geen definitief antwoord heb en
zo hoort het allicht ook bij een tekst die
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gaat over de onlosmakelijke verstrengeling van schijn en waarheid, oppervlakkigheid en diepgang, taal en werkelijkheid, beeld en authenticiteit.
Socrates heeft zelf nooit iets geschreven. Hij heeft geen leer, geen stellingen,
geen positie, zelfs geen hebben en houden te verdedigen. Hij weet alleen dat
hij niets weet en deze zelfkennis behoedt
hem voor alle ijdelheid. Deze man, die
klaarblijkelijk niets anders wilde dan
zichzelf te zijn, de waarheid te spreken
en het goede te doen, wordt nu gedwongen om zich te verantwoorden voor een
rechtbank. Hij wordt ervan beschuldigd
de jonge mensen van Athene te verleiden met allerlei sofismen. Socrates' zelfverdediging lijkt een onmogelijke opdracht: 'Hij zou het aanwezige publiek
door middel van zijn stijl moeten verleiden hem vrij te spreken van de aanklacht
een publiek door middel van zijn stijl
van spreken te hebben willen verleiden'
(p. 67).
Socrates probeert aan deze aporie te
ontsnappen door zich te presenteren als
een zuivere ziel, als iemand die onvervalst met zichzelf samenvalt, die de
waarheid ondubbelzinnig incarneert.
'Zijn hele filosofie berust op het geloof
in de mogelijkheid om, zonder te liegen,
de uitspraak "ik ben die ik ben" te kunnen doen' (p. 76). Maar in deze wereld
is dat onmogelijk. Geen mens kan zelf
autonoom de betekenis van zijn leven
bepalen. Socrates is een publieke figuur,
een controversieel personage, en dat
bepaalt meteen zijn lot. 'Socrates is
ertoe veroordeeld meerdere betekenissen
te hebben en de mensen te verleiden tot
het produceren van een veelheid van
betekenissen' (p 77). Hij heeft geweigerd
om zichzelf aanwezig te stellen in iets
anders dan zijn eigen leven, maar juist
daardoor kan hij de hoofdrolspeler in de
dialogen van Plato worden. In die context verschijnt hij als de figuur die wel
de rechte weg naar de waarheid wil
bewandelen, maar die tegelijk in staat is
om de sofisten met hun eigen wapens en
met een superieure welsprekendheid te
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bekampen. Socrates slaagt er niet in het
personage 'Socrates' te doden en zal
daaraan ten onder gaan.
Het verhaal dat Palmen hier vertelt is
zeker niet onbekend, maar het is inderdaad een verhaal dat het verdient om
altijd opnieuw te worden herhaald. Zij
brengt deze bekende geschiedenis bovendien in verband met een hele reeks andere boeiende verhalen: over Ulysses en de
cycloop, Descartes, Lao Tse, Artaud en
Jezus Christus bijvoorbeeld. Op de achtergrond staat ook Derrida's filosofie van
de eigennaam. Soms blijft Palmens verhaal mij iets te impressionistisch. Zo
springt zij nogal slordig over van de ene
naar de andere betekenis van het begrip
'wet' : de identiteit van de wet als harmonie van de ziel en de concrete wetten
van de polis (p. 81) is niet zo vanzelfsprekend en vraagt om nadere uitleg.
Enkele voor de hand liggende verbanden in haar verhaal worden ook iets
te weinig in de verf gezet. Zo hangt de
paradoxale identiteit van Socrates niet
alleen samen met zijn onmogelijke
queeste naar een onmiddellijke aanwezigheid bij zichzelf, maar ook met de
manier waarop leven en dood in dit lot
verknoopt zijn. Socrates definieert de
filosofie als 'een oefening voor de
dood'. Als dusdanig is het een levenswijze en geen leerstelsel. Deze levenswijze wordt nu bij uitstek geïllustreerd
door de wijze waarop Socrates de dood
is ingegaan. Op zijn tijdgenoten heeft dit
de grootste indruk gemaakt. Plato bijvoorbeeld wordt gedreven door de zucht
naar een staatsvorm waarin Socrates niet
ter dood zou zijn gebracht. De dood van
Socrates geeft leven aan de filosofie.
Ook dit behoort tot zijn tragische lot. De
weerzin van Socrates, zijn verzet tegen
een oneigenlijke zin, tegen de stijl, tegen
de weergave, tegen de representatie,
tegen het personage, tegen de herhaling
zijn sindsdien duizend keer herhaald in
evenveel filosofische verhalen. Slechts
de naamlozen ontsnappen aan dit weerzinwekkende lot, maar hun lot lijkt ons
al evenmin aantrekkelijk. Palmen ensce-
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neert deze tragedie van het menselijke
bestaan op een verrukkelijk lichtzinnige
wijze.
❑ Toon Vandevelde
Connie Palmen, Het weerzinwekkende lot van
de oude filosoof Socrates, Prometheus, Amsterdam, 1992, 98 pp.

GEEN REQUIEM
Een biografie van
Pier Paolo Pasolini
'Non c'è vena o pranzo
o soddisfazione del mondo I'
the valga una camminata
senza fine per le strade povere, r
dove bisogna essere disgraziati e forti,
fratelli dei cané'
'Er is geen avond- of middagmaal
of bevrediging ter wereld I
die opweegt tegen een eindeloze wandeling
langs arme straten.
waar je ongelukkig moet zijn en sterk,
broeder van de honden'
Pier Paolo Pasolini

Barth David Schwartz (1947), een Amerikaans ex-advokaat, een buitenstaander,
schreef een biografie van Pier Paolo Pasolini (1922-1975), Pasolini Requiem,
Meulenhoff, 1992, achthonderd bladzijden. De Engelse editie komt pas in het
najaar uit. Schwartz is niet de eerste
biograaf; al in 1978 schreef Enzo Siciliano, iemand uit de 'Pasolini-clan', een
biografie. En Nico Naldini, Pasolini's
neef en 'tweede beste dichter van de
familie' zoals Pasolini zelf zei (naar
Schwartz me vertelde), publiceerde in
'89 zijn versie (in '91 vertaald bij Gallimard). Dat was een jaar na de uitgave
van de tweede bundel brieven van Pasolini door dezelfde Naldini (Lettere, I,
1940-1954, Einaudi, 1986; Lettere, II,
1955-1975, Einaudi, 1988). Schwartz
vertelde me daarover de volgende anek-

dote. In '77 sprak hij in Rome met Naldini en vertelde hem dat hij een biografie van Pasolini wilde schrijven. Hij
vroeg hem naar brieven maar Naldini
antwoordde dat hij een verkeerd beeld
had van Pasolini: Pasolini schreef geen
brieven, hij telefoneerde alleen maar, hij
was een modem intellectueel. Schwartz
geloofde er niets van. Die brieven waren
voor zijn biografie van 'fundamenteel'
belang. Hij wachtte dus geduldig op de
publikatie ervan. Hij heeft dus geen
vijftien jaar 'gewerkt' aan dit boek,
zoals Meulenhoff op de flap schrijft.
Wel is waar dat hij, geïntrigeerd door
het doodsbericht van Pasolini, in de
figuur geïnteresseerd raakte. In april '76
landde hij in Rome, zonder kennis van
taal en zeden. Vandaag blijkt hij zijn
dossier volledig te beheersen.
De biografie opent met een nauwkeurige beschrijving van Pasolini's laatste dagen. Schwartz is er voor naar
Stockholm geweest en heeft er iedereen
gezien die hem iets over Pasolini's bezoek op het einde van oktober 1975 kon
vertellen. Vanuit Stockholm keerde
Pasolini over Parijs naar huis terug. De
avond zelf nog van zijn aankomst — de
avond van 1 november 1975 — at hij in
een restaurant in de San Lorenzowijk
met Ninetto Davoli (zijn grote voorbije
liefde) en diens vrouw. Schwartz schrijft
zes bladzijden over San Lorenzo, over
het grote bombardement van 1943, over
de restaurantuitbaters, om te besluiten
met de zin 'dat er een man binnenkwam
voor de laatste maaltijd van zijn leven'
(p. 30). Het zijn Schwartz' paradehoofdstukken, maar doorgaans blijft hij zijn
opzet trouw: Pasolini's leven schetsen
tegen de achtergrond van een land in
voortdurende crisis. Dat moet, want
weinig levens lopen zo parallel met de
naoorlogse Italiaanse geschiedenis als
dat van Pasolini. Hij incarneert als het
ware de groeipijnen van het schiereiland
dat zonder overgang van een agrarische
in een industriële natie veranderde.
Schwartz gaat uitvoerig in op boeken
en films van Pasolini. Jammer dat de

1316

vertalers wat te haastig werkten en eigenaardige zinswendingen niet retoucheerden. Ook de corrector heeft nogal
wat fouten laten staan. De biograaf heeft
een gemakkelijke pen (hij schrapte nog
enkele honderden bladzijden) en hij
herhaalt zichzelf wel eens. Maar de
liefhebbers van Pasolini krijgen al bij al
een ernstige gids in handen. Het is inderdaad goed een buitenstaander aan het
woord te horen; iemand die Pasolini niet
persoonlijk heeft gekend, iemand die
vanuit zijn homoseksualiteit door Pasolini geboeid raakte maar daar in zijn biografie niets van laat merken. 'Ik hou niet
van biografieën met de biograaf erin',
zei hij me.

IK BEN EEN VOLKOMEN
VERKENDE WOESTIJN
Pasolini was een narcist, met een sterk
besef van historische individualiteit. Een
gedroomd Freudiaans geval. Hij woonde
heel zijn leven bij zijn moeder en werd
elke morgen, na een nachtelijke strooptocht, wakker in een bed in haar huis.
De vader was een afwezige en gehate
vreemdeling. Schwartz schrijft dat Pier
Paolo verliefd werd op zijn Oedipuscomplex. Hij was een geboren pedagoog
en volksopvoeder, wou geen invloed
hebben maar bleef tot op het einde, toen
hij besefte als Cassandra gefaald te
hebben, vanop de voorpagina van de
Corriere della Sera doceren. Tot het
gênante toe gooide hij zich persoonlijk
in de strijd, kwam op TV zeggen hoezeer hij TV haatte, maakte de trilogie
(Decameron, Canterbury Tales, Duizend
en één nacht), die als een soort cultuurporno overal hoge recettes haalde, en
zwoer die weer af. Hij wou begrepen
worden en vreesde tegelijk dat ieder
begrip van hem een vervalsing zou zijn.
De media hadden van hem een agressieve provocateur gemaakt. Als mens was
hij zachtaardig, op het gelatene af. Hij
was een Cartesiaans intellectueel, in zijn
analyses altijd op zoek naar verheldering, vereenvoudiging, die de synthese
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met de mythe, waarvan hij als volbloed
romanticus de troebelheid nodig had,
weigerde te maken. Genadeloos tegen
zichzelf wou hij voor alles bewustheid:
'Ik ben een volkomen verkende woesfijn; ik ben niet te redden. Ik ben een en
al bewustheid', noteert hij al in 1947 in
zijn dagboek.
Pasolini was vooral schrijver. Hij
had een filologische opleiding gekregen
en had veel belangstelling voor dialecten. Hij debuteerde als dichter in het
Friulaans. Hij werkte hard, met zelfzekerheid en flair voor zelfpromotie, aan
een lange mars door de literaire instellingen naar de top. In zijn jeugd zette hij
tijdschriften op en gedroeg hij zich als
een bezielend leidersfiguur die anderen
op de vingers tikte als hun kopij niet op
tijd binnen was. Als kunstenaar 'contamineerde' hij al heel vroeg verschillende
stijlen, mengde het 'hogere' en het 'lagere'. Zo gebruikte hij in de jaren '50 de
terzine van Dante in zijn verzen. In zijn
films deed hij hetzelfde. In La Ricotta
(1963), een film over een film, stileerde
hij de kruisiging als een schilderij van
Pontormo, terwijl hij de arme drommel
die Jezus speelt, tijdens de opnamen
door een indigestie van ricotta-kaas laat
sterven. In wezen is Pasolini dus postmodem, maar zijn pastiches zijn nooit
vrijblijvend: ze worden gedragen door
vertrouwdheid met de oude, humanistische referentiekaders en vertonen een
krachtige primitiviteit die een authentieke visie verraadt.

GEEFT DE DOOD BETEKENIS
AAN EEN LEVEN?
De gelukkigste jaren van zijn leven
bracht Pasolini in Friuli door, de streek
van zijn moeder. Na de oorlog werd hij
er lid van de communistische partij.
'Voor Pier Paolo was het duidelijk hoe
de vlakten rond Casarsa verdeeld waren:
de communisten vertegenwoordigden de
misdeelden, de gewone mensen die
eeuwenlang waren uitgebuit, de sprekers
van het dialect waarvan hij hield, de
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vaders en de broers van de jongens van
wie hij hield. De rijken waren de christen-democraten, in een verbond met de
kerk: zij waren de voormalige fascisten
die opeens democraat waren geworden,
het slag dat Carlo Alberto's (Pasolini's
vader, LD) goedkeuring had' (pp. 222223). Zijn politieke activiteiten waren
een doom in het oog van het establishment. Deze burger had zijn klasse verraden. Een stok — een zedenschandaal —
was gauw gevonden. Pasolini verloor
zijn baan als leraar en werd uit de partij
gezet. In Friuli was hij een melaatse
geworden. In de ochtend van 28 januari
1950 vluchtte hij met zijn moeder 'als in
een roman' naar Rome. Carlo Alberto
werd achtergelaten. Deze verdrijving uit
het paradijs moet gerelativeerd worden.
Wellicht ging Pasolini ook met een
gevoel van opluchting uit het te klein
geworden Casarsa weg. Over zijn verdere verhouding met de communisten
schrijft Schwartz: 'Decennia-lang, alle
partijleden ten spijt, zwierf hij rond door
de "tempel" van deze partij, ontheiligend
en eeuwig trouw' (p. 338). In Rome
maakte Pasolini enkele moeilijke financiële jaren door. Toch raakte hij er volgens de biograaf zijn angst kwijt dat
literatuur (en hijzelf) nutteloos waren.
Van nu af zouden zelfuitdrukking in de
kunst en zelfverwerkelijking in het leven
elkaar overlappen. Hij maakte naam als
dichter, schreef verhalen en twee spraakmakende romans. Hij bevrijdde zich van
zijn decadent estheticisme, beweert
Schwartz, door de mensen te laten zien
zoals ze zijn, in hun eigen taal. In Friuli
had hij de mythe van authenticiteit geprojecteerd in de contadini, nu deed hij
hetzelfde met het subproletariaat uit de
Romeinse borgate. 1960 is voor Pasolini
een sleuteljaar. In dat jaar zou hij een
onzichtbare grens hebben overschreden,
'naar de vrijheid van spreken zonder
angst, een vrijheid zoals een veroordeelde die ervaart' (p. 394). Hij begon zelf
films te maken. In de jaren '50 was hij
geleidelijk bij de film betrokken geraakt
als scenarist. Hij had goed om zich heen
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gekeken. De zelfbewuste, hardwerkende
Pasolini was de juiste man op de juiste
plaats, op het juiste moment. Hij zocht
en vond een groter publiek, wou een
directer contact met de werkelijkheid
door ze namelijk te reproduceren: de
cinema di poesia was geboren, een eigenzinnige, zelfs amateuristische manier
van film maken. 'In wezen is filmen een
kwestie van zon', heette het laconiek.
De jaren '60 waren ook de jaren van
het tegen de stroom opvaren. Pasolini
keerde zich zowel tegen de avantgarde
(Gruppo '63), door wie hij op zijn beurt
werd afgedaan als een nostalgisch reactionair en moralist. Hij keerde zich ook
tegen de studentenbeweging in '68: hij
was van een andere generatie, verafschuwde lang haar en zag in de studenten alleen de bourgeois in wording. Hij
verdedigde de politie, de zonen van de
'armen'. Tegen het einde van de jaren
'60 werd het duidelijk dat hij in een
impasse was geraakt. Hij had gevochten
en verloren. De tolerantie waarvoor hij
had gestreden, was alleen subtiele repressie gebleken. Zijn religieuze kijk op
de hele werkelijkheid was door de mercificazione (Verdinglichung, de reductie
van alles tot koopwaar) en het consumismo (het blinde, gulzige consumeren)
achterhaald en geleegd. Op straat vond
hij zelf de ragazzi di vita veranderd: de
radicaal gewijzigde jongens, 'stenen
monumenten', raakten hem schrijnend in
zijn eigen seksuele behoeften, en hij kon
hun 'antropologische mutatie', hun 'genocide' (sic) niet aan.
Zijn gewelddadige dood lijkt — post
factum althans — de enige uitweg uit de
uitzichtloosheid. Schwartz gaat uitgebreid in op het gewaagde boek, Pasolini
e la morte, van Zigaina, Pasolini's
jeugdvriend uit Friuli. Die beweert dat
Pasolini's oeuvre vol zit met alchemistische boodschappen die verwijzen naar
zijn dood. Volgens Zigaina heeft Pasolini zijn dood 'getheoretiseerd, geprofetiseerd en uiteindelijk met maximale expressiviteit vertoond'. En omgekeerd
moet Pasolini's leven en betekenis als
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kunstenaar vanuit zijn dood worden
verklaard. De dood was volgens hem
immers het summum van mythe en
epiek. Zodra het leven voltooid was,
kreeg het zin. Tot dat moment had het
geen betekenis. De gewelddadige dood,
het offer, verheft de mens tot held. De
dichter wordt maar gehoord als hij dood
is. Pas dan wordt hij 'leesbaar', ontcijferbaar. Een gedurfde en mooie hypothese die door Zigaina scherpzinnig en met
verve verdedigd wordt. Schwartz bekende me dat hij erdoor aangetrokken werd,
maar als advocaat blijft hij met beide
voeten op de grond. Als homoseksueel
leefde Pasolini gevaarlijk, en hij wist
het. Elke avond zocht hij het gevaar op
en stelde er zich gelaten en geobsedeerd
aan bloot. Hij droeg geen wapen bij
zich. Voor zover we weten, was hij niet
gewelddadig. Hij is hoogstwaarschijnlijk
vermoord door een jongen van 17. Misschien waren er meer daders. Hij bleef
tot het einde plannen maken. Zo lagen er
800 bladzijden klaar voor een roman die
pas binnenkort bij Einaudi verschijnt (en
volgend jaar bij Meulenhoff). Hij wou
een film maken over Sint-Paulus, en
misschien over Socrates. Is dat iemand
die zijn dood 'plant'? Laat ons op onze
hoede blijven voor de 'romantic agony'
die rond zijn dood wordt geweven. Vergeet de titel van deze biografie, Pasolini
Requiem. Laat ons de levende Pasolini
(her)ontdekken:de elegische poeta civile,
de hartstochtelijke intellectueel, de begenadigde cineast.
0 Luc Devoldere

DE VERZORGINGSSTAAT
Het uur van de waarheid
De sociale zekerheid herverdeelt circa
30% van de waarde van al de in ons
land geproduceerde goederen en diensten. Via belastingen en sociale bijdragen worden massale bedragen ingezameld. Geen enkele andere sector (ook
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niet defensie of onderwijs) heeft een
vergelijkbare economische impact. Maar
de sociale zekerheid gaat verder dan het
zuiver economische. Ze heeft alles te
maken met sociale solidariteit. De solidariteit met zwakkeren is voor christenen
een dwingend appel en ook in andere
levensbeschouwingen een ethische plicht.
Solidariteit is essentieel voor ieder samenlevingsverband.
Ondanks het belang van de sociale
zekerheid is de kennis ervan ondermaats.
Heel wat burgers beseffen bijvoorbeeld
niet eens dat zij niet voor hun pensioen
betalen, maar voor dat van de huidige
gepensioneerden. Voor de niet-gespecialiseerde lezer, die zoekt naar synthese en
eenvoud, is daarom het boek van Herman Deleeck, 7 lessen over sociale
zekerheid', meer dan welkom.
De auteur is, met zijn lange en
vruchtbare onderwijs- en onderzoeksloopbaan in dienst van het sociaal beleid, de aangewezen persoon om helderheid te brengen in deze toch wel erg
complexe en technische materie. Hij vat
de talrijke onderzoeksresultaten op genuanceerde wijze samen en behandelt eerder dan het 'sociale zekerheidsrecht'
- het te voeren beleid. Het debat over
de sociale zekerheid is boeiend. De
gerechtvaardigde kritiek op de werking
van de sociale zekerheid doet niets af
aan de vaststelling dat deze toch behoorlijk werkt.
De sociale vragen raken de fundamentele dilemma's van onze tijd. De
antwoorden hebben heel concrete gevolgen voor de werkloosheidsuitkeringen,
de bejaardenzorg, het gezinsbeleid, de
armoedebestrijding, de Europese en
Belgische solidariteit, enz. In onze beleidskeuzen komt een mens- en maatschappijvisie tot leven. Het is geen sentimentele vraag wat wij mettertijd gaan
doen, brutaal gesteld, met de dommen,
de onhandigen, de mindergeschoolden,
met hen die in mindere of meerdere
mate een handicap hebben (p. 12).
Het werk is opgebouwd uit zeven
hoofdstukken, telkens met een uitgebrei-
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de bibliografie.
In een eerste hoofdstuk wordt het
wezen en doel van de sociale zekerheid
(de solidariteit) besproken. Het doel is
dubbel: iedereen een minimaal inkomen
waarborgen én de verworven levensstandaard enigszins handhaven. Kenmerkend
is vooral dat met de jaren het 'risicobegrip' steeds uitgebreider wordt, met
alle gevolgen vandien voor de uitgaven.
Het meest actuele voorbeeld is dat van
de zorg voor demente bejaarden. Een
nieuwe tak van de sociale zekerheid, de
bejaardenzorg, zal waarschijnlijk ontluiken (p. 61). De sociale zekerheid geldt
niet alleen voor de minderbegoeden. Ze
heeft een 'middenklas karakter' (p. 27).
De herverdeling geschiedt niet alleen
verticaal (van arm naar rijk) maar ook
horizontaal (naar diegenen met sociale
risico's, ongeacht hun inkomen). De
context waarin de sociale zekerheid
functioneert verandert echter. De auteur
constateert dat elk sociaal beleid kostenbeheersend en kostenverlagend moet
zijn, omdat de stijgende arbeidskosten en
de financiële tekorten van de staat steeds
meer weerstand oproepen, die zich uit in
het ontduiken en vermijden van bijdragen (p. 28). Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot steeds moeilijker te
verzoenen uiteenlopende doelstellingen:
volledige werkgelegenheid én tweeverdienerschap, individualisatie én de noodzaak van gezinsmodalisatie van de uitkeringen.
In een tweede hoofdstuk komen de
sociale zekerheid en de demografie aan
bod. De demografische ontwikkeling
heeft belangrijke implicaties. Kinderen
in onze samenleving worden eerder als
kostenfactoren beschouwd en botsen met
waarden als vrijheid, zelfverwerkelijking
en ongebondenheid. De demografische
evolutie — de dalende nataliteit —
ondermijnt de grondslagen van onze
welvaartsstaat (p. 62). Vanaf 2020 zal de
sociale zekerheid definitief in het deficit
belanden ten gevolge van de explosieve
stijging van de pensioengerechtigden. De
situatie is niet meteen dramatisch, maar
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toch ernstig. Rekening houdend met
verschillende hypothesen inzake economische ontwikkelingen, zal het saldo van
de sociale zekerheid in het beste geval
een tekort vertonen van 2,4% en in het
slechtste geval 7,3% van het Bruto Binnenlands Produkt bedragen (p. 55).
Enige bezorgdheid is dus wel gepast.
De 'kleine' percentages moeten immers
nog in concrete maatregelen omgezet
worden. Tientallen miljarden Belgische
franken aan beschikbaar 'netto-inkomen'
zullen herverdeeld moeten worden van
actieven naar niet-actieven. Dat zal
moeilijk haalbaar zijn, aangezien de
inleveringsdruk op de actieve bevolking
reeds hoog is. Een beïnvloeding van het
geboortepeil is waarschijnlijk onmogelijk. De medische verworvenheden zijn
een feit en de emancipatiegedachte is
niet terug te schroeven.
De maatschappij begunstigt bovendien de professionele carrière op financieel en sociaal vlak. De auteur stelt het
als volgt: wij moeten voorkomen dat de
last van het hebben van kinderen wordt
geïndividualiseerd, en de (demografische) last van het niet-hebben van kinderen wordt gesocialiseerd (p. 62). Als
men dit echter wil voorkomen dan is het
wel laat. Want de moeders die tot in de
jaren zeventig zeer grote gezinnen hebben uitgebouwd en die wegens een grote
kinderlast geen beroepsbezigheid konden
uitoefenen, worden daarvoor slechts met
gezinspensioenen of afgeleide pensioenrechten beloond. De vrouwen daarentegen die voor weinig kinderen opteerden
en hun beroep verder konden uitoefenen,
genieten in toenemende mate van twee
pensioenen per gezin. Deze pensioenen
worden mee betaald door de arbeid van
velen, afkomstig uit grotere gezinnen.
In het derde hoofdstuk worden de
moeilijkheden betreffende de financiering van de sociale zekerheid onderzocht. De vraag naar de inkomsten van
de sociale zekerheid is prangend. Momenteel komen ze vooral via de bijdragen op het loon. Maar dat drijft de loonkost van de ondernemingen op en be-
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dreigt de tewerkstelling. Arbeid wordt te
duur. Verlaging van de loonlasten is dus
wenselijk. Recent wint het inzicht veld
dat deze bijdragen niet zomaar kunnen
worden vervangen door heffingen op
machines. Dit remt de vooruitgang en
dus ook de tewerkstelling af. De enige
oplossing ligt in een grotere fiscalisering
via directe of indirecte belastingen.
In het vierde hoofdstuk over de
doelmatigheid van de sociale zekerheid
wordt twintig jaar onderzoek in het
Centrum voor Sociaal Beleid van de
Universiteit Antwerpen (UFSIA) over
inkomensverdeling en armoede samengevat. Hoewel armoede in de praktijk vaak
schrijnend is, zijn de mechanismen die
tot armoede leiden meestal niet genoeg
gekend. Er is meer armoede dan men
denkt, vooral... indien men de minimumnormen van de meeste Belgen zou hanteren. In toenemende mate ligt het risico
op armoede hoger bij de één-inkomensgezinnen. Vooral de werkloze gezinshoofden dragen de grootste risico's op
armoede. Zelfs volgens de strengste
criteria komt 1/3 van hen niet rond (p.
100). De auteur blijft zeer genuanceerd.
Hoe dieper men graaft in het begrip
armoede, des te meer botst men op de
onduidelijke grenzen van de armoede.
Risico op armoede is vrij frequent en
reëel, maar gelukkig blijft de langdurige
armoede beperkt tot een zeer kleine
groep. Terecht wordt gesteld dat de
armoede ook in de hand gewerkt wordt
door het lage vormingsniveau, de arbeidssituatie en de bureaucratie. De
juridische vormgeving en de administratieve cultuur werken armoede in de hand
(p. 114).
In het vijfde hoofdstuk wordt de
sociale zekerheid in Europa na 1992
besproken. De eerste fase van de coördinatie van de Europese regels van sociale
zekerheid (van toepassing op de vijf miljoen Europese migrerende werknemers)
is bijna voltooid. Maar de volgende
fasen roepen nieuwe beleidsvragen op.
Harmonisatie van de regels van sociale
zekerheid houdt het grote gevaar in dat
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de stelsels naar beneden zullen worden
'gelijkgeschakeld'. De onderlinge verschillen tussen noordelijke en zuidelijke
lidstaten in de Gemeenschap zijn groot.
De grote loon- en uitkeringsverschillen
zijn te verklaren door de grote verschillen in produktiviteit en draagkracht in de
economieën van de verschillende landen.
Spontane en geleidelijke harmonisatie draagt de voorkeur weg van de auteur. Deze stelling is realistisch. Toch
roept ze twee kritische bemerkingen op.
Vooreerst blij ft de sociale solidariteit
duidelijk nog een nationale mate ri e.
M.a.w. Europese solidariteit kan veeleisend zijn als het dilemma zich stelt wie
ervoor moet betalen: de actieven door
meer belastingen of de zwakkeren door
lagere uitkeringen. Vervolgens onderschat de auteur m.i. de dynamiek die op
het ogenblik uitgaat van Europa. Via de
harmonisatie van de BTW en de staatsinkomsten worden onrechtstreeks ook de
inkomsten van de sociale zekerheid
beïnvloed. Het plafond van de directe
belastingsdruk is daarentegen bereikt,
zodat de beleidsruimte voor de sociale
zekerheid erg smal wordt. De Europese
Monetaire Unie staat voor de deur. Er
zullen offers moeten worden gebracht
via hogere belastingen en bijdragen of
via lagere sociale uitkeringen. Deleeck
gee ft ten onrechte de indruk dat de grote
Europese discussie — die hij terecht
vreest — nog kan worden uitgesteld. De
toenemende Europese integratie zal
onvermijdelijk meer uitwijkmogelijkheden bieden. Zo zullen bijvoorbeeld
hogere belastingen op levensverzekeringen ontwijking veroorzaken, die niet
preventief verhinderd kan worden, gezien het vrij verkeer van diensten. Een
vermindering van de fiscale aftrekbaarheid daarentegen verhoogt onrechtstreeks
de directe belastingsdruk. Is het niet tijd
om ernstig een algemeen Europees debat
over de sociale zekerheid en de fiscaliteit voor te bereiden? Waarom bijvoorbeeld niet streven naar een veralgemeende roerende voorheffing in alle Europese
lidstaten en in de aangrenzende staten?
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In het zesde hoofdstuk wordt het Matteiiseffect in de gezondheidszorg besproken'`. Welke personen hebben profijt bij
de sociale overheidsuitgaven? In hoge
mate vloeien de bijdragen terug naar de
betalers, alleen zijn deze zich vaak niet
bewust van de hoge kosten die zij veroorzaken. Vooral in de gezondheidszorg
is het effect merkbaar omdat mensen
met hogere inkomens langer leven en
meer beroep doen op prestaties. Ook de
dood kent geen gelijkheid; hij bevoordeelt diegenen die meer opvoeding en
vermogen genoten hebben.
Het zevende en laatste hoofdstuk
gaat over het sociaal beleid in het raam
van de welvaartsstaat. De welvaartsstaat
wordt gekenmerkt door (1) een hooggeorganiseerde industriële ontwikkeling
met een zeer hoog niveau van materiële
welvaart, (2) door een effectieve waarborg van sociale grondrechten via een
vergaande socialisatie van het nationaal
inkomen, (3) door een sociaal overleg
met drie (werkgevers, werknemers en
staat) en (4) door een parlementaire democratie. De sociale verzorgingsstaat is
echter zwak, want ze mist een coherente
ideologie en/of een politieke filosofie.
Zij is veeleer het eindprodukt van een
langdurige evolutie (p. 185) of, beter
nog, van een langdurige sociale strijd.
Een aantal actuele thema's komen in
mindere mate aan bod. Zeer terloops bespreekt de auteur de regionale verschillen in België (pp. 165-167). Zijn standpunt en dat van de sociale beweging in
België is eerder afwijzend. Toch is het
de vraag of regionalisering nog vermeden kan worden. De auteur zelf stelt dat
Europa veel ruimte moet laten voor
eigen nationale stelsels die beïnvloed
worden door nationale economiën, door
nationaal beleid en eigen tradities. Zullen twee nieuwe staten, met een verschillend sociaal-economisch beleid, dan
geen eigen stelsels van sociale zekerheid
uitbouwen? (voor zover dat in Europees
verband nog mogelijk is).
De auteur is mild voor de bestaande
organisatie van de sociale zekerheid. Er

valt nog heel wat te sleutelen aan de
efficiëntie van het sociaal recht, vooral
indien men zowel openheid als rechtszekerheid wil garanderen. Op administratief vlak vertoont de sociale zekerheid
een ruimtelijke ordening die België
waardig is: pragmatisch, maar ongenietbaar vanuit esthetisch oogpunt. De jongere generatie, die de geduldige opbouw
van de sociale zekerheid niet heeft meegemaakt, kan men moeilijk begeesteren
voor dit labyrint.
Het boek biedt veel stof tot nadenken en zou verplichte lectuur moeten
worden voor de verwende burger, die
steeds meer eist van de verzorgingsstaat
en steeds minder wil bijdragen. De verzorgingsstaat beleeft het uur van de
waarheid. Het debat is niet meer te vermijden. Alleen valt te hopen dat het op
niveau gevoerd zal worden. De overlegdemocratie heeft te vaak de economie
van de onbetaalde rekening bedreven en
de bevolking is er zich te weinig van
bewust dat men voor moderne welvaartselementen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en recreatieterreinen, de prijs ofwel
de belasting moet betalen (p. 192).
❑ Daniël Cuypers

NOTEN
1 Herman Deleeck, 7 Lessen over sociale zekerheid, Acco, Leuven, 1991, 192 pp.. BEF
640.
2 Matteuseffect: 'Aan wie heeft zal gegeven
worden en hij zal overvloed hebben: maar aan
wie niets heeft zal ook het weinige afgenomen
worden van wat hij bezit (Mt. 13;12). Zie ook
H. Deleeck, Het Belgisch armoedebeleid in het
Europese landschap, in Streven, aug./sept. 1989,
pp. 971-979.
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695 fr.
Een geschiedenis van de
tijd: het relaas van tien
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creativiteit.

495 fr.
Wordsworth, Coleridge,
Keats, Shelley, Eliot en
Auden: Engelse dichters en
het verdwijnen van God.

695 fr.
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55o fr.
Ethiek voor vandaag en
morgen, gebaseerd op de
ethische en wijsgerige
traditie.

595 fr.
Tekst en uitleg bij een niet
zo onschuldig boekje met
huis-, tuin- en
keukenwijsheden uit de
late middeleeuwen.

0 E K E N
FILOSOFIE
NIETZSCHE
Met de nagelaten geschriften van Nietzsche is
het altijd problematisch gesteld geweest. Tienduizenden aantekeningen werden na zijn
geestelijke ineensto rt ing aangetroffen: fragmenten, schema's en ideeën voor te schrijven
boeken. Maar het 'hoofdwerk' waarover hij
nog kort voor zijn Umnachtung als een voltooid project gesproken had, zat er niet bij.
Samen met zijn voormalig tekstbezorger
Peter Gast heeft Nietzsches zuster Elisabeth
onder de titel Der Wille zur Macht een compilatie uitgegeven die voor het geplande
hoofdwerk moest doorgaan. Het project heeft
altijd veel kritiek gehad. De tekstbezorging
was uiterst haastig en gebrekkig. En vooral:
Elisabeth leek bij haar keuze eerder haar
eigen voorkeuren dan de diepere dynamiek
van Nietzsches denken zelf gevolgd te hebben.
Pas met de tekstkritische uitgave van
Colli en Montinari kwam het nagelaten materiaal volledig en op verantwoorde wijze beschikbaar. Verantwoord betekende: strikt naar
chronologie gerangschikt. Met een onontwarbare opeenhoping van teksten als gevolg, een
labyrint waarin alleen de kenner zich nog kon
oriënteren.
De systematische selectie van Friedrich
Wurzbach, die nu in Nederlandse ve rt aling is
verschenen, zag oorspronkelijk in 1940 het
licht. Niettegenstaande het omineuze jaa rt al,
had Wurzbach zich ve rre gehouden van de
Duits-nationalistische Uebermensch-retoriek
waarvan Elisabeth zo gecharmeerd was geweest. Wurzbach had zich sterk laten leiden
door de natuurwetenschappelijke en epistemologische inspiratie van Nietzsches denken.
Waar er al sprake is van 'wil tot macht' (een
uitdrukking die hij, ter voorkoming van alle
misverstanden, in zijn titel meed), wordt deze
gedacht in de lijn van het alomtegenwoordige
kracht-begrip uit de natuur- en levenswetenschappen. Wil tot macht kan wellicht een

tendens tot individuatie en zelfhandhaving, ja
zelfs tot overheersing zijn, maar ze wordt
altijd doorschoten door het besef dat deze
machtswil zelf ligt ingebed in een anoniem
veld van krachten, waarbinnen elke individualiteit teloor gaat.
Bij Wurzbach ligt het tragische besef dan
ook aan het einde van Nietzsches denkweg,
en vormt de 'nieuwe mens' bij uitstek de
belichaming van deze ambiguïteit tussen drift
tot individualiteit en het besef van de beweeglijke continuïteit die de werkelijkheid is. Ook
deze keuze en ordening van Nietzsches werk
is een interpretatie van zijn denken, maar ze
is wel authentieker dan die van Elisabeth of
de, al evenzeer door het nazisme gecontamineerde, selectie van Baeumler, Die Unschuld
des Werdens. De ware Nachlass treft men
uiteraard in de meer dan vierenhalfduizend
pagina's van de tekstkritische editie aan. Maar
ter oriëntatie op dat avontuur biedt Wurzbach
een goede systematische propaedeuse.
❑ Ger Groot
Friedrich Nietzsche, Herwaardering van alle
waarden, ve rt. Thomas Graftdijk, Boom, Amsterdam/Meppel, 789 pp., f 99,00.

ALTHUSSER
De geschiedenis van Louis Althusser is bekend. Gevierd filosoof en marxistisch ideoloog, sinds hij in het begin van de jaren zestig
zijn meest bekende boeken - 'Pour Marx' en
'Lire le capital' - publiceerde. Hij wordt
gelezen in progressieve studentenmilieus over
de hele wereld. Hij is een 'maitre à penser'.
Er komt abrupt een eind aan, wanneer hij in
het najaar van 1980 in de Parijse Ecole Normale - waar hij studiesecretaris was en een
appart ement bewoonde - zijn vrouw Hélène
vermoordde. Toegegeven, zijn invloed was al
wat aan het tanen, zoals ook het marxisme
zijn glans aan het verliezen was. Maar voor
Althusser zijn de gebeu rt enissen dodelijk.
Vrijwel van de ene dag op de andere spreekt
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niemand meer over hem. Hij wordt een levende dode, ergens — zo neemt men aan —
opgesloten in een psychiatrische kliniek. In
oktober 1990 overlijdt hij.
In werkelijkheid woonde hij toen al weer
vijf jaar in Parijs, in een anoniem appartement, onder de naam van zijn grootvader. In
die tijd schreef hij zijn levensverhaal, in een
poging het woord te hernemen dat hem door
zijn waanzin ontnomen was. Zo schrijft hij
het in de autobiografie die tussen zijn nagelaten papieren werd gevonden, en die nu — als
eerste van een reeks van vier boeken Nachlass — gepubliceerd is.
Het is geen apologie; vaak eerder het
tegendeel. Althusser schildert zichzelf als een
zwak en vaak onbetrouwbaar persoon, nimmer
zeker van zichzelf, soms een regelrechte
schoft, en vaak een lafaard. Zijn omgeving
ontkomt niet aan zijn destructie; vooral zijn
moeder moet het ontgelden. En Althusser kent
zijn psychoanalytische klassieken. Hij speculeert voo rt durend over zijn beweegredenen,
zijn onbewuste driften, de 'verwondingen' uit
zijn jeugd.
Het is een pathologisch verhaal, dat juist
daarom zo ind ri ngend, intrigerend en aangrijpend is. Wat waarheid is en wat verzinsel is
zelden uit te maken, maar dat doet niet veel
ter zake. Adembenemend is het po rtret dat
Althusser hier van zichzelf schetst, in al zijn
eenzijdigheid, onbillijkheid, maar ook zijn
indrukwekkende tederheid — vooral jegens
zijn dode Hélène.
Hoezeer zijn hele leven onder het licht is
komen te staan van de fatale gebeurtenissen
uit 1980 blijkt uit de tweede tekst die het
boek bevat: de veel ko rt ere autobiografische
schets Les faits die Althusser in de jaren
zeventig schreef voor een nooit verschenen
tijdsch ri ft. Beter nog zijn feit en fictie te
contrasteren aan de hand van de biografie die
Yann Moulier Boutang van hem schreef.
Boutang sprak veelvuldig met Althusser, en
redigeerde ook L'avenir dure longtemps. Hij
schreef een bijna ideale biografie, waarvan
echter pas het eerste deel (reikend tot het
midden van de jaren vijftig) verschenen is. Op
basis van een indrukwekkende hoeveelheid
materiaal en gesprekken reconstruee rt Boutang het leven op een wijze waa rt oe Althusser
zelf niet in staat was. Beide boeken houden
elkaar in evenwicht, wenken naar elkaar en
hebben elkaar nodig — des te meer wanneer
ook het tweede, meer turbulente deel van de
biografie verschenen zal zijn. Tezamen vor-

men zij een indrukwekkend document humain, waarschijnlijk een van de meest indrukwekkende van de afgelopen decennia.
❑ Ger Groot
Louis Althusser, L'avenir dure longtemps,
Stock/IMEC, Parijs, 1992, 357 pp., FF 140.
Yann Moulier Boutang, Louis Althusser. Une
hiographie, Grasset, Parijs, 1992, 509 pp., FF
175.

GODSDIENST
INLEIDING
IN HET OUDE TESTAMENT
Afgezien van het reeds uit 1948 daterende
standaardwerk Oud-israëlitische geschriften
van Prof. Th. Vriezen, dat in 1968 werd bewerkt en aangevuld door Prof. A.S. van der
Woude en onder de titel De literatuur van
Oud-Israël nog steeds dienst doet, is er in ons
taalgebied eigenlijk geen andere wetenschappelijke inleiding op het Oude Testament voorhanden. L. Grollenberg's Een nieuwe kijk op
het oude hoek (1974) en J. Negenman's De
wording van het Woord (1986) zijn uitstekende boeken, maar op een aantal gebieden niet
specialistisch genoeg.
In opdracht van de Stichting Open Theologisch Onderwijs te Heerlen werd daarom in
1986 door H. Jagersma, hoogleraar te Brussel,
en M. Vervenne, hoogleraar te Leuven, begonnen aan het samenstellen van een cursus
'Inleiding in het Oude Testament' die in de
jaren 1989-1990 in drie delen verscheen. Deze
cursus die thans in boekvorm is verschenen
kent een d ri evoudig opzet: (a) inzicht geven
in de belangrijkste problemen in verband met
de structuur, de ontstaansgeschiedenis en de
inhoud van de geschri ft en van het zgn. Oude
Testament; (b) kennis bijbrengen van de verschillende methodische benaderingen; (c)
inzicht verschaffen in de voornaamste stromingen en instellingen in het Oude Testament. In een sterkte-zwakte analyse scoo rt (b)
duidelijk het hoogst, en dat mag als een groot
winstpunt worden aangemerkt. De presentatie
van de verschillende methodische benaderingen van het O.T. (literaire kritiek, vormkritiek, traditiekritiek, redactiekritiek aan de ene
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kant (M. Vervenne), structuralistische, psycho-analytische, materialistische, fundamentalistische en feministische leeswijzen aan de
andere kant (P. Kevers) is namelijk een nogal
zwakke schakel in V ri ezen-van der Woude. In
die leemte is naar het mij wil voorkomen
thans uitstekend voorzien in de hoofdstukken
5-15. Af en toe zijn er daarentegen ook merkwaardige zaken vast te stellen. Waarom is wél
een (zij het ko rt e) paragraaf opgenomen over
het boek Jesus Sirach, maar wordt volledig
voorbijgegaan aan belangrijke bijbelboeken
als Wijsheid van Salomo en 1-2 Makkabeeën?
❑ Panc Beentjes
H. Jagersma & M. Vervenne (eindred.), Inleiding in het Oude Testament, Kok, Kampen,
1992, 322 pp., f 52,50.

'MESSIAS' SLEUTEL TOT
DE HEBREEUWSE BIJBEL?
Met het verschijnsel 'messias' hebben in de
afgelopen paar jaren alleen al in ons taalgebied flink wat auteurs zich beziggehouden
(Den Heyer, Grollenberg, Oegema, M. de
Jonge). Met het proefschrift dat Wout van der
Spek op 8 mei 1992 te Amsterdam heeft
verdedigd en dat in de titel een naadloze
aansluiting suggeree rt bij bovenstaande auteurs, liggen de zaken toch wat gecompliceerder. Zijn uitgangspunt is het Nieuwe Testament (in zijn eigen terminologie: 'de Apostelgeschriften') waarin twee beslissingen vallen
over de lezing van de Hebreeuwse bijbel. De
eerste is dat 'de messias' de samenvatting is
van de Hebreeuwse bijbel; de tweede dat er
tussen de titel messias en de naam Jezus van
Nazareth een verbindingsstreepje gezet moet
worden. De auteur stelt zich derhalve de
vraag naar de plaats van de messias in de
Hebreeuwse bijbel. Aangezien dat een veel te
wijd gebied is, heeft hij zich in zijn dissertatie
beperkt tot het eerste Samuëlboek. In het
eerste deel van de studie (pp. 17-81) worden
vier passages taalkundig, stilistisch en compositorisch geanalyseerd. Het betreft steeds
teksten (1 Sam. 1-2; 8; 10; 12) die nog niet in
de uitvoerige vierdelige studie van J.P. Fokkelman zijn beschreven. Dan wordt uitvoerig
aandacht besteed aan de structuur van het
eerste Samuëlboek; daarbij ontpopt hoofdstuk
17 zich gaandeweg als het glanzende midden
van het gehele boek. In het derde deel (pp.

135-158) probee rt Van der Spek vanuit zijn
analyse van 1 Samuël een brug te slaan naar
de notie 'bijbelse theologie'. Hij heeft zich
immers tot doel gesteld heel het zogenaamde
Oude Testament op het beg ri p 'messias' te
onderzoeken. Daarbij worden de methodieken
van de literatuurwetenschapper Fokkelman en
van F.H. Breukelman, afkomstig uit de ruimte
van kerk en theologie, tegenover elkaar gezet
en 'wint' de laatstgenoemde.
Het behoeft geen nader betoog dat we
hier te maken hebben met een interessante
studie. Niettemin een paar kanttekeningen.
Naar mijn oordeel gebruikt Van der Spek te
snel het woord 'messias' waar het Hebreeuws
voortdurend spreekt van het veel neutralere
'gezalfde'. Ongemerkt laat men aldus het
Oude Testament al teveel preluderen op het
Nieuwe; men dient zich de gevaarlijke implicaties hiervan bewust te zijn. Ook kan ik mij
niet aan de indruk onttrekken dat de auteur
teveel tegelijk wil: enkele speciaal geselecteerde passages goed exegetiseren, de structuur van het gehele boek Samuël in kaart
brengen, een methodenstrijd beslechten en
óók nog een bijbelse theologie in de steigers
zetten. Tenslotte valt mij op dat het boek hier
en daar (b.v. noot 30, pag. 91) veel te polemisch van toonzetting is, hetgeen afbreuk doet
aan de respectabele inzet van dit proefschrift.
Uiteraard ben ik erg nieuwsgieri g naar de
aangekondigde vervolgstudies.
El Panc Beentjes
Wout van der Spek, De messias in de Hebreeuwse bijbel. Over het eerste Samuëlboek,

Narratio, Gorinchem, 1992, 168 pp.,
BEF 790.

f

39,50 /

KERSTVERHALEN VOOR KINDEREN
Het is een bijzonder interessant verschijnsel
om te zien op welke wijze volwassenen, zowel in woord als in beeld, aan kinderen het
verhaal van Jezus' geboorte en zijn jaren
daarna ve rt ellen. Daarbij speelt de vraag of ze
dicht bij de bijbeltekst blijven of een geheel
eigen verhaal ontwerpen natuurlijk een belangrijke rol. In twee achtereenvolgende jaren
heeft de Katholieke Bijbelstichting dergelijke
uitgaven op de markt gebracht. Vorig jaar
betrof het twee van oorsprong Japanse produkties die vanuit een Engelse uitgave zijn
vertaald. De klaarblijkelijk op linnen geschilderde voorstellingen zullen, naar het mij voor-
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komt, volwassenen eerder aanspreken dan
kinderen omdat de figuren zonder al te duidelijk omlijnde contouren zijn afgebeeld. De
erbij afgedrukte tekst houdt zich overigens
tamelijk goed aan de bijbelversie.
Toch zal de dit jaar gepubliceerde kerstvertelling van Brian Wildsmith naar alle waarschijnlijkheid bij kinderen beter in de smaak
vallen. Zowel door het aandoenlijke verhaal
van een klein ezeltje dat door de klassieke
kerstvertelling heen is geweven als door de
prachtige afbeeldingen die, niet in het minst
door het gebruik van veel 'goud', veel bekijks
zullen trekken.
El Panc Beentjes
Akiko Kageyama & Suzuko Madokoro, Wij
brengen goed nieuws, Katholieke Bijbelstichting, Den Bosch, 1991, f 19,75 (voor België:
Tabor, Brugge). Takeshi Sakuma & Shiheko
Yano, Jezus gaat naar Jeruzalem, Katholieke
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schijnsel 'leerhuis'. En mij dunkt dat er van
hun inhoudelijke en kritische beschouwingen
veel te leren valt.
Een derde cluster tenslotte wordt gevormd door een drietal bijdragen die uitvoerig
aandacht besteden aan TENACHON, de veel
gebruikte handleiding voor de bestudering van
joodse bronnen. Degenen die dit unieke project kennen mogen de bijdragen erover niet
ongelezen laten; zij die TENACHON (nog)
niet kennen zouden verplicht moeten worden
ze te bestuderen.
Panc Beentjes

❑

Ter Herkenning. Tijdschrift roor christenen en
joden, negentiende jaargang (1991), Boekencentrum, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer, f 48
per jaar (Studenten f 33). Voor België: D.
Rouges, Marialei 62, 2018 Antwerpen, BEF
920 per jaar (Studenten BEF 650). Losse nummers f 18,50 / BEF 310.

Bijbelstichting, Den Bosch, 1991, f 19,75 (voor
Belgie: Tabor, Brugge). Brian Wildsmith, Een
kerstvertelling, Katholieke Bijbelstichting. Den
Bosch, 1992, j 19,50 (voor Belgie: Tabor,
Brugge).

MENS & MAATSCHAPPIJ

TER HERKENNING
IN DE BURCHT VAN BLAUWBAARD
In zijn negentiende jaargang kent het tijdschrift Ter Herkenning, dat een ontmoetingsplaats wil zijn voor christenen en joden, een
paar duidelijke zwaartepunten in de onderwerpen die aan de orde worden gesteld. Zo is het
vierde nummer van de jaargang (november
1991) in zijn geheel gewijd aan een bijzonder
schrijnende gebeurtenis die precies vijfhonderd jaar geleden heeft plaatsgevonden: de
verdrijving van de joden uit Spanje. Terwijl
overal elders in de wereld joodse gemeenschappen zich vroeger of later weer konden
herstellen in het land of de plaats vanwaar zij
werden verdreven, is dat in Spanje nimmer
het geval geweest. Nooit zijn joodse ballingen
naar Spanje kunnen terugkeren; en juist daarom hebben zij een cultureel spoor door Europa getrokken.
Een tweede topic van deze jaargang is het
verschijnsel 'leerhuis'. Geen fatsoenlijke kerk
of gemeente, geen dorp dat zichzelf respecteert kan zich nog permitteren zonder leerhuis
voort te bestaan. Willem Zuidema, Jos op 't
Root en Niek de Wilde besteden ruim aandacht aan zowel het begrip als aan het ver-

In een tijd waarin het begrip 'cultuurcrisis'
volop aan de orde is, is de heruitgave van
deze essaybundel van de letterkundige Steiner
allesbehalve een anachronisme. Steiners poging tot herdefinitie van de cultuur kan een
verhelderende bijdrage leveren tot het actuele
debat over de toekomst van onze westerse
beschaving. De auteur meent dat de Europese
cultuur vele tekenen van verval vertoont. De
genocidale reflexen van deze eeuw zijn hiervan de duidelijkste expressie. Een hoge graad
van cultuur en barbarij schijnen perfect compatibel. Steiner speurt daarom naar de bronnen van deze barbarij. Het resultaat is een
fascinerende ontdekkingstocht in de kelderverdieping van onze beschaving. In een eerste
essay bespreekt de auteur de ennui die zich
vanaf 1815 als een soo rt moerasgas van verveling en ledigheid verdikte bij de kritieke
zenuweinden van het sociale leven. Uit de
vervetting van de kleinburgerlijke, liberale en
Victoriaanse bourgeoisie-beschaving van de
19e eeuw groeide de koortsige honger naar
nieuwe kleuren en vormen. De nauwelijks
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beheerste hunkering naar barbarij is volgens
Steiner een direct gevolg van deze vervreemding van de maatschappij van haar scheppende, maar verstikte krachten. In een tweede
essay poogt Steiner de onmenselijkheid van
Auschwitz te verklaren in het licht van een
algemenere cultuurtheorie. Hij stelt dat de
ve rn ietiging van de joden een onbewuste
poging inhield om te ontkomen aan het
ethisch imperatief van het monotheïsme, het
christelijk altruïsme en het marxistisch socialisme. Drie keer kwam uit het jodendom een
oproep tot transcendente perfectie voo rt .
Auschwitz poogde juist hiermee af te rekenen.
De genocide verbeeldt daarmee een
zelfmoordimpuls in de westerse beschaving.
Omdat het Westen hiermee haar eigenheid
heeft uitgehold, spreekt Steiner in een derde
essay van 'postcultuur'. We zijn allen virusdragers van een naoorlogs syndroom. Dit
blijkt uit drie feiten : het (superieure) Europese zelfbeeld is aangetast, de vooruitgangsidee
ondergraven en de band tussen humanisme en
humaniteit verloren. Het einde van een algemeen waardensysteem lijkt ons inderdaad één
van de grote problemen van onze maatschappelijke situatie. Toch vervalt Steiner niet in
Kulturpessimismus. In een vierde essay speurt
hij naar nieuwe cultuurmetamorfoses, zoals de
verschuiving van woord naar beeld en geluid,
en van letter- naar wiskunde. Hij wijst op
gevaren én kansen. In de burcht van blauwbaard is ko rtom een diepgaande, boeiende én
actuele cultuurtheorie die via een waaier van
thema's en citaten uit de wereldliteratuur een
ve rrassend licht kan werpen op het postmoderne zin-zoeken. We stippen twee punten
van kritiek aan. Zijn diaboliserende benadering van de holocaust doet geen recht aan de
historische werkelijkheid van dit tragisch
gebeuren. Zijn afwijzing van de rol van het
christendom bij de herdefinitie van de cultuur
(wegens haar betrokkenheid bij de massamoord) gaat voorbij aan het essentiële onderscheid tussen de waarde van de christelijke
boodschap en haar (feitelijke) werkingsgeschiedenis. Jammer tenslotte dat deze verzorgde uitgave en keurige vertaling niet voorzien
is van een index rerum.
El Didier Pollefeyt
G. Steiner, In de burcht van blauwbaard. Enige
aantekeningen voor een herdefiniëring van het
begrip cultuur, uit het Engels vertaald door P.
Bergsma, Be rt Bakker, Amsterdam, 1 e ed.
1971, 2e ed. 1991, 134 pp.

GESCHTEDEN1S
OORLOGSDOCUMENTATIE 40-45
Het derde jaarboek van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) begint met
een art ikel over een Nederlands hoofdcommissaris die als ove rt uigd nationaal-socialist
de hoofdstedelijke politie dienstbaar maakte
aan de Duitse bezetter, met inbegrip van het
ophalen van joodse medeburgers voor deportatie. In een ander artikel wordt de gue rrillastrijd belicht die Nederlanders en Australiërs
in 1942 op Timor voerden tegen de Japanners.
Het Nederlandse perspectief wordt overstegen
in een uitstekende vergelijkende analyse van
de Joodse Raden en vergelijkbare instellingen
die de Duitsers in de verschillende bezette
gebieden instelden om de joden in te schakelen in de nationaal-socialistische jodenpolitiek.
Vorm, werking en invloed van deze instellingen werden kennelijk bepaald door de
machtsverhoudingen tussen het SS-apparaat
en andere Duitse autoriteiten. Over de ongetwijfeld ve rregaande gevolgen voor moment,
verloop en omvang van de wegvoering van
joden zullen we waarschijnlijk meer vernemen
in het boek dat de auteur, Dan Michman, over
dit onderwerp voorbereidt.
Van de vaste rubrieken trekt het recensieartikel de aandacht. Het overzicht van de in
1990-91 verschenen boeken over de Tweede
Wereldoorlog biedt veel bibliografische informatie. De auteur beperkt zich niet tot enkele
thema's maar probee rt orde te scheppen in de
totaliteit van publikaties. Dat resulteerde in
een boeiend, bruikbaar maar zeer impressionistisch werkstuk, dat verscheidene onjuistheden, foutieve classificaties en misleidende
veralgemeningen bevat, gevolg van te oppervlakkige lectuur.
❑ Gie Van Den Berghe
N.D.J. Barnouw (red.), Oorlogsdocumentatie
'40-'45, Walburg Pers, Zutphen, 1992, 192 pp.,
f 39,50.

ABRAHAM LEYNIERS
Streven-redacteur Paul Begheyn is een man
met een veelzijdige interesse. Eén van zijn
werkte rreinen is de geschiedenis van het
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boekwezen in Nederland, en meer bepaald het
boekwezen tijdens het Ancien Régime in en
rond de stad Nijmegen. De veelgeprezen
catalogus Gheprint in Nymegen 1479-1794
(samen met Els Peters, besproken in Streven,
oktober 1991, p. 92) was een van de resultaten van zijn onderzoekswerk. Van zijn hand
verscheen nu ook een inleiding op de persoon
en het werk van de 17e eeuwse Nijmeegse
boekverkoper Abraham Leyniers en een uitgave van diens correspondentie.
Deze publikatie vindt haar oorsprong in
de voor Nederland unieke vondst van een stuk
van de correspondentie van Leyniers en van
ander archivalisch materiaal (daterend van
1634 tot 1644) over deze boekhandelaar. De
vondst was belangwekkend omdat zelden
archivalisch materiaal over de boeknijverheid
uit zulke vroege periode wordt aangetroffen.
Abraham Leyniers werd geboren in 1599
te Dordrecht als zoon van de schilder Hubrecht Leyniers. De wapenspreuk van de
familie wees op hun artistieke achtergrond:
'Deo et Arte' (door God en de kunst). Toen
Abraham Leyniers 37 jaar oud was, opende
hij te Nijmegen een boekhandel en binderij.
Waarschijnlijk nam hij de zaak van zijn overleden schoonvader over. Succesvol was Leyniers carrière niet. Rond 1651 heeft hij zijn
zaak moeten sluiten omdat hij teveel schulden
had gemaakt. Na 1653 verdwijnt de man uit
de bescheiden. De datum en plaats van zijn
overlijden zijn onbekend gebleven.
De correspondentie opent met een brief
uit 1634 van Leyniers toekomstige vrouw
Engelken: 'Ick wenssche u, mijnen bruijdegom, mede alles goets ende veel gelucx ende
salicheit aen siel ende lichaem, opdat wij in
vrede ende eenicheit met mallecanderen mogen leven. Amen'.
Er is maar één briefje van de hand van
Leyniers zelf bewaard gebleven: een bestelling van zes werken van de chirurg Wilhelm
Fabry. Verder zijn er brieven van Leyniers
leveranciers, waaronder Jan Jansz (Jansonius)
uit Amsterdam. Uit deze brieven blijkt dat
Leyniers ook kranten verkocht. Over zijn
klantenkring bestaan er weinig gegevens. Het
ligt voor de hand dat hij schoolboeken en
oefenboekjes leverde aan de Latijnse school,
daarnaast blijkt uit de documenten dat hij ook
aan predikanten verkocht en aan de kleine
intellectuele bovenlaag van Nijmegen. Een
andere klant was het leger. Tenslotte bevat de
correspondentie ook enkele brieven van familieleden.

Het boekje is een 'evangelische parel'
voor ieder die geboeid is door de 17e eeuwse
cultuurgeschiedenis van de Nederlanden.
El Erik De Smet
Paul Begheyn, Abraham Leyniers. Een Nijmeegs hoekverkoper uit de zeventiende eeuw,
met een correspondentie uit de jaren 16341644, Nijmeegs museum 'Commanderie van
Sint-Jan', 1992, 51 pp.

BRONISLAW GEREMEK
De Pool Bronislaw Geremek is in het Westen
vooral bekend geworden door zijn optreden in
de vrije vakbond Solidariteit — hij was er
mede-oprichter van — en als fractieleider in
het Poolse parlement. Maar reeds voor de
start van zijn politieke carrière was Geremek
in academische kringen bekend als een bekwaam historicus. Eind jaren '50 — begin
jaren '60 werkte hij als jong doctorandus aan
de Parijse universiteit en was hij o.a. redacteur van het befaamde tijdschrift Annales.
Geremek maakte een hele evolutie door in
zijn historisch werk. Zijn eerste grote leermeester was de Pool Kula, die hem de methoden van de Duitse en Franse kritische tradities
leerde. In Parijs kwam hij sterk onder de
invloed van Annales-directeur Fernand Brandel. Geremek zegt zelf dat zijn intellectuele
vorming plaatsvond op het kruispunt van het
marxisme en de Annales-school. Het is de
speling van het lot dat bijna tegelijkertijd met
de ve rt aling van Geremeks hoofdwerk eindelijk Braudels eerste grote werk in het Nederlands verschijnt, La Méditerranée et le monde
méditerranéen a l'époque de Philippe II, een
werk dat Geremeks jonge jaren sterk tekende.
In de jaren '60 evolueerde zijn werk van een
structuralistische benadering van de geschiedenis van de samenleving naar een cultuurhistorische invalshoek waar de psychologie van
het collectief centraal staat. Vanaf het begin
van de jaren '70 hield Geremek zich historiografisch bijna uitsluitend bezig met de studie
van de marginaliteit op het einde van de
middeleeuwen en in de vroeg-moderne tijd.
Bekende publikaties van zijn hand waren een
studie van de maatschappij rond Francois
Villon en het boek La potence ou la pitié:
l'Europe et les pauvres du Moyen Age a nos
jours. Daarin toonde hij aan dat het ontstaan

en de ontwikkeling van liefdadige instellingen
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nauw verbonden was met de veranderende
appreciatie van de factor armoede en van de
arme als sociaal fenomeen.
Zijn keuze voor marginaliteit als hoofdthema van zijn historiografisch werk staat niet
los van zijn politieke stellingnamen. Dat laatste verhinderde hem om in zijn thuisland te
publiceren. Tijdens een verblijf in 1978 te
Washington én met de steun van het buitenland, schreef Geremek een van zijn merkwaardigste werken, Swiat 'Opery zebraczej'.
Obraz wloczegow i nedzarzy w literaturach
europejskich XV-XVII wieku (ve rt aald als Het
Kansteken. Het beeld van de armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e
tot de 17e eeuw). Uitgangspunt is de studie
van de literatuur, een in Polen niet ongebruikelijk ve rt rekpunt voor historische studies,
omdat door de vele oorlogen en bezettingen
in dit land nauwelijks archiefmateriaal is
bewaard gebleven. De auteur maakt een kritische lezing van de laat-middeleeuwse en de
Elizabethaanse literatuur, de Spaanse picareske romans en de Franse 16e eeuwse schrijvers. In het laatste hoofdstuk wordt heel wat
aandacht besteed aan de figuren van Ulenspiegel en Simplicissimus (de romanfiguur van
Grimmelshausen, zie Paul Pelckmans in Streven, juli-augustus 1992, pp. 944 e.v.).
Geremeks stelling is dat in het begin van
de 16e eeuw een kente ri ng te onderkennen is
in het beeld dat de maatschappij heeft van de
armen. Vanaf dan begint men een onderscheid
te maken tussen structurele en conjuncturele
armoede. De auteur ziet sociaal-economische
processen op gang komen van verpaupering.
Wanneer door conjuncturele omstandigheden
het aantal behoeftigen groeit, werden zij door
de maatschappij al snel als welvaartsbedreigend aanzien. In de (christelijk-georienteerde)
Europese literatuur van de 16e en de 17e
eeuw treft men dan ook een herziening aan
van de christelijke naastenliefde. Het middeleeuwse ideaal van de heilige armoede verdween als sneeuw voor de zon. Armoede
werd in deze eeuwen meer en meer gezien als
een sociale pestepidemie, een bedreiging voor
de openbare orde en slechts bestrijdbaar door
streng gestructureerde sociale instellingen. In
de vele literaire werken die Geremek bestudeerde herkennen we bij de elite - die deze
werken las - dezelfde negatieve beeldvorming van de marginale mens en een met de
jaren steeds scherper onderscheid tussen armoede 'uit noodzaak' en 'uit v rije wil'. Wie
omwille van een handicap niet meer in staat
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was te werken, mocht rekenen op een port ie
caritas, maar alle anderen moesten verplicht
te werk gesteld worden. Omwille van de
accurate beschrijving van dit proces, neemt
Geremeks boek een bijzondere plaats in in de
historische literatuur.
0 Erik De Smet
Bronislaw Geremek, Het Karnsteken. Het beeld
van de armen en vagebonden in de Europese
literatuur van de 15e tot de 17e eeuw, An-

thos/Hadewych, Baarn, 1992, 536 pp., BEF
1390.

CONQUISTADORES EN INDIANEN
De historici Guy en Jean Testas dragen hun
steentje bij tot de herdenking van de verovering van Amerika met een studie over de
periode van 1492 tot 1556, toen Karel V
troonsafstand deed en er een einde kwam aan
de verove ri ngen. Ze beschrijven achtereenvolgens de eerste expedities, de cultuurschok, de
militaire, burgerlijke en economische organisatie van het nieuwe rijk, de kerstening en
haar gevolgen en een reeks anekdoten. Het
boek eindigt met een tijdstabel en een conclusie.
In hun werk combineren ze desc ri ptieve
en narratieve gedeelten: beschrijving van de
wederwaardigheden van de conquistadores en
hun tegenstanders wordt afgewisseld met
mentaliteits- en organisatiebeschrijving. Jammer genoeg komt die combinatie uitgesproken
slordig over omdat ze niet consequent wordt
gehanteerd en structureel niet duidelijk wordt
aangebracht. Bovendien leidt de versnippering
van de koloniale politiek en de stichting van
verschillende centra nog tot meer verwarring.
Het geheel verwordt dan ook tot een kleurrijk,
maar rommelig allegaartje, dat ook door de
conclusie - die meer de gevolgen van de
veroveringen behandelt - niet wordt gered.
Het boek is ook eenzijdig. Het is gebaseerd 'op brieven, verslagen en kronieken
geschreven door de conquistadores zelf' (p.
16), die getypeerd worden als 'buitengewone
persoonlijkheden' die betrokken waren bij een
van de 'meest uitzonderlijke gebeu rtenissen
van de wereldgeschiedenis' (p. 17). Tegen een
duidelijk gesitueerde eenzijdigheid van de
bronnen is op zichzelf geen bezwaar, maar de
onkritisch-bewonderende stijl van het tweede
citaat typee rt het hele boek: sfeerschepping en
interpretatie lopen vrijwel ongemerkt in elkaar
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over met als doel het loflied van de veroveraars te zingen. Dat de conquistadores de
Indianen niet konden of wilden beg rijpen, is
misschien normaal; dat de auteurs hun visie
vrijwel kritiekloos of zeer verontschuldigend
overnemen, is dat allerminst. Ze doen geen
poging om in de gedragingen van de 'wilden'
een causaal verband te ontdekken en vervalsen het beeld door gebeurtenissen op verschillende plaatsen en momenten tot een soms
kwaadaardig geheel en een voorbeeld van
onbegrip te combineren. Dit boek is m.a.w.
een bonte lappendeken, maar geen overtuigende studie.

❑ Jaak De Maere
Guy en Jean Testas, Conquistadores en Indianen. De verovering van Amerika 1492-1556,
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1991, 360 pp.

dezelfde film (evenwel in een gewijzigde
versie?) vertoond wordt, naar zijn eigen tijd
terug. "'Wie lange war ich eigentlich weg?" "So Brei Stunden", sagte Isabelle. "Ist deine
Uhr kaputt?"' (p. 61). Tot nu toe is Der blaue
Siphon, waarin het woord 'blau' op haast
iedere bladzijde voorkomt, een schoolvoorbeeld van het magisch-realisme a la Hubert
Lampo, zoals gezegd een prachtig verhaal dat
je met open mond en ingehouden adem in één
ruk uitleest. Spijtig genoeg wil Widmer net
iets te veel. In het tweede deel lezen we namelijk de belevenissen van het vermiste zoontje, dat de reis door de tijd in de omgekeerde
richting heeft gemaakt. Daardoor wordt alles
té expliciet en te rationeel verklaard. En juist
dat doet veel af aan de charme van het verhaal.
❑ Peter Meukens
Urs Widmer, Der hlaue Siphon, Diogenes,
Zurich, 1992, 102 pp.

LI T ER ATUUR
URS WIDMER

VERBODEN LAND

'Ich (...) dachte an meinen Vater, wie er in
alten Zeiten, jetzt also, auf der Strasse gegangen war (...)' (p. 24). Met deze vreemde tijdsaanduiding 'in vroegere tijden, nu dus', treffen we meteen de ke rn van het verhaal Der
hlaue Siphon van de Zwitserse auteur Urs
Widmer (°1938). De mannelijke hoofdpersoon, even oud als de auteur, gaat naar de
bioscoop en ziet een vreemdsoortig zwart-wit
film, die zich in een Aziatisch land afspeelt.
Als hij de bioscoop verlaat, bevindt hij zich,
midden in de Tweede Wereldoorlog, in zijn
eigen kinde rt ijd. Hij komt in het ouderlijk
huis terecht waar zijn ouders hem niet herkennen en bang zitten te wachten op hun
spoorloos verdwenen zoontje. De enige voor
wie hij ve rtrouwd is, is de hond Jimmy.
De ik-figuur beleeft scènes uit zijn kindertijd opnieuw, zeer bewust dit keer, omdat
hij weet wat er de volgende vijftig jaar gebeurt. Dat leidt tot zeer bevreemdende, 'fantastische zinnen' zoals 'Spdter war er in die
DDR gegangen, nach dem Krieg, der jetzt
ringsum tobte' (p. 16, eigen cursivering). De
meesterlijke en meeslepende vertelkunst van
Widmer brengt aan het licht hoe gebrekkig en
onnauwkeurig taal soms is als instrument om
de, of beter, een realiteit weer te geven.
De ik-figuur kee rt via de bioscoop waar

Benjamin Klein vlucht in 1933 met zijn vader
uit het door de nazi's geterroriseerde Berlijn
en vestigt zich illegaal in Palestina. Geleidelijk aan raakt hij betrokken bij het gewapende
joodse verzet tegen de toenmalige B ri tse
overheersers, een verzet dat met zijn vele
afzonderlijke groepen en belangen veel gecompliceerder in elkaar zat dan wij ons bewust zijn.
Benjamin Klein lijkt erg veel op Yehojachin Simon Brenner, de auteur van deze roman die sedert 1971 hoogleraar economie te
Utrecht is. Zo'n autobiografisch facet geeft
het boek onmiddellijk een zekere vaart waardoor je als lezer blijft doorgaan.
De roman geeft een vrij helder beeld van
de nogal ingewikkelde politieke situatie in de
jaren vóór de proclamatie van de staat Israël
in 1948. Engeland speelt een weinig frisse rol
door joodse immigranten uit Europa botweg
de toegang te weigeren. Waar velen van ons
zich hoogstwaarschijnlijk alleen het boek
Exodus van Leon Uris of de gelijknamige
film zullen herinneren, laat Brenner vanuit
joodse optiek zien dat ondanks de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nauwelijks voor te stellen politieke krachten bezig
zijn geweest om de immigratie tegen te werken, ja zelfs onmogelijk te maken. De be-
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schrijving van wat er in die roerige jaren
gebeurde laat ons zien hoe gecompliceerd de
situatie lag, hoe tal van tegenstellingen de
gemoederen verhitte, maar ook met hoeveel
nuance de joden en de Arabieren over elkaar
dachten en met elkaars belangen rekening
hielden.
❑ Panc Beentjes
Y.S. Brenner, Verboden land, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1992, 347 pp., BEF 735.

MIJN VRIEND EMMANUEL
In de 16e eeuw verbreidde zich in MiddenEuropa de sage van de eeuwig wandelende
jood Ahasveros, die in de literatuur van de
18e en 19e eeuw veelvuldig is hernomen. De
onbekende schrijver Robert Schweitzer, in
1923 in Indonesië geboren, tijdens de oorlog
ondergedoken bij een predikant in Friesland,
en op 17 september 1991 overleden, laat deze
Ahasveros in Rome een ontmoeting hebben
met diens vriend Emmanuel, in wie wij de uit
de doden opgestane Jezus van Nazareth herkennen. Deze korte roman is één lang en
boeiend gesprek tussen beide joodse vrienden,
waarin eigenlijk alle punten van overeenkomst
én conflict tussen joden en christenen de
revue passeren. Ze nemen distantie van wat
de kerk en de theologie van Jezus hebben
gemaakt en hebben tegelijk ook kritiek op de
eigen joodse wereld. Wie zich als christen
open weet te stellen voor hetgeen de twee
joodse vrienden met elkaar bespreken, en niet
onmiddellijk in verdedigingsmechanismen
schiet, houdt een boekje in handen dat erg
kostbaar kan blijken te zijn. In mijn exemplaar staan inmiddels de nodige aanstrepingen
en uitroeptekens. Het is even wennen aan een
boek zonder hoofdletters en met een minimum aan punten en komma's, maar de zaak
waar het om draait is absoluut de moeite
waard.
El Panc Beentjes
Robert F.E. Schweitzer, Mijn vriend Emmanuel,
Narratio, Gorinchem, 1992, 80 pp., f 15.

QUATERTEMPERDAGEN
De varkensput, een roman van Willy Spille-

been uit 1985, begon met een knap geschreven hoofdstuk over een boer die verongelukt

als hij een varken dat in de waterput gesukkeld is probee rt te redden. De debuutroman
van Erik Vlaminck begint op een even sterke
wijze met het verhaal van de zelfmoord van
Jaak Van Riel die in 1912 in een waterput
gesprongen is. Dat verhaal wordt ve rteld in de
derde persoon. Dan komt de auteur als ik-verteller aan het woord en stelt de lezer zijn
informant voor, Leon Van Riel, invalide broer
van zijn grootmoeder. Uit nog andere bronnen, doodsbrieven, akten van geboo rt e, huwelijk en overlijden, kranten, gehoorde verhalen
en eigen vroege herinneringen uit de kinderjaren reconstruee rt Erik Vlaminck de geschiedenis van zijn familie tot twee generaties terug
met als centrale personages zijn grootouders
Fien en Eduard. Plaats van de handeling is
Hoevenen en de omliggende gemeenten uit de
Antwerpse Noorderkempen. Nu eens kruipt de
auteur in de huid van zijn personages om naar
hun gevoelens te peilen, dan weer deelt hij
zakelijk mee wat hij uit zijn diverse bronnen
te weten komt. Daarmee sluit Vlaminck aan
bij de sociaal-realistische documentaire, op
autobiografische gegevens gesteunde roman,
een genre waarin Walter van den Broeck en
Leo Pleysier uitmunten. Vlaminck kan afstand
nemen van het onderwerp waarbij hij toch
zeer nauw betrokken is, zodat zijn verhaal van
tobberigheid, misère, krankzinnigheid en
weemoed beklemmend blij ft en nooit een
soap-karakter krijgt. Quatertemperdagen is
een sterk debuut.
El Joris Gerits
Erik Vlaminck, Quatertemperdagen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1992, 126 pp., BEF
455.

DE WITTE STAD
Op Coney Island, op de plaats waar nu het
aquarium van de stad New York ligt, stond
van 1904 tot 1911 een groot lunapark,
Dreamland. J. Bernlef heeft in zijn roman De
witte stad deze creatie van William H. Reynolds, zoon van een succesrijke zakenman en
een strenge protestantse moeder, opnieuw
gestalte gegeven. De personen die ervoor
gezorgd hebben dat Dreamland in die zeven
jaar een enorme attractiepool is geweest komen in de ko rte hoofdstukken na elkaar aan
het woord en geven hun visie op wat mensen
destijds aantrok om zo'n illusionistisch pretpark te bezoeken. De reden is tweevoudig:
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enerzijds willen de mensen dromen gerealiseerd zien op een manier die zo echt is als de
wereld zelf, anderzijds willen zij de werkelijkheid ervaren en zoeken ze in de imitatie naar
herkenning. Hoe echter de imitatie hoe mooier. Dat verlangen leidde tot het bouwen van
lilliputtersdorpen met echte pygmeeën of tot
het bouwen van panorama's waarin echt gemetselde stenen muurtjes ongemerkt overgingen in een geschilderde boerderij (wie ooit in
Waterloo het panorama van de veldslag daar
bezocht heeft weet hoe de suggestie van echtheid concreet bewerkt wordt). Ook Julian
Barnes heeft in zijn Een geschiedenis van de
wereld in 10 112 hoofdstuk op schitterende
wijze het verschil beschreven in de receptie
van het schilderij 'Scène de naufrage' van
Géricault in 1819 en van het Bewegende
Zeepanorama over hetzelfde onderwerp, de
schipbreuk van het Franse fregat Medusa, in
1821 in Londen en nadien in Dublin tentoongesteld.
Drea m land van William Reynolds zal
verdwijnen in 1911 omdat tijdens onderhoudswerken een brand ontstond die in een mum
van tijd de wereld van louter decors verwoestte. Maar ook zonder die brand zou Dreamland
niet lang meer volk hebben kunnen trekken,
want de concu rrentie van de film begon zich
al te laten voelen. De film bleek veel beter in
staat de toeschouwers te boeien in de confrontatie met hun dromen en met de vreemde en
onbekende aspecten van de werkelijkheid.
De witte stad is een knappe roman over
een verdwenen illusie en over mensen die
paradoxaal genoeg en zonder dat ze het wisten leefden van heimwee naar de toekomst!
Bernlef kan in een paar alinea's een personage vlees geven, een gedachte presenteren die
in het hoofd van de lezer blijft hangen, een
stand van zaken, b.v. de essentie van
ragtime-muziek, beschrijven in beelden die
beklijven.
❑ Joris Gerits
J. Bernlef. De witte stad, Querido, Amsterdam,
1992. 143 pp., BEF 550.

ALS EEN DIEF IN DE NACHT
Eric de Kuyper droomde dit verhaal vol mysterieuze verdwijningen in het Frans. Hij
schreef het ook neer in wat hij zijn andere
taal noemt en gaf het de titel Sale gosse. Hij
liet die tekst ve rt alen en bewerkte hem dan in

het ondertussen bekend geworden De Kuyper-idioom. Daarbij behield hij de moederfiguur en de Brusselse omgeving met het college (waar de pater Verschueren van het woordenboek les gaf), die de lezer heeft leren
kennen in De hoed van tante Jeannot. Wel
maakt hij de ik-figuur tien jaar ouder, geeft
zijn ma familie in Canada en ve rrijkt de familie in deze droom-moord-geschiedenis met
een oom Albert en tante Lucille, in Balkanlanden verblijvend voor een geheime diplomatieke missie waarvan ze nooit zullen terugkeren. Hun zoon Philippe ontpopt zich niet
alleen als een vurig minnaar maar ook als een
oplichter en aanvoerder van een bende straatjongens. In het luxueuze appartementenhotel
Résidence Palace in de Brusselse Wetstraat
met zijn soute rrains, liften, diensttrappen en
schuifdeuren met trompe-l'oeil, waarachter
zich onvermoede ruimten bevinden, heeft de
droom van De Kuyper plaats. Als een dief in
de nacht is een min of meer spannend verhaal
vol onwaarschijnlijkheden, want het is immers
maar een droom. Dat schreven we vroeger
ook soms opgelucht aan het slot van een
opstel.
Voor een bibliofiel als De Kuyper moeten
het kleine formaat en de gebruikte papiersoort
voor deze korte roman een gruwel zijn. Of
zijn ze bedoeld als een signaal voor de lezer
die Als een dief in de nacht moet beschouwen
als een triviaal tussendoortje, een dive rt imento
in afwachting van een nieuwe publikatie van
het serieuze werk ?
❑ Joris Gerits
Enc de Kuyper, Als een dief in de nacht, Sun,
Nijmegen, 1992, 119 pp.. f 16,90, BEF 338.

KUNST
HET LABYRINT VAN HET DENKEN
Uitgeverij Contact heeft de afgelopen jaren
een opmerkelijke reeks speels wetenschappelijke boeken uitgebracht. Wie bijvoorbeeld
Douglas R. Hofstadters obsederende ideeendoolhof Godel, Escher, Bach: een eeuwig
gouden band (1985) heelhuids en enthousiast
is doorgekomen, waagt zich wellicht ook
graag in William Poundstones Het labyrint
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van het denken. Zoals de onde rt itel van dit
boek aangeeft, is het een vat van paradoxen
en puzzels die de broosheid van kennis illustreren.
Natuurkundige Poundstone, ook auteur
van The Recursive Universe, Big Secrets en
Bigger Secrets, laat zien dat paradoxen niet
zomaar een gratuit spelletje zijn voor hobbyisten, geen eigenaardigheidje, maar een
belangrijke pijler van de wetenschapsfilosofie.
Inductie en deductie en de wisselwerking
daa rt ussen, die de grond vormt voor de wetenschappelijke methode, krijgen een ongewone diepte aan de hand van de talloze paradoxen die voo rt spruiten uit eenvoudige tot
buitenissige gedachtenexperimenten.
De auteur laat onze geest vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op fenomenen
zoals materie en antimaterie, het scheermes
van Ockam, universele verdubbelingen, zwarte gaten, Lewis Carroll-puzzels, tijdreizen,
paradoxen van Zeno, werkelijk aangelegde
doolhoven en zoveel ander fraais. We worden
gefascineerd door het nog steeds onontraadselde Voynich-manuscript. Poe's iiiii...-geheimschrift, de Chinese kamer van Searle en
de weerbarstige paradox van Newcomb.
Als intermezzo worden we vergast op vijf
puzzels die Dr. Watson aan een naar geestelijke prikkeling hunkerende Sherlock Holmes
voorlegt. De opgeroepen atmosfeer zit niet vol
van de elektriciteit in Conan Doyles verhalen,
maar als directe uitdaging aan onze geest om
zelf eens een oplossing te verzinnen, zijn de
opgegeven raadsels best leuk.
Het labyrint van het denken is een boek
dat van de niet-filosofisch getrainde lezer heel
wat denkenergie vraagt, maar — indien met
mondjesmaat geconsumeerd — daar heel wat
spiritueel genot en inzicht voor teruggeeft.
El Ivo Dekoning
William Poundstone, Het labyrint van het
denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid
van kennis, Contact, Amsterdam, 1990, 288 pp.,
BEF 895.

STREVEN
MAANDELIJKS VERKRIJGBAAR
IN DE VOLGENDE BOEKHANDELS
IN NEDERLAND:

AMSTERDAM
HET MARTYRIUM
Van Baerlestraat 170-172
KIRCHNER
Leliegracht 18
SCHELTEMA HOLKEMA VERMEULEN
Koningsplein 20

ARNHEM
DE BOEKELIER
Steenstraat 41

BENNEKOM
DE BOEKELIER
Dorpstraat 35

HEESWIJK DINTHER
BOEKHANDEL BERNE
Abdijstraat 53

LEIDEN
WALK-IN
Breestraat 163

NIJMEGEN
DE OUDE MOL
Van Broeckhuysenstraat 34
AKO AKTUEEL
Winkelcentrum Molenpoort 17

UTRECHT
BOEKHANDEL BROESE KEMINK
Heidelberglaan 2

STREVEN

NEGENENVIJFTIGSTE JAARGANG

OKTOBER 1991 • DECEMBER 1992, NRS. 1-14

SYSTEMATISCHE INHOUDSOPGAVE

1. ARTIKELEN

WIJSBEGEERTE
Ilse Bulhof / Hannah Arendt. Een inleiding
Marian Deblonde / Hannah Arendt. Het actieve leven (en vrouwen)
Wil Derkse / Op visite bij de filosofie in Nederland. Zielig kasplantje of tierig onkruid?
Pieter Anton Van Gennip / Wijsbegeerte: een respectabel vak.
Denkdiscipline en bestaansfunctie
Ger Groot / Liefde is het fundament van de beschaving. Gesprek met Julia Kristeva
Philippe Van Haute / Claude Lefort: De politieke betekenis van de mensenrechten
Samuel IJsseling / Tijd en ruimte in de technische wereld
Hugo Roeffaers / Aandacht en aanwezigheid
Theo Salemink / Het midden van de geschiedenis. Een commentaar op Francis Fukuyama
Guido Vanheeswijck / Jan Patocka
Guido Vanheeswijck / Ladislav Hejdanek: denken en overleven. Een gesprek
Jos Decorte & Guido Vanheeswijck / Filosofie en onderwijs.
Negen stellingen omtrent de invoering van filosofie in het middelbaar onderwijs
Cornelis Verhoeven / Van zwijnsberen zij hadden de koppen.
De onmogelijkheid van het ve rt alen
Cornelis Verhoeven / Odysseus als Elckerlyc
Cornelis Verhoeven / Alleen maar kijken

675
681
31
298
909
726
867
319
1083
1065
1297
145
701
1171
195

KERK EN THEOLOGIE
Ludo Abicht / Vocatus atque non vocatus, deus aderit. Hans Kung over het jodendom
Panc Beentjes / Heibel rondom de Dode-Zeerollen. Feiten en fictie
Ilse N. Bulhof / Spiritueel humanisme
Mariano Delgado / Verontschuldigingsmechanismen:
'Niet wij zijn het geweest, maar zij'. 500 jaar na de 'ontdekking' van Amerika
Gerrie ter Haar / Van geesten bezeten. Religieuze genezing in Afrika
Ha rr y Hamersma / Kan het Westen wel bekeerd worden? Lesslie Newbigin
Leon H. Janssen / Het kapitalisme in de encycliek Centesimus Annus
Anastasios Kallis / Een orthodoxe kijk op Europa. Altera Pars
Jan Kerkhofs / Europa: welk antwoord voor welke christenen?
Eeuwout Klootwijk / Godsdienst in Meervoud. Pleidooi voor een inte rreligieuze dialoog
Henk van der Linde / Geloven temidden van chaos en crisis
Georges De Schrijver / Zin en onzin van de traditie.
Joop Smit / Het andere gezicht van Paulus
Nicolas Standaert / Een kruis over de Chinese Cultuur?
Renilde Vos / God of goud? Gustavo Gutie rr ez over Bartolomé de Las Casas

483
878
1255
963
1117
291
446
1059
99
1267
1164
1155
771
930
387

1336

STREVEN I DECEMBER 1992

GESCHIEDENIS
Luc Dirikx / Cultuurpessimisme. In de spiegel van het westeuropese fin de siècle
Toon Van Houdt / Leonardus Lessius over de Bergen van Barmhartigheid.
Actuele relevantie van een vroegmodern debat
Urbain Vermeulen / De tranen van Boabdil

1075
1106
971

MENS EN CULTUUR
Luc Devoldere / Pompeji, 'een tweede Sodoma'.
Klassieken in een jezuïetencollege anno 1910
Rudi Laermans / Over het Vlaamse provincialisme. Cultuur tussen 'hier' en 'ginder'
Nicolas Standaert / De crisis van de Chinese cultuur
Guido Vanheeswijck / De wereld van gisteren
John Verhaar / De lading der taal
John Verhaar / Ja en neen
John Verhaar / Droom en trance
John Verhaar / Wat nu?
John Verhaar I Ironie en liberalisme

920
491
831
614
736
1125
1305
350
547

MENS EN MAATSCHAPPIJ
Ludo Abicht / Los Angeles: racisme of klassenstrijd?
Otto Backes / Belasting ontduiken, drughandel, milieudelicten....
Het gevaar van strafrechtelijk optreden tegen macrocriminaliteit
Paul Begheyn / De vergeten bootvluchtelingen
Walter Fernandes / Milieubelangen. Het Westen en de Derde Wereld
Harry Hamersma / Naamloze vermisten in de Bijlmer
Marc Hooghe / De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling. Rio De Janeiro 1992
Marc Hooghe / De Conferentie van Rio: een bescheiden succesje.
De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling
Johan Leman / Vijf stellingen over xenofobie en een anti-xenofobie beleid
Adriaan Overbeeke / Godsdienst als smeerolie.
Migrantenbeleid als sta-in-de-weg voor de organisatie van de islam
Christian Rudel / In Bolivië, Guatemala en Ecuador. De opstanding van de Indianen
Jef Van Gerwen & Toon Vandevelde I Haalt het socialisme het jaar 2000?
Johan de Wit / Brief uit Kenia

901
109
239
67
1251
594
980
885
1004
399
13
635

POLITIEK
Geert van Dartel / Zelfbeschikking in Joegoslavië
Ottmar Edenhofer / Kroatië in het Joegoslavische conflict. Een gesprek met Misla y Jezic
Erik Faucompret / Het Midden-Oosten na de Golfoorlog
Erik Faucompret / De Europees-Amerikaanse betrekkingen. Verleden, heden en toekomst
Xabier Gorostiaga / Latijns-Amerika in de 'Nieuwe Wereldorde'
Marc Heirman / Van Europese veiligheid gesproken
Tom De Herdt / Overleven zonder staat. Bukavu: Zaïre in close-up
Robert Hotz / Oekraïne onafhankelijk. 'Nee, wij zijn geen Russen'
Fransje Povel-Speleers / Nieuwe impulsen in Suriname

201
813
53
1215
502
247
151
525
1029

INHOUDSOPGAVE JAARGANG cJ (SEPT 1991 - DEC 1992)

/337

ECONOMIE
Luk Corluy / Brazilië in crisis
Guido Erreygers I Economen ontdekken retoriek.
Een frisse wind in de economische wetenschap
Jef Van Gerwen / Economische ethiek en Europese eenwording
James Meade / Agathotopië's derde economische weg
Walter Van Trier / James Meade. Een veelzijdige econoom over het goede leven
Walter Van Trier / Het basisinkomen als derde weg?

624
1208
408
786
779
798

WETENSCHAPPEN
Flor Bertiau / Astronomie versus astrologie
B. Van Houdenhove / 'Moderne' psychosomatic.
Theorie en praktijk van het bio-psychosociale ziektemodel
Erik Van Hove / Wetenschapsbeleid
Jan Jans / 'Voorwaardelijke zwangerschap': verantwoord ouderschap?
Sociale en politieke implicaties van de prenatale diagnose
Etienne Klein / Het quantumtheoretische debat. Een inleiding
A.M. van Nispen tot Pannerden / Angst
Johan Verschueren / Op genenjacht in de Noord-Peruaanse Andes

426
711
1017
115
1187
604
335

LITERATUUR
Viktor Claes I Honderd jaar Par Lagerkvist
Greta Colaert / Het bestaan tot verhaal gedwongen.
Over het werk van A.F.Th. van der Heijden
Joris Gerits I Lezen is zich herinneren.
Over De eerste steen van Monika van Paemel
Joris Gerits I Boon, Boontje, Boontjes
Vincent Hunink / De oudheid in vertaling
Jaak De Maere / Christa, de boze wolf
Erik Martens / Tristram Shandy opnieuw vertaald.
Leven. opvattingen en sentimentele reizen van Laurence Sterne
Guy Posson / Borges anders gaan lezen?
Karel Puype / 'Je m'inexiste, donc j'écris'.
Literaire kunstgreep van Jacques Sojcher
Hugo Roeffaers I Geoffrey Hill: Lacrimae amantis.
Hedendaagse poëzie in het spoor van de religieuze traditie
Herman Servotte / S.T. Coleridge. Sporen van transcendentie
Herman Servotte / Woord en visioen
Herman Servotte / P.B. Shelley. De transfiguratie van het eindige
Noor Smals I Japanse poëzie in vertaling.
Hommage aan de moeder van de Nederlandse haiku
Noor Smals / Anton Koolhaas, dierenverhalen, mensenromans
Noor Smals / Religieuze beleving in de literatuur
Erik De Smet / De 'geestelijke' carriere van G.G. Casanova.
Slachtoffer van de zintuigen
Erik De Smet I Sade: dood of levend?
Bart Vervaeck / Die Schonen echo. Taal en evolutie in het werk van Leo Pleysier

416
310
998
1291
1284
20
123
819
220
517
584
579
691
802
1096
4
1275
230
893

1338

STREVEN I DECEMBER 1992

KUNST
Paul Begheyn / Een interview met de Australische kunstenaar Gary Carsley.
De sociale en spirituele functie van de kunst
Paul Begheyn / De Finse schilderes Helene Schjerfbeck (1862-1946).
Een autonome persoonlijkheid binnen het modernisme
Sylvain De Bleeckere / DOCUMENTA IX: Een gedachten-gang.
Kunstwerken en documenten
Harry Hamersma / Het goddelijk gezicht van Indonesië
Jan Muylle / Lissitzky en Tatlin. De renaissance van het constructivisme
Jan Muylle / Groteske koppen naar Leonardo da Vinci
Jan Muylle / Bruegel, de karikaturist.
Receptie in de 19e eeuwse Franse kunstliteratuur
Jan Muylle / Duchamp, zelfs
Erik De Smet / Isenheim revisited.
Functie en betekenis van een vroeg-16e eeuws retabel

41
1179
990
719
327
535
133
212
435

VARIA
Frans Claes / Zestig jaar woordenboek van Verschueren

342

2. FORUM
WIJSBEGEERTE
Geert Van Eekert / Soren Aabye Kierkegaard
Toon Vandevelde / Socrates' lot
Guido Vanheeswijck I Nood aan kosmologen?
Guido Vanheeswijck / Het doemdenken voorbij
Cornelis Verhoeven / Wijsgerig leven in Nederland

648
1313
457
266
942

KERK & THEOLOGIE
Panc Beentjes / Gebeden die alles overleven. Nieuwe publikaties over de Psalmen
Panc Beentjes / Bijbelse verbeelding in de Gouden Eeuw
Peter Hebblethwaite / 'Oost' ontmoet 'Zuid'

651
842
261

GESCHIEDENIS
Erik De Smet / Geschiedenis in zakformaat
Erik De Smet / De geschiedenis van de vrouw.
Vrouwengeschiedenis schrijven is de maatschappij aanvallen
Erik De Smet / Lodewijk van Gruuthuse.
De krijgsheer en zijn vorst, de mecenas en zijn librije

75
1128
1229

MENS EN MAATSCHAPPIJ
Gie Van Den Berghe / Geen rook zonder vuur
Guido Vanheeswijck / De zorg voor het avondland

1137
745

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

Ludo Abicht / De mens en haar behoeften
Gie Van Den Berghe / Slachtoffers, ontkenners, wetenschappers
en kennis over volkenmoorden
Gie Van Den Berghe / Herdenking, geschiedenis, onwetendheid
Gie Van Den Berghe / Onverwerkt verleden
Luce Billion / Vrouwen uit de schaduw
Dirk Bruggeman / Gezien vanuit het keerpunt.
Een psychiater getuigt over de DDR

1339

554
364
845
264
846
556

POLITIEK
Erik De Smet / Dienstplicht
Toon Vandevelde / Aidstests. Economische berekening en ethische gevoeligheid
Toon Vandevelde / Vluchtelingenstromen en politieke zenuwcrisissen

748
1226
164

ECONOMIE
Fernand Tanghe / De schipbreukelingen van de ontwikkeling

742

LITERATUUR
E. Van der Aa / Nederlandse Nieuwe Zakelijkheid
Joris Gents / Hoe werkt een gedicht?
Joris Gerits / Het ministerie van literatuur
Joris Gents i Poëzie en obesitas
Joris Gerits / 631 vliegen in één klap
Joris Gerits / Poëzie of mensendieckgymnastiek
Joris Gerits / Reizen maakt verlies gewaar
Joris Gerits / Tweemaal Sénanque
Joris Gerits / Een rivier zonder bedding
Joris Gerits / Een lijf van taal. Over Jan Elburg
Joris Gerits I In het gedicht
Joris Gerits / Spinoy, Suzette en Hëlderlin
Joris Gerts / De tijd, de afstand en dit gedicht
Joris Gerits / Sonnetten van Koen Stassijns. De dood is een voltooid begin
Vivian Liska / Een ethiek van het lezen
Jaak De Maere / Menno ter Braak
Paul Pelckmans / Simplicissimus vertaald
Karel Puype / Hulde aan Jean Weisgerber
Gie Van Den Berghe / La double vie de l'humanité
Gie Van Den Berghe / De sublimatie van Kafka
Luc Devoldere / Geen requiem. Een biografie van Pier Paolo Pasolini

1132
355
454
552
641
740
841
940
1036
1131
1224
162
1310
259
358
1312
945
168
646
1042
1315

KUNST
Paul Begheyn I De ware Rembrandt
Paul Begheyn / America, bruid van de zon
Erik Martens / Henri de Toulouse-Lautrec. There's no business like showbusiness
Erik De Smet / De weg naar Documenta IX

461
642
1134
362

STREVEN l DECEMBER 1992

1340

VARIA
Erik De Smet I Mannen kijken naar vrouwen
Frans Van Bladel / Leo Gee rt s in memoriam
Daniel Cuypers / Een ruime kijk op het recht
Daniël Cuypers / De verzorgingsstaat: Het uur van de waarheid

167
75
1038
1318

3. BOEKEN
78, 173, 270, 368, 466, 561, 657, 751, 850, 948, 1044, 1139, 1233, 1324

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

1. ARTIKELEN & FORUM

Emmanuel Van der Aa, Nederlandse Nieuwe Zakelijkheid
Ludo Abicht, Vocatus atque non vocatus, deus aderit. Hans Kung over het jodendom
Ludo Abicht, De mens en haar behoeften
Ludo Abicht, Los Angeles: racisme of klassenstrijd?
Otto Backes, Belasting ontduiken, drughandel, milieudelicten....
Het gevaar van strafrechtelijk optreden tegen macrocriminaliteit

Panc Beentjes, Gebeden die alles overleven. Nieuwe publikaties over de Psalmen
Panc Beentjes, Bijbelse verbeelding in de Gouden Eeuw
Panc Beentjes, Heibel rondom de Dode-Zeerollen. Feiten en fictie
Paul Begheyn, De Finse schilderes Helene Schjerfbeck (1862-1946).
Een autonome persoonlijkheid binnen het modernisme

Paul Begheyn, De vergeten bootvluchtelingen
Paul Begheyn, Een interview met de Australische kunstenaar Gary Carsley.
De sociale en spirituele functie van de kunst

Paul Begheyn, De ware Rembrandt
Paul Begheyn, America, bruid van de zon
Gie Van Den Berghe, De sublimatie van Kafka
Gie Van Den Berghe, Geen rook zonder vuur
Gie Van Den Berghe, Onverwerkt verleden
Gie Van Den Berghe, Slachtoffers, ontkenners, wetenschappers en
kennis over volkenmoorden

Gie Van Den Berghe, La double vie de l'humanité
Gie Van Den Berghe, Herdenking, geschiedenis, onwetendheid
Flor Bertiau, Astronomie versus astrologie
Luce Billion, Vrouwen uit de schaduw
Frans Van Bladel, Leo Geerts in memoriam
Sylvain De Bleeckere, DOCUMENTA IX: Een gedachten-gang.
Kunstwerken en documenten

Dirk Bruggeman, Gezien vanuit het keerpunt. Een psychiater getuigt over de DDR
Ilse N. Bulhof, Hannah Arendt. Een inleiding
Ilse N. Bulhof, Spiritueel humanisme

1132
483
554
901
109
651
842
878
1179
239
41
461
642
1042
1137
264
364
646
845
426
846
75

990
556
675
1255

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

1341

Frans Claes, Zestig jaar woordenboek van Verschueren
Viktor Claes, Honderd jaar Par Lagerkvist
Greta Colaert, Het bestaan tot verhaal gedwongen.

342
416

Over het werk van A.F.Th. van der Heijden

Luk Corluy, Brazilië in crisis
Daniel Cuypers, Een ruime kijk op het recht
Daniël Cuypers, De verzorgingsstaat: Het uur van de waarheid
Gee rt van Dartel, Zelfbeschikking in Joegoslavië
Marian Deblonde, Hannah Arendt. Het actieve leven (en vrouwen)
Mariano Delgado, Verontschuldigingsmechanismen:
'Niet wij zijn het geweest, maar zij' . 500 jaar na de 'ontdekking' van Amerika

Wil Derkse, Op visite hij de filosofie in Nederland.
Zielig kasplantje of tierig onkruid?
Luc Devoldere, Geen requiem. Een biografie van Pier Paolo Pasolini
Luc Devoldere, Pompeji, ' een tweede Sodoma'.
Klassieken in een jezuïetencollege anno 1910

Luc Dirikx, Cultuurpessimisme. In de spiegel van het westeuropese fin de siècle
Ottmar Edenhofer, Kroatië in het Joegoslavische conflict
Een gesprek met Misla y Jezic

Geen Van Eekert, Soren Aabve Kierkegaard
Guido Erreygers, Economen ontdekken retoriek.
Een frisse wind in de economische wetenschap

310
624
1038
1318
201
681
963
31
1315
920
1075
813
648
1208

Erik Faucompret, De Europees-Amerikaanse betrekkingen.
Verleden, heden en toekomst

Erik Faucompret, Het Midden-Oosten na de Golfoorlog
Walter Fernandes. Milieubelangen Het Westen en de Derde Wereld
Pieter Anton Van Gennip, Wijsbegeerte: een respectabel vak.
Denkdiscipline en bestaansfunctie

Joris Gerits. Een rivier zender bedding
Joris Gerits, Een lijf van taal. Over Jan Elburg
Joris Gerits, In het gedicht
Joris Gerits, Boon, Boontje, Boontjes
Joris Gerits, De tijd, de afstand en dit gedicht
Joris Gerits, Spinoy, Suzette en Hólderlin
Joris Gerits. Sonnetten van Koen Stassi jns. De dood is ecn voltooid begin
Joris Gerits, Hoe werkt een gedicht?
Joris Gerits, Het ministerie van literatuur
Joris Gerits, Poëzie en ohesitas
Joris Gerits. 631 vliegen in één klap
Joris Gerits, Poëzie of mensendieckgymnastiek
Joris Gerits, Reizen maakt verlies gewaar
Joris Gerits, Tweemaal Sénanque
Joris Gerits. Lezen is z ich herinneren
Over De eerste steen van Monika van Paemel

Jef Van Gerwen, Economische ethiek en Europese eenwording
Xabier Gorostiaga, Latijns-Amerika in de 'Nieuwe Wereldorde'
Ger Groot, Liefde is het fundament van de beschaving.
Gesprek met Julia Kristeva

Ge rr ie ter Haar, Van geesten bezeten. Religieuze genezing in Afrika
Harry Hamersma, Naamloze vermisten in de Bijlmer
Ha rr y Hamersma, Kan liet Westen wel bekeerd worden'' Lesslie Newbigin

1215
53
67
298
1036
1131
1224
1291
1310
162
259
355
454
552
641
740
841
940
998
408
502
909
1117
1251
291

STREVEN I DECEMBER 1992

1342

Harry Hamersma, Het goddelijk gezicht van Indonesië
Philippe Van Haute, Claude Lefort: De politieke betekenis van de mensenrechten
Peter Hebblethwaite, 'Oost' ontmoet 'Zuid'
Marc Heirman, Van Europese veiligheid gesproken
Tom De Herdt, Overleven zonder staat. Bukavu: Zaïre in close-up
Marc Hooghe, De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling.
Rio De Janeiro 1992

719
726
261
247
151
594

Marc Hooghe, De Conferentie van Rio: een bescheiden succesje.
De UNO-conferentie over milieu en ontwikkeling

Robert Hotz, Oekraïne onafhankelijk. 'Nee, wij zijn geen Russen'
B. Van Houdenhove, 'Moderne' psychosomatie. Theorie en praktijk
van het hio-psychosociale ziektemodel

980
525
711

Toon Van Houdt, Leonardus Lessius over de Bergen van Barmhartigheid.
Actuele relevantie van een vroegmodern debat

Erik Van Hove, Wetenschapsbeleid
Vincent Hunink, De oudheid in vertaling
Samuel IJsseling, Tijd en ruimte in de technische wereld
Jan Jans, 'Voorwaardelijke zwangerschap' : verantwoord ouderschap?
Sociale en politieke implicaties van de prenatale diagnose

Leon H. Janssen, Het kapitalisme in de encycliek Centesimus Annus
Anastasios Kallis, Een orthodoxe kijk op Europa. Altera Pars
Jan Kerkhofs, Europa: welk antwoord voor welke christenen?
Etienne Klein, Het quantumtheoretische debat. Een inleiding
Eeuwout Klootwijk, Godsdienst in Meervoud.
Pleidooi voor een interreligieuze dialoog

1106
1017
1284
867
115
446
1059
99
1187
1267

Rudi Laermans, Over het Vlaamse provincialisme.
Cultuur tussen 'hier' en 'ginder'

Johan Leman, Vijf stellingen over xenofobie en een anti-xenofobie beleid
Henk van der Linde, Geloven temidden van chaos en crisis
Vivian Liska, Een ethiek van het lezen
Jaak De Maere, Menno ter Braak
Jaak De Maere, Christa, de boze wolf
Erik Martens, Henri de Toulouse-Lautrec.
There's no business like showbusiness

491
885
1164
358
1312
20
1134

Erik Ma rt ens, Tristram Shandy opnieuw vertaald. Leven, opvattingen
en sentimentele reizen van Laurence Sterne

James Meade, Agathotopië's derde economische weg
Jan Muylle, Bruegel, de karikaturist. Receptie in de 19e eeuwse
Franse kunstliteratuur

Jan Muylle, Duchamp, zelfs
Jan Muylle, Lissitzky en Tatlin. De renaissance van het constructivisme
Jan Muylle, Groteske koppen naar Leonardo da Vinci
Adriaan Overbeeke, Godsdienst als smeerolie. Migrantenbeleid als
sta-in-de-weg voor de organisatie van de islam

A.M. van Nispen tot Pannerden, Angst
Paul Pelckmans, Simplicissimus vertaald
Guy Posson, Borges anders gaan lezen?
Fransje Povel-Speleers, Nieuwe impulsen in Suriname
Karel Puype, Hulde aan Jean Weisgerber
Karel Puype, 'Je m' inexiste, donc j' écris' .
Literaire kunstgreep van Jacques Sojcher

123
786
133
212
327
535
1004
604
945
819
1029
168
220

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

Hugo Roeffaers, Aandacht en aanwezigheid
Hugo Roeffaers, Geoffrey Hill: Lacrimae amantis. Hedendaagse poëzie
in het spoor van de religieuze traditie

Christian Rudel, In Bolivië, Guatemala en Ecuador. De opstanding van de Indianen
Theo Salemink, Het midden van de geschiedenis.
Een commentaar op Francis Fukuyama

Georges De Schrijver, Zin en onzin van de traditie.
Herman Servotte, Woord en visioen
Herman Servotte, S.T. Coleridge. Sporen van transcendentie
Herman Servotte, P.B. Shelley. De transfiguratie van het eindige
Noor Smals, Anton Koolhaas, dierenverhalen, mensenromans
Noor Smals, Religieuze beleving in de literatuur
Noor Smals, Japanse poëzie in vertaling.
Hommage aan de moeder van de Nederlandse haiku

1343

319
517
399
1083
1155
579
584
691
1096
4
802

Erik De Smet, De geschiedenis van de vrouw. Vrouwengeschiedenis schrijven
is de maatschappij aanvallen

1128

Erik De Smet, Lodewijk van Gruuthuse. De krijgsheer en zijn vorst,
de mecenas en zijn librije

1229

Erik De Smet, De ' geestelijke' carriere van G.C. Casanova
Slachtoffer van de zintuigen

Erik De Smet, Mannen kijken naar vrouwen
Erik De Smet, Sade: dood of levend?
Erik De Smet, De weg naar Documenta IX
Erik De Smet, Isenheim revisited. Functie en betekenis
van een vroeg-16e eeuws retabel

Erik De Smet, Dienstplicht
Erik De Smet, Geschiedenis in zakformaat
Joop Smit, Het andere gezicht van Paulus
Nicolas Standaert, De crisis van de Chinese cultuur
Nicolas Standaert, Een kruis over de Chinese Cultuur?
Fernand Tanghe, De schipbreukelingen van de ontwikkeling
Walter Van Trier. James Meade. Een veelzijdige econoom over het goede leven
Walter Van Trier, Het basisinkomen als derde weg?
Toon Vandevelde, Aidstests. Economische berekening en ethische gevoeligheid
Toon Vandevelde. Socrates' lot
Toon Vandevelde, Vluchtelingenstromen en politieke zenuwcrisissen
Jef Van Gerwen & Toon Vandevelde, Haalt het socialisme het jaar 2000?
Guido Vanheeswijck, Jan Patocka
Guido Vanheeswijck, Ladislav Hejdanek: denken en overleven. Een gesprek
Guido Vanheeswijck, Het doemdenken voorbij
Guido Vanheeswijck, Nood aan kosmologen?
Guido Vanheeswijck, De wereld van gisteren
Guido Vanheeswijck, De zorg voor het avondland
Jos Decorte & Guido Vanheeswijck, Filosofie en onderwijs. Negen stellingen
omtrent de invoering van filosofie in het middelbaar onderwijs

John Verhaar, Ja en neen
John Verhaar, Droom en trance
John Verhaar, De lading der taal
John Verhaar, Wat nu?
John Verhaar, Ironie en liberalisme
Cornelis Verhoeven, Odysseus als Elckerlvc

1275
167
230
362
435
748
75

771
831
930
742
779
798
1226
1313
164
13
1065
1297
266
457
614
745
145
1125
1305
736
350
547
1171

1344

STREVEN

/

DECEMBER 1992

Cornelis Verhoeven, Alleen maar kijken
Cornelis Verhoeven, Van zwijnsberen zij hadden de koppen.
De onmogelijkheid van het vertalen
Cornelis Verhoeven, Wijsgerig leven in Nederland
Urbain Vermeulen, De tranen van Boabdil
Johan Verschueren, Op genenjacht in de Noord-Peruaanse Andes
Bart Vervaeck, Die Schonen echo. Taal en evolutie in het werk van Leo Pleysier
Renilde Vos, God of goud? Gustavo Gutierrez over Bartolomé de Las Casas
Johan de Wit, Brief uit Kenia

195
701
942
971
335
893
387
635

2. BOEKEN

Abicht, L., Humor, vrijheid en
wijsheid van de joden
Abicht, L., Filosofie is voor iedereen.
Inleiding op 2500 jaar denken
Abraham, J., Joods leven in de middeleeuwen

Althusser, L., L'avenir dure longtemps
Anselmus van Canterbury,
Over waarheid
Apostel, L. & J. Van der Veken,
Wereldbeelden

Arens, D., Prag. Kultur and Geschichte
der 'Goldenen Stadt'
Asscher, M., Dodeneiland
Auerbach, E., Mimesis. De weergave
van de werkelijkheid in de
westerse literatuur

1144
1233

Bacon J., De geïllustreerde atlas van
de joodse beschaving
Baigent M., & R. Leigh, The Dead
Sea Scrolls Deception
Baigent M., & R. Leigh, De Dode Zeerollen en de verzwegen waarheid
Bakker, J., Rijmwijzer
Bankier, D., The Germans and the
Holocaust: What did they know?
Bar-On, Dan, Legacy of Silence
Barnouw, N.D.J., Oorlogsdocumentatie 40-45
Barry, W.A., Finding God in
All Things
Bauer, R., In het teken van de
verzoening

651
1047

Een Nijmeegs hoekverkoper uit de

566
1324

zeventiende eeuw

187
1148

Benjamin, W., Eenrichtingsverkeer
Benz, W. (Hrg.), Dimension des
Vólkermords

Bernlef, J., De witte stad
Bernlef, J., Ontroeringen
Blocksma, M. & Van Maanen, H., De
schaal van Richter en andere getallen

468

92
79
364

Berenbaum, M., After Tragedy and
Triumpf

856

569

Begheyn, P.J. & E.F.M. Peters,
Gheprint te Nymegen 1479-1794

457

1328

Begheyn, P., Met de deur open.
Gedichten over Mensen en God

466

Baarda, T., H.J. De Jonge, M.J.J.
Menken (red.), Jodendom en vroeg
christendom

Beentjes, B., J. Maas en T. Wever
(red.), 'Gelukkig de mens'
Beer, R., KZ A 5148
Begheyn, P., Abraham Leyniers.

854
1332
355
380

Blok, H. & M. Steiner, De onderste
steen boven. Opgravingen in Jeruzalem 469

1239
878
878
764
567
953

Bodifée, G., Aandacht een aanwezigheid 319
Boets, J. (red.), Guido Gezelle.
Verzameld dichtwerk. Deel 8
476
Bonsen, J., Verhalen van opstanding.
Praktijk en Hermeneutiek
173
Boon, L.P., Boontjes 1962
1291
Bouckaert, L. & G. Bouckaert (red.),
Metafysiek en engagement
1045
Boudens, L., Gesloten wegens
familieomstandigheden

1328
370

Bourdieu, P., Réponses
Bozal, V., Los primeros diez
anos.1900-1910

1149
756
860

Brands, J., 'Die hoeft nooit meer
374

wat te leren'

1048

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

Braulik, G., Die deuteronomischen

De Sagagun, B. De azteken. Kroniek

950
355
Brems, H., De dichter is een koe
Brenner, Y.S., Verboden land 1331
Bridgman, J., The End of the Holocaust 373
Brinkman, M.E., Schepping en sacrament 658
1137
Brochier, J.-J., Ik rook. Moet kunnen
380
Brokken, J., Met musici
641
Brouwers, J., Het vliegenhoek
Brown, Chr., J. Kelch & P. van Thiel,

van een verdwenen cultuur

Gesetze and der Dekalog

461

Bruis, W. & D. van Hooft,
Grand Hotels van de Benelux

571

Buijnsters, P.J., Justus van Effen
1149
Buijnsters, P.J., Spectatoriale geschriften 376
757
Burke. P., Venetië en Amsterdam
Calvet. L.-J.. Roland Barthes
948
Een biografie
93
Campbell, J., Mens, m ythe en metafoor
Carrière, J.-C., La controverse de
1239
Valladolid
Casanova, G.G., De School van
1275
liet Leven
1275
Casanova, G.G., Hollands Avontuur
Castiglione. B., Het boek van de
372
hoveling
377
Cela, C.J., De nacht van San Camilo
1143
Cheles, L. e.a.. Neo fascism in Europe
379
Dagevos, J.C. (red.), Kunstzaken
561
Davidse, J. (red.), Grote filosofen
180
De Assis, M., Enzau en Jacob
De Bal, L. & M. Smans, Zes diepe
(1684-1735). Leven en werk

holden Dochters van
arbeiders vertellen

846

651
454
266

Katern I. Bijdragen op het grensvlak

861
80
De Kruijf, Th., Romeinen
De Kuyper, E., Als een dief in de nacht 1333
280
De Kuyper, E., Grand Hotel Solitude
De Kuyper, E., Dag stoel naast de tafel 858
1147
De Quevedo, Fr., Dromen
De Rynck, P. & A. Welkenhuysen,
1284
De oudheid in het Nederlands
van kunst, cultuur en geloof

schepping?

660

De Visscher, J., De zorg voor het
Avondland

746

De Visscher, J., Franz Kafka.
De Tragiek van het bestaan

761

De Vries, J. & F. de Tollenaere,
186
751
De Vries, Th., Spinoza
857
De Wispelaere, P., Tekst en context
De Wispelaere, P., Het verkoolde alfabet 955
Deckers-Dys, M., Begeerte in bijbelse
liefdespoëzie. Een semiotische analyse
van het Hooglied

Deeds-Ermarth, E., Sequel to Histor y
Defoer, H.L.M. e.a., De bijbel in huis
Defoort, E.. Al mijn illusies bloeien
Deleeck, H., 7 Lessen over sociale
zekerheid

Deleu, J., Voorbij de grens
Delouche. F. (red.), Geschiedenis van
Europa

174
948
842
75
1318
280
1146

Demirkan, R., Schwarzer Tee mit drei
Stuck Zucker

571

Den Boef, H.A., Musil? ken ik niet
Ter Braak en Du Perron over
modernisten en epigonen

1132

Den Heyer, C.J., De messiaanse weg,
deel III: de christologie van het NT

Derrida, J., Sjibbolet. Voor Paul Celan
Devynck, D. e.a., Toulouse-Lautrec
Di Berardino. A. (ed.), Encyclopedia
of the Early Church
Rijkdom van Mens en Natie

Psalmzingen in de Nederlanden van

De Coninck, H., Enkelvoud
De Haes, L., Het doemdenken voorbij
De Jong, B. & K. de Jong Onz. (red.),

De mens: verrader of hoeder van de

174
1139
1134
754

Dierickx, L., De Groene Idee en de

De Bruyn, J. & W. Heijting (eindrel.),
de vestlende eeuw tot heden

183

De Tavernier J. & M. Vervenne, (eds.),

Etymologisch woordenboek

Rembrandt. De meester en
zijn werkplaats

1345

Dische, I., Fromme Lugen
Dobbelaere, K. e.a., Levensrituelen. Het
Vormsel

Don Cupitt, What is a Story?
Donders, S.G., Bijbels bezien. Lucas
Doom, R., Derde Wereld Handboek
Dresden, S., Vervolging, vernietiging,
literatuur

554
181
754
467
562
83
282

Duby, G., Geschiedenis van de vrouw.
Middeleeuwen

1128

Duhamel, R. & J. De Vos (red.),
Barricaden en lab yrint. Accenten
in de hedendaagse roman

179

STREVEN

1346

Gombrich E. & D. Eribon, Ce que

Duhamel, R. & J. De Vos (red.),
Modern, Postmodern

179

l' image nous dit. Entretiens sur

753

Goosen, L., Van Andreas tot Zacheus
Gbrg, M., Josua
Grass, G., Ein Schnáppchen

Ebner, M., Leidenslisten and
Apostelbrief

l' art et la science

Eggensperger, T. & U. Engel,
Bartolomé de las Casas

1049

Eland, J. e.a., Tweede generatie Joodse
Nederlanders

namens DDR

758

Ellacuria, I., Teólogo márit por la
liheración del pueblo

Elytis, 0., Lof zij
Emmanuelli, X., Les prédateurs de
l' action humanitaire

Esman, A., Adolescence and Culture
Eynikel, E. (red.), Wie Wijsheid zoekt,
vindt het Leven

1238
564
756
949

Flusser, D., Het christendom. Een
joodse religie

Franck, St., K. Humbeeck & J.
Olyslaegers (eds.), De kantieke
schoolmeester

1291

Ter Braak

Frye, N., The Double Vision
Fukuyama, F., Het einde van de
geschiedenis en de laatste mens

Ganss, G.E. (ed.), Ignatius of Loyola
Garton Ash, T., De vruchten van de
tegenspoed

168
1241

Geremek, B., Het Karnsteken
Ghoos, J. e.a., Zinvol ouder worden.
Een multidisciplinaire analyse

Gijssels, J., Recht, ruim bekeken
Gilliams, M., Gregoria
Gimmerveen, K., Judas
Goedegebuure, J., Nieuwe zakelijkheid
Goedegebuure, J. & A.M. Musschoot,

951
273
177
179
1329
176
1038
957
473
1132

Hedendaagse Nederlandstalige

375
Goldberg, D.T. (ed.), Anatomy of racism 952
Goldstein, J., Individuelles and

prozaschrijvers

666

Haitsma Mulier, E.O.G. & G.A.C. van
der Lem, Repertorium van
1500-1800

85

Een gesprek met Karel Hvizdala

756

Hayum, A., The Isenheim Altarpiece.
Hegel, G.W.F., Filosofie als wetenschap 751
Heidenreich, E., Kolonien der
1243
Liebe
Hejdanek, L., De filosofie en haar
1297
verhouding tot de waarheid
276
Herzberg, A., Het joodse erfgoed
90
Heym, St., Auf Sand gehaut
517
Hill, G., Tenebrae
842
Hoekstra, H., Rembrandt en de bijbel
Hoet, J. e.a., Jan Hoet. Op weg naar
362
Documenta
Hofstede, G., Allemaal Andersdenken661
den. Omgaan met Cultuurverschillen
Holz, H.-H., De actualiteit van de
1140
metafysica
Huizing, P.J. e.a., Wat God
verbonden heeft
275
Huyse L. & S. Dhondt, Onverwerkt
verleden. Collaboratie en repressie
in België 1942-1952

264

Jagersma, H. & M. Vervenne, Inleiding

kollektives Verhalten im Nazi
Konzentrationslager

659

Haakman, A., De onderaardse wereld

God's Medicine and the Painters Vision 435

1083

Gerard, E., De christelijke arbeidersbeweging in België

dient zij tot niets ... Jacques Gaillot,

Havel, V., Verhoor op afstand.

Fukuyama, F., Het einde van de
geschiedenis en de laatste mens

668
Greimas, A.J., De betekenis als verhaal 378
552
Gruwez, L., Dikke mensen
Guibert, H., Cytomégalovirus. Journal
d' hospitalisation 760
Guibert, H., L' homme au chapeau rouge 760
Guignon, C., Als de kerk niet dient,

geschiedschrijvers in Nederland

1312

Frickx, R. Les relations littéraires
franco-teelges de 1914 a 1940

851

aan een jeugd op het land

van Athanasius Kircher

Francken, E. (ed.), De draagbare

564

Gravin von Bredow, I., Herinneringen

bisschop van Evreux

468

859
1146
752

Grasso, E., Lieve Clown. Aantekeningen
hij de nieuwe evangelisatie

755
956

Feick, H., Index zu Heideggers
'Sein and Zeit'

I DECEMBER 1992

177

in het Oude Testament

1325

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

Jagersma, H., Numeri, deel 111
Jagersma, H., Bijbels Hebreeuws
Jagersma, H., Tekst en interpretatie.

173
563

in actie

79
852
664

meervoud

Kabbani, R., Europese mythen over
de Oriënt

Kampik, M., Beelden van verwondering. Tekeningen van
Rembrandt hij het evangelie

Kanuik, Y., De bekentenissen van
een goede Arabier

Kapuscinski, R., De voetbaloorlog
Karlshoven-Brester. H.. 1 k denk zoveel
aan jullie

Kessels, M., Boa
Kierkegaard, S., Daghoeken
Kimmerle, H., Philosophic in Afrika
A frikanische Philosophic

Klauk, H.J.. Der erste Johannesbrief
Klein, Th., L' affaire du Carmel
d' Auschwitz

Inleiding tot de liturgie

278
570
648

1143
378

271

Kruger, M., Der Mann im Turm
Kuhnel, H. (Hg.), Bildworterhuch
der Kleidung and Rir.stung

verdichting
Essai sur l'après-développement

90
659
742
853

Lemm, R., De literator als filosoof.
Jorge Luis Borges

Leopardi, G., Zangen
Lernout, G., The French Jo yce
Lesser, W., His Other Half Men
Looking at Women Through Art

651

Kristeva, J.. Liefdesgeschiedenissen.

De dubbele waarheid

carnavalsvierder

De innerlijke biografie van

1267

woord vertaling uit het Hebreeuws

Kristeva. J.. De vreemdeling in onszelf
Kristeva, J., Liefdesgeschiedenissen
Kristeva, J., Etrangers à nous-mêmes
Kristeva, J., Hrstorres d' amour
Kristeva, J., De vreemdeling in onszelf
Krol, G.. Wat mooi is is moeilijk
Kropp, H. (ed.), Siger van Brabant.

570

Lampo, H., De verdwaalde

Heilige Land

663

Koster. A., 1' ieringen Een woord-voor-

Een essas over verleiding en erotiek

659

Lampo, H., De man die van nergens

Ledegang, F., Als pelgrim naar het

Kohak, E., Jan Patocka Philosophy

van liet boek der Psalmen

uit de schat

Latouche, S., La planète des naufragés.

Klootwijk. E., Commitment and

rind Selected Writings

272

Lane Fox, R., De bijbel: waarheid en

Balans en perspectief van de

Openness

752

Lambrecht, J., Nieuw en oud

kwam

466
1046

Kloek, J.J. & W.W. Mijnhardt (ed.),
Nederlandse cultuurgeschiedenis

1155
483
752

1326 verhalen 376
Labuschagne, C.J., Vertellen met getallen 1237
Labuschagne, C.J., Deuteronomium,
80
842
deel II
Lamberigts, S. (red.), Psalmen lezen,
651
281
vieren en beleven
Lamberts, J., Hoogtepunt en Bron.
474

Klemm, I (hrsg.), Deutscher Romanfuhrer

1139

La Fontaine, Berijmde vertelllingen en

Kageyama, A. & S. Madokoro, Wij
brengen goed nieuws

christelijk geloof Een herziening

Kung, H., Das Judentum
Kuypers, E., Wittgenstein
Kuypers, E. (red.), Wittgenstein in

Junod, E., Les sages du désert.
Antoine, Pachbme, Evagre, Syméon

89

Kuitert, H.M., Het algemeen betwijfeld

Studies over getallen, teksten, verhalen
en geschiedenis in het O.T.

Kuipers, R., Gerezen wit
Kuipers, Th.A.F. (red.), Filosofen

1347

1044
657
909
909
909
909
762

Levinas, E., In de tijd van de volkeren
Levinas, E., De werkelijkheid en haar
s chaduw
Libera, Penser au Moyen Age
Liess, A. (red.), Die Jesuiten in Bayern
1549-1773

Lindgren, T., Bathseha
Longerich, P. (red.), Die ermordung
der Europaischen Juden

819
568
358
167
270
657
1128
86
473
471

Loyn, H.R. (ed.), The Middle Ages.
850
664

A Concise Encyclopaedia

855

postmodernisme

954

Lucie-Smith, E., Moderne kunst.
Van abstract-expressionisme tot

184

STREVEN I DECEMBER 1992

1348

Lundstrom, J., De gevangene van de
regenboog

Luttikhuizen, G.P., Op zoek naar de
samenhang van Paulus' gedachten
Maalouf, A., Léon L'Africain
Maalouf, A., Rovers, Christenhonden,
Vrouwenschenners. De kruistochten in
Arabische kronieken

Maalouf, A., Galeislaaf, Geleerde,
Wereldreiziger in de Renaissance.
Het leven van Leo Africanus
Maalouf, A., Les jardins de lumière
Maalouf, A., Des Croisades vues
par les Arahes
Maalouf, A., Samarcand. Een speurtocht
naar het manuscript van de Ruhaiyat
van Omar Khayzam
Maalouf, A., Samarcande
Maarsingh, B. Ezechiël III
Maaz, H.-J., Psychogram van Oost Duitsland
Mak, G., Reportages uit Nederland

Marek Halter, De zonen van Abraham
Margulis, L., & D. Sagan, Eros
ontsluierd. De oorsprong van ons
seksuele leven

Marijnissen, E., Het Woord volgens
Johannes
Maron, M., Stille Zeile sechs
Martens, M.P.J. (ed.), Lodewijk van
Gruuthuse, mecenas en Europees
diplomaat

92
81
665

665

665
665
665

665
665
949
556
472
281

1245
1046
1242

1229

Martens, R., Van Adamo tot Zamouri.
Belgische migranten over
Belgische migranten

Mayer, H., Der Turm von Babel
Mc Danell, C. & B. Lang, De
hemel. Een aardse geschiedenis

McFague, Sallie, Modellen voor God
Mellinkoff, R., The Devil at Isenheim
Mertens, P., Tulpen in november
Meyer, F., Schipper, zeil de haven
binnen, alles is al verkocht.
Handel en transport in de Oudheid
Michielsen, P., Verworpen en ontwaakt
Millu, L., De rook boven Birkenau
Monk, R., Ludwig Wittgenstein.
Het heilige moeten
Morgenthau, H.-J., Politics among
Nations
Morriën, A., Het kalfje van de gnoe

661
563

Moulier Boutang, Y., Louis Althusser,
une hiographie
Moulin, F., Jacques Sojcher
ni la mémoire ni l'ouhli
Muchembled, R., De uitvinding van
de moderne mens
Mulder, M.J., Hooglied
Muussies, G., De autobiografie van de
joodse historicus Flavius Josephus
Naastepad, T., De twee Petrusbrieven
Newbigin, L., The Gospel in a
Pluralist Society
Nida-Rumelin, J., Philosophie der
Gegenwart
Niemoller, J., Over de muur.
Oostduitse levensverhalen
Nietzsche, Fr., Herwaardering van alle
waarden
Nolens, Liefdes verklaringen

Nouwen, H., Eindelijk Thuis
Oegema, G.S., De messiaanse
verwachtingen ten tijde van Jezus
Onfray, M., De buik van de filosoof
Kritiek van de diëtische rede
Palmen, C., Het weerzinwekkende lot
van de oude filosoof Socrates
Palmen, C., De wetten
Pauvert, J.J., Sade
Peyrefitte, A., China en het Westen
Pleij, H. e.a., Op belofte van profijt
Pleysier, L., De kast
Pleysier, L., Kop in kas
Pleysier, L., De weg naar Kralingen
1860-1980
Pleysier, L., Shimmy
Pleysier, L., De razernij der
winderige dagen

1236
1235
435
667

86
84
955
850
53
763

Pleysier, L., Wit is altijd schoon
Pleysier, L., Niets dan schreeuw
Pleysier, L., Negenenvijftig
Pleysier, L., Waar was ik weer?
Het drieluik
Pleysier, L., Mirliton: een proeve
van homofonie
Pleysier, L., De kast
Pointl, Fr., Het Albanese wonderkind
Polkinghorne, J., The Way the World is
Polkinghorne, J.C., Science and
Providence
Polkinghorne, J.C., The Quantum
World

1324
220
757
1046
565
273
291
369
371
1324
454
477
371
172
1313
88
230
662
476
475
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
740
1237
1199
1199

1349

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

Schrage, W., Der erste Brief an die

Polkinghorne, J.C., Science and
Creation

1199

Schuerewegen, F., Balzac contre

Polkinghorne, J.C., Reason and
Reality

1199

Balzac. Les cartes du lecteur

1199

Schuman, N.A., Al deze woorden...
Schwartz, B.D., Pasolini Requiem
Schweitzer, R., Mijn vriend

Polkinghorne, J.C., One World. The
Interaction of Science and Theology

Porat, D., The Blue and the Yellow
Stars of David

Portnoy, E., Madonna's appel
Potok, Ch., Het stof der aarde
Poundstone, W., Het labyrint van
het denken

566
1147
182
1333

Prinssen, M. & L.Th. Vermij (red.),
Schrijfsters in de jaren vijftig 91

Procee, H., Over de grenzen van culturen 561
Prostmeier, F.-R., Handlungsmodelle
81
im ersten Petrusbrief
R. Van Driessche & R. Van Roy,
Historisch overzicht van de
wijsbegeerte en de ethiek.
Tweede deel: de 19e en 20e eeuw

Ricoeur, P., Soi-même comme un autre
Rilke, R.M., Auguste Rodin
Roach, S. (ed.), Across the Narrow Seas
Roeffaers, H., Taal en woordkunst
Romain, W.-P.. Bonifatius.
Grondlegger van Europa

1044
368
283
1145
271

van J

gaat naar Jeruzalem

Semprun, J., Zo'n mooie zondag!
Seneque, De la tranquillité de l' dire
Servotte, H., Johannes Literair
Siertsema, G.J., A Great Pasport of
Poetry

Sojcher, J., Essai de n'être pas mort
Sojcher, J., Le professeur de philosophie
Sojcher, J.. Le rêve de ne pas parler
Sojcher, J., La mise en quarantaine
Spence. J., Op zoek naar het moderne
China. 1600 - 1989

Spinoy, E., Susette
Spinoy, E., De jagers in de sneeuw
Stassijns, K., De vergeethoek
van de slaap

651
220
220
220
220
952
162
162
259

Blauwbaard

Steiner, G., In de burcht van

1140
275

Sterne, L., Tristram Shandy
Sterne, L., Een sentimentele reis
door Frankrijk en Italië

1327
123
123

Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig
1326

leven in Nederland, België en Luxemburg

1238

Stuip, E.E.V., Franse teksten uit

277

Suskind, P., Die Geschichte von

1880-1890. din. VII en VIII
de Middeleeuwen

Scheer, A., De aankondiging van

Herrn Sommer

274
562
Schibler, P., De Prophet Micha
Schleiermacher, Fr., Over de religie 78
Schmidt. P.. In Vrijheid, trouw en hoop 1046
Schmied-Kowarzik, W., Fran:
270
Rosenzweig
Schmitt, K.H. & P. Neysters. Zeiten
284
der Liebe
Scholtens, W.R., Kijk, hier barst de
648
taal... mystiek hij Kierkegaard
Schopenhauer, A.. Bespiegelingen over
369
levenswijsheid

Suss, R., Een genadeloos bestaan

de Heer

569
859
1052
1046

368

Schama, S., Dodelijke zekerheden
(Ongegronde speculaties)

en Literatuur

monster. Volkerenmoord dag in dag uit 1049

Salemink, Th., Katholieke kritiek
op het kapitalisme 1891-1991

1332

Segers, R.I. (red.) Visies op Cultuur

276

Rosenberg, D. & H. Bloom, Het boek
Rouwhorst, G., Efrem de S yriër
Sakuma, T. & Sh. Yano, Jezus

Emmanuel

181
175
1315

Steinberg, M., De ogen van het

Rorty. R., Solidariteit of
()hie( tiviteit

753

Korinther (1 Kor 1,1-6,11)

Karl Barth over het joodse volk

942
954
1242
1235

Szymon Laks, Kapelmeester van
Auschwitz

t Hart, M., Een havik onder delft
Taels, J., Soren Kierkegaard als

1240
1052

filosoof De weg terug naar het subject 648

Te Rijdt, R.J.A. & G.Th.M. Lemmens,
Een generaal tekent Nederland

283

Ten Kate, L. (red.), Voorbij het
zelfbehoud. Gemeenschap en offer
hij Georges Bataille

851

STREVEN I DECEMBER 1992

1350

Van Deursen, A.Th., Mensen van klein

Testas, G. & J., Conquistadores en
Indianen. De verovering van
Amerika 1492 -1556

vermogen. Het 'kopergeld' van de

1330

Thomas van Aquino, Over waarheid
en onwaarheid

Tilroe, A., De blauwe gitaar
Tomson, P., Paul and the Jewish Law
Topas, G., The iron furnace.
A holocaust survivor's story

Tournier, M., Le médianoche amoureux
Tournier, M., Het nachtelijke
liefdesmaal

Tulkens, J., Het leven, een feest
Rimpel, Chr. e.a., Het Oude

172
379
82

Van hee, M., Reisgeld
Van Heulendonk, G., De echo van

literaire termen

de raaf

842

Rondzendbrieven uit Babylon

855

van cultuur

567
81
175

van de christelijke kunst

Van Laerhoven, B., Cadavre Exquis
Van Liedekerke, L. & J. Verstraete,
(red.), Naar een samenleving met
een menselijk gelaat

Van Marissing, L., De plons

mortel die van een stelling valt.

van een vlok

Over Louis Paul Boon en

Van Neste, F., Hoe ethisch is

Van den Bergh, H., Last van leugens
Van der Leeuw, Ch., Libanon.
De vermoorde onschuld

1291
279

310

Van Paemel, M., De eerste steen
Van Sevenant, A., Het verhaal van
de filosofie

310

Van der Vloet, J., Romano Guardini
Van der Horst, P.W., Ancient Jewish
Epitaphs

372
658
951
1150

Van Der Vloet, J., De schaduw

1036
83
950
562

1229
998
1233
763
1244
454

draagt binnen tien jaar

Van Winckel, A., Keien in de vijver
Van Wolde, Ellen, Meneer en
mevrouw Job

272
846
1236

Van Zonneveld, P., De moord op

van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap

Van Straten, H., Razernij der liefde
Van Vliet, E., De toekomstige dief
Van Waelderen, E. (red.), Wie
de kerk? (Korrelcahier, 2)

Van Der Meer, Fr., Uit het
oude Europa

1142

Van Speybroeck, D. (red.), Kunst en
religie

310

Van der Werf, S., Allochtonen: een
inleiding

1150
1243

Van Oostrom, Fr., Aanvaard dit
auteurs en hun publiek

Van der Heijden, A.F.Th., De slag
om de Blauwbrug

1048

werk. Over Middelnederlandse

Van der Heijden, A.F.Th., Vallende
ouders

273

Van Ogtrop, H.J., In het leerhuis

310

Van der Heijden, A.F.Th., Advocaat
van de hanen

474

Van Nieuwstadt, M., Rondom het

van Lucas

1326

Van der Heijden, A.F.Th., De
gevarendriehoek

het recht?
dierenpark. Abdij journaal

84

Van der Spek, W., De messias in de
Hebreeuwse bijbel

375
1310

Van Laarhoven, J., De beeldtaal

Van den Oever, A., Gelijk een kuip

De Kapellekensbaan

651

Van Itterbeek, E., Europa. Huis

Van Bruggen, J., Matteiis.
Het evangelie voor Israël

1044

Van Houwelingen, P., I Petrus.

Van Amersfoort J. & J. van Oort,
Juden and Christen in der Antike

Van de Oudheid tot en met Kant

1053
472

Van Alphen, E. & M. Meijer (red.),
De canon onder vuur

664
279

van de wijsbegeerte en de ethiek.

759
1053

Utrecht, E., Twee zijden van een waterscheiding

Van Dis, A., In Afrika
Van Driessche, R., Historisch overzicht

Van Ginkel, C. & P.J. van Midden
(red.), Psalmenstudie
Van Gorp, H. e.a., Lexicon van

Testament in de schilderkunst
van de Gouden Eeuw

Gouden Eeuw

Fientje de Feniks

1234

Vanderbeke, Br., Das Muschelessen

763
87

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 59 (SEPT 1991 - DEC 1992)

1351

Varnedoe, K., Au mépris des règles
Venmans, P., Schrijven in de

370

politieke tijd

183
1051

Yehoshua, A.B., De vijf jaargetijden

1141
841
759

Zaal, W., De verlakkers. Literaire

Verdegaal, C. & W. Weren (red.),
Stromen uit Eden

Verhaar, Th., Stof bedekt niet
Verhey, E., Om het joodse kind
Verhoeven, C., Het besef
woorden voor denken en zeggen

Veyne, P., La société romaine
Vital, D., The Future of the Jews
Vlaminck, E., Quatertemperdagen
Vogel, D., Huwelijksleven
Von Grimmelshausen, H.J.C.,
De avonturen van Simplicissimus

Vroom, W., In tumultu Gosico
Waaijman, K., Psalmen om het

van Molcho

945
854

Watson, P., Wijsheid en kracht
Wegman, H.A.J., Riten en Mythen
Weisgerber, J. (dir.), Les avant-gardes-

651

rijken' leren van de 'armen'

Wildsmith, B., Een kerstvertelling
Willaert, F. e.a., Een Zoet akkoord.
Middeleeuwse l yriek in de Lage Landen

deutschen Buchhandels

168

voor joden en christenen

82
1145

Russische poëzie uit drie eeuwen

856

commentaar hij het Sjema Israel

468

Verschueren. Groot geïllustreerd

168
1331

Woordenboek

Wie leidt wie? (Jota 10)
Yad Vashem Studies, Vol. XXI

853
1326
1229

178
852
1050
567

342

Vreemdelingen en buitenstaanders
(Jota 8)

853

Wollenberg, J., Niemand war dakei
nod kenner hat's gewusst

Studies in Spirituality, 1/1

651
78
1142
1327

Veel liefde hebt u ons bewezen. Een

and Perdition. Modern Antisemitisni
and Jewish Identit y

toelichtingen door Wim Spekking
Roland Barthes door Roland Barthes

Van Derzjavin tot Nabokov.

168

Wistrich, R., Between Redemption

Witkam, J., Het geopende oog
Wittmann, R., Geschichte des

182
370

Psalmen voor de jeugd.

Trajecta

Wijsen, F. (red.), Evangelisatie in
nieuw perspectief

Gezellestudie, 199111

Ter Herkenning. Tijdschrift

1148

Weisgerber, J., A vaat-garde
Widmer, U., Der hlaue Siphon
Wijsen, F. (red.), Kunnen de

De draagbare Freud

Ter Herkenning, 19e jaargang

Weisgerber, J. (red.), Les avant-gardes

modernisme

De beste gedichten van Jotie T'Hooft

642
470
1224
470
370

35 psalmbewerkingen met korte

1241
185
274

httéraires en Belgique. Aux confluents

httéraires air XXième siècle

Latijns-Amerika en de Lage Landen

Hebben en niet-hebben (Jota 7)

Weisgerber. J. (dir.). Les alant-gardes
des arts et des langues (1880-1950)

469
760
88
568

Gezelliana. Kroniek van de

175

httéraires en Belgique. Aux confluents
des arts et des langues (1880-1950)

666

America. Bruid van de zon. 500 jaar

De ene duivel is de andere niet (Jota 9)

Walter, J., Dagboek van een
soldaat uit het leger van Napoleon

Zwagerman, J., Vals licht
Zweig, St., De wereld van gisteren
Zwier, J.G., Denkwijze 298

Dachauer Hefte

Waaijman, K. & L. Aarnink.
Psalmschrift. Psalm 32-36

vervalsingen en mystificaties

87

Zuurmond, R. & K. Deurle, De
dagen van Noach

466
954
85
1332
1051

uitroepen
van de naam

Worschech, U., Das Land jenseits
des Jordan

Yang. Kerkhoven, 1991/2-3

370
370
364
374

P E R S O N A

L I A

ILSE BULHOF (1932), studeerde geschiedenis in Groningen en Utrecht, en promoveerde in Groningen
op een wijsgerig proefschrift over Nietzsche. Doceerde aan de Universiteit van Texas (Austin,
1969-1981) en vanaf 1981 aan de faculteiten Godgeleerdheid van de KTU Utrecht en de RU Utrecht.
Sinds 1991 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de RU Leiden. Publiceerde Wilhelm Dilthey's
hermeneutiek (1980), de receptie van Freud in Nederland (1983), de literaire taal van Darwin's Origin
of Species (1988), en voorts artikelen over geschiedfilosofie, hermeneutiek, wetenschapsfilosofie en
postmodernisme. Adres: Magdalenastraat 26, NL-3512 NH Utrecht.
DANIËL CUYPERS (°1957), studeerde rechten te Antwerpen, te Leuven en in Duitsland. Advocaat
aan de balie te Brussel. Promoveerde in het ontslagrecht. Assistent en deeltijds docent aan de
Universiteit Antwerpen (UFSIA). Onderzoek, onderwijs en publikaties in sociaal recht en privaatrecht.
Adres: Eeuwfeestlaan 12, B-1860 Meise.
LUC DEVOLDERE (°1956), licentiaat klassieke filologie. Leraar. Publiceert in Standaard der Letteren
en De Standaard. Adres: Ninovesteenweg 110 b, B-9320 Erembodegem.
JORIS GERITS (°1943), studeerde germaanse filologie aan de KU Leuven. Promoveerde in 1980 op
een studie over Hugues Pernath. Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Edmond
Thieffrylaan 85, B-2640 Mortsel.
HARRY HAMERSMA (°1945), doctor in de filosofie. Tot 1985 docent aan het Filosofisch-Theologisch Instituut te Yogyakarta, Indonesië. Pastor voor buitenlandse studenten in Amsterdam. Adres:
Schaarsbergenstraat 120, NL-1107 JX Amsterdam.
VINCENT HUNINK (°1962) promoveerde in 1992 aan de KU Nijmegen op een proefschrift over de
Romeinse dichter Lucanus. Hij is thans verbonden aan de RU Leiden als docent Latijn. Publiceerde
onlangs een vertaling van de Apologia van Apuleius, onder de titel Toverkunsten (1992). Hij is
medewerker van Homologie en Parmentier, en publiceerde voorts onder meer in Hermeneus, Lampas,
Mnemosyne, het Reve-jaarboek, SIC en De Gids. Adres: Museum Ramstraat 29, NL-6522 GB
Nijmegen.
EEUWOUT KLOOTWIJK (°1962), studeerde theologie te Utrecht. Van 1988-1992 verbonden aan de
Stichting Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek in Nederland (STEGON) van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Promoveerde in 1992 op het proefschrift
Commitment and Openness. The Inter religious Dialogue and Theology in the Work of Stanley J.
Samartha. Adres: Scherpenkampweg 38, NL-6545 AL Nijmegen.
JAAK DE MAERE (°1942), doctor in de germaanse filologie. Promoveerde in 1980 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-2880 Bornem.
ERIK DE SMET (°1966), studeerde moderne geschiedenis en sociale en culturele antropologie te
Antwerpen en te Leuven. Stafmedewerker Chirojeugd Vlaanderen, vrij assistent aan het Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: Kasteelstraat 32, B-2000 Antwerpen.
TOON VANDEVELDE (°1952), licentiaat in de economie, doctor in de wijsbegeerte. Hoofddocent aan
de Universiteit Antwerpen (UFSIA, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen). Adres:
Pellenbergstraat 190, B-3010 Kessel-Lo.
GUIDO VANHEESWIJCK (°1955), doctor in de wijsbegeerte, licentiaat in de germaanse filologie.
Assistent antropologie aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Adres: J.F. Gellyncklaan 115, B-2540
Hove.
JOHN W.M. VERHAAR S.J. (°1925), doctor in de letteren (Universiteit Groningen). Doceerde
linguïstiek aan de Universiteit van Djakarta (Indonesië) (1969-1980) en in Papoea-Nieuw-Guinea
(1985-1990). Adres: 't Hoenstraat 30, NL-2596 HZ Den Haag.

Beter
thuisbankieren

Tele
TeIe ÍKBfoon
foon
Voo rt aan is
is uw
Voortaan
uw bank
bank dag
dag en
en nacht
nacht bereikbaar.
bereikbaar.
Wanneer het
het u
u past.
Gewoon met
Wanneer
past. Gewoon
met de
de druktoetsen
druktoetsen van
van uw
uw
telefoontoestel.
De
laatste
stand
van
uw
rekening?
Tarieven
telefoontoestel. De laatste stand van uw rekening? Tarieven
en koersen?
koersen? U
U vraagt
vraagt het
het aan
aan de
de Tele-KB-Foon.
Tele-KB-Foon.
en
Geld overschrijven,
overschrijven, cheques
enoverschrijvingsformulieren
overschrijvingsformulieren
Geld
cheques en
bestellen,
reischeques
en
vreemde
bestellen, reischeques en vreemde munten
munten aanvragen...
aanvragen... het
het
kan
allemaal
met
de
Tele-KB-Foon.
kan allemaal met de Tele-KB-Foon.
Wilt uu er
Wilt
er alles
alles over
over weten?
weten? Loop
Loopdan
dan eens
eens binnen
binnen in
in een
een
KB-kantoor.
KB-kantoor.
Of probeer nu de Tele-KB-Foon op een van de volgende
Of probeer nu de Tele-KB-Foon op een van de volgende
nummers : 03/226 25 26 - 02/502 01 00 - 091/24 13 18 nummers : 03/226 25 26 - 02/502 01 00 - 091/24 13 18 01 1/23 33 33 - 056/25 99 00. Dan bent u meteen gewon01 1/23 33 33 - 056/25 99 00. Dan bent u meteen gewonnen voor een gratis Tele-KB-Foon-abonnement.
nen voor een gratis Tele-KB-Foon-abonnement.
Want beter thuisbankieren begint met de Kredietbank.
Want beter thuisbankieren begint met de Kredietbank.

Beter met
hier.
met de
de bank
Beter
bank van
van hier.

STREVEN

■

DECEMBER 1992

NAAMLOZE VERMISTEN IN DE BIJLMER
IIARRY IIAMERSMA

SPIRITUEEL HUMANISME
ILSE N. IiULIIOF

GODSDIENST IN MEERVOUD
IiEU\\'Ol'l' KLOOTWIJK

DE 'GEESTELIJKE' CARRIERE VAN G.G. CASANOVA
ERIK I)li SMET

DE OUDHEID IN VERTALING
VINCENT IIUNINK

BOON. BOONTJE. BOONTJES
JORIS GE.RITS

LADISLAV HEJDANEK: DENKEN EN OVERLEVEN
GUIDO VANIII:I:SWIJCK

DROOM EN TRANCE
JOAN VERIIAAR

DE TIJD. DE AFSTAND EN DIT GEDICIIT
JORIS GERI'IS

MENNO TER BRAAK
JAAK DI: MAERE

SOCRATES' LOT
TOON VANDEVELDE

GEEN REQUIEM
LU(' DEVOI.DI:RI:
DE VERZORGINGSSTAAT
DANIEL CUYPERS

